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The Dispersion of Middle East University’s Students

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 أقوال

جاللة امللك عبد هللا الثاين ابن الحسني املعظّم

By His Majesty King Abdullah II ibn Al Hussein

     »عىل املؤّسسات التّعليميّة أن تؤمن مبا يتمتّع به أبناء هذا الشعب وبناته من طاقات 
هائلة، وقدرات كبرية، ومواهب متنّوعة، وتسعى الكتشاف هذه الطاقات، وتنمية تلك 
األساليب  أحدث  عرب  حدودها،  أقىص  إىل  وتحفيزها  املواهب،  تلك  وصقل  القدرات، 
التعليميّة التي تشّجع عىل الفهم والتفكري، والفهم ال التلقني، وتجمع بني العلم والعمل، 
ليتفّوقوا يف  أبنائها،  أمام  والنظريّة والتّطبيق، والتّحليل والتخطيط، وتفتح آفاقا رحبة 

كّل مادة، وينبُغوا يف كّل فّن أو مهنة أو حرفة«

الورقة النقاشّية امللكّية السابعة: )بناء قدراتنا البرشيّة وتطوير العملّية الّتعليمّية جوهر نهضة 
األمة( نيسان/2017

    “Educational institutions must believe in the immense energies, promising 
capabilities, and diverse talents of our youth. They should seek to cultivate and 
channel these qualities, driving young men and women to unleash their potential.

    Therefore, modern teaching methods should be adopted to encourage critical 
and deductive thinking, rather than rote learning. Moreover, these methods 
should combine theory and practice, field and classroom, as well as analysis and 
planning. Such an educational system would widen horizons for our youth, so 
that they can excel in every art, profession, or craft.”

The Seventh Discussion Paper: Developing Human Resources and Education 

Imperative for Jordan’s Progress, April 2017



حرضة صاحب الجاللة الهاشمية
امللك عبدهللا الثاين ابن الحسني املعظم

His Majesty King Abdullah II Ibn Al Hussein





صاحب السمو املليك 
األمري الحسني بن عبدهللا الثاين ويل العهد املعظم

His Royal Highness the Crown Prince Al-Hussein bin Abdullah II
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     يف الكتاب السنوي للعام املايض تحدثت عن الجهود املبذولة، واإلنجازات امللموسة لهيئة املديرين لتوفري البيئة الجامعية 
السليمة، والفضاءات واملساحات الجميلة واآلمنة التي تُعّد عنرًصا مهماًّ ومكّمال للحياة الجامعية يف أبعادها األكادمييّة والبحثيّة 
واملجتمعيّة، ويف هذا العام أنجزت جميع املرشوعات التي تحقق تلك الغاية، وهي يف مجملها جزء من اإلسرتاتيجيّة التي تهدف 

إىل تحويل الفضاء الجامعّي إىل فضاء معريّف، ذيكّ، عاملّي.

     ذلك األمر يتطلب توظيف اإلمكانات املاديّة وفق خطة واضحة املعامل، لتحقيق تلك األهداف الكبرية عن طريق أعىل درجات 
التعاون والتنسيق ما بني الهيئة ومجلس أمناء الجامعة ورئاستها، واالستجابة ألولويات هذه املرحلة الجديدة يف مسرية الجامعة، 
من بنية تحتيّة، وأجهزة ومعدات ومختربات، إىل جانب توفري متطلبات برامج االستضافة والرشاكة مع عدد من الجامعات العاملية 

املرموقة.

     تستحق الطموحات الكبرية أن تحظى بكل أشكال الدعم املادي واملعنوي، وها هي جامعة الرشق األوسط التي نالت شهادة 
الجودة املحلية "املستوى الذهبي"، وأحرزت كذلك مكانة جيدة يف التصنيف العاملي "Q.S"، وحصلت عىل شهادة اآليزو الدوليّة، 
تواصل مسريتها نحو غايات اإلسرتاتيجيّة الجديدة 2015-2019 وأهدافها؛ لرتجمة شعارها: "جامعة جادة ملتزمة ساعية للتعلم" إىل 
واقع ملموس من خالل عمليات التخطيط والحوكمة وضمن الجودة، وتلك حيويّة تستجيب لها هيئة املديرين بكل ما يرتتب عليها 

من واجبات.

     قد نجد يف محتويات هذا الكتاب السنوي الرحاب الجامعي بأبنيته ومرافقه املختلفة ومحيطه البيئي حارًضا يف خلفيات جميع 
الصور املنشورة، ونحن نرغب دامئًا أن يظهر ذلك الفضاء الجميل يف جميع التفاصيل، ألنّه يعكس الصورة الكاملة للجامعة التي 
طلبتها  وبأن  قوة"،  "املعرفة  بأّن  تؤمن  لجامعة  النهائيّة  املخرجات  يف  وبالطبع  واملضمون،  الشكل  يف  متميزة  جميعا  نريدها 

األعزاء هم قلب الجامعة النابض بتلك الحيوية، وهم األمل واملستقبل الواعد بالخري والعطاء واإلنجازات الكبرية.

    أوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم يف إصدار هذا الكتاب، والشكر موصول إىل مجلس أمناء الجامعة، ورئاستها، وعمداتها، 
ومراكزها، وإىل الهيئتني التدريسيّة واإلداريّة، والله ويل التوفيق.

سعادة الدكتورة سناء عيل شقوارة
رئيس هيئة املديرين

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

    I addressed in last year’s yearbook  the exerted efforts and tangible achievements of the Board of Directors 
to provide a sound university environment, as well as exquisite and safe spaces that are considered to be 
vital and complementary elements of university life in its academic, research, and social aspects. This year, all 
projects that realize the said objective were concluded as part of the strategy that aims to transform university 
scopes into those of knowledge, intellectualism, and internationalism.

    That requires the employment of financial capabilities following an explicit plan, in order to fulfill those 
ambitious objectives. The highest levels of cooperation and coordination are also necessary amongst the 
Board of Directors, Trustees, and the University’s presidency. The priorities of this new stage of the University’s 
journey have to be met; meaning infrastructure, equipment, and laboratories, in addition to providing the 
requirements of hosted programmes and partnerships with a number of prestigious international universities.

    Exceeding ambitions deserve all forms of financial and moral support. Middle East University (MEU) has 
acquired the local Quality Assurance Certificate/Golden Level, and obtained a decent ranking in the QS 
World University Rankings, not to mention being awarded the international ISO certificate. MEU continues 
its journey towards the realization of the aims and objectives of its new strategy for 2015-2019 to translate 
its motto; a serious, committed, and seeking to learn university; into a palpable reality through planning, 
governance, and quality assurance. That is the dynamism the Board of Directors responds to with all due 
responsibilities.

    We might come to notice – in the contents of this yearbook – the university campus with its buildings 
and various facilities, as well as environmental surroundings, present in the backgrounds of all published 
photographs. We always wish to display that beautiful space in all of its details, for it reflects the University’s 
image that we all wish to be roundly distinct, not neglecting the final outputs of a university that believes 
knowledge to be power, and that its dear students are the source of that dynamism, the hope, and the 
promising future of goodwill, dedication, and substantial achievements. 

    I would like to thank everyone who contributed to the issuance of this yearbook, including the University’s 
Board of Trustees, presidency, deanships, centers, faculty members, and administrative staff. God bless.

Chairman of the Board of Directors’ Message
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Board of Directors     هيئة املديرين

سعادة د. يعقوب عادل نارصالدين
الرئيس التنفيذي

Dr. Yacoub Adel Nasereddin
CEO

سعادة د. أحمد يعقوب نارصالدين
نائب رئيس هيئة املديرين

Dr. Ahmad Yacoub Nasereddin
Vice Chairman of the Board of Directors

سعادة د. ساره يعقوب نارصالدين
عضو هيئة مديرين 

Dr. Sara Yacoub Nasereddin
Member of the Board of Directors

سعادة د. متارا يعقوب نارصالدين
عضو هيئة مديرين 

Dr. Tamara Yacoub Nasereddin
Member of the Board of Directors

سعادة د. سناء عيل شقوارة
رئيس هيئة املديرين

Dr. Sanaa’ Ali Shiqwarah
Chairman of the Board of Directors

سعادة د.م. محمد يعقوب نارصالدين 
عضو هيئة مديرين 

Dr. Eng. Mohammad Yacoub Nasereddin
Member of the Board of Directors
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كلمة رئيس مجلس األمناء

     أسعدين جدا هذا الكتاب السنوي، وأنا أتصفحه قبل نرشه، ليس لحجم النشاطات التي قامت بها الجامعة خالل العام الجامعي 
2018/2019، وإمنا لنوعيّة تلك الفعاليات والنشاطات التي تظهر حالة من التميّز تعيشها الجامعة، وهي تتقّدم بالتعليم األكادميّي 
بوصفه عملية قامئة بذاتها، إىل إنتاج املعرفة بوصفها مصدًرا لقّوة الفرد واملجتمع؛ ليشكال معا مفهوم الشمول يف تحقيق 
تجارب  عىل  االطالع  ومنها  واملهارات،  والخربات  الثقايف  والوعي  العلمي  اإلدراك  بني  والتكامل  التقابل  خالل  من  النتائج  أفضل 

اآلخرين.

     رمبا يكون هذا العام من مسرية الجامعة، أكرث األعوام تجسيًدا عملياًّا ألهداف سعينا إليها طويال من أجل االرتقاء إىل العاملية، 
واالستفادة من التجارب الفضىل واملمرسات املرجعية، فجاء مرشوع احتضان University of Bedfordshire الربيطانيّة العريقة 
يف حرم جامعة الرشق األوسط مرشوًعا فريًدا من نوعه يف هذه املنطقة، وهو مرشوع لتقريب املسافات العلميّة والحضاريّة 
والزمنيّة واملكانيّة، يجد فيه الطالب األرديّن والعريّب فرصة لدراسة برنامج عاملّي يف بيئة عربيّة، وسوف تليه يف العام املقبل 

برامج رشاكة أكادمييّة مع جامعات من هذا املستوى العاملي، وبخاصة يف مجاالت العلوم التطبيقيّة.

     يُرينا هذا الكتاب حجم التبادل العلمّي والطاليّب عىل نطاق دويل واسع عريض، وهو يدلّنا كذلك عىل مدى االنفتاح عىل عامل 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وتحضري حاضنة لالبتكار واالخرتاع واإلبداع والريادة لطلبة الجامعة، ويطلعنا عىل أبعاد التفاعل 
مع مختلف القطاعات ذات العالقة بالتخّصصات العلميّة واإلنسانيّة، فضال عن تفاعل الجامعة مع األولويّات التي نحتاجها لتفعيل 
قدراتنا االقتصاديّة، ومنها السياحة التي أصبح لها مركز عىل مستوى الرشق األوسط وشمل إفريقيا، إىل جانب مراكز ومشاريع 
لنقل التكنولوجيا، ومواصلة العمل الستكمل مرشوع الجامعة الذكية التي تعلّم وتتعلّم بجدية والتزام، وفق إسرتاتيجية موضوعة، 
التي يشهدها عاملنا  التغريات املتسارعة  التعامل مع  اليوم محّل صياغة جديدة من شأنها تعزيز قوة الجامعة وقدرتها عىل  هي 

الحديث.

     أهّم ما يلفت االنتباه هو تلك االستجابة الرائعة التي يظهر عليها طلبة الجامعة وهم يتفاعلون ويشاركون يف تلك النشاطات 
املنهجيّة والالمنهجيّة، منسجمني يف ذلك مع وعيهم وإدراكهم للعنارص التي تؤهلهم من خالل املعرفة يك يحصلوا عىل فرص 

العمل املناسبة لهم، بل واكتشاف غريها وصناعتها، وهنا تكمن الفكرة األساسية لتخريج من يعرف بالطالب املعريف.

     ال بّد يل يف الختام أن أشكر القامئني عىل إعداد هذا الكتاب السنوي، والشكر موصول لكل من ظهر فيه أو من خلفه، فالجامعة 
كلها أرسة واحدة، وكّل حركة وسكنة يف رحابها ما هي إال جزء من حيويّة تعكس طبيعتها املتجّددة، وروحها املفعمة باألمل والثقة 

بالنفس، وهي تواصل مسريتها نحو املزيد من التقدم والنجاح والتميز بإذن الله.

سعادة الدكتور يعقوب عادل نارص الدين
رئيس مجلس األمناء
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Dr. Yacoub Adel Nasereddin’s Speech
Chairman of the Board of Trustees

    I was very delighted by this yearbook while browsing through it prior to publication. Not because of the amount of 
activities the University has organized throughout the academic year of 2018/2019, but the quality of those events 
and activities that attest to its distinction. Middle East University (MEU) marches forward with the belief that academic 
education is a self-sustaining process, and knowledge production a source of power for individuals and communities 
alike. Together they form the concept of comprehensiveness in achieving the best results through the correlation and 
complementation of scientific insight, cultural awareness, expertise, skills, and reviewing the experiences of others.

     This year might be – thus far – the one with the most focus on the practical embodiment of objectives we for so 
long sought to reach internationalism, and benefit from optimal experiences and referential practices. Hence, hosting 
the British University of Bedfordshire (BEDS) on MEU’s campus; an unprecedented project in this region that narrows 
academic, cultural, time, and place distances. A project where Jordanian and Arab students find the opportunity to 
enroll in an international programme within an Arab environment. It will be followed, next year, by academic partnership 
programmes with universities of the same international status, especially in the fields of applied sciences.

    This book shows us the extent of academic and student exchange recurrence on a wide international scale. It exhibits 
the extent of openness to the world of communications and information technology, and finding an incubator to the 
University’s students’ innovation, invention, and creativity. It also displays the dimensions of interaction with various 
sectors related to scientific and humanitarian specializations. We can clearly perceive the University’s reaction towards 
the priorities needed to activate our economic capabilities; including tourism, which now has a center in the Middle East 
and North Africa. We are also focused on centers and projects for technology transfer, without forsaking the ongoing 
Smart University Project, a university that educates and learns with seriousness and commitment according to a preset 
strategy. A strategy that has been reconstructed to boost the University’s strength and ability to keep pace with the 
rapid changes our modern world witnesses.

    Perhaps what is most striking is the University’s students’ astounding response as they interact and participate in 
curricular and extracurricular activities, being in harmony with their awareness of the qualifying elements they acquire 
through knowledge in order to find suitable job opportunities. Remarkably, they do not stop there. They discover and 
provide other opportunities, and that is where the chief idea of graduating an informed student lies.

    At the end, I must thank those responsible for putting this yearbook together. Not forgetting each and every individual 
seen or unseen in its pages. This University is but one big family. Each exuberance and stillness on its grounds is part 
of the vibrancy that reflects its renewed nature and a spirit that is full of hope and self-confidence. Thus, the University 
continues its journey towards further advancement, success, and distinction – God willing.

Chairman of the Board of Trustees’ Message
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The Board of Trustees  مجلس األمناء

سعادة د. يعقوب عادل نارصالدين
 رئيس مجلس األمناء

Dr. Yacoub Adel Nasereddin
Chairman of the Board of Trustees

معايل م. شحادة عبد هللا أبو هديب 
نائب الرئيس للشؤون املالية واإلدارية

Eng. Shehadeh Abdullah Abu Hdaib
Vice President for Financial and Administrative 

Affairs

معايل د. طالب ضياء الدين الرفاعي
نائب الرئيس لشؤون العالقات الدولية

Dr. Taleb Deia Edeein Al Rifai
 Vice President for International Relations

سعادة د. عدنان شاهر األعرج
 عضًوا

Dr. Adnan Shaher Al Aaraj
Member 

معايل أ.د. فيصل عوده الرفوع
نائب الرئيس للشؤون األكادميية

Prof. Faisal Odeh Al Rfouh’
Vice President for Academic Affairs

سعادة أ.د. محمد محمود الحيلة
 رئيس الجامعة

 Prof. Mohammad Mahmoud Al
Hileh

University’s President

سعادة د. أحمد يعقوب نارصالدين
 عضًوا

Dr. Ahmad Yacoub Nasereddin
Member 

سعادة د. سناء عيل شقوارة
نائب الرئيس لشؤون خدمة املجتمع
Dr. Sanaa’ Ali Shiqwarah
Vice President for Community 

Service Affairs

سعادة أ.د. زهرية إبراهيم عبدالحق
 عضًوا

Prof. Zahria Ibrahim Abdulhaq
Member

سعادة د. م. محمد يعقوب نارصالدين 
 عضًوا

 Dr. Eng. Mohammad Yacoub
Nasereddin

Member 

سعادة أ. أحمد محمد الصفدي 
نائب الرئيس لشؤون العالقات العامة 

Mr. Ahmad Mohammad Al Safadi
Vice President for Public Relations

سعادة أ.د. قبالن عبدالقادر املجايل
عضًوا

Prof. Qablan Abdulqader Al Majali
Member 

سعادة أ.د. يوسف مصطفى صيام
عضًوا

Prof. Yousef Moustafa Seyam
Member 

نجمة عزت الشعار
مساعد إداري

Nejmeh Izzat  Ashaar
Administrative Assistant
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كلمة رئيس الجامعة

األستاذ الدكتور محمد محمود الحيلة
رئيس الجامعة

النظّر يف  يُنِعم  السنوّي لجامعة الرشق األوسط يف كّل عام مرحلة مهّمة من مراحل نهوضها وتطّورها، ومن  الكتاب       يوثّق 
محتواه لهذا العام الجامعي 2019/2018  يلمس بوضوح ازدياد حجم ذلك النهوض والتطّور وتنّوع مجاالته؛ وهو األمر الذي تجىّل 
يف حرص الجامعة عىل تطوير برامجها وتنويع تخّصصاتها مبا يتالءم مع التوّجهات الوطنية والعامليّة ومتطلبات سوق العمل، 
وتكوينها رشاكات وتفاهمت أكادمييّة مع جامعات دوليّة مرموقة كجامعة بيدفوردشري الربيطانيّة التي اتّخذت من حرمها الجامعي 
مقراًّا لتدريس برامجها األكادمييّة املُستضافة، وجامعة سرتاثكاليد الربيطانيّة التي أطلقت معها الجامعة مؤخرًا برنامًجا مشرتكًا يف 

تخّصص الّصيدلة؛ وذلك يف سعي حثيث منها لتعزيز التبادل الثقايّف واألكادميّي عىل الصعيد الدويّل. 

     وقد أفىض ذلك كلّه إىل جعلها جامعة التنّوع الثقايّف عىل مستوى أعضاء هيئة التدريس األكْفاء وذوي الخربات واملؤهالت 
العالية من جنسيّات عربيّة وأجنبيّة، وعىل مستوى الطلبة الذين تتعّدد جنسيّاتهم ليمثلوا البالد العربية الشقيقة، والبالد األجنبيّة 
الصديقة، باإلضافة إىل أبنائنا من األردّن الغايل، وقد دأبت الجامعة عىل دمجهم مًعا، ودفعتهم لالنخراط بأنشطتها وفعالياتها؛ 
التعليميّة األكادمييّة فيها جميًعا.  الدول، ويدعم املسرية  الفكرّي والثقايّف بينها وبني تلك  التالقح  مبا يسهم يف توسيع آفاق 
ويف ضوء ذلك استحّق هذا الفوج من خريجي الجامعة لقب (فوج عّمن)، أّم املدن األردنيّة الغرّاء، عاصمة الوئام والسالم، ودوحة 

النشامى الكرام، نزفّهم إىل الوطن الغايل وإىل العامل أجمع، مشاريع قادة مشهود لهم بالّريادة والتميّز.

     أبنايئ الخّريجني والخّريجات، لقد وضعت جامعة الرشق األوسط كّل مقّدراتها ومواردها يف خدمتكم، نهوًضا بعقولكم، واهتمًما 
بالبنان، واستطاعت أن تخّط اسمها  باحتياجاتكم، ومبتطلّبات تأهيلكم؛ فغدت جامعتنا بكم وبتميّزكم رصًحا علمياًّا كبريًا يُشار له 

بوضوح يف أسفار النجاح والتميّز عىل مستوى املؤّسسات التعليميّة داخل األردن وخارجه.   

     ويف الختام أزجي شكرًا موصوال لذويكم وألرسكم، وقد آتت مثار تعبهم أكلَها، وحان موعد حصادها، داعيًا إياكم لبذل املزيد من 
الجهد والعطاء، وأْن تكونوا خري سفراء لجامعتكم، وأطيب قدوة لزمالئكم من بعدكم. والشكر ممتّد كذلك للقامئني عىل إنجاز هذا 
الكتاب الّسنوّي موثّقني فيه منجزات جديدة ومشهودة لجامعة الرشق األوسط، سائلني لها ولكّل منتسبيها دوام التقّدم واالزدهار. 
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The University’s President’s Message

Dr. Mohammad Mahmoud Al-Hileh
The President of the University

    Middle East University’s (MEU) yearbook documents – each year – a primary stage of its advancement and development. 
If one carefully inspects its contents for this academic year of 2018/2019, they would patently espy the increasing extent 
of that advancement and development in a variety of fields. Perhaps it is most evident in the University’s keenness on 
developing its programmes and varying its majors in correlation with national and international propensities, as well 
as labour market requirements. Furthermore, it has successfully established academic partnerships and agreements 
with prestigious international universities; such as the University of Bedfordshire that teaches its hosted academic 
programmes on MEU’s campus, and the University of Strathclyde with which we recently launched a joint programme 
in Pharmacy in an effort to promote cultural and academic exchange on an international scale.

    These endeavors lead to the University’s cultural diversity in terms of its highly-qualified and expert faculty members, 
as well as students, who hold Jordanian, Arab, and international nationalities. The University ensured their integration, 
and encouraged their participation in its activities and events to widen the horizons of intellectual and cultural exchange 
between MEU and their countries, which is bound to promote the academic educational journey of all parties.

    In light of that diversity, this batch of the University’s graduates deserved the title of “Amman’s Batch.” The mother of 
Jordanian cities, the capital of harmony and peace, and the hometown of the hospitable Nashama. We proudly present 
our dear country and the entirety of the world with our graduates; future leaders whose innovation and distinction is 
attested for. 

    My dear graduates, MEU has dedicated all of its capabilities and resources to your service; enlightening your minds, 
caring for your needs, and meeting the requirements of your qualification. Because of you, our University has grown 
to be a distinct and celebrated educational institution. It was able to inscribe its name in the pages of success and 
distinction on the scale of educational institutions inside and outside of Jordan.

    At the end, I would like to thank your parents and families as they now harvest the fruits of their labor. I urge you to exert 
further efforts, and to finely represent your University and be good examples for your fellow students. I would also like 
to thank those responsible for this yearbook, documenting new and commended achievements for MEU. Finally, I hope 
further success and prosperity for the University and its associates.
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 University Council    مجلس الجامعة

أ.د. محمد الحيلة
رئيس الجامعة

Prof. Mohammad Al Hileh
University’s President

أ. د. محمود الوادي
نائب الرئيس وعميد كلية األعمل

Prof. Mahmoud Al Wadi
 Vice President and Dean of

Business

د. أحمد اللوزي
ق.أ. عميد كلية الحقوق
Dr. Ahmad Allouzi
Acting Dean of Law

أ.د.أحمد عيل صالح
كلية األعمل

Prof. Ahmad Ali Saleh
Faculty of Business

د.ريم أبو حميدان
كلية اآلداب والعلوم

Dr. Reem Abu Hmaidan
Faculty of Arts and Sciences

د. هشام أبو صامية
ق.أ. عميد الربامج الدولية

Dr. Hesham Abusaimeh
 Acting Dean of International

Programmes

د.حنان الشيخ 
كلية اإلعالم

Dr. Hanan Al Sheikh
Faculty of Media

د.هالة حامدة
كلية الهندسة

Dr. Hala Hammadeh
Faculty of Engineering

د.يزن عامرات
كلية العمرة والتصميم 

Dr. Yazan Amarat
 Faculty of Architecture and

Design

د.أحمد الزعبي
كلية تكنولوجيا املعلومات

Dr. Ahmad Al Zoubi
 Faculty of Information

Technology

د. نهلة نعامن عقل
كلية الصيدلة

Dr. Nahla No’man Aqel
Faculty of Pharmacy

د.أمين الرفوع 
كلية الحقوق

Dr. Ayman Al Rfoa
Faculty of Law

أ.د. ابتسام جواد مهدي
كلية العلوم الرتبوية

Prof. Ibtisam Jawad Mahdi
 Faculty of Educational

Sciences

أ.د.محمد ابو الهيجاء
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي
Prof. Mohammad Abu El Haija

 Dean of Graduate Studies and Scientific
Research
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 University Council    مجلس الجامعة

السيدة ناديا البكري
مديرة دائرة القبول والتسجيل

Ms. Nadia Al Bakri
 Director of Admission and

Registration

السيد صالح متيم املعايطة 
عضو مجتمع محيل

Mr. Salah Tameem Al Maaytah
Local Community Member

بالل محمد املعجل
طالب

Bilal Mohammad Al Ma’jel
Student

طلعت شحالتوغ
طالب

Tal’at Shehaltough
Student

إبراهيم سعادة
خريج

Ibrahim Saadeh
Graduate

السيد سامر عوده
مدير دائرة الشؤون املالية

Mr. Samer Odeh
 Director of Financial Affairs

Department

األستاذة فاتن خريسات
مديرة املوارد البرشية

Ms. Faten Al Khreasat
Director of Human Resources

 السيد متيم نايف القرصاوي
عضو مجتمع محيل

Mr. Tameem Nayef Al Qasrawi
Local Community Member
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Council of Deans     مجلس العمداء

أ.د. محمد الحيلة
رئيس الجامعة

Prof. Mohammad Al Hileh
University’s President

أ. د. محمود الوادي
نائب الرئيس وعميد كلية األعمل

Prof. Mahmoud Al Wadi
Vice President and Dean of Business

د.سليم رشيف
ق.أ.عميد شؤون الطلبة
Dr. Saleem Sharif

Acting Dean of Student Affairs

أ.د.أمجد زينو
عميد كلية الهندسة

Prof. Amjad Zeno
Dean of Engineering

د. أحمد موىس
ق.أ. عميد كلية اآلداب والعلوم

Dr. Ahmad Mousa
Acting Dean of Arts and Sciences

د.عامر املعايطة
ق. أ. عميد كلية الصيدلة

Dr. Ammar Al Maaytah
Acting Dean of Pharmacy

د.عبد الرحمن أبو عرقوب
 ق. أ. عميد كلية تكنولوجيا املعلومات
Dr. Abdulrahman Abuarqoub

Acting Dean of Information 
Technology

د.حمزة العساف
ق. أ. عميد كلية العلوم الرتبوية

Dr. Hamzeh Al Assaf
Acting Dean of Educational 

Sciences

د. وائل األزهري
ق.أ. عميد كلية العمرة والتصميم

Dr. Wael Al Azhari
Acting Dean of Architecture and Design

أ.د. عزت حجاب
عميد كلية اإلعـالم

Prof. Ezzat Hijab
Dean of Media

أ.د.محمد ابو الهيجاء
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي
Prof. Mohammad Abu El Haija
Dean of Graduate Studies and

Scientific Research

د. أحمد اللوزي
ق.أ. عميد كلية الحقوق وق.أ. عميد االعتمد 

والجودة واملعلومات
Dr. Ahmad Allouzi

Acting Dean of Law and
Acting Dean of Accreditation, Quality, 

and Information

د. هشام أبو صامية
ق.أ. عميد الربامج الدولية

Dr. Hesham Abusaimeh
 Acting Dean of International

Programmes
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Vice President     نائب الرئيس

هديل محمد الحروب
مساعد إداري

Hadeel Mohammad Alhroob
Administrative Assistant

أ.د محمود حسني الوادي
  نائب الرئيس

Prof. Mahmoud Hussein Al Wadi 
Vice President
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د. متارا يعقوب نارص الديـن
مساعد رئيس الجامعة

Dr. Tamara Yacoub Nasereddin  
Assistant to the President

د. سارة يعقوب نارص الدين
مساعد رئيس الجامعة لشؤون العالقات الخارجية والتعاون الدويل

Dr. Sara Yacoub Nasereddin
Assistant to the President for International Affairs

Assistants to the President    مساعدو الرئيس

خلود زائد حرزالله
مساعد إداري

Kholoud Zaed  Herz Allah
Administrative Assistant
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جامعة جادَّة وملتزمة وساعية للتعلُّم.

إعداد القادة من خالل تهيئة بيئة محفزة عىل التعلُّم والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
 

1. تبني الحاكمية يف إدارة الجامعة بفاعلية وكفاءة مبا يحقق الريادة.
2. تقديم برامج أكادميية رائدة وفق معايري الجودة الشاملة.
3. تهيئة بيئة تعليمية تعلّميّة جاذبة ومحفزة لإلبداع والتميز.

4. رفع كفاءة أداء كليات الجامعة وعمداتها ودوائرها ومراكزها ومكاتبها.
5. دعم وبناء جسور التواصل األكادميي داخليا وخارجيا.

6. بناء رشاكات فاعلة مع مؤسسات املجتمع.
7. االرتقاء مبستوى البحث العلمي والدراسات العليا وتعزيز البحث التطبيقي.

8. تنمية املوارد املالية للجامعة.

رؤية الجامعة

رؤية الجامعة
رسالة الجامعة

أهداف الجامعة

A serious, committed and seeking to learn university

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

1. Adopting governance in the effective and efficient management of the University to achieve prominence.
2. Offering pioneering academic programmes in compliance with the standards of comprehensive 

quality.
3. Creating an attractive educational environment that promotes creativity and distinction.
4. Elevating the efficiency of the University’s faculties, deanships, departments, centers, and offices’ 

performance.
5. Supporting and establishing bridges of internal and external academic cooperation.
6. Establishing effective partnerships with local institutions.
7. Uplifting the quality of scientific research and graduate studies, and promoting applied research.
8. Developing the University’s financial resources.  

Vision   

Missionرؤية الجامعة

Objectives



24YEARBOOK  2019 - 2018  الكتاب السنوي 

العاصمة عّمن، عىل مسافة بضعة  العليا، يف موقع متميّز من  للدراسات  الرشق األوسط عام 2005  جامعة  تأّسست جامعة 
كيلو مرتات باتّجاه مطار امللكة علياء الدويّل، وتضّم الجامعة نوعني من الربامج األكادمييّة تطرحها تسع كلّيّات؛ أولهم: برنامج 
املاجستري الذي انتظم يف الجامعة مع بداية الفصل الثاين من العام الجامعي 2006/2005 بتخّصصات عديدة بلغت يف الوقت 
الحايل أحد عرش تخّصًصا، ُمنحت فيها درجة املاجستري ملا يزيد عىل 2978 طالبًا وطالبة؛ وثانيهم برنامج البكالوريوس الذي بدأ 
مسريته األكادمييّة منذ العام الجامعي 2009/2008، بتخّصصات عديدة، بلغت حالياًّا واحًدا وعرشين تخّصًصا، ُمنحت فيها درجة 

البكالوريوس ملا يزيد عىل 4214 طالبًا وطالبة، وتخّصصات الربنامجني هي: 

تخّصصات برنامج البكالوريوستخّصصات برنامج املاجستري

- تكنولوجيا التعليم- اللغة اإلنجليزيّة وآدابها- اللغة اإلنجليزية وآدابها

- الهندسة املدنيّة- القانون- القانون الخاص

- هندسة الطاقة املتجددة- إدارة األعمل- القانون العام

- الصحافة - اإلدارة السياحية- إدارة األعمل

- اإلذاعة والتلفزيون- التسويق- املحاسبة

- أمن وخدمات السحب الحاسوبيّة
- اإلعالم الرقمي- العلوم املاليّة واملرصفيّة   (بالرشاكة مع جامعة مؤتة)

- هندسة العمرة- املحاسبة- مناهج وطرق التدريس

- التسويق اإللكرتوين والتواصل - اإلدارة والقيادة الرتبويّة
- التصميم الجرافييك   االجتمعي

-  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
- التصميم الداخيل- علم حاسوب   يف التعليم

- الصيدلة- علم الحاسوب/ الذكاء االصطناعي- اإلعالم

- الصيدلة الربيطاين املشرتك MPharm مع جامعة سرتاثكاليد- التصميم الجرافييك

نبذة عن جامعة الرشق األوسط    
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    وقد متّكنت جامعة الرشق األوسط من تحقيق التقدم بُخطًى رسيعة واثقة تنسجم مع رؤيتها، وتحّقق من خاللها رسالتها؛ إذ 
إنّها تحرص عىل توفري البيئة التعلّميّة املتميّزة، فتستقطب أعضاء هيئة تدريسيّة متميّزين من جنسيّات عربيّة وأجنبيّة، وهم أكْفاء 

وذوو خربة ومؤهالت عالية يف مجاالت تخّصصاتهم املختلفة. 

     وتهتّم الجامعة بتهيئة البيئة اإلبداعيّة والبحثيّة الرائدة، فتويل اهتمًما بالًغا بتشجيع البحث العلمّي وتطويره، من خالل ما تخّصصه 
له من دعم مايّل سنوّي نوعّي، يشمل املشاريع واألبحاث املتميّزة املنشورة يف مجالت مرموقة، وقواعد بيانات عامليّة، مثل: 
Scopus، وبحوث أعضاء الهيئة التدريسيّة املنشورة فيها ترتبط بتخّصصات مختلفة، وتحظى باستشهادات عالية عىل مستوى 

الباحثني واملهتّمني. 

      وتحرص جامعة الرشق األوسط كذلك عىل تطوير برامجها وخططها الدراسيّة لتتالءم مع التوّجهات الوطنيّة والعامليّة ومتطلبات 
سوق العمل؛ تحقيًقا لرسالتها يف إعداد القادة من خالل تهيئة بيئة محفزة عىل التعلم، والبحث العلمّي، وخدمة املجتمع؛ األمر 
الذي جعلها تشهد حالة من التنّوع الثقايّف، يجّسدها تعّدد جنسيّات طلبتها الوافدين من البالد العربية الشقيقة، والبالد األجنبيّة 
الصديقة، وقد دأبت الجامعة عىل دمجهم بالجسم الطاّليّب فيها، وعىل دفعهم لالنخراط يف أنشطتها وفعالياتها؛ مبا يسهم يف 

توسيع آفاق التالقح الفكرّي والثقايّف بينها وبني تلك الدول، ويدعم املسرية التعليميّة األكادمييّة فيها جميعا. 

     وقد أّدت السمعة العامليّة التي تحظى بها جامعة الرشق األوسط إىل تكوين رشاكات وتفاهمت أكادمييّة مع جامعات دوليّة 
تخصصات  يف  املختلفة  العلميّة  الدرجات  ملنح  معتمدة  برامج  منها  تستضيف  التي  الربيطانيّة  بيدفوردشري  كجامعة  مرموقة، 
عديدة تدرّس يف رحابها، وجامعة سرتاثكاليد الربيطانيّة التي أطلقت معها الجامعة مؤّخرًا برنامًجا مشرتكًا يف تخّصص الّصيدلة؛ 

يف داللة واضحة وأكيدة عىل رفعة سمعتها األكادمييّة عاملياًّا كم هو األمر محلياًّا وإقليمياًّا. 

     تتوفّر يف جامعة الرشق األوسط شبكة خدماتيّة بتقنيات حديثة، وتنعم بنظام أمن وحمية عايل الكفاءة، وهي تعمل باستمرار 
لذوي  مؤّهلة  كافّة  ومرافقها  املتقدمة،  التكنولوجية  بالوسائل  تزويدها  عىل  وتحرص  وتنويعها،  الجامعيّة  مرافقها  تطوير  عىل 

االحتياجات الخاصة.

     وال يقترص دور جامعة الرشق األوسط عىل كونها مؤسسة وطنيّة تعليميّة بحثيّة غري ربحيّة فقط، بل إنّها تؤمن مبسؤوليّتها 
املجتمعيّة؛ فتحرص عىل املشاركة بطرق عديدة ومختلفة يف جميع املحافل واملناسبات الوطنيّة والدينيّة واالجتمعيّة وغريها. 
أّن الجامعة التي تستمد اسمها من نقطة التقاء الحضارات والعوامل تبذل كامل جهدها وإمكانيّاتها يف تعزيز دور الفرد يف  كم 
من  واملتميّزين  للمبدعني  التشجيعية  الحوافز  وتقّدم  العلميّة،  واإلبداعات  االبتكارات  تشّجع  وهي  به،  انخراطه  وتيسري  املجتمع 

أفرادها.

