


�أبنائنا عماد نه�ضتنا

عبد�هلل �لثاين �بن �حل�ضني

�إنني �أ�ؤمن كل �لإميان باأن كل �أردين ي�ضتحق 
�لفر�ضة �لتي متكّنه من �أن يتعلَم �يبدَع، 
��أن ينجَح �يتفوَق، �يبلَغ �أ�ضمى �ملر�تِب، 

باإمياٍن ��إقد�ٍم ��تز�ٍن، ل يرى للمعرفة حد�ً، 
�ل للعطاء نهايًة، منفتحًا على كل 

�لثقافات، ياأخد منها �يدع؛ �حلكمة �ضالته، 
��حلقيقة مبتغاه، يطمح د�مًا �إلى �لتميز 

��لجناز، �يرنو �أبد�ً �إلى �لعلياء.
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�جلامعة يف �ضطور
أنشــئت جامعــة عمــان العربيــة عــام ١٩٩٩م كجامعــة خاصــة غيــر ربحيــة تختــص بالدراســات العليــا تحــت مســمى جامعــة عمــان العربيــة 
ــا تطــرح برنامجــي المجاســتير والدكتــوراه، وهــي  ــا، وكانــت بذلــك أول جامعــة أردنيــة مختصــة فــي برامــج الدراســات العلي للدراســات العلي

جامعــة معتمــدة اعتمــادًا عامــً وخاصــً وعضــوًا فــي اتحــاد الجامعــات العربيــة واتحــاد الجامعــات العالميــة.
ــى إعــداد  ــة البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع، وإل ــداع فــي جــودة التلعيــم وإصال ــادة واإلب ــز وتجســيد روح الري ــى التمي تســعى الجامعــة إل
ــة واألفــكار اإلبداعيــة لــدى الطلبــة  ــة تلبــي متطلبــات وحاجــات ســوق العمــل، وتعمــل علــى تحفيــز المواهــب الريادي كــوادر مؤهلــة ومدرب
وإطاقهــا مــن خــال توفيــر البيئــة المناســبة لبعــث الطاقــات الكالمنــة لديهــم وتحفيزهــم علــى المبــادرة والتصميــم مــن أجــل أن يتحــول 
ــارات  ــة مه ــدرات وتنمي ــر الق ــي تطوي ــا ف ــن نوعه ــدة م ــون فري ــعى ألن تك ــة، وتس ــخة متأصل ــة راس ــة وثقاف ــة دائم ــى حال ــز إل ــداع والتمي اإلب
التفكيــر العلمــي واإلبداعــي والناقــد للوصــول إلــى التميــز مــن خــال توظيــف التعليــم المبنــي علــى التجربــة والتطبيــق العلمــي والريــادة 
المهنيــة الموجهــة نحــو الســوق واحتياجاتــه لتشــكل جامعــة عصريــة شــاملة ورائــدة فــي منهجيتهــا وخططهــا الدراســية علــى المســتوى 
المحلــي واإلقليمــي والعالمــي، وتعــزز االنفتــاح الفكــرّي والوعــي الحضــاري والتنــوع الثقافــي وتنشــر ثقافــة التســامح ونبــذ العنــف والتطــرف 
ــى  ــا عل ــة فيه ــج الدراس ــار برام ــي اقتص ــى ف ــت األول ــة تمثل ــيرة الجامع ــي مس ــان ف ــت مرحلت ــر. انقض ــرأي اآلخ ــرأي وال ــرام ال ــب واحت والتعص
ــاب القبــول فــي برامــج البكالوريــرس وأصبــح اســمها  الدراســات العليــا، فــي حيــث تمثلــت المرحلــة الثانيــة فــي مطلــع عــام ٢٠٠٩م بفتــح ب

»جامعــة عمــان العربيــة«.

لقــد رفــدت الجامعــة المجتمــع المحلــي والعربــي بكفــاءات متميــزة يقــوم علــى تدريســهم كادر متميــز مــن أعضاء هيئــة التدريس مــن حملة 
درجــة الدكتــوراه مــن جامعــات محليــة وعربيــة وعالميــة متميــزة. يوفــر موقــع الجامعــة إطالــة رائعــة علــى العاصمــة عمــان ومحافظتــي 
جــرش والبلقــاء مــن خــال موقعهــا المتميــز علــى شــارع األردن المطــل علــى حــوض البقعــة، وتمتــاز مبانــي الجامعــة بطابــع معمــاري يجمــع 

مــا بيــن األصالــة والحضــارة والحداثــة وتبعــد اثنــي عشــر كيلومتــرًا إلــى الشــمال مــن العاصمــة عمــان.

ــة  ــؤدي جامعــة عمــان العربيــة رســالتها وتقــوم بوظائفهــا وتحقــق أهدافهــا بصــورة رئيســية مــن خــال كلياتهــا: كليــة العلــوم التربوي ت
ــة  ــة، كلي ــة الهندس ــوم، كلي ــة اآلداب والعل ــة، وكلي ــوبية والمعلوماتي ــوم الحاس ــة العل ــون، وكلي ــة القان ــال، وكلي ــة األعم ــية، وكلي والنفس
ــدًا  ــا وعمــادة شــؤون الطلبــة، حققــت جامعــة عمــان العربيــة انجــازًا جدي ــى عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العلي ــة باإلضافــة إل الصيدل
ــام  ــن الع ــة ع ــة ١٢٠ مرتب ــة متقدم ــات العربي ــي للجامع ــو اس العالم ــف كي ــً لتصني ــة وفق ــة عربي ــل ١٠٠ جامع ــة أفض ــن قائم ــا ضم بدخوله
الماضــي وحلــت فــي المرتبــة الســابعة محليــً بيــن الجامعــة األردنيــة التــي دخلــت التصنيــف هــذا العــام والثالثــة علــى مســتوى الجامعــات 

ــة. الخاصــة األردني

�لر�ؤيا:
جامعة متميزة في التعليم والبحث العلمي وفاعلة في بناء مجتمع المعرفة.

�لر�ضالة:
تقديــم تعليــم جامعــي متميــز وإنتــاج أبحــاث علميــة إبداعيــة تخــدم المجتمــع، وتنتــج المعرفــة، وتحقــق الجــودة، وتســاهم فــي التنيمــة 

الشــاملة.

�لأهد�ف:
١- اســتقالية الجامعــة أكاديميــا وفكريــً وماليــً وإداريــً وتنميــة الــروح التنافســية فــي إطــار المســاءلة والشــفافية، وتطويــر األنظمــة 

واإلجــراءات. والتعليمــات 
٢- توفير البيئة الجامعة الجاذبة التي تحقق التميز واإلبداع األكاديمي والمعرفي.

٣- االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا خاصة البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنمية.
٤- تسويق برامج وأنشطة الجامعة وتفعيل تواجدها محليً وإقليميً.

٥- توفير بنية تحتية مائمة لمعايير االعتماد وضمان الجودة وصواًل إلى التميز على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
٦- تطويــر الخطــط والبرامــج الدراســية وتحديثهــا باســتمرار لتحســين جــودة ونوعيــة مخرجــات التعليــم العالــي فــي الجامعــة بغيــة التــواؤم 

مــع متطلبــات ســوق العمــل.
٧- االستثمار األمثل لمصادر التمويل المتاحة للجامعة وإيجاد مصادر جديدة متنوعة وضبط النفقات.

٨- تمكين رأس المال البشري لمواكبة التطورات المعرفية في المجال العلمي واإلداري وتطوير الهيكل التنظيمي في الجامعة.
٩- تحسين مدخات الجامعة من الطلبة بما ينسجم مع معايير االعتماد العام والخاص وسياسات القبول.

�لقيمة �جلوهرية:
- االنتماء الوطني.

- القيادة والعمل بروح الفريق.
- الجودة والتميز.

- العدالة والنزاهة.
- التعليم والتعلم المستمر.

- مكافأة اإلبداع واإلنجاز.
- التسامح ونبذ العنف والتطرف.

- الشفافية والمساءلة.
- احترام الرأي والرأي اآلخر.

- احترام القيم والتنوع  الثقافي.
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كلمة رئي�س هيئة �ملديرين

الحمــُد هلل وكفــى والصــاُة والســاُم علــى النبــي المصطفــى قائــِد البشــريِة للخيــِر والعلــِم والنــوِر المؤكــِد معلــِم المعلميــَن 
وســيِد األوليــَن واآلخريــَن بالوحــي والحــِق وبعــد،

     احتــَل العلــُم والعلمــاُء مكانــَة عظيمــًة فــي اإلســاِم، فقــاَل اهلُل - عــزَّ وجــلَّ -: ﴿َوُقــل رَّبِّ ِزْدِنــي ِعْلًمــا﴾ ]ســورة طــه: اآليــة ١١٤[، 
فبالعلــِم تزدهــُر األمــُم وترتقــي، وتهــدُم العوائــَق والمشــكاِت، وانطاقــً مــن رؤيتنــا فــي تنميــِة المســتوى العلمــي بالمملكــِة 

األردنيــِة الهاشــميِة تــم تأســيس جامعــة عمــان العربيــة.

�أبنائي �لطلبِة
      تبنــْت الجامعــُة رؤيــًة مميــزًة، فهــي جامعــٌة تســعى إلــى التميــز فــي التعليــِم والبحــِث العلمــي، وتســعى دائمــً أن تكــون 
فاعلــٌة فــي بنــاِء مجتمــِع المعرفــِة، تحكمهــا منظومــٌة مــن القيــِم والمبــادِئ؛ لخلــِق جيــٍل واٍع مثقــٍف يســاهُم فــي تنميــِة األمــِة 
والنهــوِض بهــا، ولديــه القــدرُة علــى مواجهــِة المشــكاِت وحلِّهــا وفــَق اســتراتيجية علميــٍة، لذلــك تهــدف إلــى تقديــِم تعليــٍم 
ــِة  ــي التنمي ــاهُم ف ــودَة، وتس ــُق الج ــَة، وتحق ــُج المعرف ــَع، وتنت ــدُم المجتم ــٍة تخ ــٍة إبداعي ــاٍث علمي ــاِج أبح ــٍز، وإنت ــي متمي جامع

الشــاملِة.
     لذلــك عملــْت هيئــُة المديريــَن قبــَل هــذا العــاِم الجامعــي وخالــه علــى تنفيــِذ خطِتهــا الموضوعــِة لتطويــِر البنيــِة التحتيــِة 
وتحديِثهــا وصيانِتهــا، ودعمــْت بالبرامــِج والمناهــِج واألنشــطِة المنهجيــِة والامنهجيــِة، وركــزْت أيضــً علــى توفيــِر الخدمــاِت 
الجامعيــِة التــي يحتاجهــا الطلبــُة، مــن مختبــراٍت، وتجهيــزاٍت ماديــٍة وتكنولوجيــٍة، والقاعــاِت الدراســيِة، والمســرح،ِ والماعــِب، 
والمكتبــِة، والكفــاءاِت العلميــِة المتفّوقــِة، ألننــا نــدرُك أن الطالــَب هــو محــوُر العمليــِة التعليميِة؛ وتماشــيً واالقتصــاَد المعرفي 

الــذي مــن شــأنه تحقيــق المخرجــاِت المــرادة.
ــاء  ــن، لارتق ــع العاملي ــة ولجمي ــة واإلداري ــدات األكاديمي ــف الوح ــي مختل ــودة ف ــة الج ــر ثقاف ــى نش ــة عل ــعت الجامع ــد س لق
بمســتوى أداءهــا علــى كافــة األصعــدة والمســتويات، وللحصــول علــى شــهادة ضمــان الجــودة المحليــة والعالميــة للجامعــة 
وبرامجهــا األكاديميــة المختلفــة مــن خــال بنــاء وتطويــر نظام جــودة متكامل وتوفيــر متطلبــات تطبيقه بفاعلية وتشــاركية.

تم اعتماد ثاثة تخصصات جديد تواكب سوق العمل اثنين منها في برنامج البكالوريوس وآخر في الدبلوم العالي..
لدى الجامعة ٩ كليات، تدرس ٢١ في برنامج البكالوريوس، ١٥ في برنامج الماجستير وواحد في برنامج الدبلوم العالي.

ــز  ــة مراك ــات المحقق ــن الجامع ــْت م ــث صنف ــدة؛ حي ــازات جدي ــرِة إنج ــِة األخي ــي اآلون ــِة ف ــاَن العربي ــُة عم ــزْت جامع ــد أنج   وق
متقدمــة وفقــا للتصنيفــات العالميــة المشــاركة بهــا وهــي تصنيــف QS Arab Region حيــث حققــت مرتبــة )121-130( وفــي 
ــة المســتدامة فقــد حققــت  ــق أهــداف التنمي ــق بتحقي ــر الجامعــات  )THE Impact Rankings(  والمتعل تصنيــف التايمــز لتأثي
الجامعــة المرتبــة )801-1000(، باإلضافــة الــى مشــاركتها فــي تصنيــف )Green metric( العالمــي والمتعلــق  باالســتدامة والبيئــة 
الخضــراء حيــث حصلــت علــى المرتبــة )831( وأن هــذه اإلنجــازات مــا هــي اال ثمــرة جهــود مدروســة وعمــل دؤوب ومخطــط 
ــز تنافســية الجامعــة وســمعتها األكاديميــة والبحثيــة علــى  لــه ضمــن خارطــة طريــق واضحــة تهــدف لتحقيــق التميــز وتعزي

ــي.   ــي والمحل ــتوى العالم المس
ومــن ضمــن مســاعي جامعــة عمــان العربيــة علــى تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية وتطلعاتهــا لرفــع أدائهــا فــي كافــة أعمالهــا 
وأنشــطتها، حصلــت جامعــة عمــان العربيــة علــى شــهادة األيــزو فــي تطبيــق نظــام إدارة الجــودة للمؤسســات التعليميــة وفًقــا 
لمتطلبــات المواصفــة العالميــة ISO 21001:2018 والتــي تعــد أحــدث مواصفــة عالميــة فــي إدارة الجــودة التعليميــة، لتكــون 

بذلــك مــن أوائــل الجامعــات األردنيــة الحاصلــة علــى هــذه الشــهادة.
وأن حصــول الجامعــة علــى هــذه الشــهادة يــدل علــى التــزام كافــة وحداتهــا األكاديميــة واإلداريــة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة 
فــي إدارة الجــودة التعليميــة التــي تشــترط إثبــات قــدرة الجامعــة علــى االلتــزام بهــذه المعاييــر وتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل 
ــيعزز دور  ــه س ــا أن ــة. كم ــة والتطبيقي ــة والبحثي ــة العلمي ــارات الطلب ــدرات ومه ــر ق ــال تطوي ــن خ ــف م ــات التوظي ــا جه ورض
ــة المختلفــة  ــة ويســتجيب بشــكل فاعــل لاحتياجــات التعليمي ــم تعليــم نوعــي يواكــب التطــورات العالمي الجامعــة بتقدي
ويســاعد علــى تحفيــز التميــز واالبتــكار ويركــز علــى التعلــم الذاتــي والتعلــم مــدى الحيــاة ويدعــم التحســين المســتمر فــي 

كافــة أعمــال وأنشــطة الجامعــة ويزيــد مصداقيتهــا.

�أبنائي �لطلبِة:
    إّن كفــاءَة خريجــي جامعــِة عمــاَن العربيــِة مشــهوٌد لهــْم فــي ســوِق العمــِل - محليــً وعربيــً وإقليميــً-؛  فقــد أردنــا جامعــَة 
عمــاَن العربيــِة جامعــًة تكنولوجيــًة ونــواًة لمنهــٍج جامعــي جديــٍد وعصــٍر تعليمــي مميــٍز يمــزُج بيــَن األصالــِة والحداثــِة، يهــدُف 
، ومثقــٍف، ومنتــٍم إلــى أمتــِه ووطنــِه وقيادتــِه، ومؤمــٍن بعقيدتــِه ودينــِه، وملتــزٍم بأخاقــِه؛  إلــى إيجــاِد جيــٍل تكنولوجــيٍّ عصــريٍّ
لذلــك فلنعمــْل مــن أجــِل جامعتنــا لنصــَل إلــى مــا نطمــُح إليــه، ونأمــُل بــه، مســتلهميَن مــن اهلِل ، ثــم مــن هّمــِة جالــِة الملــِك 

عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين)حفظُه اهلُل ورعــاُه(  العــزَم واإلصــراَر علــى البــذِل والعطــاِء والوصــوِل.
وإننــا لنفخــَر بمــا حققتــُه جامعُتنــا الرائعــُة مــن إنجــازاتٍ رائــدٍة فــي المجــاالِت العلميــِة، والبحثيــِة، واالجتماعيــِة، والتشــبيِك مــع 
ــِف  ــَز ال يكــوُن إال بتضافــِر جهــوٍد وتكات ــِة والخاصــِة فــي المملكــِة. وأن هــذا التمي ــِف المؤسســاِت والقطاعــاِت الحكومي مختل
الجميــِع مثمنيــَن الجهــود الكبيــرة التــي يقدمهــا رئيــُس الجامعــِة وأعضــاُء الهيئتيــِن التدريســيٍة، واإلداريــِة، والموظفــوَن، 
والعاملــوَن فيهــا. فبفضــِل دعمكــْم الدائــِم والمســتمِر تــم تحقيــق النمــاِء والتطــوِر للجامعــِة فــي جــو ســادُه التخطيــُط 
الســليُم والعدالــُة والنزاهــُة حيــث أثبتــْت هــذه الجامعــُة كمنٍبــر أكاديمــي ســعى لتحقيــِق التفاعــِل وتبــادِل األفــكاِر بيــَن 
ــِة  ــِة والحري ــِب وقــد وفــَر لنــا جميعــً قاعــدًة مشــتركًة للعمــِل الجماعــي الجــاِد تســتنُد علــى المبــادرِة الفكري المعلــِم والطال
المســؤولِة لتكــوَن عناصــَر فعالــًة فــي تحقيــِق اإلنجــازاِت التــي ذكــرْت، وغيرهــا، وفــي التخطيــِط إلنجــازاٍت أخــرى ســنراها تتحقــُق 

ــِب إن شــاء اهلل. فــي المســتقبِل القري
وأختــُم كلمتــي هــذه بســؤاِل اهلل، جــلَّ وعــا، أن يحفــَظ لنــا األردَن وســائَر البــاِد العربيــِة، وأن يديــَم علينا األمــَن واألمــاَن، ويجمعنا 

دائمــً علــى الخيــِر والحــِب والوئاِم 
أ. أحمد سليمان الخالد 
 رئيس هيئة المديرين



�أ. �أحمد �ضليمان �خلالد 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصــاة والســام علــى أشــرف مــن وطــأت أقدامــه األرض، الــذي جعلــت لــه األرض ذلــواًل، إنــه صاحــب لــواء الحمــد داعيــة األمــن 
والمحبــة والســام، مؤمــن النــاس علــى دينهــم وأموالهــم وأعراضهــم، ســيدنا وحبيبنــا محمــد النبــّي العربــّي األمــّي األميــن 

الــذي صلــى عليــه الحــق، فصلــت عليــه المائكــة والنــاس، وعلــى آلــه الكــرام الطاهريــن وصحابتــه الغــر  المحجليــن.

