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الجامعة في سطور
أنشئت جامعة عمان العربية عام 1999م كجامعة خاصة غير ربحية تختص بالدراسات العليا تحت مسمى جامعة عمان العربية
للدراسات العليا ،وكانت بذلك أول جامعة أردنية مختصة في برامج الدراسات العليا تطرح برنامجي الماجستير والدكتوراه ،وهي
جامعة معتمدة اعتمادًا عامًا وخاصًا وعضوًا في اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات العالمية.
تسعى الجامعة إلى التميز وتجسيد روح الريادة واإلبداع في جودة التعليم واصالة البحث العلمي وخدمة المجتمع ،وإلى إعداد
كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل ،وتعمل على تحفيز المواهب الريادية واألفكار اإلبداعية لدى الطلبة
وإطالقها من خالل توفير البيئة المناسبة لبعث الطاقات الكامنة لديهم وتحفيزهم على المبادرة والتصميم من اجل أن يتحول
اإلبداع والتميز إلى حالة دائمة وثقافة راسخة متأصلة ،وتسعى ألن تكون فريدة من نوعها في تطوير ُ
وتنمية مهارات
الق ُدرات
ِ
التفكير العلمي واإلبداعي والناقد للوصول إلى التميز من خالل توظيف التعليم المبني على التجربة والتطبيق العملي والريادة
المهنية الموجهة نحو السوق واحتياجاته لتشكل جامعة عصرية شاملة ورائدة في منهجيتها وخططها الدراسية على المستوى
الفكري والوعي الحضاري والتنوع الثقافي وتنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والتطرف
ّ
المحلي واإلقليمي والعالمي ،وتعزز االنفتاحِ
والتعصب واحترام الرأي والرأي اآلخر .انقضت مرحلتان في مسيرة الجامعة تمثلت األولى في اقتصار برامج الدراسة فيها على
الدراسات العليا ،في حين تمثلت المرحلة الثانية في مطلع عام 2009م بفتح باب القبول في برامج البكالوريوس وأصبح اسمها «
جامعة عمان العربية».
لقد رفدت الجامعة المجتمع المحلي والعربي بكفاءات متميزة يقوم على تدريسهم كادر متميز من أعضاء هيئة التدريس
من حملة درجة الدكتوراه من جامعات محلية وعربية وعالمية متميزة .يوفر موقع الجامعة إطاللة رائعة على العاصمة عمان
ومحافظتي جرش والبلقاء من خالل موقعها المتميز على شارع األردن المطل على حوض البقعة ،وتمتاز مباني الجامعة بطابع
معماري يجمع ما بين األصالة والحضارة والحداثة وتبعد اثني عشر كيلو مترا الى الشمال من العاصمة عمان.
تؤدي جامعة عمان العربية رسالتها وتقوم بوظائفها وتحقق أهدافها بصورة رئيسية من خالل كلياتها :كلية العلوم التربوية
والنفسية ،وكلية األعمال ،وكلية القانون ،وكلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية ،وكلية اآلداب والعلوم ،كلية الهندسة ،كلية
الصيدلة باإلضافة الى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا وعمادة شؤون الطلبة .حققت جامعة عمان العربية انجازًا جديدًا
بدخولها ضمن قائمة أفضل  100جامعة عربية وفقًا لتصنيف كيو اس العالمي للجامعات العربية متقدمة  120مرتبة عن العام
الماضي وحلت في المرتبة السابعة محليًا بين الجامعات األردنية التي دخلت التصنيف هذا العام والثالثة على مستوى الجامعات
الخاصة االردنية.

الرؤيــا:

جامعة متميزة في التعليم والبحث العلمي وفاعلة في بناء مجتمع المعرفة.

الرسالة:

تقديم تعليم جامعي متميز وإنتاج أبحاث علمية إبداعية تخدم المجتمع ،وتنتج المعرفة ،وتحقق الجودة ،وتساهم في التنمية
الشاملة.

األهداف:

 .1استقاللية الجامعة أكاديميًا وفكريًا وماليًا وإداريًا وتنمية الروح التنافسية في إطار المساءلة والشفافية ،وتطوير األنظمة
والتعليمات واإلجراءات.
 .2توفير البيئة الجامعية الجاذبة التي تحقق التميز واإلبداع األكاديمي والمعرفي.
 .3االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا خاصة البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنمية.
 .4تسويق برامج وأنشطة الجامعة وتفعيل تواجدها محليًا وإقليميًا.
 .5توفير بنية تحتية مالئمة لمعايير االعتماد وضمان الجودة وصو ً
ال إلى التميز على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
 .6تطوير الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها باستمرار لتحسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي في الجامعة بغية التواؤم
مع متطلبات سوق العمل.
 .7االستثمار األمثل لمصادر التمويل المتاحة للجامعة وإيجاد مصادر جديدة متنوعة وضبط النفقات.
 .8تمكين رأس المال البشري لمواكبة التطورات المعرفية في المجال العلمي واإلداري وتطوير الهيكل التنظيمي في الجامعة.
 .9تحسين مدخالت الجامعة من الطلبة بما ينسجم مع معايير االعتماد العام والخاص وسياسات القبول.
 التسامح ونبذ العنف والتطرف. الجودة والتميز.القيم الجوهرية:
 الشفافية والمساءلة. العدالة والنزاهة. االنتماء الوطني. احترام الرأي والرأي اآلخر. التعليم والتعلم المستمر.الفريق.
بروح
 القيادة والعمل احترام القيم والتنوع الثقافي. -مكافأة اإلبداع واإلنجاز.
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المعرفة،
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التحتية
البنية
لتطوير
الموضوعة
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والقاعات
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وبرامجها
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قيد االعتمادِ
ِ
حيث َّ
تخصصات جديدةٍ وهي ُ
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ِ
ِ
اهللِ
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ّ
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والوصول.
العزم واإلصرا َر على
حفظه اهلل ورعاهُ –
اهلل الثاني ابن الحسين –
البذل والعطاءِ
َ
ِ
ِ
ُ
ُ
والتشبيك مع
واالجتماعية،
والبحثية،
العلمية،
المجاالت
الرائعة من إنجازات ٍرائدةٍ في
حققته جامع ُتنا
وإننا لنفخ َر بما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
وتكاتف
يكون إال
المملكة .وأن هذا التمي َز ال
والخاصة في
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ِ
ِ
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ِ
ِ
ِ
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ِ
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والموظفون،
واإلدارية،
الهيئتين التدريسيةٍ ،
وأعضاء
الجامعة
رئيس
يقدمها
التي
الكبيرة
الجهود
مثمنين
الجميع
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
ُ
ُ
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التخطيط
والمستمر تم تحقيق النماءِ والتطو ِر
الدائم
دعمكم
فبفضل
والعاملون فيها.
ِ
للجامعة في جو سادهُ
ْ
ِ
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ِ
ُ
ُ
ُ
وتبادل األفكا ِر َ
ْ
المعلم
بين
التفاعل
لتحقيق
الجامعة كمنبٍر أكاديمي سعى
أثبتت هذه
والنزاهة حيث
والعدالة
السليم
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
المسؤولة
والحرية
الفكرية
قاعدة مشتركة
والطالب وقد وف َر لنا جميعًا
ِ
ِ
ِ
تستند على المبادرةِ
للعمل الجماعي الجادِ
ِ
ُ
ِ
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ُ
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ْ
تتحقق في
إلنجازات أخرى سنراها
التخطيط
ذكرت ،وغيرها ،وفي
اإلنجازات التي
تحقيق
في
فعالة
ر
عناص
لتكون
ٍ
ِ
ِ
َ
ِ
القريب إن شاء اهلل.
المستقبل
ِ
ِ
بسؤال اهللَّ ،
َ
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َ
هذه
كلمتي
وأختم
واألمان،
األمن
يديم علينا
العربية ،وأن
يحفظ لنا
جل وعال ،أن
ِ
األردن وسائ َر البالدِ
ُ
َ
ِ
والوئام
والحب
الخير
ويجمعنا دائمًا على
ِ
ِ
ِ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
رٔييس هئية المديرين
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كلمة رٔييس مجلس أالمناء
ُ
وبع ُد:
ورحمة اهللِ وبركا ُت ُه،
السالم عليكم
ْ
ُ
ُ
األرض ذلو ً
ُ
َ
والص ُ
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األرض ،الذي ُج َع ْ
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داعية
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أشرف َم ْن
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ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
ْ
فصلت عليه
الحق،
هم .محمدٌ الذي صلى عليه
ِهم
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األمن
ِ
ِ
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دينهم وأموال ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ُ
ّ
َ
أجمعين.
بيته
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،
والناس
المالئكة
ِ
ُ

أبناءنا الخريجين والخريجات

ً
عالية في أهدافه ومنزلته مهما كان عمره
لقد آمنت المملكة األردنية الهاشمية ومنذ نشأتها بأن اإلنسان يعد قيمة
أو جنسه أو عرقه أو لونه أصله ثابت وفرعه في السماء  ،وانطلق األردن من هذه القناعة وهذا اإليمان يؤسس ويشيد
بنيانًا راسخًا من المعرفة والحداثة والتطور يعانق الجوزاء ألقا وبهاء واعتزازًا بالشباب الواعي والمنفتح الذي يحدوه األمل
بمستقبل واعد ،وفضاءات أكثر رحبًا من التقدم والرقي.
وإنه لمن دواعي سروري أن أرى طلبة من جميع الدول العربية تختار االلتحاق في الجامعات األردنية كي تجني ثمار
العلم من هذه الصروح ،حيث جاء تأسيس جامعة عمان العربية عام 1999م لتكون شريكًا فعا ً
ال في جهود التنمية
البشرية واالقتصادية واالجتماعية على المستوى الوطني والعربي واإلقليمي ولتكون منارة علم ومعرفة نظرًا للمزايا
التي جعلتها من الجامعات الرائدة في مجال التعليم والبحث وخدمة المجتمع في المنطقة .وهذا ألمر يستدعي
االعتزاز والثقة بما أثمرت عنه تلك الجهود المباركة في رفعة الجامعة وتطورها والوصول بطلبتها إلى تحقيق التقدم
والتميز ،مما يجعلهم قدوة حسنة ،ومثا ً
ال يحتذى به من جميع الطلبة في المملكة وكذلك بإيصالهم إلى المستوى
الذي يليق بها كجامعة عربية عريقة في أردن العرب وتحت ظل القيادة الهاشمية.

الخريجات والخريجون سلمهم اهلل
يطيب لي وعبر الكتاب السنوي للعام الجامعي  2020/2019أن أتقدم اليكم بأصدق آيات التهنئة والتبريك بمناسبة
تخرجكم من الجامعة بعد سنوات من الجد والعطاء تلقيتم خاللهم علومكم على يد أساتذة متميزين بعلمهم
حرصوا على إعدادكم اعدادً متكامل الجوانب ،وتعزيزكم بجملة من المهارات المتميزة إلدخالكم سوق العمل
بتنافسية عالية ،وهنا يسعدني أن أشاطر اهلكم وذويكم بتخريجكم لنضرع الى اهلل العلي القدير أن يبارك فيكم
كشجرة اصلها ثابت وفرعها في السماء.

أعزائي الطلبة:

أملنا فيكم كبير ،ورجاؤنا أن تكونوا الضمير الحق لتكونوا االيادي المباركة التي ساهمت في تكوين العلم والمعرفة
وأن تجسدوا حق الجامعة عليكم بأن تكونوا خير سفراء لها تقدمون كل ما هو نافع ومفيد لبناء المواطن الناجح
ومحط رجاء الوطن بكم .سائرين على هدى المواطنة الحقة وبناء المجتمعات المرتكزة على المساواة وسيادة القانون
والعيش المشترك وترسيخ هويتنا العربية اإلسالمية.

أبناءنا الخريجين والخريجات

وفي الختام اذكركم بانكم أنتم المستقبل واستشرافاته الخالقة ،والسالح المنيع للنهوض باألوطان .وإنني ألســأل
ّ
يمن على قائد هذه البالد ورائد نهضتها ،جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين بالعمر المديد
اهلل جلت قدرته ،أن
لتشهدا ثمرات جهـــودكما الخــيّرة تتوالى إنجـــازًا بعد إنجاز ،إنه  ،سبحانه وتعالي ،سميع مجيب

ُ
ُ
وبركاته
ورحمة ال ّله
والسالم عليكم
ُ
رٔييس مجلس أالمناء
د .عمر مشهور حديثة الجازي

8

الدكتور

عمر مشهور حديثة الجازي
رٔييس مجلس أالمناء

9

كلمة القائم بأعمال رئيس الجامعة
َ
والخريجات
الخريجين
أبناءنا
ِ
ُ
ورحمة اهلل وبركاته
السالم ُعليكم

ُ
م
ص َّلى
ص ْحب ِِه أَ ْج َم ِعيْن ،وَ َم ْن َتب َ
حم ٍد وَ عَ َلى آل ِِه وَ َ
الحمد هلل حمد الشاكرين المقرين بنعمته وفضله وسعة رحمته وَ َ
ُ
ِع ُه ْ
اهلل عَ َلى ُم َّ
الدين .وب َْع ُد،،،
س ٍ
ان إ َلى يَوْ ِم ِّ
ِإح َ
ب ْ
َ
ً
كتابه العزيز﴿ :اقرأ باسم ربك الذي خلق ،خلق االنسان من علق ،اقرأ وربك االكرم ،الذي علم
حكم
القائل في ُم
امتثاال ألمرِ اهللِ العظيم
ِ
ِ
ِ
بالقلم ،علم االنسان ما لم يعلم﴾ صدق اهلل العظيم،
َ
قد ُم ب َِما ي َّت ُ
الت َمت ْي َنة ،ذلك َّ
جامعة عمان
أن
المقام لذكرهِ من
سع
ِص ٍ
ٍ
ِي ب ِ
ص ُل بِالوَ ِ
إنجازات عظيمة قامت بها جامعتناَ ،ت َّت ِ
اق ِع َ
ُ
ُن ِّ
الع َمل ِّ
ُ
ْ
الم ْن ُ
ت وَ َما َت َز ُ
ُ
َ
َّ
ال أ ْن ُم َ
َ
َ
ْ
شودِ بكل ثقة وعزيمةَ ،ف َكا َن ْ
ْس
ي
م
ت
ال
الى
الوصول
حو
ن
سنوات
وخالل
ا
ه
ج
ل
أ
ت
م
ل
نشأتها
ومنذ
العربية
دً
ْ
ُّزِ
وذ ًجا لل ّتد ِري ِ
ُ
َ
َ
َ
ً
مكانة لها موقعها بين
لتح َّل بذلك
صيْنِ ،
الج ِ
َفع ِك َفاي َِة ِ
ي الرَّ ِ
مس ْي َر َتي ال َّت َع ُّلم وال َّت ْع ِلي ِ
وم َثا ًلا يُق َت َدى في ر ِ
َ
ْم َم َح ِّليًا واقليميا ودَ وْ ِل ًيّا؛ ُ
ام ِع ِّ
الجامعات االردنية والعربية للوصول الى العالمية باذن اهلل بجهد اعضاء الهيئة التدريسية واالدارية وسمعة مخرجات طلبتهاَ ،ف َق ْد َخ َ
ط ْ
ت
الم َت َنوِّ عَ ِة ّ
َام ِج َها َ
ام َع ُة عمان العربية ُخ ُ
اف َق ِة َم َع
الشاملة،
ْع َبر ِ
َج ِ
طوَ ٍ
والم َتوَ ِ
ات ر ِ
الح ُ
ِج ِمي ِ
يل َ
َاس َخ ًة في ُ
ُ
األكادِ ي ِْمي َِّة ُ
صوْ ِل عَ َلى االعْ ت َِمادِ َ
الم َح ِّل ِّ
الدوْ ِلي َِّة ِلت َ
ِّ
َ
يَ ،ف ْ
َامج،
ل
ح
الم
ع
م
ت
ج
الم
ات
َاج
ي
اح ِت
ِلك ال َبر ِ
صوْ ِل عَ َلى االعْ ت َِمادَ ِ
ِ
ات َّ
الح ُ
ِ
ض ًلا عَ ِن السعي في الفترة القادمة ضمن خطة واضحة في ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ِإي َْما ًنا ِم ْن َها ب َ
صل ب َ
َّات
إل ْق ِلي ِْمي َِّة
الج ِ
ِها ِم ِن ا َّتفاقي ٍ
وما ي َّت ِ
الم َج ِ
والدوْ ِليَّةِ ،في ُم ْخ َتل ِ
ام َع ِ
َّ
ِضرُ وْ رَةِ ال َّت َع ِ
اون َمع َ
الم َحليَة وا ِ
االت ال َّت ْعلِيميَّةَ ،
ف َ
ات َ
َّ
ُ
َ
َّ
َ
َ
اث
ف
ي
ع
الس
ة
ع
ام
الج
واصلت
حيث
ع.
م
ت
ج
الم
ة
م
د
وخ
ِي،
ل
ا
الع
ْم
ي
عل
ت
ال
ج
ان
م
وض
َّة،
ي
ث
َح
ب
ال
َّة
ي
ْم
ي
األك
ؤون
بالش
ُت ْع َنى
ِ
ِ
ِح َد ِ
ِ
ِ
ِ
ةِ
ِ
ِ
ادِ
َ
َ
ْ
وَ
َّ
دَ
ي ْ
ْ
وْ
ِ
ِ
َ
َ
است ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َّ
ُ
ّ
الم ْعرِ فة ،التِي شكل ْ
عة التسعة ،بِما َحوَ ْت ُه
الج ِ
ام ِ
صبًا لِكلي ِ
ت ِفي َم ْج ُموْ عِ َها ،ر ِ
ص َ
َافدً ا َخ ْ
الم َت َخ ِّ
ِ
َات َ
ص ِة ِفي ش َّتى ُحقوْ ِل َ
البرامج األكادِ ي ِْمي َِّة ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ِم ْن َت َ
ْ
ْ
الم ْعرِ ِفيَّة ا ّلتِي
ل
ق
الح
ْع
ي
م
ج
ل
م
ش
ت
حيث
،
والبكالوريوس
الماجستير
المستويين
على
تخصصا
وثالثون
ستة
ي
ف
ت
م
ظ
ت
ن
ا
ات
ص
ص
خ
ِ
ِ
َ
وْ
ُّ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ض َ
إل َ
اف ِة ِإلى ْ
ام
اإلنسا ِني َِّة
ِب
ُت ْع َنى
ِ
والعل ِمي َِّة والهندسية وَ َما َي َتفرَّ ع عَ ْن ُه َما ِمن َم َجال ٍ
ِ
بالجوَ ان ِ
الموْ ُ
َ
اهت َِم ِ
صول ،ب َتطويْرِ
َ
ات َتط ِبي ِْقيَّة ،بِا ِ
الجام َع ِة َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
العلمي َِّة
َّة
ي
ْم
ي
ل
ع
ت
ال
ر
الك
اب
ط
ِق
ت
واس
واالعتماد،
الجودة
معايير
فق
َّة
ي
ْس
ي
ر
د
ت
ال
ة
ئ
ي
اله
ألعض
َّة
ي
لم
الع
َة
ي
الكفا
ِ
الم َت ِم َّي َزة ،لال ْرتِقاءِ بِالمس ْيرَةِ ِ
ِ
ِ
ادِ
ِ
ِ
ِ
اءِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
وَ
وَ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ُ
وبما يتماشى ايضا مع خطة الجامعة االستراتيجية لالعوام المقبلة.