هيئة  من  الذهبي)  (املستوى  الجودة  ضمن  وشهادة   ،(ISO 9001:2015) اآليزو  شهادة  عىل  لحصولها  كلّه  ذلك  أّدى  وقد       
اعتمد مؤسسات التعليم العايل وضمن جودتها عىل مستوى املؤسسات التعليمية، وعىل مستوى الربامج األكادمييّة يف كليّة 

.(QS) الحقوق، وهي حاصلة كذلك عىل مرتبة متقدمة يف تصنيف الجامعات العاملي

نبذة عن جامعة الرشق األوسط    
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 Enjoying a setting that is unique among other universities, Middle East University was established in 2005. MEU’s 
campus is located a few kilometers away from Amman, towards Queen Alia International Airport. Currently, the 
University offers Master’s and Bachelor’s programmes; the former was launched at the beginning of the academic year 
20052006/. By this time, eleven majors are offered and 2978 students have successfully completed the requirements 
of their degrees. As for the Bachelor’s programme, it was introduced in the academic year of 20082009/ and at this time 
offers twenty-one  majors. So far, 4214 students have been awarded their Bachelor’s degrees.
The following are majors of the mentioned programmes:

Master’s Majors Bachelor’s Majors

- English Language and Literature - English Language and Literature - Education Technology

- Private Law - Law - Civil Engineering

- Public Law - Business Administration - Renewable Energy Engineering

- Business Administration - Tourism Management - Journalism

- Accounting - Marketing - Radio and Television

- Cloud Computing Services and 
Security 
   (in partnership with Mutah University)

- Financial and Banking 
   Sciences - Digital Media

- Curriculums and Teaching Methods - Accounting - Architectural Engineering

- Educational Management and 
Leadership

- Electronic Marketing and Social 
   Communication - Graphic Design

- Information and Communication 
   Technology in Education - Computer Science - Interior Design

- Media - Computer Science/Artificial 
    Intelligence - Pharmacy

- Graphic Design - The British Joint Pharmacy Programme (MPharm)
    with the University of Strathclyde

About MEU
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    Middle East University exerts vast efforts in order to achieve its mission in ways that embody and fulfill its vision. 
Hence, the University is keen on recruiting outstanding and highly qualified faculty members from different parts of the 
world. Accordingly, MEU was able to achieve deft and swift progress.

    The University is concerned with creating a prominent, creative and adequate research environment; thus it exerts great 
efforts to encourage and develop scientific research. In commitment to this ambition, the University allocates annual 
financial support for distinguished projects and research papers published in prestigious journals and international 
databases such as Scopus. Significantly, faculty members’ published research papers are conducted in various 
majors, and are highly praised by researchers.

    Middle East University is also keen on developing its programmes and study plans to meet national and international 
standards, as well as labour market requirements. With the objective of materializing its mission of preparing leaders, the 
University endeavours to establish an environment that promotes learning, scientific research, and community service. 
The University’s aspirations and flourishing environment fostered cultural diversity among students: noticeably, MEU 
constantly encourages student involvement in the different activities conducted on and off campus and seizes this 
opportunity to enhance potential academic and cultural exchange. 

    The global reputation of Middle East University paved the way for establishing academic partnerships and agreements 
with prestigious international universities. Two of such are the British University of Bedfordshire, from which the 
University hosts accredited programmes and jointly grants various academic degrees in multiple majors, and the 
University of Strathclyde with which the University launched a joint pharmacy programme. The two partnerships are 
but a clear and salient attestation to the University’s prestigious reputation on international, regional, and local scales.

    The University provides an advanced service-network, and enjoys a high-quality security system. It constantly seeks 
to develop and variation of its facilities, which are equipped with advanced technological tools and suitable for the 
access of special needs. 

    Middle East University’s role is not limited to it being a national, educational, research, advisory, and non-profit 
institution. Rather, it believes in its social responsibility. It is always eager to participate – by various means – in all 
national, religious, and social events. The University, which derives its name from the meeting point of civilizations 
and worlds, dedicates all efforts and capabilities to ensure individuals’ engagement in society. It endorses scientific 
innovations and creations, and motivates its creative and distinct associates. 

    The University’s efforts were rewarded by its acquirement of ISO 9001:2015 and the Quality Assurance Certificate 
(Golden Level) from the Accreditation and Quality Assurance Commission for Higher Education Institutions in terms 
of educational institutions and academic programmes for the Faculty of Law. MEU also maintains an advanced rank in 
the QS World University Rankings. 

About MEU
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القيم الجوهرية

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

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

اإلبـداع: تدعم الجامعة مناخاً يساعد أعضاءها عىل اإلبداع بإتاحة الفرصة للتعبري وإثراء الحوار اإلسرتاتيجي الحتالل مكانة منفردة بني   .2
جامعات العامل بعدم االكتفاء بدور املتلقي للعلم، بل بالعمل املتواصل لتحقيق الريادة العلمية يف جميع التخصصات التي تدرّسها.

  
التعلم والتعليم املستمرين: تلتزم الجامعة بدعم عمليتي التعلم والتعليم املستمرين داخل مجتمع الجامعة وخارجه، وتعزيز النمو   .3

الفكري املستمر ورفاهية املجتمع املستدامة.
  

رسعة االستجابة: تتعهد الجامعة بأن تكون إيجابية يف دراسة احتياجاتها، والتعامل مبرونة مع مشكالتها.  .4
  

الحاكمية: تتبنى الجامعة منظومة متكاملة تتمثل يف مجموعة قوانني واألنظمة والتعليمت التي تهدف إىل تحقيق جودة عملياتها   .5
ومخرجاتها التعليمية.

  
تعليم  التي تسهم يف توفري فرص  الفاعلة  الرشاكات املحلية  بالتفاعل مع املجتمع من خالل عقد  الجامعة  تلتزم  خدمة املجتمع:   .6

مستمر وبرامج تدريبية وتثقيفية.
  

العامليّة: تلتزم الجامعة يف السعي نحو االسرتشاد باملعايري الدولية لعمليتي التعلم والتعليم من خالل املقارنات املرجعية املالمئة.  .7

Core Values

Values represent the framework for communication between individuals inside and outside the University. They 
are set to achieve the University’s strategic priorities and objectives. The University greatly treasures the following 
values:

1. Excellence: The University seeks to attain the utmost level of excellence in performance, and apply objective 
scientific standards in education and innovation.

2. Creativity: The University endorses an environment that facilitates creativity by providing the opportunity for 
expression and enriching the strategic dialogue. It aims to obtain a unique global status by achieving educational 
prominence.

3. Continuous learning and education: The University is committed to the endorsement of continuous learning and 
education inside and outside the University. It promotes continuous intellectual growth and sustainable social 
prosperity.

4. Responsiveness: The University pledges to positively analyse its needs, and swiftly resolve its issues.

5. Governance: The University adopts an integral system of laws, regulations, and guidelines that aim to set the 
quality of its operations and educational outputs.

6. Community Service: The University is committed to social interaction by establishing effective local partnerships 
that provide continuous education opportunities, as well as training and educational programmes.

7. Internationalism: The University is resolved to benefit from the international standards for learning and education 
by conducting suitable referential comparisons. 

Core Values    القيم الجوهرية
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جامعة الرشق األوسط تهتم بالنوعية وهي جامعة عرصية دينامية يف توّجهاتها، وتؤمن بإنتاج املعرفة، وبأنها نور الحياة

انطالقًا من فهمها  للدور الريادّي املنوط بها، ومن تجربتها وتفاعلها وحيويّتها العلميّة والبحثيّة واملجتمعيّة؛ فإن الّسياسة العامة لجامعة 
الرشق األوسط مرتكزة عىل كونها جامعة إنسانيّة عامليّة، تتّخذ من اإلسالم وسيلة ُمثىل للرّفعة والرقّي، وللمحبّة والتعاون والوئام بني الديانات 
والحضارات والثقافات، وتلتزم بالقوانني واألنظمة والحريّة املسؤولة، وتحرتم حقوق اإلنسان وكرامته، وحّقه يف العلم واملعرفة واملشاركة 
يف اتّخاذ القرار؛ من أجل تحقيق الّنهوض الّشامل، والتنمية املُستدامة، والحياة الُفضىل، كّل ذلك يف إطار من التفاعل الفردّي والجمعّي الذي 

تعرّب عنه املحاور اآلتية:

محاور السياسة

1. الِجّديّة وااللتزام والّسعي للتعلّم:
تُعّد موجِّهات إلسرتاتيجيّة الجامعة.

2. اإلسرتاتيجّية:
تعمل الجامعة بكّل وحداتها األكادمييّة واإلداريّة وفق خطط تنفيذيّة منبثقة عن إسرتاتيجيّة معتمدة.

3. الطّلبة:
يتّصف طالب الجامعة مبِْهنيّته ورقيّه.

4. أعضاء الهيئة التدريسّية:
عضو الهيئة التدريسيّة املتميّز امللتزم محّصن.

5. الربامج والتخّصصات واملناهج والخطط:
تواكب الحداثة والتطور، وتدمج بني النظريّة والتطبيق، وتلبّي احتياجات املجتمع املتغرّية.

6. املسؤولّية املجتمعّية:
تعّزز الجامعة املسؤوليّة املجتمعيّة خدمة لها وللمجتمع، من خالل وضع إمكانيّاتها ومقّدراتها كافّة خدمة للوطن ولإلنسانيّة. 

7. الجْودة:
غاية تلتزم الجامعة بتحقيقها وإدامتها محلياًّا ودولياًّا.

8. أعضاء الهيئة اإلداريّة:
عضو الهيئة اإلداريّة الكْفء مقّدر.

9. الحوكمة الّرشيدة:
تتبّنى الجامعة الحوكمة الرشيدة بوصفها منهًجا لعمليّاتها األكادمييّة واإلداريّة.

10. البحث العلمّي:
مخرجات البحث العلمّي تخدم قضايا التّنمية املُستدامة.

11. تصنيف الجامعة:
تسعى الجامعة إىل تبّوؤ مواقع متقّدمة يف أنظمة التصنيف املحليّة والدوليّة.

12. التعلّم املستمر:
الجامعة يف كيانها وثقافتها ساعية للتعلّم، وتنسج قدرة مستمرة متجّددة عىل التكيّف والتّغيري.

13. التعاون الدويّل:
بناء تعاون مع مؤسسات أكادميية ومهنيّة، ودوليّة مرموقة، يخدم تطور الجامعة وتحقيق أهدافها.

السياسة العامة للجامعة

السياسة العامة للجامعة
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14. املُخرجات:
تحرص الجامعة عىل تكوين مخرجات متطّورة، وملبّية ملتطلبات سوق العمل، ومواكِبة للحداثة.

15. الحرم الجامعّي الذيّك والّصديق للبيئة التعليمّية:
الفضاء الذي يستخدم اإلمكانات والقدرات التكنولوجيّة بجميع أبعادها، والّصديق للبيئة التعليميّة.

16. املهارات:
بناء مهارات ِمْهنيّة وحياتيّة لدى أرسة الجامعة، وتعزيزها، وتوفري البيئة الالزمة لتطويرها.

17. النشاطات:
مأسسة النشاطات املنهجيّة وغري املنهجيّة، محلياًّا، وإقليمياًّا، ودولياًّا.

18. الّتغذية الّراجعة )الدروس املُستفادة(:
تتبّنى الجامعة التّغذية الرّاجعة متعّددة املصادر لالرتقاء بأدائها.

19. اإلتيكيت والربوتوكول:
تعمل الجامعة عىل تعزيز ثقافة اإلتيكيت والربوتوكول وأصولهم لتكون ثقافة سائدة بني طلبتها ومنتسبيها.

20. االتّصال والّتواصل:
تفعيل مبادئ االتّصال والتّواصل يف جميع االتجاهات داخل الجامعة وخارجها.

21. املبادىء األخالقّية:
تُراعي الجامعة مكارم األخالق يف معامالتها كافة.

22. صورة الجامعة وسمعتها:
من الثّوابت التي ينبغي أال مُتّس وال تُخَدش.

23. التنّوع الثقايفّ:
تُشّجع الجامعة عىل التنّوع الثقايّف وتحرتم الرأي والرأي اآلخر.

24. موارد الجامعة:
تعظيم موارد الجامعة املاليّة وتنويعها، وتسويغ نفقاتها.

25. الثقافة التنظيمّية:
تعمل الجامعة عىل تعزيز ثقافتها التنظيميّة لتكون داعمة لتحقيق التميّز.

26. املحيط األزرق )مفهوم إسرتاتيجي(:
التّوّجه العميّل نحو مجاالٍت ابتكاريّة غري موجودة لدى اآلخرين، أو غري قادرين عىل القيام بها.

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.

The University’s general policies are rooted in its being an international, humanitarian university that upholds 
its entrepreneurial role; and realizes its scientific, research, and social objectives. It adopts Islam as a source 
for its value system of respect, compassion, cooperation, and harmony amongst religions, civilizations, and 
cultures. It abides by laws, regulations, and adopts the principles of responsible freedom. Respects human 
rights and dignity; the right to learn, know, and participate in the decision-making process in order to achieve 
comprehensive advancement, sustainable development, and good standards of living  All of these provide 
the guiding principles for the following focal points. 

The Components of the Policy:

1. Seriousness, commitment, and pursuit of learning
are the guiding principles of our university’s strategy.
2. Strategy:
The University and all of its academic and administrative units operate according to executive plans drawn 
from an approved strategy.
3. Students:
University students are professional and refined.
4. Faculty members:
Outstanding and committed teaching staff members are well-protected.
5. Programmes, specialisations, curricula, and study plans:
Keep pace with the latest developments in various fields and combine theory with practice to meet society’s 
ever-changing needs.
6. Social responsibility:
The University promotes social responsibility through dedicating all its capabilities to the service of the 
country and humanity at large. 
7. Quality:
An aim the University is committed to achieving and sustaining both locally and internationally. 
8. Administrative staff:
Capable administrative staff members are well-appreciated. 
9. Good governance:
The University adopts wise governance as model for all its academic and administrative operations. 
10. Scientific research:
Scientific research outputs promote the goals of sustainable development.
11. University Rankings:
The University aims to occupy advance positions in national and international rankings.
12. Continuous learning:
The University seeks to encourage its students and staff members to always expand their knowledge and 
again new skills and expertise.

Middle East University’s General Policy

Middle East University’s General Policy
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13.  International cooperation:
The University seeks to cooperate with prestigious international and national higher educational and 
professional institutions.
14. University outputs: 
The University seeks to produce a spectrum of outputs that respond to market needs and keep pace with 
modernity.
15. Smart campus and education friendly environment
A space that makes full use of the latest technologies and provides and educational friendly environment. 
16. Skills
Developing student and staff professional and life skills through the creation of a learning friendly environment.
17. Activities:
Institutionalizing local, regional and international curricular and extracurricular activities.
18. Feedback )learned lessons(:
The University adopts multisource feedback to improve its performance.
19. Etiquette and protocol:
The University promotes the culture of etiquette and protocol among students and staff members.
20.  Communication:
The university develops the effective interpersonal skills of its students and staff members. 
21.  Moral principles:
The University has a general code of ethical principles.
22.  Image and reputation:
The university safeguards its image and reputation. 
23. Cultural diversity:
The University encourages cultural diversity and differences in opinion. 
24. Resources:
The university diversifies its sources of income. 
25. Organizational culture:
The University has an organizational culture that promotes excellence.
26. Blue Ocean Strategy:
Unlock new demand and capture new areas of need that the competition does not have the ability to seize.

Middle East University’s General Policy



YEARBOOK  2019 - 2018  33 الكتاب السنوي

نشيد جامعة الرشق األوسط

أرَشقَْت أنـواُر شمـٍس ساِطَعــــه                    رَشقُنــا األوَسُط أسَمــى َجاِمَعــــة
هي لألجيــــــال ُدنيـــــا واِسَعـــــــه                    شـــادهـــــا للمجـــد قــوٌم كُـرَمـــــــا

إنَّ َغرَْس العـلم نبـراُس الُهــــدى                    ناِصـُع الوجـــِه عىل طـوِل املـــدى
ِمن َسنــا اإلميـان نرجـــــو َمــَددا                    يصــل األرض بأسبـــــاب السمــــــا

نحــــُن بالعلِم نصـــــــــون الِقيمــا                    وبنـــــا األردُن يسمـــــــو  ِهمــمـــــا
نحفــُظ العهـــد ونرعــى الّذممــــا                    كُلّمــــا َخطْــــــــٌب ُملِـــمٌّ َدَهمــــــــــا

نحــــُن للعلـــِم َغَدونْـــا َمْعلَمـــــــــا                    ونََشـــرْنــــا النـــور أرًضـــا وسمــــــــا
قـــادًة للفكــر تعلـــــو ِقَمـــــــمـــــا                    إمنـــــا الحـــقُّ سبيـــــــل الُعــلَمـــــــا

اَْخِفقي يـــا رايــة املجـــــــــِد علـى                    قلعـــِة العلم وكُونـــــي ِمْشَعـــــــال
مشعــــــالً يرقـى إىل أوج الُعـــــال                    زحَمْت فيـــــــه البنـــــوُد األنجمــــــا

أرَشقَْت أنـواُر شمـٍس ساِطعـَــــْه                    رَشقُنا األوَسُط أسَمـــى َجاِمَعـــــه
هي لألجيـــــال ُدنيــا واِسَعــــــــــــه                    شـــادهـــــا للمجــد قــوٌم كُرَمــــــــا
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ميثاق طلبة جامعة الرشق األوسط

نحن طلبة جامعة الرشق االوسط

نعاهدكم

 بأن نكون خري سفراء 

للجامعة و بُناتها 

و للوطن الطهور حمًة

إخالصاً و إنتمًء 

علمً و عمالً 

أمناً و أماناً 

و قبوالً للرأي اآلخر 

و للقيادة الرشيدة والًء
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تطّور أعداد الطلبة الخّريجني منذ تأسيس الجامعة 
Development of Alumni Numbers since the University’s Foundation

أعداد أعضاء هيئة التدريس بحسب الرتبة
Number of Faculty Members According to Rank

Statistics    إحصائيات

مدرس
Lecturer

أستاذ مساعد
Assistant Professor

أستاذ مشارك
Associate Professor

أستاذ
Professor
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توزيع أعضاء هيئة التدريس بحسب البلدان التي تخرجوا منها
Faculty Members’ Distribution According to Countries Graduated from

أعداد أعضاء هيئة التدريس بحسب الجنسية
Number of Faculty Members According to Nationality

Statistics    إحصائيات

أجنبيّة
Foreign

أجنبيّة
Foreign

عربيّة
Arab

عربيّة
Arab

أردنيّة
Jordanian

أردنيّة
Jordanian
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برعاية دولة رئيس الوزراء إطالق فعاليات مؤمتر » مبادرة فتبينوا الدويل األول« 
Inaugurating the events of the First International “Fatabyyano” Initiative’s Conference

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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مؤمتر كلية األعمل الدويل الثاين »الوعي اإلسرتاتيجي والحوكمة«
Faculty of Business’ second international conference: Strategic Awareness and Governance

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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مذكرة تعاون مشرتك مع صحيفة الغد
Signing a joint cooperation memorandum

with Al Ghad Newspaper

مذكرة تعاون مشرتك، مع دائرة الجمرك األردنية 
A memorandum of joint cooperation with

Jordan Customs

اتفاقية تعاون مشرتك مع مجموعة االتصاالت األردنية »أورانج«
Signing a joint cooperation agreement with Orange

إبرام مذكرة تعاون مشرتك مع نقابة الصحفيني
 Signing a joint cooperation memorandum with Jordan

Press Association

اتفاقية تعاون مشرتك مع ملتقى اإلعالم العريب
Joint cooperation agreement with Arab Media Forum

مذكرة تفاهم مشرتك مع نقابة املهندسني
Signing a MoU with Jordan Engineers Association

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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إبرام اتفاقية تعاون مع »محامون بال حدود«
Signing a cooperation agreement with Lawyers Without Borders

إبرام مذكرة تعاون مع دائرة املكتبة الوطنية
 Signing a memorandum of cooperation with the National

Library of Jordan

إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة بوليتكنك الفلسطينية 
Signing a MoU with Palestine Polytechnic University

 الجامعة  وبلدية مادبا تربمان مذكرة تفاهم مشرتك
Signing a MoU with the Greater Municipality of Madaba

مذكرة تفاهم مع »مصنع األفكار« أحد مبادرات مؤسسة ويل العهد 
 Signing a MoU with TechWorks a Crown Prince

Foundation initiative

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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مذكرة تفاهم مشرتك مع الربمجيات املتقنة لتطوير الربامج واالستشارات
 Signing a MoU with Tuned Applications for Programme

Development and Consultancy

إبرام اتفاقية تعاون مشرتك مع جامعة األمرية سمية 
Signing a joint cooperation agreement with PSUT

حملة طالبية ملكافحة االبتزاز اإللكرتوين
Student campaign to combat online blackmail

حملة »كلنا من طني« 
 We Are All Human campaign

مبادرة »ابتسامة أمل« 
A Smile of Hope initiative

إقامة إفطار رمضاين ألطفال جمعية (أنت أملهم) 
 Holding an iftar for the kids of You Are Their Hope

Association

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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مبادرة » هدية صغرية فرحة كبرية«
Small Gifts Make Bright Smiles initiative

حملة طبية تحت عنوان »صحتك بالدنيا«
“Medical campaign titled “Your Health Comes First

االحتفاء بأطفال جمعية عندي حلم 
Celebrating the kids of I Have a Dream Association

حملة »عصاية طريق«
White Cane campaign

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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إطالق  املوسم العلمي والثقايف  لكلية الصيدلة
Faculty of Pharmacy inaugurates the first Scientific and Educational Season

استضافة امتحان نقابة املحامني املتعلّق باملتدّربني »إلكرتونيا«
Hosting Jordan Bar Association’s electronic trainees examination

إطالق الخطة اإلسرتاتيجية ملدينة مادبا
Inaugurating Madaba’s strategic plan

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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افتتاح املالعب الخارجية لكرة القدم والسلة، والطائرة، واليد، والعديد من املرافق الجامعية
Opening outdoor playgrounds for football, basketball and handball, as well as various university facilities

متشحة بالذهب.. الجامعة تحتفي بالحصول عىل شهادة ضمن الجودة الذهبية  
MEU celebrates its acquirement of the Quality Assurance Certificate/Golden Level  

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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السفري الرتيك يلتقي طلبة الجامعة
Turkish Ambassador meets with the University’s students

السفري الصيني يفتتح مركز تعليم اللغة الصينية
Chinese Ambassador opens the Chinese Language Teaching Center

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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رفع العلم األردين عىل أعىل سارية يف حرم جامعي أردين
Hoisting the Jordanian Flag on the highest university flagpole

احتضان املسابقة السنوية للمحاكمة الصوريّة بنسختها الرابعة
Hosting the annual Show Trial Competition in its fourth edition

الحصول عىل منح للتدريس يف الخارج ضمن برنامج إيراسموس بلس
Obtaining two scholarships from the University of National and 

World Economy in Bulgaria within Erasmus+

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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استقبال عدد من طلبة جامعة أسرتاليا الوطنية 
Receiving a number of Australian National University’s students

 تعاون أكادميي مشرتك  مع املؤسسات األكادميية اليمنية
A joint academic cooperation with Yemeni academic institutions

 الرشق األوسط تحتفل بذكرى عيد االستقالل 73 
Celebrating the Hashemite Kingdom of Jordan’s 73rd Independence Day

وفد أكادميي كازاخستاين يزور الرشق األوسط
A Kazakhstani academic delegation visits MEU

»تعزيز برنامج »تبادل الطلبة« مع الجامعات الرتكية
 Promoting student exchange programmes with Turkish

universities

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities



48YEARBOOK  2019 - 2018  الكتاب السنوي 

حفل ختام برنامج »100 يوم مرسعة أعمل«
Concluding ceremony of 100 Days: Business Accelerator

قايض القضاة يرعى حفل اختتام دورة اإلرشاد األرسي يف الجامعة
Supreme Judge patrons the concluding ceremony of Domestic Guidance Course at the University

الجامعة عىل أجندة الحكومة الربيطانية لدعم االستثمر يف األردن لعام 2019.
MEU on the British government’s agenda for investment support in Jordan for 2019

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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Qualcomm   استضافة املدير التكنولوجي لرشكة كوالكم األمريكية
 Hosting Dr. Khaled El Maleh, Senior Director of Technology at

Qualcomm

منارصة شعبية ورسمية  للوصاية الهاشمية عىل القدس... من  » الرشق األوسط« 
Public and official support of the Hashemite guardianship of Jerusalem from MEU

 A discussion session under the patronage of the Minister of Higher Education and Scientific
Research with the attendance of presidents of universities

لقاء حواري برعاية وزير التعليم العايل والبحث العلمي بحضور رؤساء الجامعات

كلية الهندسة عضوا يف اتحاد املهندسني العرب 
 Faculty of Engineering becomes a member in the Federation of

Arab Engineers

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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الجامعة تحقق مرتبة الثالث نجوم يف تصنيف الجامعات العاملي (QS)ألفضل 800 جامعة يف العامل
The University obtains a three-star rating from the QS World University Rankings for the world’s best 800 universities

افتتاح الدورة الشاملة للفنون الصحفية يف » برتا« األردنية
Inaugurating the Comprehensive Course in Journalism Arts at Petra

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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وقفة طالبية إلحياء  الذكرى 71 للنكبة 
A rally to commemorate the 71st anniversary of the Palestinian exodus

اختتام دورة اإلدارة املتقدمة يف الطريان املدين
Concluding the Advanced Management Course in Civil Aviation

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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ندوة حوارية تحت عنوان "فرص العمل واالستثمر يف قطاع السياحة"
Discussion seminar titled Job Opportunities and Investment in Tourism Sector

اختيار جامعة الرشق األوسط املقّر الدائم لشبكة تنمية السياحة والسفر للرشق األوسط
MEU chosen as the permanent headquarters for METTDNC

PATA  مذكرة تفاهم مشرتكة بني مركز شبكة تنمية الّسياحة والّسفر للرّشق األوسط و رابطة آسيا واملحيط الهادئ للسفر
MoU between METTDNC and PATA

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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 Student Name   اسم الطالبFaculty   الكليةMajor التخصص

 معاذ جهاد محمد الفقري
Moath Jehad Mohammad Faqir

  األعمل
Business

  األعمل اإللكرتونية
 E - Business

 شادن سامي محمود ابوالنادي
Shaden Sami Mahmoud Abu Nadi

  األعمل
Business

  املحاسبة
 Accounting

 احمد محمد زهدي اسحق زيتون
Ahmad Mohammad Zuhdi Ishaq Zeitoun

  األعمل
Business

  إدارة األعمل
 Business Administration

 دميه مثقال عيد عوجان
Deemah Methkal Eid Awajan

  األعمل
Business

  إدارة األعمل
 Business Administration

 ارساء محمد حسني ابو عصبه
Esraa Mohammad Hussein Abu Asabeh

  العلوم الرتبوية
Educational Sciences

  اإلدارة والقيادة الرتبوية
 Educational  Administration &

Leadership

 منال محمد سليمن قطاش
Manal Mohammad Suleiman Qatash

  العلوم الرتبوية
Educational Sciences

  املناهج وطرق التدريس
Curriculum & Teaching Methods

 داليه خليل عبد الكريم الشواربه
Daliah Khalil Abedl Kareem Alshwarbeh

  العلوم الرتبوية
Educational Sciences

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم
Information and Communication 

Technology in Education

 رناد مخلد صبحي املناصري
Renad Mikhled Subhi Al- mnaseer

  تكنولوجيا املعلومات
Information Technology

  علم الحاسوب
 Computer Science

 نوار عاصم  ظاويط
Nawar Assem  Zawit

 اإلعالم
Media

  اإلعالم
Media

 امين احمد حسن مفرج
Ayman A H Mufrej

 اآلداب والعلوم
Arts and Science

  العلوم السياسية
Political Sciences

 امرية عبد الحكيم فايز صالح
Ameera Abed Alhakim Fayiz Salah

 اآلداب والعلوم
Arts and Science

  اللغة اإلنجليزية وآدابها
 English  Language & Literature

 يوسف عودة جزاع الجبور
Yousef Odeh Jizza' Aljboor

 الحقوق
Law

  القانون الخاص
Private Law

 زينه عبد الحكيم نارص غانم
Zaineh Abed Alhakim Naser Ghanem

 الحقوق
Law

  القانون العام
Public Law

 نيفني سمري سليمن االمري
Neveen Sameer Suleiman Alameer

 الحقوق
Law

  القانون العام
Public Law

أوائل طلبة املاجستري الخريجني يف الفصل الدرايس األول 2019/2018
Outstanding MA Graduates for the First Academic Semester 2018/2019

أوائل الخريجني
Outstanding Graduates
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 Student Name   اسم الطالبFaculty   الكليةMajor التخصص

 هديل عبد الكريم محمود جراده
Hadeel Abedalkareem Mahmoud Jaradeh

 األعمل
Business

  اإلدارة السياحية
Tourism Management

 شامل فاروق  سطاس
Chamel Farouk  Stas

 األعمل
Business

  املحاسبة
Accounting

 سوزان خالد كامل شفا عمري
Suzan Khaled Kamal Shafaamri

  تكنولوجيا املعلومات
Information Technology

  علم الحاسوب
 Computer Science

 لور عدنان مسعد مدانات
Lour Adnan Masa'd Madanat

 اإلعالم
Media

  اإلذاعة والتلفزيون
Radio and Television

 ساره عالء الدين عاصم طموق
Sara Aladdin Asem Tomoq

 اآلداب والعلوم
Arts and Science

  اللغة اإلنجليزية وآدابها
 English  Language & Literature

 اليسار توفيق محمد الحاج حسن
Alissar Tawfiq Mohammad (Alhaj Hasan)

 الحقوق
Law

  القانون
Law

 دالل رشيد لطفي داود
Dalal Rashid Lutfi Dawud

الصيدلة
Pharmacy

  الصيدلة
Pharmacy

 مي ماهر خالد غبس
Mai Maher Khaled Ghubbas

العمرة والتصميم
Architecture and Design

  التصميم الجرافييك
Graphic Design

 جيد عدنان مسعد مدانات
Jeed Adnan Masa'd Madanat

العمرة والتصميم
Architecture and Design

  التصميم الداخيل
Interior Design

 لني يزيد رشدي شديد
Leen Yazid Rushdi Shadid

العمرة والتصميم
Architecture and Design

  هندسة العمرة
Architecture Engineering

 معن انور يوسف هاكوز
Ma'en Anwar Yousef Hakouz

الهندسة
Engineering

  الهندسة املدنية
Civil Engineering

أوائل طلبة البكالوريوس الخريجني يف الفصل الدرايس األول 2019/2018
Outstanding BA Graduates for the First Academic Semester 2018/2019

أوائل الخريجني
Outstanding Graduates



YEARBOOK  2019 - 2018  55 الكتاب السنوي

 Student Name   اسم الطالبFaculty   الكليةMajor التخصص

زينب عيل عبد الحسناوي
Zainab Ali Abed Al-Hasnawi

اآلداب والعلوم
Arts and Science

 اللغة اإلنجليزية وآدابها
English  Language & Literature

محمد حسن سعيد دراجي
Mohammed Hasan Saeed Darraji

الحقوق
Law

 القانون العام
Public Law

عز الدين خضري سلمن سلمن
Ezzulddin Khudhair Salman Salman

الحقوق
Law

 القانون الخاص
Private Law 

محمد داود محمد رصاوي
Mohammad Daoud Mohammad Sarawi

 األعمل
Business

 املحاسبة
Accounting

عيل فؤاد كاظم الدوريك
Ali F Kadim Al-Douraki

 األعمل
Business

 إدارة األعمل
Business Administration 

حسن عبدالله عيل شكوكاين
Hasan Abdallah Ali Shkoukani

 األعمل
Business

 األعمل اإللكرتونية
E - Business 

امجاد ابراهيم جنداري جنداري
Amjad Ibrahim Gendary Gendary

 تكنولوجيا املعلومات
Information Technology

 علم الحاسوب
Computer Science 

اميان طالب موىس عمريه
Eman Taleb Mousa Amireh

 العلوم الرتبوية
Educational Sciences

 اإلدارة والقيادة الرتبوية
Educational  Administration & 

Leadership 

االء محمد صالح ابو رمان
Ala' Mohammad Saleh Aburumman

 العلوم الرتبوية
Educational Sciences

 اإلدارة والقيادة الرتبوية
Educational  Administration & 

Leadership

فادي عبد الرزاق عمر الطيطي
Fadi Abdelrazzaq Omar Altiti

 العلوم الرتبوية
Educational Sciences

 اإلدارة والقيادة الرتبوية
Educational  Administration & 

Leadership

امل صالح عبد الرحيم الحارون
ِAmal Salah Abdulraheem Alharoon

 العلوم الرتبوية
Educational Sciences

 اإلدارة والقيادة الرتبوية
Educational  Administration & 

Leadership

وفاء بشري فالح املجايل
Wafaa Basheer F Almajale

 العلوم الرتبوية
Educational Sciences

 املناهج وطرق التدريس
Curriculum & Teaching Methods 

تسنيم عيل فالح العميره
Tsneem Ali Falah Amayreh

 العلوم الرتبوية
Educational Sciences

 املناهج وطرق التدريس
Curriculum & Teaching Methods 

سناء احمد عبد الرزاق العجرمي
Sana Ahmad Abed Al Razak Alajrme

 العلوم الرتبوية
Educational Sciences

 املناهج وطرق التدريس
Curriculum & Teaching Methods 

مي داهود خليل ابو الشيخ
Mai Dawud Khalil Abu Cheikh

 العلوم الرتبوية
Educational Sciences

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم
Information and Communication 

Technology in Education

أوائل طلبة املاجستري لخريجي الفصل الثاين والصيفي 2019/2018
Outstanding MA Graduates for the Second and Summer Semesters 2018/2019

أوائل الخريجني
Outstanding Graduates
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أوائل طلبة املاجستري لخريجي الفصل الثاين والصيفي 2019/2018
Outstanding MA Graduates for the Second and Summer Semesters 2018/2019

مهند احمد  شباط
Mohnnad Ahmad  Shobat

 العلوم الرتبوية
Educational Sciences

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم
Information and Communication 

Technology in Education

عفراء محمد سالم سيف
Afraa Mohammed Sallam Saif

 العلوم الرتبوية
Educational Sciences

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم
Information and Communication 

Technology in Education

عال موىس عبد الحميد عالن
Ola Mousa Abdel Hameed Allan

 العلوم الرتبوية
Educational Sciences

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم
Information and Communication 

Technology in Education

احالم عارف احمد التميمي
Ahlam Aref Ahmad Al-Tamimi

اإلعالم
Media

 اإلعالم
Media 

موىس سامل حمود الكساسبه
Mousa Salem Hmoud Alkasasbeh

اإلعالم
Media

 اإلعالم
Media / Master's

محمود سعيد محمود جراروه
Mahmmod Saeed Mahmmod Jrarwa

العمرة والتصميم
Architecture and Design

التصميم الجرافييك
Graphic Design 

ايناس نبيل محمد درادكه
Inas Nabil Mohamad Daradkeh

العمرة والتصميم
Architecture and Design

التصميم الجرافييك
Graphic Design 

أوائل الخريجني
Outstanding Graduates
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 Student Name   اسم الطالبFaculty   الكليةMajor التخصص

فرح احمد خليل عشا
Farah Ahmad Khaleel Asha

 اآلداب والعلوم
Arts and Science

  اللغة اإلنجليزية وآدابها
 English  Language & Literature

سامي محمد سليم القطعان
Sami Mohammad Saleem Algata'an

 الحقوق
Law

  القانون
Law 

لبنى ابراهيم جديع ابو عمريه
Lubneh Ibrahim Jd'ea Abu Amerah

 األعمل
Business

إدارة األعمل 
Business Management

حسن عيل حسني الشيخ
Hasen Aly Husein Chic

 األعمل
Business

املحاسبة 
Accounting

فرح فاروق عبد القادر الكردي
Farah Farouk Abdel Qader Kurdi

  األعمل
Business

التسويق 
Marketing

نهى عبد الهادي سعيد دراس
Nuha Abdelhadi Said Darras

 العلوم الرتبوية
Educational Sciences

تكنولوجيا التعليم 
Educational Technology

عطا الله منر عبد الحوارات
Atallah Nemer Abed Alhawarat

الهندسة
Engineering

  الهندسة املدنية
Civil Engineering

لينا كمل محمد خالد
Lina Kamal Mohammad Khaled

 اإلعالم
Media

اإلذاعة والتلفزيون
Radio And Television 

اياد ماجد موىس ذياب
Iyad Majed Mousa D'yab

العمرة والتصميم
Architecture and Design

  هندسة العمرة
Architecture Engineering

عبدالله عبد الحليم سامل املهريات
Abdullah Abed Alhaleem Salem Almhairat

العمرة والتصميم
Architecture and Design

  التصميم الجرافييك
Graphic Design

شهاب الدين عمر محمد املنصور
Shehabeddin Omar Mohammad Almansour

العمرة والتصميم
Architecture and Design

  التصميم الداخيل
Interior Design

بيري جوزيف بيري رزق الله
Pierre Joseph Pierre Joseph

الصيدلة
Pharmacy

الصيدلة
Pharmacy

لييل ثائر منظم عايش بليحه
Layla Thair Munzam A'yesh Blehah

الهندسة
Engineering

الطاقة املتجددة
Renewable energy

أوائل طلبة البكالوريوس لخريجي الفصل الثاين والصيفي 2019/2018
Outstanding BA Graduates for the Second and Summer Semesters 2018/2019

أوائل الخريجني
Outstanding Graduates
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Chief Achievements أهم اإلنجازات
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حررت في عمان بتاریخ: ۱۹ / رمضان / ۱٤۳۹ھـ 

الموافق: ۰٤ / ۰٦ / ۲۰۱۸ م

Chief Achievements أهم اإلنجازات
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هیئه اعتماد مؤسسات التعلیم العالی وضمان جودتها

ضامن

التعليم العايل

Chief Achievements أهم اإلنجازات
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Chief Achievements أهم اإلنجازات
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CATEGORY STAR RATING

Teaching

Employability

Internationalization

Facilities

Social Responsibility

Inclusiveness

Program Strength - Law

Overall

QS Stars™ – © 2019 QS Intelligence Unit (a division of QS Quacquarelli Symonds Ltd)

� e QS Intelligence Unit has, through rigorous and independent data collection 
and analysis of performance metrics as set out in the QS Stars™ methodology, rated  

Middle East University as a � ree Star institution.