�أبناءنا �خلريجني ��خلريجات ،،،
لقــد آمنــت المملكــة األردنيــة الهاشــمية ومنــذ نشــأتها بــأن اإلنســان يعــد القيمــة العاليــة فــي أهدافــه ومنزلتــه أصلــه ثابــت 
ــً راســخً مــن المعرفــة والحداثــة  وفرعــه فــي الســماء، وانطلــق األردن مــن هــذه القناعــة وهــذا اإليمــان يؤســس ويشــيد بنيان
والتطــور يعانــق الجــوزاء ألًقــا وبهــاًء واعتــزازا بالشــباب الواعــي والمنفتــح الــذي يحــدوه األمــل بمســتقبل واعــد وفضــاءاٍت أكثــر 

رحبــا مــن التقــدم والرقــي.
ــه لمــن دواعــي ســروري أن أرى طلبــة مــن جميــع الــدول العربيــة تختــار االلتحــاق فــي الجامعــات األردنيــة كــي تجنــي ثمــار  وإن
العلــم مــن هــذه الصــروح، حيــث جــاء تأســيس جامعــة عمــان العربيــة عــام ١٩٩٩ م لتكــون شــريكً فعــااًل فــي جهــود التنميــة 
البشــرية واالقتصاديــة واالجتماعيــة علــى المســتوى الوطنــي والعربــي واإلقليمــي ولتكــون منــارة علــم ومعرفــة، نظــرًا للمزايــا 
التــي جعلتهــا مــن الجامعــات الرائــدة فــي مجــال التعليــم والبحــث وخدمــة المجتمــع فــي المنطقــة. وهــذا ألمــٌر يســتدعي 
االعتــزاز والثقــة بمــا أثمــرت عنــه تلــك الجهــود المباركــة فــي رفعــة الجامعــة وتطورهــا والوصــول بطلبتهــا إلــى تحقيــق التقــدم 
والتميــز، ممــا يجعلهــم قــدوة حســنة، ومثــااًل يحتــذى بــه مــن جميــع الطلبــة فــي المملكــة وكذلــك بإيصالهــم إلــى المســتوى 

الــذي يليــق بهــا كجامعــة عربيــة عريقــة فــي أردن العــرب وتحــت ظــل القيــادة الهاشــمية.

�خلريجات ��خلريجون �ضلمهم �هلل.
ــبة  ــك بمناس ــة والتبري ــات التهنئ ــدق آي ــم بأص ــدم اليك ــي ٢٠٢٠/٢٠١٩ أن أتق ــام الجامع ــنوي للع ــاب الس ــر الكت ــي وعب ــب ل  يطي
تخرجكــم مــن الجامعــة بعــد ســنوات مــن الجــد والعطــاء تلقيتــم خالهــم علومكــم علــى يــد أســاتذة متميزيــن بعلمهــم 
حرصــوا علــى إعدادكــم اعــداًد متكامــل الجوانــب، وتعزيزكــم بجملة مــن المهــارات المتميزة إلدخالكم ســوق العمل بتنافســية 
عاليــة، وهنــا يســعدني أن أشــاطر اهلكــم وذويكــم بتخريجكــم لنتضــرع الــى اهلل العلــي القديــر أن يبــارك فيكــم ويرعاكــم . 

�أعز�ءي �لطلبة ،،،
أملنــا فيكــم كبيــر، ورجاؤنــا أن تكونــوا الضميــر الحــق لتكونــوا االيــادي المباركــة التــي ســاهمت فــي تكويــن العلــم والمعرفــة 
وأن تجســدوا حــق الجامعــة عليكــم بــأن تكونــوا خيــر ســفراء لهــا تقدمــون كل مــا هــو نافــع ومفيــد لبنــاء المواطــن الناجــح 
ومحــط رجــاء الوطــن بكــم. ســائرين علــى هــدي المواطنــة الحقــة وبنــاء المجتمعــات المرتكــزة علــى المســاواة وســيادة القانــون 
والعيــش المشــترك وترســيخ هويتنــا العربيــة اإلســامية. انطلقــوا ســلمكم اهلل واجعلــوا اقامكــم فرســانً للوطــن كمــا قــال 

الشــاعر:       
                                                     َوفــــارس َكـــفٍّ داِرعـــً ِبـــمـــداده

                                                                                                                              َكما الَح ِلأَلبصاِر في ِدرِعِه الكمّي

�أبناءنا �خلريجني ��خلريجات،،،
وفــي الختــام اذكركــم بانكــم انتــم المســتقبل واستشــرافاته الخاقــة، والســاح المنيــع للنهــوض باألوطــان ،وأوصيكــم بــأن 
تجملــوا فــي طلــب العلــم وأن تؤمنــوا بأوطانكــم الغاليــة أوطــان العــزة والكرامــة كمــا أمــن قلــب ســيدنا محمــد صلــى اهلل 
عليــه وســلم بمــا رآه بصــره فنــزل قــول المولــى عــز وجــل » مــا كــذب الفــؤاد مــا رأى« فاجعلــوا هــذه اآليــة الكريمــة ديدنكــم 
وهديكــم ، داعيــً الحــق بــأن ال يكــذب اســماعكم وقلوبكــم وابصاركــم عــن حــب الوطــن فكونــوا أصواتــً للوطــن فمــا اتعــس 
مــن ال صــوت لــه . واننــي ألســأل اهلل جّلــت قدرتــه، أن يمــّن علــى قائــد هــذه البــاد ورائــد نهضتهــا، جالــة الملــك عبــد اهلل الثانــي 

ابــن الحســين وولــي عهــده األميــن بالعمــر المديــد ، إنــه ســبحانه وتعالــى ســميع مجيــب .
��ل�ضالم عليكم �رحمة �هلل �بركاته

رئيس مجلس األمناء
د. عمر مشهور حديثة الجازي

كلمة رئي�س جمل�س �لأمناء



د. عمر م�ضهور �جلازي  
  رئي�س جمل�س �لأمناء
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»�أبناءنا �خلريجات ��خلريجني
�ل�ضالم عليكم �رحمة �هلل �بركاته،

ــم  ــت وجوهك ــد عل ــم، وق ــم وعقولك ــب قلوبك ــات تخاط ــم بكلم ــه إليك ــذا أن أتوج ــم ه ــوم تخرجك ــي ي ــعدني ف ــه ليس إن
البســمات وغمــر قلوبكــم الفــرح والســرور وأنتــم تختمــون مرحلــة دراســتكم الجامعيــة وتقفــون علــى أعتــاب المســتقبل الــذي 
ــم بالعلــم  ــه لكــم، وقــد تزودت ــي ذراعي ــاء مســتقبلكم وحيــث يفتــح وطنكــم الغال ينتظركــم لتخطــوا خطواتكــم فــي بن

ــه، ولتســاهموا فــي بنــاء الوطــن وخدمتــه. ــوا روادًا للتغييــر وقــادة ل والمعرفــة والخلــق القويــم، لتكون

�لأجاّلء �أمهات ��آباء �خلريجني.... 
إن مــا يزيــد هــذا المقــام فخــرا وألقــً وبهــاًء، أنكــم أهديتــم الوطــن هــذه الكوكبــة مــن أبنائكــم، التــي بذلتــم حياتكــم مــن 
ــم  ــم العل ــي دواخله ــون ف ــرج، يحمل ــواب التخ ــون بأث ــا اآلن يزه ــم كم ــي لتروه ــاء الليال ــام وعن ــقاء األي ــم ش ــم وتحملت أجله
والمعرفــة ليبنــوا أنفســهم ثــم ليرفعــوا مــع أقرانهــم قواعــد البنــاء والتقــدم لوطنهــم، فيســعدنا وعبــر هــذه الســطور أن 
ــاء باقــة ورد أردنيــة معطــرة بــكل معانــي الشــكر والفخــر واالعتــزاز ، فهنيئــً لكــم بهــم  نزجــي إليكــم معشــر األمهــات واآلب

وهــم اآلن أمامكــم ترونهــم مشــاريع علمــاء جــدد لخدمــة وطنهــم الغالــي وقــادًة أو جنــودًا يحرســون حمــاه.

طلبتنا �لأعز�ء...
ال بــّد لنــا أن نؤكــد هنــا أننــا قــد حملنــا مســؤولية كبيــرة، وعملنــا وســنعمل كل مــا بوســعنا للحفــاظ علــى إنجــازات الجامعــة 
ــة فيهــا وبجهودكــم أنتــم  واالرتقــاء بهــا بجهــود مشــتركة بيــن الجميــع مــن إدارتهــا وأعضــاء الهيئتيــن التدريســية واإلداري
أيضــً؛ ليبقــى هــذا الصــرح العلمــي الشــامخ رافــدًا علميــً متميــزًا فــي إعــداد األجيــال التــي تنهــل مــن مصــادر العلــم والمعرفــة 
التــي توفرهــا هــذه الجامعــة وال يخفــى عليكــم الظــروف والتغيــرات القســرية التــي فرضتهــا علينــا جميعــاً جائحــة كورنــا ليــس  
أقلهــا التعليــم عــن بعــد، حيــث حرصنــا أشــد الحــرص علــى ســامتكم أوال والحفــاظ علــى مســتوى الئــق مــن التعليــم، راجيــن 

المولــى عــز وجــل أن يرفــع عنــا البــاء والوبــاء فــي أقــرب اآلجــال.

�أعز�ءنا �خلريجات ��خلريجني...
ــاق  ــاروا االلتح ــامية اخت ــة واإلس ــدول العربي ــن ال ــر م ــدد كبي ــن ع ــة م ــرى طلب ــرًا أن ن ــا فخ ــاب جامعتن ــي كت ــجل ف ــا يس إن مّم
بهــا كــي ينهلــوا منهــا العلــم والمعرفــة، إضافــة إلــى ســعيها الدائــم إلــى تحقيــق الريــادة والتميــز، وتوفيــر أفضــل الخدمــات 
التعليميــة والبحــث العلمــي األصيــل، وتحفيــز النشــاطات الامنهجيــة وتوفيــر عناصــر التدريــب والتطبيقــات العمليــة، وكذلــك 
مــّد جســور الشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي وتقديــم الخدمــة لهــا، حيــث تعمــل الجامعــة علــى زيــادة عــدد 

ــي. ــة بمــا يخــدم احتياجــات ســوقي العمــل المحلــي والعرب التخصصــات النوعي
وفضــًا عــن هــذا وذاك فالجامعــة تســعى علــى الــدوام لتحقيــق أعلــى معاييــر الجــودة، إذ تحكمهــا منظومــة مــن المبــادئ 
والمثــل العليــا وأفضــل معاييــر الجــودة والحوكمــة، بهــدف تعزيــز التعدديــة والتفاعــل الثقافــي، واالنفتــاح وقبــول اآلخــر، ونبــذ 
ــات علــى المســتويين المحلــي  ــة فــي البحــث العلمــي والمؤتمــرات والفعالي ــواع التعصــب والعنــف، والمشــاركة الفاعل كل أن

واإلقليمــي.

�أبناءنا �خلريجات ��خلريجني، رّ��د �مل�ضتقبل �بناة �لغد،
وال يفوتنــي فــي هــذا المقــام أن أوصيكــم بوصيــة األب ألبنائــه واألســتاذ المجــّرب لطلبتــه أن تلتزمــوا بالقيــم الفضيلــة ومــكارم 
ــوا تعليمكــم  ــر ورســل ســام وتســامح ال دعــاة شــر وأدوات عنــف وتطــّرف، فعليكــم أن تواصل ــوا دعــاة خي األخــاق، وأن تكون
وتطــوروا مهاراتكــم العلميــة والعمليــة لخدمــة أنفســكم وبنــاء وطنكــم، وأن تحافظــوا علــى نعمــة األمــن واألمــان التــي حبانــا 
اهلل بهــا فــي هــذا البلــد الغالــي، ولعــل مــن حســن الطالــع أن يتزامــن تخرجكــم مــع احتفــاالت المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
بالمئويــة لتأســيس الدولــة األردنيــة بوصــول األميــر الهاشــمي عبــداهلل األول  ابــن الحســين طيــب اهلل ثــراه- إلــى مدينــة معــان، 
والتــي نضجــت فــي أرضهــا البــذرة األولــى للمشــروع الوطنــي األردنــي والــذي ســطره الملــوك الهاشــميون واألردنيــون جيــا بعــد 
جيــل. وإننــا لواثقــون أنكــم ســتكونون نعــم الســفراء لجامعتكــم الحبيبــة ومعــاول بنــاء وأدوات فاعلــة فــي اســتمرار المســيرة 
الخيــرة لهــذا البلــد المعطــاء تحــت الرايــة الهاشــمية الخفاقــة فــي ظــل حــادي الركــب وراعــي المســيرة جالــة الملــك عبــد اهلل 

الثانــي حفظــه اهلل ورعــاه، ســائًا اهلل تعالــى أن يكتــب النجــاح والفــاح لكــم طلبتنــا وخريجينــا جميعــً.

�أ.د حممد �لوديان
رئي�س �جلامعة

كلمة �لرئي�س



�أ.د. حممد ��ضماعيل �لوديان 
  رئي�س �جلامعة



12

مجلس األمناء

د. عمر م�ضهور �جلازي  
رئي�س جمل�س �لأمناء

�أ.د. حممد ��ضماعيل �لوديان 
رئي�س �جلامعة

�أ. �أحمد �ضليمان �خلالد
 رئي�س هيئة �ملديرين

د. عارف جا�ضم �لزعابي
 نائب رئي�س جمل�س �لأمناء
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د. �أحمد عبد �لرحمن �ل�ضيحه   
ع�ضو�ً

د. حممد �أ�ضماعيل �لأن�ضاري 
ع�ضو�ً

�أ.د. مهدي �ضامل �للطايفة
ع�ضو�ً

�أ. بثينة طارق �لقد�مي
مدير �أمانة �ضـر �ملجال�س

مجلس األمناء

�أ. حممد عبد �لوهاب �لعتيقي
 ع�ضو�ً

�أ. �ضعد عبد�لرز�ق �لزيد                                    ع�ضو�ً

�أ.د. حممد �ضعد �لب�ضتا�ي                             ع�ضو�ً

�أ. حممد حممود �ضقر                                     ع�ضو�ً

�أ.د. منى �أحمد �أبو دلو                                     ع�ضو�ً
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مجلس الجامعة

�أ.د. حممد ��ضماعيل �لوديان 
  رئي�س �جلامعة

د. خالد حممد بني حمد�ن 
ق.�أ. عميد �ضوؤ�ن �لطلبة 

�أ. د. مهند عزمي �أبو مغلي
عميد كلية �لقانون

د. �أنور حمد�ن �لع�ضاف 
ق.�أ. عميد كلية �لطري�ن

�أ. د. �خال�س �لطر��نة
نائب �لرئي�س لل�ضوؤ�ن �لأكادميية

�عميد �لبحث �لعلمي
��لدر��ضات �لعليا
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د. يزن عبد�هلل �لر�ضد�ن 
ممثل كلية �ل�ضيدلة

د. مر��ن �ضالح �ل�ضمادي 
 ممثل كلية �لعلوم �لرتبوية ��لنف�ضية

د. عي�ضى جمال عليان 
ممثل كلية �لهند�ضة

مجلس الجامعة

�أ. د حممد عبد�هلل عطري 
ممثل كلية �لعلوم �حلا�ضوبية ��ملعلوماتية

د. فهد يو�ضف �لك�ضا�ضبة 
ممثل كلية �لقانون

د. لينا علي �جلر�ح 
 ممثل كلية �لد�ب ��لعلوم 

د. �مينه عبد�حلليم خد�م  
ممثل كلية �لأعمال

د. ��ضـر�ء مو�ضى علي 
ممثل كلية علوم �لطري�ن

د. �أحمد �بر�هيم عبابنه 
ممثل كلية �ل�رشيعة 
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د.هيفاء �أبو�لعد��س
 ممثل كلية �لعلوم �حلا�ضوبية ��ملعلوماتية 

�أحمد عبد �لقادر �لعو��دة 
مدير د�ئرة �للو�زم ��لعطاء�ت

�أ. بثينة طارق �لقد�مي
مدير �أمانة �ضـر �ملجال�س

مها زهدي �لدي�ضي
 مدير د�ئرة �لقبول ��لت�ضجيل

مجلس الجامعة

رئي�س بلدية عني �لبا�ضا / ممثل �ملجتمع �ملحلي �ل�ضيد جمال �لفاعوري 
مدير �ملركز �ل�ضحي )عني �لبا�ضا( / ممثل �ملجتمع �ملحلي �لطبيب رزق ياغي 

ممثل عن �لطلبة/ كلية �لأعمال �لطالبة �آمنة �لتل 
ممثل عن �لطلبة / كلية �لقانون �لطالب حممد عبيد�ت 

خريجة �جلامعة/ م�ضت�ضارة �زير �ل�ضباب �ضابقًا �أ. �أ�ضماء �لطوي�ضي 

د. ن�ضيبه علي �ملو�ضى 
ممثل كلية �لعلوم �لرتبوية ��لنف�ضية

د. �ضخر حممد �لنجد��ي 
ممثل كلية �لأعمال

ناديا مو�ضى �لقدميات 
م�ضاعد �لرئي�س 

لل�ضوؤ�ن �ملالية ��لإد�رية
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مجلس العمداء

�أ.د حممد ��ضماعيل �لوديان 
  رئي�س �جلامعة

�أ. د. �خال�س �لطر��نة
نائب �لرئي�س لل�ضوؤ�ن �لأكادميية

�عميد �لبحث �لعلمي
��لدر��ضات �لعليا

�أ. د خالد �رخي�س �لطر��نة
عميد كلية �لهند�ضة

�أ. د �مني مو�ضى �بو ل�ي 
عميد كلية �ل�ضـريعة
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مجلس العمداء

�أ. د خالد ح�ضن حممود
 عميد كلية �ل�ضيدلة

�أ. د مهند عزمي �أبو مغلي
 عميد كلية �لقانون

�أ. د. ح�ضن علي �لزعبي
 عميد كلية �لأعمال

د. خالد حممد بني حمد�ن  
ق.�أ. عميد �ضوؤ�ن �لطلبة 

د. ح�ضام �أحمد �حلمد
 ق.�أ. عميد كلية �لعلوم �حلا�ضوبية 

��ملعلوماتية

�أ. د عماد �لزهريي 
عميد كلية �لد�ب ��لعلوم

د. �أنور حمد�ن �لع�ضاف
 ق.�أ. عميد كلية �لطري�ن

د. هيام مو�ضى �لتاج 
ق.�أ. عميد كلية �لعلوم �لرتبوية ��لنف�ضية



19

رئاسة الجامعة

�أ.د حممد ��ضماعيل �لوديان 
  رئي�س �جلامعة
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رئاسة الجامعة

�آلء حممد ر�ضيد
مدير مكتب �لرئي�س

جميلة �ملرعي
موظفة �إد�رية - �ضكرترية

ناديا مو�ضى �لقدميات 
م�ضاعد �لرئي�س 

لل�ضوؤ�ن �ملالية ��لإد�رية

�أ. د. �خال�س �لطر��نة
نائب �لرئي�س لل�ضوؤ�ن �لكادميية

حنني �ل�ضقر
موظفة �إد�رية - �ضكرترية

بكر عبد�لنبي �ل�ضعود
موظف �إد�ري

د. ح�ضام �حلمد 
م�ضاعد �لرئي�س للتخطيط 

��ضمان �جلودة
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رئاسة الجامعة

�آلء حممد ر�ضيد
مدير مكتب �لرئي�س

�آلء حممد ر�ضيد
 مدير مكتب الرئيس 

بــات ال يخفــى علــى أحــد أن جامعتنــا الحبيبــة هــي مــن أوائــل الجامعــات األردنيــة التــي تحظــى بمكانــة مرموقــة وســمعة طيبــة 

لــدى أوســاط المجتمعيــن المحلــي واإلقليمــي مــن حيــث اعتمادهــا وجــودة التعليــم العالــي فيهــا، ويعــد ذلــك إلــى إدارتهــا 

الحكيمــة التــي تبــذل أقصــى جهودهــا بالتعــاون والتشــارك مــع كادريهــا األكاديمــي واإلداري معــاً ، ومســاندة جميــع العامليــن 

فيهــا، ولعــل مكتــب عطوفــة رئيســها مــن أهــم الوحــدات اإلداريــة التــي يســند إلــى مديرهــا مهمــات وواجبــات كثيــرة حيــث 

ــرز مــا يواجــه جمهــور المجتمــع وهــو حلقــة الوصــل بينهــم وبيــن رئاســة الجامعــة، والــذي يعكــس الصــورة المشــرفة  هــو أب

ــرة فــي التعامــل مــع كل ذي عاقــة فــي الجامعــة  ــة والخب ــه مــن اللياقــة وحســن المعامل ــز ب للجامعــة مــن خــال مــا يتمي

متمتعــً بصاحيــات كباقــي المديريــن فيهــا، ومــن هــذه المهــام:

١- تنظيم مواعيد الرئيس مع الجمهور من داخل الجامعة أو خارجها.