طلب َت َنا األع ّزاء

ِسا َلت َ
ْق ر ُْؤ َيت َ
ْسي َِّة،
الج ِ
ات ال ّت ْد ِري ِ
ت وستعمل الجامعة عَ َلى َتوْ ِفيْرِ القاعَ ِ
ساَ ،ف َق ْد عَ ِم َل ِ
ِها وَ ِ
اق ًعا َم ْل ُموْ ً
ِها ور َ
َل ْ
ام َع ُة ُج ْهدً ا ِفي َت ْح ِقي ِ
م َت َّد ِخرْ َ
َ
ِم ُم َت َ
الم َت َ
َات ال َت ْ
ْق
العالِي وَ ُمرْ َت َك َزاتِه،
والمدرّجات،
والقادِ رَةِ عَ َلى َت ْل ِبي َِة َح ْي ِثي ِ
ط َّل ِ
َرات ِ
والم ْخ َتب ِ
ْم َ
طوِّ رةِ وَ َت ْج ِهيْزِ َها ب َِما ُي َلائ ُ
بات ال َّت ْع ِلي ِ
ط ِبي ِ
الع ْل ِمي َِّة ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
ُّ
س َع ْ
وع
الج ِ
الم ْعت ِم َدةِ عَ لى أ ْح َد ِث التق ِني ِ
ِ
ص َ
م الت ْعلِيميَّة ،ك َما َ
المتخ ِّ
َّات والنظ ِ
المرْ كزِ ي َِّة ،والفرُ ِ
ت إلى ِإثرَاءِ َمكتب َِة َ
ام َع ِة َ
صةُ ،
ِلم ْعرِ ف ِة ُ
يل َ
العل ِم ِّ
ي وَ َت ْفع ْيل ِِه عَ َلى الوَ ْج ِه َ
ِغايَات َت ْ
األ ْم َثلَ ،ف َ
الم ِه َّم ِة ،ل َ
ض ًلا عَ ن ِإ ْثرَائ َ
َانات عَ الميَّةٍ
ِها بِقوَ اعِ ِد َبي ٍ
ث ِ
َح ِ
ِالمر ِ
طوِ يْرِ ُأ ُ
س ِ
س الب ْ
َاج ِع ُ
الم ْن َبث َِق ِة عَ ْن َها ب َ
ُ
الع ْل ِم ِّ
ً
َ
َ
َ
ُّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
شط ِة
الج ِ
ام َع ِة بالبحث العلمي وايالء االيفاد اهمية قصوى واالهتمام باألن ِ
ُمتنوِّ عَ ةِ ،خ ْد َمة َ
لع َم ِليَتي الت َعل ِ
م والت ْع ِليْم .يَضاف إلى ذلِك اعْ ِتناء َ
الالم ْن َه ِجي َِّة ّ
َات ال ّتدرِيبي ِّة؛ ْ
ص ْقل َ
ِها،
ات اإلرشادي َِّة وَ ِ
اهب ِ
إلغ َناءِ تجربتهم ال َّت ْع ِليْمي َِّة ،وتحفيزِ َموَ ِ
الدوْ ر ِ
الخ ْد َم ِ
ْم ِ
للط ِ
م وَ َ
ِه ْ
الم َه ِنيَّة ،وعَ ْق ِد ّ
لبة ،وَ َت ْق ِدي ِ
َ
َ
َ
ً
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
لتهيئتهم لسوق العمل ،ك َما أوْ ل ْ
ْم
ْم َبر ِ
الج ِ
َام ِج الت ْد ِري ِ
ْب والت ْع ِلي ِ
ال تق ِدي ِ
ي أه ِميَّة قصوى ،وذلك ِمن ِخل ِ
ت َ
الم ْجت َم ِع َ
امعة ِخ ْد َمة ُ
الم َحل ّ
الع ِدي ِْد ِم َن َ
الم ُ
س َت ِمرّ  ،وَ اإلر َ
ش َ
احي ال َّت ْ
ِض َ
است َ
باإلض َ
َ
ط ِة
الم َت َنوِّ عَ ة،
األ ْن ِ
شوْ رَةِ ِفي ال َّنوَ ِ
ْم ِ
اف ِة َ
اف ِة إ َلى ْ
الم ْ
اني ،وَ َت ْق ِدي ِ
ط ِبي ِْقي َِّة ُ
الخ ْبرَة وَ َ
ْشادِ َ
ُ
المي َْد ّ
ً
َ
ّ
َ
ْ
خطوات واثقة للسعي الى
عي .وكل هذهِ اإلنجازات التي خطت بواسطتها جامعة عمان العربية
الج ِ
ٍ
إلق ِلي ِْمي َِّة دَ ِ
الحر ِ
َم َ
اخ ِل َ
الم َح ِلي َِّة وا ِ
َ
ام ّ
الشركة المالكة للجامعة شركة االمتياز والمساهمين فيها؛ وجهود
صو َلة
ِ
لمجلس إدارةِ
العالميةَ ،ما َكا َنت ل َت َت َّ
الموْ ُ
ِ
أصل َلوال ُ
الجهوْ دِ َ
ْس ِه سعادة الدكتور عمر الجازي َ
األ ْكرَم.
الجامعةُ ،م َم َّثلة ِب َر ِئي ِ
َم ْجل ِ
ِس ُأ َمناءِ َ

أبناءنا الخريجين والخريجات
في الختام نبارك لطلبتنا الخريجين من الفوج العشرين من حملة درجة الماجستير ومن الفوج العاشر من حملة درجة البكالوريوس
متمنيا لهم حياة سعيدة ومستقبال زاهرا مليئا بالخير والتميز.
حفظ اهلل ُ
ّ
َّ
َ
َ
الع َ
األرْدُ َّن وَ َ
ط ًنا َ
ظ ِّل َح ْ
َ
ل
م،
ظ
ع
الم
ْن
ي
س
الح
ْن
ب
ا
ِي
ن
ا
الث
ْد
ب
ِك
ل
الم
َّة
ي
م
اش
اله
ة
ل
ا
ل
الج
ب
ِ
ِي عَ ْه ِدهِ
اهللِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِ
طاءِ في ِ
َ
للخيْرِ وَ َ
اح ِ
وَ
وَ
عَ
ضرَةِ َ
َ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
َ
ِّ
األميْن.
ِ

ُ
ورحمة اهللِ وبركا ُت ُه
عليكم
والسالم
ْ
ُ
القائم بأعمال رئيس الجامعة
أ .د ،خالد الطراونة

10

أالستاذ الدكتور

خالد الطراونة
القائم بأعمال رٔييس الجامعة

11

مجلـس األمنـاء
الدكتور

عمر مشهور الجازي
رٔييس مجلس أالمناء

أ.د .خالد الطراونة

القائم بأعمال رٔييس الجامعة

12

د .عارف الزعابي

نأيب رٔييس المجلس

أٔ .احمد سليمان الخالد
رٔييس هئية المديرين

مجلـس األمنـاء

ٔا.د محمد الوديان

ٔا.د مهدي اللطايفة

عضوًا

عضوًا

دٔ .احمد الشيحه
عضوًا

أ .د .إخالص الطراونة
عضوًا
أ .د .موسى عبوده سمحه
عضوًا
أ .محمد محمود صقر
عضوًا
د .محمد أالنصاري

أ .محمد العتيقي

عضوًا

عضوًا

أ .سعد عبد الرزاق الزيد
عضوًا

أ .بثينة طارق القدومي
ٔامين سر مجلس أالمناء

13

مجلـس الجامعة
أالستاذ الدكتور

خالد الطراونة
القائم بأعمال رٔييس الجامعة

ٔا.د فٔواد الجوالده

ٔا.د عودة ٔابو سنينة

ٔا.د محمد عطير

عميد شٔوون الطلبة

ممثل كلية العلوم التربوية

ممثل كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

والنفسية

14

مجلـس الجامعة

أ .د .خالد حسن محمود
ممثل كلية الصيدلة

د .سهيله بنات

د .هيام التاج

قٔ.ا.عميد كلية العلوم
التربوية والنفسية

د .يزن الرشدان
قٔ.ا .عميد كلية الصيدلة

ممثل كلية العلوم
التربوية والنفسية

د .خالد بني حمدان

د .مٔومن السعايدة

ممثل كلية أالعمال

ممثل كلية القانون

د .اسراء علي

د .مطيع الشبلي

د .محمد الموسى

ممثل كلية علوم الطيران

مدير مركز أالعمال الريادية
والمبادرات المجتمعية

ممثل كلية آالداب والعلوم

15

مجلـس الجامعة
د .عيسى عليان
ممثل كلية الهندسة

د .بالل ٔابو قدوم
ممثل كلية الشريعة

مديرة دائرة القبول والتسجيل

أ .حاتم سعيد قشوع

أ .بثينة طارق القدومي

مدير دأيرة الشٔوون المالية

مدير أمانة سر المجالس

د .بروين الكردي
ممثل كلية األعمال

د .قيصر حتاملة

د .إبتسام الدست
عضو مجلس محافظة البلقاء

حكمت الخطيب

خريج الجامعة  -الديوان الملكي

ممثل عن الطلبة كلية الهندسة

السيد جمال الواكد الفاعوري

زياد الراعوش

رئيس بلدية عين الباشا

16

السيدة مها الديسي

ممثل كلية العلوم التربوية والنفسية

مجلـس العمداء

األستاذ الدكتور

خالد الطراونة
القائم بأعمال رٔييس الجامعة

أ.د خالد الطراونة

ٔا.د عدنان الجادري

عميد كلية الهندسة

ٔا.د أمين أبو الوي

عميد البحث العلمي والدراسات العليا

عميد كلية الشريعة

17

مجلـس العمداء
أ.د عماد الزهيري

ٔا.د بالل برهم

ٔا.د مهند ٔابو مغلي

عميد كلية آالداب والعلوم

عميد كلية أالعمال

عميد كلية القانون

ٔا.د فٔواد الجوالده

د .هيام التاج

د .حسام الحمد

عميد شٔوون الطلبة

18

قٔ.ا .عميد كلية العلوم
التربوية والنفسية

ق.أ عميد كلية العلوم الحاسوبية
والمعلوماتية

د .يزن الرشدان

دٔ .انور العساف

قٔ.ا .عميد كلية الصيدلة

ق.أ عميد كلية علوم الطيران

رئاسة الجامعة

األستاذ الدكتور

خالد الطراونة
القائم بأعمال رٔييس الجامعة

19

رئاسة الجامعة
د .حسام الحمد

مساعد الرئيس لشؤون التخطيط
اإلستراتيجي وإدارة المشاريع

ماهر مروان الكردي

مدير مكتب رٔييس الجامعة

د .ظاهر القرشي

مساعد الرئيس لشؤون
الدراسات المسائية

براءة حمارشة

رئيس قسم الديوان

ناديه موسى القديمات

أ .كمال ابراهيم فريج

ٓاالء محمد رشيد

جميلة المرعي

مساعد رٔييس الجامعة
للشٔوون المالية واإلدارية

موظفة ٕادارية

بكر عبد النبي السعود
موظف إدراي

20

مساعد رٔييس الجامعة لشٔوون
اإلعالم والعالقات العامة

موظفة إدارية  /سكرتيرة

رئاسة الجامعة

ماهر مروان الكردي

مدير مكتب رٔييس الجامعة
ولما كانت الجامعة مؤسسة تعليمية تسعى نحو الريادة والتميز في المجالين األكاديمي واإلداري بين
مثيالتها من الجامعات األخرى؛ فإن ذلك بجهود القائمين عليها والذي يتقدمهم عطوفة رئيسها وافر
المعرفة والخبرة في سعيه الدؤوب لتطويرها والنهوض بها من خالل وحداتها اإلدارية وبإشرافه وتوجيهاته
يعد نقطة ارتكاز وحلقة
المستمرة ،ومكتب رئيس الجامعة أحد هذه الدوائر المهمة في الجامعة ،والذي
ّ
وصل بين رئاسة الجامعة وبين الجمهور ،وهو الواجهة األولى التي تقدم الجامعة بأحسن صورة لمراجعيها،
لما تتصف باللباقة وحسن المعاملة لهم ،ويترأس هذا المكتب مدير يتمتع بالصالحيات التي يتمتع بها
المديرون واإلداريون ،حيث يسند إليه مهام كثيرة منها:
 .1تنظيم مواعيد الرئيس مع الجمهور من داخل الجامعة أو خارجها.
 .2استقبال زوار الرئيس الحاصلين على مواعيد مسبقة وترتيب دخولهم بانتظام.
 .3متابعة إنجاز المهام والتنسيق مع الفعاليات في ضوء التوجيهات والتعليمات النافذة في كل الشؤون
المتعلقة بالعمل والتي تحتاج رئاسة الجامعة.
 .4صياغة وكتابة وتعميم ومتابعة مراسالت رئاسة الجامعة وعلى وجه الخصوص المراسالت الخارجية مع
الجهات الرسمية وغير الرسمية.
 .5تنظيم المعامالت والبريد اليومي وتقديمها إلى رئيس الجامعة.
 .6متابعة التعامل مع القضايا التي تخص رئاسة الجامعة وإيجاد الحلول لها.
 .7تأدية ما يسند إليه من أعمال مماثلة.
مدير مكتب رٔييس الجامعة
ماهر مروان الكردي

21

شؤون المجالس

أ .بثينة طارق القدومي
مدير أمانة سر المجالس

تعد أمانة سر المجالس إحدى الركائز األساسية في الجامعة ،حيث ترتبط ارتباطًا مباشرًا باألستاذ الدكتور رئيس
الجامعة ،وقد أنشئت منذ تأسيس الجامعة عام ،1999وتتولى أمانة سر المجالس القيام بجميع األعمال المنوطة
بها وفقًا لقانون الجامعات األردنية واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ،التي تدخل ضمن نطاق
أعمال المجالس الرئيسة في الجامعة أو أي من اللجان المنبثقة عنها وهي المبينة تاليًا:
 . 1مجلس األمناء
 2مجلس الجامعة
 3مجلس العمداء
 4لجنة التعيين والترقية
وتعد هذه المجالس واللجان األركان األساسية التي تحدد األنظمة والتعليمات والسياسات ،وهي ذات أهمية
في تسيير األمور األكاديمية والتنظيمية في الجامعة.
مدير أمانة سر المجالس
أ .بثينة طارق القدومي

22

الئحة الشـرف

الماجستير

أوائل التخصصات

هيام سمير بردويل
إالدارة

عامر موسى الهزايمه
نظم المعلومات إالدارية

علي صقر الجمره
ٕادارة الموارد البشرية

اسماعيل ناجح الرمحي
المحاسبة

محمد زياد المغربي
المحاسبة

ٔانس طالل العمايره
نظم المعلومات إالدارية

مها جمالٔ-ابا زيد
التسويق

علي مطاوع النعيمات
ٕادارة الموارد البشرية

محمود محمد غالب العيسى
ٕادارة الموارد البشرية

23

الئحة الشـرف

الماجستير

أوائل التخصصات
24

ميساء ٔاحمد أالعرج
إدارة الموارد البشرية

ٔاحمد داود الصرايرة
ٕادارة الموارد البشرية

نسرين طالل شحته
ٕادارة الموارد البشرية

اسالم احمد زواتين
ٕادارة الموارد البشرية

سمير شريف استيتية
القانون العام

يونس بن تيسير الصبحي
القانون الخاص

ميرفت عثمان شحادة
المناهج وطرق التدريس

ٔامل شاهر المراشده
أالصول وإالدارة التربوية

حنين جميل النصراوي
االرشاد النفسي والتربوي

الئحة الشـرف

الماجستير

أوائل التخصصات

ابراهيم محمود الفحيلي
علم النفس التربوي
القياس والتقويم

فاتن علي القضاه
التربية الخاصة

.1

محمد حسين قاسم تاج -إدارة األعمال.

.2

مجدي حسن عبد القادر عبدالقادر -التمويل.

.3

نائله محمد يوسف شتات -التربية الخاصة.

.4

احمد راتب محمد مهيار -علم النفس التربوي/نمو وتعلم.