� e QS Stars™ rating system is operated by the QS Intelligence Unit, the independent compiler of the QS World University Rankings® since 2004. � e system 
evaluates universities across a wide range of important performance indicators as set against pre-established international standards. By covering a broader 

range of criteria than any world ranking exercise, QS Stars™ shines a light on both the excellence and the diversity of the rated institution.

Ben Sowter - Head of QS Intelligence Unit

Middle East University

Chief Achievements أهم اإلنجازات
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رؤية كلية اآلداب والعلوم ورسالتها وأهدافها

الرؤية
رشاكات  إطار  يف  والخدماتيّة  والبحثيّة  األكادمييّة  الربامج  يف  ومتيّز  ريادة 

متعددة.

الرسالة
توفري بيئة تعليميّة تضمن الكفاءة والتنافسية.

األهداف
1. تخريج كوادر عىل درجة عالية من التعليم والتأهيل والتميّز.

2. استقطاب أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخربات املتميّزة.
3. تشجيع البحوث العلميّة التشاركية ذات النوعيّة املتميّزة.

4. عقد الرشاكات مع املؤّسسات املختلفة.
5. تشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عىل تقديم أفكار رياديّة.

6. تقديم االستشارات مبا يخدم قضايا التنمية املستدامة.
7. التّوسع يف الربامج والتخّصصات بحسب متطلّبات سوق العمل.

Vision
Prominence and excellence in academic, research, and service 
programmes in the frame of multiple partnerships.

Mission
Providing an educational environment that ensures efficiency and 
competitiveness.

Objectives
1. Graduating qualified, excellent and well-educated cadres.
2. Attracting faculty members with distinguished experiences.
3. Encouraging participatory researches with outstanding quality.
4. Partnering with various institutions.
5. Encouraging students and faculty members to provide pioneering 

ideas.
6. Providing consultancy to serve sustainable development.
7. Expanding programmes and disciplines according to the 

requirements of labour market.

Faculty of Arts and Sciences     كلية اآلداب والعلوم

د. أحمد عبد الحي موىس
قائم بأعمل عميد كلية اآلداب والعلوم

Dr. Ahmad Abdelhay Mousa
Acting Dean of Arts and Sciences

د. فؤاد عبد الهادي ابو شاهني
 قائم بأعمل نائب العميد

Dr. Fuad Abdulhadi Abu Shaheen
 Acting Vice Dean

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Arts and Sciences

آالء محمد القييس
مساعد إداري

Ala Mohammad  Alqaissi
Administrative Assistant
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د. فؤاد عبد الهادي ابو شاهني
قائم بأعمل رئيس قسم العلوم األساسية/أستاذ مساعد

Dr. Fuad Abdulhadi Abu Shaheen
Acting Head of Basic Sciences Department / Assistant Professor

Basic Sciences Department    قسم العلوم األساسية

د. أحمد عبد الحي موىس
أستاذ مشارك

Dr. Ahmad Abdelhay Mousa
Associate Professor

د. محمد مصطفى عريوط  
    أستاذ مساعد

Dr. Mohammad Mostafa  
Airout

Assistant Professor

د. أماين »محمد وليد« محمود
أستاذ مشارك

 Dr. Amani M W Mahmoud
Associate Professor

د. جامنة مفيد السامل
أستاذ مساعد

Dr. Jumanah Mufied Alsalem
Assistant Professor

   

د. باسل خميس أبو فودة  
                          أستاذ مساعد

Dr. Basel Khamis Abu 
Foudeh

Assistant Professor

د. نشوان عبدالله نشوان   
     أستاذ مساعد

 Dr. Nashwan Abedallah
Nashwan

Assistant Professor

د.عمر يوسف حامد
أستاذ مساعد

 Dr. Omar Yousef Hammad
Assistant Professor

د. محمد فؤاد عبد العال
                      أستاذ مساعد

Dr. Mohammad Fuad Abdel 
Aal

Assistant Professor

د. جاد الله محمد رزق الله
أستاذ مساعد

Dr. Jad Allah )M.( Rezq Allah
Assistant Professor

د. سليم محمد رشيف قارة 
أستاذ مساعد

Dr. Saleem Mohammad
Qara

Assistant Professor

د. موىس صالح الطرابني
أستاذ مساعد

Dr. Mosa Saleh Altarabeen
Assistant Professor

د. سعيد محمد األزعر
أستاذ مساعد

Dr. Said Moh'd Al Az'ar
Assistant Professor
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Basic Sciences Department    قسم العلوم األساسية

أ. ملى صالح العقييل 
مدرس

Lama Saleh Aloqili
Lecturer

         أ. مصطفى محمد عنيزات
مدرس

Mustafa Mohammad Einaizat
Lecturer

أ. فاتن سليامن الرقب
مدرس

Faten Sulaiman Al Regeb
Lecturer

أ. مجدي عاهد غنب
مدرس

Majdi Ahed Ghaben
   Lecturer

أ. سامي محمد أمني محمد
مدرس

   Sami Mohammad Amin 
Mohammad

Lecturer

أ. عيل أحمد الرحامنة
مدرس

Ali Ahmad Alrahamneh
Lecturer

ليىل عصام الرشيدة
مرشف مخترب

Layla Essam Al-Shraideh
Lab Supervisor

أ. طارق محمد الدراغمة
مدرس

Tariq Mohammad 
Aldaraghmeh

Lecturer

                      أ. محمد سليامن غطاشة
مدرس

Mohammad Suleiman 
Ghatadheh

Lecturer

أ. صابرين عبد الحافظ صالح
مدرس

Sabreen Abdul Hafez Saleh
Lecturer

أ. امين نافذ الخطيب
مدرس

Ayman Nafiz Alkhtib
Lecturer
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
English Language and Literature Department

 د. نادية طارق  حمندي
   قائم بأعمل رئيس قسم اللغة اإلنجليزية / أستاذ مساعد

Dr. Nadia Tareq Hamendi
Acting Head of English Language and Literature Department / 

Assistant Professor

أ. د. بدر سعيد الدويك
أستاذ

Prof. Bader Saed Dweik
Professor

د. ماجد عبد اللطيف البرصي
أستاذ مشارك

Dr. Majid Abdulateef Al Basri
Associate Professor

د. نورما نواف الزايد
أستاذ مساعد

Dr. Norma Nawaf Al Zayed
Assistant Professor

   

     د.  نرسين توفيق يوسف
                          أستاذ مساعد

Dr. Nisreen Tawfiq Yousef
Assistant Professor

د. محمد محمود حاج محمد
أستاذ مشارك

Dr. Mohamad Mahmoud Haj  
Mohamad 

Associate Professor

أ. ميساء سعيد سليامن
مدرس

Maisa Said Ali Suleiman
Lecturer

د. محمد إبراهيم محاميد
أستاذ مشارك

Dr. Mohammed Ibrahim 
Mahameed

Associate Professor
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     First Semester Graduates / English Language & Literature
خريجو الفصل األول/ تخصص اللغة اإلنجليزية

Master's   املاجستري 

Dine Wail Ahmad Naqeebدينا وائل احمد النقيب

Sajeda Ismail Hasan Nofalساجده اسمعيل حسن نوفل

Suha Mahmoud Ahmad Abed Alhafez Alkhateebسهى محمود احمد عبدا لحافظ الخطيب

Sabah Mohammad Saleh Al-Harahshehصباح محمد صالح الحراحشه

Omar Ibrahim Bakheet Aljarab'ahعمر ابراهيم بخيت الجرابعة

Issa Khaleel Yousef Abujudehعيىس خليل يوسف ابوجوده

Chrstine Amjad Sameeh Al-Horaniكرستني امجد سميح الحوراين

فاطمة محمد املشهداين
Fatimah Mohamad

Al-Mashhadani

امرية عبد الحكيم صالح
Ameera Abed Alhakim Salah

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
English Language and Literature Department
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Master's   املاجستري 

Ibtisam Jamil Mahmoud Hasanابتسام جميل محمود حسن

Ahmed Khalid Buraa Buraaاحمد خالد برع برع

Ayaat Ahmad Faleh Alhashemايات احمد فالح الهاشم

Bayan Raed Taher Alqaisiبيان رائد طاهر القييس

Zahraa Hamid Iedan Al-jubouriزهراء حامد عيدان الجبوري

Zainab Ali Abed Al-Hasnawiزينب عيل عبد الحسناوي

Fatima Suleiman Odeh Abu Mansourفاطمه سليمن عوده ابو منصور

Layal Abdel Karim Ibrahim Zoreiqiليال عبد الكريم ابراهيم زريقي

Muhsen Olayyan Mohammad Al Shtaiwiمحسن عليان محمد الشتيوي

Maryam Yousef Fares Yousefمريم يوسف فارس يوسف

مها صالح محمد
Maha Salah Mohammad

     Second Semester Graduates / English Language & Literature
خريجو الفصل الثاين/ تخصص اللغة اإلنجليزية

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
English Language and Literature Department
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Bachelor's   البكالوريوس 

Amal Yousef Ahmad Al-Bustanjiامال يوسف احمد البستنجي

Roa'a Bassam Mahmoud Abed  AlFattahرؤى بسام محمود عبد الفتاح

Samah Hussein Khaleel Abu Khalilسمح حسني خليل أبو خليل

Samir Mahmoud Yousef Aldwaikatسمري محمود يوسف الدويكات

Safa' Bassam Ibrahim Thaljiصفاء بسام ابراهيم ثلجي

Fouad Imad  Lakkisفؤاد عمد  اللقيس

Kerestina Magdy Labib Saadalla Khalilكريستينا مجدي لبيب سعدالله خليل

Maram Yousef Hussein Alghalbanمرام يوسف حسني الغلبان

Mutleq Ghaleb Mutleq Alwahkyanمطلق غالب مطلق الوخيان

Manhal Mohammed Saud Al-Rawahiمنهل بن محمد بن سعود الرواحي

Muhanad Mohammad  Hasayenمهند محمد رشيد حساين

Hadeel Adel Salem Elmanaseerهديل عادل سامل املناصري

سجى عيل الوشاح
Saja Ali Alwshah

ساره عالء الدين طموق
Sara Aladdin Tomoq

     First Semester Graduates / English Language & Literature
خريجو الفصل األول/ تخصص اللغة اإلنجليزية

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
English Language and Literature Department
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Bachelor's   البكالوريوس 

روان عيل عالء الدين
Rawan Ali Alaaldeen

ارساء صالح سيف عبد الله
Esra' Salah Saif Abdallah

عال معن دروزه
Ola Ma'an Darwazeh

سايل محمود الزبيدي
Sally Mahmoud Alzubaidi

Randy Fayiz Jeries Toubasi راندي فايز جريس طوبايس

Bara'ah Khader Othman Hagrousبراءه خرض عثمن حقروص

Thuraya Yousef Mohammad Othmanثريا يوسف محمد عثمن

Hanin Daud Mohmmad Abu Qalbinحنني داود محمد ابو قلبني

Dana Mohammad Yasser Yousefدانه محمد يارس يوسف

Rawan Khaled Ibrahim Elqasassروان خالد ابراهيم القصاص

Sa'eda Hamdeh Khaleel Abukhalifaسائده حمده خليل ابوخليفه

Safa Estabraq Foaad Foaadصفا استربق فؤاد فؤاد

Muthanna Marwan Mohammad Alzawahrehمثنى مروان محمد الزواهره

Mohammad Ahmad Hamdan Alkhubمحمد احمد حمدان الخب

     Second Semester Graduates / English Language & Literature
خريجو الفصل الثاين/ تخصص اللغة اإلنجليزية

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
English Language and Literature Department
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Bachelor's   البكالوريوس 

     Summer  Semester Graduates / English Language & Literature
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص اللغة اإلنجليزية

Alya Faisal Talal Alfaisalعالية فيصل طالل الفيصل

Isra'a Tareq Abbas Alnatshehارساء طارق عباس النتشه

Eman Abdalbaset  Almamarاميان عبدالباسط  املعمر

سمر خالد الوحش
Samar Khaled Alwhsh

لينا فراس سونده
Lina Firas Sounda

فرح احمد عشا
Farah Ahmad Asha

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
English Language and Literature Department
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Political Sciences Department    قسم العلوم السياسية

 د. رميا لطفي أبو حميدان
   قائم بأعمل رئيس قسم العلوم السياسية/ أستاذ مشارك

Dr. Rima Lutfi Abu Hmaidan
Acting Head of Political Sciences Department / Associate Professor 

أ. د. عبدالقادر »محمد فهمي« حمدي
أستاذ

Prof. Abdulqader 
Mohammed Fahmi  Hamdi 

Professor

د. محمد صالح بني عيىس
أستاذ مشارك

Dr. Mohammad Saleh Bani 
Issa

Associate Professor

د. سحر محمد الطراونة
                          أستاذ مساعد

Dr. Sahar Mohammad 
Trawneh

Assistant Professor
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Political Sciences Department    قسم العلوم السياسية

Master's   املاجستري 

Arhoumah Ahmed Arhoumah Ahmedارحومه احمد ارحومه احمد

Ayman A H Mufrejامين احمد حسن مفرج

Hamad Ahmed Abdulaziz Ahmed Aownحمد احمد عبد العزيز احمد عون

Adel Ali Sulayman Mousayعادل عيل سليمن موىس

Abdalnasser H. Y. Alarajعبد النارص حسني يوسف االعرج

Mohamed Emhemed M. Abuzidمحمد امحمد محمد ابو زيد

Mohamed Abdulla Yusuf Abdulla Kamalمحمد عبدالله يوسف عبدالله كمل

.Mohamed Lutfi M. Mمحمد لطفي محمد محمد

     First Semester Graduates / Political Sciences
خريجو الفصل األول/ تخصص العلوم السياسية
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Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Lawرؤية كلية الحقوق ورسالتها وأهدافها

الرؤية
التميز يف تدريس القانون والبحث العلمي.

الرسالة
احتياجات  يلبي  مبا  العملية  واملهارات  النظرية  القانونية  املعرفة  تعميق 

سوق العمل.

األهداف
1. تخريج طلبة مؤهلني لشغل مجاالت قانونية يف مختلف القطاعني العام 

والخاص.
2. ترسيخ ثقة املجتمع املحيل بكلية الحقوق.

3. تحفيز أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة عىل البحث العلمي.
4. تلبية احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة باملستجدات التكنولوجية.

Faculty of Law   كلية الحقوق

Vision
Excellence in teaching law and scientific research. 

Mission
Deepening theoretical legal knowledge and developing practical 
skills to meet the needs of labour market. 

Objectives
1. Graduating qualified students for the legal fields of public and 

private sectors.
2. Cementing local community’s trust in the Faculty of Law.
3. Encouraging faculty members and students to conduct scientific 

research.
4. Meeting the needs of faculty members and students in 

technological advancements.

 د. أحمد محمد اللوزي 
 قائم بأعمل عميد كلية الحقوق

Dr. Ahmad Mohammad Allouzi
Acting Dean of Law

 د. محمد زعل الشباطات
 قائم بأعمل نائب العميد

Dr. Mohammad Za'al Al Shapatat 
Acting Vice Dean

سحر "محمد سمري" البظ
مساعد إداري

Sahar Mohammad  Al Buzz
Administrative Assistant
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Private Law Department     قسم القانون الخاص

 د. مأمون أحمد الحنيطي
   قائم بأعمل رئيس قسم القانون الخاص / أستاذ مساعد

Dr. Ma'moon Ahmad Al Hunaiti
Acting Head of Private Law Department / Assistant Professor

أ. د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء
أستاذ

Prof. Mohammed Ibrahim  
Abu El Haija

Professor

 د. متارا يعقوب نارص الدين
أستاذ مشارك

Dr. Tamara Yacoub 
Nasereddin

Associate Professor

د. راقية عبدالجبار عيل
أستاذ مشارك

Dr. Raqiya Abduljabbar Ali
Associate Professor

                د. أحمد خالد نعيامت
أستاذ مساعد

Dr. Ahmad Khaled Naimat
Assistant Professor
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Master's   املاجستري 

Ibraheem Mousa Ibraheem Al-Flayehابراهيم موىس ابراهيم الفليح

Salah Fayez Ishaq Aladwanصالح فايز اسحاق العدوان

Yousef Odeh Jizza' ALjboorيوسف عودة جزاع الجبور

Ahmad MHD Ziad Zo Alghina احمد محمد زياد  ذو الغنى

Asma Qaid Hasan Zageruriاسمء قائد حسن الزغروري

Aya Salim Mohammed Murajiaاية سامل محمد مراجع

Jneid Mahmoud  Edrisجنيد محمود  ادريس

Reem Ala' Eddin A. Daoudريم عالء الدين عوين داود

Ezzulddin Khudhair Salman Salmanعز الدين خضري سلمن سلمن

Moh'd Sadeq Monther Abdel Karim Hweidiمحمد صادق منذر عبد الكريم الهويدي

Mostafa Abdullah Ali Almhalwiمصطفى عبدالله عيل املحلوي

     First Semester Graduates / Private Law
خريجو الفصل األول/ تخصص القانون الخاص

     Second  Semester Graduates / Private Law
خريجو الفصل الثاين/ تخصص القانون الخاص

Private Law Department     قسم القانون الخاص
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قسم القانون العام وقسم القانون 
Public Law and Law Departments

 د. محمد زعل الشباطات
 قائم بأعمل رئيس قسمي القانون العام و القانون / أستاذ مشارك

Dr. Mohammad Za'al Al Shapatat 
Acting Head of Public Law and Law Departments / Associate Professor 

أ. د. نزار جاسم العنبيك 
أستاذ

Prof. Nizar Jassem Al Anbagi 
Professor

د. أحمد محمد اللوزي
أستاذ مشارك

Dr. Ahmad Mohammad 
Allouzi 

Associate Professor

د. بالل حسن الرواشدة
أستاذ مساعد

Dr. Belal Hassan 
Alrawashdeh

Assistant Professor
   

د. مجد وليد املنارصة
قسم القانون / أستاذ مساعد
Dr. Majd Walid Manasra
Assistant Professor / Law 

Department

د. أمين يوسف الرفوع
أستاذ مساعد

Dr. Ayman Yousef Al Rfoa
Assistant Professor

          عبدالله أحمد الخصيالت
أستاذ مساعد

Dr. Abdallah Ahmad khseilat
Assistant Professor



80YEARBOOK  2019 - 2018  الكتاب السنوي 

Public Law Departments     قسم القانون العام

Master's   املاجستري 

     First Semester Graduates / Public Law
خريجو الفصل األول/ تخصص القانون العام

Zaid Nedal Shaker Alazabزيد نضال شاكر العزب

Zaineh Abed Alhakim Naser Ghanemزينه عبد الحكيم نارص غانم

Samira Ali  Wafiسمرية عيل  وايف

Mohammad Ahmad Salameh Alta'mariمحمد احمد سالمه التعمري

Mohammed Mustafa Ali Alfurjaniمحمد مصطفى عيل الفرجاين

Maysa Abdul Kareem Ahmaid Abu Islaiehميساء عبد الكريم احميد ابو اصليح

نيفني سمري االمري
Neveen Sameer Alameer
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Public Law Departments     قسم القانون العام

Master's   املاجستري 

     Second  Semester Graduates / Public Law
خريجو الفصل الثاين/ تخصص القانون العام

فاطمه حسن الفواعري
Fatima Hassan Al Fawaeer

رنا روكان العنبيك
Rana Rokan Al-ِAnbaki

مروه مطاع العامري
Marwah Mutaa Al- ameri

نوف حسني العجارمه
Nouf Hussein Al Ajarmah

محمد عارف اغا
Mohammed Arif Agha
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Master's   املاجستري 

     Second  Semester Graduates / Public Law
خريجو الفصل الثاين/ تخصص القانون العام

Ansam Naji Zamel Aldala'eenانسام ناجي زامل الضالعني

Anmar Ibrahim Mohammed Al-Hamamامنار ابراهيم محمد الحمم

Raed A. A. Abu Alethem Nsourرائد عبد الرزاق عبد الكريم ابو العثم النسور

Refat Safi Ali Abuhajlehرفعات صايف عيل ابو حجله

Saja Jawad Abduljabbar Abduljabbarسجا جواد عبد الجبار عبد الجبار

Suleiman Salem Falah AL Husamiسليمن سامل فالح الحسامي

Abdullah Awdah Askar Alsarhedِعبدالله عوده عسكر الرسهيد

Omar Hussein Ali Al-Dulaimiعمر حسني عيل الدليمي

Omar Hameed Faraj Al-Alwaniعمر حميد فرج العلواين

Faisal Abdulaziz Faisal Faisalفيصل عبد العزيز فيصل فيصل

Loiy Issa Mousa Quranلؤي عيىس موىس القرعان

Mohammed Hasan Saeed Darrajiمحمد حسن سعيد دراجي

Aram Rifaat Mohammed Dawoodiئارام رفعت محمد داودي

Public Law Departments     قسم القانون العام
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Law Department     قسم القانون

Bachelor's   البكالوريوس 

محمد سياف رسحان
Mohammad Sayyaf Sarhan

ليث صالح الدين أبو عرقوب
Laith Salahaldeen Abuarqob

Alissar Tawfiq Mohammad (Alhaj Hasan)اليسار توفيق محمد الحاج حسن

Bashar Mustafa Barakat Al Tarawnehبشار مصطفى بركات الطراونه

Jude Omar Mohieddin Al-Masriجود عمر محي الدين املرصي

Hassan Falah Kareem Al-Janabiحسن فالح كريم الجنايب

Rakan Saleh Odeh Alshawabkehراكان صالح عوده الشوابكه

Issa Khaldoun Issa Tarawnehعيىس خلدون عيىس الطراونه

Mohammad Khaled Abdallah Alshridaمحمد خالد عبد الله الرشيده

Noor Mhd. Mowafak Alrayanنور محمد موفق الريان

Waleed Khaled Abed Abusalemوليد خالد عبد ابوسامل

Yaser Falah Kareem Al-Janabiيارس فالح كريم الجنايب

     First  Semester Graduates / Law
خريجو الفصل األول / تخصص القانون
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Law Department     قسم القانون

Bachelor's   البكالوريوس 

عبد الرحيم حسن عيل
Abdulraheem Hassan Ali

نيكول لودفيك زغلول
Nicole Ludvic Zaghloul

اياد فتحي الصالح
Iyad Fathi Alsaleh

عيل مازن محمد قنيبي
Ali Mazin Moammad Quniebi

Taha Sabah Abed Al-Mohamediطه صباح عبد املحمدي

Mohammad Abdelmajid N. Aljawawdehمحمد عبد املجيد منر الجواوده

Mohammad Hisham Ahmad Altaherمحمد هشام أحمد الطاهر

Walaa Zeyad Mohaisen Mohaisenوالء زياد محيسن محيسن

     Second   Semester Graduates / Law
خريجو الفصل الثاين / تخصص القانون
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Law Department     قسم القانون

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Law
خريجو الفصل الصيفي / تخصص القانون

ثامر صخر السليحات
Thamer sakher Al Slehat

بدر خالد الحراسيس
Bader Khaled Alharases

بكر اياد محمد
Bakir Ayad Khalaf

خالد فالح نوفل
Khaled Falah Noufal

رانيا موفق الزيات
Rania Muwafaq Alzayat

Maawia Mohamed A. Elghamudiمعاوية محمد الصيد القمودي

Sami Mohammad Saleem Algata'anسامي محمد سليم القطعان

Moayad Mmohammad Rathan Alraqadمؤيد محمد رثعان الرقاد

Basel Ahmad Mostafa Hannounباسل احمد مصطفى حنون

Ghazi Khaled Tawfiq Al Khalidiغازي خالد توفيق الخالدي
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الرؤية
الريادة والتميز يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف مجاالت 

األعمل.

الرسالة
اإلسهام يف بناء اقتصاد املعرفة والتنمية املستدامة بإعداد كوادر يف 

مختلف مجاالت األعمل.

األهداف
1. ربط تخصصات مجاالت األعمل باحتياجات املجتمع.

2. تخريج كوادر ذات مهارات قيادية مواكبة للتطورات العلمية يف 
     مجاالت األعمل.

3. تطوير املهارات البحثية ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
4. تشجيع املشاريع اإلبداعية الريادية مبا يسهم يف تنمية املجتمع.

5. بناء رشاكة فاعلة مع مؤسسات املجتمع يف مجاالت األعمل.

رؤية  كلية االعامل ورسالتها وأهدافها

Faculty of Business    كلية األعامل

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Business

Vision
Prominence and excellence in education, scientific research, and 
community service in the fields of business.

Mission
Contributing to the knowledge-based economy and sustainable 
development by preparing cadres in various fields of business.

Objectives
1. Linking business disciplines with the needs of the community.
2. Preparing cadres with leadership skills that can cope with 

scientific developments in the field of business.
3. Developing faculty members and students’ research skills.
4. Encouraging creative entrepreneurial projects so as to contribute 

to the development of society.
5. Building an effective partnership with community organizations in 

the areas of business.

 أ.د محمود حسني الوادي
Dean of Business

Prof. Mahmoud Hussein Al Wadi
 عميد كلية األعمل

 د. سمري موىس الجبايل
 قائم بأعمل نائب العميد

Dr. Sameer Mousa Al Jabali
Acting Vice Dean

خلود خلف أبوحجزة
مساعد إداري

Kholoud Khalaf Abuhejza 
Administrative Assistant

هديل محمد الحروب
مساعد إداري

Hadeel Mohammad Alhroob
Administrative Assistant

بتول مسلم الشخانبة
مساعد إداري

Batool Musallam
Alshakhanbeh

Administrative Assistant

مرح هيثم زامل
مساعد إداري

Marah Haitham Zamel 
Administrative Assistant
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

 د. حسام محمد عيل
    قائم بأعمل رئيس قسم إدارة األعمل / أستاذ مساعد

Dr. Hussam Mohammad Ali
Acting Head of Business Administration Department / Assistant Professor

أ. د. أحمد عيل صالح
أستاذ

Prof. Ahmad Ali Salih Al 
limey

Professor

                   د. أحمد عيل الحراسيس
    أستاذ مساعد

Dr. Ahmad Ali  Harasis
Assistant Professor

 أ. د. هبة حسن نارص الدين
أستاذ

Prof. Hebah Nasereddin
Professor

د. عبدالعزيز الرشبايت
أستاذ مشارك

Dr. Abdel Aziz Ahmad 
Sharabati

Associate Professor
   

د. سمري موىس الجبايل
أستاذ مشارك

Dr. Sameer Mousa Aljabali
Associate Professor

              د. فايز أحمد البدري
     أستاذ مساعد

 Dr. Fayez Ahmad Albadri
Assistant Professor

          د. محمد جميل العضايلة
أستاذ مشارك

Dr. Mohammad Jamil 
Aladaileh

Associate Professor

د. أحمد صالح السكر
أستاذ مشارك

Ahmad Saleh Al-Sukkar
Associate Professor

د. »محمد ذيب« عبدالرحمن املبيضني
أستاذ مساعد

Dr. Mohammad Theeb Almbaidin
Assistant Professor

د. أمجد فهد الطويقات
أستاذ مشارك

Dr. Amjad Fahed Tweiqat
Associate Professor

د. لؤي هاين املعاين
أستاذ مساعد

Dr. Luay Hani Al Mu ani
Assistant Professor

د. نهلة نهاد الناظر
أستاذ مشارك

Dr. Nahla Nihad Al nazer
Associate Professor
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                     د. عدي محمد عنيزان
أستاذ مساعد

Dr. Odai Mohammad Enaizan
Assistant Professor

أ. رانية فهد الزعمط
مدرس

 Rania Fahed Al Zumot
Lecturer

»أ. رزان سلطان »أبو عرايب العدوان
مدرس

 Razan Sultan  Abuorabi Al 
Adwan 

Lecturer

 د. عبد الرحمن إبراهيم زريق
أستاذ مساعد

Dr. Abdelrahman Zuraik
Assistant Professor

أ. عبري عصام كساب
مدرس

Abeer Isam Kassab
Lecturer

                 د. رائد نايل املسرتيحي
أستاذ مساعد

Dr. Ra'd Nael Almestarihi
Assistant Professor

قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

د. حسان جاسم محمد
أستاذ مساعد

Dr. Hassan Jassem 
Muhammad

Assistant Professor
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل األول/ تخصص إدارة األعامل

Second Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل الثاين/ تخصص إدارة األعامل

Ahmad Mohammad Zuhdi Ishaq Zeitounاحمد محمد زهدي اسحق زيتون

Ahmad Waleed Mohammad Tummaleiاحمد وليد محمد طمليه

Deemah Methkal Eid Awajanدميه مثقال عيد عوجان

Qusay Mikhled Mutleq Sharayahقيص مخلد مطلق الرشايعه

Mohamed Ahmed Diab Ahmed Daloulمحمد احمد دياب احمد دلول

Ass'ad Adnan Abdul Kareem Ghaithاسعد عدنان عبدالكريم غيث

Zaid Ali Abdul Hadi Al Shawabkehزيد عيل عبد الهادي الشوابكه

Areen Adnan Awad ALshawabkehعرين عدنان عواد الشوابكه

Ghassan Yahia Abed Alqader Alhamarnehغسان يحيى عبد القادر الحمرنه

Firas Jamal Houssni Qawouqفراس جمل حسني قاووق

رامي خالد النفري
Ramy Khaled Elnafry

احمد محمد عايش
Ahmed Moh'd Ayesh

عيل فؤاد الدوريك
Ali F Kadim Al-Douraki

روند سامي العقييل
Rawand Sami Aloqaily
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل األول/ تخصص إدارة األعامل

عبد الحميد طلعت جمعه
Abed Alhameed Talat Jum'ah

محمد مازن العجو
Mohammad Mazin El-Ajou

ايلدار عصام كوشيباي
Eldar Isam Koshebye

ارساء خالد العريم
Esra'a Khaled Al-Orem

كساب عيل كساب
Kassab Ali Kassab

فضل عوده الله الشوابكه
Fadel Audaall Alshawabkeh

وسام رياض السعدي
Wesam Riyad Alsa'di

عمر سامل الصويف
Omar Salem Alsufy

معاذ عبد اللطيف عمر
Mo'ath Abdel Latif Omar
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Olfa Mohamed Elhadi Ibrahim Swehliالفة محمد الهادي ابراهيم السويحيل

Anwar Mohammad Abdel Hamid Zidanانوار محمد عبد الحميد زيدان

Basheer Marwan Basheer Al-Hayekبشري مروان بشري الحايك

Sarah Safwan Ahmad Alkhuffashساره صفوان احمد الخفش

Salam Fahmi Mohammed Mohammedسالم فهمي محمد محمد

Sondos Amin Mohammad Karajehسندس امني محمد كراجه

Majd Mohammed Said Al Jalamnehمجد محمد سعيد الجالمنه

Mohammad Ibrahim Ismail Ibrahimمحمد ابراهيم اسمعيل ابراهيم

Mohammed Raad Taher Al-Qaraghuliمحمد رعد طاهر القره غويل

قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل األول/ تخصص إدارة األعامل
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل الثاين/ تخصص إدارة األعامل

امنه خليل ابولسان
Amneh Khalil M. Abu Lasan

ماريا احمد جرب
Marya Ahmad Jabr

طلعت رشيد شحالتوغ
Tal'at Rasheed Shehaltough

الني عمر ديراوي
Eleen Ammar Deirawi

فرح عبد الرحيم قنديل
farah Abdulraheem Qandeel

ساندرا احمد زياده
Sandra Ahmed Zeyadeh

زيد فارس دروزه
Zaid Faris Darwazeh

غدير لطفي زياد
Ghadeer Lutfi Ziyad

رىب شحاده نارص الدين
Ruba Shehadeh Naseraldeen

محمود عبد الحكيم ابوحجري
 Mahmood Abed Alhakim

Abuhgeer

عمران اياد  شقري
Omran Iyad  Shoukair



94YEARBOOK  2019 - 2018  الكتاب السنوي 

قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل الثاين/ تخصص إدارة األعامل

Ahmad Bader Hasan Kassabاحمد بدر حسن كساب

Ashraf Fuad Moh'd Shareef Altabakhiارشف فؤاد محمد رشيف الطباخي

Anoud Feras Mohammad Aldahabiالعنود فراس محمد الذهبي

Amin Riyad Mohammad Amin Seifامني رياض محمد امني سيف

Anas Tariq Ghaleb Mousaانس طارق غالب موىس

Banan Faeq Abdullah Abdullahبنان فائق عبدالله عبدالله

Khaleel Jony Khaleel Masarwahخليل جوين خليل مصاروه

Dana Sami Saleem Samaraدانا سامي سليم سمره

Zaineh Ahmad Hasan Abu-Ja'farزينة احمد حسن ابو جعفر

Saif Addine Arafat Subhi Abu Soufehسيف الدين عرفات صبحي ابو صوفه

Suhaib Mahmoud Saied Abu Alwafaصهيب محمود سعيد ابو الوفا

Sida Abdalkarem Mahmmod Alananiصيدا عبد الكريم محمود العناين

Fares Yahya Abedlraouf Alsayyadفارس يحيى عبد الرؤوف الصياد

Qusai Mohammad Yosf Alsalahatقيص محمد يوسف الصالحات

Mohammad Khaldun Mahmoud Al-Anaswehمحمد خلدون محمود العناسوه

Marowa Adel Ahmed Oumarمروه عادل احمد عمر

Hebah Enan Abdel Latif Jum'ahهبه عنان عبد اللطيف جمعه

Wa'ed Adnan Tawfiq Atoutوعد عدنان توفيق عطعوط

Yazan Raid Nazih Mohammedيزن رائد نزيه محمد
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص إدارة األعامل