٢- استقبال زوار الرئيس والضيوف.

ــة  ــؤون المتعلق ــكل الش ــذة ب ــات الناف ــات والتعليم ــوء التوجيه ــي ض ــات ف ــع الفعالي ــيق م ــام والتنس ــاز المه ــة إنج ٣- متابع

ــة. ــة الجامع ــاج رئاس ــي تحت ــل والت بالعم

٤- صياغطــة وكتابــة مراســات رئاســة الجامعــة وتعميمهــا ومتابعتهــا، وخاصــة المراســات الخارجيــة مــع الجهــات الرســمية 

وغيــر الرســمية.

٥- تنظيم المعامات ومعالجة البريد اليومي وتقديمها إلى رئيس الجامعة.

٦- متابعة التعامل مع القضايا التي تخص رئاسة الجامعة وإيجاد الحلول لها.

٧- حضور اللقاءات واالجتماعات وعقد االتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

٨- تأدية ما ُيسند إليه من أعمال مماثلة ومستجدة في حينها.
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�أ. بثينة طارق �لقد�مي 
مدير �أمانة �ضـر �ملجال�س

أ. بثينة طارق القدومي 

مدير أمانة سر المجالس

تعــد أمانــة ســر المجالــس إحــدى الركائــز األساســية فــي الجامعــة، حيــث ترتبــط ارتباطــً مباشــرًا برئيــس الجامعــة، وقــد أنشــئت 

منــذ تأســيس الجامعــة عــام١٩٩٩، وتتولــى أمانــة ســر المجالــس القيــام بجميــع األعمــال المنوطــة بهــا وفقــً لقانــون الجامعــات 

األردنيــة واألنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا فــي الجامعــة، والتــي تدخــل ضمــن نطــاق أعمــال المجالس الرئيســة فــي الجامعة 

أو أي مــن اللجــان المنبثقــة عنهــا وهــي المبينــة كاآلتــي:

١- مجلس األمناء

٢- مجلس الجامعة

٣- مجلس العمداء

٤- لجنة التعيين والترقية

ــة ضمــن أعمــال  ــة ســر المجالــس بشــكل رئيســي فــي تنفيــذ األعمــال المتعلقــة باألمــور األكاديميــة واإلداري ــرة أمان ُتعنــى دائ

ــا  ــات ودمجه ــج والتخصص ــام والبرام ــات واألقس ــاء الكلي ــة: إنش ــاالت التالي ــي المج ــًة ف ــاه، وخاص ــا أع ــار إليه ــس المش المجال

وإلغاؤهــا، تعيينــات أعضــاء الهيئــة التدريســية، وترقيتهــم، وانتدابهــم، وإعارتهــم، وإجازاتهــم، وتثبيتهــم، وانتقالهــم، وإنهــاء 

خدماتهــم، وتقييــم أعمالهــم، واإليفــاد واالبتعــاث للحصــول علــى درجــات علميــة، ومنــح الدرجــات العلميــة والفخريــة، وتحديــد 

أعــداد الطلبــة المقبوليــن والرســوم الجامعيــة، وإقــرار التقويــم الجامعــي. 

شؤون المجالس



23



24

كلية األعمال

�أ.د. ح�ضن علي �لزعبي 
عميد كلية �لأعمال

�أ.د. ح�ضن علي �لزعبي 
عميد كلية �لأعمال

تستشــرف كليــة األعمــال آفــاق المســتقبل فــي ريــادة األعمــال وإعــداد القــادة فــي بيئــة األعمــال المحليــة والدوليــة وتضطلــع 

ــوس والماجســتير،  ــة المســتدامة مــن خــال برامجهــا علــى مســتوى البكالوري ــاء اقتصــاد المعرفــة والتنمي بمهمتهــا فــي بن

حيــث توفــر التخصصــات اآلتيــة:

اإلدارة، وإدارة األعمــال، وإدارة المــوارد البشــرية، والتســويق، والمحاســبة، والمحاســبة وقانــون األعمــال، والرقابــة والتدقيــق المالي، 

والتمويــل والمصــارف، ونظــم المعلومــات اإلدارية.

وتعتمــد الكليــة فــي تحقيــق أهدافهــا علــى أســاتذة ذوي كفــاءات وخبــرات ومؤهــات علميــة عاليــة وبمختلــف الرتــب 

العلميــة واالختصاصــات، ســعيً لتجويــد االنتــاج التعليمــي والبحثــي للطلبــة واالنتمــاء للمجتمــع، وتأهيلهــم بالعلــم والمعرفة 

ــة الكليــة ورســالتها وأهدافهــا.  ــك انطاقــا مــن رؤي وإكســابهم المهــارات العاليــة اســتجابة لمتطلبــات ســوق العمــل، وذل

�ل�ضيد يو�ضف �خلالد
موظف �إد�ري

�لن�ضه هاله �لزعبي
موظفة �إد�رية - �ضكرترية
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كلية االعمال
المجلس اإلستشاري

االسم

أ.د. حسن الزعبي 

محمود العناقرة

محمد ازمقنا

ياسين اللواما

 تغريد الحديد

محمد الروسان

محمد السرحان

أمين العموش

شادي قطيشات

الوظيفة

عميد كلية االعمال - جامعة عمان العربية

مدير عام الشركة العربية األولى للطباعة والتغليف

مدير الرقابة الداخلية في شركة األسواق الحرة االردنية

صاحب مدارس اجياد الدولية

ممثل عن الطلبة الخريجين

مدير عام بوابة نجد الزراعية

مدير قضاء /وزارة الداخلية

مدير فروع بنك القاهرة عمان

مدير فرع البنك اإلسامي األردني 

الوظيفة في المجلس

رئيسً

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا / أمين السر
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كلية االعمال
قسم اإلدارة

�أ. د. ح�ضن علي �لزعبي 
��ضتاذ

�أ. د. غ�ضان عي�ضى �لعمري
 ��ضتاذ

د. با�ضم يو�ضف برقا�ي
 ��ضتاذ م�ضارك

د. مالك �بر�هيم �حلر�ف�ضه
 ��ضتاذ م�ضاعد

د. عماد حممد �ملعال
 ق.�أ. رئي�س ق�ضم �لإد�رة
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كلية االعمال
قسم إدارة األعمال

د. عماد حممد �ملعال
 ق.�أ. رئي�س ق�ضم �إد�رة �لأعمال  

�أ. د. ر�ضاد حممد �ل�ضاعد
 ��ضتاذ 

د. خلد�ن حمد�ن �خلو�لده
 ��ضتاذ م�ضارك 

د. مطيع �ضالح �ل�ضبلي
 ��ضتاذ م�ضارك 

د. �ضلمان حممد �أبو حليه
 ��ضتاذ م�ضاعد

د. �ضحر حممد �أبو بكر
 ��ضتاذ م�ضارك

د. عمر� حممد �لزغول 
�أ�ضتاذ م�ضاعد
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كلية االعمال
قسم التسويق

د. خالد حممد �أبو �لغنم
 ق.�أ. رئي�س ق�ضم �لت�ضويق

د. تي�ضري حممد �لعفي�ضات
 ��ضتاذ م�ضاعد

�أ. د. يون�س عبد�لعزيز مقد�د
��ضتاذ 

د. ظاهر ر��د �لقر�ضي
 ��ضتاذ م�ضارك

د.�أحمد �ضالح �لن�رش
 �أ�ضتاذ م�ضاعد 

د. حمزة �ضليم خرمي
��ضتاذ م�ضارك
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كلية االعمال
قسم المحاسبة

�أ. د.  حممد فوزي �ضبيطه
رئي�س ق�ضم �ملحا�ضبة

د. معتز كامل �لزعبي
 ��ضتاذ م�ضاعد 

�أ.د. منر عبد�حلميد �ل�ضليحات
 �أ�ضتاذ

د. بالل نايف �لزريقات
 ��ضتاذ م�ضاعد

د. زياد �ضليمان �ملطارنه
��ضتاذ م�ضاعد

د. يون�س عليان �ل�ضوبكي 
��ضتاذ م�ضارك

د. ناه�س حاب�س �لر���ضدة  
�أ�ضتاذ م�ضاعد



30

كلية االعمال
قسم نظم المعلومات

د. خالد  حممد �أبو �لغنم
ق. �أ. رئي�س ق�ضم نظم �ملعلومات �لإد�رية 

د. مفلح �أمني �جلر�ح
 ��ضتاذ م�ضارك

د. ح�ضني �أحمد عو�س 
��ضتاذ م�ضارك 

د. �مينه عبد�حلليم خد�م 
��ضتاذ م�ضارك 

�أ.د. ر�ئد كرمي كنعان
��ضتاذ 

د. عمر ���ضف حجازين
��ضتاذ م�ضاعد
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كلية االعمال
قسم التمويل

د. ر�أفت حممد �لبطاينة
 ق. �أ. رئي�س ق�ضم �لتمويل

�أ. د. قحطان عبد �ل�ضامر�ئي
 ��ضتاذ

د. حممود عبد�لرحمن �بو�ضـريعه
 ��ضتاذ م�ضاعد

د. عمار يا�ضـر �ملن�ضور
 ��ضتاذ م�ضاعد

�أ.د. �أ�ضماعيل يون�س يامني 
�أ�ضتاذ

د. غ�ضان �حمد �أبو مطر 
��ضتاذ م�ضاعد

د. عبد�لرحيم حممد قد�مي
 ��ضتاذ م�ضارك
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كلية االعمال
قسم إدارة الموارد البشرية

د. خالد حممد بني حمد�ن
 ��ضتاذ م�ضارك

�أ. د. �خال�س �بر�هيم �لطر��نه
 ��ضتاذ

د. حممود ح�ضني �أبو جمعه 
��ضتاذ م�ضاعد

د. �حلارث حممد �أبو ح�ضني
 ��ضتاذ م�ضارك

د. ر�مي حممد �لهنانده
 ��ضتاذ م�ضاعد

د. �أحمد عبد�ملهدي �لبلو�س
 ��ضتاذ م�ضاعد

د. غيث عبد�لرحيم �ل�ضيخ
 ��ضتاذ م�ضاعد

د. عماد حممد �ملعال 
ق. �أ. رئي�س ق�ضم �إد�رة �ملو�رد �لب�رشية
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�أ. د. حممد فوزي �ضبيطه
رئي�س ق�ضم �ملحا�ضبة �قانون �لأعمال

د. مازن �أحمد �لعمري
 �أ�ضتاذ م�ضارك

د. ح�ضن �ضامي �لعبادي
 ��ضتاذ م�ضارك

د. عالء ح�ضني �لبو�ت
 �أ�ضتاذ م�ضاعد

كلية االعمال
قسم المحاسبة وقانون األعمال

د. �ملنت�رش عبد�هلل قد�ره
 �أ�ضتاذ م�ضاعد
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كلية االعمال
قسم الرقابة والتدقيق المالي

د. ر�أفت حممد �لبطاينة
 ق.�أ. رئي�س ق�ضم �لرقابة ��لتدقيق �ملايل

د. برهان حممد �ل�ضالعني
 �أ�ضتاذ م�ضاعد

د. �ملثنى جميل �أبو عالن
 �أ�ضتاذ م�ضاعد
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حسين محمود البكار

كلية االعمال
ماجستير إدارة

خريجو الفصل الدراسي األول

مي�س ح�ضني �لبد��ي

جنى ن�ضال جر�ر

عمر فا�ضل خلف

طارق محمد الفواعير
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كلية االعمال
ماجستير إدارة

أزهر بن أحمد البوسعيدي

محمد علي المحمدي

صالح بن خميس التوبي

خريجو الفصل الدراسي الثاني

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

دانيا حاتم عقل

نايفه يوسف اللوزي

بر�ءه مو�ضى غنيم

ت�ضنيم حمد هليل

دعاء حممد منر

ر�ضا نبيل دبابنه

مالك نهار �ل�ضليحات

معا�ية �ضعود �لغويني

با�ضل عي�ضى �ل�ضما�ي

علي زيد�ن خلف

عمار ريا�س �ل�ضـريده

غ�ضان عطا در�بي �ل�ضليحات

حممد �حمد �لب�ضتا�ي
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عبد الحكيم حسين سعاده

سميه عبده سعيد غالب

سمية ليك فيا اسيل مصطفى ابو زريق

خريجو الفصل الدراسي األول

عالء روحي احمد

كلية االعمال
الماجستير في إدارة أعمال

�ضفاء خليل �لقا�ضي

�ميان �بر�هيم عيد

�لء حممد كعو�س

ر�نيا ر�ضاد يو�ضف

ليث �حمد بني حمد�ن
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محمد رعد القره غولي حوراء جهاد الجابري حمادي حسن عطيه

كلية االعمال
الماجستير في إدارة أعمال

عبير احمد عواد الحمد احمد عبد ربه الدعجه

محمود صالح الحياصاتمالك محمد بني حمدان محمد احمد دباجه

خريجو الفصل الدراسي الثاني

وائل مروان الخليلي
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خريجو الفصل الدراسي الثاني

كلية االعمال
الماجستير في إدارة أعمال

مشعل محمد القضاه زكي خالد ابوالهوى

أمل طه سمارة

سيف صادق محمد

ياسمين علي الغزاوي خلود صبري الرماضنه

رويده مصطفى الصالحاتمضفر احمد الغصاونهفدوى عبد الكريم عبيد
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كلية االعمال
الماجستير في إدارة أعمال

خليل عبدالهادي الفياض رنا محمد علي

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

لجين صفوت سعد الدين

�حمد حميد خلف

رنده �حمد �حلنيطي

�ضحر �مين �حلجيله

�ضلمان غازي هديب

حممد ��ضعد �ضوقي �ل�ضيخ

حممد نور �لدين دعنا

�حمد عدنان �لزعبي

�ر�م �ليا�س �خلز�ز

�ضميه عمر �ملومني

�ضيف فاهد �لنمر

علياء جعفر �لعمايره

خريجو الفصل الدراسي الثاني

غفر�ن نبيل كمال

حممد �ضامح �حلجات 

نادين �ر�ضان �ل�ضمري�ت

نا�رش نبيل �لعمد

��ضيم رباح �لديك
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ربى صقر عوده

أفنان محمد سعد

دينا اسماعيل الجواوده

تهاني محمد الجابر

ايمان جمعه الربيعياحالم عبد القادر الصويص

عبداهلل عباس السامرائي

ربيع محمد حاج قول

كلية االعمال
البكالوريس في إدارة أعمال

خريجو الفصل الدراسي األول

هبه خميس شعث
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خريجو الفصل الدراسي األول

كلية االعمال
البكالوريس في إدارة أعمال

نبيله محمد بشناق محمد زكي حسين

حنان مازن مو�ضى

رمي غ�ضان �ل�ضالح

حنني جمال �حيد

حمزه عبد�هلل عبد�هلل

�ن�س �حمد �لكر�بله

�حمد �ضبحي �لرحامنه

�ضعيد بن عبد �هلل �خلمي�ضاين

حمود بن �ضامل �حلجري

سيرين جهاد العساف
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كلية االعمال
البكالوريس في إدارة أعمال

خريجو الفصل الدراسي الثاني

صباح حسين قطش

لينا محمود محمد

رباب اكرم دوله

عيسى خلف الخوالده

امنه احمد التل

علي وليد الخشمان

هاشم باسم حدادين نهيل ناصر حماد محمد محمود بني ياسين
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خريجو الفصل الدراسي الثاني

كلية االعمال
البكالوريس في إدارة أعمال

انس سليمان الحمود رشيد فاتح حجيجي

��ضالم عوده �لد�يكات

ر��ضد عبد �لر�ؤ�ف �لر��بده 

زين ر�ئد �ضلمان

�حمد عبد �لعزيز �حل�ضنات

عا�ضم عمر  حجازي

�يه حممد �ملغري

�آيه �ليد �لفاخوري

خلود عبد�ل�ضالم �لنادي

عبد�هلل �ضليمان �ل�ضمادي 

نور �لدين �ضهيب ��ضماعيل

مؤيد هاشم  الشاعر

طارق احمد السالم
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 رند م�ضطفى من�ضور

 ثامر كرمي �ل�ضو�ضان

 عال حممد �ل�ضبلي

 حممد حممود �لربعي

 حممد نو�ف �لعبد�لالت

 مهند نادر عطيه

 �لء زيد �حلليق

 حمود بن حمد �لعمري

�ضلطان فار�ق �ضنوبر

كلية االعمال
البكالوريس في إدارة أعمال

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

حسام الدين خالد رحاحله الحسن عادل الصالحي

محمد الطاهر النجار

كمال شرف الدين الرواشده
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كلية االعمال
ماجستير في التسويق

خريجو الفصل الدراسي األول

حسن قصي علي

ماهر مروان الكردي

خريجو الفصل الدراسي الثاني

ديال حممود �لعبادي

خالد �ر�ضيد �حلي�ضه

خريجو الفصل الدراسي الصيفي
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كلية االعمال
البكالوريس في التسويق