منى خالد جاسم
علم الحاسوب
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الئحة الشـرف

البكالوريوس

أوائل التخصصات
نهال ضياء الظاهر
ٕادارة أالعمال

مرام وليد محمد عبد الخالق
التسويق

منيرة درويش النوري
نظم المعلومات إالدارية

رهف سمير السليحات
التمويل والمصارف

غدير صالح السعيد
المحاسبة وقانون أالعمال

26

مالك حتمل الزبون
الرقابة والتدقيق المالي

ٔاماني فتحي نجم
المحاسبة

سوار رامز العقاد
ٕادارة الموارد البشرية

حسام حسين التميمي
القانون

الئحة الشـرف

البكالوريوس

أوائل التخصصات

ٔاسماء فواز المسعود
الشريعة

كفا ٔاحمد الرحامنه
تربية خاصة  /صعوبات تعلم

ٔاريج عمر حماد
تربية خاصة  /صعوبات تعلم

باسل عماد المصري
هندسة البرمجيات

مٔومن يوسف ٔابو فنار
الحوسبة النقالة

بهاء صالح الدين ابو حميد
نظم المعلومات الحاسوبية

زهور عمر الخطيب
اللغة االنجليزية والترجمة

اخالص عبد الوهاب الخوالده
الرياضيات

سعيد اسعد  -زين
هندسة العمارة

27

الئحة الشـرف

البكالوريوس

أوائل التخصصات
جيهان عبد الحكيم محمد
الصيدلة

28

.1

رنده عمر محمد المناصير  -التربية الخاصة

.2

حسان عبد الرحمن حاويل  -الهندسة المدنية

29

كلية األعمال
ٔا.د بالل برهم

عميد كلية أالعمال
يوسف عوض الخالد
موظف إداري
هاله قاسم الزعبي
موظفة إدارية  /سكرتيرة

دٔ .احمد صالح النصر
مساعد العميد

ديما محمد الخطيب
موظفة إدارية  /سكرتيرة

تستشرف كلية األعمال آفاق المستقبل في ريادة األعمال وإعداد القادة في بيئة األعمال المحلية والدولية
وتضطلع بمهمتها في بناء اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة من خالل برامجها على مستوى البكالوريوس
والماجستير ،حيث توفر التخصصات اآلتية:
اإلدارة ،وإدارة األعمال ،وإدارة الموارد البشرية ،والتسويق ،والمحاسبة ،والمحاسبة وقانون األعمال ،والرقابة
والتدقيق المالي ،والتمويل والمصارف ،ونظم المعلومات اإلدارية.
وتعتمد الكلية في تحقيق أهدافها على أساتذة ذوي كفاءات وخبرات ومؤهالت علمية عالية وبمختلف
الرتب العلمية واالختصاصات ،سعيًا لتجويد االنتاج التعليمي والبحثي للطلبة واالنتماء للمجتمع ،وتأهيلهم
بالعلم والمعرفة وإكسابهم المهارات العالية استجابة لمتطلبات سوق العمل ،وذلك انطالقا من رؤية
الكلية ورسالتها وأهدافها.
عميد كلية األعمال
ٔا.د بالل برهم

30

آمنه التل

وزارة الزراعة

مقررًا /أمين سر

محمود العناقرة

رجل أعمال  /مصنع

عضوًا

ياسين اللواما

رجل أعمال

عضوًا

انس العمايرة

رجل أعمال

عضوًا

تغريد الحديد

غرفة الصناعة

عضوًا

محمود العيسى

وزارة الصحة

عضوًا

النا فريحات

الديوان الملكي

عضوًا

محمد السرحان

وزارة الداخلية

عضوًا

محمد زمقنا

األسواق الحرة

عضوًا

وسام جبريل

طالب خريج

عضوًا

كلية األعمال المجلس اإلستشاري

أ.د .بالل برهم

عميد كلية األعمال

رئيسًا

31

كلية األعمال
قسم اإلدارة
د.خالد محمد بني حمدان

قٔ .ا .رٔييس قسم اإلدارة ٔ -استاذ مشارك

32

ٔا.د .حسن علي الزعبي
ٔاستاذ

د .الحارث أبو حسين
ٔاستاذ مشارك

د .شحاده مفلح الغرايبة
ٔاستاذ مشارك

د .عماد محمد المعال
ٔاستاذ مساعد

كلية األعمال قسم إدراة األعمال

د .عماد محمد المعال

ق ٔ .ا رٔييس قسم إدارة األعمال ٔ -استاذ مساعد

ٔا.د .رشاد محمد الساعد
ٔاستاذ

د .غسان عيسى العمري د .تيسير محمد العفيشات
ٔاستاذ مشارك
ٔاستاذ مساعد

د .سلمان محمد ٔابو لحيه
ٔاستاذ مساعد

ٔا.د .محمد صبحي أبو صالح
ٔاستاذ
د .سحر محمد أبو بكر
ٔاستاذ مشارك
د .مالك ابراهيم الحرافشة
ٔاستاذ مساعد

د .رهام زهير المومني
ٔاستاذ مساعد

33

كلية األعمال قسم التسويق
دٔ .احمد صالح النصر
قٔ .ا .رٔييس قسم التسويق ٔ -استاذ مساعد

ٔا.د .يونس عبد العزيز مقدادي
ٔاستاذ

د .حمزة سليم خريم
ٔاستاذ مشارك

34

د .ظاهر رداد القرشي
ٔاستاذ مشارك

د .مطيع صالح الشبلي
ٔاستاذ مساعد

د .بروين حكمت الكردي
ٔاستاذ مساعد

كلية األعمال قسم المحاسبة

د .ناهض حابس الرواشدة

قٔ.ا .رٔييس قسم المحاسبة ٔ -استاذ مساعد

أ .د .نمر عبد الحميد السليحات
ٔاستاذ

د .يونس عليان الشوبكي
ٔاستاذ مشارك

د .مازن احمد العمري
ٔاستاذ مشارك

د .معتز كامل الزعبي
ٔاستاذ مساعد

أ .د .محمد فوزي شبيطه
ٔاستاذ
د .بالل نايف زريقات
ٔاستاذ مساعد

د .طه سليمان المراعيه
أستاذ مساعد

35

كلية األعمال قسم نظم المعلومات اإلدارية

د.عماد محمد المعال

ق.أ .رئيس قسم نظم المعلومات إالدارية  -أستاذ مساعد

د.مفلح ٔامين الجراح
ٔاستاذ مشارك

د .خالد محمد ٔابو الغنم
ٔاستاذ مشارك

د .أمينه عبد الحليم خدام
ٔاستاذ مساعد

ٔا .بثينه طارق قدومي
مدرس مساعد

د .حسين ٔاحمد عوض
ٔاستاذ مشارك

أ  .د .رأيد كريم كنعان
ٔاستاذ

36

كلية األعمال قسم التمويل والمصارف

د .رٔافت محمد البطاينة

ق.أ .رئيس قسم التمويل والمصارف  -أستاذ مساعد

ٔا.د قحطان السامرأيي
ٔاستاذ

أ .د .اسماعيل يونس يامين
أستاذ

د .محمود عبد الرحمن ٔابو شريعه
ٔاستاذ مساعد

د .عمار ياسر المنصور
ٔاستاذ مساعد

د.عبد الرحيم محمد قدومي
ٔاستاذ مشارك

د .غسان احمد ٔابو مطر
ٔاستاذ مساعد

37

كلية األعمال قسم إدارة الموارد البشرية

د.خالد محمد بني حمدان

قٔ .ا .رٔييس قسم إدارة الموارد البشرية ٔ -استاذ مشارك

ٔا.د .بالل يوسف برهم
ٔاستاذ

د .خلدون الخوالده
ٔاستاذ مشارك

د .صخر محمد النجداوي
ٔاستاذ مساعد

38

د .محمود حسين ٔابو جمعه
ٔاستاذ مساعد

د .رامي محمد هنانده
ٔاستاذ مساعد

كلية األعمال قسم المحاسبه وقانون األعمال

د .ناهض حابس الرواشدة

قٔ .ا .رٔييس قسم المحاسبه وقانون األعمال ٔ -استاذ مساعد

د .زياد محمد السعيدات
ٔاستاذ مشارك

د .حسن سامي العبادي
ٔاستاذ مشارك

دٔ.احمد عبدالرحيم الدحيات
ٔاستاذ مشارك

د .عالء حسين البوات
ٔاستاذ مساعد

39

كلية األعمال قسم الرقابة والتدقيق المالي

د .رأفت محمد البطاينة

قٔ .ا .رٔييس قسم الرقابة والتدقيق المالي ٔ -استاذ مساعد

د .زياد سليمان المطارنه
ٔاستاذ مساعد

40

د .ناهض حابس الرواشدة
ٔاستاذ مساعد

كلية األعمال الماجستير في اإلدارة

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

ٔاحمد بن يعقوب الشعيلي

محمد منصور الحامدي

هيام سمير بردويل

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

عاصم ابراهيم خليفه

أنسام بسام العمري

عثمان أبراهيم طناش

بكر أحمد السامرائي

مجد خليل الصمادي
وليد رديف الجنابي

41

كلية األعمال الماجستير في ٕادارة أالعمال

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

حسن عايش عزام

عمر عوني االحمدي

حسين ناجح عبد الساده

سامر عبد الرحمن الفاعوري

فاروق محمد البغيلي

وجدي صالح الدين الشريف

منار غالب ديريه

إياد محمد الصالح

42

تغريد ٔاحمد الحديد

محمد خالد الجبالي

كلية األعمال الماجستير في ٕادارة أالعمال

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

سهل جميل المدانات

طارق عبد الفتاح الخرابشه

حازم محمد الخوالدة

دعاء جمال الصيرفي

المثنى راتب القرعان

نظميه عصام صابر

محمد صبحي محمود

أحمد عنان صوان

ملك محمد الشاشاني

صفوان خليل أبو صافي
حمزة زعل المجالي

جميلة محمد بلقروق
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كلية األعمال البكالوريوس في ٕادارة أالعمال

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

سليمان محمود الدغيلي

يزيد سهيل العزام

44

عبد اهلل بن خليفة الحجري

ٔاوس محمود الفاعوري

عبير ٔاحمد الحمد

مالك محمد بني حمدان

زهران بن عبد اهلل الحجري

محمد سلمان الهودي

كلية األعمال البكالوريوس في ٕادارة أالعمال

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

محمد مروان غنام

مها كفاح المومني

مروان عمران الزبيري

ابراهيم سعيد اللحام

رويدة مصطفى الصالحات

عبداهلل سالم البقور

عاشوره عبدالكريم العرنوس

صفا صبحي ابولباده

لينا غسان أسعد

فاطمة لطفي العبداالت

اسالم محمود ملحس

دورة التسويق الصيدالني
2019 /11 /11
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كلية األعمال البكالوريوس في ٕادارة أالعمال

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

ريم رأيد حمدان

حمزة موسى ياخوال

ٔاسيل عبد الكريم العمايرة

خديجة محمد النسور

ساجي رشيد عرار

46

باسل عيسى البلوي

سيرين محمد مجد

رنا هيثم العوران

رنده ٔاحمد الحنيطي

سند سمير شازه

كلية األعمال البكالوريوس في ٕادارة أالعمال

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

عامر محمد عودة

عبد الملك عباس الذنيبات

لوجين جمال العمايرة

لبنى عبد الرحيم الشراقه

نسرين صالح الدين ٔابو الرب

لميا عبد العيساوي

هبة حسين مرعي

معاذ تيسير فريحات

محمد بن العبد الوهيبي

ثامر محمد المعاضيد

محمد مشعل الفايز

سالم بن سعيد العمري

حمد بن سعيد الوهيبي

محمد محمود السرحان

حمد خالد الفاعور

أسامة نوري بني عودة

سامر محمود خ ّ
الد
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كلية األعمال البكالوريوس في ٕادارة أالعمال

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

ٓاية لٔوي ٔابو ليال

ٓاية منذر رشيد العاني

شيرين نصري صويص

عارف محمد ارشيد

هناء محمد القزعي

48

ٔاماني غسان خلف

نور نزار منيف منيف

نسرين محمد الحارون

وائل ابراهيم العيسه

نوف حاجم ٓال فرحان

روان حسين الغزاوي

كلية األعمال البكالوريوس في ٕادارة أالعمال

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

ابراهيم بدران سمرين

ياسمين ممدوح العدوان
عامر سليمان الكعابنة
تسنيم عبد المنعم عويد

ٔانس صالح الشروقي

ميس موسى الوريكات
االء حمد الوريكات
تامر عبداهلل الربعي

دورة طريقي إلى الوظيفة واعداد السيرة الذاتية
2019 /11 /25
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كلية األعمال الماجستير في التسويق

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

سالم محمد ٔامين الطراونة

خالد عليان الصالح

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

مها جمال  -أبا زيد

علي خالد الشريف
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كلية األعمال البكالوريوس في التسويق

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

حسام الدين ابراهيم ٔابو البصل

محسن عادل مراد

عبداالله نشٔات صوان

دانا رأيد قموه

مرام وليد عبد الخالق

عبد اهلل نافز عوض

عدي عمر يوسف

حسن بسام أبو حسن

حمزة عصام أبو كويك
قصي سميح السماوي
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كلية األعمال البكالوريوس في التسويق

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

طارق ماضي الشبلي

يوسف ٔانور عبد الكريم

جواد وليد السكر

لبنى جودت الجندي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

ٔاحمد مشهور العمايره

محمد سيف الدين الزعبي

عبداهلل مجد الدين بيانوني
محمد عمر العدوان

52

محمد غسان ربيع
معن محمد مفيد

هاشم طارق العمري

كلية األعمال الماجستير في المحاسبة

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

ٔاحمد عمر نشرتي

محمد زياد المغربي

عامر عبداهلل االبراهيم

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

رويدة عبداهلل القواسمه

عبداهلل نايف العدوان
عالء عبداهلل العمري
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كلية األعمال البكالوريوس في المحاسبة

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

تمارا حازم ٔابو الرب

رهف خليل الحسامي

سامر ٔاسامة علي عوده

ضياء الدين عبد الناصر العزه

عمر صالح حميدان

معاذ ٔاحمد الهندي

ياسين سليمان اللواما

اسماعيل عزات العدوان

تهاني محمود الجالودي

حازم فايز الداود

يزن ٔاحمد رسمي همشري

تهاني علي عليان
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مصطفى أسامة درويش

محمد جاد محمد جاد

مصعب عمر الشياب

كلية األعمال البكالوريوس في المحاسبة

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

حنين ابراهيم ابو فاره

عرفات غالب مجاهد التميمي

ٔاماني فتحي نجم

عالء تركي الصفدي

النا ٔاحمد خرفان

ٕايمان يوسف سالم

محمد مبارك ٔابو رمان

جواد نايل المهيرات

محمد هاني أحمد

محمد عبد اهلل المراعيه
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كلية األعمال البكالوريوس في المحاسبة

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

مصطفى حسين الراعي

عامر عبد اهلل ٔابو مريم

ٔاحمد عدنان علي

كفايه غسان محمد

هيثم نضال الخطيب

إيهاب حسين غنيم
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كلية األعمال البكالوريوس في المحاسبة

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

سحر ممدوح صهيون

عمار توفيق بدران

وسام خليل مسلم

زيد حامد محمد

محمود احمد أبو جودة

عمر محمد يانس

نادين علي العالونه

حازم عماد الحرباوي

روان عمر فطاير

محمد وفدي مبروك

بسمه محمود عياد

وفاء علي الحواجره

وفاء محمود البوسطه

منى حسن مخلوف

بيان محمد مهيرات
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كلية األعمال الماجستير في نظم المعلومات اإلدارية

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

مرام عبد اهلل ٔابو رمان

حازم سعدو عليان

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

بخيت حسين الخزاعله
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ابراهيم أحمد الخوالدة

عامر موسى الهزايمة

أنس طالل العمايرة

كلية األعمال البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

محمد ربحي نوفل

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

رمضان ٔاحمد الحديدي

علي حسين الشبلي

ٓايات سامح العمري

محمود حسن العدوان

طالل محمد عّ الن

بشير وفا الشوملي
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كلية األعمال البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

ٔاحمد محمد مهيرات

ٔاروى عارف الشريده

عايده حسين عمران

بشار سامي مستريحي

معتز محمد المهيرات
أسامة سامي الزيود

60

سالم محمد النواصرة

فيصل خالد الخليلى

ليث رمزي شابسوغ
أمجد سعد الزبون

سمير ٔاحمد الفتاحي

يزن جميل الغليظ

كلية األعمال الماجستير في التمويل

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

احمد الصادق محمد

حسام طارق جاسم

سامان ابراهيم علي

عمار عبد اهلل الكبيسي

رامي محمود الطراد

عال فايز ٔابو رحمة

رشا عبد الرٔووف يوسف الحاج

محمد ٔامين خضير

قصي حسن كاشور
مجد سليمان عريان
مجدي حسن عبد القادر

61

كلية األعمال الماجستير في التمويل

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

ليث ابراهيم الجبوري

سامي جمال العشيبات

سعد حمادي الحلبوسي

عمر طه القيسيه
النا عاطف العثمان

دورة مهارات التواصل في العمل
2019 /12 /16
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كلية األعمال البكالوريوس في التمويل والمصارف

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

دانا وأيل المسلماني

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

أنس شاهر توفيق
فرح عمر سليمان صقر
نادين خالد الناجي
ٔاحمد جعفر خليفه الزعبي

رهف سمير السليحات

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

ربى حسام عبد المجيد
أحمد سامي البقور
رعد عماد الحراسيس

يزيد عبد العزيز رضا صدقه
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كلية األعمال الماجستير في إدارة الموارد البشرية