محمد حسن غبج
Mohammad Hasan Ghubj

دانا ينال قمفه
Dana Yanal Qumafa

يزن عيل العويل
Yazan Ali Alawyal

رانيا مالك هولوزاده
Rania Malik Holozadah

لبنى ابراهيم ابو عمريه
Lubneh Ibrahim Abu Amerah

قمر وليد الجميل
Qamar Waleed  Algamly

يوسف محمد ابو سل
Yousef Mohammad Abusal

مريم رياض السامرايئ
Maryam Riyadh AL-samraey

عيل صالح فاضل
Ali Salah Fadhil

محمد بشار العسايل
Mohammed Bashar Alassali
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص إدارة األعامل

Mohammed Khamis Saif Al Sa'adiمحمد بن خميس بن سيف السعدي

Rania Ja'far Issa Aliyadehرانيا جعفر عيىس العياده

Ahmed Shaker (M.O.) Dwaikاحمد شاكر محمد عمر دويك

Salahaldeen Ibrahim Salah Salahصالح الدين ابراهيم صالح صالح

Heyam Dirar Saleh Hassanهيام رضار صالح حسان

Haneen Issam Ahmad Ibrahimحنني عصام احمد ابراهيم

Nadin Hatim Ibrahim Abu Lailaندين حاتم ابراهيم ابو ليىل
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Marketing
 خريجو الفصل األول/ تخصص التسويق

اسامه هشام الطاهر
Osama Hisham Altaher

معاذ محمد عالن
Mo'ath Mohammad Allan

احمد رايق ابو الزيت
Ahmed Raiq Abualzait

محمد حلمي حلييس
Mohammad Helmi Hlisi

فارس رضا النحاس
Fares R. F. Alnahhas

صالح طاهر املوىس
Saleh Taher El Mosa
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Marketing
 خريجو الفصل األول/ تخصص التسويق

Ahmad Suhel Fayiz Ifraitikhاحمد سهيل فايز افريتخ

Ahmad Nabil Mohammad Al Ostaاحمد نبيل محمد االسطه

Ahmad Hisham Mohammad Farajاحمد هشام محمد فرج

Amjad Bilal Jaber Noufalامجد بالل جابر نوفل

Hassan Thabet Jamil Al Hasanحسان ثابت جميل الحسن

Hassan Abdulelah A Attarحسن عبداالله عبدالرحمن عطار

Hamza Mohammad Mahmoud Abughoushحمزه محمد محمود ابو غوش

Khaled Mohammad Sulaiman Balouخالد محمد سليمن بالو

Rashed Mohammad Atef Al-Syoufراشد محمد عاطف السيوف

Suhib Ibrahim Salah Salahصهيب ابراهيم صالح صالح

Tariq Osama Mustafa Al-Toubahطارق اسامه مصطفى التوبه

Tareq Mahmoud Moh'd Alsheikh Qasemطارق محمود محمد الشيخ قاسم

Mohammad Issam A Alamraniمحمد عصام عبدالكريم العمراين

Mohammad Fuad Yousef Suleimanمحمد فؤاد يوسف سليمن

Malak Emad Mohammad Al-Fayoumiملك عمد محمد الفيومي

Hani H. M. Qabookهاين حافظ محمد قابوق

Yahia Issa Mohammad Albarmakiيحيى عيىس محمد الربميك
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Bachelor's   البكالوريوس 

Second  Semester Graduates / Marketing
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص التسويق

دانا احمد الطراونه
Dana Ahmad Al Tarawneh

ليث رامي النشاشيبي
Laith Rmai Alnashashibi

انس عدنان ابو النيل
Anas Adnan Abualnil

فرح فاروق الكردي
Farah Farouk Kurdi

ارشف هاشم صفوري
Ashraf Hashem Saffouri

احمد مهدي ابو قشه
Ahmad Mahdi Abuqasheh

محمود ابراهيم البويش
Mahmoud Ibrahim Albuoshi

عبدالعزيز ابراهيم ياغي
Abedalaziz Ibrahim Yaghi

عبد الرحمن اسامه الشااليت
Abdalrahman Osama Alshalati

قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

Second  Semester Graduates / Marketing
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص التسويق

Ahmad Mazen Abdallah Ibrahimاحمد مازن عبد الله ابراهيم

Johny H. S. Asbahجوين هاين سليم اصبح

'Ruba Naser Suhel Bahaرىب نارص سهيل بهاء

Zaid Fawwaz Issa Zahranزيد فواز عيىس زهران

Sabah Mohammad Khader Sa'adصباح محمد خرض سعد

Abdalrahman Abdalkreem Abdalmahde Alamerعبدالرحمن عبدالكريم عبداملهدي العمر

Farah Darweesh Mustafa Mahmoudفرح درويش مصطفى محمود

Kareem Samir Saba AbuJeriseكريم سمري سابا ابو جريس

Hayel Amjad AbdelKarim Al-Hadidهايل امجد عبد الكريم الحديد
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Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Marketing
 خريجو الفصل الصيفي/ تخصص التسويق

قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

قيص نضال صايف
Qusai Nedal Safi

محمد بدرالشميل
Mohammad Bader Alshamali

Mohannad Jamil Yousef Alkhatibمهند جميل يوسف الخطيب

Saif Bassam Mitri Ma'ayehسيف بسام مرتى املعايعه

Sarah Youssef Nassim Farag Abdelmalakساره يوسف نسيم عبد املالك

Maha Talal S'oud Alfayezمها طالل سعود الفايز

Saif Fozi Michail Jreisatسيف فوزي ميخائيل جريسات

Ala'a Awni Moh'd Jebrilعالء عوين محمد جربيل

Naser A. N. Hamdanنرص احمد نرص حمدان

Mo'tasem Zeyad Abdul Kareem Sanoorمعتصم زياد عبدالكريم سنور
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / E - Business
خريجو الفصل األول/ تخصص األعامل اإللكرتونية

Aidmar Hasan Yahia Biltawiايدمر حسن يحيى بلتاوي

Faisal Faris Faisal Dabdoobفيصل فارس فيصل دبدوب

Mohammad Ahmad A Alhamaidehمحمد احمد عبدالرحمن الحميده

Moaiad Ali Ismail Hamedمؤيد عيل اسمعيل حامد

نور موىس االقطش
Nour Mousa Alaqtash

بيان ابراهيم الشبيل
Bayan Ibrahim Elshebli

دينا مشعل النهار
Dina Masha'al Al-Nahar

اسيل عيل املواجده
Aseel Ali ALMawajdeh

معاذ جهاد الفقري
Moath Jehad Faqir
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Master's   املاجستري 

Second Semester Graduates / E - Business
خريجو الفصل الثاين/ تخصص األعامل اإللكرتونية

Hasan Abdallah Ali Shkoukaniحسن عبدالله عيل شكوكاين

Ali Ra'ed Ali Alshawawrehعيل رائد عيل الشواوره

Fares Hussam Ali Masarwaفارس حسام عيل مصاروه

Lama Talal Ali Aladwanملا طالل عيل العدوان

رامي سليم عمر
Rami Salim Omar

دنيا سامر سختيان
Dunia Samer Sukhtian

ثائر جعفر كوكش
Tha'er J'afar Kokash

معتز نعيم القضاه
Mutaz Naim Al-Qudah

عال وليد العبويني
Ola Waleed AL-Abweini
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قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and Finance Department 

              د. راشد محمد سالمة
قائم بأعمل رئيس قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية   

أستاذ مشارك /
Dr. Rashed Mohammad Salameh

Acting Head of  Accounting and Finance Department / Associate Professor

أ. د. محمود حسني الوادي
أستاذ

Prof. Mahmoud Hussein 
Al- wadi

Professor

د. ريم شاهر األعرج
    أستاذ مساعد

Dr. Reem Shaher Al-Araj
Assistant Professor

أ. د. سناء نظمي مسودة
أستاذ

Prof. Sana'a Nazmi Maswadeh
Professor

د. عبدالله أحمد دعاس
أستاذ مشارك

Dr. Abdullah Ahmed Aldaas
Associate Professor

   

 د. خالد جامل الجعارات
أستاذ مشارك

Dr. Khaled Jamal ja arat
Associate Professor

              د. محمد داوود عثامن
     أستاذ مساعد

Dr. Mohammed Daoud 
Othman

Assistant Professor

د. زياد أحمد الزعبي
أستاذ مشارك

Dr. Zaid Ahmad Al-Zubi
Associate Professor

 د. عبدالعزيز فريد صامية
أستاذ مشارك

Dr. Abdul Aziz Farid Saymeh
Associate Professor

د. نواف عبدالله الجندي
أستاذ مساعد

Dr. Nawaf Abdallah Aljundi
Assistant Professor

          د. محمد خري أحمد جبارة
أستاذ مساعد

Dr. )Moh'D Khair( Ahmad 
Jbarah

Assistant Professor

د. أمين منصور الخزاعلة
أستاذ مساعد

Dr. Ayman Mansour 
Alkhaza’leh

Assistant Professor
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قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and Finance Department 

أ. رشا سليم إبراهيم
مدرس

Rasha Saleem Ibrahim
Lecturer

أ. يارا أحمد القطب
مدرس

Yara Ahmad Alkotob
Lecturer
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Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Financing
خريجو الفصل األول/ تخصص املحاسبة

Second Semester Graduates / Financing
خريجو الفصل الثاين/ تخصص املحاسبة

Osama Moh'd Jamil Shanakاسامه محمد جميل شنك

Omar Mazin D'yab Milhemعمر مازن ذياب ملحم

Laith Abdel Rahman Moh'd Fathi Aburubليث عبد الرحمن محمد فتحي ابو الرب

Mujahed Mohammad D'yab Alnabootمجاهد محمد ذياب النابوت

Mohammad Abdallah Hasan Issaمحمد عبد الله حسن عيىس

Nashat Hekmat Oleiwi Oleiwiنشأت حكمت عليوي عليوي

Anas Mahmoud Hussein Abunassarانس محمود حسني ابو نصار

Abdallah Mahmoud Abdullah Al-Nemreenعبدالله محمود عبدالله النمرين

Ali Qoblan Abidrabbu Shawawrehعيل قبالن عبد ربه الشواوره

Mohammad Daoud Mohammad Sarawiمحمد داود محمد رصاوي

شادن سامي ابوالنادي
Shaden Sami Abu Nadi

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and Finance Department 
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Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Accounting
خريجو الفصل األول/ تخصص املحاسبة

اسيل موىس عبد الله
Aseel Mousa Abdallah

عبد  الله ارشف شابسوغ
Abdallah Ashraf Shabsough

هيا فهد سلطان
Haya Fahed Sultan

احمد ابراهيم الخضور
Ahmed Ibrahim Khudour

شامل فاروق  سطاس
Chamel Farouk  Stas

زيد رائد الدحله
Zaid Ra'ed Dahleh

محمد عصام عيد
Mohammad Isam Eid

بشاره امجد املدين
Bisharah Amjad Al-Madani

محمد خليل سامل
Mohammad Khaleel Salem

نجمه محمد الشياب
Nejma Mohammad Al Shyab

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and Finance Department 
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Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Accounting
خريجو الفصل األول/ تخصص املحاسبة

Ahmed Tariq Ali Saweediqاحمد طارق عيل صويدق

Ismail Mohammad Ismail Awadاسمعيل محمد اسمعيل عوض

Ashraf Ahmed Abedalrahim Abuhlalارشف احمد عبد الرحيم ابو هالل

Tamara Mousa Mohammad  Abu Al-Awadمتاره موىس محمد ابو العوض

Huthaifa Rizik Mohammad A'yeshحذيفة رزق محمد عايش

Raed Abdel Majid Fuad Hammouqaرعد عبد املجيد فؤاد حموقه

Sa'ed Jamal Jamil Al-Khreisatسعد جمل جميل الخريسات

Adel Mohammad Issa Kan'anعادل محمد عيىس كنعان

Ali Jamal Ali Alqudahعيل جمل عيل القضاه

Faris Amjad Jeries Alghishanفارس امجد جريس الغيشان

Furqan Faisal Abdullah Al-Mahdawiفرقان فيصل عبدالله املهداوي

Lina Fawwaz Saleh Al Quba'iلينا فواز صالح القباعي

Mohammad Abulwahed Shehadeh Al-Rifaiمحمد عبدالواحد شحاده الرفاعي

Mohameed Mousa Khattab Al-Durziمحمد موىس خطاب الدرزي

Mohammad Yousef Mahmoud Al-Kubariمحمد يوسف محمود الكوبري

Mustafa Sabah Abed Al-Mohammediمصطفى صباح عبد  املحمدي

Ma'in Nayef D. Aldbaisمعن نايف داود الدبيس

Hashem Zahi Omar Hashem Abuhejlehهاشم زاهي عمر هاشم ابو حجله

Yazan Malek Yousef Al Sarawanيزن مالك يوسف الرصوان

Yusra Abdel Rahman Mohammad Alsheikhيرسا عبد الرحمن محمد الشيخ

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and Finance Department 
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Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Accounting
خريجو الفصل الثاين/ تخصص املحاسبة

شهد مخلد الجفريات
Shahed Mikhled Aljfairat

فراس فواز االشهب
Feras Fawwaz Alashhab

احمد محمد الرشيف
Ahmad Mohammad Alsharif

خالد محمد الحكيم
Khaled Mohammad Alhakim

عمران عبد اللطيف حمد
Omran Abdel Latif Hamad

بشار نرص اسمعيل
Bashar Nasir Ismail

عيل محمد املدين
Ali Mohamad Almadany

محمود رجايئ القاسم
Mahmoud Rajaie Alqassem

باسل محمد النهار
Basil Mohammad Alnahar

عبد الرحمن منذر دعنا
Abdel Rahman Munther Da'na

محمد باسم القايض
Mohammad Basim Alqadi

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and Finance Department 
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Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Accounting
خريجو الفصل الثاين/ تخصص املحاسبة

مالك مازن غيث
Malak Mazin Ghaith

هديل حامد العجارمه
Hadeel Hamid Alajarmeh

وليد وائل عبدالله
Waleed Wa'el Abdallah

معتز زهري قهوجي
Mutaz Zuhair Qahwaji

هبه صالح البستنجي
Heba Saleh Al-Bustanji

وسام محمد قنديل
Wesam Mohammad Qandeel

العنود غسان سكريه
Al_Anoud Ghassan Sukkariyeh

نور سمري القبطي
Nour Sameer Alqibti

وجيه احمد الحاج عيىس
Wajeeh Ahmad Alhaj Issa

نور الدين حسام العكش
Noor Aldeen Husam Akash

همم رباح القييس
Humam Rabah Alqaisi

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and Finance Department 
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Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Accounting
خريجو الفصل الثاين/ تخصص املحاسبة

Abdallah Faleh Abdallah Aljabra عبد الله فالح عبد الله الجربه

Ahmad Nabil Zaki Aldariاحمد نبيل زيك الديري

Eman Jamal Hussni Omarاميان جمل حسني عمر

Hanen Adnan Yousef Alsarawanحنني عدنان يوسف الرصوان

Salem Majdi Salem Halasaسامل مجدي سامل الهلسه

Tariq Zeyad Abdul Kareem Abughaliطارق زياد عبد الكريم ابو غايل

Abedalaziz Basim Abedalaziz Salamehعبد العزيز باسم عبد العزيز سالمه

Farah Husni Rashed Elmanaseerفرح حسني راشد املناصري

Mousa Mohammad Amin Mousa Al-Amlehموىس محمد امني موىس العمله

Nour Abdalhaleem Khalil Al Madadhaنور عبد الحليم خليل املدادحه

Yazan deeb Mohammed Bteibetيزن ديب محمد بطيبط

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and Finance Department 
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Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Accounting
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص املحاسبة

جمل عمد املفلح
Jmal Imad Al-mufleh

منذر خالد اسمعيل
Munther Khaled Ismail

محمد يحيى ابو عجميه
Mohammad Yahia Abuajameia

محمود سعيد صباح
Mahmoud Said Sabbah

اسامه نبيل شلبايه
Osama Nabil Shelbayeh

عبدالرحمن هشام ابو عيل
Abdel Rahman Hesham Abu Ali

احمد زياد ابو نعمه
Ahmad Zeyad Abunemeh

امين امروح حبش
Ayman Imraweh Habash

هشام جاسم البكري
Hesham Jasim Al-Bakri

بدر غازي الشلبي
Bader Ghazi Shalabi

ايه جمل معايل
Aya Jamal Ma'ali

محمود جمل الخطيب
Mahmoud Jamal Alkhatib

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and Finance Department 
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Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Accounting
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص املحاسبة

Ghassan Awni Saliba Ma'ayahغسان عوين صليبا معايعه

Ahmad Ali Mohammad Abusarreesاحمد عيل محمد ابورسيس

Neveen Amer Saleem Buqailehنفني عامر سليم بقيله

Hamzeh Hesham Fahed Al-Allafحمزه هشام فهد العالف

Hamza Ghassan Fahid Alkarmyحمزه غسان فهد الكرمي

Jamal Jehad Jamal Aqelجمل جهاد جمل عقل

Ali Maysara Y. Abuhijlehعيل ميرسه يعقوب ابو حجله

Khalil Bassam khalil Baqilaخليل بسام خليل بقيله

عبدالله احمد ايوب
Abdallah Ahmad Ayoub

الوليد نضال عيىس
Alwaleed Nedal Issa

احمد شحادة سامل
Ahmad Shehadeh Salem

حسن عيل حسني الشيخ
Hasen Aly Husein Chic

حسن بسام جوهر
Hasan Bassam Jouhar

خالد محمد ابو ارشيد
Khaled Mohammad Abu Irsheid

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and Finance Department 
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Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Financing
خريجو الفصل األول/ تخصص التمويل

Hikmat Omar Abdelkarim Abuseirحكمت عمر عبد الكريم ابو سري

Abdallah Amin H. Qaadanعبدالله امني حسني قعدان

Yara Ghiath Moh'd Hleissiيارا غياث محمد حلييس

Yazeed Khaleel Mahmoud Sabahيزيد خليل محمود صباح

زيد هشام يغمور
Zaid Hisham Yaghmour

Second Semester Graduates / Financing
خريجو الفصل الثاين/ تخصص التمويل

Tawfiq Aref Selmi Al-Kouzتوفيق عارف سلمي الكوز

Abdel Latif Jamal Abdel Latif Herzallahعبد اللطيف جمل عبد اللطيف حرزالله

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and Finance Department 
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Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Financing
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص التمويل

Bassam Ali Suliman Al-Ka'abnehبسام عيل سليمن الكعابنة

Khaled Rafat Yousef Kawashخالد رافت يوسف كعوش

Elias Shafik Elias Shaheenالياس شفيق الياس شاهني

Mohammad Amjed Zaid Abualzainatمحمد امجد زايد ابو الزينات

محمد نضال سالمه
Mohammad Nedal Salameh

حمزه غسان مشعل
Hamza Ghassa  Mishael

عمر عمد خالد
Omar Emad Khaled

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and Finance Department 
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Tourism Management Department    قسم اإلدارة السياحية

  د. سائدة محمدعفانة
قائم بأعمل رئيس قسم اإلدارة السياحية / أستاذ مشارك   

Dr. Sa'eda Mohammad Afaneh
Acting Head of Tourism Management Department / Associate Professor

د. سليم محمد خنفر
أستاذ مشارك

Dr. Salim Mohammed 
Khanfar

Associate Professor

         د. إبراهيم عبدالسالم الحرازنة
أستاذ مساعد

Dr. Ibrahim Abdel Salam 
Harazneh

Assistant Professor

د. محمد نارص أبو حجيلة
أستاذ مساعد

Dr. Mohammad Naser 
Abuhjeeleh

Assistant Professor
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Tourism Management Department    قسم اإلدارة السياحية

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Tourism Management
خريجو الفصل األول/ تخصص اإلدارة السياحية

Bashar Muawiah Abedala Saidanبشار معاويه عبدالله سعيدان

Mohammad Abdallah Natheer Tiefمحمد عبدالله نذير تيف

Mahmoud Mohammad Mahmoud Aldebsمحمود محمد محمود الدبس

Mosab Sami ِAbdelrahman Ibrahimaldlaimiمصعب سامي عبد الرحمن الدليمي

Hadeel Abedalkareem Mahmoud Jaradehهديل عبد الكريم محمود جراده

Waddah Atef Abdelkarim Abuelghanamوضاح عاطف عبدالكريم ابو الغنم

Waleed Ahmad Hmoud Al-Manasirوليد احمد حمود املناصري

Yazeed Mohammad Nabil Suleiman Touيزيد محمد نبيل سليمن تو

بتول خليل البيطار
Batoul Khaleel Albitar
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Tourism Management Department    قسم اإلدارة السياحية

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Tourism Management
خريجو الفصل الثاين/ تخصص اإلدارة السياحية

Ahmad Salah Sarih Alawadiاحمد صالح سارح العويدي

Asma Osama Dawoud Byoukاسمء اسامه داود بيوك

Ja'afar Yousef Ismael Bashmafجعفر يوسف اسمعيل بشمف

Sahel Amjed Ibrahim Abzakhسهل امجد ابراهيم ابزاخ

Omar Atef Mohammad Sirdanaعمر عاطف محمد رسدانه

خالد محمود النواجي
Khaled Mahmoud Alnawaji

احمد عيىس اللبان
Ahmad Issa Allabbn

فرح زهري خواج
Farah Zuhair Khawaj
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Tourism Management Department    قسم اإلدارة السياحية

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Tourism Management
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص اإلدارة السياحية

Murad Hasan Mousa Khamashمراد حسن موىس خمش

Nidal Sayah Musalem Alkhattabنضال صياح مسلم الخطاب

Lana Fu'ad Ahmad Al-Jamalالنا فؤاد احمد الجمل

Ragad Ashraf Taj Aldeen Alkurdiرغد أرشف تاج الدين الكردي

Qusai Mohammad Shaher Alfayezقيص محمد شاهر الفايز

Waleed Fatahalla Sh.A. Sadaqaوليد فتح الله رشيف عبد الخالق صدقه

Suleiman Amjed Suleiman Hamedسليمن امجد سليمن حامد

سيف سمري اسمعيل
Saif Sameer Ismail

محمود أحمد التعمري
Mahmoud Ahmad Al Taamari
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الرؤية
ريادة عاملية ومتيّز يف التعليم والبحث العلمي يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات.

الرسالة
وربطها  املعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  يف  والتميز  اإلبداع  عىل  محفزة  بيئة  توفري 

باحتياجات املجتمع املحيل.

األهداف
1. التميّز يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات عىل املستوى األكادميي والبحثي.

2. تطوير الربامج األكادميية ملواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
3. استحداث الربامج األكادميية مبا يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

4. تنمية مهارات الطلبة املعرفية، والفكرية، واملهنية.
5. توفري بيئة محفزة ألعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية وطلبة الكلية يف مجاالت 

البحث العلمي.
6. استقطاب هيئة تدريسية أكادميية وفنية متميزة.

يتمىش  مبا  وتطويرها  التدريسية  الهيئة  أعضاء  وقدرات  مهارات  تنمية   .7
واملستجدات العلمية والتكنولوجية.

8. تبني املشاريع الريادية مبا يسهم يف خدمة املجتمع.
مجاالت  يف  العالقة  ذات  واملؤسسات  الهيئات  مع  التواصل  قنوات  تفعيل   .9

تكنولوجيا املعلومات.
العلمية  واملستجدات  يتناسب  مبا  التعليمية  التعلمية  بالعملية  االرتقاء   .10

والتكنولوجية.

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Information Technologyرؤية  كلية تكنولوجيا املعلومات ورسالتها وأهدافها

Faculty of Information Technology   كلية تكنولوجيا املعلومات

Vision
Achieving global excellence in education and scientific research in the fields 
of information technology.

Mission
Providing an environment that endorses creativity and excellence in the 
field of information technology, taking into consideration the needs of local 
community.

Objectives
1. Achieving excellence in the fields of information technology on academic 

and research scales.
2. Developing academic programmes to keep pace with modern 

technological developments.
3. Introducing new academic programmes in correlation with labour market 

needs.
4. Improving students’ cognitive, intellectual and professional skills.
5. Providing an environment conducive for scientific research for faculty 

members, staff members and students.
6. Recruiting distinct faculty members and technical staff.
7. Developing faculty members’ skills and abilities in line with scientific and 

technological developments. 
8. Adapting pioneering projects which serve the community.
9. Activating the ability of communicating with institutions related to the 

information technology field.
10. Uplifting the learning and educational process based on technological 

and scientific developments.

 د. عبد الرحمن أبو عرقوب
  قائم بأعمل عميد كلية تكنولوجيا املعلومات    

Dr. Abdulrahman Abu Arqoub
Acting Dean of Information Technology

 د. أحمد عبد الفتاح الحموز
 قائم بأعمل نائب العميد

Dr. Ahmad Abdulfattah Al Hmouz
Acting Vice Dean

مريم ربحي الواوي
مساعد إداري

Mariam Rebhi M Alwawi
Administrative Assistant
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Computer Science Department      قسم علم الحاسوب

د. أحمد غازي الزعبي
    قائم بأعمل رئيس قسم علم الحاسوب / أستاذ مساعد   

Dr. Ahmad Ghazi Al Zoubi
Acting Head of Computer Science Department / Assistant Professor

أ. د. حمزة عباس السوادي
أستاذ

Prof. Hamza Abbas Al 
Sewadi

Professor

د. محمد عباس فاضل
أستاذ مشارك

Dr. Mohammed Abbas Fadhil 
Fadhil

Associate Professor

د. هشام سعيد أبو صامية
أستاذ مشارك

Dr. Hesham Said Abusaimeh
Associate Professor

   

د. عبد الرحمن محمد  أبو عرقوب
أستاذ مساعد

 Dr.Abdelrahman Moh d A 
Abuarqoub

Assistant Professor

د. مظفر منري الجراح
أستاذ مشارك

Dr. Mudhafar Munir Al Jarrah
Associate Professor

 د. رشيفة فاروق مراد
أستاذ مساعد

Dr. Sharefa Farouq  Murad 
Assistant Professor
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Computer Science Department      قسم علم الحاسوب

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Computer Science
خريجو الفصل األول/ تخصص علم الحاسوب

Sura Abdulmunem Mohammed Al-Jubooriرسى عبداملنعم محمد الجبوري

Suhair Haseeb Ahmed Alwaithسهري حسيب احمد الواعظ

Sayel Mohamad Ali Meqbil Fayyadصايل محمد عيل مقبل فياض

رناد مخلد املناصري
Renad Mikhled Al-Mnaseer

غفران محمود خلف
Ghfran Mahmood Khalaf
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Master's   املاجستري 

Second Semester Graduates / Computer Science
خريجو الفصل الثاين/ تخصص علم الحاسوب

Rasha Fathi Mohammed Abu-Mararرشا فتحي محمد ابو مرار

Sara Mohammad Abdallah Abuodehساره محمد عبدالله ابو عوده

Saeda Ismail Odeh Alawaidahسائدة اسمعيل عودة العوايدة

Feda' Mousa Ahmad Alshamiفداء موىس احمد الشامي

امجاد ابراهيم جنداري
Amjad Ibrahim Gendary

مروه حسني العواوده
Marwa Hussein Al Awawdeh

سارا احمد الرفاعي
Sara Ahmed Alrifaei
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Computer Science Department      قسم علم الحاسوب

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Computer Science
خريجو الفصل األول/ تخصص علم الحاسوب

Ahmad Adnan Amin Abudyakاحمد عدنان امني ابو دياك

Bilal Mohammad Hussein Shalaldehبالل محمد حسني الشاللده

Yousef Ibrahim Yousef Shremيوسف ابراهيم يوسف رشيم

رعد عمران فاروقه
Raed Omran Farouka

سوزان خالد شفا عمري
Suzan Khaled Shafaamri

حمزه زياد يزاو
Hamza Ziad Yazaw
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Computer Science Department      قسم علم الحاسوب

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Computer Science
خريجو الفصل الثاين/ تخصص علم الحاسوب

Summer Semester Graduates / Computer Science
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص علم الحاسوب

Ibrahim Mahmoud Asad Almordeaابراهيم محمود اسعد املرضعه

Hassan Nabil Hafez Azabحسان نبيل حافظ العزب

Zaid Ahmad Mohammad Abu Aliزيد احمد محمد ابوعيل

Salameh Fawwaz Salameh Alawabdehسالمه فواز سالمه العوابده

Sondos Zeyad Abdel Rahman Abusweileimسندس زياد عبدالرحمن ابوسويلم

Abdallah Mohammad Audaall Shana'ahعبدالله محمد عوده الله شناعه

Laith Haitham Ahmad Alhafnawiليث هيثم احمد الحفناوي

Mu'taz Mohammed Faris Alzuodمعتز محمد فارس الزيود

Yazan Abdalgani Ali Abusenenhيزن عبدالغني عيل ابوسنينه

Abdallah Bilal Abdallah Abu Sarayaعبدالله بالل عبدالله ابو رسايا

Morad Khaled Abdalrahman Amerمراد خالد عبد الرحمن عامر

Heba Yousef Mohammad Alqawasmiهبه يوسف محمد القواسمي

Yazan Hasan Mohammad Alsa'adiيزن حسن محمد السعدي

Ibrahim Mohammad Taleb Tawbaابراهيم محمد طالب توبه
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Laboratory Supervisors    مرشفو املختربات

قسم نظم املعلومات الحاسوبية
Computer Information Systems Department

د. أحمد عبد الفتاح الحموز
    قائم بأعمل رئيس قسم نظم املعلومات الحاسوبية / أستاذ مساعد    

Dr. Ahmad Abdulfattah Al Hmouz
Acting Head of Computer Information Systems Department / 

Assistant Professor

د. بسام أحمد الرشجبي
أستاذ مشارك

Dr. Bassam Ahmed Al-
Shargabi

Associate Professor

دينا محمد حنداش
  مرشف مخترب

Dina Mohammad Hindash
Lab Supervisor

والء سعيد الكجك
  مرشف مخترب

Walaa Saied Alkajak
Lab Supervisor

رامي هاين أبو ريده
  مرشف مخترب

Rami Hani Aburaidah
Lab Supervisor

د. ضياء محمد عليان
أستاذ مساعد

Dr. Diaa Mohammed Uliyan
Assistant Professor

د. مهند عبد القادر أبو هاشم
أستاذ مساعد

Dr. Muhannad Abdul Qader 
Abu Hashem

Assistant Professor
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قسم نظم املعلومات الحاسوبية
Computer Information Systems Department

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Computer Information Systems
خريجو الفصل األول/ تخصص نظم املعلومات الحاسوبية

Tariq Zeyad Abdallah Awartaniطارق زياد عبد الله عورتاين

Mohammad Anas Mohammad Shahinمحمد انس محمد شاهني

صفا جمل خندقجي
Safa Jamal Khandaqgee

Summer Semester Graduates / Computer Information Systems
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص نظم املعلومات الحاسوبية

Second Semester Graduates / Computer Information Systems
خريجو الفصل الثاين/ تخصص نظم املعلومات الحاسوبية

Ahmad Mohammad Ahmad Ahmadاحمد محمد احمد احمد

Mohammad Ahmad Maher Eid Sajjadمهند احمد ماهر عيد السجان

Islam Wael Khaireddin Toghujاسالم وائل خري الدين توغوج

Ahmad Osama Mohammad Qaffafاحمد اسامه محمد القفاف

Ahmad Khairi Mohammad Khamashاحمد خريي محمد خمش
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الرؤية
ريادة ومتيّز يف العلوم الرتبوية.

الرسالة
السعي إلعداد قادة متخصصني يف العلوم الرتبوية والبحث العلمي وخدمة 

املجتمع.

األهداف
1. إعداد كوادر مؤهلة يف املجاالت الرتبوية، قادرة عىل ممرسة تخصصاتها 

بتميز.
2. استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين يف التخصصات الرتبوية.

3. تنمية مهارات التفكري واإلبداع لدى الطلبة يف مختلف املراحل التعليمية.
4. استقطاب طلبة من ثقافات مختلفة.

والدراسات  البحوث  إجراء  عىل  والطلبة  التدريسية  الهيئة  أعضاء  تحفيز   .5
الفردية والجمعية.

6. تقديم استشارات يف مختلف املجاالت الرتبوية.
الرتبية  مهنة  نحو  فيها  املرغوب  اإليجابية  االتجاهات  الطلبة  إكساب   .7

والتعليم يف ضوء املستجدات العلمية 
    والتكنولوجية.

8. تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة.
9. دمج ثقافة التكنولوجيا يف التعليم الجامعي.

10. تشجيع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية عىل تقديم مشاريع ريادية.

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Educational Sciencesرؤية كلية العلوم الرتبوية ورسالتها وأهدافها

Faculty of Educational Sciences   كلية العلوم الرتبوية

Vision
Excellence and distinction in educational sciences.

Mission
Seeking to prepare leaders specialized in educational sciences, 
research and community service.

Objectives
1. Preparing qualified staff in educational fields that are able to 

practice their specializations with distinction.
2. Attracting distinguished faculty members in educational 

specializations.
3. Developing students’ thinking and creative skills in different 

learning stages.
4. Attracting students from different cultures.
5. Encouraging faculty members and students to conduct group and 

individual research papers and studies.
6. Providing consultancies in various educational fields.
7. Allow students to acquire positive approaches toward educational 

careers in light of technological and scientific recency.
8. Developing students’ scientific research skills.
9. Incorporating the culture of technology into the University’s  

educational system.
10. Encouraging students and faculty members to launch pioneering 

projects.