خريجو الفصل الدراسي األول

عمر محمود عثمان عبدالرحمن احمد بني حمد

نور �لهدى حممد �لغر�يبه

مرح عبد�حلكيم  خليل

عماد �لدين علي �لريالت

رجائي عاكف �ضما�ي

�يه �رش�ر عبده

محمد ابراهيم  احمد



48

كلية االعمال
البكالوريس في التسويق

خريجو الفصل الدراسي الثاني

محمد طارق المومنيرائده سعدي  سرور عاصم جمال العليمي

ساندرا بسام  العقاد

فيصل عاطف االطرش

�يات ريا�س �لع�ضاف

جالل حممد �بر�هيم

حازم عي�ضى حجازين

�ضعد �حمد �خلياط

�ضيف �ضامي �مل�رشي

�ضذى عماره �حلموز

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

 حممد هاين بن طريف

 حممد عبد �لرز�ق �لرحامنه

 عبد �لرحمن جمال �لكيايل

 �ر�ضالن عمر�ن  �بز�خ

جميل �ضهيل �ل�ضاعر

ح�ضام  ح�ضن �بو �ضمحان

 حممد �نور �ملنا�ضري

 عبد �لرحمن حممد �لعد��ن

 د�لت حممدخري زعرت

 معاذ �ياد �ل�ضقا

 حممد عبد �حلميد عثمان �غا

ر�ضو�ن �بر�هيم ر�ضو�ن 
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كلية االعمال
ماجستير في المحاسبة

محمد زود الحلبوسي محمود ذيب الرواد

خريجو الفصل الدراسي األول

ح�ضام حممد �لعمري

�ضادي جا�رش �لقطي�ضات

عفاف ر�جي �جلالودي

ردينه )حممد جميل( �لطو�لبه

معتز �بر�هيم �لفناط�ضه

بكر عارف �خلر�ضه

ح�ضني زياد �ل�ضمادي

محمد مبارك  الدعسان 
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عمران علي الرحامنه فالح رجب الدراعين

تيسير  يوسف السليحات اياد فالح البلوي

عدي فايز السليحاتخليل ابراهيم الخطيب سناء محمد الحسامي

احمد عصام ابراهيم

كلية االعمال
ماجستير في المحاسبة

خريجو الفصل الدراسي الثاني

اماني وائل جنديه
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خريجو الفصل الدراسي الثاني

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

خالد يو�ضف �ضمحه

عمر�ن حممد �لدلهمه

حممود يو�ضف دربي

ماجستير في المحاسبة

سيف سامي عباس عبداهلل علي عبداهلل

غالب زياد حداد

دعاء مسعود جندية

�ضاري �ضعيد �ضحاده

غيث �حمد �لقرعان

ماهر ح�ضني �خلطيب

م�ضعب عبد�هلل �ل�ضباغ

منار علي حو�مده

حممد متعب �ل�ضليحات

فر��س خلف �ل�ضليحات

كلية االعمال

منذر حممد �دعيك 

يا�رش �ضليمان �لقرفان

ينال حممد خري �لن�ضور

 حمزه جمال جر��ن

�حمد �بر�هيم بني هاين

�يات خليل �لع�ضو�س

جا�ضـر حممد �بو �ضنينه

حذيفه حممد �لعريفي

ر�ئد غازي هديب

حممد تي�ضري �لعفي�ضات
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كلية االعمال
البكالوريس في المحاسبة

تهاني عبد الرحمن الطويل

راما غسان سلقيني

باسم عادل النتشه

حال عبد القادر العطار

احمد عطاهلل الوحيدي 

جودت محمد الشرعه

عمار توفيق بدران معاذ محمود الشاعرزياد محمود السعدي

خريجو الفصل الدراسي األول
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خريجو الفصل الدراسي األول

منى حسن مخلوف نماء منور السليحاتمهند ذياب فرارجه

كلية االعمال
البكالوريس في المحاسبة

عبداهلل محمد الدراغمه

تهاين مو�ضى تيم

�ضالح مو�ضى �لعقربا�ي

جنيب �كرم �للحام

خالد جميل �بو ر�ضاع

هاين عبد �لنا�رش �ضايف

�ضهيب مدين يو�ضف

اماني علي الزريقي



54

خريجو الفصل الدراسي الثاني

كلية االعمال
البكالوريس في المحاسبة

جهاد اكرم عوض اهلل االء ابراهيم امسلمفهيمه وليد زهران

لينه بسام ابوغوش عبداهلل جهاد الزعبي

عبد المنعم محمد  حايف

رهام حسين فريحات

لؤي عاشور عاشورمؤمن محمود شموط
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كلية االعمال
البكالوريس في المحاسبة

�بر�هيم حاب�س �لر���ضده

��رش�ء �حمد معتوق

متار� �ضليمان �ضعبان

ثائر زياد �لعد��ن

جنا ع�ضمت هل�ضه

جنان �رشيف يو�ضف

حنني عماد �لكوبري

ر��ضيه جميل �ضامل

رمي عبد �لرحمن �لزيد�نني

حممد خالد عبيد�ت

زياد ��ضماعيل فوده

�ضاجده مر��ن هديب

لوؤي �ضعيد فر�رجه

ليلى ح�ضن �ضالح

حممد هز�ع �ل�ضليحات

م�ضطفى حممود �ل�ضهابات

منال عبد�لرحمن �لزيد�نني

ن�رشين حممد �جلابر

نور عدنان �حلرير�ت

خريجو الفصل الدراسي الثاني

روان حسين ابو نجمهبه  محمود الحاج اسماعيل
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خريجو الفصل الدراسي الصيفي

كلية االعمال
البكالوريس في المحاسبة

احمد محمد يعقوباحمد انيس ابو لبدهصهيب جمال محيسن

حازم جابر بدور

سيف الدين محمد الياصجين عبدالرحيم علي يامينرانيا شكري ابورمان

رائده محمد العنيزاتنائل كمال  ابوحشيش
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كلية االعمال
البكالوريس في المحاسبة

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

محمد نصر داود عبداللطيف محمد الفتياني

 عبد �لرحمن ح�ضن �ل�ضيد

 �ضائد فار�س �ل�ضما�ي

 حممد ح�ضني �لدحله

 �ضربين عبد �لهادي غامن 

 خالد �ضمري حممد

 فاطمه عبد �لقادر جابر

 ر�مي عبد �لرحمن حماد 

 ماجد زياد �بو �ضوميه

 ح�ضن عبد�لكرمي �لنعيمات

 حممد �ضبحي �بو مر�د

 نمر احمد ابو طاعه
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كلية االعمال
ماجستير في نظم المعلومات اإلدارية

خريجو الفصل الدراسي األول

كوثر فايز ابو زيد فاطمه خيري القدومي خلود عبداهلل الدويري

�ملعت�ضم حممد �لزيودز�هر بن حممد �لكا�ضبيبالل من�ضور �حلياري��ضالم ر�ضمي �لطر��نه

ز�هر بن حممد �ل

خريجو الفصل الدراسي الثاني

عبير فوزي البطران

�بر�هيم عطا �هلل �ل�ضياب
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فتحي »محمد أنيس« زيد منار سليمان ابو جابررزان محمد سعد

كلية االعمال
البكالوريس في نظم المعلومات اإلدارية

خريجو الفصل الدراسي األول

حنان اسماعيل عفانه

�لء زكي بني �ر�ضيد

حممود زيد�ن �بو توهه

رشا جميل بني ملحمجنان مروان عبود
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كلية االعمال
البكالوريس في نظم المعلومات اإلدارية

خريجو الفصل الدراسي الثاني

الحارث احمد مريداسماء محمد جبريل

غرام موسى النعيمات عمر عصام آخو  سالم اجديع والي 

وفاء ذيب الرواد »لواء الدين« حسن ابو نمره

تاال علي بلبل

صالح محمد بن حيدره
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كلية االعمال
البكالوريس في نظم المعلومات اإلدارية

خريجو الفصل الدراسي الثاني

طارق مصطفى ابومحيسن عبله ابراهيم خضر

مريم اديب حسان

فاطمه حسين رحال

ميرفت محمود الشناوي

��رشف عديل حنانيا

�لوليد حممد �لزعبي

ح�ضام �ضامل بو�عنه

رعد حممد �جلبايل

حممود حممود بو�دي

موؤمن ذيب �ل�ضليحات

ن�رشين ��ضعد �ل�ضقري�ت

نظام غالب �لع�ضا�ضفه

ها�ضم �حمد �ملهد��ي

اريج عبدالوهاب المعمري
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كلية االعمال
البكالوريس في نظم المعلومات اإلدارية

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

ناريمان محمد بشيررزان محمد ابوسردانهداوود ضافي عكروش

 طالل عبد �لرحيم خر�ب�ضه

 مر�م خالد �ملقد�د

 �حمد نور �لدين �لعزه

 مها ح�ضني عياد

 ر�ضا �ضاطع �لزغول

 مرمي عبد �لرز�ق �ضقبوعه

 غادة خلف �حل�ضن
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خريجو الفصل الدراسي االول

كلية االعمال
الماجستير في التمويل

خريجو الفصل الدراسي الثاني

رز�ن غ�ضان �ضو�س

ب�ضار �ضهاب �حمد

حممد يون�س حممد

لبيب خالد موسى

عمر خالد الحياري 

�حمد حامد عطيوي

�ضند زيد حرت

عالء �لدين عا�ضم يون�س

منذر �ضامي �ل�ضليحات

خريجو الفصل الدراسي الصيفي
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كلية االعمال
البكالوريس في التمويل والمصارف

هبه عبدالكريم الشوابكة النا عماد قزمار ايمان محمود عوض

خريجو الفصل الدراسي األول

خريجو الفصل الدراسي الثاني

احمد علي الشيبي

محمود صالح عبدالعزيز محمد حسن خالد صبا اسماعيل برغل

مرح اكرم حجازين هيفاء اكرم بنات
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كلية االعمال
البكالوريس في التمويل والمصارف

محمود موسى العيادي هديل امين  ابو طالب

��ضالم حممد �ل�ضديفات

خريجو الفصل الدراسي الثاني

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

هبه عبدالكريم الشوابكه

احمد يوسف المبارك

احمد يوسف احمد

اسيل عادل شحاده

ق�ضي �يهاب قاقي�سعي�ضى ماجد طعامنه

اريج نائل السعيد

 حممد خلد�ن �حل�ضن

 حممد خالد �يوب

 يزيد ح�ضام �ل�ضامي

 يزيد ب�ضام ح�ضان
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كلية االعمال
الماجستير في إدارة الموارد البشرية

احمد عوض عسولي

سالي رضوان ابوجسار

احمد حمد الخوالده

ربى محمود النسور

ايه عبد اللطيف التيم

خريجو الفصل الدراسي األول

خلود جمال الدعامسه

منى عبدالعزيز عياش محمد عفيف الجعافره محمد رمزي اليعاقبه
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كلية االعمال
الماجستير في إدارة الموارد البشرية

هبه تيسير القدومي نسيم محمود فريحات مها ماهر بدر

وسيم اكرم العمري

خريجو الفصل الدراسي األول

مي سالم الرحاحله

فد�ى �بر�هيم �ل�ضعيدي

�رش�ب بالل �ملومني

يزن خلف �ملهري�ت

حممد عبد �هلل �لزعبي

مالك علي م�رش�ت

منار عبداللطيف ابو هزيم



68

كلية االعمال
الماجستير في إدارة الموارد البشرية

حنين انور حنتوله

عبدالرزاق محمد الزيود

حنان ابراهيم طه

سالم بن احمد البرعمي

اشرف علي الشنيكات

خريجو الفصل الدراسي الثاني

ساره ابراهيم ابوهنطش

ناصر نواف الحجايا محمد حسام محمود عمر عيد عبدالرزاق
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كلية االعمال
الماجستير في إدارة الموارد البشرية

خريجو الفصل الدراسي الثاني

زهور محمود ابوسرحانبتول عبدالحفيظ ابوقاعود

وفاء مسعد القلقيلي بهاء الدين فايز غنيماتهبه عبد الناصر الموسى

ساره احمد ابونجم فاطمه سعد المومنيجهاد يونس القديمات

لنا طالل المجالي
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كلية االعمال
الماجستير في إدارة الموارد البشرية

خريجو الفصل الدراسي الثاني

عال خلدون القطيشات عائشه سعد الخضر نوار مصطفى داود

�ريج �ضالح �ل�ضو�عري

�ميان �بو �ضاع قزة

بتول معن �ل�ضباغ

بر�ءه عو�د �بو عليم

ح�ضن فالح �ملغاربه

خالد ريا�س �ملقد�د

خري �هلل حممود �لعلي

دينا حممد �لنوباين

�ضـرين خالد �ملنا�ضري

علي فرج �حلجاج

عماد �حمد بني عبده

فاتن عبد�لرحمن �لع�ضود

فرح فو�ز عتوم

فريال حممود �ل�ضليحات

ليلى جمال �حلاج قا�ضم

جمد حممد �لزعبي

حممد عبد �لله �خلطيب

م�ضطفى �بر�هيم �بو علي

منى خلف �لعجارمه

نرميان حممد �لغنانيم

يا�ضمني ع�ضام �ل�ضعودي
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احمد داود ضمره

�حمد عبد�لكرمي طرخان

حممد ح�ضني �لهياجنه

�بر�هيم يو�ضف �لكايد

بتول عبد�هلل �لكفريني

علي ��ضماعيل �لب�ضايره

غفر�ن عبد �حلافظ �ملف�ضي

هيثم �ضمري هنانده

كلية االعمال
الماجستير في إدارة الموارد البشرية

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

االء فريد فريجاسالم محمد الزعبي

رنا عبد الرزاق مسمار مريم بديع نزالرائدة زكي المومني

هبه منذر سعيد

اسيل خالد خضير
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شهد خالد المعايطه رانيا محمد المجالي

كلية االعمال
البكالوريس في إدارة الموارد البشرية

خريجو الفصل الدراسي األول

هديل محمود الحياري

خريجو الفصل الدراسي الثاني

نسرين زهير النابلسي نورالدين يحيى المناصير

االء رائد النزلهشيرين وليد الشلبيتاال وصفي العبادي
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دينا عامر المغربي

كلية االعمال
البكالوريس في إدارة الموارد البشرية

�حمد عيد �لفقهاء

�ماين �ضامي د�ر ح�ضني

دعاء ن�ضال �حلكيم

ق�ضي نادر �ضوي�س

هال احمد اشرق لبن

خريجو الفصل الدراسي الثاني

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

اسيل مازن داود

 عريب مر��ن حجازي

 �ضناء حممد خمي�س �لدربا�ضي

 �فاء يو�ضف �لبنا

 حممد عبيد�هلل �ملعايطه

 �لء ح�ضن �لدر�ي�س
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رايه عبد الحافظ النعيمات

زيد الحارث ابو عدل

حسن حسين  العدوان

زياد علي السليحات

احمد حكمات حمدوني

ربى عواد الرحامنه

عبد اهلل صالح المعنون زيد شاهر مرجي

كلية االعمال
البكالوريس في المحاسبة وقانون األعمال

علي محمود القيسي

خريجو الفصل الدراسي األول
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محمد امين االشول محمد اسامه مسامح غسان محمد الزاهري

خريجو الفصل الدراسي األول

كلية االعمال
البكالوريس في المحاسبة وقانون األعمال

نورهان محمود جمعة نور عبد الحكيم ابو شنب محمد عبد اهلل خوالده

محمد جميع درباس

ب�ضار حممد �ضباح

لني �بر�هيم �لعمايره

�ضفيان حممد �ضاهني
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كلية االعمال
البكالوريس في المحاسبة وقانون األعمال

خريجو الفصل الدراسي الثاني

محمود عزت البرماوي عايد حامد الرحامنهاحمد محمد ابشارات

عدي كمال درويش

مجد اسعد نجم

تيما �ضوكت غطا�س

حال فرج �لزريقات

�ضائد �حمد �لبقور

عماد حممد �ملهري�ت

عيد ح�ضني �لدحيات

منت�رش ��ضماعيل �لفار�س

يا�رش �حمد زريقات

 حممد توفيق �بو رجب

 �ضدره حممد �حلب�س

 لوؤي مامون مينا�ي

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

لبخيت بن سالم المشيخيمحمد حسان المجالي
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رغد اسماعيل برهم احمد اشرف عبد الوهاب

نادين عماد العبيدات

ايه جمال الزير

معن رائد اللهواني

كلية االعمال
البكالوريس في الرقابة والتدقيق المالي

خريجو الفصل الدراسي األول

ايه لؤي غزال

حاتم لؤي غزال

يا�ضمني عبد�لكرمي �ل�ضمنودي

جو�د عبد�لرحيم �لقو��ضمي

�ضامل طالل �لزعبي
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كلية االعمال
البكالوريس في الرقابة والتدقيق المالي

محمد احمد علقم عمر محمد عوض

خريجو الفصل الدراسي الثاني

معتز باهلل منت�رش ��ضعد

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

ليث ايهاب الشرفاء عبد الحليم محمد الزعبي

 ر��ضد خالد �لوريكات

 حممد حمزة عبد �لغني

مصعب محمد عطيه
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ائــدة التــي نشــأت مــع بدايــة تأســيس الجامعــة، والبوتقــة  ــة الرَّ يــات جامعــة عمــان العربيَّ ــة القانــون هــي إحــدى ُكلِّ كليَّ
لــة؛ لرفــد كافــة األجهــزة والمؤسســات  التــي تدفــع لــأُلردن فــي كل َســنٍة بشــوامخ أبنائهــا مــن رجــاالت القانــون المؤهَّ

والهيئــات فــي الدولــة األردنيــة بهــم.
ة،  ــة الدراســيَّ ــة القانــون مــن خــال برامجهــا الدراســية إلــى تدريــب الطلبــة، وتنميــة مهاراتهــم المعرفيَّ تهــدف كليَّ

ــة المختلفــة. واطاعهــم علــى كل مــا هــو جديــٍد فــي عالــم القانــون وتطبيقاتــه العمليَّ
ة ســواء لطلبــة  ــة مــن خــال ُمراجعــة الخطــط الدراســيَّ ــة التَّعليميَّ ــة علــى توفيــر كامــل ُمتطلبــات العمليَّ تعمــل الكليَّ
ــة محليــً وإقليميــً  غيــرات القانونيَّ راســات العليــا، وتطويرهــا بمــا يتــاءم مــع المســتجدات والتَّ البكالوريــوس أو لطلبــة الدِّ
ــة  ــً بقضايــا عصــره، وبنفــس الوقــت حريصــً علــى تطويــر ُقدراتــه القانونيَّ ــة مؤهــًا وُملمَّ ودوليــً؛ لكــي يكــون خريــج الكليَّ

فــي المســتقبل والنهــوض بهــا الــى مســتوى متقــدٍم بمــا يتائــم مــع المســتجدات القانونيــة.
ــة القانــون وفــق خطــط وبرامــج علميــة علــى مســتوٍى عــاٍل مــن الجــودة والتطــور، وتحــرص علــى توفيــر بيئــة  تعمــل كليَّ
ــة بتوفيــر خيــرة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مجــال تدريــس القانــون مــن  دراســيِّة ســليمة لطلبتهــا؛ لذلــك قامــت الكليَّ