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

ٔاسعد بن حمود القلهاتي

نسرين طالل شحته

عرين ٔاكرم اعرار

64

ٔاماني ٔاحمد قاسم

طارق ادريس أحمد

ابراهيم يونس زهران

سالم سالم الشطناوي

محمد نايف الخميس

احمد داود الصرايره

علي صقر الجمره

علي مطاوع النعيمات

كلية األعمال الماجستير في إدارة الموارد البشرية

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

ايمان موسى الزعبي

مراد حربي منيزل

ايهاب نايف خوالده

هاجر محمد ابو رزق

حنين ماجد عطا اهلل

هيثم ناصر الخوالده

شرين احمد السردي

يحيى زكريا طبيشات

عبير عبد الكريم عبيدات
اسيل داوود قنديل

بيان محمود بني ياسين

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

يوسف محمد الطاهات

اسالم ابراهيم زواتين

فاطمة سمير عارف

ميساء أحمد األعرج

عالء محمد الجرابعه
حمزة نصر مقابلة
اسراء عادل العريض
ماجد الينا سعدات غباين

رنا اسماعيل العراكزة
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كلية األعمال البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

أمنة عمر أبو زور

سوار رامز العقاد

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

66

إخالص فارس البيطار

نوال أحمد أبو الجزر

االء زياد الصفدي

سماح محمود عشا

كلية األعمال البكالوريوس في المحاسبة وقانون األعمال

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

قيس نزيه السعيد

محمد متعب السليحات

عدي فايز السليحات

سعد عافت ابو سويلم

نور الهدى الصغير
عمار يوسف خطاب
اصيل محمود الخوالني

راشد يعقوب حجازين

غدير صالح السعيد

شبلي محمود الشراونه

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

ٔاحمد جهاد المهايني

محمد هاني السيوف

ٔاماني عبد اهلل طالل
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كلية األعمال البكالوريوس في محاسبة وقانون األعمال

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

ٕاحسان حسني القرعان

رأيد فضل المقوسي

ساجدة يوسف ٔابو خروب

سفيان محمد المهيرات

نتالي خالد الخريسات

نزار عمر العموش

رغد محمد بطاينة

رهام جمال دعاس

محمد ٔايمن ٔاحمد المصري

مهند محمود الجريري

راية فتحي الحرايزة
هناء محمد عليان
يزيد محمد الحجازي
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وأيل سليمان البياري

كلية األعمال البكالوريوس في محاسبة وقانون األعمال

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

محمد جميل العالوين

جودي نادر كنجو

محمد شاهر كتكت

ختام عبد المنعم الرشيدات

نور نبيه النصيرات

رولى خالد محمد الحناتله

هديل هاني الحموي

طارق يوسف الكايد

محمد عزام حميده

أسعد محمد أسعد

مالك عبد الكريم السمنودي

عبد الرحمن محمود عقاب

69

كلية األعمال البكالوريوس في الرقابة والتدقيق مالي

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

أحمد بسام عبد العال

مجدي رامي سمّ ان

مالك حتمل الزبون

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

فيصل ايمن حمدان
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نصار عماد دار ناصر

عمر علي صبح
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كلية القانون
أ.د مهند أبو مغلي

عميد كلية القانون  -أستاذ

عبير زياد عنبه

موظفة ٕادارية  -سكرتيرة

تأسست جامعة عمان العربية لتكون جامعة عربية رائدة في مجال البحث العلمي وتنمية المعرفة وتخريج جيل قادر
على تحمل المسؤولية وخاصة في مجاالت القانون بما يتواءم ومهارات القرن الحادي والعشرين.
وكلية القانون هي إحدى كليات الجامعة التي تتميز في تدريس القانون من خالل تعميق المعرفة القانونية النظرية
والمهارات العملية لرفد المجتمع األردني والعربي بكفاءات قانونية كفؤة مؤهلة ديمقراطية قادرة على تحقيق
العدالة القانونية في مفاصل المجتمع من ناحية ،والمجتمعات اإلنسانية من ناحية أخرى.
كما تسعى كلية القانون من خالل التميز في البحث العلمي والدراسات المقارنة والفهم العميق ألحدث النظريات
القانونية في فروع القانون المختلفة في العالم بوجه عام إلى الولوج إلى روح النص القانوني بهدف تحقيق العدالة
بين أفراد المجتمع ،وهو ما يساعد على فهم أعمق للقانون األردني وتبيان نواحي القصور فيه ومن ثم وضع المقترحات
الالزمة لتطويره بما يتواءم مع المستجدات القانونية على الصعيدين المحلي والدولي بما يخدم المصلحة الوطنية.

عميد كلية القانون
أ.د .مهند عزمي أبو مغلي
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د .مؤمن العبادي

ممثال عن قسم القانون

مقررا /آمين السر

د .مشعل الجراح

ق.أ .رئيس قسم القانون الخاص

عضوًا

د .محمد بن طريف

ق.أ .رئيس قسمي القانون والقانون العام

عضوًا

أ.د .محمد البيات

ممثال عن قسم القانون الخاص

عضوًا

د .فهد الكساسبة

ممثال عن قسم القانون العام

عضوًا

د .ياسر القهيوي

قاضي

عضوًا

السيد جمال عبد اهلل أحمد الواكد

رئيس بلدية عين الباشا

عضوًا

المحامي خالد محمد الخرابشة

طالب خريج

عضوًا

آالء عابدين

طالبة خريجة

عضوًا

كلية القانون المجلس اإلستشاري

أ.د.مهند أبو مغلي

عميد كلية القانون

رئيسًا
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كلية القانون قسم القانون العام
د .محمد عبدالمحسن بن طريف

ق.أ رئيس قسم القانون العام  -أستاذ مساعد

ٔا.د سليمان سليم بطارسه
ٔاستاذ
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د .فهد يوسف الكساسبه
ٔاستاذ مشارك

كلية القانون قسم القانون الخاص

د .مشعل الجراح

ق.آ رئيس قسم القانون الخاص  -أستاذ مساعد

ٔا.د مهند عزمي ٔابو مغلي
أستاذ

ٔا.د محمد حاتم البيات
ٔاستاذ

د .شرين نبيل أبو غزالة
أستاذ مشارك
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كلية القانون قسم القانون
د .محمد عبدالمحسن بن طريف
ق.أ رئيس قسم القانون  -أستاذ مساعد

د .راقية عبد الجبار علي
أستاذ مشارك

د .أبتسام موسى صالح
أستاذ مساعد

د .محمد توفيق بطاح
أستاذ مساعد

أ .حمزة أحمد العدوان
مدرس مساعد

د.مٔومن نايف السعايدة
ٔاستاذ مساعد

76

كلية القانون المجاستير في القانون العام

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

حسن هادي الجالبي

فيصل فرحان الفيصل

رفيف شعالن الكريم

نأيل عبد السيد الختاتنه

علي ٔاحمد جمعه

عبد اهلل وليد سعيد عمر

فاتن محمود ٔابو الجمال

مصطفى محمد نصر اهلل

أحمد بن مرزوق المسكري
ليث عبداهلل المياحي

عدي نضال مريان
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كلية القانون المجاستير في القانون العام

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

مٔويد ٔاحمد الفاعوري

سمير شريف استيتية

ٔاحمد ابراهيم بندقجي

محمد نصر الدين خاطر

ناصر بن سالم بن سعيد

لؤي شريف دحابرة

رنده محمد عطوه

غيث صالح القادري

سلمان راشد الغتم

فواز خلف عفتان

يزن نوفان شواقفه

78

حنان هاشم عبد أالمير

كلية القانون المجاستير في القانون الخاص

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

ميسر عباس المسعودي

العنود نادر عبيد

يونس بن تيسير الصبحي

رأيد خالد الزعبي

رهام صبيح شقير

ظافر عمران الالمي

صالح عبد رشيد كراغول

قيس صالح المرسومي

آبه محمد ذيب

لينا محمد نوري الربيع

جازية حسن أبو جدوع

79

كلية القانون المجاستير في القانون الخاص

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

ٔاحمد محمد ٔاحمد

سفيان ملوكي حسن

سعد حميد عبطان

خليل زكي مخامرة
محمد مروان التل

محاضرة التطرف الفكري
2020 /11 /20

80

محمد فيصل صالحيه

كلية القانون البكالوريوس في القانون

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

دانيا عدنان العتوم

رٔافت عادل القيسي

ٔامل علي الرواحنه

عبداهلل بشير العنزى

عبد اهلل بن علي المالكي

عبد الرحمن فالح المطيرى

بتول معن شحاده

عمر احمد السالمات

عبداهلل بن سعيد السيفي

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

حسام حسين التميمي

رشد جميل الشيخلي

شروق حسن الشعار

وضحه حاتم جمين

ضامن رضوان الزبيدي

عامر بن حميد الحجري

شرحبيل أحمد المرايات

81

كلية القانون البكالوريوس في القانون

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

وصفي سالم الدويكات

بندر بن مزعل الشمري

طارق محمد الطراونة

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

سعد عبد الحافظ النواصره

مهند عماد الدين قنيبي

أروى حسن الترتوري

عبداالله حمود العنزي

حسن فالح المعصب

سعود “سعد علي “ الحربي

حاتم بن سيف الغاربي

عبداهلل عقاب المطيري

أنس معروف أبو ضريس

82

أحمد رشيد الرشيدي

كلية القانون البكالوريوس في الشريعة

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

ابراهيم محمد الهديرس

ياسمين سالم ٔابو سليم

ٔاحمد مصطفى نصر اهلل

خالد عواد الحياري

لٔوي محمد بني عامر

سأيدة حسني فوده

نايف صالح المناصير

نداء ٔاحمد محمد

83

كلية القانون

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

البكالوريوس في الشريعة

ٔاحمد علي الخوالده

غيداء كمال انصيو

وصال حاتم حمدان

84

ٔاسيل محمد الزبون

فاطمة محمد السويطي

محمد مراد الصمادي

سوسن سالم اللولحي

منى عبد العزيز التميمي

ٔاسماء محمد ماجد عابدين

شيخ عثمان محمد

هدى محمد جبر

ٔاميرة نبيل القواسمه

كلية القانون البكالوريوس في الشريعة

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

تغريد عبد الرحمن ياسين

عرين وصفي اللهواني

ساجدة شاهر زغلول

رقية سليمان الشعار

لمى خالد الفواعير

محمد علي سالمة الحجاج

أحمد علي الزغول

علي بن سالم المخيني

اآلء هاشم المناصير

غازي بن سهيل البرعمي

رماز عبد الكريم ابو درويش

شهيرة حكمت مسعود

محمد سالم رضوان الخوالده

مها نايف القاضي

عبد البصير عمر

85

كلية القانون البكالوريوس في الشريعة

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

علي حسن علي حسونه

سوزان عرفات طبازة

سحر نمر العرجان

علي محمد افليح

أسماء ابراهيم محمد امسلم
محمد”أحمد جميل “شهابات
مريم توفيق قباعين

86

سارة ايوب برقان

يقين لطيف عليوي

كلية القانون البكالوريوس في الشريعة

87

كلية العلوم التربوية والنفسية
د .هيام موسى التاج

قٔ.ا عميد كلية العلوم التربوية والنفسية  -أستاذ مشارك

نهى الخاليلة
موظفة ٕادارية -سكرتيرة

رشا جفال
موظفة إدارية  /سكرتيرة

أنشأت كلية العلوم التربوية والنفسية مع تأسيس الجامعة ،وتعتبر الصرح العلمي األول الذي انضوى تحت مظلة جامعة
عمان العربية وتضم الكلية حاليًا خمسة تخصصات ،هي تخصص البكالوريوس في التربية الخاصة ،والماجستير في تخصص
التربية الخاصة ،والمناهج وطرق التدريس ،األصول واإلدارة التربوية ،واإلرشاد النفسي والتربوي وعلم النفس التربوي /النمو
والتعلم /والقياس والتقويم .وقد حملت الكلية رؤية الجامعة في أن تكون ريادية ومتميزة في المعرفة والتعليم والبحث
ً
ً
كما ونوعً ا استجابة للتحديات القائمة ،وربطها بحاجات سوق
ورسالة
العلمي،
قائمة على االرتقاء ببرامج وتخصصات الكلية ً
العمل وخطط التنمية المستدامة ،وتحقيق الجودة الشاملة في التعلم والتعليم تلبية للتطورات والمتغيرات العالمية.

ق.أ عميد كلية العلوم التربوية والنفسية
د .هيام موسى التاج

88

د .رامي الشقران

ق.أ رئيس قسم األصول واإلدارة التربوية

مقررآ/أمين سر

د .أحمد الخزاعلة

عضوًا

عضوًا

أمل نداف

قسم التربية الخاصة.

عضوًا

إيناس الحاج

قسم التربية الخاصة.

عضوًا

نور نمراوي

قسم التربية الخاصة.

عضوًا

سهاد الخواجا

قسم االرشاد النفسي والتربوي.

عضوًا

هامه التاج

قسم االرشاد النفسي والتربوي.

عضوًا

نور حيمور

قسم األصول واإلدارة التربوية.

عضوًا

أروى سمرين

قسم االرشاد النفسي والتربوي.

عضوًا

زينب المغربي

قسم االرشاد النفسي والتربوي.

عضوًا

محمود جبر

قسم علم النفس التربوي.

عضوًا

تمارا الشناوي

قسم علم النفس التربوي.

عضوًا

السيدة جهاد صبرة

مديرة مدرسة الخضر

عضوًا

السيدة هيجر العمايرة

مديرة مدرسة لؤلؤة الجيل التربوي

كلية العلوم التربوية والنفسية المجلس اإلستشاري

د .هيام التاج

ق.أ  .عميد كلية العلوم التربوية والنفسية

رئيسًا

عضوًا

د .بشرى المطري

مديرة مدرسة سما عمان الدولية

عضوًا

السيد رامي بخيتان

مدير مركز اوكسجين للتربية الخاصة

عضوًا

السيدة هديل رمضان

مدير عام مدارس األردنية الدولية

عضوًا

89

كلية العلوم التربوية والنفسية قسم المناهج وطرق التدريس

د .رامي ابراهيم الشقران

قٔ.ا .رٔييس قسم المناهج وطرق التدريس  -أستاذ مشارك

ٔا.د عدنان حسين الجادري
ٔاستاذ

أ .د .عوده عبد الجواد ٔابو سنينه
ٔاستاذ

د .نسيبة علي الموسى
أستاذ مساعد

90

د .جهاد علي المومني
أستاذ مشارك

كلية العلوم التربوية والنفسية
قسم االصول واإلدارة التربوية

د .رامي ابراهيم الشقران

قٔ.ا .رٔييس قسم االصول واالدارة التربوية  -أستاذ مشارك

ٔا.د .عبداهلل احمد العويدات
ٔاستاذ

د .بسام عمر غانم
أستاذ مشارك

د.عالء ٔاحمد الحراحشه
ٔاستاذ مساعد

91

كلية العلوم التربوية والنفسية قسم علم النفس واإلرشاد والتربية الخاصة

د .سهيله محمود بنات

قٔ.ا .رٔييس قسم علم النفس التربوي وأالرشاد والتربية الخاصة  -أستاذ مشارك

ٔا.د سامي محمد ملحم ٔا.د شذى عبد الباقي العجيلي
ٔاستاذ
ٔاستاذ

أ.د .فٔواد عيد الجوالده
ٔاستاذ

د .اياد جريس الشوارب
ٔاستاذ مشارك

د .مروان صالح الصمادي

د .هيام موسى التاج
ٔاستاذ مشارك

92

ٔاستاذ مشارك

د .معين سلمان النصراوين
ٔاستاذ مساعد

ٔاستاذ مشارك

د .نبيل صالح حميدان
ٔاستاذ مساعد

د .رند بشير عربيات
ٔاستاذ مساعد

كلية العلوم التربوية والنفسية قسم علم النفس واإلرشاد والتربية الخاصة

د .سامي محسن الختانته
ٔاستاذ مشارك

د .لينا محمود المحارمه
ٔاستاذ مشارك

مهند خالد الشبول

د .وفاء عابد العيد
ٔاستاذ مساعد

93

كلية العلوم التربوية والنفسية الماجستير في المناهج وطرق التدريس

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

عقيل فاضل داود داود

ياسمين ٔاسعد ٔابو الزيت

هديل حسن رمضان

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

محمد تيسير الخوالدة

هبه حمدي البسومي

أسيل حنا النعمات

سراب ناصر العبيدي

الماجد كمال شناق

سعاد عبد السالم درمان

هشام صالح مهيدي

94

ميرفت عثمان شحادة

كلية العلوم التربوية والنفسية الماجستير في األصول واإلدارة التربوية

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

جهاد عبد اهلل المهيرات

نور جاسر حيمور

جودت جاسم مهدي

لٔوي محمود الشوافعه

رندا فواز محمد القرعان

يزن محمد المصطفى

95

كلية العلوم التربوية والنفسية الماجستير في األصول واإلدارة التربوية

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

96

محمد سعد العنيزات

ٔامل شاهر المراشده

ردينا سمير العوامله

زياد سليم السليحات

غادة محمد الضامن

محمد كامل عبد خوالده

أكرم ابراهيم المجذوب

هيام عبداهلل الوريكات

فضية أحمد العدوان

ريم آحمد البطاينه

هبه احمد البطاينه

رغده علي السوالقه

كلية العلوم التربوية والنفسية الماجستير في األصول واإلدارة التربوية

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

محمد ٔاحمد عبيدات

ٔاحمد رٔافت الخزاعله

رانيه علي القضاه

سعفان قاسم سعيفان

نوار راتب ٔابو صهيون

أحمد ياسين الرشدان

عبير موسى قنديل

رشا محمد الوريكات

إقبال خالد يونس

عامر محمود أحمد

بدور عباس أنيس

هديل عيسى حسن

بيسان حسين مطاوع
جمانة فوزي الشافعي

نوره عبدالكريم الشمري
محمد علي أبو عواد

غيث صالح المطلق

97

كلية العلوم التربوية والنفسية الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