 د. حمزة عبد الفتاح العساف 
 قائم بأعمل عميد كلية العلوم الرتبوية

Dr. Hamzeh Abdulfattah Al Assaf
Acting Dean of Educational Sciences

 أ.د. ابتسام جواد مهدي
 نائب العميد

Prof. Ibtisam Jawad Mahdi
Vice Dean

قمر ربحي القواسمة
 مساعد إداري

Qamar Rebhi Alqawasmeh
Administrative Assistant
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قسم اإلدارة واملناهج
Administration and Curriculums Department

أ.د. ابتسام جواد مهدي
رئيس قسم اإلدارة واملناهج  / أستاذ     

Prof. Ibtisam Jawad Mahdi
Head of Administration and Curriculums Department / Professor

أ. د. أحمد فتحي أبو كريم
أستاذ

Prof. Ahmad Fatehi Abu 
Kariem

Professor

د. خالد محمد الحامدين
    أستاذ مساعد

Dr. Khaled Moh'D Hamadin
Assistant Professor

 أ. د. محمد محمود الحيلة
أستاذ

Prof. Mohammad Mahmoud Al 
Hileh

Professor

               أ. د. رياض بدري سرتاك
أستاذ

Prof. Riyadh Badri Sitrak
Professor

   

د. أمجد محمود درادكة
أستاذ مشارك

Dr. Amjad Mahmoud 
Daradkah

Associate Professor

           أ. د. عايش محمود أبو زيتون
أستاذ

Prof. Aish Mohmood Abu 
Zeiton

Professor

            د. فواز حسن شحادة
أستاذ مشارك

Dr. Fawwaz Hasan Shehadeh
Associate Professor

د. تغريد موىس املومني
أستاذ مساعد

Dr. Taghreed Mousa Al 
Momani 

Assistant Professor
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قسم اإلدارة واملناهج
Administration and Curriculums Department

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Educational  Administration & Leadership
خريجو الفصل األول/ تخصص اإلدارة والقيادة الرتبوية

Second Semester Graduates / Educational  Administration & Leadership
خريجو الفصل الثاين/ تخصص اإلدارة والقيادة الرتبوية

Esraa Mohammad Hussein Abu Asabehارساء محمد حسني ابو عصبه

Razan Yacoub I Albustanjiرزان يعقوب اسمعيل البستنجي

Rola Hasan Muflih Alshawabkehروال حسن مفلح الشوابكه

Farah Mahmmoud Yousef Shaheenفرح محمود يوسف شاهني

Mostafa waleed mohamad AlHassanمصطفى وليد محمد الحسن

اسمهان رفيق ابو رشيخ
Asmahan Rafiq Abushreikh

ديانا محمد الشهوان
Diana Mohammad Al-Shahwan

اميان طالب عمريه
Eman Taleb Amireh

امل صالح الحارون
Amal Salah Alharoonِ

االء محمد ابو رمان
Ala' Mohammad Aburumman

فادي عبد الرزاق الطيطي
Fadi Abdelrazzaq Altiti
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قسم اإلدارة واملناهج
Administration and Curriculums Department

Master's   املاجستري 

Second Semester Graduates / Educational  Administration & Leadership
خريجو الفصل الثاين/ تخصص اإلدارة والقيادة الرتبوية

Ahlam Azzam Suleiman Alsuhaibahاحالم عزام سليمن الصهيبه

Asma'a Mohammad Raja Alsawadehاسمء محمد رجا السواعده

Afnan Baker Moh'd Alzebitافنان بكر محمد الزبط

Sumaia Odeh Hussein Alhajeejسميه عوده حسني الحجيج

Sabeeha Hasan Atiyah Al-Abboodiصبيحه حسن عطيه العبودي

Ola Adel Sharif Abu Ghanamعال عادل رشيف ابو الغنم

Manal Saeed Hasan Alghusieenمنال سعيد حسن الغصني

Maysam Hassan Ahmad Ayyadميسم حسن احمد عياد

Neven Mohammad Yasser A. Al-Khayyatنفني محمد يارس عبد املجيد الخياط

Hebah Yousef Ahmad Shahinهبه يوسف احمد شاهني
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قسم اإلدارة واملناهج
Administration and Curriculums Department

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Curriculum & Teaching Methods
خريجو الفصل األول/ تخصص املناهج وطرق التدريس

Khalid Juma Khamis Alshidiخالد جمعه خميس الشيدي

Samer Ahmad Ghaith Almanaesehسامر احمد غيث املناعسه

Menwer Eid Suleiman El-Qasemمنور عيد سليمن القاسم

منال محمد قطاش
Manal Mohammad Qatash

نرسين توفيق ظاهر
Nisreen Tawfiq Thaher

عبد العزيز شفيق الرقب
Abd Al-Azeez Shafiq Alregeb
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قسم اإلدارة واملناهج
Administration and Curriculums Department

Master's   املاجستري 

Second Semester Graduates / Curriculum & Teaching Methods
خريجو الفصل الثاين/ تخصص املناهج وطرق التدريس

Tsneem Ali Falah Amayrehتسنيم عيل فالح العميره

Dareen Hasan Ahmed Abu Aliدارين حسن احمد ابو عيل

Riyadh Mohsin Kadr Kadrرياض محسن كدر كدر

Sana Ahmad Abed Al Razak Alajrmeسناء احمد عبد الرزاق العجرمي

Shadi Suleiman Mohammad Houraniشادي سليمن محمد حوراين

Abdulazeez Qasim Mohamed .J Mohamed .Jعبد العزيز قاسم محمد جميل محمد جميل

Manar Omar Ali Al-Awadiمنار عمر عيل العويض

Maha Ahmad Rashed Harbمها احمد راشد حرب

Hajir Ahmed Hashim Rahhooهاجر احمد هاشم رحو

Wafaa Basheer F Almajaleوفاء بشري فالح املجايل

Yasmin Asad Said Al-Natshehياسمني اسعد سعيد النتشة
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قسم الرتبية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
Special Education and Education Technology Department

  د. حمزة عبدالفتاح  العساف
    قائم بأعمل رئيس قسم الرتبية الخاصة وتكنولوجيا التعليم  / أستاذ مساعد     

Dr. Hamzeh Abdulfattah Al Assaf
Acting Head of Special Education and Education Technology Department

 / Assistant Professor

د. خليل محمود السعيد            
أستاذ مشارك

Dr. Khaleel Mahmoud Alsa'id
Associate Professor

 د. خالدة عبدالرحمن شتات
أستاذ مساعد

Dr. Khalida Abdelrahman Shatat 
Assistant Professor

د. منال عطا الطوالبة
أستاذ مساعد

Dr. Manal Ata Altawallbeh
Assistant Professor

   

د. فراس تيسري العيارصة
أستاذ مساعد

Dr. Firas Tayseer Ayasah
Assistant Professor

د. فادي عبد الرحيم بني أحمد
أستاذ مساعد

Dr. Fadi  Abdulraheem 
Bani Ahmad

Assistant Professor
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قسم الرتبية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
Special Education and Education Technology Department

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Information and Communication Technology in Education
 خريجو الفصل األول/ تخصص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

Bashair Ibrahim Abdalgani Abd Alfattahبشائر ابراهيم عبد الغني عبد الفتاح

Bayan Mohammad Mahmoud Aldbsبيان محمد محمود الدبس

Daliah Khalil Abedl Kareem Alshwarbehداليه خليل عبد الكريم الشواربه

Du'a Qasem Mohammad Abu-Alhaijaدعاء قاسم محمد ابو الهيجاء

Sallam Azzam Abdelmo'ti Abuqwiderسالم عزام عبد املعطي ابو قويدر

Lina Talal Ali Aladwanلينا طالل عيل العدوان

Marwa Ahmad Abdul Karim Al Amayrehمروه احمد عبد الكريم عميره

Second Semester Graduates / Information and Communication Technology in Education
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

الهام يوسف السعيدات
Elham Yousef Alsaeedat

اميان عبد الكريم النهار
Eman Abdelkarim Alnahar

رنا فوزي املرصي
Rana Fawzi Almasri

رشا محمد املهريات
Rasha Mohammad Almharat

حنني خالد النجار
Haneen Khaled Al-Najjar

عفراء محمد سيف
Afraa Mohammed Saif

مرام سامي ابو شهاب
Maram Sami Abushehab
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Second Semester Graduates / Information and Communication Technology in Education
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

Arij Yousef Ahmad Alsabatinاريج يوسف احمد السباتني

Bushra Yousef Ali Omishatبرشى يوسف عيل العميشات

Joelle Emil  Abou Korsجويل اميل  ابو قرص

Hanan Salah Hassan Moh'dحنان صالح حسن محمد

Diana Mohammad Khaleel Rummanehديانا محمد خليل رمانه

Rami Moraweh Mahmoud Ahmadرامي مروح محمود احمد

Raghad Mahmoud D'yab Alfayezرغد محمود ذياب الفايز

Sara Noayran Abdel Muhsen Abu Alganamساره نويران عبد املحسن ابو الغنم

Sahar Mahmoud Mohammad Al-Hijawiسحر محمود محمد الحجاوي

Ola Mousa Abdel Hameed Allanعال موىس عبد الحميد عالن

Faisal Shawkat Khalil Alrawajfehفيصل شوكت خليل الرواجفه

Maram Faisal Ahmed Shraimمرام فيصل احمد رشيم

Maryam Galed Mohammad Aldhamمريم قالط محمد الدهام

Moa'th Naser Ahmed Amerehمعاذ نارص احمد عمريه

Mohnnad Ahmad  Shobatمهند احمد  شباط

Mai Dawud Khalil Abu Cheikhمي داهود خليل ابو الشيخ

قسم الرتبية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
Special Education and Education Technology Department

Master's   املاجستري 
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Summer Semester Graduates / Information and Communication Technology in Education
 خريجو الفصل الصيفي/ تخصص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

قسم الرتبية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
Special Education and Education Technology Department

Master's   املاجستري 

Ali Juma Sulaiman Al Sabahiعيل بن جمعه بن سليمن الصباحي

Luma  A.A. Sahabملى عدنان عبد العزيز سلهب

ملياء عبدالرحيم عقل
Lamia Abdulraheem Aqel

جمل عبدالعزيز صافيه
Jamal Abdelaziz Safiah

ليندا سليمن البدر
Linda Suleimen Bader
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قسم الرتبية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
Special Education and Education Technology Department

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Educational Technology
خريجو الفصل األول/ تخصص تكنولوجيا التعليم

Second Semester Graduates / Educational Technology
خريجو الفصل الثاين/ تخصص تكنولوجيا التعليم

Ra'ed Akef Awad Almourرعد عاكف عوض املور

Salma Muheen Ta'eeb Al Sawaiiسامله محني تعيب الصواعية

Abed Alrahman Munther Ibrahim Alsaltiعبدالرحمن منذر ابراهيم السلطي

Maha Hasan Abdelghafer Saqerمها حسن عبد الغافر صقر

Romoz Sa'eed Izzat Al-Saltizرموز سعيد عزت السلطي

Sara Mohammad Hussien Okkehساره محمد حسني عكه

نهى عبد الهادي دراس
Nuha Abdelhadi Darras

Summer Semester Graduates / Educational Technology
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص تكنولوجيا التعليم

Itidal Naser Ahmad Alsa"Dounاعتدال نارص احمد السعدون

Ibrahim Housaine Ali Al-Tamimmiابراهيم حسني عيل التميمي
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الرؤية
ريادة ومتيز يف تخصصات الهندسة تعليمً وبحثاً وتطبيقاً.

الرسالة
تخريج مهندسني قادريني عىل املنافسة يف سوق العمل مبهنية عالية.

األهداف
1. تزويد الطلبة باملعارف واملهارات األساسية واملهنية.

2. إكساب الطلبة مهارات التواصل.
3. ترسيخ أخالقيات املهنة لدى الطلبة ومبادئ املمرسة العملية لها.

4. التطوير املستمر للربامج الدراسية حسب حاجة سوق العمل.
5. تحفيز الكادر التدرييس والطلبة عىل البحث العلمي والتعليم املستمر.

6. تشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عىل تقديم أفكار رياديّة.
الهندسية  املجاالت  يف  العالقة  ذات  الجهات  مع  التواصل  جسور  بناء   .7

والتدريبية والعمل البحثي.
8. تقديم التدريب واالستشارات الهندسية للجهات ذات العالقة.

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Engineeringرؤية  كلية الهندسة ورسالتها وأهدافها

Faculty of Engineering   كلية الهندسة

Vision
Excellence and distinction in engineering specializations: teaching, 
research and application.

Mission
Seeking to graduate engineers who are able to maintain high-skilled 
competition in labour market.

Objectives
1. Providing students with knowledge, vocational and basic skills.
2. Acquainting students with communication skills.
3. Enhancing students’ ethical standards and the criteria of their 

practice.
4. The continual development of courses in accordance with the 

needs of labour market.
5. Encouraging faculty members and students to conduct research 

and pursue continuous learning.
6. Encouraging faculty members and students to offer pioneering 

ideas.
7. Establishing communication links with relevant parties in the fields 

of engineering, training and research.
8. Providing training and engineering consultancy to relevant parties.

 أ.د. أمجد سعيد زينو
 عميد كلية الهندسة

Prof. Amjad Said Zeno
Dean of Engineering

 د. أمين عبدالسالم  عواد
 قائم بأعمل نائب العميد

Dr. Ayman Abdulsalam Awad
Acting Vice Dean

فداء مصطفى الطقاطقـة
 مساعد إداري

Fidaa Mustafa  Al-Taqatqa
Administrative Assistant

لبنى محمد العزام
 مساعد إداري

Lubna Mohammad  Alazzam
Administrative Assistant
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

د. أمين عبدالسالم  عواد
    قائم بأعمل رئيس قسم الهندسة املدنية  / أستاذ مساعد       

Dr. Ayman Abdulsalam Awad
Acting Head of Civil Engineering Department / Assistant Professor

أ. د. امجد سعيد زينو
أستاذ

Prof. Amjad Said Zeno 
Professor

          د. ارقم« محمد زيك« عبدالرحمن
    أستاذ مساعد

Dr. Arkam M. Zeki Mohamad
Assistant Professor

 د. هالة محمد حامدة
أستاذ مشارك

Dr. Hala Mohammad Hammadeh 
Associate Professor

                         د. نبيل فرح  النرب
أستاذ مساعد

Dr. Nabil Fareh Al Naber
Assistant Professor

   

د. يزن عيىس أبو عيشة
أستاذ مساعد

Dr. Yazan Issa Abu Aisheh 
Assistant Professor

              د. منذر حفظي عالونة
أستاذ مساعد

Dr. Munther Hifzi Alawneh
Assistant Professor

د. فراس العداي الخليل
أستاذ مساعد

Dr. Feras Al Adday Al Khalil 
Assistant Professor

د. محمد صبحي الشحاحدة
أستاذ مساعد

Dr. Mohammad Sobhi 
Alshahahdi 

Assistant Professor

د. خليل احمد املناصري
أستاذ مساعد

Dr. Khalil A. Al-Manasir
Assistant Professor

                 د. عبد الخالق سلوم مياحي
أستاذ مساعد

Dr. Abdulkhalek Saloom 
Mahdi

Assistant Professor



144YEARBOOK  2019 - 2018  الكتاب السنوي 

أ. فردوس ربابعة
مدرس

Ferdous Rababaa
Lecturer

                            أ. هديل مناور املحاسنة
مدرس

Hadeel Mnawer Al Mahasneh
Lecturer

Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

 أ. ضحى عدنان خليل
مدرس

Duha Adnan Khalil 
Lecturer

       أ. روان حاتم الغنيامت
مدرس

Rawan Hatem Aleghnimat
Lecturer
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Laboratory Supervisors    مرشفو املختربات

م. إبراهيم يعقوب أبو الروس
مرشف مخترب

Eng. Ibrahim Yaqoub  Abo 
Rous

Lab Supervisor

م. عدي تريك الخرابشة
مرشف مخترب

Eng. Odai Turki 
Alkharabsheh
Lab Supervisor

م. نور الهدى زهري البزمليط
مرشف مخترب

Eng. Nouiralhuda Zuhier 
Albazlameet

Lab Supervisor

غسان مصطفى زامل
فني مخترب

Ghassan Mustafa S Zamel
Lab Technician

م. عمر توفيق فرحات
مرشف مخترب

Eng. Omar Tawfiq  Farhat
Lab Supervisor

م. دارين أحمد العيده
مرشف مخترب

Eng. Dareen Ahmad Alidah 
Lab Supervisor

م. روان عامد كيوان
مرشف مخترب

Eng. Rawan Emad Kiwan
Lab Supervisor

م. عمر شاكر شديد
مرشف مخترب

Eng. Omar Shakir Shadid
Lab Supervisor

م. مريم إبراهيم املشايخ
مرشف مخترب

Eng. Mariam Ibrahim 
Almashayikh

Lab Supervisor

م. أسامء جامل أبو هره
مرشف مخترب

Eng. Asma Jamal  Abuhera
Lab Supervisor

م. متارا جمعة الشوابكة
مرشف مخترب

Eng. Tamara Juma  Al 
Shawabkeh 

Lab Supervisor

مروان ماجد العوارشة
مرشف مخترب

Marwan Majed Mustafa
Lab Supervisor

م. رهام محمود الرقب
مرشف مخترب

Eng. Reham Mahmoud 
Alrequb

Lab Supervisor

م. أمل أحمد املناصري
مرشف مخترب

Eng. Amal Ahmad 
Almanaseer

Lab Supervisor

م. حنني سعادة سعادة
مرشف مخترب

Eng. Haneen Saadeh  
Saadeh 

Lab Supervisor

هاين محمد "زيد الكيالين"
مرشف مخترب

Hani Mohammad Zaid Kilani
Lab Supervisor
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل األول/ تخصص الهندسة املدنية

انس خليل حسن
Anas Khalil Hasan

مهند نعيم عبد الجليل
Mohannad Naim Abdaljaleel

ربيع خالد حمدان
Rabee K. Hamdan

اسامه جمل عبد الباري
Osama Jamal Abdel Bari

معن انور هاكوز
Ma'en Anwar Hakouz

راكان عزيز ابو ماريه
Rakan Aziz Abu-Marieh

حسام حسن مراغه
Husam Hasan Muragheh

جميل عوض عوض
Jamil Awad Awad

عمد حسن حمدان
Emad Hasan Hamdan

اياس عدنان رايض
Iyas Adnan Radi

عبد الله نارص محيسن
Abdallah Naser Muhaisen
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل األول/ تخصص الهندسة املدنية

Ahmad Bassam Khaleel Mangoاحمد بسام خليل منكو

Ahmad Hassan Ibraheem Qandeelاحمد حسن ابراهيم قنديل

Ahmad Ziad Daoud Yousefاحمد زياد داود يوسف

Osama Khalaf  Al-Abdallahاسامة خلف احميدي العبدالله

Bilal Hazim Dheyab Dheyabبالل حازم ذياب ذياب

Jamil Nael Jamil Haddadجميل نائل جميل حداد

Jawad Abdallah Mustafa Showadihجواد عبدالله مصطفى شويدح

Husam Jamal Ahmad Khwaraحسام جمل احمد الخورة

Hassan Ihab Mohammed Fraitekhحسان ايهاب محمد فريتخ

Sami Asad S. Khaderسامي اسعد سليم خرض

Shehabaldeen Ibrahim M Abu Sulimanشهاب الدين ابراهيم محمود ابو سليمن

Saleh Mohammad Saleh Aldadaصالح محمد صالح الددا

Amer Osama Tawfiq Khaterعامر اسامه توفيق خاطر

Abdul Hakim Khalid Abdul Hakim Zatarعبد الحكيم خالد عبد الحكيم زعرت

Abdallah Husni Yousef Quzmarعبد الله حسني يوسف قزمار

Abdallah Yaser Abdallah Alofaishatعبد الله يارس عبد الله العفيشات

Faris Sameer Abdalrhman Albuhiseفارس سمري عبد الرحمن البحييص

Laith A Mohammad Odehليث عبدالله محمد عوده

Mohammed Anwar Abdulsamie Alhalabiمحمد انور عبدالسميع الحلبي

Mohammad Basim Mahmmoud Noffalمحمد باسم محمود نوفل

Mohamad Hamoud  Alothmanمحمد حمود  العثمن

Mohammad Ra'ed Muflih Nazzalمحمد رائد مفلح نزال

Mohammad Abbaas Ahmad Baseetمحمد عباس احمد بسيط
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل األول/ تخصص الهندسة املدنية

Mohammad Adnan Mubarak Alkouzمحمد عدنان مبارك الكوز

Mohammed Yousef Saeed Abou Sharkhمحمد يوسف سعيد ابو رشخ

Mahmoud Adnan Mahmoud Al-Najjarمحمود عدنان محمود النجار

Musab Saleh Yousef Atallahمصعب صالح يوسف عطاالله

Mus'ab Afeef Hasan Alalawiمصعب عفيف حسن العلوي

Mouath F A Husseinمعاذ فريد عيل حسني

Mohannad Almohtadi Ahmad Yacoubمهند املهتدي احمد يعقوب

Mousa J. M. Omranموىس جهاد موىس عمران

Nimer Abdulsalam Nemer Alnamourahمنر عبد السالم منر النموره

Nour Ayman  Hubiنور امين صالح الدين حبي

Hebah Majed Mohammad Qazzazهبه ماجد محمد قزاز

Yashar Said Abdul-Fattah Mannaيشار سعيد عبد الفتاح مناع
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل الثاين/ تخصص الهندسة املدنية

احمد كمل عرب
Ahmad Kamal Arab

عبدالله حسان حداده
Abdallah Hassan Haddadeh

اسامه محمد يوسف
Osama Mohammad Yousef

معتصم جهاد املدين
Mo'tasem Jehad Almadani

احمد عقل عقل
Ahmad Aqel Aqel

عبدالله امين الفرارجه
Abdallah Ayman Alfararjah

احمد محمد ابو ارشيد
Ahmad Mohammad Abu Irsheid

محمد سعيد قاسم
Mohammad Said Qasem

احمد محمد الزعبي
Ahmad Mohammad Alzu'bi

فواز محمد قريويت
Fawwaz Mohammad Qaryoti

عبد الفتاح يوسف شديد
Abed Alfattah Yousef Shadid

احمد مازن الفقيه
Ahmad Mazen Al-Faqih

عمر سليم مهدي
Omer Saleem Mahde

سليمن داوود همش
Suleiman Dawoud Hammash

نجاد محمد ابو ركبه
Najad Mohammad Aburokbeh
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل الثاين/ تخصص الهندسة املدنية

Ibrahim N. I. Sabriابراهيم نرص ابراهيم صربي

Ahmed Khalid Abdul Hakim Zatarاحمد خالد عبد الحكيم زعرت

Ahmad Abdulsalam Nemer Alnammourahاحمد عبدالسالم منر النموره

Ahmad Mustafa Mahmoud Alra'iاحمد مصطفى محمود الراعي

Baraa Ali  Alzokimiبراءة عيل يونس الزقيمي

Jawdat Mazooz Jawdat Abu-Abedجودت معزوز جودت ابو عابد

Hamza Akram Mohammad Albessحمزه اكرم محمد البس

Hanan Sabri Shukri Dweikحنان صربي شكري الدويك

Salam Kamil Jamil Radiسالم كامل جميل رايض

Abdallah Emad Nash'at Zakariaعبد الله عمد نشأت زكريا

Abdallah Mofeed Abdel Rahman Alarajعبدالله مفيد عبدالرحمن االعرج

Ali Abdulkareem Suhbat Bawiعيل عبد الكريم صحبت باوي

Qutaiba Naser Ibrahim Alashqarقتيبة نارص ابراهيم االشقر

Lina Sameer Mohammad Ali Jaabariلينا سمري (محمد عيل) الجعربي

Mohammad Zahir Abdel Aziz Abu Zaidمحمد زاهر عبدالعزيز ابوزيد

Mohammad Afaneh Abdelaziz Hasanمحمد عفانه عبد العزيز حسن

Mohammad Nael Fahmi Mousaمحمد نائل فهمي موىس

Mohammed Wajeeh Awad Al Saidehمحمد وجيه عواد السعايده

Mahmoud Salameh Mustafa Abu Mustafaمحمود سالمة مصطفى ابو مصطفى

Marah Mahmmud Omar Sobhمرح محمود عمر صبح

Mustafa Mohamad Nabih  Aliمصطفى محمد نبيه رامي عيل
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل الثاين/ تخصص الهندسة املدنية

Nabeel Sameer Fahmi Alkhatibنبيل سمري فهمي الخطيب

Nassem Fuad Ahmad Alhaddadنسيم فؤاد احمد الحداد

Hemam Diab Mohammad Eisaهمم دياب محمد عيىس

Wesam Nabeel Fakhri Shilbayaوسام نبيل فخري شلبايه

Yazan Aref Ibrahim Abuhaltamيزن عارف ابراهيم ابوحلتم

Yousef Basim Yousef Alameerيوسف باسم يوسف االمري
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Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص الهندسة املدنية

Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

انس باسل ابو مايض
Anas Basel  Abu Madi

احمد محمد الحمو
Ahmad Mohamad Alhamo

طارق مخلد املعايعه
Tariq Mikhled Maayah

احمد باسم مشايخ
Ahmad Basem Mashayekh

قيص صالح الفقيه
Qusai Saleh Alfaqih

عبدالله احمد القرعان
Abdallah Ahmad Quran

عبد الرحيم حسن الفيومي
Abidalrhem Hasan Alfyoumi

حمزه عبد الكريم عابد
Hamza Abdel Karim Abed

احمد محمد ابو عمر
Ahmed Mohammad Abuomar

حمدان نافز عبد القادر
Hamdan Nafiz Abd Qader

احمد محمد عمر
Ahmad Mohammad Omar

ضياء الدين عبد الحكيم بيت الشاويش
Diaaldein Abdelhakim Beit Shawish

رامي غسان زامل
Rami Ghassan Zamel

احمد يارس ابودقه
Ahmad Yaser Abu Daqa
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Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص الهندسة املدنية

Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Moamin M. S. Altayebمؤمن مالك سعدي الطيب

Abdelrahman Ibrahim Mahmoud Hijaziعبدالرحمن ابراهيم محمود حجازي

Abdallah Moh'd Shamseddin Bayouqعبد الله محمد شمس الدين بايوق

Adham Noaman Abdlmohsin Al-Kaoodأدهم نعمن عبداملحسن الكعود

Fares Mahmoud Khaleel Al-Madhoun فارس محمود خليل املدهون

Saad Ahmad  Alchikhسعد احمد صالح الشيخ

Malek Ibrahim Mohammad Samaraمالك ابراهيم محمد سمره

Mho'd Khier Nayel Khlaif Alhnaityمحمد خري نايل خليف الحنيطي

Hudhaifa Mustafa Hameed Hameedحذيفة مصطفى حميد حميد

Ahmad Sameer Ahmad Alnatourاحمد سمري احمد الناطور

Usama Muhammad Musrafa Aliاسامه محمد مصطفى عيل

Jamal M. I. Alnajaraجمل محمد عيىس النجاجره

Mohammad Waleed Ahmad Albreimمحمد وليد احمد الربيم
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص الهندسة املدنية

Summer Semester Graduates / Architectural Engineering and Building Systems
 خريجو الفصل الصيفي/ تخصص الهندسة املعامرية وأنظمة البناء

Talal Iyad Khader Ashoar Hanyaطالل اياد خرض عاشور هنيه

Mohammad Mustafa Abdulkareem Abushawishمحمد مصطفى عبد الكريم مصطفى ابو شاويش

Atallah Nemer Abed Alhawaratعطا الله منر عبد الحوارات

Muayyad Ahmad Mohamad Kadadaمؤيد احمد محمد قداده

Amer Naser Issa Abuhalimehعامر نارص عيىس ابو حليمه

Abdel Alkareem Ass'ad Abdul Kareem Idriesعبدالكريم اسعد عبدالكريم ادريس

Mustafa Majed Adeeb Shana'aمصطفى ماجد اديب شناعه

Wasim Fawwaz Shaker Abubaderوسيم فواز شاكر ابو بدر

Anas Walid Tawfiq Hamdanانس وليد توفيق حمدان

Mohammad Emad Moh'd H. Al-Sharifمحمد عمد محمد هاشم الرشيف

Moh'd Jamil Daoud Alzamitمحمد جميل داود الزمط

Maher Atif Atta Hussein Othman Ahmedماهر عاطف عطا حسني عثمن احمد

Faisal Ammar Saleem Dawoudفيصل عمر سليم داود
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قسم هندسة الطاقة  املتجددة
Renewable Energy Engineering Department

د. سامر محمد  اسعد
    قائم بأعمل رئيس قسم هندسة الطاقة املتجددة  / أستاذ مساعد       

Dr. Samer Mohammad Asa'ad
Acting Head of Renewable Energy Engineering Department  / 

Assistant Professor

د. بشار عبد الجبار عبد الرحمن
أستاذ مشارك

Dr. Bashar Abdulrahman
Associate Professor

                            د. مهند محمد الحلواين
أستاذ مساعد

Dr. Mohanad  Mohammad 
Halawani

Assistant Professor

         أ. عبداللطيف وضاح الخامش
مدرس

 Abdel Latif Waddah
Khammash

Lecturer
   

د. عوين محمد الجيويس
أستاذ مساعد

Dr. Awni  Mohd Aljayyoussi
Assistant Professor

أ. قيص رضوان سعود
مدرس

qusai radwan soud
Lecturer
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قسم هندسة الطاقة  املتجددة
Renewable Energy Engineering Department

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Renewable Energy Engineering
خريجو الفصل األول/ تخصص هندسة الطاقة املتجددة

Ahmad Ali Hussein Aldal'ieاحمد عيل حسني الضالعي

Mohammed Hani Hussein Abu Saifمحمد هاين حسني ابو سيف

Malath Mohammed Saud Al Rawahiمالذ محمد سعود الرواحي

Mouna   Mourtadaمنى محمد السيد خليل مرتىض

Haya Zeyad Mohammad Amin Elamairehهيا زياد محمد امني العميره

خالد وليد االشقر
Khaled Waleed Alashqar

حسام يوسف الزهراين
Hussam Yousef Alzahrani

محمد خالد عبد الرحيم
Mohammad Khalid AbdelRahim
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قسم هندسة الطاقة  املتجددة
Renewable Energy Engineering Department

Second Semester Graduates / Renewable Energy Engineering
خريجو الفصل الثاين/ تخصص هندسة الطاقة املتجددة

Anas Mohamad Alnasser Sheghriانس محمد النارص شغري

Abdelhadi Basim Abdul Hadi Isleemعبد الهادي باسم عبد الهادي اسليم

Bachelor's   البكالوريوس 

سامي غالب الغرباوي
Sami Ghaleb Algharbawi

Summer Semester Graduates / Renewable Energy Engineering
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص هندسة الطاقة املتجددة

Rozeen Mohammad Abdel Halim All-Shakerروزين محمد عبدالحليم ال شاكر

Ali Mohammad Ali Handoumehعيل محمد عيل هندومه

سليمن ابراهيم الخرضي
Suleiman Ibrahim Alkhudary

لييل ثائر بليحه
Layla Thair Blehah

عمر عالم بسيسو
Omar Allam Bsiso

خالد فخري عامر
Khaled Fakhri Amer
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الرؤية
الريادة يف الربامج األكادميية وخدمة املجتمع يف مجال اإلعالم.

الرسالة
إعداد وتأهيل خريجني متميزين للمنافسة يف حقل اإلعالم.

األهداف
1. تبني مبادئ الحوكمة.

2. االرتقاء مبستوى البحث العلمي والدراسات العليا.
3. تقديم برامج أكادميية متميزة.

4. استقطاب أعضاء هيئة تدريسية من ذوي الخربة والكفاءة.
5. تطوير وتحديث الخطط  الدراسية.

6. بناء رشاكات علمية لربامج مشرتكة مع جامعات مرموقة.
7. خدمة املجتمع املحيل.

8. املساهمة يف تنمية املوارد املالية للجامعة.

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Mediaرؤية  كلية اإلعالم ورسالتها وأهدافها

Faculty of Media   كلية اإلعالم

Vision
Leadership in academic programmes and community service in the 
field of media.

Mission
The Faculty aspires to prepare and provide distinguished 
postgraduates to compete in the field of media.

Objectives
1. Adoption of governance principles.
2. Elevating the quality and performance of scientific research and 

graduate studies.
3. Provide distinguished academic programmes.
4. Improve and update study plans.
5. Improve and update the study plans.
6. Establish scientific partnerships for joint programmes with 

prestigious universities.
7. Local community service.
8. Contribute to the development of the University’s financial 

resources.

 أ.د.عزت محمد حجاب
 عميد كلية اإلعالم

Prof. Ezzat Mohammad Hijab
Dean of Media

 د. كامل خورشيد مراد
 قائم بأعمل نائب العميد

Dr. Kamel Khurshid Murad
Acting Vice Dean

مليس "محمد أديب" الحموري
 مساعد إداري

Lamees Mohammad  Al Hammouri
Administrative Assistant
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Journalism and Media Department    قسم الصحافة واإلعالم

د. كامل خورشيد  مراد
    قائم بأعمل رئيس قسم الصحافة واإلعالم  / أستاذ مشارك        

Dr. Kamel Khurshid Murad
Acting Head of Journalism and Media Department

 / Associate Professor

أ. د. عزت محمد حجاب
أستاذ

Prof. Ezzat Moh D Hijab
Professor

د. هاين أحمد البدري
أستاذ مساعد

Dr. Hani Ahmed Albadri
Assistant Professor

                   د. محمد كامل القرعان
أستاذ مساعد

Dr. Muhamad Kamel 
Alquraan

Assistant Professor
   

د. ليىل أحمد جرار
أستاذ مساعد

Dr. Layla Ahmad Jarrar
Assistant Professor

              د. حنان حسن الكسواين
أستاذ مساعد

Dr. Hanan Hasan Alkiswany
Assistant Professor

د. أحمد عيل عريقات
أستاذ مساعد

Dr. Ahmad Ali Ariqat
Assistant Professor
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Journalism and Media Department    قسم الصحافة واإلعالم

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Media
 خريجو الفصل األول/ تخصص اإلعالم

Ahmad Abdullah F. Al Raggadاحمد عبدالله فنوخ الرقاد

Hamza Issa Theeb Almahameedحمزة عيىس ذيب املحاميد

Rawan Emad Fuad Hamamروان عمد فؤاد حمم

Reem Ibraheem Mohammad Alkhwaldahريم ابراهيم محمد الخوالده

Abed Alrahman Khaldoon A. Alshdaifatعبدالرحمن خلدون عبدالرحمن الشديفات

Mohamed Mostafa Omer Elwasifمحمد مصطفى عمر الوصيف

Mohammad Mansour Theeb Alhnaityمحمد منصور ذيب الحنيطي

Marwan Yousif Shahadha Shahadhaمروان يوسف شحاذة شحاذة

Muntaha Hamza Mahmoud Zaid Alkilaniمنتهى حمزه محمود زيد الكيالين

Nawar Assem  Zawitنوار عاصم  ظاويط

مصطفى (محمد عدنان) الجوخدار
 Mustafa (Moh'dadnan)

Aljokhdar
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Journalism and Media Department    قسم الصحافة واإلعالم

Master's   املاجستري 

Second Semester Graduates / Media
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص اإلعالم

Ahlam Aref Ahmad Al-Tamimiاحالم عارف احمد التميمي

Ismael Khaleel Ismael Alqaysiاسمعيل خليل اسمعيل القييس

Ashraf Abdelrahim Aref Al Refaiارشف عبدالرحيم عارف الرفاعي

Ilham Ahmed Salim Albursanالهام احمد سليم الربصان

Elias Mohammad Nassar Qaraqeالياس محمد نصار قراقع

Hameed Shaheed Chfat Chfatحميد شهيد جفات جفات

Dalya Maen Eid Alsharifداليا معن عيد الرشيف

Dina Sameer Ibrahim Almbaidinدينا سمري ابراهيم املبيضن

Reem Ali Falah Alemianريم عيل فالح العميان

Salameh Salem Saleh Allouziسالمه سامل صالح اللوزي

Shadi Ammar Issa Aburashedشادي عمر عيىس ابو راشد

Saqar Rashid Sultan Al Sheheimiصقر بن راشد بن سلطان الشحيمي

Ali Ali Hadi Al-Fahdawiعيل عيل هادي الفهداوي

Ali Ghaleb Saleh Aldandanahعيل غالب صالح الدنادنه

Mohammed A. M. Anjassمحمد أحمد محمد انجاص

Mousa Salem Hmoud Alkasasbehموىس سامل حمود الكساسبه

بشار محمد عمرو
Bashar M. Amr

اسمء عباس
Asma Abbas

ختام يوسف ديك
Khitam Y. S. Deek

عمر عبدالله الدهامشه
Omar Abdallah Aldahamsheh
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Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Journalism
خريجو الفصل األول/ تخصص الصحافة

Second Semester Graduates / Journalism
خريجو الفصل الثاين/ تخصص الصحافة

Zaid Muneer Abed Alkhrissatزيد منري عبد الخريسات

Abdallah Faleh Hwaimel Aldeyyabعبد الله فالح هوميل الذياب

Ehab Fathi Ebrahem Alqaisiايهاب فتحي ابراهيم القييس

Shehab Ahmad Oudeh Aldhmourشهاب احمد عودة الضمور

Nour Khaled Ahmad Bani Melhemنور خالد احمد بني ملحم

رعد نضال العجرمي
Ra'ed Nidal Alajrami

Journalism and Media Department    قسم الصحافة واإلعالم
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Radio and Television Department    قسم  اإلذاعة والتلفزيون

د. حنان كامل  اسامعيل
    قائم بأعمل رئيس قسم اإلذاعة والتلفزيون  / أستاذ مساعد        

Dr. Hanan Kamel Ismail
Acting Head of Radio and Television Department

 / Assistant Professor

د. رائد أحمد حسني البيايت
أستاذ مشارك

 Dr. Raed Ahmad Al Bayati
Associate Professor

د. عبدالباسط محمد الحطامي
أستاذ مشارك

Dr. Hani Ahmed Albadri
Associate Professor

د. أرشف محمد املناصري
أستاذ مساعد

Dr. Ashraf Mohammad Al 
Manaseer

Assistant Professor
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Radio and Television Department    قسم  اإلذاعة والتلفزيون

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Radio and Television
خريجو الفصل األول/ تخصص اإلذاعة والتلفزيون

Ahmed Abdulraheem Ass'ad Hasanاحمد عبد الرحيم اسعد حسن

Ahmad Majd Issam Jamal Mahmoudاحمد مجد عصام جمل محمود

Amna A. E. Algherbawiامنه احمد عليوه الغرباوي

Tamer Mohammad Ibrahim Tommaliehتامر محمد ابراهيم طمليه

Abdallah Mohd Khaled Abdallah Hadiaعبد الله محمد خالد عبد الله هاديه

Farah Naif Inad Al-Shahwanفرح نايف عناد الشهوان

Mohammad Abed Al-Rahman Mahmoud Abu Arqubمحمد عبد الرحمن محمود ابو عرقوب

Mohammad Abudlraheem Hasan Emranمحمد عبدالرحيم حسن عمران

Nid'a Mohammad Ismail Bahriنداء محمد اسمعيل البحري

زينب احمد ابو الوفا
Zienab Ahmed Abouelwafa

محمد امني شحرور
Mohammad Amin Shahrour

بالل محمد املعجل
Belal Mohammad Almagel

لور عدنان مدانات
Lour Adnan Madanat

سامر فيصل ابو عوده
Samer Faisal Abuoudeh

مؤمن راشد الحنيطي
Mo'men Rashed Alhnaity

سريين امين ياسني
Sereen Ayman Yaseen
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Radio and Television Department    قسم  اإلذاعة والتلفزيون

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Radio and Television
خريجو الفصل الثاين/ تخصص اإلذاعة والتلفزيون

Rawan Ghassan Ahmad Alwredatروان غسان احمد الوريدات

Samer A. Abed Ali Abed Aliسامر اسعد عبد عيل مهدي

Fahed Husam Mohammad Albasyuniفهد حسام محمد البسيوين

Mohamed Ahmed Alsayed  Ahmed Eid Shararaمحمد احمد السيد احمد عيد رشاره

Mahdi Salman Nimer Almajaliمهدي سلمن منر املجايل

لينا كمل خالد
Lina Kamal Khaled

بسنت جمل زيدان
Besent Jamal Zidan

محمد مرض الحموز
 Mohammad Muder

Alhmooze
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Radio and Television Department    قسم  اإلذاعة والتلفزيون

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Radio and Television
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص اإلذاعة والتلفزيون

Dalia Thaer Mustafa Kaddourahداليا ثائر مصطفى قدوره

Mohammed Raed Abdulkhaleq Tharwatمحمد رائد عبد الخالق ثروت

Tojan Faris Khushman Alhawatmanتوجان فارس خشمن الحوامته

Bashar Abed Al-Rahman Mohammad Salamounhبشار عبدالرحمن محمد سلمونه

تيمء جعفر العدوان
Taima Ja'fer Al-adwan

بيان فراس عواد
Bayan Firas Awwad

سالمه محمود مصطفى
Salameh Mahmoud Mustafa
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الرؤية
العمرة  مجاالت  يف  العلمي  والبحث  والتعليم  التعلم  يف  عاملياُ  التميز 

والتصميم.