اجــل توفيــر المتطلبــات الازمــة إلنجــاح العمليــة األكاديميــة والتربويَّــة لطلبتهــا. 
ــة المختلفــة وخططهــا وبرامجهــا، وتعمــل علــى تطويــر  ــة القانــون علــى ديمومــة نشــاطاتها العلميَّ تحــرص كليَّ
مــة للطلبــة باســتمرار، واالعتنــاء بنواحــي البحــث العلمــي، وتوفيــر مصــادر المعرفــة ألعضــاء  خدماتهــا اإلرشــادية المقدَّ

ــا. ــس وطلبته دري ــة التَّ هيئ

كلية القانون

�أ.د. مهند عزمي �أبو مغلي
ة �لقانون عميد ُكليَّ

�أ. د. مهند عزمي �أبو مغلي
ة �لقانون عميد ُكليَّ

عبري زياد عنبه - موظفة �إد�رية / �ضكرترية
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الجهة التي يمثلها

عميد كلية القانون

ق.أ رئيس قسم القانون الخاص

ق.أ. رئيس قسم القانون والقانون العام

كلية القانون

كلية القانون

كلية القانون

رئيس بلدية عين الباشا

عضو مجلس نقابة المحامين

نائب عام عمان 

طالب ماجستير

طالب بكالوريوس

طالب خريج / ماجستير

طالبة خريجة / بكالوريوس

كلية القانون
المجلس اإلستشاري

الممثل

أ.د. مهند أبو مغلي

د. مشعل الجراح

د. مؤمن السعايدة

أ.د. نعمان الخطيب

د. منذر القضاة

د. ابتسام الصالح

السيد جمال الواكد

المحامي د. إياد البطاينة

القاضي د. حسن العبدالات

الطالب محمد إبراهيم عبيدات

الطالب يوسف أبو صعيليك

المحامي مازن القاضي

الطالبة نيفين العكور

الصفة

رئيسً

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا
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كلية القانون
قسم القانون العام

د. موؤمن نايف �ل�ضعايده
ق. �أ. رئي�س ق�ضم �لقانون �لعام

د. حممد عبد�ملح�ضن بن طريف
�أ�ضتاذ م�ضاعد

د. في�ضل �ضالح �لعبادي
�أ�ضتاذ م�ضاعد

د. فهد يو�ضف �لك�ضا�ضبه 
��ضتاذ م�ضارك

�أ.د. نعمان �أحمد �خلطيب 
��ضتاذ
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كلية القانون
قسم القانون الخاص

د. م�ضعل مفلح �جلر�ح
 ق.�أ. رئي�س ق�ضم �لقانون �خلا�س

�أ. د. مهند عزمي �أبو مغلي
��ضتاذ

د. منذر عبد�لكرمي �لق�ضاة
�أ�ضتاذ م�ضارك

د. ر�قيه عبد�جلبار علي
�أ�ضتاذ م�ضارك
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كلية القانون
قسم القانون

د.موؤمن نايف �ل�ضعايدة 
ق.�أ.رئي�س ق�ضم �لقانون

د. �بت�ضام مو�ضى �ضالح
 �أ�ضتاذ م�ضاعد

�أ.حمزة �أحمد �لعد��ن 
مدر�س م�ضاعد

د.حممد توفيق بطاح
 �أ�ضتاذ م�ضاعد

�أ. كرميه جالل �لبقور 
مدر�س م�ضاعد

د.حممد عبد�ملح�ضن بن طريف 
�أ�ضتاذ م�ضاعد

د.�ضريين نبيل �بوغز�له
 �أ�ضتاذ م�ضارك
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عمر ابراهيم النجداوي ربى محمد الطراونه

هبه عبد المطلب الفضلي

راكان ناصر ابوحيدر

نصر بن حمود الحجري 

كلية القانون
ماجستير في القانون العام

خريجو الفصل الدراسي األول

حمزه عبد�لهادي �ل�ضعايده

هاين يا�ضني �ل�ضعود

خليل نزيه �بو يو�ضف

��ضام ح�ضني علي

زيد حممد �ملجايل

زكريا �ضعيد حممد

 علي بن م�ضلم �لغيالين
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كلية القانون
ماجستير في القانون العام

خريجو الفصل الدراسي الثاني

دنيا محمد الصورانيعال محمد البطوشراشد باسم السليحات

الحكم شعبان عبيد

حمزه نو�ف �لعيطان

ر�ضو�ن فخري �ضعد�ن

ق�ضي كمال �لعك�ضه

حممد فهد �لك�ضا�ضبه

مر��ن حمد نعيمات

ت�ضنيم خالد �لنا�رش

فر��س بن يون�س �لنقبي

يزيد جميل �لهباهبه

با�ضل عمار �لعود�ت

خريجو الفصل الدراسي الصيفي
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محمد صالح مساعده

خريجو الفصل الدراسي األول

كلية القانون
ماجستير القانون الخاص

عي�ضى حممد عفيف

مر��ن قا�ضم بني هاين

حمزة علي �بو �لفول

�ياد عطيه �جلبور

�ضامل بن علي �لها�ضمي

فتون علي بدران
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كلية القانون
ماجستير القانون الخاص

خريجو الفصل الدراسي الثاني

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

عالء محمود اسماعيل خالد جبر الحمودمحمود عماد ياغي

شاهر لطفي نوفل

�حمد �ضحاده عو�ي�ضه

خالد بن علي �ل�ضيباين

زياد حممد �لبلو�س

غازي طالل �لعد��ن

مي ب�ضام �حلاج �حمد

حامد فرحان �لعكا�ضي

�ضادي معي�س �لطر��نه

عبد�هلل عبد�للطيف �لطويقات

عمر ح�ضني �مل�ضاعيد

غيث في�ضل �لعبد�لالت

حممد بد� حممد

منريه �ضامل �ملهري�ت

مهند خليل �ل�ضمادي

مهند غالب �لرباعي
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فهد احمد العمرو رامي محمود الخرابشه

خريجو الفصل الدراسي األول

كلية القانون
البكالوريس في القانون

حمد بن سعيد الوهيبي

�عتد�ل حممود حرز �هلل

يو�ضف ح�ضن �بو �ضعيليك

ريا�س حممد �لغويرين

موفق �حمد �لفالح

م�ضطفى عارف �لعو�د

�ضليمان نايل �لريالت

عبد �هلل عادل فرحان

فهد ��ضامه �جلار �هلل

في�ضل بن هالل �حل�ضني

ر�كان بدر �لعجمي
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محمد راتب الرحامنه محمد حافظ خليف مؤيد عيسى ابو الجلود

مروة عوني السعودي

حنين سمير ابوشاويشامل عبد الرحيم يونس بدر سعود الظفيريبدر سعود الظفيري

دولت راتب الجمل خالد اديب الكفاوين

خريجو الفصل الدراسي الثاني

كلية القانون
البكالوريس في القانون

اسراء انور الفارس
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كلية القانون
البكالوريس في القانون

خريجو الفصل الدراسي الثاني

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

انور مخلد العتيبيرغد مروان شقير

�ح�ضان عبد �لهادي �لعلي

�حمد �ضامل �ل�رش�يعه

�ديب حممد �ل�ضور�ين

��ضالم زياد �ل�ضليحات

خالد حممد عبد �حلليق

ريا�س ح�ضني �لنو�ي�ضه

�ضفيان حممد ظاهر

�ضلمان حممود حو�مده

�ضالح عا�ضق كري�ضان

�ضالح �ضامل �مل�ضاقبه

فو�ز حمود �ل�ضعد�ن

باهيه عبد الصالحين

لر� ح�ضن �ل�ضابط

لوؤى م�ضطفى �لع�س

حممد �حمد بطاينه

مو�ضى حممود �بو جزر

هدى غنام غنام

يزيد مازن �لقا�ضي

اسراء سليم سليماناسالم محمد ابو ريان
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عمر عواد ابوكف محمد سليمان العوايده محمد احمد النجار

عبير متعب الجازي

عاصم عاهد المسيعدينجمال علي القضاه سيرين عادل عساف

علي بخيت العبادي عز الدين احمد الغزاوي

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

كلية القانون
البكالوريس في القانون
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معتصم ابراهيم العايد مروان يوسف السحيمات

مهاوش طلب الشرفات

محمود عبد الحميد الضالعين

ممدوح قبالن الزريقات

تمارا محمد الفاعوري

هاني عقلة البدارين

كلية القانون
البكالوريس في القانون

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

 خولة فريز �لنوباين

 جهاد عقله �لعفيف

 يحيى عبد�حلافظ �ل�رش�يرة

 خالد حممود �ل�ضو�بكة

 عماد �ضعود �بو�ضويلم

 ��ضـرف حممد �لعليمات

 كرم ن�ضار �لدبابنه

 بر�ك حممد �لهيفي

 �ميان �بر�هيم حممود

 مهند حممود �حل�ضاميه

 حممد جميل �لرحامنه

 حممد م�ضهور �ل�ضعايده

 �أر�ى مقبل �لنعيمات

معت�ضم �بر�هيم �لز��هره

�حمد �بر�هيم �لن�ضا�س
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كلية القانون
البكالوريس في الشريعة

ابتسام احمد شرقي أمل محمود نوفل

منى عبدالفتاح ابوالمفلفلهند خليل المثيلي

اسماء اسماعيل حبشي

اسامه محمد ابو شحاده

خريجو الفصل الدراسي األول

براءة احمد اللي

فد�ء ناجح �لد�بوقي

�ماين نبيل حمد�ن

حامد �حمد �لزبون

فاتن حممد �لوريكات

�ماين �ضيتان �لطالفحة

مرمي عمر�ن �ضمريه

مقبل �ضالح مقابله

دنيا �بر�هيم �جلرك�ضي

ح�ضني حممود �ملحيب�س

هدى ب�ضام ��ضماعيل �رشيف
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كلية القانون
البكالوريس في الشريعة

خريجو الفصل الدراسي الثاني

عيسى محمد صبيح محمد عبداهلل الطميزي رهف محمود  الحوراني

جهاد فهمي �لده�ضان

�ضهيب يحيى �ضا�ي�س

مي�ضون خالد �بو حمره
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كلية القانون
البكالوريس في الشريعة

غادة عبداللطيف جابر

خريجو الفصل الدراسي الصيفي
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أنشــأت كليــة العلــوم التربويــة والنفســية مــع تأســيس الجامعــة، وتعتبــر الصــرح العلمــي األول الــذي انضوى تحــت مظلة 
جامعــة عمــان العربيــة وتضــم الكليــة حاليــً ســتة برامــج دراســات عليــا، وبرنامــج بكالوريــوس، وهــي علــى النحــو اآلتــي: 
ــول  ــس، األص ــرق التدري ــج وط ــة، والمناه ــة الخاص ــص التربي ــي تخص ــتير ف ــة، والماجس ــة الخاص ــي التربي ــوس ف البكالوري
واإلدارة التربويــة، واإلرشــاد النفســي والتربــوي وعلــم النفــس التربــوي /النمــو والتعلــم /والقيــاس والتقويــم، والدبلــوم 
العالــي فــي التربيــة. وقــد حملــت الكليــة رؤيــة الجامعــة فــي أن تكــون كليــًة رياديــة ومتميــزة فــي المعرفــة والتعليــم 
والبحــث العلمــي، ورســالًة قائمــًة علــى اإلرتقــاء ببرامــج وتخصصــات كمــً ونوعــً اســتجابة للتحديــات القائمــة، وربطهــا 
بحاجــات ســوق العمــل وخطــط التنميــة المســتدامة، وتحقيــق الجــودة الشــاملة فــي التعليــم والتعلــم تلبيــًة للتطورات 

والمتغيــرات العالميــة. 

كلية العلوم التربوية والنفسية

د. هيام مو�ضى �لتاج 
ق.�أ  عميد كلية �لعلوم �لرتبوية ��لنف�ضية

د. هيام مو�ضى �لتاج 
ق.�أ  عميد كلية �لعلوم �لرتبوية ��لنف�ضية

نهى �خلاليلة 
موظفة �إد�رية - �ضكرترية

د. ر�مي �بر�هيم �ل�ضقر�ن 
نائب عميد كلية �لعلوم �لرتبوية ��لنف�ضية

ر�ضا �ضهيل جفال 
موظفة �إد�رية - �ضكرترية
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كلية العلوم التربوية والنفسية
المجلس اإلستشاري

الجهة التي يمثلها

عميدة الكلية/ رئيسً

رئيس قسم علم النفس التربوي واالرشاد النفسي والتربوي والتربية الخاصة

رئيس قسم االصول واالدارة التربوية والمناهج وطرق التدريس

الطلبة الخريجين / قسم اإلرشاد النفسي

الطلبة الخريجين / قسم األصول واإلدارة التربوية

الطلبة الخريجين / قسم المناهج وطرق التدريس

الطلبة الخريجين / قسم التربية الخاصة

الطلبة الخريجين / قسم علم النفس التربوي

طالب / قسم اإلرشاد النفسي

طالبة / قسم األصول واإلدارة التربوية

طالبة/ قسم التربية الخاصة

طالبة/  قسم علم النفس التربوي

طالبة / قسم المناهج وطرق التدريس

مديرة إناث مدارس الصرح

ممثل مجتمع محلي/ مدير مدرسة الروم الكاثولوليك

ممثل مجتمع محلي/ مدير عام مدارس المنهل العالمية

ممثل مجتمع محلي/ مدير عام مركز التميز الشامل

ممثل مجتمع محلي/ رئيس مجلس تربوي موبص - البقعة 

الممثل

د. هيام التاج

د. سهيله بنات

 د. رامي الشقران 

أماني المومني

نور حيمور

هبة البسومي

رائد الصقر

محمود جبر 

 رامز حداد 

حياة المهيرات

زينب أبو غالي

سمر التل

مي االخرس

د. ايناس الساحلي

السيد جهاد عماري

السيد اسماعيل العمارنة

السيد احمد قاسم الخطيب

السيد سامة محمد الحياري

الصفة

رئيسً

عضوًا

 مقررًا للمجلس

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا
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قسم المناهج وطرق التدريس

د. ر�مي �بر�هيم �ل�ضقر�ن
ق.�أ. رئي�س ق�ضم �ملناهج �طرق �لتدري�س  

كلية العلوم التربوية والنفسية

د. ن�ضيبه علي �ملو�ضى
 ��ضتاذ م�ضاعد

�أ. د.  عدنان ح�ضني �جلادري
 ��ضتاذ

د.جهاد علي �ملومني
 ��ضتاذ م�ضارك

د. خليل عبد�لرحمن �لفيومي  
��ضتاذ م�ضارك
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د. ر�مي �بر�هيم �ل�ضقر�ن 
ق.�أ. رئي�س ق�ضم �لأ�ضول ��لإد�رة �لرتبوية 

د.ب�ضام عمر غامن
 ��ضتاذ م�ضارك

د.عالء �أحمد حر�ح�ضه
 �أ�ضتاذ م�ضاعد 

�أ.د. عبد�هلل �أحمد �لعويد�ت
 ��ضتاذ

قسم األصول واإلدارة التربوية

كلية العلوم التربوية والنفسية
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د. �ضهيله حممود بنات 
ق.�أ. رئي�س ق�ضم علم �لنف�س �لرتبوي

�أ.د.�ضذى عبد�لباقي �لعجيلي  
�أ�ضتاذ

قسم علم النفس التربوي

كلية العلوم التربوية والنفسية

د. معن �ضلمان �لن�رش��ين
 ��ضتاذ م�ضاعد

�أ.د.عبد�حلافظ قا�ضم �ل�ضايب
�أ�ضتاذ
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د. �ضهيله حممود بنات
 ق.�أ. رئي�س ق�ضم �لأر�ضاد �لنف�ضي ��لرتبوي

رند ب�ضري عربيات
 ��ضتاذ م�ضاعد

قسم األرشاد النفسي والتربوي

كلية العلوم التربوية والنفسية

�أ.د.�ضهام در�ي�س �أبو عيطة 
�أ�ضتاذ

د.منار �ضعيد بني م�ضطفى 
�أ�ضتاذ م�ضارك
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د. �ضهيله حممود بنات
 ق.�أ. رئي�س ق�ضم �لرتبية �خلا�ضة

د. هيام مو�ضى �لتاج
 ��ضتاذ م�ضارك

د.نبيل �ضالح حميد�ن 
�أ�ضتاذ م�ضاعد

مهند خالد �ل�ضبول
 ��ضتاذ م�ضارك

قسم التربية الخاصة

كلية العلوم التربوية والنفسية

د.�فاء عايد �لعيد
 �أ�ضتاذ م�ضاعد

د.�ضامر  مطلق عيا�رشة
 �أ�ضتاذ م�ضاعد

د.�ضهري ممد�ح �لتل
 ��ضتاذ م�ضارك
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د. مر��ن �ضالح �ل�ضمادي
 ��ضتاذ م�ضارك

د.زهري د��د زغلول
 �أ�ضتاذ م�ضاعد 

�أ.د عوده عبد�جلو�د �أبو �ضنينه 
��ضتاذ 

د.حممد ب�ضام م�ضطفى 
�أ�ضتاذ م�ضاعد

الدبلوم العالي في التربية

كلية العلوم التربوية والنفسية

�أ.د.��ئل حممد م�ضعود 
�أ�ضتاذ

د.دينا �ضعيد بز�د�غ
 �أ�ضتاذ م�ضاعد
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كلية العلوم التربوية
ماجستير في المناهج وطرق التدريس

سناء يوسف العوامره

محمد ماجد القضاه

ربى عارف الربابعه

محمد عبد الرحيم ابو رمان

ابتسام فوزات الزعبي

عمر حمد ندى

محمد مصطفى داودهناء بوادي الزق

خريجو الفصل الدراسي األول

مي طر�د �لخر�س

رنا ن�رش �لبد�ي

��ضالم �ضعيد �بو �ل�ضعيد

هيفاء ح�ضن �بو ح�ضي�س
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مهند خالد محمد

خريجو الفصل الدراسي الثاني

كلية العلوم التربوية
ماجستير في المناهج وطرق التدريس

اياد جميل السعايدهغفران راكان العنزي

اسمى مرزوق الدبايبه ميرفت فخري اللحام

دميا �كرم �لق�ضاه

عمر فيا�س حممد

نور �كرم �لق�ضاه

��ضامه معاذ عبابنه

�لء ح�ضن �خل�ضيالت

�مال عبد�لفتاح �لديات

جميل �حمد �ملن�ضا�ى

حنان خليل الحميدي

رشا يوسف بني حمد
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كلية العلوم التربوية
ماجستير في المناهج وطرق التدريس

ابتسام صبري المرادات

الهام احمد العشيبات

اشرف عيد الزهران 

اسماعيل عواد  الزهران  احالم محمد الجعارات

خالد سليم المراداتتواصيف احمد المعاقله

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

امل عارف العشوش

االء عدنان البرازي
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رقيه مصطفى العونهرقيه احمد المحافظه