سالم بن حمود الوهيبي

زينب حربي المغربي

حنين جميل النصراوي

فداء محمود ابو العدس

النا ٔاحمد الشمري

افراح بنت راشد العلوية

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

ثامر صياح جدوع

98

جيهان عبد الوهاب عابدين
خيرية نورالدين القلم

عرفات محمد نصار

روان خالد النسعه

منار عباس لوباني

ناديا فهد جوده

كلية العلوم التربوية والنفسية الماجستير في علم النفس التربوي  /نمو و تعلم

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

محمود جبر متعب

ميساء محمود المباشر

تمارا احمد المنشاوى

احمد راتب محمد مهيار
ايهاب خالد محمد ابو شرخ

عبير عبدالحافظ علي بركات

99

كلية العلوم التربوية والنفسية الماجستير في علم النفس التربوي  /قياس والتقويم

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

سحر نائل وهبه

زياد عبد القادر الراعوش

أحمد وصفي الدعامسه

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

ابراهيم محمود الفحيلي

عُ ال عبدالفتاح العناتي

100

قاسم فالح الحراحشه

عبدالرحمن حماد أبو صعيليك

كلية العلوم التربوية والنفسية

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

عبد اهلل محمود أالعمر

رأيد فيصل الصقر

هيا علي مستريحي

ازدهار ٔاحمد الطيار

فاتن علي القضاه

محمود مفلح خصاونه

الماجستير في التربية الخاصة

داوود ٔاحمد غنام

هيجر ابراهيم العمايره

الشريفة بتول حسين علي

رهام يوسف المدلل

ٓاالء ٔاحمد مصطفى

جواهر فخري الشرايعه

101

كلية العلوم التربوية والنفسية الماجستير في التربية الخاصة

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

منال سعدي سلمان

بيان حسين مقدادي

تيسير يحيى مطر

رمضان حسن الزعبي

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

يسر ٔاكرم بدران

محمد خالد محمد حسن

نائله محمد شتات

102

عائشه أحمد العيد

كلية العلوم التربوية والنفسية البكالوريوس في التربية الخاصة

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

هبا خالد مجذوب

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

معاذ حسين الفضل

103

كلية العلوم التربوية والنفسية

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

البكالوريوس في التربية الخاصة  /صعوبات تعلم

حمود بن راشد المشيفري

محمد بن عبد اهلل الغاربي

نصر بن ناصر الهاشمي

هيثم يوسف المعسعس

ٔاريج عمر ٔاحمد حماد

علي بن ناصر السعدي

عبد اهلل بن محمد الراسبي

كفا احمد الرحامنه

اروى سهيل صدقه

هبه هشام هديب

عبد اهلل بن أحمد البلوشي
هبه احمد بني عيسى
غدير سمير الحياصات

104

كلية العلوم التربوية والنفسية

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

هديل رياض خنفر

البكالوريوس في التربية الخاصة  /صعوبات تعلم

ٔاماني محمد أالعمر

زينب عبد الرحيم طويل

عدي ماجد حمدان

رزان فادي عبد المجيد

هال صالح ٔابو الوي

خالد بن هالل الغاربي

علي سالم الزرعي

رغد حسن قزاز

محمود بن سعيد الجرادي

سهيل بن محمد المدهوشي

محمود على المزعل

منذر محمد باعمر

105

كلية العلوم التربوية والنفسية

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

البكالوريوس في التربية الخاصة  /صعوبات تعلم

انعام سليم النتشة

106

ٓاالء سليمان ٔابو العيله

دعاء محمد الخرابشة

ورود جمال الكالوتي

صالح بن سالم العمري

حمود سعيد السيفي

عبداهلل بن خميس الفارسي

محمد بن عبداللطيف البلوشي

وفاء فيصل المهتدي

رلى عبد اهلل الحياري

107

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية
د .حسام أحمد الحمد

ق.أ .عميد كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية  -أستاذ مشارك
أ .صفاء مشهور بني عيسى
مشرف مختبر
فرح محمد علقم
موظفة ٕادارية  -سكرتيرة

ايمان مجدي النابلسي
مشرف مختبر

دعاء فاروق مالك

ميادة النابلسي
موظفة ٕادارية  -سكرتيرة

موظف إدارية  /مشرف مختبر

ً
نطالقا من سعيها لتحقيق رؤيتها ورسالتها ،تولي كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية اهتمامًا كبيرًا بتخريج
طلبة مؤهلين للمنافسة في سوق العمل في مجاالت أنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات ،وذلك من
خالل التركيز على الجوانب التطبيقية والبحثية وإكسابهم المهارات العلمية والعملية ،ولتحقيق ذلك فقد
تم توقيع عدد من االتفاقيات مع مؤسسات عالمية مثل أكاديمية سيسكو وأكاديمية أوراكل الرائدتين في
مجاالت الشبكات والبرمجة وقواعد البيانات ،أتاحت للكلية تدريس مواد معتمدة عالميًا تؤهلهم للحصول
على الشهادات المهنية العالمية التي يحتاجها سوق العمل ،كما واعتمدت الكلية مجموعة من الشركات
الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتدريب الطلبة بهدف ربط الجوانب النظرية بالتطبيقية.
تطبق الكلية المعايير المحلية والدولية لضمان جودة العملية التع ّلمية وتهيئة الطلبة لحياتهم المهنية،
حيث تحرص على مراجعة البرامج األكاديمية ،وتحديث الخطط الدراس َّية ،واستقطاب أعضاء هيئة تدريسية
وفنيين من ذوي الخبرة ،إضافة لتجهيز قاعات ومختبرات الحاسوب بأعلى المواصفات.
ق.أ .عميد كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية
د .حسام أحمد الحمد
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د .أحمد الخصاونة

ق.أ .رئيس قسم هندسة البرمجيات وقسم الحوسبة النقالة

مقررًا  /أمين سر

أ.د .محمد عطير

رئيس قسم علم الحاسوب وقسم نظم المعلومات الحاسوبية

عضوًا

المهندس يوسف الطرمان مدير المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم /مجموعة طالل أبو غزالة عضوًا
السيد إسماعيل جعفر

رئيس قسم البرمجة والتطوير /مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

عضوًا

المهندس عالء عبد القادر

مهندس تراسل وشبكات /شركة زين لالتصاالت

عضوًا

السيد سنان كمان

مدير دائرة  / IT Transformationشركة أورانج لالتصاالت

عضوًا

السيد محمود أبو زناد

مدير قطاع االعمال /شركة امنية لالتصاالت

عضوًا

شذا المهنا

طالبة /تخصص الحوسبة النقالة

عضوًا

حمزة عصام الفار

طالب/ماجستير علم الحاسوب

عضوًا

رزان القضاة

طالبة /تخصص هندسة البرمجيات

عضوًا

هداية أبو مطير

طالبة  /تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

عضوًا

عريب ذيب السلطي

خريجة  /تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

عضوًا
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كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية المجلس اإلستشاري

د .حسام الحمد

ق.أ .عميد كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

رئيسًا

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية قسم علم الحاسوب

أ.د .محمد عبداهلل عطير

رئيس قسم علم الحاسوب ٔ -استاذ

د .كمال رشاد الراوي
أستاذ مشارك

110

د.محمود أحمد العمري
أستاذ مشارك

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية قسم نظم المعلومات الحاسوبية

أ.د .محمد عبداهلل عطير

رئيس قسم نظم المعلومات الحاسوبية ٔ -استاذ

د .حسام ٔاحمد الحمد
أستاذ مشارك

د .كمال رشاد الراوي
أستاذ مشارك

د .محمد ٔاحمد الشنوان
ٔاستاذ مساعد

أ .حسين أحمد حياصات
مدرس مساعد

د .ليث محمد ابو عليقه
أستاذ مساعد
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كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية قسم هندسة البرمجيات

دٔ .احمد محمد الخصاونه
ق.أ .رٔييس قسم هندسة البرمجيات ٔ-استاذ مساعد

ٔا.د .محمد عبداهلل عطير
ٔاستاذ

د .محمود ٔاحمد العمري
أستاذ مشارك

د .هيفاء يوسف ابو العدوس
أستاذ مساعد

112

دٔ .اشرف موسى صالح
ٔاستاذ مساعد

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية قسم الحوسبة النقالة

دٔ .احمد محمد الخصاونه

قٔ.ا .رٔييس قسم الحوسبة النقالة ٔ -استاذ مساعد

د .بالل صالح ٔابو الهيجاء
أستاذ مشارك

د.محمد عثمان نصار
أستاذ مشارك

د.منار عبدالجبار مزهر
أستاذ مساعد
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كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية الماجستير في علم الحاسوب

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

ٔاناس نوفان بطاينة

مكرم ٔاحمد صفاء الدين

محمد عوض الفواعير

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

معالي فتحي السليحات

محمد خلف قواقزه

114

معاذ محمد هيالت

ٔامجد علي ابراهيم الجوريشي

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية البكالوريوس هندسة البرمجيات

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019
عبد القادر خالد ابو علفه
رزان ريحان القضاه
عمر كمال عبد الهادي
يزن ناصر العبيد

محمد عصام السعودي

محمد علي قنديل

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

الهام بشير العقاد

سالم فواز السراج

محمد فوزان الوريكات

أحمد عماد الكردي

غادة ٔاحمد الحلو

فارس نزار السعيد

مروج يوسف الشاعر

عباده عمر المغربي

حنان سعيد يوسف

عمر الفاروق أحمد موسى

رواند سليمان أبو عامود
زينه عصام الشيشاني

عمر حسن الخشاشنه
محمود سامي حبش

115

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

البكالوريوس في هندسة البرمجيات

ٔانس عبد الكريم ٔابو ناصر

سهير نادي عوده

ايمان عدنان العمله

عبد اهلل مهند طقطق

هديل حسني كريك

نور الدين سعيد سليم

ليث زيد ابو السندس

فيصل رأفت النمري

فرح سامي سنجالوي

ريام باسم الحجاج

عبدالرحمن تيسير الزيات

محمد حسين السلطي
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مصطفى فواز السراج

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية البكالوريوس في الحوسبة النقالة

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

غازي غسان كنعان
روان صالح الدين االعرج

ياسمين عبد اهلل الجوابره

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

عمر فيصل مصطفى

مٔومن يوسف انعيم

مٔومن يوسف ٔابو فنار

يوسف جمال أبو عيد

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

كرم محمد الحاج خليل
بشار منذر التميمي

عبد اهلل محمد عيده

ليث محمد الطراونة

117

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

محمد فتحي حسين حماده

محمد ٔايمن المومني

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

بهاء صالح الدين أبو حميد

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

صابرين عايد الفواعرة
هدايه تيسير أبو مطير
أحمد خالد الحساميه

رشا عيسى فوده

118

مراد عبد اللطيف فسفوس
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كلية اآلداب والعلوم
أ.د .عماد الزهيري

ٔ
والعلوم-أستاذ
عميد كلية آالداب

رحمه عيسى الهندي
موظفة ٕادارية  -سكرتيرة
تضم كليـــــــــــــة اآلداب والعلوم بين جنباتها قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة ،وقسم الرياضيات ،وقسم
ُ
اللغة العربية للناطقين بغيرها إضافة إلى وحدة المساقات الخدمية ،وتعمل الكلية ُ
منذ تأسيسها على تأدية
والتميز .وتلبي الكلية حاجة المملكة ومؤسسات المجتمع
رسالة الجامعة وتحقيق أهدافها في الريادة
ُ
باألعمال
بالعلم والمعرفة والكفايات الضرورية في مجاالت التخصص للقيام
المدني بخريجين مزودين
ِ
ِ
التي ُتوكل إليهم مستندين على ثوابت العلم والتجارب العالمية وترسيخ قيم الحوار الهادف واحترام الرأي
اآلخر مع التركيز على قيم العمل؛ للمساهمة في تطوير المجتمع وزيادة إنتاجية العمل .وتسعى الكلية
ً
صقل شخصية الطالب ذهنيًا ووجدانيًا ليصبح مفكرًا قادرًا على خدمة المجتمع وتطويره مع
جاهدة على
ِ
المحافظة على الهوية الوطنية والقيم والتقاليد العربية.

عميد كلية اآلداب والعلوم
أ.د عماد الزهيري

120

د .محمد الموسى

ق .أ .رئيس قسم الرياضيات

مقررًا  /أمين سر

د .مي الشيخلي

ق.أ  .رئيس قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

عضوًا

د .عادل جميل

ممثل عن قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

عضوًا

د.عبدالكريم اليماني

ممثل مجتمع محلي /مدير عام مدارس فيكتوريا

عضوًا

السيد نضال الشلبي

ممثل مجتمع محلي  /مدير جمعية أفرا

عضوًا

عالء السيد

خريج من قسم الرياضيات

عضوًا

احمد الدعامسة

خريج من قسم الرياضيات

عضوًا

حنين حنتوله

خريجة من قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

عضوًا

لينا طويقات

خريجة من قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

عضوًا

أسامة الخطيب

طالب في قسم الرياضيات

عضوًا

إيهاب المومني

طالب في قسم الرياضيات

عضوًا

حمزه الميناوي

طالب في قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

عضوًا

رغد أبو طالب

طالبة في قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

عضوًا

محمد سالمه حماد

طالب في قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

عضوًا

كلية اآلداب والعلوم المجلس اإلستشاري

أ.د .عماد الزهيري

عميد كلية آالداب والعلوم

رئيسًا
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كلية اآلداب والعلوم
قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

د .مي فاضل الشيخلي
قٔ.ا .رٔييس قسم اللغة اإلنجليزية والترجمةٔ-استاذ مساعد

د.عادل مهلهل الخليفي
أستاذ مشارك

د .رأيده موفد عماري
أستاذ مساعد

د .يزن شاكر المحاميد
ٔاستاذ مساعد
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كلية اآلداب والعلوم
قسم الرياضيات

د .محمد سالمه الموسى
قٔ.ا .رٔييس قسم الرياضيات  -أستاذ مساعد

ٔا.د عماد متعب الزهيري
ٔاستاذ

د .حمزة علي قوقزة
ٔاستاذ مساعد

د .يوسف علي القضاة
ٔاستاذ مساعد

123

كلية اآلداب والعلوم قسم المساقات الخدمية

د .محمد سالمه الموسى
قٔ.ا .رٔييس قسم المساقات الخدمية  -أستاذ مساعد

د .لينا علي الجراح
أستاذ مساعد

د .عماد عبدالكريم عبابنه
أستاذ مساعد

د .متعب محمد العتيبي
أستاذ مساعد

أٔ .احمد صالح طالفحة
مدرس مساعد

أ .كريمة جالل البقور
مدرس مساعد
أ .دانا محمد الطبري
مدرس مساعد
ٔأ .اريج جميل خليفه
مدرس مساعد
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ٔا .سجى عبدالكريم النجار
مدرس مساعد

كلية اآلداب والعلوم البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية والترجمة

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

ٔامل مروان الجردانه

دانا صالح النجار

ساندرا خميس الدشت

لينا محمد طبنجه

ساره مشعل الفايز
عائشة احمد الهادي
عبير احمد درويش

لينا كنان اإلمام

ربى هشام الزربا

125

كلية اآلداب والعلوم البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية والترجمة

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

لينا خالد وشاح

سالفة سمير العضايله

126

زهور عمر الخطيب

صالح عاصم العبادي

سارا عمر يوسف

عبير نضال العمري

سالي سفيان ٔابو فرحة

وجدان جمعة بقور

كلية اآلداب والعلوم البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية والترجمة

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

رهف عبد اهلل ٔابو خروب

سوزان رأيد وشاح

صباح زكي خطايبه

عالية عبد اهلل الشيشاني

محمد سالمة حماد
يسر وائل عبد الفتاح

هديل زياد حسونه

محمد عيسى رضوان

127

كلية اآلداب والعلوم البكالوريوس في الرياضيات

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

عمر عايد ٔابو صعيليك

يحيى عبد اهلل ٔابو صعيليك

ايهاب سامح المومني

سمية عقاب ابوجابر
بالل محمد المهيرات
يوسف محمود شحاده

خالد سامي الفاعوري

محاضرة االعتماد
2020 /1 /20

128

محمد جميل عواد

كلية اآلداب والعلوم البكالوريوس في الرياضيات

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

ٔاماني ٔانور سالم المهيرات

ٔاسامة خلف ٔاحمد الخطيب

صابرين خلف الثوابيه

ٔانس ٔاحمد محمد

معاذ عبداهلل أبو صعيليك

ٔانس عبد اهلل ٔابو صعيليك

علي هايل شرادقة

عيسى بن هالل الراسبي

129

كلية اآلداب والعلوم البكالوريوس في الرياضيات

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

بشار ٔاسعد المالح
سالمه بنت علي الغزالية

دورة متقدمة باللغة األنجليزية للطلبة
2019 /10 /27
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131

كلية الهندسة
ٔا.د خالد ارخيص الطراونه
عميد كلية الهندسة

مالك ماجد الخطيب
موظف ٕاداري

تعتبر كلية الهندسة من الكليات الحديثة في الجامعة ،حيث جاء تأسيس هذه الكلية عام  2016وقد ضمت
الخطط والبرامج التدريسية في أقسامها لتعكس دور الكلية المنبثق من دور الجامعة في خدمة المجتمع
المحلي وتنميته ولتتماشى مع معايير االعتماد وفتح مجال إلنشاء تخصصات جديدة .تولي كلية الهندسة
اهتمامًا خاصًا بالجانب العملي والتدريب من أجل إكساب الطالب المهارات األساسية المتعلقة بمهنة
الهندسة لذا زودت مختبرات الكلية باألجهزة المتطورة والتي تساهم في دعم المادة النظرية وإبراز الجانب
العملي حيث يوجد في الكلية أكثر من ستة مختبرات متخصصة وخمسة مراسم هندسية باإلضافة لوجود
مشاغل هندسية متطورة وحديثة ،تكمن فلسفة كلية الهندسة في البحث عن المشاكل الهندسية
ومحاولة إيجاد حلول لها والتي تعزز العالقة بين االكاديميا والصناعة وبين أعضاء هيئة التدريس والمشاريع
المتعلقة بالمجتمع المحلي ،باإلضافة الى المضي في االعتمادات الوطنية والدولية وفتح أواصر التعاون مع
المؤسسات الوطنية والجامعات العالمية ومراكز البحث العلمي وفتح فرص التبادل ألعضاء الهيئة التدريسية
والطلبة وبما ينعكس ايجابًا على مخرجات البرامج االكاديمية في الكلية لكي نرتقي بسمعة الكلية في
مجاالت التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي وطنيًا واقليميًا ودوليًا.
عميد كلية الهندسة
أ.د .خالد ارخيص الطراونه