الرسالة
تلبية  عىل  قادرين  مبدعني  كوادر  إلعداد  واملعارصة  األصالة  بني  املواءمة 

احتياجات املجتمع.

األهداف
مواكبة  عىل  قادرين  عالية،  احرتافية  ذوي  متخصصني  ُمصممني  إعداد   .1

التطورات العلمية والتكنولوجية.
2. إعداد ُمصممني مبدعني مواكبني للتطورات العلمية والتكنولوجية.

3. التواصل مع املجتمع لتلبية احتياجاته يف مجايل العمرة والتصميم.
4. تشجيع تبادل الخربات مع املؤسسات األكادميية واملهنية املتخصصة 

يف مجاالت التصميم عاملياً.
5. تحفيز الكادر التدرييس والطلبة عىل البحث العلمي والتعلم املستمر.

6. ترسيخ اخالقيات املهنة لدى الطلبة ومبادئ ممرستها.

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Architecture and Designرؤية كلية العامرة والتصميم ورسالتها وأهدافها

Faculty of Architecture and Design  كلية العامرة والتصميم

Vision
Achieving global excellence in learning, education and scientific 
research in the fields of architecture and design.

Mission
Matching between originality and modernity in order to prepare a 
creative cadre that is able to meet the needs of the community.

Objectives
1. Preparing specialized professional designers that are able to cope 

with technological and scientific developments.
2. Preparing creative designers to cope with scientific and 

technological developments.
3. Communicating with the community to meet its needs in the areas 

of architecture and design.
4. Promoting the exchange of experiences with academic and 

professional institutions globally specialized in the areas of 
design.

5. Motivating faculty members and students to adopt scientific 
research and continuous learning.

6. Cementing students’ professional ethics and practice principles.

 د. وائل وليد األزهري                   
قائم بأعمل عميد كلية العمرة والتصميم

Dr. Wael Waleed Al Azhari
Acting Dean of Architecture and Design

 د. أحمد شفيق عفانة  
 قائم بأعمل نائب العميد

Dr. Ahmad Shafiq Afaneh
Acting Vice Dean

منال عيىس السكر
 مساعد إداري

Manal Issa  Alsukkar
Administrative Assistant
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Graphic Design Department    قسم التصميم الجرافييك

د. وائل عبد الصبور محمد
    قائم بأعمل رئيس قسم التصميم الجرافييك  / أستاذ مشارك       

Dr. Wael Abdulsabour Mohammad
Acting Head of Graphic Design Department / Associate Professor

أ. د. عوض الله الشيمي             
أستاذ

Prof. Awadalla Elshimy
Professor

            أ. أمل »محمد رضا« الدجاين
مدرس

Amal Mohammad Rida 
Aldajani
Lecturer

أ. د. أحمد حسني وصيف
أستاذ

Prof. Ahmed Husain Waseif
Professor

د. باسم عباس عيل
أستاذ مساعد

Dr. Basim Abass Ali Ali Alobydi
Assistant Professor

   

د. محمود مراد عبد اللطيف
أستاذ مساعد

Dr. Mahmoud Mourad Abd 
Ellatief

Assistant Professor

                  د. يزن  إبراهيم العمرات
أستاذ مساعد

Dr. Yazan Ibrahim Alamarat
Assistant Professor

د. آيات خليل الفقرا
أستاذ مساعد

Dr. Ayat Khalil Alfkara
Assistant Professor

أ. محمد تيسري شحادة
مدرس

Mohammad Tayseer Ali 
Shehadeh

Lecturer
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Laboratory Supervisors    مرشفو املختربات

م. سهري أحمد غنام
مرشفة مخترب

Eng. Suhair Ahmad Ghannam
Lab Supervisor

م. ميس عاطف الجبور
مرشفة مخترب

Eng. Mais Atef Aljbour
Lab Supervisor

بالل أحمد أبو مرار
مرشف مخترب

Bilal Ahmad Abu Marar
Lab Supervisor

دانة سعد الدين الفيومي
مرشفة مخترب

Dana Sa'ad Aldin Al Fayoumi
Lab Supervisor

علـي أحمد ملكاوي
فني مخترب

Ali Ahmad  Malkawi
Lab Technician

ليىل صالح الخريشا
مرشفة مخترب

Laila Saleh Alkhresha
Lab Supervisor

م. هديل محمد أبو سامل
مرشفة مخترب

Eng. Hadeel Mohammad Abu 
Salem

Lab Supervisor
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Graphic Design Department    قسم التصميم الجرافييك

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Graphic Design
 خريجو الفصل األول/ تخصص التصميم الجرافييك

Second Semester Graduates / Graphic Design
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص التصميم الجرافييك

Bara'ah Ibrahim Rashed Alshdaifatبراءه ابراهيم راشد الشديفات

Najwan Akram Mahmoud Albataynehنجوان اكرم محمود البطاينه

Inas Nabil Mohamad Daradkehايناس نبيل محمد درادكه

Jehad Hamed  Mohammad Qazaerجهاد حامد محمد قزاعر

Hasan Ali Qutaish Alharayzehحسن عيل قطيش الحرايزه

Sarah Saleem Abdallah Obeidatساره سليم عبدالله عبيدات

Lubna Ali Hussein Al-Hadithyلبنى عيل حسني الحديثي

Muhammad Abdallah A. Alhmoudمحمد عبدالله عبد الحليم الحمود

Mahmmod Saeed Mahmmod Jrarwaمحمود سعيد محمود جراروه

Mahmoud Faisal Abd alkareem Ababnehمحمود فيصل عبد الكريم عبابنه

Mohanad Dawood Radhi Al-Saediمهند داود رايض الساعدي

Naden Ilmi Suleiman Abuamerehنادين علمي سليمن ابو عمريه

Nabeel Awad Fayyad Darabsehنبيل عوض فياض درابسه

Haya Faek Fawzi Beirakdarهيا فائق فوزي البريقدار

Yazeed AbedAl-Hafiz Mohammad Salamehيزيد عبد الحافظ محمد سالمه
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Graphic Design Department    قسم التصميم الجرافييك

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Graphic Design
 خريجو الفصل األول/ تخصص التصميم الجرافييك

Idris Omer Idris Mohamedادريس عمر ادريس محمد

Mohamad Said Adnan Ishakمحمد سعيد عدنان اسحق

Nezar Feras Hasan Aghaنزار فراس حسن اغا

Yazan Taysir A. Yousefيزن تيسري عبد العزيز يوسف

مي ماهر غبس
Mai Maher Ghubbas

حال جازي املحاميد
Halla Jazi Almahameed
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Second Semester Graduates / Graphic Design
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص التصميم الجرافييك

Abdallah Walid A. Abzakhعبد الله وليد احمد ابزاخ

Abdullah Abed Alhaleem Salem Almhairatعبدالله عبد الحليم سامل املهريات

Lina Hussam Moh'd Al Bannaلينا حسام محمد البنا

Yasmin Yousef Alhaj Falah Ma'ayahياسمني يوسف الحاج فالح معايعه

نور جمل عبيد
Nour Jamal Obeid

فراس املعتز الزغل
Feras Almoutaz Al-Zaghal

Graphic Design Department    قسم التصميم الجرافييك

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Graphic Design
 خريجو الفصل الصيفي/ تخصص التصميم الجرافييك

Aala' Qasem Walid Dawudاالء قاسم وليد داود
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Architectural Engineering Department    قسم هندسة العامرة

   د. أحمد شفيق عفانة
    القائم بأعمل رئيس قسم هندسة العمرة  / أستاذ مساعد         

Dr. Ahmad Shafiq Afaneh
Acting Head of Architectural Engineering Department / Assistant Professor

د. حنان محمد الجمييل
أستاذ مشارك

Dr. Hanan Ahmad
Associate Professor

                   د. وائل وليد األزهري
أستاذ مشارك

Dr. Wael Waleed Alazhari
Associate Professor

                      أ. سونيا فايز النجار
مدرس

Sonia Fayez Al Najjar
Lecturer

   

أ. رشين عاصم الخالدي
مدرس

Shireen Alkhaldi
Lecturer

د. سلمى جورج ايغو
أستاذ مساعد

Dr. Salma Egho
Assistant Professor

                   أ. بهيجة نادر النتشة
مدرس

Bahijah Nader Natsheh
Lecturer
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Architectural Engineering Department    قسم هندسة العامرة

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Architectural Engineering
 خريجو الفصل األول/ تخصص هندسة العامرة

Bara'a Rady Mohammad Baderبراءة رايض محمد بدر

Seham Nabil Khamis Alnajjarسهام نبيل خميس النجار

Shahd Jamal Abdelaziz Abedشهد جمل عبد العزيز عابد

Abdelrahman Muneer Abdallah Mareiعبد الرحمن منري عبد الله مرعي

Leen Yazid Rushdi Shadidلني يزيد رشدي شديد

Mohammad Omar Jamal Aldin Omar Kasab Bashiمحمد عمر جمل الدين عمر قصاب بايش

Walid Jamal  Sokkarوليد جمل محمد سكر

براء يوسف آلويس
Baraa Yousef  Allousi

محمد يوسف دعابس
Mohammad Yousef Da'abes

يزيد حسن الهمرشي
Yazeed Hasan Hamshari

ابراهيم يحيى عناية
Ibrahim Y. Enaia

ابراهيم هاشم عبد الرحيم
Ibrahim Hashem Abdelrahim

احمد محمد حبيب
Ahmad Mohammad Habeeb

مروان حسن سليمن
Marwan Hasan Suleiman

نرص ضياء الدين شموط
 Nasser Dia'a Al-Deen

Shammout
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Architectural Engineering Department    قسم هندسة العامرة

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Architectural Engineering
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص هندسة العامرة

Alma Mohammad A Shehadehاملا محمد عبد الله شحاده

Iyad Majed Mousa D'yabاياد ماجد موىس ذياب

اسمء محمد الردايده
Asma Mohammad Alradaideh

نورهان بكر ابو الهوى
Nourhan Bakr Abulhawa

عالء فراس الحشمه
Alaa Firas Al-heshma

ارساء جهاد الهنداوي
Esra'a Jehad Alhindawi

نعم مرتىض املؤمن
Neam Murtada Al-Momen

عبد الرحمن محمد ابو عيدة
Abdelrahman M. Abueida

عبد الرحمن حامد العقاد
Abedalrahman Hamid Elaggad

شاكر نارص عبيدالله
Shaker Nasser Obaidallah

يارا نزار عفيفي
Yara Nizar Afifi
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فادي بشري عبد القادر
Fadi Basheer Abdelkader

عبدالله حمدي الخلييل
Abdallah Hamadi Alkhalili

محمد محمود رسحان
Mohammed Mahmoud Sarhan

ميمون احسان سمره
Maymoun Ihsan Samara

مهند سمري فاروقه
Mohannad Samir Farouqa

النا فيصل سليمن
 Lana Faisal Abdelmalek

Suleiman

Architectural Engineering Department    قسم هندسة العامرة

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Architectural Engineering
 خريجو الفصل الصيفي/ تخصص هندسة العامرة

Abdelrahman Khaled Mohammad Abudabaatعبد الرحمن خالد محمد ابو الضبعات

Amer Emad Ahmad Abuseedouعامر عمد احمد ابو سيدو

Arshed Assaf Hnaihen Al-Jumailiارشد عساف حنيحن الجمييل
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Interior Design Department   قسم التصميم الداخيل

د. سعد محمد جرجيس
    قائم بأعمل رئيس قسم التصميم الداخيل  / أستاذ مشارك       

Dr. Saad Mohammad Jarjes
Acting Head of Interior Design Department / Associate Professor

د. حسام فؤاد الحناوي         
أستاذ مساعد

Dr. Husam Fuad Alhinnawi
Assistant Professor

د. زينب عبد العايل عبد الباقي
أستاذ مساعد

Dr. Zaynab Abdulaali Abdulbaki
Assistant Professor

أ. خالد أرشيد محاسيس
مدرس

Khaled Irsheid Mahasees
Lecturer

   

د. شهريار عبدالقادر محمود
أستاذ مساعد

Dr. Shahrayar Abdulqader 
Mahmood

Assistant Professor
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Interior Design Department   قسم التصميم الداخيل

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Interior Design
 خريجو الفصل األول/ تخصص التصميم الداخيل

Boshra Mousa Salem Abu Nshaishبرشى موىس سامل ابو نشيش

Dania Mahmoud Mhawish Yaghiدانيه محمود مهاوش ياغي

Rand Husam Aldean Ma'rouf Huramassرند حسام الدين معروف هرماس

Samar Abdel Ra'uof Awad Shilbayehسمر عبد الرؤوف عوض شلبايه

Ala' Husam Ali Suleimanعالء حسام عيل سليمن

Omar Ibrahim Naji Alkhudariعمر ابراهيم ناجي الخرضي

Omar Issa Abdel Rahman Hasanعمر عيىس عبدالرحمن حسن

Haifa Ghassan Adeeb Yasinهيفاء غسان اديب ياسني

Yasmeen Moh'd Abdelfattah Hiasatياسمني محمد عبد الفتاح حياصات

جيد عدنان مدانات
Jeed Adnan Madanat

رال ناجي ابوسميه
Rula N. Abu Somaia

تسنيم شاهر حسنني
Tasnim Shaher Hasanain

طارق غسان الصايف
Tareq Ghassan Alsafi

مروى زيد رسحان
Marwa Zaid Sarhan

رغد امجد ابراهيم
Raghad Amjad Ibrahim
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Interior Design Department   قسم التصميم الداخيل

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Interior Design
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص التصميم الداخيل

Doaa Salah Hasan Qaraghuliدعاء صالح حسن قرة غويل

Shehabeddin Omar Mohammad Almansourشهاب الدين عمر محمد املنصور

Aamer Abdalhakim  Al-Hazaaعامر عبدالحكيم خليف الهزاع

Abdallah Zoher Rafik Elhartanyعبدالله زهري رفيق الحرتاين

Farah Yousef Fayez Bashitiفرح يوسف فايز البشيتي

Lujain Jamil Qasim Zidanلجني جميل قاسم زيدان

Mohammad Jamal Fahmi Hamdanمحمد جمل فهمي حمدان

حمزه سمري العزه
Hamzah Sameer Alazzeh

شهد عوين العزه
Shahd Awni Alazzeh

اماين عبدالله سليم
Amani Abdullah Salim

رغد بشري نوفل
Raghad Bashir Nofal

سعدات خالد عبد القادر
Saadat Khaled Abdalqader

هيا نادر اليوسف
Haya Nader Al Yousef

رحاب خالد صليح
Rihab Khaled Sulaiyeh
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Rafeeqah Haitham Ibrahim Albastرفيقه هيثم ابراهيم البسط

Razan Mamdouh Saleh Altawahiahرزان ممدوح صالح الطواهيه

Dima Khaled Waleed Qala'awiدميا خالد وليد قلعاوي

تاله نايف الفايز
Tala Nayef Alfayez

هدى كمل صبيح
Huda Kamal Sobeih

وفاء محمد صوايل
Wafa Mohammad Sawali

Interior Design Department   قسم التصميم الداخيل

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Interior Design
 خريجو الفصل الصيفي/ تخصص التصميم الداخيل
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  Faculty  of Pharmacy    كلية الصيدلة

الرؤية
وعربياً  محلياً  الصيدالنية  العلوم  يف  ومهنياً  أكادميياً  واملنافسة  الريادة 

وعاملياً.

الرسالة
العمل بكوادر صيدالنية مدعمة باملعارف واملهارات وأخالقيات  رفد سوق 

املهنة، وتعزيز البحث العلمي وخدمة املجتمع.

األهداف
1. االرتقاء مبستوى الطلبة األكادميي واملهني يف العلوم الصيدالنية.

2. تعزيز أخالقيات املهنة لدى الطلبة.
3. تنمية املهارات الشخصية لدى الطلبة.

.(Best Pharmacy Practice) 4. ضمن املمرسة الصيدالنية الفضىل
5. استقطاب وتشجيع الطلبة لاللتحاق يف برامج الدراسات العليا يف العلوم 

الصيدالنية.
األكادميية  التدريسية  الهيئة  أعضاء  وقدرات  ملهارات  املستمر  التطوير   .6

والبحثية.
العمل  سوق  واحتياجات  التعليمية  العملية  مخرجات  بني  الفجوة  تجسري   .7

وتعزيز قنوات االتصال مع الجهات ذات العالقة.
8. توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة يف العملية التعليمية.

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Pharmacyرؤية  كلية الصيدلة ورسالتها وأهدافها

Vision
Academic and professional competence and leadership in 
pharmaceutical sciences, locally, regionally and globally.

Mission 
Supply the labor market with pharmaceutical cadres that have 
knowledge, skills and ethics of the profession; and enforce scientific 
research and community service.

Objectives
1. Uplift the academic and vocational performance of students in 

pharmaceutical sciences.
2. Enforce students’ professional ethics.
3. Develop students’ personal skills.
4. Ensure the application of Good Pharmacy Practice (GPP).
5. Attract students and encourage them to enroll in graduate 

programmes in the field of pharmaceutical sciences.
6. Continuous development of faculty members’ academic and 

research skills.
7. Minimize the gap between educational outputs and the needs of 

labour market, and enforce means of communication with relevant 
entities.

8. The use of modern technological means in the educational 
process.

 د.عامر منترص املعايطة           
 قائم بأعمل عميد كلية الصيدلة

Dr. Ammar Muntaser Al Maaytah  
Acting Dean of Pharmacy

 د. نجوى احمد املوصيل      
 قائم بأعمل نائب العميد

Dr. Najwa Ahmad Al Mously
Acting Vice Dean

عزه ربحي عبد اللطيف
 مساعد اداري

 Azza Rebhi Abdellatif
Administrative Assistant
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Pharmacy Department    قسم الصيدلة

 د. نجوى احمد املوصيل      
 قائم بأعمل رئيس قسم الصيدلة  / أستاذ مساعد    

Dr. Najwa Ahmad Al Mously
Acting Head of Pharmacy Department  / Assistant Professor

أ. د. خليل إبراهيم الطيف
أستاذ

Prof. Khalil Ibrahim Elttayfe
Professor

د. منار ماهر عرفة
أستاذ مساعد

Dr.  Manar Maher Arafeh
Assistant Professor

أ. ملى عبد الكريم الضامن
مدرس

Lama Abedailrim Aldamen
Lecturer

           د. عامر منترص املعايطة
أستاذ مشارك

Dr. Ammar Muntaser Almaaytah
Associate Professor

 د. نهلة نعامن عقل
أستاذ مساعد

Dr. Nahla Numan Aqel 
Assistant Professor

   

د. إميان محمد حمدان
أستاذ مساعد

Dr. Iman Mohammad 
Hamdan

Assistant Professor

     أ. نوره شحادة أبوهديب 
مدرس

Nura Shehadeh Abuhdeeb
Lecturer

            د. تغريد يوسف عبيد
أستاذ مساعد

Dr. Taghrid Yousef Obied
Assistant Professor

د. رنا هاين »الشيخ حامد«
أستاذ مساعد

Dr. Rana Hani »Al-Shaikh 
Hamed«

Assistant Professor

أ. هناء ربيع آل باجس
مدرس

Hana Rabea Bajees 
Lecturer

د. سامل عمران عبدالله
أستاذ مساعد

Salem Omran Abdalla
Assistant Professor

أ. غازي أحمد جبل
مدرس

Gazi Ahmad Aljabal
Lecturer
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Laboratory Supervisors    مرشفو املختربات

روان عامر هارون
مرشفة مخترب

Rawan Amer  Haroon
Lab Supervisor

رنا حسان سيجري
مرشفة مخترب/ رئيس قسم املرشفني

Rana Hassan  Sajare
Lab Supervisor/Head of 
Supervisors Department

عيل حسن سالمة
مرشف مخترب

Ali Hassan Salama
Lab Supervisor

حنني أمين بركات
مرشفة مخترب

Haneen Ayman Barkat
Lab Supervisor

بيان يارس سدر
مرشفة مخترب

Bayan Yaser  Seder
Lab Supervisor
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Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Pharmacy
 خريجو الفصل األول / تخصص الصيدلة

توفيق احمد عيل
Tawfiq Ahmad Ali

لينه عمد النوري
Linh Imad Al-Noori

سجود محمد الزعبي
Sujoud Mohammad Alzu'bi

محمود طه حسني
Mahmood Taha Hussein

ارساء جمل زعرب
Israa Jamal Hamid Zurob

لينا خليل ابو عرايب
Lina Khalil Abuorabi

ساره سامي النجار
Sarah Sami Al-Najjar

محمد يعقوب الرشقاوي
Mohammad Yacoub Alsharqwi

رمز حيدر علوان
Rmz Hayder Alwan

محمد معن محمد
Mohammed Maan Mohammed

عيل صباح الهاشمي
Ali Sabah Al-Hashimi

حسام خالد املحمدي
Husam Khalid Al-Mohammedi

محمد عيل االخرس
Mohammad Ali Alakhras

سلمن طالب الشمري
Salman Talib Al-Shammari

Pharmacy Department    قسم الصيدلة
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Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Pharmacy
 خريجو الفصل األول / تخصص الصيدلة

Eba Assad Ismail Alhroobاباء اسعد اسمعيل الحروب

Ayah Mazen Abdul Muti Muradايه مازن عبد املعطي مراد

Dalal Rashid Lutfi Dawudدالل رشيد لطفي داود

Salwa A. Khalid Muhammedسلوى عبد النارص خالد محمد

Mahmoud Jaber Radi Al-Hmoudمحمود جرب رايض الحمود

Wasan Khamees Hussein Husseinوسن خميس حسني حسني

Pharmacy Department    قسم الصيدلة
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Pharmacy Department    قسم الصيدلة

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Pharmacy
 خريجو الفصل الثاين / تخصص الصيدلة

Ahmed Mohammed Abdullah Abdullahاحمد محمد عبد الله عبد الله

Ahmed Yousif Abed Abedاحمد يوسف عبد عبد

Asma Abdelrahman M. Alrawajeh Albqoumاسمء عبدالرحمن محمد الرواجيح البقوم

Alhasan Haitham Noaman Noamanالحسن هيثم نعمن نعمن

Aws Qusi Durid Al-Qaysiاوس قيص دريد القييس

Baha' Al-Deen Ahmad Sa'di Al-Jarhieبهاء الدين احمد سعدي الجارحي

Pierre Joseph Pierre Josephبيري جوزيف بيري رزق الله

Jaafar Mujeeb Jaafar Al-Haboobiجعفر مجيب جعفر الحبويب

Hasan Salih Mustafa Mullaحسن صالح مصطفى مال

Hayder Mohammed Jameel Al-Samoraeiحيدر محمد جميل السامرايئ

Khalil Mohammad Abdel Aziz Abukhalilخليل محمد عبد العزيز ابو خليل

Zahraa Qasim Hadi Al-Waeliزهراء قاسم هادي الوائيل

Saja Nazar Dheyab Al-Salmanسجى نزار ذياب السلمن

Abdlhamed Yousif Abdlhamed Abdlhamedعبد الحميد يوسف عبد الحميد عبد الحميد

Ammar Riad  Al-Hamwiعمر رياض  الحموي

Ammar Abdulsamad Musleh Muslehعمر عبد الصمد مصلح مصلح

عيل محرف خالد
Ali Muharrif Khalid

مصطفى عباس الحسيني
Mustafa Abas Al-Huseini
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Pharmacy Department    قسم الصيدلة

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Pharmacy
 خريجو الفصل الثاين / تخصص الصيدلة

Omer Ayad  Fakhriعمر اياد  فخري

Farouq M. Farouq Al-Hareeriفاروق محمد فاروق عمر

Layan Nihad Fakhri Al-Mustafa Alkhalilليان نهاد فخري املصطفى الخليل

Muthana Qahtan Badre Badreمثنى قحطان بدري بدري

Mohammed Jameel Ibraheem Al-Nisanieمحمد جميل ابراهيم النيساين

Mohammad Abdullah Hamad Hamadمحمد عبدالله حمد حمد

Mahmood Majid Hameed Hameedمحمود ماجد حميد حميد

Mahmood Nayyef Salim Almala Tohiمحمود نايف سامل املال توحي

Muna Samir Abdellatif Alzawatiمنى سمري عبد اللطيف الزوايت

Noaman Abdulghafoor Noaman Noamanنعمن عبد الغفور نعمن نعمن

Hemayim Omar Abdulrahim Abdulrahimهميم عمر عبد الرحيم عبد الرحيم

Hana' Nael Moa'theb Alhue'tatهناء نائل معاظب الحويطات

Haya Khaled Mahmoud Zaid Alkilaniهيا خالد محمود زيد الكيالين

Yasmeen Fateh Allah Mahmoud Saqqaياسمني فتح الله محمود سقا

Yousif Thaer Mukhlif Mukhlifيوسف ثائر مخلف مخلف
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Pharmacy Department    قسم الصيدلة

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Pharmacy
 خريجو الفصل الصيفي / تخصص الصيدلة

Hamid Yaseen Ibrahim Mahmoodحامد ياسني ابراهيم محمود

Anes Mahmood Fadhil انس محمود فاضل عباس

Zainulabodeen Fouad Ali Al-Durawuزين العابدين فؤاد عيل حسني

Mahmood Ibrahim Obaid Obaidمحمود ابراهيم عبيد عبيد

Abdullrahman Khairi A.Alateef A.Alateefعبد الرحمن خريي  عبد اللطيف

Basim Mohammed Danhash Danhashباسم محمد دنهاش دنهاش

Rima Maher Hasan Rahhalرميا ماهر حسن رحال

Dina Ibrahim Mohammad Shafiq salimدينا ابراهيم محمد شفيق سليم

Aktham Rabi Salem Alhamarnehاكثم ربيع سامل الحمرنه
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Deanship of International Programmes    عامدة الربامج الدولية

روال جريس خرض
 رئيس شعبة التبادل الطاليب وبرامج الدراسة يف الخارج 

Rula Jeries  Khader
 Head of Student Exchange and Study Abroad

Programmes Unit

د. سارة يعقوب نارص الدين
مساعد رئيس الجامعة لشؤون العالقات الخارجية والتعاون الدويل

Dr. Sara Yacoub Nasereddin
Assistant to the President for International Affairs
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Deanship of International Programmes    عامدة الربامج الدولية

Vision, Mission, and Objectives: Deanship of International Programmesرؤية عامدة الربامج الدولية ورسالتها وأهدافها

 د. هشام سعيد أبو صامية 
 قائم بأعمل عميد الربامج الدولية

Dr. Hesham Said Abusaimeh
Acting Dean of International Programmes

لينا سعيد بزادوغ
 مساعد اداري

Leena Saied Bazadough
Administrative Assistant

الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعيّة منافسة.

الرسالة          
املؤّسسات  مع  ومّدها  والثقايّف  واألكادميّي  العلمّي  التعاون  جسور  بناء 

الدوليّة.

األهداف
1. تعزيز ثقافة التعاون الدويّل يف املجاالت األكادمييّة العلميّة والتطبيقيّة.

2.  تهيئة بيئة مناسبة للربامج األكادمييّة املستضافة واملشرتكة.
3.  إقامة رشاكات برامج دوليّة مع جامعات عامليّة مرموقة.

4.  التعاون مع جامعات مرموقة عاملياًّا يف مجاالت البحث والتطوير.
5.  تفعيل االتفاقيّات ومذكرات التفاهم الدوليّة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

6.  املساهمة يف تطوير الربامج األكادمييّة الوطنيّة داخل الجامعة مبا
       يتناسب ومتطلبات مثيالتها من الربامج الدوليّة.

Vision
Excellence in services to create a competitive environment.  

Mission 
Establishing and expanding scientific, academic and cultural 
cooperation with international institutions.        
  
Objectives
1. Promoting the culture of international cooperation in academic, 

scientific and applied fields. 
2. Creating a suitable environment for hosted and joint programmes.
3. Finding international programmes partnerships with prestigious 

international universities.
4. Cooperating with prestigious international universities in 

development and research fields.
5. Activating, executing and evaluating international agreements and 

memorandums of understanding.
6. Contributing to the development of the University’s national 

academic programmes, in line with the requirements of similar 
international programmes.
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الربامج املستضافة من جامعة بيدفوردشري الربيطانّية

     تُعّد جامعة بيدفوردشري أّول جامعة بريطانيّة يف األردّن، وهي جامعة بريطانيّة عريقة يعود تراثها التعليمّي عايل الجودة إىل مئة وأحد عرش 
عاًما؛ إذ إنّها تأّسست عام 1908م، وهي اليوم جامعة حديثة ومتطّورة، تقّدم تّعليًم متميّزًا ميثّل أحد أهّم الدوافع الختيار الّدراسة فيها؛ وذلك 
بسبب الكادر األكادميّي الربيطايّن ذي التأهيل العايل والخربات األكادمييّة املتميّزة، وكذلك الّدعم املقّدم لطلبتها ليصبحوا خّريجني مثّقفني 

وقادرين عىل العمل بتميّز محلّياًّا عامليّا. 

     ومن أهم مميّزات برامجها املستضافة يف جامعة الرشق األوسط أّن الّشهادة املمنوحة فيها تصدر عن الجامعة األّم يف بريطانيا، وهي 
معتمدة وموافق عليها من وزارة التّعليم العايل والبحث العلمّي األردنيّة، ومن هيئة اعتمد مؤّسسات التّعليم العايل وضمن جودتها األردنيّة، 
محليّا  بها  معرتف  أنّها  إىل  باإلضافة  األردّن،  يف  الربيطايّن  الثقايّف  املعهد  بختم  ومصّدقة  الربيطانيّة،  العايل  التعليم  وزارة  من  ومعتمدة 
وعامليّا. علًم أّن الطّالب الذي يلتحق بأحد برامج جامعة بدفوردشري التي تُدرّس يف حرم جامعة الرشق األوسط يُعفى من رشط اإلقامة يف 
بريطانيا، مع أنّه يف الوقت نفسه يستطيع دراسة فصل درايس أو أكرث يف أحد فروع الجامعة فيها، ويتمتّع كذلك بفرصة التخّرج يف مقّر 

الجامعة األّم هناك.
 

     ميكن قبول الطلبة يف برامج جامعة بدفوردشري التي تستضيفها جامعة الرشق األوسط كّل شهرين عىل مدار العام الدرايّس، وتتيح برامج 
الدراسات العليا فيها ملن يلتحق بها إمكانيّة العمل والدراسة يف آن مًعا. وقد تم يف العام الحايل تخريج الفوج األول من طلبة بيدفوردشري يف 

تخصص ماجستري إدارة األعمل.

     ومن التخّصصات املطروحة يف جامعة بيدفوردشري– األردّن: 

كلية األعامل : 

  مدة الدراسة بالسنوات الدراسات العليا     البكالوريوس          

X3البكالوريوس يف األعامل الدولّية 

X3البكالوريوس يف املحاسبة 

X3البكالوريوس يف التسويق 

X3البكالوريوس يف املالّية واملرصفّية الدولّية 

X1املاجستري يف إدارة األعامل العاملّية 

X1املاجستري يف التسويق 

X3الدكتوراه يف األعامل 

كلية علم وتكنولوجيا الحاسوب : 

  مدة الدراسة بالسنوات الدراسات العليا     البكالوريوس          

البكالوريوس يف أمن الحاسوب والجرائم 
X3اإللكرتونّية 

X1املاجستري يف  األمن الّسيربايّن 
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كلية اإلعالم واألداء: 

  مدة الدراسة بالسنوات الدراسات العليا     البكالوريوس          

X3البكالوريوس يف اإلنتاج اإلعالمّي 

X3الدكتوراه يف اإلعالم 

كلية الفنون والتصميم : 

  مدة الدراسة بالسنوات الدراسات العليا     البكالوريوس          

X3البكالوريوس يف التصميم الجرافييّك  

لقطات من حفل إطالق برامج بيدفوردشري املستضافة يف الجامعة
Scenes from the Launching Ceremony for Bedfordshire’s hosted programmes at the University

الربامج املستضافة من جامعة بيدفوردشري الربيطانّية
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The University of Bedfordshire’s Hosted Programmes

    The University of Bedfordshire (BEDS) is a prestigious British university that was founded in 1908. Ever since, 
it has maintained a high-quality academic legacy that laid the bases for the modern and advanced university 
it is today. BEDS defies the norms by educating with excellence, which necessitates the recruitment of 
highly-qualified and expert faculty members. Armed with distinction, it believes in graduating well-informed 
professionals that are poised for local and global success. Therefore, it was the obvious choice to be hosted 
as the first British university in Jordan.

       The reason we have looked to host BEDS’ programmes here at Middle East University (MEU) is to 
facilitate Jordanian and Arab students’ enrolment in high-quality education. Students who join one of BEDS’ 
programmes taught on MEU’s campus are exempted from compulsory residence in the United Kingdom. 
At the same time, they will have the option to study one semester or more at one of its branches in the UK, 
thus enjoying the privilege of graduating at its headquarters. The hosted programme’s certificate is issued by 
BEDS’ headquarters in the United Kingdom. It is accredited and approved by the Jordanian Ministry of Higher 
Education and Scientific Research, as well as Accreditation and Quality Assurance Commission for Higher 
Education Institutions. It is also certified by the British Council in Jordan, and recognized locally and globally.