سمية عبد الحميد البزيراتريد سليمان الخليفات سعاد مرزوق السعيدين

رانيا علي السوالقه رائف صالح الخليفات خلود عطاهلل المراعيه

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

كلية العلوم التربوية
ماجستير في المناهج وطرق التدريس

وفيه موسى البوات
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كلية العلوم التربوية
ماجستير في المناهج وطرق التدريس

سميحه عبداهلل البوات

صبحيه خميس البوات

سوزان جمال العشيبات

ضحى عبدالمطلب القراله عايد سالم العزازمه

عبد اهلل منير الشواورهعبير سليمان الشماالت

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

عزيزه سليمان الخليفات

شهد سليمان العشوش



111

مديحه جمعه المراداتماجد محمد العشوش

منال احمد النوايشهمريم محمود الهويمل مناف منور البدور

عمر محمود العجالين علي يوسف الشماالت عالء سالمه العشوش

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

كلية العلوم التربوية
ماجستير في المناهج وطرق التدريس

هيا عبداهلل العواجنه
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كلية العلوم التربوية
ماجستير في المناهج وطرق التدريس

نجالء خلف الحشوشندى حمد العشوش

هديل فيصل المشني

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

منال سميح العشيبات

 �بر�هيم عبد �لقادر ملحم

 �لء نايل �ملحافظه

��ضماء �ضكري عبد �لهادي

 ب�ضار �ليد �ضالح

 بكر حمد �ل�ضعار

 بهجه عبد�لرحمن �ل�ضاحلي

 ح�ضام �حمد �بو �ضنار

 ح�ضن فرحان �ملعايطة

 حف�ضه يو�ضف �خلطبا

 خلود خليل خري�س

 خوله �ضامل �ل�ضكر

 ر�جح �حمد �لنعيمات

 ردينه حمد �ل�ضبيالت

 ر�ضا مفلح �ل�ضقور

 �ضاجده �ضالح �لزعارير

 �ضهام يون�س �لطر��نه

 �ضهيب قي�س �لنمر�ت

 عامر م�ضطفى �لغر�يبه

 عال عقيل �خل�ضور

 عمر حممد بني حمد�ن

عهود علي �حلمادين 

غدير �حمد �لدق�س

 غدير �ضليمان �بوقديري

 فكر ��ضماعيل �لدهي�ضات

 ليلى عبد �حلافظ �لفر�خ

 ماأمون حممد �ضكور

 مر�م عبد�هلل عوده

 منيزل ح�ضني مقابله

 نوح حممد �بو حليه

�ضميه ن�رشي �لحمد

منذر �حمد عبد

مريانا �ضمري �لنمري

 هناء �ضالح �بو فرحه

 جعفر ح�ضن عبيد�ت

 معا�يه ر�ئف م�ضـرقي

مزينا عبد �حلليم �ل�ضالمات

انتصار نواف البديرات
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معاذ عاطف المشاهرة منصور عبد الجابر سعاده نور حامد المهيرات

خريجو الفصل الدراسي األول

الماجستير في األصول واإلدارة التربوية

كلية العلوم التربوية والنفسية

نزار محمد المناصيروفاء موسى التميمي

رنا نعيم �لبكري

ثر�ه حممد رئي�س

هبه هاين بن طريف

مر�د م�ضطفى �لعبد�لكرمي

�ضاميه �حمد �بودريع

نيفني عبد�لكرمي عوده

�ميان عليان �خلطيب

�بت�ضام يو�ضف �ضالح

جمد جمال �ضو�هنه

�بتهاج �ضالح �ل�ضليحات

��رش�ء حممد �ملهري�ت

برملان حممد �ل�ضليحات

عبد �لرحمن مطر منر

حممد �حمد �لعنا�ضوه

حمزه حممد �ملهري�ت
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حنان جمال العمايره

كلية العلوم التربوية
الماجستير في األصول واإلدارة التربوية

سوسن يوسف السليحاترائده يوسف السليحات

خريجو الفصل الدراسي الثاني

ياسمين عبدالرازق حسين منار جميل تيم  ايمان محمود حماد

وسان فوزي  الترك عال عاطف  حسين اماني احمد الصمادي
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كلية العلوم التربوية
الماجستير في األصول واإلدارة التربوية

يسرى عبدالمحسن ابوجاجه

خريجو الفصل الدراسي الثاني

حنني جميل �ل�ضعد

حنني ح�ضني رباح

حياه �ضالح �ملهري�ت

رميا ر�تب �ضما�ي

�ضاميه �حمد �لقرعان

�ضماح �ضعد در�ي�س

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

احمد رضوان حميدات

��ضامة زهري حرب

�لني بركات �ضالح

�ماين كامل عوده

�مل �حمد �لغول

�ميان حممود غنيم

بر�ءه ح�ضني �ل�ضليحات

 �حمد حممد عد��ن

 �حمد م�ضطفى خمي�س

 �لء نور �بو دريفيل

 �ماين �بر�هيم �لعزه

 �ماين حت�ضني �ل�ضبحة

 �ن�س حممد �لدبي�س

 �ين عبد �لهادي �ضكور

 �ميان حممود �لوريكات

 �يه �بر�هيم عفانه

 بالل حممد عبد �لغني

 جودت �ضالمة �خلماي�ضة

 حذيفة عادل د�غر

 خالد يعقوب عبد �ل�ضالم

 خليل عبد�ملجيد �حلو�متة

 ر�بعه خملد �ل�ضليحات

 رنا عبد�لرحيم �لعكور

 زهري �حمد �حل�ضنات

ر�نيه متا ماثيو�س

 �ضـرناز فايز ح�ضن

 �ضناء عبد�حلافظ طه

 �ضاديه جمال بني ��ضماعيل

 �ضاحله حممد �لأحمد

 �ضخر رجاء �لبخيت

 عامر عي�ضى مقابله

 عاهد يون�س حمايده

 عالء �حمد �لفريحات

 عالء �لدين �نور �خللف

 غاده �ملغري �لعبو�ضي

 غاده �ضبحي �مل�ضارقه

 غفر�ن يو�ضف �ل�ضـريده

 فادية غازي بني �ضعيد

 حممود د�هود مكازي

 منار حممد �بوهديب

 مها عبد�لكرمي �لزغول

 مي�س عبد�هلل عبد �لغني

 نبيل عايد �ضديفات

 نز�ر يو�ضف �لعليمي

 هاين حممود �لزبون

 هديل حممد عرفه

�حالم �بر�هيم �بو �ضيام
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سيمون مخائيل حجازين ساره حسني حابي دانه عالء المجادبه

خريجو الفصل الدراسي األول

كلية العلوم التربوية
ماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي

ياسمين فايز داود لينا محمد الغصين

�عد حممد �ملن�ضي

�ضميا حممد  ظاهر

�ضارة معتز �لر�غب

جو�هر   �ضخنيني

مالك طه علي

باك�ضتان ��ضامه �ضهاب

ثائر �حمد �لنا�رش

�ر�ى علي �ضمرين

منار عبد�هلل  �لنا�رش

حنان �ضفيق هز�ميه

حممد مر��ن �ل�ضمادي

هديل حممود �ملحمد
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كلية العلوم التربوية
ماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي

خريجو الفصل الدراسي الثاني

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

عبداهلل حمد الشوح علي موسى الجباليزينب محمود عطا

يوسف احمد ابوعناب محمد غالب العنانزه

رنا كامل عالونه

دعاء ر�ضيد �لناطور

ر�مز عبد �حلميد �حلد�د

ملى بالل برهم

مهند في�ضل �لهز�ميه

موؤيد عبا�س خو�لده

�مل خالد �جلمعاين

مر�م فرحان �لعمو�س

مرح عوين زريقات

�ضيماء با�ضم �ل�ضمادي

هاجر �ضـريف �بو �لغنم

 �ضـرين عبد �ل�ضالم تيلخ

منى عبد�لقادر �ل�ضوري 

امل محمود ابوعجميه
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عبير محمد لبيب اسالم احمد الجبارات عمار خالد عقلاحمد عبد الوهاب سهمود

سكينه محمد البديرات

فاتن عبداهلل سالمه

خريجو الفصل الدراسي األول

كلية العلوم التربوية
ماجستير في علم نفس تربوي - قياس وتقويم

خريجو الفصل الدراسي الثاني

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

ر��ضي بن �ضعيد �لفاخري

�ثري �حمد بني ملحم

رحمه خالد �حل�ضاميه

�ضاجده جمال �بو ح�ضني

�ضعيد بن حممد �لبطيني

عمر حممود �لغر�يبه

حممد �ضليم �ل�ضليبي

حممد نا�رش �ضليحات

مهند �ضليم لبابنه

 يو�ضف علي �لزعاتره

فاطمة عبدالحليم الشعار
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كلية العلوم التربوية
ماجستير في علم نفس تربوي - نمو وتعلم

خريجو الفصل الدراسي األول

خريجو الفصل الدراسي الثاني

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

لورن�س جمال �ل�ضمادى

هار�ن جمال �ل�ضمادى

عمر عامر ن�ضار

�حمد   �بو �ضليح

�حمد عبد �حمد �حمد

عدي حممد �لغزيو�ت �خلو�لدة

�ضمر حممد �لتل
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كلية العلوم التربوية
ماجستير في التربية الخاصة

رشا محمد عواد

سراب شاتي شهاب

تحرير اسماعيل خطاب

زينب عدنان عليان

أسامه محمد عنوز

زهراء ابراهيم النجره

خريجو الفصل الدراسي األول

مصبح بن سعيد الساعدي عبد الرزاق موسى الشريقي

حممد تي�ضري �لطويط

رغد �ضمري �لقا�ضم

�حمد عريف عبيد�ت

�ضو�ضن حممد �ل�ضبلي

�عد حممد �لزعبي

لينا نياز نا�رش

حممد علي بني ��ضماعيل

�ضند�س كمال حما�ضنه

عمر �حمد جر�د�ت

��ضماء حممود �لدللعه
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كلية العلوم التربوية
ماجستير في التربية الخاصة

كفايه احمد  فريحات اميره أحمد جداونهايمن صالح الخوالده

�نو�ر حممد �ضعاده

�ميان حممد بني حمد

تانيا �ضامل جابر

تهاين فتحي �ل�ضليحات

د�نيا �ياد �بو لوم

د�نية عبد�هلل �مل�ضـرقي

دعاء عبد�هلل د�يكات

ر��ن ح�ضني خندقجي

��ضماء ��ضماعيل �حللحويل

�ضحر نو�ف �ضديفات

�ضو�ضن فوزي �ل�ضعودي

حممد �حمد �لذيابات

�ر�د عبد�ملطلب �ملبارك

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

سماح فهيم محمودحنان حسين بني احمد

 �حمد علي �ل�رشع

 �منه ح�ضني �لطالق

 بالل نو�ف �بو �لزينات

خريجو الفصل الدراسي  الثاني

 �ضيماء حممد �لعي�ضى

 حممد عبد �لقادر ربابعه

 هديل �ضمري �لعقربا�ي

�حمد حممد �بو �ضباح

زينب �بر�هيم �بو غايل

عبده �حمد ن�رش

قي�س �ضالمة مقابله

حممد خالد بني مو�ضى

نارميان حممد ع�ضام حممد

هيثم يو�ضف  �ملع�ضع�س
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هديل قصي ابو دقه مثنى عبد مخلف دانه نضال زيدان

كلية العلوم التربوية
البكالوريس في تربية خاصة- صعوبات تعلم

خريجو الفصل الدراسي األول

شيراز زياد عياد

�لهام عمر حمد�ن

�يهم �ضما�ي �ل�ضما�ي

ح�ضام �ضالح �لدين �لقطي�ضات

حامد بن حمود �لبو�ضايف

خملد بن ر��ضد �جلر�دي

حممد بن �ضعد �لعرميي

نا�رش بن �ضامل �ملنوري
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مازن بن صقر المخيني

��ضحاق بن خليفه �لعد�ي

ب�ضار بن علي �لربيكي

خمي�س بن �ضامل �لعمري

�ضند�س كومال �حلجاج

عبد �لرحمن بن �ضامل �لعرميي

حممد بن �ضلطان �حلكماين

 فريال �ضليمان �لعمايرة

 فا�ضل ناجي رحاحله

اخالص احمد سمريناسراء انور شغل

خريجو الفصل الدراسي  الثاني

كلية العلوم التربوية
البكالوريس في تربية خاصة- صعوبات تعلم

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

ايه سالم الوريكات
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كلية العلوم التربوية
البكالوريس في التربية الخاصة

سند بن سعيد العامري

خريجو الفصل الدراسي األول

�ضعيد بن حارث �حل�ضني

حممد بن عويد �جلنيبي

خريجو الفصل الدراسي الثاني

حممد �ضالح �لنجار

ساميه تيسير بدير ايمان سميح المواضيه
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خريجو الفصل الدراسي  الصيفي

كلية العلوم التربوية
البكالوريس في التربية الخاصة

حمد بن راشد المالكياحمد بن اسماعيل البلوشي سيف الدين عقيل الدعجه

 حمد بن �ضعيد �لعوي�ضي

 عبد�هلل بن عامر �لعمري

 نهال حممد �ل�ضالح
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كلية العلوم التربوية
الدبلوم العالي في التربية

خريجو الفصل الدراسي  الصيفي

ديانا خضر البريصي فاطمه موفق  الزعبي

 حنني ب�ضام ح�ضان

 ر�ئد تي�ضري �بو ��ضعيد

 زين �ضفيق �ل�ضمادي

 �ضائده عطا �هلل �لعويد�ت

 �ضناء علي �خلطاطبه

 جمانه رفيق حطاب

 ر�مي مذهان �ملهري�ت

 ر�ئد ح�ضني �بو حماده

 �يات حممد �لزعبي

 �ميان مو�ضى �لتاج

 فرد��س ح�ضني �ل�ضوي

 هديل خالد �بو�ضمري
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انطاًقــا مــن ســعيها لتحقيــق رؤيتهــا ورســالتها، تولــي كليــة العلــوم الحاســوبية والمعلوماتيــة اهتمامــً كبيــرًا بتخريــج 
ــوب  ــات الحاس ــة وتطبيق ــاالت أنظم ــف مج ــي مختل ــل ف ــوق العم ــي س ــة ف ــً للمنافس ــً وعملي ــن علمي ــة مؤهلي طلب
وتكنولوجيــا المعلومــات، حيــث تركــز الكليــة علــى تطويــر أداء طلبتهــا فــي الجوانــب التطبيقيــة والبحثيــة وإكســابهم 
المهــارات العلميــة والعمليــة، ولتحقيــق ذلــك فقــد تــم توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات مــع العديــد مــن األكاديميــات 
والمؤسســات المحليــة والعالميــة مثــل أكاديميــة سيســكو Cisco Academy وأكاديميــة أوراكل Oracle Academy الرائدتيــن 
فــي مجــاالت الشــبكات والبرمجــة وقواعــد البيانــات، إضافــة لعقــد دورات تدريبيــة معتمــدة عالميــً مــن تؤهــل الطلبــة 
ــن  ــدت الكليــة مجموعــة م ــل، كمــا واعتم ــة التــي يحتاجهــا ســوق العم ــهادات المهنيــة العالمي للحصــول علــى الش
الشــركات الرائــدة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتدريــب الطلبــة وربــط المهــارات النظريــة التــي 
اكتســبوها أثنــاء دراســتهم بالجوانــب العمليــة المطبقــة بســوق العمــل. تطبــق الكليــة كذلــك المعاييــر المحليــة 
والدوليــة لضمــان جــودة العمليــة التعّلميــة وتهيئــة الطلبــة بشــكل مناســب لحياتهــم المهنيــة، حيــث تحــرص علــى 
ة بشــكل مســتمر، واســتقطاب أعضــاء هيئــة تدريســية وفنييــن  مراجعــة البرامــج األكاديميــة، وتحديــث الخطــط الدراســيَّ

مــن ذوي الخبــرة، إضافــة لتجهيــز قاعــات ومختبــرات الحاســوب بأعلــى المواصفــات. 

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

د. ح�ضام �أحمد �حلمد
 ق.�أ. عميد كلية �لعلوم �حلا�ضوبية ��ملعلوماتية

د. ح�ضام �أحمد �حلمد
 ق.�أ. عميد كلية �لعلوم �حلا�ضوبية ��ملعلوماتية

�ميان جمدي �لنابل�ضي 
م�ضـرف خمترب

دعاء فار�ق مالك
 م�ضـرف خمترب

�ضفاء جمدي بني عي�ضى 
م�ضـرف خمترب

ميادة حمدي �لنابل�ضي    موظفة �إد�رية - �ضكرتريةفرح حممد علقم موظفة �إد�رية - �ضكرترية
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كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية
المجلس اإلستشاري

الجهة التي يمثلها

عميد الكلية

رئيس قسم هندسة البرمجيات والحوسبة النقالة واالمن السيبراني

رئيس قسمي علم الحاسوب ونظم المعلومات الحاسوبية

ممثل قسم علم الحاسوب

مدير منظمة العربية لشبكات البحث والتعليم / مجموعة طال أبو غزالة

CTO محلل أداء الشبكة - مكتب

مدير دائرة IT Transformation / شركة اورانج لاتصاالت

نائب رئيس فريق أبحاث علم البيانات العربي

مدير مركز امن المعلومات / وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

طالب / ماجستير علم الحاسوب

طالب / هندسة البرمجيات

طالبة / نظم المعلومات الحاسوبية

طالبة / الحوسبة النقالة

طالب/ماجستير علم الحاسوب

خريجة / هندسة البرمجيات

خريج / الحوسبة النقالة

خريجة / تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

إدارية بالكلية

الممثل

د. حسام الحمد

د. احمد خصاونة

د. محمد الشنوان

أ.د. محمد عطير

المهندس يوسف الطرمان

المهندس عاء عبدالقادر

السيد سنان كمال

المهندس أحمد عطا العم

المهندس محمد الصرايرة

محمد البشابشة

حمدي الصحصاح

ربى أبو شهاب

حليمة حمودة

حمزة عصام الفار

رزان القضاة

عمر مرعي

بهاء أبو حميد

فرح علقم

الصفة

رئيسً

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

مقررًا
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كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية
قسم علم الحاسوب

د. حممد �أحمد �ل�ضنو�ن
 ق.�أ. رئي�س ق�ضم علم �حلا�ضوب

د.حممود �أحمد �لعمري
 ��ضتاذ م�ضارك

د. ليث حممد �بو عليقه 
��ضتاذ م�ضاعد

�أ.د حممد عبد�هلل عطري
 ��ضتاذ

د.غيث حممد جر�د�ت
 �أ�ضتاذ م�ضارك
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كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية
قسم نظم المعلومات الحاسوبية

د. حممد �أحمد �ل�ضنو�ن
 ق.�أ. رئي�س ق�ضم نظم �ملعلومات �حلا�ضوبية

د.ح�ضام حممد م�ضطفى 
�أ�ضتاذ م�ضاعد

د. ح�ضام �أحمد �حلمد 
��ضتاذ م�ضارك 

د.ه�ضام ذيب �ضحادة
�أ�ضتاذ م�ضاعد
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كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية
قسم هندسة البرمجيات

د.�أحمد حممد خ�ضا�نه
 ق.�أ. رئي�س هند�ضة �لربجميات.