132

طارق بسام حتر

قسم الهندسة المدنية

مقررًا  /أمين سر

المهندس جميل وريكات

قطاع خاص

عضوًا

المهندس إبراهيم محسن

مدير مياه لواء عين الباشا

عضوًا

المهنــــدس نورس العدوان

مدير زراعة لواء عين الباشا

عضوًا

المهندس بهجت العدوان

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

عضوًا

المهندس خالد قصاد

مدير منطقة الجبيهة -أمانة عمان الكبرى

عضوًا

المهندس صالح الدين البطاينة

خريج من كلية الهندسة

عضوًا

وسـام نبيـــل أحمــد

قسم هندسة العمارة

عضوًا

حال فؤاد المهيرات

قسم هندسة العمارة

عضوًا

إبراهيم عمر الكردي

قسم الهندسة المدنية

عضوًا

كلية الهندسة المجلس اإلستشاري

أ.د .خالد الطراونة

عميد كلية الهندسة

رئيسًا

133

كلية الهندسة
م .شروق أحمد سالم
مشرف مختبر

م .هبه باسم ٔابو حميد
مشرف مرسم العمارة

م .عال أمجد حبش
مشرف مختبر المرسم

م .صفاء ابراهيم حماد

أسامة حسن الياصجين
فني مختبر
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مشرف مختبر

كلية الهندسة
قسم الهندسة المدنية

د .عيسى جمال عليان

قٔ.ا .رٔييس قسم الهندسة المدنية ٔ -استاذ مساعد

ٔا.د خالد ارخيص الطراونه
ٔاستاذ

د .عمر أسعد أحمد
ٔاستاذ مشارك

ٔا.راكان ٔاحمد العلوان
مدرس مساعد

د.سامي محمد عياد
أستاذ مساعد

م .شروق أحمد سالم
مدرس مساعد
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كلية الهندسة
قسم هندسة العمارة

د .نبيل يوسف الكردي

ق .أ .رٔييس قسم هندسة العمارة ٔ -استاذ مشارك

د .نبهان قاسم
ٔاستاذ مساعد

د.رانيه فايز ابو رمضان
ٔاستاذ مساعد

أ .ديانا خالد بركات
مدرس مساعد
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د.رفيف محمد الزعبي
ٔاستاذ مساعد

كلية الهندسة البكالوريوس في الهندسة المدنية

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

ٔاحمد سامي الكايد

ٔانس فليح الدراجي

معن فارس الزغول

طارق بسام حتر

جابر ٔاحمد محمد

عبد الرحمن رجا الخاليله

جهاد كمال ٔابو زيد

علي محمد الزعبي

المنتصر باهلل حكم الفاعوري

محمد فارس العطيوي
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كلية الهندسة البكالوريوس في الهندسة المدنية

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

حكمت فوزي الخطيب

صهيب محمد القواسمه

مصطفى خميس درج

معاذ “محمد طه” الشرقاوي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

مصعب خالد السليحات

صبري منذر زهير صبري
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كلية الهندسة البكالوريوس في الهندسة العمارة

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

رٔافت رسمي طاشمان

وسام نبيل ٔاحمد

سعيد اسعد  -زين

دورة أوتوكاد
2020 /3 /7

139

محاضرة كلية الهندسة
2020 /3 /9

مسابقة مجسم للجامعة
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كلية الصيدلة
د .يزن عبداهلل الرشدان

قٔ.ا عميد كلية الصيدلةٔ-استاذ مساعد

آالء محمد ٔابو حمور
موظفه ٕادارية  -سكرتيرة

تحتفل كلية الصيدلة بتخريج الدفعة الخامسة من طلبتها وذلك للعام الدراسي  2020/2019متمنين لهم
دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية .اليفوتني في هذه المناسبة الطيبة أن ّ
أذكر بسعي
كلية الصيدلة في الجامعة أن تكون واحدة من الكليات الرائدة على مستوى األردن والمنطقة بالتزامها
برفد القطاع الصحي بصيادلة أكفاء ،وذلك عن طريق تقديمها لبرنامج أكاديمي لمرحلة البكالوريوس،
يستجيب للمعايير المحل َّية واالقليم َّية وقريبًا العالمية ،ويخدم سوق العمل داخل األردن وخارجه .وحرصت
كلية الصيدلة على االستمرار بتجهيز المختبرات بأحدث األجهزة ،وتوفير قاعات دراسية مزودة بأحدث وسائل
التدريس واستقطاب هيئة تدريسية ذوي خبرة وكفاءة وخريجي جامعات عالمية مرموقة.
تنظر كلية الصيدلة إلى المستقبل برغبة قوية للتميز والريادة في مجال البحث العلمي عن طريق الحرص
على إنشاء مختبرات خاصة بالبحث العلمي ،وذلك للمساهمة في تحسين الصحة العامة ألفراد المجتمع.
ق.أ عميد كلية الصيدلة
د .يزن عبداهلل الرشدان
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كلية الصيدلة

عبد رزق محمد فطيمات

ممثل عن قسم الصيدلة

امين سر

أحمد درويش محمود الزعيمي

ممثل عن قسم الصيدلة

مقرر

العقيد  /عماد غنيم

مدير دائرة التزويد في الخدمات الطبية الملكية.

عضوًا

الرائد  /جعفر أبو عبيلة

صيدالني سريري في مستشفى الخدمات الطبية.

عضوًا

عبد اهلل حجازي

صيدالني ممارس في صيدليات المجتمع.

عضوًا

والء يوسف ابو عابد

ممثل من خريجي التخصص

عضوًا

وفاء محسن الرواشدة

ممثل من خريجي التخصص

عضوًا

علي محمود زريقات

ممثل من خريجي التخصص

عضوًا

فاطمة حسانين طه حسانين

ممثل عن قسم الصيدلة

عضوًا

شرين كمال عبدالرحيم حسين

ممثل عن قسم الصيدلة

عضوًا

حسنة صالح يوسف المسيمي

ممثل عن قسم الصيدلة

عضوًا

جيهان عبد الحكيم محمد

ممثل عن قسم الصيدلة

عضوًا

جميلة عبد الكريم محمد درويش

ممثل من خريجي التخصص

عضوًا

المجلس اإلستشاري

د .يزن عبداهلل الرشدان

ق .أ .عميد كلية الصيدلة

رئيسًا
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كلية الصيدلة

كلية الصيدلة
ٔا .روان عصام ٔاوزايد
مشرف مختبر

ٓايه محمد خير الحوراني
مشرف مختبر

ٔا .نازك قاسم محمد الحمد
مشرف مختبر

رايه جمال الداود
مشرف مختبر

عأيشه ٔاحمد الجراح
مشرف مختبر الكيمياء
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ٔا .وفاء عدنان ٔاحمد
مشرف مختبر

روان عبدالرحمن الفطافطه
مشرف مختبر

مروه محمد غنيم
مشرف مختبر

كلية الصيدلة
قسم الصيدلة

د.يزن عبداهلل الرشدان

ق.أ  .رٔييس قسم الصيدلة والمواد األساسيةٔ -استاذ مساعد

أ.د .خالد حسن محمود
ٔاستاذ

أ.د .اياد سميح أبو ناعمة
ٔاستاذ

د .عالء علي الصبيحي
ٔاستاذ مساعد

د.نضال ٔاحمد حمدي
أستاذ مشارك

د .الرارويدة فاروق توتنجي
أستاذ مساعد
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كلية الصيدلة

خريجو الفصل الدراسي األول 2020-2019

البكالوريوس في الصيدلة

المقداد ٔاحمد الخلف
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علي ٔامير الدليمي

علي ثأير هاشم

مجد رضوان أالحمد

محمد راشد الصداعي

محمد علي حسين

وسام مخلف حسين

تمارا مفيد كايد صالح

جيهان عبد الحكيم محمد

وسام حسن علي

روال سويلم ٔابو كاشف

كلية الصيدلة

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

رغد شحاده الحسين

عبد اهلل عمر عبد اهلل

محمد زهير رشدي

محمد وليد ٔابو العنين

البكالوريوس في الصيدلة

ٔاحمد مصلح حامد

بسام عبد الكريم السعدون

بنان محمد الخيرات

عمر محمد الصالحي

مهند مصلح حامد

قصي يوسف صالح

ابراهيم حامد الدليمي
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كلية الصيدلة

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2020-2019

البكالوريوس في الصيدلة

ابراهيم حمدو العبس

ٔاحمد اسماعيل عسكر

نور محمد العقبي

سيف مجيد محمد

أماني سعدون البلداوي

عباس مصطفى الدوري

ٔانفال مهند العاني

أحمد هشام عبد الوهاب

أسامة أحمد مصطفى
حنان مصطفى أبو صالح
سبأ مظفر محمود
منار محمد الزبيدي
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عمر يوسف سالم

بكر عبد الرحمن الدوري

كلية الصيدلة

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

ابراهيم عماد ابراهيم

ٔاريج كامل الكرخي

عمار جمعه خضر

شهد عمار الهريدي

حيدر عبد االمير صبح

طيبة مهند العاني

البكالوريوس في الصيدلة

مصطفى نازك لهمود

همام جمال عواد

همسة ياسر رجب

ريام حسين علي

محمد كامل الداموك

149

كلية الصيدلة

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2020-2019

البكالوريوس في الصيدلة

مكارم سعد محمود

نورين منهل عبود

أمير محمد رحيمه

بركان طه نعيم

نورا نبيل الحاج عيد

سحر نجاح اهلل ويردي
أحمد مجيدعمر
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كلية علوم الطيران
د .أنور حمدان العساف

ق .أ .عميد كلية علوم الطيران  -أستاذ مساعد

ٕاسراء حسن ٔابو جاموس
موظفة ٕادارية-سكرتيرة

تم استحداث كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية وبالتعاون مع أكاديمية الطيران الملكية األردنية
في العام 2018-2017وهي الكلية األولى على مستوى الوطن العربي التي تمنح شهادة البكالوريوس في
تخصص صيانة الطائرات على أمل أن تتكامل التخصصات في الكلية لتشمل الكترونيات الطيران ،إدارة السالمة
الجوية والطيران التجاري وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي واإلقليمي.
يتم تهيئة الطالب أثناء مراحل الدراسة للحصول على رخصة مزاولة المهنة األوروبية ( )EASAوالرخصة األردنية
(.)CARC
توفر الكلية البيئة التعليمية المناسبة والتي تحاكي واقع العمل للخريجين من خالل مشاغل أكاديمية
الطيران الملكي األردنية ومن خالل الهيئتين األكاديمية واإلدارية والتي تتمتع بخبرات عملية متميزة.
ق .أ .عميد كلية علوم الطيران
د .أنور حمدان العساف
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كلية علوم الطيران

د .اسراء علي

كلية علوم الطيران

أمين سر

اسراء أبو جاموس

إدارية في كلية علوم الطيران

مقررًا

د .محمد فياض مطر الخوالدة

المدير العام ألكاديمية الطيران الملكية األردنية

عضوًا

الكابتن عودة رجا الخاليلة

نائب المدير العام ألكاديمية الطيران الملكية األردنية

عضوًا

المهندس محمد عبد الرحيم الخاليلة

مدير دائرة تدريب هندسة صيانة الطائرات

عضوًا

المجلس اإلستشاري

د .أنور العساف

ق.أ.عميد كلية علوم الطيران

رئيسًا

في أكاديمية الطيران الملكية األردنية
المهندس إسماعيل ياسين

رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي

عضوًا

عبد اهلل نايل خليف القاسم

مدير مركز اليوبيل للتميز

عضوًا

راما أحمد هيثم العالم

طالبة في قسم صيانة الطائرات

عضوًا

عدي فيصل عبد اهلل المبارك

طالب في قسم صيانة الطائرات

عضوًا

أحمد خليل أحمد بديري

طالب في قسم صيانة الطائرات

عضوًا
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كلية علوم الطيران قسم صيانة الطائرات

د .أنور حمدان العساف

ق.أ .رئيس قسم صيانة الطائرة الطائرات  -أستاذ مساعد

د .اسراء موسى علي
أستاذ مساعد

زيارة آمر كلية االمير فيصل الفنية
2019 /11 /4
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كلية الشريعة
ٔا.د ٔامين موسى ٔابو الوي
عميد كلية الشريعة ٔ -استاذ

عائدة ابراهيم النمروطي
موظفة ٕادارية -سكرتيرة
تعتبر كلية الشريعة من الكليات الرائدة ،ذات مكانة علمية مجتمعية متميزة تسهم في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة،
تتضمن الكلية قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،الذي تأسس سنة  ،2016ويُعد الباكورة األولى لهذه الكلية المباركة.
تعكس الكلية دورها في خدمة المجتمع المحلي والعالمي بما يُسهم لخدمة الدين اإلسالمي الحنيف ،بمنهج وسطي
معتدل يجمع بين األصالة والمعاصرة في جميع الشؤون والقضايا المحلية والعالمية.
تهدف كلية الشريعة إلى إعداد جيل مؤهل أكاديميًا وعلميا بعيدًا عن الغلو والتطرف من خالل الخطط والبرامج التي
تطرحها ،بوجود كادر تعليمي متميز.
تؤكد الكلية على أهمية حماية الوطن من كل ما يؤثر سلبًا في المجاالت الشرعية والفكرية واالجتماعية

عميد كلية الشريعة
ٔا.د ٔامين موسى ٔابو الوي
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د .بالل ابو قدوم

ق.أ .رئيس قسم الشريعة والدراسات االسالمية

د .آحمد عبابنة

عضو هيئة التدريس

مقررًا

د .كفاح الصوري

عضو هيئة تدريس

عضوًا

د.عمر خريسات

مدعي عام المحاكم الشرعية

كلية الشريعة المجلس اإلستشاري

آ.د آمين آبو الوي

عميد كلية الشريعة

رئيسا
امين سر

عضوًا

د .هاني مفلح العنزي

رئيس مكتب االصالح االسري  /محكمة جنوب عمان الشرعي

عضوًا

د .معاذ العوايشة

امام وخطيب في وزارة اآلوقاف

عضوًا

شهيرة مسعود

خريجة من كلية الشريعة

عضوًا

		
احمد الكفيري

خريج من كلية الشريعة

عضوًا

الرائد عمر هاشم الخاليلة

رئيس قسم التدريب في مركز السلم المجتمعي

عضوًا
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كلية الشريعة
قسم الشريعة والدراسات االسالمية

د .بالل محمود ٔابو قدوم

ق.آ .رئيس قسم الشريعة والدراسات االسالميةٔ /استاذ مساعد

ٔا.د ٔامين موسى ٔابو الوي
ٔاستاذ
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دٔ .احمد ٕابراهيم عبابنه
ٔاستاذ مساعد

د .كفاح عبدالقادر الصوري
أستاذ مساعد
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عمادة البحث العلمي
والدراسات العليا
ٔا.د عدنان حسين الجادري

عميد البحث العلمي والدراسات العليا

نور زياد الجراح
أ .دعاء ابراهيم الزعبي
موظفة ٕادارية  -سكرتيرة
موظفة ٕادارية
تسعى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا أن تؤدي دورًا رياديًا في البحث العلمي والدراسات العليا ،وأن
تكون مركزًا متميزًا يهتم بتوفير كل اإلمكانيات الالزمة لطلبة الدراسات العليا بما يؤمن نجاح مسيرتهم
العلمية واألكاديمية .وتهدف العمادة إلى إعداد الكفاءات العلمية المتخصصة عن طريق تأهيليهم علميًا
ومهنيًا في مختلف المجاالت األكاديمية ،وتقديم كل التسهيالت التي تدعم البحث العلمي ،وخلق شراكة
حقيقية بين كافة قطاعات المجتمع ومراكز األبحاث العلمية .واستطاعت العمادة منذ تأسيسها استقطاب
أعداد كبيرة من الطلبة المتميزين من األردنيين والدول العربية في برامجها التي يبلغ عددها ( )16برنامجًا في
تخصصات العلوم التربوية والنفسية واالعمال والقانون والعلوم الحاسوبية.
وفي الوقت الذي تعتز جامعة عمان العربية بعراقة تسميتها ،وقدسية رسالتها وأهدفها واإلنجازات الكبيرة
التي حققتها على مستوى الدراسات العليا عبر مسيرتها ،فإنها تفخر بأداء أعضاء هيئة التدريس ،وطلبتها
القدوة الحسنة الذين يحملون رسالة الجامعة في ضميرهم ووجدانهم لخدمة العلم والمعرفة اإلنسانية.
عميد البحث العلمي والدراسات العليا
أ .د .عدنان حسين الجادري
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عمادة شؤون الطلبة
أ.د .فٔواد عيد الجوالده
عميد شٔوون الطلبة