    Students are admitted to BEDS’ hosted programmes by MEU every two months around the academic 
year. Moreover, postgraduate programmes allow their participants to study and work simultaneously. We 
are proud to that the first batch of the University of Bedfordshire's Business Administration has successfully 
completed the requirements of their academic degrees.

   The following are some of BEDS’ available majors in Jordan:

Business School:

Undergraduate Postgraduate Study period/years

International Business BSc )Hons( X 3

Accounting BA )Hons( X 3

Marketing BSc )Hons( X 3

International Finance and Banking BSc 
)Hons( X 3

MBA Global X 1

MSc Marketing X 1

PhD in Business X 3

School of Computer Science and Technology:

Undergraduate Postgraduate Study period/years

Computer Security and Forensics BSc 
)Hons( X 3

MSc Cyber Security X 1
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School of Media and Performance:

Undergraduate Postgraduate Study period/years

Media Production BA )Hons( × 3

PhD in Media × 3

School of Art and Design:

Undergraduate Postgraduate Study period/years

Graphic Design BA )Hons( × 3

The University of Bedfordshire’s Hosted Programmes
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إطالق برنامج الدكتوراه يف تخصصات إدارة األعمل واإلعالم بالرشاكة مع بيدفورشري
Launching PhD programmes in Business Administration and Media in partnership with BEDS

جامعتا الرشق األوسط وبدفوردشري تحتفالن مبرورعام عىل تعاونهم املشرتك
MEU and BEDS celebrate a year of joint cooperation

Bedfordshire تختتم مشاركتها يف »املعرض الواحد والعرشون الدويل للدراسة«
BEDS concludes its participation in the 21st International Exhibition for Studying Abroad
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من محارضات بدفوردشري
From Bedfordshire's lectures
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الرشاكة مع جامعة سرتاثكاليد الربيطانّية

     تأّسست جامعة سرتاثكاليد يف عام 1796م، مّم يجعلها واحدة من أقدم مؤّسسات التّعليم العايل يف بريطانيا. تطرح الجامعة مجموعة 
من التخّصصات املختلفة، لكّنها تركز عىل الدراسات التكنولوجيّة والعلميّة. ويُعّد البحث العلمي أحد أهم مميّزات جامعة سرتاثكاليد؛ إذ تركز 

الجامعة عىل األبحاث العلميّة يف تخّصصات الطّب، والّصيدلة، والتّصنيع، والطّاقة، وغريها. 

برنامج   - الّصيدلة  يف  بريطانيا  مستوى  عىل  األوىل  وهي   – الربيطانيّة  سرتاثكاليد  جامعة  مع  بالتعاون  األوسط  الرشق  جامعة  أطلقت       
بكالوريوس الّصيدلة الربيطاين املشرتك MPharm، األّول من نوعه يف املنطقة، واملعتمد من مجلس التعليم العايل األرديّن، ومن املجلس 

الصيداليّن الربيطايّن. 

      يدرس الطّالب بحسب برنامج MPharm أول ثالث سنوات يف كليّة الّصيدلة بجامعة الرّشق األوسط يف عّمن – األردّن، والسنتني األخريتني 
يف كليّة سرتاثكاليد للّصيدلة والعلوم الطّبّيّة الحيويّة يف أسكتلندا – بريطانيا، ويحصل يف نهاية دراسته عىل شهادة أردنيّة بريطانيّة مشرتكة 
معتمدة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمّي األردنيّة، ومن هيئة اعتمد مؤّسسات التّعليم العايل وضمن جودتها األردنيّة، ومن وكالة 

 .(QAA) الجودة الربيطانيّة

     يتيح الربنامج ملن يلتحق به فرصة الجمع بني العلوم األساسيّة النظريّة والخربة العمليّة والتدريب، يف املستشفيات والصيدليات الربيطانيّة، 
ومينحه كذلك فرصة التعلّم املبارش من صيادلة مرّخصني مهنينّي، والتطبيق العميّل يف أحدث املختربات الطبيّة، وباستخدام وسائل التعلم 

اإللكرتونيّة املتطّورة.

Partnering with the University of Strathclyde:

    The University of Strathclyde was founded in 1796, making it one of the oldest higher education institutions 
in the United Kingdom. The university offers a range of courses, but has a focus on technological and scientific 
studies. Research is also a chief interest of Strathclyde’s, with key focus on health, pharmacy, manufacturing 
and energy, among others. 

    MEU, and in cooperation with the University of Strathclyde – the first-ranked in the UK for Pharmacy – 
launched the British Joint BA Pharmacy Programme (MPharm). An unprecedented programme in the region, 
accredited by the Jordanian Higher Education Council, and the General Pharmaceutical Council (GPhC).

    Upon joining MPharm, students study the first three years at MEU’s Faculty of Pharmacy in Amman, Jordan, 
and the remaining two years at the Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences (SIPBS) in 
Scotland, UK. Thereafter, students acquire a joint Jordanian-British degree accredited by the Jordanian 
Ministry of Higher Education and Scientific Education, Accreditation and Quality Assurance Commission for 
Higher Education Institutions, and the British Quality Assurance Agency (QAA).

    The programme allows its participants to combine theory with practice at British hospitals and pharmacies. 
It provides the opportunity of benefiting from the expertise of professional certified pharmacists. Additionally, 
participants will experience practical application in the latest medical laboratories, using the state-of-the-art 
e-learning tools. 

الرشاكة مع جامعة سرتاثكاليد الربيطانّية
Partnering with the University of Strathclyde
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حفل إطالق برنامج الصيدلة الربيطاين املشرتك MPharm مع جامعة سرتاثكاليد الربيطانّية
 The Launching Ceremony of the British Joint Pharmacy Programme with the University of Strathclyde
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 عامدة االعتامد والجودة واملعلومات
Deanship of Accreditation, Quality, and Information

رؤية عامدة االعتامد والجودة واملعلومات
ورسالتها وأهدافها 

Vision, Mission, and Objectives: Deanship of 
Accreditation, Quality, and Information

 د. أحمد محمد اللوزي 
 قائم بأعمل عميد االعتمد والجودة واملعلومات

Dr. Ahmad Mohammad Allouzi
Acting Dean of Accreditation, Quality, and Information

الرؤية
قاعدة  عىل  باالعتمد  متميزة،  ودولية  وطنية  واعتمدات  شاملة،  جودة 

معلوماتية.

الرسالة          
الوطنية  االعتمدات  متطلبات  وتحقيق  وتطبيقها،  الجودة،  معايري  متثُّل 

والدولية، والتحسني املستمر يف أنشطة املعلومات.

األهداف
1. تعزيز االلتزام بالتحسني املستمر والتطوير الفاعل لجودة األداء املؤسيس 

عىل مستوى الوحدات األكادميية واإلدارية.
2. اقرتاح السياسات والخطط التنفيذية لضمن الكفاءة، والفعالية يف إدارة 

الجودة.
عىل  الحصول  لغايات  الجامعة؛  يف  واإلدارية  األكادميية  الوحدات  3. دعم 
والتصنيفات  الدولية،  األكادميية  واالعتمدات  الجودة  ضمن  شهادة 

الوطنية والدولية.
4. توفري البيانات واملعلومات الالزمة لدعم التخطيط والتطوير يف الجامعة، 

واملجتمع املحيل.

Vision
Attaining comprehensive quality and distinct national and 
international accreditations by adopting an informational base. 

Mission 
Embodying quality standards and their application, meeting the 
requirements of national and international accreditations, and 
continuous development in information activities.

Objectives
1. Promoting the commitment to continuous enhancement and 

effective development of the quality of institutional performance 
on the scale of academic and administrative units.

2.  Suggesting policies and executive plans to ensure efficiency and 
effectiveness in quality management.

3. Supporting academic and administrative units at the University to 
obtain the quality assurance certificate, international academic 
accreditations, as well as national and international rankings. 

4. Providing the necessary data and information to support planning 
and development at the University and local community.

لينا خالد الصالحات
 مساعد اداري

Lina Khaled  Alsalahat
Administrative Assistant



205 YEARBOOK  2019 - 2018  الكتاب السنوي 

 عامدة االعتامد والجودة واملعلومات
Deanship of Accreditation, Quality, and Information

غالية عطا اللحام
قسم االعتمد

 Ghalai Atta  Allaham
Accreditation Department

هاجر هاين عرار
 قسم املعلومات 

Hajar Hani  Arrar
Information Department

د. جامنة مفيد عبدالله السامل
 رئيس قسم الجودة

Dr. Jumanah Mufied Alsalem
Head of Quality Department

خلود زائد حرزالله
شعبة التنفيذ واملتابعة

Kholoud Zaed  Herz Allah
Execution and Follow-up 

division
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عامدة الدراسات العليا والبحث العلمي 
Deanship of Graduate Studies and Scientific Research

 أ.د محمد ابراهيم  ابو الهيجاء
 عميد الدراسات العليا والبحث العلمي

Prof. Mohammad Ibrahim Abu Al Haija
Dean of Graduate Studies and Scientific Research

 غدير أحمد السلامن
رئيس قسم الدراسات العليا/ مكلفة بالقيام بأعمل 

 رئيس قسم االبتعاث واإليفاد 
Ghadeer Ahmad  Alsalman

Head of Graduate Studies Department/
 Assigned with the Duties of the Head of

Scholarships and Sponsorships Department

سايل عامد زيد الكيالين
 مساعد اداري

Sally Emad Zaid Alkilani
Administrative Assistant

إرساء عبد الحليم املبيضني
 مساعد اداري

Esra Abd Alhaleem Mubaideen
Administrative Assistant

الرؤية
التميز والريادة يف البحث العلمي وبرامج الدراسات العليا.

الرسالة
االرتقاء يف برامج الدراسات العليا والبحث العلمي للنهوض مبكانة الجامعة.

األهداف
1. تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية.

2. تحفيز أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة إلجراء مشاريع بحثية.
3. مواكبة املستجدات العلمية املعارصة يف الدراسات العليا.

4. االرتقاء مبستوى البحث العلمي بتعزيز البحث التطبيقي.
5. إجراء بحوث لخدمة الجامعة واملجتمع املحيل.

6. بناًء رشاكات فاعلة مع جامعات ومراكز بحثية عاملية.
7. تنمية املوارد املالية بتبني أبحاث ريادية.

8. غرس األمانة العلمية لدى الباحثني والطلبة.

  رؤية عامدة الدراسات العليا والبحث العلمي
ورسالتها وأهدافها

Vision, Mission, and Objectives:  Deanship of 
Graduate Studies and Scientific Research

Vision
Excellence and prominence in scientific research and postgraduate 
programmes.

Mission
Uplifting the quality of postgraduate programmes and scientific 
research to advance the University’s status.

Objectives
1. Promoting the culture of scientific research for faculty members.
2. Motivating faculty members and students to conduct research 

projects.
3. Keeping pace with modern scientific developments in postgraduate 

studies.
4. Uplifting the quality of scientific research by promoting applied 

research.
5. Conducting researches that serve the University and local 

community.
6. Forming effective partnerships with international universities and 

research centers.
7. Developing financial resources by adopting entrepreneurial 

researches.
8. Cementing researchers and students’ scientific integrity.
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الرؤية
الريادة والتميّز يف الخدمات الطالبية.

الرسالة
االرتقاء إىل بيئة جامعية تفاعلية داعمة ملواهب الطلبة وإبداعاتهم من خالل 

األنشطة الالمنهجية.

األهداف
1. ترسيخ روح االعتزاز الوطني واالنتمء لدى الطلبة.

2. صقل مواهب الطلبة وتنمية مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
3. تعزيز القيم األخالقية لدى الطلبة.

4. تقديم الخدمات الطالبية ملواكبة التطورات التكنولوجية املعارصة.
5. تشجيع الطلبة عىل االنخراط يف العمل التطوعي املجتمعي.

6. دعم الروح القيادية واملبادرة لتطوير األفكار اإلبداعية الريادية.
7. تقدير جهود الطالب املتميز.

8. تواصل الجامعة مع الخريجني.
9. إيجاد بيئة جامعية جذابة وآمنة.

Deanship of Students Affairs      عامدة شؤون الطلبة

Vision, Mission, and Objectives: Deanship of Students Affairsرؤية عامدة شؤون الطلبة ورسالتها وأهدافها

Vision
Prominence and excellence in student services.

Mission
Arriving at an interactive university environment that endorses 
students’ talents and creativity through extracurricular activities.

Objectives
1. Cementing students’ sense of nationalism.
2. Developing students’ skills and talents to meet the needs of labour 

market.
3. Promoting ethical values for students.
4. Providing student services to keep pace with modern 

technological advancements.
5. Encouraging students to participate in social voluntary work.
6. Supporting leadership and initiatives to develop creative 

entrepreneurial ideas.
7. Appreciating the efforts of outstanding students.
8. Communicating with alumni.
9. Creating an attractive and secure university environment. 

 د. سليم رشيف قارة
 قائم بأعمل عميد شؤون الطلبة 

Dr. Saleem Sharif Qara 
Acting Dean of Student Affairs

هديـل محمـد أبو صالح
 مساعد اداري

Hadeel Mohammad  Abusalah
Administrative Assistant
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Deanship of Students Affairs      عامدة شؤون الطلبة

طه عبد املجيد الحوامتة
 مرشف رياضة/ شعبة النشاط الريايض
Taha Abdelmajed  Alhawatmah

Sports Supervisor/Sports Activities Unit

رندة هايل العتيبي
 منسقة شعبة متابعة الخريجني

Randa Hayel  Al Atibi
Alumni Follow-up Unit Coordinator

روان عثامن أسعد
أخصائية إرشاد وظيفي- مكتب االرشاد الوظيفي 
ومتابعة الخريجني/ صندوق امللك عبد الله الثاين 

 للتنمية 
Rawan Othman Ass'ad

 Career Guidance Specialist - Career
 Guidance and Alumni Office/King Abdullah II

Fund for Development

حنني عصام الشنابلة
 مرشف رياضة/ شعبة النشاط الريايض

Haneen Esam Shanableh
Sports Supervisor/Sports Activities Unit

نور الدين أحمد عاموي
رئيس قسم األنشطة الطالبية وق.أ رئيس شعبة 

 النشاط الثقايف واالجتمعي
Noureddin Ahmad  Amawi

 Head of Student Activities Department/Acting
 Head of Cultural and Social Activities Unit

"محمد خري" قاسم السيد
 مرشف فني/ شعبة النشاط الفني

Mohammad Khair Qassem  Alsayyed
Arts Supervisor/Artistic Activities Unit

كرم محمد عبد اللطيف
مديرة مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجني/ 

 صندوق امللك عبد الله الثاين للتنمية
Karam Mohammad Abdullatif

 Director of Career Guidance and Alumni
Office/King Abdullah II Fund for Development
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معرض الجاليات ويوم القدس 2019/2018
Cosmopolitan Communities Fair and Jerusalem Day 2018/2019

  M Y G    تتويج الفائزين يف بطولة
Awarding the winners of MYG

بطولة كرة القدم للفصل الدراسيني األول والثاين 2019/2018
Football tournament for the first and second academic semesters of 2018/2019

Deanship of Students Affairs      عامدة شؤون الطلبة
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الطالب كريم عبد الله عىل منصة التتويج لبطولة العامل للجامعات يف لعبة الجوجيستو
Student Kareem Abdullah awarded at the Jiu-Jitsu World Championship for Universities

بطولة كرة السلة يف الصالة الرياضية
Basketball tournament at the gymnasium

تتويج الفائز ببطولة كرة الطاولة
Awarding the winner of the table tennis tournament

Deanship of Students Affairs      عامدة شؤون الطلبة
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Deanship of Students Affairs      عامدة شؤون الطلبة

كأس مسابقة الدكتور يعقوب نارص الدين الثقافية األوىل/ النادي الثقايف
The first Dr. Yacoub Nasereddin's Cup for Cultural Knowledge/Cultural Club

حملة التربع بالدم
Blood donation campaign

حفل تخريج دورة مكافحة الفكر املتطرف يف مركز السلم املجتمعي
Graduation ceremony of Combating Extermisim Course at the Community Peace Center
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Deanship of Students Affairs      عامدة شؤون الطلبة

 توجيهات للطلبة املتميزين يف األنشطة الالمنهجية يف الجامعة 
Directing outstanding students in extracurricular activities at the University

فريق املرسح الجامعي بعد عرض مرسحية  (عيلة طيبة)
University Theatre’s team after performing A Good Family

املشاركة يف االجتمع التنسيقي لعمدات شؤون الطلبة يف الجامعات األردنيّة/ مديرية األمن العام
Participating in the Coordinative Meeting of Jordanian universities’ deanships of student affairs/Public Security Directorate
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Deanship of Students Affairs      عامدة شؤون الطلبة

جانب من زيارة نادي ذوي اإلعاقة ملركز آية للرتبية الخاصة
Part of Special Needs Club’s visit to Aya Center for Special Education

نادي العمل التطوعي خالل مشاركته يف مبادرة (منو) 
Voluntary Work Club during its participation in Growth initiative

 MEU Talent (3)
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Deanship of Students Affairs      عامدة شؤون الطلبة

تكريم أمهات الطلبة األوائل واألمهات العامالت يف الجامعة/ ذكرى معركة الكرامة ويوم األم
Honoring the mothers of academically outstanding students and working mothers at the University/Battle of Karameh anniversary and Mother’s Day

مشاركة طلبة األندية الطالبية يف حملة ( فتبينوا) مع مديرية األمن العام
Members of student clubs’ participation in Fatabyyano campaign with Public Security Directorate

املشاركون يف حملة (شتوة خري 5) من نادي العمل التطوعي
Participants in Shatwet Khair (5) from Voluntary Work Club
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الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
التنسيق والتكامل لضمن تدفق املعلومات مع الجهات ذات العالقة داخلياً 

وخارجياً.

األهداف
1. اإلسهام يف توفري بيئة محّفزة للكادر اإلداري يف الرئاسة.

2. بناء جسور التواصل داخل الجامعة وخارجها.
3. اإلسهام يف توفري املعلومات الالزمة بدقة ورسعة.

4. تنسيق عالقات العمل بني الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها.

    Presidency Department    دائرة الرئاسة

Vision, Mission, and Objectives of the Presidency Departmentرؤية دائرة الرئاسة ورسالتها وأهدافها

Vision
Excellence in the provision of services in order to achieve a 
competitive university environment.

Mission
Coordination and integration with internal and external relevant 
entities to ensure the flow of information.

Objectives
1. Contributing to the creation of a stimulating environment for the 

Presidency’s administrative staff.
2. Establishing bridges of communication inside and outside the 

University.
3. Contributing to the deft extraction of necessary information.
4. Coordinating business relations between relevant entities inside 

and outside the University. 

لطيفة محمد الرمياوي
 قائم بأعمل مدير دائرة الرئاسة

Latifa Mohammad  Alremawi
Acting Director of Presidency Deparment

رىب عبد  دغلس
 مساعد إداري

Ruba Abed Daghles 
Administrative Assistant
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    Presidency Department    دائرة الرئاسة

سوسن إسحق  إسحق               
 رئيس القسم القانوين

Sawsan Isaq Abed
Head of Legal Department

عبري فضل  العبيدي
 رئيس قسم الديوان

 Abeer Fadel Alebedi
Head of Bureau Department

رىب أحمد عربيات 
 مساعد إداري

Ruba Ahmad  Arabyat
Administrative Assistant

رماء عبد الفتاح النمورة
 محامية

Rema'a Abdulfatah Alnamourah
Lawyer

ساندرا سمري عبد النور
 مساعد إداري

Sandra Sameer  Abdulnour
Administrative Assistant
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الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
مع  املثمر  والتواصل  التنافسية  مكانتها  وتعزيز  الجامعة  هوية  إبراز 

الجهات ذات العالقة.

األهداف
1. إظهار الجامعة وإبراز سمتها ومزاياها بأفضل صورة.

2. رسم صورة مرشقة للجامعة مبا يسهم يف تحقيق رسالتها وأهدافها.
3. تعزيز االنطباع اإليجايب عن الجامعة محلياً وإقليمياً ودولياً.

4. تعزيز التعاون مع املؤسسات األكادميية والجهات ذات العالقة.
التنوع باستقطاب طلبة من ثقافات  5. املساهمة يف ترسيخ مفهوم 

مختلفة.
6. تقديم الدعم الخدمايت إلنجاح األنشطة والفعاليات يف الجامعة.

    Media and Public Relations Department   دائرة اإلعالم والعالقات العامة

Vision, Mission, and Objectives of the Public Relationsرؤية دائرة اإلعالم والعالقات العامة ورسالتها وأهدافها
and Media Department

Vision
Excellence in the provision of services in order to achieve a 
competitive  university environment.

Mission
Highlight the University’s identity, promote its competitive 
position, and establish productive communication with 
relevant entities.

Objectives
1. Demonstrate and highlight the University’s features.
2. Establishing the University’s positive image to achieve its 

mission and objectives.
3. Promote the University’s local, regional, and international 

positive impression.
4. Promoting cooperation with academic institutions and 

relevant entities.
5. Contributing to the cementation of student diversity by 

recruiting students from various cultures.
6. Providing service support for the success the University’s 

activities and events.

عادل محمد الطيطي 
 قائم بأعمل مدير دائرة اإلعالم والعالقات العامة

Adel Mohammad  Altiti
 Acting Director of Media and Public Relations

Department

فاتن أحمد عبد الوهاب
 مساعد إداري

Faten Ahmad  Abdel Wahab
Administrative Assistant
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    Media and Public Relations Department   دائرة االعالم والعالقات العامة

فرح فالح البداوي
 إعالم

Farah Falah A Albaddawi
Media

كامل لطفي حسني
 إعالم

Kamel Lutfi  Hussein
Media

وسام حسني الزعبي
 مراسم

Wesam Hussein Ali Alzubi
Ceremonies

خالد موىس الحياري
 مراسم

Khaled Mousa Alhyari
Ceremonies

بالل محمد املعجل 
 إعالم

Bilal Mohammad  Almagel
Media

ريم عيل أبو الراغب
 رئيس قسم اإلعالم 

Reem Ali Abu Al Ragheb
Head of Media Department

فرح محمد الهروط
 مراسم  

Farah Mohammad Alhrout
Ceremonies

أرشف عفيف الرزية
 رئيس قسم التوثيق واملعلومات

Ashraf Afif Alruzzieh
 Head of Documentation and Information

Department
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الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
واإلدارية  العلمية  الكفاءات  استقطاب  خالل  من  البرشية  املوارد  توفري 

املتميزة.

األهداف
1. استقطاب كفاءات علمية متميزة من أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية.

2. االسهام يف وضع أسس االختيار والتعيني للموارد البرشية.
3. تنمية مهارات وقدرات أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية وتطويرها مبا 

يتمىش مع املستجدات العلمية 
   والتكنولوجية.

يف  اإلدارية/املراكز/املكاتب  الكليات/العمدات/الدوائر  مع  التعاون   .4
عملية تقييم األداء.

    Human Resources Department     دائرة املوارد البرشية

Vision, Mission, and Objectives of the Human Resources Departmentرؤية دائرة املوارد البرشية ورسالتها وأهدافها

Vision
Excellence in the provision of services in order to achieve a 
competitive  university environment.

Mission
The provision of human resources by attracting qualified 
scientific and administrative excellence.

Objectives
1. Recruiting distinct scientific qualifications of faculty 

members and administrative staff.
2. Contributing to the development of human resources’ 

appointment bases.
3. Enhancing and developing the skills and abilities of faculty 

members and administrative staff in line with scientific 
advancements.

4. Cooperating with faculties, deanships, administrative 
departments, centers, and offices during the process of 
performance evaluation.

فاتن أحمد خريسات
 مدير دائرة املوارد البرشية

Faten Ahmad Khreasat
Director of Human Resources Department

نجوان هاين سعاده
مساعد إداري/ هيئة أكادميية / 

 قسم الهيئة األكادميية
Najwan Hani Saadeh

Administrative Assistant/Academic Body/
Academic Body Department
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    Human Resources Department     دائرة املوارد البرشية

عبري عيل  أبو دهيم
 محاسب/ رئيس شعبة الرواتب واالجور

Abeer Aii Abudhim
Accountant/Head of Salaries and Wages Unit

عبدالرحمن برهان إسالم
 هيئة  إدارية/قسم الهيئة اإلدارية

Abdulrahman Burhan Islam
Administrative Body

/Administrative Body Department 

يزيد عيىس الرساحنه
 هيئة  إدارية / األرشيف

Yazeed Issa  Alsarahni
 Administrative Body/Archive 
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الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
تقديم خدمات بدقة ورسعة وكفاءة عالية يف قبول الطلبة وتسجيلهم.

األهداف
من  وقبولهم  الطلبة  باستقطاب  التنوع  مفهوم  ترسيخ  يف  اإلسهام   .1

مختلف الثقافات والجنسيات.
2. مواكبة التطور التكنولوجي يف مجاالت القبول والتسجيل.

3. تنمية مهارات الكادر اإلداري يف الدائرة وتطويرها.
4. توفري تقارير وبيانات دقيقة وآمنة ومتطورة ملختلف الجهات ذات العالقة 

بالرسعة الالزمة.

    Admission and Registration Department    دائرة القبول والتسجيل

Vision, Mission, and Objectives of Admission and Registration Departmentرؤية دائرة القبول والتسجيل ورسالتها وأهدافها

Vision
Excellence in providing services in order to ensure a 
competitive university environment.

Mission
Providing accurate, quick, and highly efficient services to 
students during the process of admission and registration.

Objectives
1. Emphasizing the concept of diversity by attracting 

students from different cultures and nationalities.
2. Keeping pace with technology in the field of admission and 

registration.
3. Developing and improving the skills of the department’s 

staff.
4. Providing reports, as well as accurate and secure data 

to all relevant departments at the University in a timely 
manner.

نادية مصلح البكري
 مدير دائرة القبول والتسجيل
Nadia Musleh  Albakri

Director of Admission and Registration Department

إرساء واصف عبيدات
 مساعد إداري

Esraa Waseef  Obeidat
Administrative Assistant
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    Admission and Registration Department    دائرة القبول والتسجيل

 آيـــات عيل عبد املهـدي
 مساعد مدير دائرة القبول والتسجيل

Aiat Ali  Abd  Almuhdi
 Assistant to the Director of Admission and

Registration Department

عاصم هاين نوافله
 شعبة القبول

Assem Hani  Nawafleh
Admission Unit 

نرسين خلف النجادا
 شعبة القبول

 Nisreen Khalaf Alnajada
Admission Unit 

محمد عوده الحمد
 شعبة التسجيل

Mohammad Odeh  Alhamad
Registration Unit

عمر محمد عثامن
 شعبة التسجيل

Omar Mohammad Othman
Registration Unit

يوسف محمد القرنة
 رئيس شعبة القبول

Yousef Mohammad Alqurneh
Head of Admission Unit

سالم عزيز الدبس
 شعبة التسجيل

Salam Aziz Dibs
Registration Unit

ماجد عطا الله البقوم
 شعبة التسجيل

Majid Attallah Albaqom
Registration Unit

عمر خالد الرصايرة
 شعبة التسجيل

Omar Khaled Alsarayreh
Registration Unit

مالك نواف الروسان
 نائب مدير دائرة القبول والتسجيل

Malek Nawaf Alrosan
 Vice Director of Admission and

Registration Department

أحمد جرب املرصي
 شعبة التوثيق 

Ahmad Jaber  Almasri  
Documentation Unit
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الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
توفري بيئة عمل تضمن الرقابة واالمتثال ملعايري املحاسبة الدولية والقوانني 

والترشيعات واألنظمة.

األهداف
حسب  تنفيذها  ومتابعة  للجامعة  التشغيلية  التقديرية  املوازنة  إعداد   .1

قرارات مجلس األمناء.
2. تحقيق إيرادات ومرصوفات الجامعة بأقل كلفة ممكنة.

التي  املالية  والقوائم  والبيانات  والكشوفات  الجامعة  حسابات  تنظيم   .3
تعكس أوضاع الجامعة ومركزها املايل.

عىل  للمحافظة  الجامعة  يف  التشغيلية  األنشطة  عىل  املالية  الرقابة   .4
حقوق الجامعة.

5. التأكد من حسن تطبيق أنظمة الجامعة املالية وتعليمتها.

Financial Affairs Department   دائرة الشؤون املالية

Vision, Mission, and Objectives of the Financial Affairs Departmentرؤية دائرة الشؤون املالية ورسالتها وأهدافها

Vision
Excellence in the provision of services in order to achieve a 
competitive  university environment.

Mission
Provide a work environment that ensures control and 
compliance with international accounting standards, as well 
as laws, legislations, and regulations.

Objectives
1. Preparing the University’s estimated operating budget 

and monitor its implementation according to the Board of 
Trustees’ decisions.

2. Fulfilling the University’s revenues and expenses at the 
lowest possible cost.

3. Organizing the University’s accounts, financial statements 
and schedules that reflect its conditions and financial 
position.

4. Financial control over operating activities to preserve the 
University’s rights.

5. Ensuring the proper application of the University’s financial 
systems and instructions.

 سامر "محمد أمني" يوسف
 مدير دائرة الشؤون املالية

Samer "Mohammed Amine"  Yousef
Director of Financial Affairs Department

 وفاء صالح املساعفة 
 مساعد إداري

Wafa Saleh  Al Masaafh
Administrative Assistant
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Financial Affairs Department   دائرة الشؤون املالية

محمد ماجد الرشوف
 محاسب/ ق.أ رئيس شعبة الرواتب واألجور

Muhammed Majed  Alshrouf
 Accountant/Acting Head of Salaries and

Wages Unit

محمود محمد قنديل
 محاسب/ رئيس شعبة حسابات الطلبة

 Mahmoud Mohammed  Qandeel
Accountant/Head of Student Accounts Unit

عبد الله أحمد الرشبجي
 أمني صندوق

Abdullha Ahmed  Alshrbaji
Treasurer

محمد سليامن أبو اكريم
 رئيس قسم املحاسبة 

Mohammed Suleiman Abu Ekrayem
Head of Accounting Department

 مهند "صالح نعامن" النجار
 أمني صندوق

Muhannad  Al Najjar
Treasurer

رائد ماجد املومني
 محاسب/ شعبة الحسابات العامة

Raed Majed  Almomani
Accountant/General Accounts Unit
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University Library Department   دائرة مكتبة الجامعة 

Vision, Mission, and Objectives of the Library Departmentرؤية دائرة املكتبة ورسالتها وأهدافها

Vision
Excellence in the provision of services in order to achieve a 
competitive  university environment.

Mission
Provide the most diverse sources of information to 
contribute to the configuration of a creative environment in 
the field of scientific research and community service.

Objectives
1. Keeping pace with the latest sources of information in 

various majors.
2. Providing excellent services to beneficiaries.
3. Providing the suitable administrative staff to meet the 

needs of beneficiaries. 
4. Using the latest systems to access available information 

and sources at the Library.
5. Mutual cooperation with local and international libraries.

إبراهيم محمد الفيومي
 مدير مكتبة الجامعة

Ibrahim Mohammad Fayoumi
Director of University Library

الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
توفري أحدث مصادر املعلومات املتنوعة لإلسهام يف التهيئة لبيئة إبداعية 

يف مجال البحث العلمي وخدمة املجتمع.

األهداف
1. مواكبة أحدث مصادر املعلومات يف التخصصات املختلفة.

2. تقديم خدمات متميزة للمستفيدين منها.
3. توفري الكادر الوظيفي املناسب لتلبية احتياجات املستفيدين.

4. استخدام أحدث النظم للحصول عىل املعلومات واملصادر املتوفرة يف 
املكتبة.

5. التعاون املتبادل مع املكتبات املحلية والدولية.

معتصم سعدي املنشاوي
 مساعد إداري

Moatasem Sadi  Al Menshawi
Administrative Assistant
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University Library Department   دائرة مكتبة الجامعة 

يزيد نرص ناعس
 رئيس قسم الخدمات املكتبية

Yazeed Naser  Naes
Head of Library Services Department

حسني محمد املصالحة
 رئيس شعبة اإلعارة واإلرجاع

Husni Mohammad Almasallha
Head of Borrowing and Returning Unit

هاشم محمد الهروط
 أمني مكتبة/ شعبة اإلعارة

Hashem  Mohammad Alhrot
Librarian/Borrowing Unit

هنــاء عاطف عودة
مساعد مدير دائرة املكتبة/
  رئيس قسم املعالجة الفنية

Hana Atef  Oudeh
 Assistant to the Director of University

 Library Department/Head of Technical
Processing Department

رضاب محمد خري أبو نوار
 أمني مكتبة/ شعبة التجهيز والصيانة

Redab  Abunwwar
Librarian/Equipment and Maintenance Unit
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Healthcare Department    دائرة الرعاية الصحية

Vision, Mission, and Objectives of the Health Care Departmentرؤية دائرة الرعاية الصحية ورسالتها وأهدافها

Vision
Excellence in the provision of services in order to achieve a 
competitive university environment.
 
Mission
Distinctive health care provision for all members of the 
University.

Objectives
1. Meet the healthcare needs of the University’s members.
2. Monitoring the implementation of the contracts of the 

group health insurance programme for the University’s 
members.

3. Contributing to the advancement of health awareness at 
the University and local community.

4. Enhancing preventive health services at the University.

د.عيىس درويش بريك
مدير دائرة الرعاية الصحية

Dr. Issa Darweesh  Breik
Director of Healthcare Department

الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
توفري الرعاية الصحية املتميزة لجميع منتسبي الجامعة.

األهداف
1. تلبية احتياجات الرعاية الصحية ملنتسبي الجامعة.

منتسبي  لجميع  الجمعي  الصحي  التأمني  برنامج  عقود  تنفيذ  متابعة   .2
الجامعة.

3. اإلسهام يف رفع مستوى الوعي الصحي يف الجامعة واملجتمع املحيل.
4. تعزيز الخدمات الصحية الوقائية يف الجامعة.

أنوار محمود أبو الوي
 مساعد إداري

Anwar Mahmoud Abulawi
Administrative Assistant
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Healthcare Department    دائرة الرعاية الصحية

املعتصم بالله شحدة املشط
 ممرض قانوين/ شعبة التمريض

Almotasem Billah  Almushet
Legal Nurse Consultant/Nusring Unit

مريم مبارك حجازين
 ممرضة مشارك

Maryam Mubarak  Hjazeen
Associate Nurse

د. آمال إبراهيم الصعيدي
 طبيبة

Amal Ibrahim  Saidi
Doctor

أوس جعفر الجعافرة
 أمني مستودع/ مساعد صيديل 

Awss Jafar Aljaafreh
Storage Keeper/Pharmacist Assistant
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Engineering and Services Department   دائرة الهندسة والخدمات

Vision, Mission, and Objectives of theرؤية دائرة الهندسة والخدمات ورسالتها وأهدافها
Engineering and Services Department

Vision
Excellence in the provision of services in order to achieve a 
competitive university environment.

Mission
Improving the quality of engineering and technical services 
for the University’s infrastructure to ensure its safety and 
longevity.

Objectives
1. Ensuring the fulfillment of safety standards for the 

University’s facilities and buildings.
2. Gaining the satisfaction of maintenance programmes’ 

service receivers. 
3. Showcasing the University’s campus’ grandeur. 
4. Keeping pace with the developments of engineering and 

technical services field.
5. Developing the capabilities and skills of technical and 

engineering staff.

فادي فؤاد الرفاعي
مدير دائرة الهندسة والخدمات

Fadi Fouad Al Refai 
Director of Engineering and Services Department

الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
وضمن  للجامعة  التحتية  للبنية  والفنية  الهندسية  الخدمات  بجودة  االرتقاء 

سالمتها ودميومتها.

األهداف
1. ضمن تحقيق معايري السالمة العامة ملرافق ومباين الجامعة.

2. تحقيق رضا متلقي خدمة برامج الصيانة.
3. اإلسهام يف إظهار الصورة الجملية للحرم الجامعي.

4. مواكبة التطورات يف مجال الخدمات الهندسية والفنية.
5. تطوير قدرات ومهارات الكادر الفني والهنديس.