د.حممد غازي �لعبيد�هلل 
��ضتاذ م�ضاعد

د.حممد عثمان ن�ضار  
��ضتاذ م�ضارك

د.�أ�رشف مو�ضى �ضالح
��ضتاذ م�ضاعد

د.هيفاء يو�ضف �بو�لعد��س 
��ضتاذ م�ضاعد
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كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية
قسم الحوسبة النقاله

د.�أحمد حممد خ�ضا�نه
 ق.�أ. رئي�س �حلو�ضبة �لنقالة

د. �ضـرف خالد �لزعبي
 ��ضتاذ م�ضاعد

د.منار عبد�جلبار مزهر
 ��ضتاذ م�ضاعد

د. بالل �ضالح �بو �لهيجاء
 ��ضتاذ م�ضارك
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كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية
قسم األمن السيبراني

د.�أحمد حممد خ�ضا�نه
ق.�أ. رئي�س �لأمن �ل�ضيرب�ين

د. �هيب عبد�لرحمن �أبوعلبة
��ضتاذ م�ضاعد

د.كمال عليان
 ��ضتاذ م�ضاعد
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خريجو الفصل الدراسي األول

خريجو الفصل الدراسي الثاني

ماجستير في علم الحاسوب

ندى خليل العكبي

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

طه محمد االخرس

��ضامه طلب �بر�هيم

حمزه ع�ضام �لفار

علي حممد �حلناقطه

�حمد �ضايل عبد�لقادر

�ريج علي �حلمود

رهف حممد �مل�ضرتيحي

عبد �هلل �ديب حبيب

حممد قا�ضم ب�ضاب�ضه

خريجو الفصل الدراسي الصيفي
�ضيف توفيق �حلديثي

فاتن علي قو�قزه

 عبد�هلل عمر لبز�
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دانيه جميل المحارمه

زيد فيصل الشمري

ثامر طايل بني صخر

»زيد الدين» عيد ارشيد

بكر حسام سالمه

ربحي سالم حماده

البكالوريس في هندسة البرمجيات

خريجو الفصل الدراسي األول

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية
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فرح سامي السيوف موسى يوسف الفارسفائزه البتول محمد ابو صوفه

خريجو الفصل الدراسي األول

البكالوريس في هندسة البرمجيات

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

�حمد نعيم  تركمانى

�حمد ر�ضدى �دعي�س

�حمد جا�ضم �ل�ضايح

ب�ضمه با�ضم �ل�ضكايف

��ضيل ح�ضني كريك

د�نه �مين عبد �خلالق

ب�ضار ��ضماعيل �لخر�س

�ضيف �لدين عبد �ل�ضالم �ل�ضياب
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البكالوريس في هندسة البرمجيات

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

خريجو الفصل الدراسي الثاني

مهند فضل المقوسي فهد طالب السويطي اسراء محمود ابو حطب

ثابت محمود المحاميد يوسف زياد المهيرات اسيل علي الشرايعه

بتول احمد خليفهحسان محمود المحاميد سميه احمد  جعابو
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�ية �حمد �ضقر

�أمنية ثامر �ملو�ضوي

بتول نز�ر ��ضماعيل

ب�ضار يو�ضف �ملهري�ت

ر�مي حممد  �لطيان

رغد �حمد �لدلق

ر�ل حممد �حلياري

�ضهد يا�رش  بدر

عمر ح�ضن �لقد�ضي

ليث حممد �خلاليفه

حممد ب�رش  عك

حممد خالد �لنحا�س

حممد حممود �ضامل

��ضامة ب�ضام د��د

 ر��ضد خالد �حليا�ضات

 بهاء �ضفيق �حلب�س

 زيد حممد عقاد

 نز�ر حممود ع�ضا

البكالوريس في هندسة البرمجيات

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

خريجو الفصل الدراسي الثاني

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

ابراهيم حمزه حسونه

حسن محمد الدويكات شاهين احمد عباسبتول ابراهيم عنيزات
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خريجو الفصل الدراسي الثاني
حكم احمد سلمان

البكالوريس في الحوسبة النقالة

خريجو الفصل الدراسي األول

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

النا محمد قناش ابراهيم نبيل ابوزهره

��ضالم حممد ح�ضني

�فنان حقي �ملعامري

عالء �لدين ح�ضني �لناجي

مرمي كمال �لغمري

رهف زياد �لطقاطقه

حممد منذر �حلديدى

شذى مروان مهنا

اسراء حسان ابو حمدي
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خريجو الفصل الدراسي الصيفي

محمد وصفي ابو طالب

البكالوريس في الحوسبة النقالة

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

 �حالم م�ضطفى قا�ضم
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البكالوريس في نظم المعلومات الحاسوبية

كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

وجدان كمال حسين

خريجو الفصل الدراسي األول

خريجو الفصل الدراسي الثاني

مي عمر المساعفه

ربى �حمد �بو �ضهاب

�كرم حممد �لد�يكات

اشود ارتين خانويان

غدير محمود هيجاوي

رهف �ضالح �بو خ�رشه

عمر حممد �خلو�لده

حممود �ليد �بو �لعنني

يحيى �حمد �لنمر�طي
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كلية االدآب والعلوم

�أ.د. عماد �لزهريي
 عميد كلية �لد�ب ��لعلوم

بر�ءة تي�ضري مو�ضى 
موظفة �د�رية - �ضكرترية

ــوم  ــم العل ــات، وقس ــم الرياضي ــة، وقس ــة والترجم ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــا قس ــن جنباته ــوم بي ــة اآلداب والعل ــم كلي تض
ــة رســالة الجامعــة وتحقيــق أهدافهــا فــي  األساســية اإلنســانية والعلميــة، وتعمــل الكليــة منــذ تأسيســها علــى تأدي

ــز. ــادة والتمي الري
وتلبــي الكليــة حاجــة المملكــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي بخريجين مزوديــن بالعلــم والمعرفة والكفايــات الضرورية 
فــي مجــاالت التخصــص للقيــام باألعمــال التــي تــوكل إليهــم مســتندين علــى ثوابــت العلــم والتجــارب العالمية وترســيخ 
ــادة  ــر المجتمــع وزي ــز علــى قيــم العمــل؛ للمســاهمة فــي تطوي ــرأي اآلخــر مــع التركي ــرام ال قيــم الحــوار الهــادف واحت

إنتاجيــة العمــل. 
وتســعى الكليــة جاهــدة علــى صقــل شــخصية الطالــب ذهنيــً ووجدانيــً ليصبــح مفكــرًا قــادرًا علــى خدمــة المجتمــع 

وتطويــره مــع المحافظــة علــى الهويــة والقيــم والتقاليــد العربيــة.

�أ.د. عماد �لزهريي
 عميد كلية �لد�ب ��لعلوم
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كلية االدآب والعلوم
المجلس اإلستشاري

الجهة التي يمثلها

عميد كلية اآلداب والعلوم

رئيس قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

 ممثل عن قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

ق.أ. رئيس قسم الرياضيات وقسم المساقات األساسية اإلنسانية والعلمية 

ممثل عن قسم المساقات األساسية اإلنسانية والعلمية

مدير مدارس الصرح الثانوية )بنين(

المدير التنفيذي-مدارس المنهل العالمية

قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

قسم الرياضيات

قسم الرياضيات

مدير مدارس فكتوريا

رئيس جمعية أفرع

أمين سر المجلس

الممثل

أ.د.عماد الزهيري

د. مي الشيخلي

د. خليل بطاينة

د. يوسف القضاة 

د. متعب العتيبي

د. أيمن الساحلي

السيد فادي البوريني

الطالبة عبير العمري

الطالبة رغد أبو طالب

الطالبة شهد الرفاعي

الطالب إيهاب المومني

الطالب هيثم العزام

د.عبد الكريم اليماني

السيد نضال الشلبي

أ. أحمد طافحة

الصفة

 رئيسً

 عضوًا

عضوًا 

عضوًا

عضوًا 

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

 عضوًا

 عضوًا

ممثل المجتمع المحلي

ممثل المجتمع المحلي

أمين السر 
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قسم اللغة االنجليزية

كلية االدآب والعلوم

د.خليل بدر �لبطاينة
 ق.�أ.رئي�س ق�ضم �للغة �لجنليزية ��لرتجمة

د.يزن �ضاكر �ملحاميد 
��ضتاذ م�ضاعد

د.عبد�لعزيز جمعة �لفو�عرة
��ضتاذ م�ضاعد

د.مي فا�ضل �ل�ضيخلي
��ضتاذ م�ضاعد
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د. يو�ضف �لق�ضاة
 ق.�أ. رئي�س ق�ضم �لريا�ضيات

د. حمزة قوقزة
 �أ�ضتاذ م�ضاعد

�أ.د عماد �لزهريي
  ��ضتاذ

قسم اللغة االنجليزية

كلية االدآب والعلوم

د.علي حممود جر�د�ت 
��ضتاذ م�ضاعد
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د. يو�ضف علي �لق�ضاة
 ق.�أ. رئي�س ق�ضم �لعلوم �ل�ضا�ضية )�لن�ضانية ��لعلمية(

د.لينا علي �جلر�ح 
 �أ�ضتاذ م�ضاعد 

�أ.  �أحمد �ضالح طالفحة 
مدر�س م�ضاعد

د. متعب حممد �لعتيبي 
��ضتاذ م�ضاعد

قسم العلوم االساسية )االنسانية والعلمية(

كلية االدآب والعلوم

د. عماد عبد�لكرمي عبابنه 
��ضتاذ م�ضاعد

د. ر�ئده موفد عماري
 �أ�ضتاذ م�ضاعد 
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�أ. �ضجى عبد�لكرمي �لنجار 
مدر�س م�ضاعد

�أ. �أريج خليفه
 مدر�س م�ضاعد

قسم العلوم االساسية )االنسانية والعلمية(

كلية االدآب والعلوم

ح�ضني �أحمد حيا�ضات
مدر�س م�ضاعد

د.حممد ح�ضني �لعر�د
  �أ�ضتاذ م�ضاعد 

د�نا حممد �لطربي 
مدر�س م�ضاعد
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روجينا ابراهيم ابو ذيب ربى سويلم ابو كاشف حنين عامر الشبلي

خريجو الفصل الدراسي األول

كلية اآلداب والعلوم
البكالوريس في اللغة االنجليزية والترجمة

صهيب كفاح زيدان شهد رائد الرفاعي

ميس عبد الجليل حجازي

سيلين حسن اسماعيل

محمد زهير الزامللين محمد الحموري
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خريجو الفصل الدراسي األول

كلية اآلداب والعلوم
البكالوريس في اللغة االنجليزية والترجمة

حمزه عبدالناصر الميناوي

�ضلمى حممود �لبعلبكي

فرح هاين عد�س

��ضماء نا�رش عليان

فرح منري �ملبي�ضني
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خريجو الفصل الدراسي الثاني

كلية اآلداب والعلوم
البكالوريس في اللغة االنجليزية والترجمة

ريما ياسر ابو خاص رنيم سعد الدين السعيد

عمران اسماعيل الحراكي مريم محمد قوزح

صفاء محمد خضر

تسنيم عز الدين  ابو رمان

مي محمود المهيرات

فرح مازن  مسلممجد ايمن ابو ريشه
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كلية اآلداب والعلوم
البكالوريس في اللغة االنجليزية والترجمة

خريجو الفصل الدراسي الثاني

��ضيل ب�ضام  طومكي

حنني علي �لر�عي

حنني حممود �جلعافره

د�نا ظافر فريتخ

ر�يه �ضال�س �بو �ل�ضند�س

ربى فتح �هلل عطيه

رحمه نايف �لدبعي

ليا �ضوكت عكر��س

مرح غ�ضان ربيع

نتلي فار�س �ضلمان

ماريا ابراهيم خليل
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خريجو الفصل الدراسي الصيفي

كلية اآلداب والعلوم
البكالوريس في اللغة االنجليزية والترجمة

صفاء سالم القيسياسراء غازي ياسين حنان اسعد اسعد

مها حسان عميره مرام محمد السليحات النا حازم محمد

 رغد رم�ضان �بو طالب

 �أيه ح�ضن �حلور�ين

 �يه عبد �لرحمن ن�رش �هلل

 �ضد�م هز�ع �لرديعات

نماء عبد الكريم السليحات
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عبداهلل عبدالوالي اللحام ديانا غسان ياسين

هيثم سليمان العزام

دعاء جمال سخنيني

نغم اسماعيل الجبور

خريجو الفصل الدراسي األول

عبد�هلل خليل �لعو�مله

علي بن حميد �لزرعي

كلية اآلداب والعلوم
البكالوريس في الرياضيات
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كلية اآلداب والعلوم
البكالوريس في الرياضيات

خريجو الفصل الدراسي الثاني

يزن احمد الجيالنيمازن عبد الهادي الشخانبه

متار� عاطف �ضموط

حمد بن علي �لزرعي

دميه ب�ضام بد��ن

عامر ��ضماعيل حماد

حممد عاطف �بو  �ضـري�س

هبه �حمد �لعرموطي

 زكريا يحيى �لقر�له

عبد�هلل حممد �لفاعوري

 حمزه فا�ضل �ل�ضكارنه

 معتز عبد �حلليم �ملهري�ت

 �ضهيب ه�ضام �لنمارنه

 نا�رش بن عامر �لزرعي

عبد الرحيم محمد الشنطي

عز الدين راتب ابو محيميد

رغد عمر الجمل

 فرح فواز المهيرات

خريجو الفصل الدراسي الصيفي
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كلية الهندسة

�أ.د. خالد �رخي�س �لطر��نه 
عميد كلية �لهند�ضة

مالك ماجد �خلطيب 
موظف �إد�ري
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الجهة التي يمثلها

رئيسً/ عميد كلية الهندسة أ.د. خالد الطراونة   

م. سمير الشيخ     نقابة المهندسين االردنيين

م. بشار البيطار     مدير مكتب البيطار الهندسي

م. سامر زوايدة     رئيس جمعية مهندسي الطاقة

د. عيسى عليان     رئيس قسم الهندسة المدنية

د. رفيف الزعبي     رئيس قسم هندسة العمارة

د. نايف عليان     رئيس قسم هندسة الطاقة المتجددة

أ.د. حنان الجميلي     قسم هندسة العمارة

د. سامي عياد      قسم الهندسة المدنية

د. محمد إسماعيل     قسم هندسة الطاقة المتجددة

م. حكمت الخطيب     خريج/ هندسة مدنية

م. وسام نبيل      خريجة/ هندسة العمارة

سمير الشان      طالب في قسم الهندسة المدنية

بيان أديب      طالبة في قسم هندسة العمارة

كلية الهندسة
المجلس اإلستشاري

الصفةالممثل

رئيسً

أمين سر

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا
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كلية الهندسة

جمانا عياد
 م�ضـرف خمترب

�ضفاء �بر�هيم حماد  
م�ضـرف خمترب

��ضامة ح�ضن �ليا�ضجني 
فني خمترب

عال �أجمد حب�س
 م�ضـرف خمترب / مر�ضم
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كلية الهندسة
قسم الهندسة المدنية

د.عي�ضى جمال عليان
 ق.�أ. رئي�س ق�ضم �لهند�ضة �ملدنية

�أ.د خالد �رخي�س �لطر��نه 
��ضتاذ

د. �ضامي حممد عياد 
 �أ�ضتاذ م�ضاعد

د. عمر �ضعد �أحمد
 ��ضتاذ م�ضارك

�أ.ر�كان �أحمد �لعلو�ن 
 مدر�س م�ضاعد

�أ. نبيل م�ضطفى فيومي
 مدر�س م�ضاعد
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كلية الهندسة
قسم هندسة العمارة

د.رفيف حممد �لزعبي 
ق .�أ. رئي�س ق�ضم هند�ضة �لعمارة

د.كاملة نعيم عا�ضور 
�أ�ضتاذ م�ضاعد

�أ. هبه با�ضم �أبوحميد
 مدر�س م�ضاعد

�أ.د. حنان حممد �أحمد 
�أ�ضتاذ
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كلية الهندسة
قسم الطاقة المتجددة

د.نايف �ضحدة عليان
 ق.�أ.رئي�س ق�ضم �لطاقة �ملتجددة

د.حممد فوزي ��ضماعيل 
�أ�ضتاذ م�ضاعد
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ذيب حسن غنيم حمزه عزمي العبدالالت بدر عبد اهلل ابو خرمه

خريجو الفصل الدراسي األول

كلية الهندسة
البكالوريس في الهندسة المدنية

غسان محمد العمايره عمر جنيتو سكاراتسيني

معن وليد الزعبي

طالل عبده السالمي

ليث »محمد أمين« برهم

م�ضعب عبد �ملهدي �لغنيمات

عو�د علي خري�ضات

يو�ضف حممود خري�ضات

��ي�س مدين يو�ضف

�ضالمه �ضوقي عبد �لهادي

�نو�ر �ضالح �بو هو��س
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سمير حسن صالح الشان عمار محمود عقيالن

خريجو الفصل الدراسي الثاني

كلية الهندسة
البكالوريس في الهندسة المدنية

احمد فؤاد ابوعزام

سعد عبداهلل كاظممحمد صفاء طالب

�حمد يو�ضف �لرحامنه

�ن�س هدير�س �لد��هيك

با�ضل خالد �جلز�زي

بالل ماأمون �لعتيبي

عبد �هلل عبد �لرحمن �حليا�ضات

عبد�هلل ماجد برهم

حممد �ضامي �ل�ضليحات

حممود خالد �لقي�ضيه

يو�ضف مدين يو�ضف
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ليث حسن بشير عوض هزاع الحيصه احمد رضوان ابو السمن

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

كلية الهندسة
البكالوريس في الهندسة المدنية

ابراهيم عمر الكرديمحمد حسن المناصير

 عمر حممد من�ضور

 علي فر��س �بوطالب

 �ليد غ�ضان عريقات

 معت�ضم �حمد �لعبادي

 �ئام حامت �ل�ضليحات
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عال محمود سالمه اسراء محمد الجميلي

خريجو الفصل الدراسي األول

خريجو الفصل الدراسي الثاني

كلية الهندسة
البكالوريس في هندسة العمارة

رهف بسام هديب معاذ محمد خزيميهرفاه محمد ابو الشعر

جعفر احمد هروطخالد خميستي عليانمهند عماد خلف

حارث حممد �لزند�ين جنان مو�ضى �ضبح
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كلية الهندسة
البكالوريس في هندسة العمارة

حال فؤاد المهيرات

خريجو الفصل الدراسي الصيفي
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تحتفــل كليــة الصيدلــة بتخريــج الدفعــة السادســة مــن طلبتهــا وذلــك للعــام الدراســي 2021/2020 متمنيــن لهــم دوام 
ــة  ــعي كلي ــر بس ــة أن أذّك ــبة الطيب ــذه المناس ــي ه ــي ف ــة. اليفوتن ــة والعملي ــم العلمي ــي حياته ــاح ف ــق والنج التوفي
الصيدلــة فــي الجامعــة أن تكــون واحــدة مــن الكليــات الرائــدة علــى مســتوى األردن والمنطقــة بالتزامهــا برفــد القطــاع 
الصحــي بصيادلــة أكفيــاء، وذلــك عــن طريــق تقديمهــا لبرنامــج أكاديمــي لمرحلــة البكالوريــوس مطــور ومحــدث ُيلبــي 
ــة وقريبــً العالميــة  ــة واالقليميَّ متطلبــات التقــدم والتطــور فــي مجــاالت الصيدلــة الحديثــة، يســتجيب للمعاييــر المحليَّ
أيضــً، ويخــدم ســوق العمــل داخــل األردن وخارجــه. وحرصــت كليــة الصيدلــة علــى االســتمرار بتجهيــز المختبــرات بأحــدث 
األجهــزة المطــورة، وتوفيــر قاعــات دراســية مــزودة بأحــدث وســائل التدريــس والتكييــف واســتقطاب هيئــة تدريســية مــن 

خريجــي جامعــات عالميــة مرموقــة وذوي خبــرة طويلــة وكفــاءة عاليــة.
تنظــر كليــة الصيدلــة إلــى المســتقبل برغبــة قويــة للتميــز والريــادة فــي مجــال البحــث العلمــي عــن طريــق الحــرص علــى 

إنشــاء مختبــرات خاصــة بالبحــث العلمــي، وذلــك للمســاهمة فــي تحســين الصحــة العامــة ألفــراد المجتمــع.