أ .محمد خليفه المهيرات
مدير مكتب الطلبة العرب واألجانب

محمد بني ياسين
موظف ٕاداري

أ .شذا محمد الربيع
موظفة ٕادارية

تعد عمادة شؤون الطلبة أحد أهم مكونات اإلدارة الجامعية وأكثرها قربًا من الطلبة ،حيث تقوم بمهمة
إعداد البرامج واألنشطة الخاصة بصقل شخصية الطالب الثقافية والرياضية والنفسية واالجتماعية ،وكذلك
تنمية مواهبهم وميولهم واتجاهاتهم على نحو يغني تجربته الجامعية .وتضطلع عمادة شؤون الطلبة
في جامعة عمان العربية بدور كبير ومميز في تحقيق رسالة الجامعة ،التي تبنت فلسفة تقوم على االلتزام
بقواعد الخلق والصدق والنزاهة والتسامح .وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لصقل وعيهم الفكري والوطني
والديمقراطي وتنمية روح الوالء واالنتماء لديهم .والتركيز على الطلبة المتفوقين علميًا وثقافيًا وفنيًا ورياضيًا
ورياديًا ومتابعتهم أثناء الدراسة وبعد التخرج.
وتسعى العمادة إلى تحقيق أهدافها من خالل توفير المرافق المناسبة للطلبة لممارسة أنشطتهم
وهواياتهم المختلفة ،وتهتم بمتابعة شؤون الخريجين والعمل على تعزيز عالقتهم بالجامعة ومساعدتهم
على توفير فرص عمل مناسبة لهم ،كما وتولي الطلبة العرب واألجانب االهتمام عن طريق تخصيص قسم
خاص لرعايتهم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.
عميد شؤون الطلبة
أ .د .فؤاد عيد الجوالده
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عمادة شؤون الطلبة

عالء علي عريقات
رئيس قسم أالمن الجامعي

أنمار خالد خريسات
موظف إداري

مؤمن الحنيطي
موظف ٕاداري

ضحى أبو طوق
موظفة إدارية  -سكرتيرة

مبادرة امنحني كتابك ()6
2019 /10 /12
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عمادة شؤون الطلبة
موظفو قسم أالمن الجامعي
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منصور خزاعي الحر

حازم محمد القضاة

فهد عارف العدوان

حسن إبراهيم الخوالده

رامي محمد عمايرة

معتصم فرحان الرشيدي

محمد فرج خوالده

نهله سالم المحاسنه

محمد خلف خوالدة

يوسف محمد الشراري

ماهر احمد الراشد

محمد محمود الخاليلة

معن احمد الردايده

سالم سليمان الوريكات

عماد مصطفى الرياالت

حسين محمد الزطيمه

مازن عارف الدرادكه

محمود عبداهلل الحميدي

خلدون عباس المعاني

محمد خالد الوريكات

عدنان عبد الحميد عبد الحميد

خالد محمد بني موسى
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مركز الحاسوب والمعلومات

د .بالل أبو الهيجاء

مدير مركز الحاسوب والمعلومات

ٓايات غسان شقير
موظفة ٕادارية  -مشرف مختبر

يعد مركز الحاسوب القلب النابض في عمليات التطور التكنولوجي للجامعة ،ويضطلع بمهام ومسؤوليات كبيرة،
منها :توفير المعلومة الدقيقة إلى جميع دوائر الجامعة ومراكزها على مختلف المسؤوليات ،وبأسرع وقت ممكن
من خالل األنظمة المختلفة التي تدعم جميع األنشطة األكاديمية واإلدارية.
ويقدم المركز خدمات التدريب على جميع المستويات .ويعمل المركز بشكل مستمر على توفير البنية التحتية
التكنولوجية في جميع مرافق الجامعة ،وتحديثها؛ إذ إن طموحنا تلبية كافة االحتياجات وفق معايير الجودة
واالمتياز المواكبة للتطور والتقدم.
مدير مركز الحاسوب والمعلومات
د .بالل أبو الهيجاء

166

مركز الحاسوب والمعلومات

ثائر محمد جاد اهلل

أ .عصام عدنان فوده

مشرف مختبر  /فني صيانة

موظف ٕاداري  -البنية التحتية

عبد الرحمن علي ابو جعفر
موظف فني

وسام أحمد القضاه

موظف دعم فني شبكات

ليث خالد ابو عيد
مسؤول أنظمة وشبكات
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المركز الطبي

د .أديب زيد مسروجه
مدير المركز الطبي

انا ايفانوفنا مخاليوفيتش
ستيفانيوك
طبيب العيادة

شادي محمود حماد
ممرض ومسعف

سناء محمود بلتاجي
ممرضة

تسنيم عامر العواملة
مساعد صيدلي

أنشأ المركز الطبي منذ تأسيس الجامعة عام  ،1999حيث يقدم الخدمات الطبية والرعاية الصحية
األولية للطلبة والعاملين ،وذلك من خالل إجراء الفحص للمرضى وصرف العالج لهم ،وتقديم
اإلسعافات األولية للحاالت الطارئة (الجروح ،والحروق ،والكسور وغيرها ،)...حيث أن المركز الطبي
يوفر عيادات للكشف السريري وغرفة للطوارئ وسيارة اسعاف ،وذلك لمعالجة الطلبة سواء داخل
الجامعة في المركز الطبي ،أو خارجها في المستشفيات المعتمدة لدى شركة التأمين المتعاقد
معها.
مدير المركز الطبي
د .أديب مسروجة
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مركز التعليم اإللكتروني

د .محمد عثمان نصار

مدير مركز التعليم اإللكتروني

أٔ .اسامة عبد الرازق حسن
مبرمج

يعد التعليم اإللكتروني من أهم أنماط التعليم والتعلم في الوقت الحاضر لما يمثله من ضرورة ال
غنى عنها لتطوير النظم التعليمية وتحسين الجوانب المختلفة للتعلم بحيث يتسلح الطالب الخريج
بالمعرفة والمهارة االزمة لمواجهة التحديات في سوق العمل.
تسعى إدارة جامعة عمان العربية وبشكل مستمر الى تبني وتفعيل التكنولوجيا الحديثة في التعليم
لتسهيل وتحسين العملية التعليمية التعلمية من خالل ضبط جودة العمل والمنتج في مجال التعليم
اإللكتروني ،تم تأسيس مركز التعليم االلكتروني في الجامعة ليكون الرافد والداعم الحتياجات
الكليات المختلفة وللطلبة في بيئة تركز على التفاعل وتنمية وتطوير مهارات االتصال والتفكير اإلبداعي
والنقدي للطالب بدال من التلقين.
مدير مركز التعليم اإللكتروني
د .محمد عثمان نصار
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مركز اللغات والترجمة
د .مي فاضل الشيخلي
مدير مركز اللغات والترجمة

يعمل مركز اللغات في الجامعة ايضا ومنذ تأسيسه على تنفيذ العديد من البرامج التعليمية في
مجاالت اللغة والترجمة اذ يحتوي المركز على مختبرات لغوية ومناهج ومصادر تعلم تخدم العملية
التعليمية .ويعقد المركز الدورات المتنوعة مثل دورات المحادثة دورات الترجمة ،وكذلك الدورات
التأهيلية التي تساعد الطلبة على اجتياز االمتحانات العالمية مثل التوفل وكذلك االمتحان الوطني
في اللغة االنجليزية وذلك من أجل خدمة طالب الجامعة والمجتمع المحلي .ويعمل المركز أيضا
على تقديم برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها ويتم تنفيذ هذا البرنامج من خالل اتفاقيات محلية
ودولية مع مؤسسات وجامعات أجنبية أكاديمية .ويعمل في شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها
مدرسون اكفاء ومؤهلون لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها.
رؤية الجامعة الطموحة ومعايير الجودة واالعتماد المحل َّية
وإننا في مرك ٍز اللغات نتط َّلع لتحقيق
ِ
احتياجات المجتمع المحلي والخارجي.
والعالم َّية ،واتباع سياسةٍ َمرنة ومناسبة تتيح التكيف مع
ِ
ويسعدنا أن نؤدي واجبنا على أكمل وجه ونكرر الترحيب بالجميع ويسرنا ان نلقاكم دائما وباستمرار
حيث ان ابواب المركز مفتوحة دائما لكل من رغب بالمعرفة والفكر والثقافة.

مدير مركز اللغات والترجمة
د .مي فاضل الشيخلي
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مركز االعمال الريادية
والمبادرات المجتمعية

د .مطيع صالح الشبلي

مدير مركز األعمال الريادية والمبادرات المجتمعية

تلعب المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة والمبادرات المجتمعية دورًا حيويًا يعمل على تطوير المجتمع
واإلسراع في عملية التنمية ،وفي إطار عمليات التنمية الشاملة يتم البحث عن آليات جديدة فعالة من أجل
مواجهة األوضاع االقتصادية المترتبة على تطبيق سياسات اإلصالح االقتصادي ومواجهة سياسات السوق التي
تنتهجها معظم دول العالم اآلن.
من هنا نجد دور مركز االعمال الريادية والمبادرات المجتمعية بخلق جيل ريادي قادر على تحويل األفكار الى
مشاريع اقتصادية تخفف من عبء البطالة والفقر وذلك من خالل التعلم التطبيقي واالبتعاد عن التعلم
التلقيني .وأيضا دور المركز بترسيخ المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في
الجامعة.

مدير مركز األعمال الريادية والمبادرات المجتمعية
د .مطيع صالح الشبلي

171

مركز اإلستشارات
والتدريب

مؤيد رسمي نايفة

مدير مركز اإلستشارات والتدريب

ُأسس مركز اإلستشارات والدراسات والتدريب وفقًا لقرار مجلس العمداء في جامعة عمان العربية ،ويرمي إلى
تفعيل دور الجامعة في تأهيل الشباب األردني والعربي في اكتساب المعرفة العلمية ،وتطوير المهارات الالزمة
لهم ،وتدريبهم ،ومساعدتهم ،والمساهمة في دعم المؤسسات العامة والخاصة برفع كفاءة موظفيها.
وتتمثل رؤية المركز في تقديم الزاد المعرفي على نحو شامل وتحسينه ،وتمكين الموارد البشرية األردنية والعربية.
ويتم في هذا المركز تقديم برامج تدريبية واستشارات متميزة؛ لرفد المجتمع المحلي واالقليمي بالكوادر
المتخصصة والخبرات المؤهلة القادرة على التطوير واإلبداع.

مدير مركز اإلستشارات والتدريب
مؤيد رسمي نايفة
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المكتب الدولي
والعالقات الخارجية

أ .د .محمد عبداهلل عطير

مدير المكتب الدولي والعالقات الخارجية

حنين يوسف البيطار
موظفة ٕادارية  /سكرتيرة

تم تأسيس المكتب الدولي والعالقات الخارجية في جامعة عمان العربية نتيجة الحاجة للتعاون الدولي ،وأصبح
المكتب مسؤو ً
ال عن تنسيق ورعاية وتطوير الشراكات الدولية .إضافة إلى تصميم برامج نوعية ألعضاء الهيئة
التدريسية والطالب تساعد في بناء شخصيات ريادية عالمية وبما يحقق رؤية المكتب والتميز في توفير بيئة جامعية
منافسة وجاذبة.
وتتمثل رسالة المكتب بمد جسور التعاون األكاديمي بين الجامعة والمؤسسات المحلية والدولية من خالل تحقيق
األهداف التالية:
*التعاون وبناء الشراكات مع الجامعات الدولية بشأن التبادل الطالبي والهيئة األكاديمية.
*إعداد ومتابعة تنفيذ االتفاقيات التي تبرمها الجامعة مع الجهات المحلية والدولية.
*تنظيم المؤتمرات والملتقيات وورش العمل والندوات الدولية.
*تعزيز المسؤولية المجتمعية وبناء شراكات مع الجهات الرسمية والخاصة ذات االختصاص.

مدير المكتب الدولي والعالقات الخارجية
أ .د .محمد عبداهلل عطير
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مكتب المسؤولية
المجتمعية
بسام عبد الرحمن البشايرة
مستشار المسؤولية المجتمعية

عبد الرحمن اللبابنة
موظف إداري  /سكرتير
انطالقا من أهمية التعليم وتحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة في الفرص وقيمة الشراكة بين قطاعات المجتمع ،إلحداث
التنمية المستدامة.
عملت الجامعة على تطوير مسئوليتها المجتمعية باستحداث مكتبًا متخصصًا واضافته على الهيكل التنظيمي للجامعة
ضمن دوائرها الرئيسية للتوسع في المبادرات المجتمعية ،ومن أهمها عقد اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات المجتمع
المدني للتعاون في إقامة مشاريع وبرامج اقتصادية صغيرة وبرامج تعليمية تساهم في رفع المستوى الحياتي للفئة األقل
حظًا ،و»صندوق المنح» الذي يعنى بمساعدة الطالب الطموح من المواطنين الفقراء الذين وصلت نسبتهم إلى  %24تقريبًا أو
األشقاء الالجئين الذين وصلت نسبتهم في المجتمع األردني إلى  %33تقريبًا.
حيث تمكن الصندوق من تقديم منحًا جزئية بقيمة (  ) 388000دينار ،استفاد منها( )387طالبا خالل العام الجامعي
 ،2019/2018استنادًا ألسس ومعايير المنح اإلجتماعية واألكاديمية ،منهم طلبة على مقاعد الدراسة في الجامعة تعثروا
ماليًا ومنهم طلبة جدد تم تسجيلهم في الجامعة كاد التحدي المالي الذي يواجهونه أن يحرمهم فرصة مواصلة
تعليمهم الجامعي.
مستشار المسؤولية المجتمعية
بسام عبد الرحمن البشايرة
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دأيرة القبول
والتسجيل

مها زهدي الديسي

مدير دأيرة القبول والتسجيل

تعتبر دائرة القبول والتسجيل احد الركائز األساسية للجامعة التي تربط بين الجامعة والطالب فهي دائرة خدماتية
تنفيذية تخدم وتوجه الطلبة ابتداء من قبول الطالب وخالل فترة دراسته وانتهاء بتخرجه حيث تزوده بالشهادة
الجامعية والدرجة العلمية التي يستحقها ،كما يقع على عاتق الدائرة تزويد دوائر الجامعة األخرى بالبيانات
والمعلومات لخدمة المسارين األكاديمي والتربوي ،وتطبيق تعليمات منح الدرجات لضبط المسيرة التعليمية
للطالب بالتعاون مع العمادات وأعضاء الهيئة التدريسية.
تسعى دائرة القبول والتسجيل لالرتقاء بمستوى عمل الدائرة ومواكبة التطور التكنولوجي واالداري المتنامي
لتقديم خدمات متميزة للطلبة والمجتمع وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لكليات الجامعة ودوائرها المختلفة.

مدير دائرة القبول والتسجيل
مها زهدي الديسي
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دأيرة القبول
والتسجيل
عبير ابراهيم غبيش
موظفة قبول وتسجيل

أحمد عطيه حميدات
موظف قبول وتسجيل

معن خيري سماره
موظف قبول وتسجيل

ريم علي القضاه

موظفة قبول وتسجيل

محمد غازي الساحوري
موظف قبول وتسجيل

فاطمة دريعات

موظفة قبول وتسجيل

يوسف محمد القرنة

موظفة قبول وتسجيل
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غسان عوني ياسين
موظف ٕاداري

دأيرة الموارد البشرية

نيفين عبد الرٔووف المزين
ق.أ .مدير دأيرة الموارد البشرية

حسن القضاه
موظف ٕاداري

سالم صوفان سالم
موظفة إدارية  /سكرتيرة

تسعى دائرة الموارد البشرية إلى توفير بيئة جامعية إيجابية؛ لتنظيم العالقة بين كوادرها ،وتوزيع
ادوارهم بشكل تكاملي ،والمساعدة في حل المشاكل المتعلقة بالعمل ،وبناء عالقات إيجابية بين
أسرة الجامعة ،وبما يضمن شعورهم بالرضا واألمان الوظيفي ،وانعكاس ذلك على األداء واإلنتاجية.

ق.أ .مدير دائرة الموارد البشرية
نيفين عبد الرٔووف المزين
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دأيرة اإلعالم و
العالقات العامة
أ .كمال ابراهيم فريج

مساعد الرٔييس لشٔوون اإلعالم والعالقات العامة

حنين الصقر
موظفة إدارية  /سكرتيرة

تأسست دائرة اإلعالم والعالقات العامة منذ تأسيس الجامعة عام  1999لتقوم بالعمل على إظهار الصورة والسمعة
المشرقة للجامعة ،إذ تبرز أهداف الجامعة ،ورؤيتها ،ورسالتها ،وتقوم بمتابعة كل القضايا التي تهم الجامعة في سبيل
تقديم أفضل الخدمات بكفاءة واقتدار ،وتنفيذ جميع خططها بشكل ناجح من خالل أقسامها المختلفة وهي :قسم
اإلعالم ،وقسم المراسم ،وقسم التصميم الجرافيكي ،باإلضافة إلى متابعة الفعاليات التي تنظمها الجامعة داخل الحرم
الجامعي وخارجه.
وتسعى دائرة اإلعالم والعالقات العامة لتحقيق أعلى درجات النجاح والتميز والجودة المهنية في خدماتها؛ لتتبوأ مركزًا
متميزًا بين الجامعات األردنية والعربية والعالمية من خالل ما تقوم به من بناء السمعة الجيدة للجامعة وخدمة المجتمع
المحلي ،باإلضافة إلى إيصال الصورة المشرقة عن الجامعة وبناء جسور التعاون بين الجامعة والجمهور الداخلي والخارجي
من خالل تقديم الخدمات بحرفية عالية.
مساعد رئيس الجامعة
لشؤون اإلعالم والعالقات العامة
أ .كمال فريج
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دأيرة اإلعالم و
العالقات العامة

عيسى « محمد تيسير » استانبولي
موظف ٕاداري  -مصمم جرافيك

وضاح غسان مسمار
موظف ٕاداري

عصام وأيل الحوراني

موظف ٕاداري  -مصمم جرافيك

ٔانس عوني كاسو
موظف ٕاداري

نور الدين محمد الروسان
فني تصوير
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دأيرة اإلعتماد

غالية اللحام

ق.أ .مدير دائرة األعتماد

هديل محمد حياصات
موظفة إدارية

تعد دائرة االعتماد ركيزة هامة وأساسية في جامعة عمان العربية ،حيث تشكل الداعم والمنسق لعمليات
االعتماد الوطني في جميع وحدات الجامعة لتحقيق الهدف الرئيسي لوضع االستراتيجيات الشاملة للجامعة
المتعلقة باالعتمادين العام والخاص ،ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع اإلدارة العليا للجامعة.
وتعمل الدائرة بالتنسيق مع جميع األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية في الجامعة للتأكيد على تطبيق
معايير االعتماد العام والخاص التي تضعها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في
االردن ،ودأبت الدائرة بعقد ورش عمل لكافة أعضاء هيئة التدريس في معايير االعتمادين العام والخاص،
وحضور ندوات وورش عمل محلية وخارجية والتي تتعلق بمعايير االعتماد الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العالي وضمان جودتها.