آمال سعيد بشري
 مساعد إداري

Amal Said  Basheer
Administrative Assistant
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Engineering and Services Department   دائرة الهندسة والخدمات

عبد الله عادل املناصري
رئيس شعبة النظافة

 ومكلف ق. أ. رئيس شعبة الطعام والرشاب
 Abdullah Adel Almanaseer

 Head of Hygiene Unit/Acting Head of
Food and Drink Unit

م. سامل عامد خريسات
رئيس شعبة التنفيذ والصيانة و.ق.أ رئيس شعبة الزراعة

Eng. Salem Emad Alkhraisat
 Head of the Implementation and Maintenance

Division

أحمد محمد دواغره
 رئيس قسم األمن والحمية

Ahmad Mohammad  Dawaghreh
 Head of Security and Protection

Department

م. عصام سمري السيد
مهندس كهرباء

Eng. Issam Samir  Alseid
Electrical Engineer

عبد الكريم سعيد فرعون
 رئيس شعبة الحركة

Abdulkareem Saied Feroon
Head of Transportation Unit
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متفرغ مهنية  وصحة  سالمة    مرشف 
Availavle Safety and Professional 

Health Supervisor
Mohammad Salem  Alrawahna الرواحنة سامل  محمد 

مقسم مأمورة 
Operator  Shatha Ahmad Thater ظاهر أحمد  شذى 

تصوير   فني 
Photocopier Technician Murad Abed Alfattah  Alrtaimat الرتيمت  الفتاح  عبد  مـراد 

كامريات مراقب 
Surveillance Officer Mohanad Saied Qanbar القنرب سعيد  مهند 

حركة   موظف 
Transportation Officer Mohammad Salem Assaf عساف سامل  محمد 

ومجاري (مياه  صحي   (فني/ 
Technician/Sanitation (Water and 

Sewerage)
Mahmoud Mohammad  Abushamma شمــا  أبو  محمد  محمود 

ومجاري (مياه  صحي   (فني/ 
Technician/Sanitation (Water and 

Sewerage)
Fawzi A H Dar Naser نارص دار  عبدالقادر  فوزي 

" كهرباء فني/ 
Technician/Electricity" Mohammad Adnan Abuawwad عواد أبو  عدنان  محمد 

" كهرباء فني/ 
Technician/Electricity" Yahia Zakaria  Qanqoush قانقوش زكريا  يحيى 

وتربيد تدفئة  فني/ 
Technicial/Heating and Air Conditioning Mohammad Aref  Halabiyeh الحلبية عارف  محمد 

نجارة   فني/ 
Technician/Carpentry Faris Mohammad  Alkhawaja الخواجا محمد  فارس 

زراعة عامل/ 
Worker/Agriculture Ayman Hani  Abdelghani الغني عبد  هاين  أمين 

نييك ميكا
Mechanic Saleh Mohammad Alhwari الحواري محمد  صالح 

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Khaled Mohammad Shihan شيحان محمد  خالد 

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Mahmoud Sareh  Al Owaidi العويدي سارح  محمود 

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Dafe Abed Alsalam  Al Bwareedi البواريد السالم  عبد  ضايف 

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Hussein Mahomohod  Sawafneh السوافنة محمود  حسني 

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Mnawar Hamd  Aldahamsheh الدهامشة حامد  مناور 

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Mohammad Farhan  Al Jundi الجندي فرحان  محمد 

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Anwar Mohammad Alwakhyan الوخيان محمد  أنور 

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Mohammad A  H    Almadaineh محمد عبد الحميد املداينة

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Ali Ghaseb  Al Jhran عيل غاصب الجهران

Engineering and Services Department   دائرة الهندسة والخدمات
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جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Iyad Ismail  Mustafa إياد إسمعيل مصطفى

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Reyad Shlash Alrwajeh رياض شالش الرواجيح البقوم

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Wesam Abdulmajed Alrahal وسام عبد املجيد الرحال

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Hamza Faiz Hajtass حمزه فايز الحاج طاس

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Monther Awad Al Mas'oud منذر عوض املسعود

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Mohammad Sabri  Zarouq محمد صربي زروق

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Faten Mohammad  Al Makhzoumi فاتن محمد املخزومي

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Ahmad Sayyed  Helael أحمد سيد هليل

أمن/ انضباط جامعي"
Security/University Discipline" Ahmad Mousa  Alfarraj أحمد موىس الفراج

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Tareq Akram Al Oran طارق أكرم العوران

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Abdallah Mohammad  Aladwan عبد الله محمد العدوان

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Majed Odeh  Alshakaheen ماجد عودة الشقاحني

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Yousef Rebhi  Abu Hejleh يوسف ربحي أبو حجلة

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Mazen Mefleh  Al Aqil مازن مفلح العقيل

أمن/ انضباط جامعي"
Security/University Discipline" Wedad Moussa  Joudeh وداد موىس جودة

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Yousef Mustafa Rawashdeh يوسف مصطفى رواشدة

أمن/ انضباط جامعي"
Security/University Discipline" Ali Abdullah Al Drou' عيل عبد الله الدروع

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Yahia Ishaq  Marahil يحيى إسحق مراحيل

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Nadia Abdelrahman  Alshawabkeh ناديا عبد الرحمن الشوابكة

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Malek Khalil Al Kurdi مالك خليل الكردي

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Tariq Khaled Alsabealah طارق خالد السبيلة

جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Khaldoun Abu Taleb خلدون خليفة أبو طالب

Engineering and Services Department   دائرة الهندسة والخدمات
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جامعي انضباط  أمن/ 
Security/University Discipline Sulaiman Ali Al Nsour سليمن عيل  النسور

أمن/ حارس
Security/Guard Fawwaz Haza  Al Thunibat فواز هزاع الذنيبات

أمن/ حارس
Security/Guard Ahmed Mosleh  Al Sawair أحمد مصلح السواعري

أمن/ حارس
Security/Guard Faisal Salameh Al Kaabneh فيصل سالمة الكعابنة

أمن/ حارس
Security/Guard Fahed Eid  Alnajada فهد عيد  النجادا

أمن/ حارس
Security/Guard Mohammad Hassn Alksas محمد حسن القصاص

أمن/ حارس
Security/Guard Sameer Mohammad Aldaham سمري محمد الدهام

  مراسل
Gofer Omar Abdelletif  Alazzeh عمر عبد اللطيف العزة

  مراسل
Gofer Ghaith Dawoud  Almasri غيث داود املرصي

  مراسل
Gofer Basem Jaber  Abuheid باسم جرب أبو هيض

  مراسل
Gofer Amjed Mohammad  Abukhazneh أمجد محمد أبو خزنة

  مراسل
Gofer Moyad Amen Shahin مؤيد أمني شاهني

  مراسل
Gofer Zayed Mohammad Al Hamouri زايد محمد الحموري

  مراسل
Gofer Yousef Othman Alramahi يوسف عثمن الرمحي

  مراسل
Gofer Abedalaziz Khaleel  Sabha عبد العزيز خليل صبحة

سائق
Driver Mahmmod Mohammad Khamis محمود محمد خميس

سائق
Driver Abdulkareem Mahmmud Almasarwa عبد الكريم محمود املصاروة

سائق
Driver Hasan Farouq  Bdeir حسن فاروق بدير

سائق
Driver Qusai Mohammad  Shehadah قيص محمد شحادة

سائق
Driver Ayman Mahmmoud Alqaryoti أمين محمود القريويت

سائق
Driver Ahmad Khalifah  Alkhalalh أحمد خليفة الخاليلة

سائق
Driver Mahmoud Mohammad Al Mahasneh محمود محمد املحاسنة

سائق
Driver Mohammad Yasen Alomari محمد ياسني العمري

سائق
Driver Sarhan Hmoud Alawawdeh رسحان حمود العواوده
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سائق
Driver Osama Mohammad Abuelawa أسامة محمد أبو عليوة

سائق
Driver Mohammad Nimer Abu Mayyaleh محمد منر أبو ميالة

سائق
Driver Mutleq Faiz Shahin مطلق فايز شاهني

سائق
Driver Khaled Ismail  Alayat  خالد إسمعيل العياط

سائق
Driver Faisal Ibrahim Alkhawaldah فيصل إبراهيم الخوالدة

سائق
Driver Mowafaq Faiz Abuomar موفق فايز أبوعمر

سائق
Driver Rateb Oqlah Alfoqara راتب عقلة الفقراء

سائق
Driver Moutasem Qdamah Abdulbaqi معتصم قدامة عبد الباقي

سائق
Driver Malek Mhana Abuseaam مالك مهنا أبو صيام

سائق
Driver Ahmad Yousef Abusharaf أحمد يوسف  أبو رشف

سائق
Driver Omar Abdalkarem Alebedat عمر عبد الكريم العبيدات

سائق
Driver Eisa Sedqe Husain عيىس صدقي حسني

سائق
Driver Azam Basem Abed عزام باسم عبد

سائق
Driver Faiz Jehad Daraz فايز جهاد دراز

سائق
Driver Waleed Hasan  Qaraq وليد حسن قراقع

سائق
Driver Mahmoud Tawfiq Alyaashi محمود توفيق اليغيش

سائق
Driver Adel Mahmoud Hjazi عادل محمود حجازي

سائق
Driver Shaban Mahmoud  Sabra شعبان محمود الشيخ صربة

سائق
Driver Mahmoud Wasel Abu Jaber محمود واصل أبو جابر

سائق
Driver Omar Mohammad Alshihan عمر محمد الشيحان

سائق
Driver Mohanad Tawfiq Alyaashi مهند توفيق اليغيش

سائق
Driver Ahmed Omar  Abuomar أحمد عمر أبو عمر

سائق
Driver Mohammad Haroon  Altaani محمد هارون أحمد الطعاين 

سائق
Driver Mohammad Abdualnour Almomani محمد عبد النور املومني
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سائق
Driver Omar Mufeid Eid عمر مفيد عيد

سائق
Driver Yousef Sliman Albtayha يوسف سليمن البطايحة

عامل/ نظافة
Worker/Cleaning Salem Subhi Al Khalil سامل صبحي الخليل

عامل/ نظافة
Worker/Cleaning Mustafa Thaheer Al Khalil مصطفى ظهري الخليل

عامل/ نظافة
Worker/Cleaning Ali Ahmad Al Hadedi عيل أحمد الحديدي

عامل/ نظافة
Worker/Cleaning Abdallah Mustafa  Issa عبد الله مصطفى عيىس

عامل/ نظافة
Worker/Cleaning Motaa' Ali Al Kailani مطاع عيل الكيالين

عامل/ نظافة
Worker/Cleaning Badri Botros  Massad  بــدري بطـرس جميـل

عامل/ نظافة
Worker/Cleaning Mahmoud Fekri Hasan محمود فكري حسن

Engineering and Services Department   دائرة الهندسة والخدمات
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 Information Technology Department   دائرة تكنولوجيا املعلومات 

Vision, Mission, and Objectives of theرؤية دائرة تكنولوجيا املعلومات ورسالتها وأهدافها
Information Technology Department

Vision
Excellence in the provision of services in order to achieve a 
competitive university environment.

Mission
Improve the quality of technical service support in the fields 
of communication and information technology.

Objectives
1. Develop the infrastructure of internal and external 

computer networks, equipment, and computer devices.
2. Provide the needed software for the educational and 

administrative processes. 
3. Activate and develop the computerized systems.
4. Continuous update of the University’s website.
5. Provide the University’s users’ with all the needed support, 

training sessions and technical counseling.
6. Maintain the safety and security of all systems and 

networks at the University.
7. Develop the knowledge and technical skills for the 

department’s staff members.
8. Connect the University with different institutions 

electronically.

رائـد عبد الجواد اللحـام 
  مديردائرة تكنولوجيا املعلومات

Raed Abdul Jawad Al Lahham
Director of Information Technology Department

الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  الفني  الدعم  خدمات  مبستوى  االرتقاء 

واالتصاالت.

األهداف
واألجهزة  والخارجية  الداخلية  الحاسوب  لشبكة  التحتية  البنية  تطوير   .1

وملحقاتها.
2. توفري الربمجيات الالزمة للعملية التعلمية التعليمية واإلدارية.

3. تفعيل األنظمة املحوسبة وتطويرها.
4. تحديث املوقع اإللكرتوين للجامعة بشكل مستمر.

يف  للمستخدمني  الالزمة  الفنية  واالستشارات  والتدريب  الدعم  تقديم   .5
الجامعة.

6. املحافظة عىل أمن األنظمة والشبكات وسالمتهم يف الجامعة.
7. تطوير الكفايات واملهارات الفنية لكادر املركز.
8. ربط الجامعة إلكرتونياً باملؤسسات املختلفة.

نجد مشعل الدريبي
 مساعد إداري

Najd Mashaal  Aldrebe
Administrative Assistant
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 Information Technology Department   دائرة تكنولوجيا املعلومات 

حمزة رضوان الصامدي
 رئيس قسم التعلم اإللكرتوين

Hamzeh Radwan  Al Smady
Head of E-Learning Department

جهاد حامد قزاعر
 مرشف موقع اإللكرتوين

Jehad Hamed Qazaer
Website Supervisor

رامي عمر رضوان
 فني/ مربمج

  Rami Omar Radwan
Technician/Programmer

أسامة هشام يونس
 فني/ شعبة الصيانة والدعم الفني 

 Osama Hesham Younes
 Technician/Maintenance and Technical

Support Unit

إسامعيل محمد الرواشدة
 رئيس قسم االنظمة املحوسبة

 Ismail Mohammad  Alrawashdeh
 Head of Computerized Systems 

Department

مصطفى ياسني عبد الجواد
 فني/ شعبة الصيانة والدعم الفني 

Mustafa Yaseen  Abed Aljawad
 Technician/Maintenance and Technical

Support Unit

حسن عثامن الصيفي
 فني/ شعبة الصيانة والدعم الفني 

Hasan Othman Alsaify
 Technician/Maintenance and Technical

Support Unit
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دائرة املشرتيات والعطاءات
Purchases and Tenders Department

Vision, Mission, and Objectives of theرؤية دائرة املشرتيات والعطاءات ورسالتها وأهدافها
Procurement and Tendering Department

Vision
Excellence in service delivery in order to achieve a 
competitive university environment.

Mission
Providing a high quality tangible and intangible sources that 
are suitable for the teaching and learning environment.

Objectives
1. Providing the University with materials and services from 

outside sources within high quality standards.
2. Ensuring the availability, sustainability, and sufficiency of 

materials and services.
3. Gaining the best offers to minimize the degree of risk.
4. Creating and sustaining effective partnerships with reliable 

and credible service providers.
5. Contributing to the advancement of financial resources’ 

efficiency.

محمد عاهد العرموطي
مدير دائرة املشرتيات والعطاءات
Mohammad Ahed Armouti

Director of Purchases and Tenders Department

الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية تنافسية.

الرسالة
مالمئة  عالية  بجودة  امللموسة  وغري  امللموسة  املادية  املصادر  توفري 

للبيئة التعلّمية.

األهداف
1. تأمني املواد والخدمات من مصادرها الخارجية للجامعة ضمن مواصفات 

عالية الجودة.
2. ضمن توافر املواد والخدمات واستمرارية تدفقها وكفايتها.

3. جلب أفضل العروض مبا يسهم بتخفيض درجة املخاطرة.
4. بناء رشاكات فاعلة مع مزودين موثوقني.

5. اإلسهام برفع كفاءة املصادر املادية.

روان توفيق الثوابية
 مساعد إداري

Rawan Tawfiq Althawabih
Administrative Assistant
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دائرة املشرتيات والعطاءات
Purchases and Tenders Department 

زيد نواف عبدالرزاق
 ضابط مشرتيات

 Zaid Nwaf Abdulrazaq
Purchases Officer

أديب أمجد العدوي
 ضابط مشرتيات

Adeeb Amjad  Aladawi
Purchases Officer
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Warehouses Department   دائرة املستودعات

Vision, Mission, and Objectives of the Warehouses Departmentرؤية دائرة املستودعات ورسالتها وأهدافها

Vision
Provide all internal financial support sources, and ensure 
their continuity to achieve optimal use.

Mission
Provide all the financial support internally and ensure its 
continuity in order to achieve best usage.

Objectives
1. Ensuring the availability, sustainability, and sufficiency of 

supplies.
2. Keeping pace with the latest database computerized 

systems
3. Developing the skills of the department’s staff to keep 

pace with modern administrative systems.
4. Securing the quality and quantity of all supplies.
5. Taking maximum advantage of all the available material 

sources.
6. Continue to develop all operations in accordance with 

quality assurance standards.

الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية تنافسية.

الرسالة
لتحقيق  استمراريتها  وضمن  داخلياً  املادي  الدعم  مصادر  كافة  توفري 

استخدامها األمثل.

األهداف
1. ضمن توافر اللوازم واستمرارية تدفقها وكفايتها.

2. مواكبة األنظمة املحوسبة لقواعد البيانات.
3. تنمية مهارات موظفي الدائرة ملواكبة األنظمة اإلدارية الحديثة.

4. املحافظة عىل املخزون كمً ونوعاً.
5. تعظيم االستفادة من املوارد املادية املتاحة يف الجامعة.

6. التحسني املستمر للعمليات جميعاً وفقاً ملعايري الجودة.

فادي فؤاد الرفاعي
ق. أ. مدير دائرة املستودعات

Fadi Fouad Al Refai 
Acting Director of Warehouses Department

آالء فؤاد الصوص
 مساعد إداري

Allaa Fuad Alsous
Administrative Assistant
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Warehouses Department   دائرة املستودعات

محمود موىس قنبز
 أمني مستودع

Mahmoud Mousa  Kunbuz
Storage Keeper

أمجد أحمد أبو مطر
 رئيس قسم املستودعات

Amjad Ahmad  Abu Matar
Head of Storage Department
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Student Recruitment Center   مركز استقطاب الطلبة

Vision, Mission, and Objectives : Students' Recruitment Centerرؤية مركز استقطاب الطلبة ورسالته وأهدافه

Vision
Excellence in recruiting new students.

Mission
To promote the recruitment of distinguished students.

Objectives
1. Present the University and its majors in a way that reflects 

the University’s image and reputation.
2. Communicate with the concerned authorities to recruit 

outstanding students.
3. Include cultural missions in the University’s extracurricular 

activities.
4. Conduct agreements with the concerned authorities to 

recruit new students from inside and outside Jordan.

الرؤية
التميز يف استقطاب الطلبة.

الرسالة
 الرتويج الستقطاب طلبة متميزون.

األهداف
1. التعريف بالجامعة وتخصصاتها مبا يعكس صورتها وسمعتها. 

2. التواصل مع الجهات ذات العالقة الستقطاب طلبة متميزون.
3. إرشاك امللحقيات الثقافية يف أنشطة الجامعة الالمنهجية.

داخل  من  الطلبة  الستقطاب  العالقة  ذات  الجهات  مع  اتفاقيات  عقد   .4
األردن وخارجها.

محمد حسام الدين شايب
مدير مركز استقطاب الطلبة

Mohammed Hossameddin  Shayeb
Director of Student Recruitment Center

شهدية محمد جرب
 مساعد إداري

Saahdea Mohammed Jbr
Administrative Assistant
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Student Recruitment Center   مركز استقطاب الطلبة

باسل هشام النشوايت
 شعبة الرتويج

Basel Hesham  Alnashwati
Promotion Unit

عمر جالل جلوقه
 مساعد إداري

Omar Jalal  Jallouqa
Administrative Assistant

أحمد نزيه شقور
 مصمم جرافييك 

Ahmad Nazih  Shaqqour
Graphic Designer

لينا عمر قادري
 شعبة الرتويج

Lina Omar  Kadri
Promotion Unit

وعد فيصل زيغان
 شعبة الرتويج

Waad Faisal Zeghan
Promotion Unit

محمود هاين الصواف
 فني/ مصمم

Mahmoud Hani Alsawaf
Technician/Designer
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Innovation and Entrepreneurship Center   مركز االبتكار وريادة األعامل

 د. عبد الرحمن ابراهيم زريق 
 مدير مركز االبتكار وريادة األعمل 

Dr. Abdulrahman Ibrahim Zuraik
Director of Innovation and Entrepreneurship Center

رؤية مركز االبتكار وريادة األعامل
ورسالته وأهدافه

Vision, Mission, and Objectives :
 Innovation and Entrepreneurship Center Center

الرؤية
األردّن  يف  وريادتها  األعمل  ابتكار  لرعاية  جامعّي  مركز  أّول  نكون  أن 

واألفضل من بينها.

الرسالة
تقديم أحدث أنواع التدريب والتوجيه والتعليم عىل أدوات االبتكار وريادة 

األعمل وأطره املصّممة خّصيًصا لطلبة الجامعات.

األهداف
1. نرش ثقافة االبتكار وريادة األعمل يف جامعة الرشق األوسط. 

2. إطالق برنامج مرسعة األعمل السنوي لتطوير املشاريع الناشئة.
3. تدريب عرشين شخًصا عىل األقل من مختلف كليات الجامعة وتخريجهم 

    من برنامج مرّسعة األعمل واالبتكار، وجلب االستثمرات لهم.

وعد ماهر عربيات
 مساعد إداري

Waed Maher  Arabyat
Administrative Assistant

Vision
To be the foremost university center for innovation and 
entrepreneurship in Jordan.

Mission
Providing state-of-the-art training, guidance, and education 
related to the tools and frameworks of innovation and 
entrepreneurship, especially designed for university 
students. 

Objectives
1. Establishing Innovation and Entrepreneurship Center 

at Middle East University and spreading the culture of 
innovation and entrepreneurship.

2. Inaugurating the annual Business Accelerator programme 
to develop start-ups. 

3. Training and graduating a minimum of twenty individuals 
from the University’s various faculties within the Business 
Accelerator programme and securing investments. 
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Human Rights Center   مركز حقوق االنسان

 د. بالل حسن الرواشدة
 مدير مركز حقوق االنسان

Dr. Bilal Hasan Al Rawashdeh
Director of Human Rights Center

Vision, Mission, and Objectives of the Human Rights Centerرؤية مركز حقوق اإلنسان ورسالته وأهدافه

الرؤية
االلتزام الجاد واملمرسة الفعلية لثقافة حقوق اإلنسان.

الرسالة
العمل عىل احرتام حقوق اإلنسان.

األهداف
1. نرش ثقافة حقوق اإلنسان بالوسائل املختلفة.

2. التعاون مع الجهات ذات العالقة بحقوق اإلنسان.
3. تلبية احتياجات املجتمع يف مجاالت حقوق اإلنسان .

مرام نضال عمرو
 مساعد إداري

 Maram Nedal Amro
Administrative Assistant

Vision
Serious commitment and actual practice of the culture of 
human rights.

Mission 
Work on the concept of respecting human rights.

Objectives
1. Spread the culture of human rights through different 

means.
2. Cooperate with the relevant entities in the field of human 

rights.
3. Meet the needs of the community in the field of human 

rights.
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Media Training and Development Center   مركز التدريب والتطوير اإلعالمي

 د. محمد كامل القرعان
 القائم بأعمل مدير مركز التدريب والتطوير اإلعالمي

Dr. Mohammad Kamel Al Quraan
Acting Director of Media Training and Development Center

 Vision, Mission, and Objectives of the Media Training andرؤية مركز التدريب والتطوير اإلعالمي ورسالته وأهدافه
Development Center

الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
االرتقاء مبهارات وأساليب اإلعالم واالتصال مبا يسهم يف إظهار الجامعة 

بالصورة التي تحقق لها ميزة تنافسية.

األهداف
1. تعميق الوعي بالعمل اإلعالمي ورسالته.

2. تدريب الطلبة والكوادر اإلعالمية عىل املستويني النظري والتطبيقي.
3. تبادل الخربات واالستشارات مع مؤسسات التدريب والتطوير اإلعالمي 

املختلفة.
4. تعزيز مفهوم أخالقيات اإلعالم وقانونيته.

5. استحداث وتطوير برامج تدريبية متميزة لتلبية احتياجات املجتمع.

Vision
Excellence in providing media training and development 
services to create a competitive university environment.

Mission
Advancing media and communications skills and methods to 
set up the University for competitiveness.

Objectives
1. Cementing the awareness of media work and its mission.
2. Training students and media staff in terms of theoretical and 

practical aspects.
3. Exchanging expertise and council with various media 

training and development institutions.
4. Promoting the concept of media ethics and legality.
5. Finding and developing distinct training programmes to fulfill 

the needs of community.

حنان حسن البو
 مساعد إداري

Hanan Hasan  Albaw
Administrative Assistant
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Media Training and Development Center   مركز التدريب والتطوير اإلعالمي

محمد رزق عوض الله
 رئيس شعبة التصوير واملونتاج

Mohammad Rizik Awadallah
Head of Filming and Editing Unit

محمود محمد املرطوان
 رئيس شعبة التلفزيون وق.أ. رئيس شعبة الصحافة

Mahmood  Mohammad Almrtwan
 Head of Television Unit/Acting Head of

Journalism Unit

محمد أحمد الخطيب
 فني/ قسم املسموع

 Mohammad Ahmad Alkhateb
Technician/Audio Department
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مركز التنمية والتطوير األكادميي واإلداري  
Academic and Administrative Development Center

 أ.د محمود حسني الوادي
 مدير مركز التنمية والتطوير األكادميي واإلداري

Prof. Mahmoud Hussein Al Wadi
Director of Academic and Administrative Development Center

رؤية مركز التنمية والتطوير األكادميي واإلداري 
ورسالته وأهدافه

Vision, Mission, and Objectives of the 
Academic and Administrative Development Center

الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
االرتقاء مبستوى كفاءة أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية يف الجامعة.

األهداف
1. نرش ثقافة التميّز يف األداء األكادميي واإلداري.

يف  واإلدارية  التدريسية  الهيئتني  أعضاء  ألداء  املستمر  التحسني   .2
الجامعة.

الهيئة  أعضاء  لدى  والتعليم  التعلم  أساليب  تطوير  يف  اإلسهام   .3
التدريسية.

4. تحديد الفئات املستهدفة للتنمية والتطوير األكادميي واإلداري.
5. اإلسهام يف تطوير القدرات البحثية لدى أعضاء الهيئة التدريسية.

مريم ربحي الواوي
 مساعد إداري

Mariam Rebhi M Alwawi
Administrative Assistant

Vision
Excellence in the provision of services in order to achieve a 
competitive university environment.

Mission 
Uplifting the efficiency of faculty members and administrative 
staff at the University.

Objectives
1. Spreading the culture of excellence in academic and 

administrative performance.
2. Continuous enhancement of the University’s faculty 

members and administrative staff’s performance.
3. Contributing to the development of faculty members’ 

learning and teaching methods.
4. Determining the targeted categories for academic and 

administrative development.
5. Contributing to the development of faculty members’ 

research capabilities. 
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وعد ماهر عربيات
 مساعد إداري

Waed Maher  Arabyat
Administrative Assistant

مركز يعقوب نارص الدين إلحياء الرتاث
 Yacoub Nasereddin Heritage Revival Center

 د. سليم محمد خنفر
 مدير مركز يعقوب نارص الدين إلحياء الرتاث
Dr. Saleem Mohammad Khanfar

Director of Yacoub Nasereddin Heritage Revival Center

رؤية مركز يعقوب نارص الدين إلحياء الرتاث 
ورسالته وأهدافه

Vision, Mission, and Objectives of the 
Yacoub Nasereddin Heritage Revival Center

الرؤية
متيز الجامعة عامليا يف إحياء الرتاث الحضاري والبيئي.

الرسالة
يف  التاريخية  والهوية  والبيئي  الحضاري  الرتاث  عنارص  إبراز  يف  اإلسهام 

املجتمع األردين والعريب.

األهداف
1. نرش الوعي بأهمية الرتاث األردين والعريب.

بيئي  وعي  إيجاد  يف  الستثمرها  الرتاث  وعنارص  البيئة  بني  الربط   .2
مستدام.

الباحثون  إليها  يحتاج  التي  واملخطوطات  الوثائق  توفري  يف  اإلسهام   .3
والطلبة ألغراضهم البحثية العلمية.

داخل  املختصة  الجهات  مع  بالتعاون  واألثرية  الرتاثية  املواقع  توثيق   .4
الجامعة وخارجها.

5. الحفاظ عىل املوروث الحضاري لدعم صناعة السياحة.

Vision
The University’s global distinction in reviving cultural and 
environmental heritage.

Mission 
Highlighting the elements of cultural and environmental 
heritage, as well as historical identity in the Jordanian and Arab 
community.

Objectives
1. Spreading awareness on the significance of Jordanian and 

Arab heritage.
2. Linking the environment with heritage elements to establish 

sustainable environmental awareness.
3. Providing researchers and students with the needed 

documents and manuscripts to proceed with their scientific 
researches.

4. Documenting cultural and historical sites in cooperation with 
relevant entities inside and outside the University.

5. Maintaining cultural heritage to support tourism.
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مركز اإلرشاد والخدمات النفسية  
Counseling and Psychological Services Center

 د. أماين ""محمد وليد"" محمود            
 مديرة مركز االرشاد والخدمات النفسية

Dr. Amani Mohammad Waleed Mahmoud
Director of Counseling and Psychological Services Center

رؤية مركز اإلرشاد والخدمات النفسية
ورسالته وأهدافه

Vision, Mission, and Objectives of the 
Counseling and Psychological Services Center

الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
عىل  املحافظة  من  املحيل  املجتمع  وأفراد  الجامعة  منتسبي  متكني 

الصحة النفسية ورعايتها.

األهداف
1. نرش ثقافة اإلرشاد النفيس ملنتسبي الجامعة وأفراد املجتمع املحيل.

املجتمع  وأفراد  الجامعة  ملنتسبي  النفسية  االضطرابات  من  الوقاية   .2
املحيل.

3. تقديم خدمات اإلرشاد النفيس الفردي والجمعي للمسرتشدين.

Vision
Excellence in the provision of services in order to achieve a 
competitive university environment.

Mission
Enable the University’s associates and local community 
members of maintaining their psychological health.

Objectives
1. Spreading the culture of psychological counseling amongst 

the University’s associates and local community members.
2. Protecting the University’s associates and local community 

members against mental disorders.
3. Providing individual and group counseling sessions.

وعد ماهر عربيات
 مساعد إداري

Waed Maher  Arabyat
Administrative Assistant
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مركز اللغات والرتجمة 
Language and Translation Center

رؤية مركز اللغات والرتجمة
ورسالته وأهدافه

Vision, Mission, and Objectives
The Language and Translation Center

الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
يف  املجتمع  احتياجات  لتلبية  والتدريب  التعلم  عىل  محفزة  بيئة  توفري 

اللغات والرتجمة.

األهداف
1. توفري مدربني من ذوي الكفاءات العلمية املتميزة.

2. استحداث وتطوير برامج تدريبية متميزة لتلبية احتياجات املجتمع.
3. تنمية مهارات املتدربني النوعية، والفكرية واملهنية.

اللغات  يف  الدولية  االختبارات  مجال  يف  العاملية  الهيئات  استقطاب   .4
األجنبية.

Vision
Excellence in the provision of services in order to achieve a 
competitive university environment

Mission
Creating an environment that stimulates learning and training 
to meet the needs of society in the field of language and 
translation.

Objectives
1. Providing well qualified trainers.
2. Creating and developing distinctive training programmes to 

meet the needs of society.
3. Developing the trainees’ qualitative, intellectual, and 

professional skills.
4. Contacting accredited international organizations 

responsible for international English examinations

 د.نرسين توفيق  يوسف     
 مديرة مركز اللغات والرتجمة

Dr. Nisreen Tawfiq Yousef
Director of Language and Translation Center

هبه محمد إقليم
 مساعد إداري

Hiba Mohammad  Iqliem
Administrative Assistant
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هديل فايز املناصري
 مرتجمة

 Hadeel Fayez Al Manaseer
Translator

ضحى صايل الطالفيح
 مرتجمة

Duha Sayel Al-Talafeeh
Translator

مركز اللغات والرتجمة 
Language and Translation Center
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مركز االستشارات والتدريب
Consulting and Training Center

رؤية مركز االستشارات والتدريب
ورسالته وأهدافه

Vision, Mission, and Objectives of the 
Consulting and Training Center

الرؤية
الريادة يف مجايل االستشارات والتدريب.

الرسالة
التميز يف الخدمات االستشارية والتدريبية املقدمة للفئات املستهدفة.

األهداف
1. مواكبة التطورات العلمية واملهنية والفنية واالستشارية يف املجاالت 

كافة.
2. توظيف الطاقات والقدرات املبدعة يف تنفيذ برامج املركز وأنشطته.

للجهات  والفنية  العلمية  والدراسات  والخدمات  االستشارات  تقديم   .3
املختلفة.

4. اإلسهام يف تنمية املوارد املالية للجامعة.

Vision
Leadership in consulting and training.

Mission
Excellence in providing consultancy and training services for 
targeted groups.

Objectives
1. Keeping pace with scientific, professional, technical, and 

consultancy developments in all fields.
2. Employing creative capabilities in implementing the center’s 

programmes and activities.
3. Providing scientific and technical consultancies, services, 

and studies for all entities.
4. Contributing to the development of the University’s financial 

resources. 

لجني أحمد خرض
 مساعد إداري

Lujain Ahmad  Khader
Administrative Assistant
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مركز شبكة تنمية السياحة والسفر للرشق األوسط
Middle East Travel and Tourism Development Network Center

 د. سوزي محمد حاتوغ
 مديرة مركز شبكة تنمية السياحة والسفر للرشق االوسط

Dr. Suzy Mohammad Hatough
Director of Middle East Travel and Tourism Development Network Center

لينا سعيد بزادوغ
 مساعد اداري

Leena Saied Bazadough
Administrative Assistant

رؤية مركز شبكة تنمية السياحة والسفر للرشق 
األوسط ورسالته وأهدافه

Vision, Mission, and Objectives : 
Middle East Travel and Tourism Development Network Center

الرؤية
عىل  والّسفر  الّسياحة  قطاع  يف  املستدامة  التّنمية  تحقيق  يف  التّميّز 

مستوى الرّشق األوسط.
الرسالة

تعظيم املنافع والفرص الّناجمة عن قطاع الّسياحة والّسفر عىل مستوى 
اإلقليميّة  املنظّمت  مع  رشاكات  إقامة  خالل  من  األوسط،  الرّشق 

والعامليّة واإللتزام بأهداف التّنمية املستدامة.

األهداف
وبحراً،  (برّاً،  إليها  والوصول  الّسياحيّة  الوجهات  بني  االتّصال  1. تحسني 

وجّواً).
2.  تطوير إسرتاتيجيّات اإلعالم الرّقمي والرّتويج الّسياحي املشرتك لّدول 

اإلقليم. 
3.  االرتقاء مبستوى الخدمات وتطوير املنتج الّسياحي وضبط الجودة.

4. دعم اإلنتاج العلمي، واإلبتكار، والتعليم والتّدريب يف الّسياحة والّسفر. 
5.  دعم مشاريع تنمية البيئة والرّتاث الثّقايف وحميتهم.

6.  تطوير إدارة  الوجهات الّسياحيّة وتحقيق التّنافسيّة.
7. تسهيل الّسفر للجميع.

Vision
To excel in achieving sustainable development in travel and 
tourism in the Middle East .

Mission
To maximize the benefits and opportunities of travel and tourism 
sector in the Middle East, by establishing partnerships with 
regional and international organizations, and committing towards 
achieving sustainable development goals. 

Objectives
1. Improving inter and intra connectivity between tourism 

destinations (air, land, and sea).
2. Developing joint strategies for digital media and tourism 

promotion between regional countries.
3. Upgrading the quality of standards in tourism services, products 

and quality control systems.
4. Endorsing scientific production, innovation and education.
5. Supporting projects to protect and develop the environment and 

cultural heritage.
6. Developing tourism destination management and achieving 

competitiveness.
7. Facilitating Travel for All.
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Graduation ceremony 2010-2009 حفـــل تخريـــج
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Graduation ceremony 2011-2010 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2012-2011 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2013-2012 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2014-2013 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2015-2014 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2016-2015 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2017-2016 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2018-2017 حفـــل تخريـــج
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MEU MAP  خريطة الجامعة
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