ق.أ .مدير دائرة األعتماد
غالية اللحام
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دأيرة ضمان الجودة

رشا عارف االعرج

مدير دائرة ضمان الجودة

دينا محمد القطوري

صفاء وحيد يحيى

رئيس شعبة التنفيذ والمتابعة

موظفة إدارية  /سكرتيرة

تسعى دائرة ضمان الجودة بنشر ثقافة الجودة في مختلف الوحدات األكاديمية واإلدارية في الجامعة
ولجميع العاملين ،لالرتقاء بمستوى أداء الجامعة على كافة األصعدة والمستويات وللحصول على شهادة
ضمان الجودة المحلية والعالمية للجامعة وبرامجها األكاديمية المختلفة من خالل بناء وتطوير نظام جودة
متكامل وتوفير متطلبات تطبيقه بفاعلية وتشاركية للمساهمة في رفع أداء الجامعة وتحسين صورتها
وجعلها من أفضل الجامعات في مجال ضمان الجودة.
مدير دأيرة ضمان الجودة
رشا عارف االعرج
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دأيرة المكتبة

وفاء عبد ربه الصبيح
مدير دأيرة المكتبة

عاطف راشد ابو شباب
موظف ٕاداري

حنين يحيى العتيبي
موظفة ٕادارية

سناء نواف يوسف البريثع
موظفة إدارية

االء محمود الحبيس
موظفة إدارية  /سكرتيرة

فاطمه محمد عبد اللطيف
موظفة ٕادارية

تعد المكتبة القلب النابض للجامعة حيث يتم توفير أوعية المعرفة ومصادر المعلومات المختلفة لخدمة
العمليتين التدريسية والبحثية في الجامعة ،باإلضافة لتقديم المعلومات لكل من يحتاجها وفق األنظمة
والتعليمات السارية.
تأسست مكتبة جامعة عمان العربية عام  1999ومنذ ذلك الحين شهدت المكتبة نموًا متسارعًا في مقتنياتها،
وتطورا نوعيا في خدماتها ،وزيادة كبيرة في مساحتها.
تحرص على اقتناء المواد المكتبية والمواد المرجعية من موسوعات ورسائل وأطروحات جامعية باإلضافة
إلى الدوريات في الموضوعات المتخصصة لكيات الجامعة ،وتشترك بقاعدة البيانات ( )EBSCOللدوريات
األجنبية ،التي توفر عدة اآللف من الدوريات األجنبية بمختلف موضوعات كليات الجامعة ،وتوفر قاعدة
( ،)e-bookوتشترك المكتبة بقاعدة البيانات ( )ProQuestوالتي يتوفر فيها عدة آالف من الدوريات األجنبية
العلمية واألبحاث والصحف العالمية والرسائل واألطروحات الجامعية بمختلف الموضوعات ،كما يتوفر فيها
قاعدة كتب الكترونية ( )E-book centralوتضم عدة األالف من الكتب األجنبية بمختلف الموضوعات  ،وتوفر
أيضًا قاعدة بيانات (مركز عدالة القانونية).
مدير دائرة المكتبة

وفاء عبد ربه الصبيح
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الرقابة و التدقيق الداخلي

منذر هشام العزه

مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

تنطلــق الرؤيــة األساســية للوحــدة مــن ســعيها لتصبــح ذات قيمــة عــن طريــق التركيــز علــى
االرتقــاء بالعمــل ،وتأديــة مهامهــا بأحــدث الوســائل والطــرق المتبعــة فــي الرقابــة والتدقيــق
الداخلــي ؛ لتحقيــق األهــداف المنشــودة منهــا.
تنفذ أعمالها عن طريق مراجعة و تقييم مدى كفاية و فاعلية الضوابط الرقابية و عملية
ادارة المخاطر و الحاكمية المؤسسية ،عن طريق برامج التدقيق التي تقوم بها والتي تتبنى
مواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الجامعة ،ضمن نطاق معايير التدقيق الداخلي،
و ميثاق أخالقيات المهنة و السياسات واالجراءات المعمول بها في الجامعة .

مدير وحدة الرقابة و التدقيق الداخلي
منذر هشام العزه
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دأيرة الشٔوون المالية
أ .حاتم سعيد قشوع
مدير دأيرة الشٔوون المالية

رنا احمد الزغيالت
أمين صندوق

يزن غالب رياالت
ٔامين صندوق

رهام حمدان الرحيمي
موظفة ٕادارية

محمود ايمن أبو مطر
محاسب

جواهر سعد المناصير

محمود فالح ياسين
نائب مدير دائر الشؤون المالية

مساعد مدير دائرة الشؤون المالية

معاذ ياسر سليمان
محاسب

فراس احمد العجلوني
محاسب

أ .رباب علي النسور
رئيس شعبة الرواتب

رغد الوهداني
موظفة إدارية سكرتيرة

هي الدائرة المركزية التي تمثل حلقة الوصل بين جميع وحدات الجامعة اإلدارية واألكاديمية المختلفة من خالل قسم المحاسبة،
الذي يعمل على توفير الخدمات المالية والفنية لجميع أنشطة الجامعة التشغيلية استنادًا إلى المبادئ المتعارف عليها ماليًا.
وتقوم الدائرة المالية بمهمة إدارة أموال الجامعة من قبض وصرف طبقًا لقانون الجامعة ،وأنظمتها ،والتعليمات ،والقرارات
الصادرة بمقتضاها ،وتطوير السياسات واإلجراءات والخطط والبرامج التي تتعلق باألعمال المالية كافة ،وتنفيذها ،باإلضافة إلى
اتخاذ االحتياطات واإلجراءات الالزمة ،ووسائل الرقابة الكافية؛ لحماية أموال الجامعة وسجالتها المالية.
مدير دائرة الشؤون المالية
أ .حاتم سعيد قشوع
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دائرة التسويق

د .محمد عثمان نصار
مدير دائرة التسويق

رند الدباس
موظفة ٕادارية -سكرتيرة
نظرًا لما يكتسبه التسويق من أهمية ال يمكن االستغناء عنها قامت الجامعة بإنشاء دائرة تسويق متخصصة تسعى وبشكل دائم إلى
تعزيز سمعة الجامعة وقدرتها التنافسية من خالل تنفيذ وإدارة االستراتيجيات التسويقية التي يتم بناءها بالتعاون مع كافة الجهات ذات
العالقة في الجامعة.
تهدف دائرة التسويق الى القيام بتحليل دقيق للسوق والبيئة والمستهلكين والتشريعات والعادات وأنماط السلوك للوصول الى ابتكار
فرص تسويقية وتحسين سمعة الجامعة باإلضافة الى السعي الدائم الى بناء عالقات خارجية مع المجتمع المحلي واإلقليمي.

د .محمد عثمان نصار
مدير دائرة التسويق
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دأيرة اللوازم والعطاءات
أحمد عبد القادر عواوده
مدير دأيرة اللوازم والعطاءات

ماجد سالم الحتامله

اياس ماجد حسان

يزن سميح قباجة

ميساء عبدالعزيز الدلقموني

محمد توفيق

ٔامين مستودع

آمين مستودع

موظف اداري

موظفة إدارية  /سكرتيرة

عامل

ُ
َ
ُ
ُ
الجامعة ،مثل :التجهيزات
تحتاج لها
وازم التي
جميع ال َّل
مسؤولية توفير
والعطاءات
وازم
دائرة ال َّل
تتولى
ِ
ِ
ِ
ِ
المختلفة ،والقرطاسية ،واألثاث ،والورق ،والمغلفات بجميع أنواعها وأشكالها ،وأحبار الطابعات ،ومواد
ُ
الدائرة بفحصها ،وتدقيقها،
وتقوم
التنظيف من األسواق المحلية والخارجية ،ومتابعتها حتى تصل للجامعة،
ُ
بعد تبويبها بطريقةٍ منظمةٍ ومرتبةٍ ؛
وتس ّلمها ،وإدخالها ،وترميزها ،وحوسبتها ،وتخزينها في المستودعات
َ
حسب احتياجاتها .وتضطلع الدائرة أيضًا بمهمة مراقبة
تمهيدًا لصرفها لكليات الجامعة ومراكزها ودوائرها
َ
َّ
العامة والعهدة اإلنشائية
العهدة الش
ومتابعة إجراءاتِها،
ال َّتصرف بال َّلوازم ،وجردِ ها،
ِ
خصية والعهدةِ
ِ
ِ
ِ
وضبط ُ
َ
َ
المتعلقة بجميع
والملفات
واالتفاقيات
العطاءات
ووثائق
والسجالت
الجامعة .وتتولى
لمنتسبي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حفظ القيودِ
ِ
ونشر إعالناتِها.
العطاءات ،والتأكد من مدتها ،وتدقيق مرفقاتِها،
وتدقيق نماذج
اللوازم،
ِ
ِ
ِ
ِ
مدير دائرة اللوازم والعطاءات
أحمد عبد القادر عواودة
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دأيرة الهندسة
والخدمات العامة

عالء الدين محمد الشجراوي
قٔ.ا .مدير دأيرة الهندسة والخدمات العامة

وجيه هشام خالد
موظف ٕاداري

محمد راشد الصقار
مشرف فني صيانة

ايمن لطفي ابو زينه
فني صيانة

علي احمد عواوده

فني صيانة -تكييف وتبريد

تعتبر دائرة الهندسة والخدمات العامة أحد أهم الدوائر في الجامعة ،حيث انها تقوم على صيانة
مباني الجامعة وتقدم الخدمات المتعلقة بها بشكل يومي وضمن برامج عمل منظمة تعتمد أفضل
المقاييس والمعايير المعتمدة في هذا المجال إضافة الى متابعة تنفيذ المشاريع الجديدة والتي تهدف
الى تطوير واضافة تخصصات جديدة في الجامعة تهدف الى الرقي ورفع سوية التعليم في الجامعة.
تتابع الدائرة ايضا كل االمور المتعلقة في تقديم الخدمات في الجامعة بدءًا من اعمال النظافة وحركة
النقل والمراسلين واعمال الزراعة واعمال المقسم وتحويل المكالمات.
ق.أ مدير دائرة الهندسة والخدمات العامة
عالء الدين الشجراوي

187

دأيرة الهندسة
والخدمات العامة

موظفو الصيانه العامة

بهاء زياد حسنين

عطا شحده الدقس
نجار

موظف إداري

محمد حابس سعد
فني صيانة

188

سهيل اشقر اشقر

فني صيانة

سالم ابراهيم غطاشة

فني صيانة

دأيرة الهندسة
والخدمات العامة

موظفو النقل

وليد محمد القرعان
سأيق

زياد عبد اللطيف الياسين محمد عيسى الرحامنة
سأيق
سأيق
حسن محمود الطرمان
سائق

موظفو الخدمات العامة

خوله سعود الغراغير
مأمور مقسم

انتصار سعود الغراغير

صالح الدين عبد ربه النميالت
عائشة عبد الرحيم الزواهره
محمد قاسم الخاليلة  -مراسل مكتب رئيس الجامعة
عبداهلل خلف الرشدان  -مأمور مقسم

189

دأيرة الهندسة
والخدمات العامة

موظفو عمال الزراعة

وليد البالونه
مزارع

رامي أبو صالح  -مزارع
محمد سالم الخوالده  -مزارع
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شعبة العلوم العسكرية

مالزم  / ١سماح صالح المعايطة
رئيس شعبة العلوم العسكرية

أمنه حمدو الحباشنة
مالزم ١

االء سمور الوريكات
مستخدم مدني

بدر الحرازنة
مستخدم مدني

تعد مادة العلوم العسكرية و المواطنة امتدادًا عضويًا لفلسفة التربية والتعليم في األردن،
ّ
بوصفها بعدًا من األبعاد اإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي األردني ،إذ تتناول مفعوم
األمن الوطني الشامل ،وتعمل على ترسيخ قيم الوالء واالنتماء واالعتزاز بالوطن ومؤسساته
العسكرية واألمنية ،وتأهيل الطلبة للقيام بأدوارهم المستقبلية كمواطنين منتمين،
وتعظيم الشعور الوطني واالعتزاز بالثوابت األردنية لديهم ،وصو ً
ال إلى إحداث التغيير
اإليجابي الذي يعزز أمن الوطن واستقراره وتتولى شعبة العلوم العسكرية  -التي ترتبط
مع دائرة التعليم الجامعي في مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية  -اإلشراف
على تدريس المساق من خالل هيئة تدريسية من الضباط المؤهلين ،والمحاضرين المنتدبين
من مختلف األجهزة األمنية ،ويتم ربط المادة النظرية بالواقع الميداني عن طريق الزيارات
المبرمجة لطلبة المساق بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة والقوات المسلحة األردنية.

رئيس شعبة العلوم العسكرية
مالزم  / ١سماح صالح المعايطة
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محاضرة المخدرات وأضرارها
2019 /12 /18

192

193

حفل التخريج السنوي
2019 /7/ 25

194

حفل التخريج السنوي
2019 / 7 / 25

195

حفل قسم طلبة الصيدلة
2019 /7 /27

196

معرض الجامعة في فندق الند مارك
2019 /8/ 3

197

معرض الجامعة في فندق الند مارك
2019 /8/ 3

198

تبادل تهاني عيد االضحى
2019 /8/ 17

199

تكريم طلبة ثانوية من لواء عين الباشا
2019 / 8 / 21

200

تكريم طلبة ثانوية مخيم سوف
والبقعة وجرش
2019 /9/ 12

201

معرض الجامعة في نادي أبو نصير
2019 / 9 / 28

202

لقاء الرئيس مع أعضاء الهيئتين
التدريسية واإلدارية
2019 /10/ 2

203

لقاء الرٔييس مع طلبة الماجستير
2019 /10 /26

204

لقاء الرٔييس مع طلبة البكالوريس
2019 /10 /27

205

تدريب فريق كرة القدم
2019 /11 /1

206

دورة التحليل اإلحصائي التطبيقي
لطلبة الماجستير
2019 /11 /2

207

مؤتمر المسؤولية المجتمعية
2019 /11 /4-3

208

مؤتمر المسؤولية المجتمعية
2019 /11 /4-3

209

زيارة الملحق العماني
2019 /11 /4

210

االحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
2019 /11 /12

211

مٔوتمر المخدرات آفة العصر
2019 /11 /13

212

محاضرة عن مكافحة الفكر المتطرف
والتجنيد اإللكتروني
2019 /11 /20

213

بطولة الغمر والباقورة للشطرنج
للجامعات األردنية
2019 /11 /24

214

بطولة الغمر والباقورة للشطرنج
للجامعات األردنية
2019 /11 /24

215

دورة متقدمة في البيانات الكبيرة
2019 /12 /1

216

دورة بناء األسرة المسلمة
2019 /12 /1

217

دورة طريقي الى الوظيفة واعداد
السيرة الذاتية
2019 /12 /2

218

زيارة السفير المكسيكي
2019 /12 /4

219

مباراة ودية مع جامعة جدارا
2019 /12 /4

220

دورة نحن قادة المجتمع
2019 /12 /5

221

دورة ضريبة الدخل
2019 /12 /9

222

زيارة جبل القلعة
2019 /12 /10

223

بازار الباقورة والغمر
2019 /12 /17

224

مسرحية أنا مش سنفور
2019 /12 /17

225

ندوة فكر باآلخر
2020 /1 /5

226

ندوة يوم القدس
2020 /1 /15

227

ندوة يوم القدس
2020 /1 /15

228

احتفال يوم الشجرة
2020 /1 /20

229

مناقشات مشاريع طلبة كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية
2020 /1 /21

230

توقيع اتفاقية مع مٔوسسة
المتقاعدين العسكرين
2020 /2 /12

231

لقاء الرٔييس بالطلبة الجدد للفصل الثاني
2020 /2 /22

232

يوم اللغة العربية
2020 /2 /26

233

دورة قياس العأيد على االستثمار
2020 /2 /29

دورة مقدمه في أالمن السيبراني
2020 /3 /2

234

دورة االظهار المعماري
2020 /3 /2

235

بصمة إبداع
2020 /3 /9

236

تطبيق سند
2020 /3 /9

237

تكريم أعضاء الهئية التدريسية
من قبل الطلبة
2020 /3 /9

238

مبادرة هاي جين
2020 /3 /9

239

زيارة مستشار وزير االوقاف
2020 /7 /7

240

مؤتمر التنمية المستدامة
2020 /7 /10

241

زيارة الملحق الثقافي العراقي
2020 /7 /29

242

تهاني عيد االضحى المبارك
2020 /8 /4

243

توقيع اتفاقية طيران
2020 /7 /29

244

زيارة وفد من جامعة عمان العربية للديوان الملكي العامر
2020 /8 /8

245

افتتاح حاضنة للروبوت والذكاء األصطناعي
2020 /8 /12

246

تخريج دورة األوتوكاد

تدريبات فريق كرة القدم

247

زيارة جبل القلعة

248

حفل التخريج السنوي اإلفتراضي
2020 /8/ 15

249

حفل التخريج السنوي اإلفتراضي
2020 /8/ 15

250

الموظف المتميز للعام
2020 - 2019
المركز األول

نيفين المزين

عصام الحوراني
المركز الثاني

علي عواودة

نورالدين الروسان
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مالحظــــات
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