كلية الصيدلة

�أ.د. خالد ح�ضن حممود
عميد كلية �ل�ضيدلة

�أ.د. خالد ح�ضن حممود
عميد كلية �ل�ضيدلة

�لآء حممد �أبو حمور 
موظفه �إد�رية - �ضكرترية
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كلية الصيدلة
المجلس اإلستشاري

الجهة التي يمثلها

عميد كلية الصيدلة

ممثل عن قسم الصيدلة

ممثل عن قسم الصيدلة

مدير دائرة التزويد في الخدمات الطبية الملكية

صيدالني سريري في مستشفى الخدمات الطبية

صيدالني ممارس في صيدليات المجتمع

ممثل من خريجي التخصص

ممثل من خريجي التخصص

ممثل من خريجي التخصص

ممثل عن قسم الصيدلة

ممثل عن قسم الصيدلة

ممثل عن قسم الصيدلة

ممثل عن قسم الصيدلة

ممثل عن خريجي التخصص

الممثل

أ.د. خالد حسن  محمود

ايمان امين شنار عطا اهلل

سونيا عبد الرحمن خليل ريحان

العقيد  / عماد غنيم

الرائد / جعفر أبو عبيلة

عبد اهلل حجازي

والء يوسف ابو عابد

وفاء محسن الرواشدة

علي محمود زريقات

ابتسام مصطفى ذيب البشتاوي

احمد عيسى سالم صقر

حسنة صاح يوسف المسيمي

ياسمين محمد عبد القادر حماد

نفوز محمد عاطف ابو خلف

الصفة

رئيسً

عضوًا/ امين سر

عضوًا/ مقرر

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا
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ر�يه جمال �لد��د 
 م�رشف خمترب

ر��ن عبد�لرحمن �لفطافطه 
 م�رشف خمترب

عائ�ضه �أحمد �جلر�ح 
 م�رشف خمترب

�آيه حممد خري �حلور�ين 
 م�رشف خمترب

ر��ن ع�ضام �بو ز�يد 
م�رشف خمترب 

كلية الصيدلة



173

د.يزن عبد�هلل �لر�ضد�ن
ق.�أ. رئي�س ق�ضم �ل�ضيدلة 

د.عالء علي �ل�ضبيحي
 ��ضتاذ م�ضاعد 

�أ.د خالد ح�ضن حممود 
��ضتاذ

كلية الصيدلة
قسم الصيدلة

�أ. نازك قا�ضم حممد �حلمد 
مدر�س م�ضاعد 

د.لر� ر�يده توتوجني 
 ��ضتاذ م�ضاعد 

د.عالء يحيى �ضـرحان
 �أ�ضتاذ م�ضاعد 

�أ. ر��ن عامر هار�ن
مدر�س م�ضاعد 

�أ. �ماين في�ضل �لر���ضدة 
مدر�س م�ضاعد 
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احمد منذر العاني احمد مجيد عمر اروى عامر عبد القادر

خريجو الفصل الدراسي األول

شهد عزيز مجول رامي محمد رفاعي

فاطمة وليد توفيقفؤاد سالم العيساوي

حسنه صالح المسيمي

صباح شهاب الجسار

كلية الصيدلة
البكالوريس في الصيدلة
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خريجو الفصل الدراسي األول

لجين جبار الشماع لبابه فؤاد مجيد قيس وليد بهلول

هدى حيدر حوسه  مدين رافع مجيد

كلية الصيدلة
البكالوريس في الصيدلة

سديل عالء كامل

مينا موؤيد �ل ن�رش �هلل

حممد جمال �ل�ضيخ ذيب

عمر جا�ضم �ل�ضهابي

طيبة مهند �لعاين
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خريجو الفصل الدراسي الثاني

كلية الصيدلة
البكالوريس في الصيدلة

ارسالن نجدة الطه انفال طعمة محمد احمد عيسى صقر

ساره اسامه خلف رها زياد الذنيبات

مروة عامر عبد القادر محمد عماد الدين فراج

براء ايمن الشوابكه

فاتن عادل رجا



177

خريجو الفصل الدراسي الثاني

كلية الصيدلة
البكالوريس في الصيدلة

نفوز محمد عاطف ابو خلف احمد صبار القرغوليملك ابراهيم الدبس

حكم فارس الرفاعي حسين رعد محمود

سيف غالب العامري

عبيده عامر العنزي

�ضريين ه�ضام �ملريان

ملى توفيق رباع

رسيل مهدي كركززينب احمد قط اللبن
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كلية الصيدلة
البكالوريس في الصيدلة

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

تاال خليل وشاح احمد صالح حسين امل احمد عماد

عمر خليل ابراهيم صبا رافع السامرائي شهد رضوان صفو

محمود رياض العلي

 �آية نا�رش �بو عابد

 رنا عبد �ضالح

 �ينا�س فر��س قنرب

 �بت�ضام م�ضطفى �لب�ضتا�ي

 نور حممد  �لتا�ضي

 �ميان �حمد جمعه

 �ميان �مني عطا �هلل
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تــم اســتحداث كليــة علــوم الطيــران فــي جامعــة عمــان العربيــة وبالتعــاون مــع أكاديميــة الطيــران الملكيــة األردنيــة 
فــي العــام ٢٠١٧-٢٠١٨ وهــي الكليــة األولــى علــى مســتوى الوطــن العربــي التــي تمنــح شــهادة البكالوريــوس فــي تخصــص 
ــرات علــى أمــل أن تتكامــل التخصصــات فــي الكليــة لتشــمل الكترونيــات الطيــران، إدارة الســامة الجويــة  ــة الطائ صيان

والطيــران التجــاري وذلــك لتلبيــة احتياجــات الســوق المحلــي واإلقليمــي.
يتــم تهيئــة الطالــب أثنــاء مراحــل الدراســة للحصــول علــى رخصــة مزاولــة المهنــة األوروبيــة )EASA( والرخصــة األردنيــة 

.)CARC(
توفــر الكليــة البيئــة التعليميــة المناســبة والتــي تحاكــي واقــع العمــل للخريجيــن مــن خــال مشــاغل أكاديميــة الطيــران 

الملكــي األردنيــة ومــن خــال الهيئتيــن األكاديميــة واإلداريــة والتــي تتمتــع بخبــرات عمليــة متميــزة.

كلية علوم الطيران

د.�أنور حمد�ن �لع�ضاف
 ق.�أ. عميد كلية �لطري�ن

د.�أنور حمد�ن �لع�ضاف
 ق.�أ. عميد كلية �لطري�ن

�أ�ضـر�ء ح�ضن �بوجامو�س
 موظفة �إد�رية �ضكرترية
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كلية علوم الطيران
المجلس اإلستشاري

الجهة التي يمثلها

عميد كلية علوم الطيران 

عضو هيئة تدريس في كلية علوم الطيران 

 مدير عام أكاديمية الطيران الملكية األردنية 

نائب  مدير عام أكاديمية الطيران الملكية األردنية

مدير التدريب في أكاديمية الطيران الملكية األردنية

مدير مركز اليوبيل/رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء االصطناعي

ممثل من خريجي التخصص 

ممثل من خريجي التخصص 

ممثل من خريجي التخصص 

ممثل من خريجي التخصص 

موظفة ادارية

الممثل

الدكتور أنور العساف   

الدكتورة اسراء علي   

الدكتور محمد فياض مطر الخوالدة 

الكابتن عودة رجا الخايلة  

المهندس محمد عبد الرحيم الخايلة

المهندس إسماعيل ياسين 

الطالب ليث محمد سامي الصالح

الطالبة راما أحمد هيثم العالم 

الطالب عدي فيصل عبد اهلل المبارك

الطالب عبداهلل محمد صالح حّماد 

اإلدارية اسراء أبو جاموس                                       

الصفة

رئيسً

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

أمين سر المجلس 
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د.مالك علي �ل�ضامل
 ق.�أ. رئي�س ق�ضم �ضيانة �لطائر�ت

د.�أنور حمد�ن �لع�ضاف
 ��ضتاذ م�ضاعد

كلية علوم الطيران
قسم صيانة الطائرات

د. ��ضـر�ء مو�ضى علي
 ��ضتاذ م�ضاعد
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كلية علوم الطيران
قسم صيانة الطائرات

احمد خليل بديري احمد سامي مسلماحمد محمود حسين

عباده قتيبه درويش عبداهلل نايل  القاسم

فتحي تيسير المشني

ثامر بهاء  الزوبعي

عدي فيصل المباركعدي جالل  النحله

 �ضـريف �مري  مقاطف رعد فتحي �بوربيع

خريجو الفصل الدراسي الصيفي
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كلية علوم الطيران
قسم صيانة الطائرات
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تأســس نــواة كليــة الشــريعة فــي جامعــة عمــان العربيــة مطلــع العــام الجامعــي 2017/2016م تضــم ســت عشــرة 
جنســية عربيــة وأجنبيــة باإلضافــة إلــى الطلبــة األردنييــن، كمــا تضــم هــذه الكليــة نخبــة مــن العلمــاء المرموقيــن مــن 
حملــة الدكتــوراه فــي فــروع الشــريعة والدراســات اإلســامية، متطلعيــن إلــى تحقيــق أعلــى معاييــر الوســطية واالعتــدال 
ــن اإلســامي الحنيــف عقيــدة وشــريعة بعيــدا عــن الغلــو والتطــرف، وتحقيــق أعلــى قيــم التميــز فــي  فــي فهــم الدي
إكســاب الطلبــة الملتحقيــن بالكليــة مقاصــد الديــن اإلســامي بصفــاء األصالــة ونقــاء الشــريعة مــن أجــل إعــداد خريجيــن 
متميزيــن يتمتعــون بكفــاءة علميــة عاليــة، ويتمثلــون بقيــم اإلســام الســامية الرفيعــة ليكونــوا قادريــن علــى حمــل 
الرســالة وأداء األمانــة وتحقيــق مفهــوم الحــوار الهــادئ والتعايــش االجتماعــي اآلمــن، باإلضافــة إلــى المســاهمة الفاعلــة 

فــي بنــاء عقــول أبنــاء األمــة علــى العقيــدة الصحيحــة والشــريعة الســمحة. 
                      أَعـِلـمـَت أَشـــَرَف أَو أََجـــلَّ ِمــَن الَّــذي                       َيـــبـــنـــي َوُيـــنـــِشـــُئ أَنـــُفـــســـً َوُعـــــقــــوال

ــمــَت ِبــالــَقــَلـِم الــــُقـــروَن األولـــــــى. ـــٍم                      َعـــلَّ               ُســـبــحــاَنــَك الـــَلـــُهـــمَّ َخـــــيــــَر ُمـــَعـــلِّ

�أ.د. �مني مو�ضى �بو ل�ي
 عميد كلية �ل�ضـريعة

�أ.د. �مني مو�ضى �بو ل�ي
 عميد كلية �ل�ضـريعة

عائدة �بر�هيم �لنمر�طي
 موظفه �إد�رية - �ضكرترية

كلية الشريعة
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الجهة التي يمثلها

عميد كلية الشريعة

مستشار الجامعة للمسؤولية المجتمعية

رئيس غرفة تجارة عمان

رئيس مجلس إدارة جمعية اآلفاق الخيرية للتعليم

مديرة البرامج في إذاعة حسنى

رئيس دائرة الرقابة الشرعية _ بنك صفوه اإلسامي

ممثل القطاع األكاديمي

ممثلة الطلبة الخريجين

الممثل

أ.د أمين ابو الوي

السيد بسام البشايرة

السيد خليل الحاج توفيق

السيد رسمي الماح

السيدة أسماء الفرحان

السيد منير فياض

أ.د.ياسر الشمالي

الطالبة شهيرة مسعود

كلية الشريعة
المجلس اإلستشاري

الصفة

رئيسً

أمين سر

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا
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د. بالل حممود �بو قد�م
ق.�أ. رئي�س ق�ضم �ل�ضـريعة ��لدر��ضات �ل�ضالمية

د.كفاح عبد�لقادر �ل�ضوري 
��ضتاذ م�ضاعد

د. �أحمد �بر�هيم عبابنه
��ضتاذ م�ضاعد

قسم الشريعة والدراسات االسالمية

كلية الشريعة

�أ. يو�ضف ح�ضني حممد
 مدر�س م�ضاعد
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فيصل يوسف الزعبياحمد خليل الكفيري

عبداهلل فتحي الزغايبه

احمد خليل صالح

البكالوريس في الشريعة

كلية الشريعة

خريجو الفصل الدراسي الثاني

خريجو الفصل الدراسي الصيفي

نهاد عبد �لعزيز �لبنا

يو�ضف �بر�هيم �لوح�س

ح�ضن عبد�هلل قماج

منار �ليد �لرتتري

��ضـرف خليل �بو زر

�ضد��ن عبد �ل�ضتار �ل�ضاحلي

انس سامي مساعفه
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تســعى عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا أن تــؤدي دورًا رياديــً فــي البحــث العلمــي والدراســات العليــا، وأن تكــون 
ــة  ــيرتهم العلمي ــاح مس ــن نج ــا يؤم ــا بم ــات العلي ــة الدراس ــة لطلب ــات الازم ــر كل اإلمكاني ــم بتوفي ــزًا يهت ــزًا متمي مرك
ــز، واالرتقــاء بمســتوى جــودة  ــداع والتمي ــر ثقافــة اإلب ــز البحــث العلمــي وتجذي ــى تعزي واألكاديميــة. وتهــدف العمــادة إل
برامــج الدراســات العليــا فــي الجامعــة، وتقديــم كل التســهيات التــي تدعــم البحــث العلمــي، وخلــق شــراكة حقيقيــة 
بيــن كافــة قطاعــات المجتمــع ومراكــز األبحــاث العلميــة. واســتطاعت العمــادة منــذ تأسيســها اســتقطاب أعــداد كبيــرة 
مــن طلبــة الدراســات العليــا المتميزيــن مــن األردنييــن وغيــر األردنييــن فــي برامجهــا التــي يبلــغ عددهــا )16( برنامجــً فــي 

تخصصــات العلــوم التربويــة والنفســية واالعمــال والقانــون والعلــوم الحاســوبية.
وفــي الوقــت الــذي تعتــز جامعــة عمــان العربيــة بعراقــة تســميتها، وقدســية رســالتها وأهدفهــا واإلنجــازات الكبيــرة 
التــي حققتهــا علــى مســتوى البحــث العلمــي والدراســات العليــا عبــر مســيرتها، فإنهــا تفخــر بــأداء أعضــاء هيئــة 
ــة  ــم لخدم ــم ووجدانه ــي ضميره ــة ف ــالة الجامع ــون رس ــن يحمل ــنة الذي ــدوة الحس ــا الق ــي، وطلبته ــس البحث التدري

العلــم والمعرفــة اإلنســانية.  

د.ليث حممد �أبو عليقة 
نائب عميد �لبحث �لعلمي 
��لدر��ضات �لعليا ل�ضوؤ�ن 
�لبحث �لعلمي ��لن�ضـر

د.معني �ضلمان �لن�رش��ين 
نائب عميد �لبحث �لعلمي 

ل�ضوؤ�ن �لدر��ضات �لعليا

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

نور زياد �جلر�ح
 موظفة �إد�رية- �ضكرترية

�أ.د.�أخال�س �بر�هيم �لطر��نة
 عميد �لبحث �لعلمي ��لدر��ضات �لعليا

�أ.د.�أخال�س �بر�هيم �لطر��نة
 عميد �لبحث �لعلمي ��لدر��ضات �لعليا

دعاء �بر�هيم �لزعبي 
موظفة �إد�رية
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عمادة شؤون الطلبة

د.خالد بني حمد�ن 
ق. �أ عميد �ضوؤ�ن �لطلبة

د.خالد بني حمد�ن 
ق. �أ عميد �ضوؤ�ن �لطلبة

�أ. �ضذ� حممد �لربيع
موظفة �إد�رية

حممد بني يا�ضني  
موظف �إد�ري

�أ. حممد خليفه �ملهري�ت
 مدير مكتب �لطلبة �لعرب ��لجانب

تعــد عمــادة شــؤون الطلبــة إحــدى أهــم المراكــز اإلداريــة فــي الجامعــة وأكثرهــا قربــً مــن الطلبــة، وهــي منــذ تأســيس 
جامعتنــا أخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية خدمــة الطلبــة بكفــاءة وفاعليــة مــن خــال تبنــي رعايــة شــؤونهم األكاديميــة 
والعلميــة أواًل، ومــا يمكــن أن يلبــي طموحاتهــم ورغباتهــم الثقافيــة والفكريــة واالجتماعيــة والنفســية والجســدية مــن 
خــال إعــداد البرامــج والخطــط لتنفيــذ النشــاطات التــي تناســب تلــك الرغبــات وممارســة هواياتهــم، فضــًا عــن تذليــل 

العقبــات التــي قــد تواجههــم فــي مســيرتهم التعليميــة فــي الحــرم الجامعــي.
ــرج  ــد التخ ــا بع ــم خارجه ــى متابعته ــك إل ــدى ذل ــل يتع ــب، ب ــة فحس ــوار الجامع ــل أس ــم داخ ــا له ــر رعايته إذ ال يقتص
بالعمــل علــى توثيــق عاقتهــم بجامعتهــم والمســاهمة فــي توفيــر فــرص عمــل فــي الســوق المحلــي، كمــا أن العمــادة 
تولــي الطلبــة العــرب واألجانــب االهتمــام أيضــً وذلــك بتخصيــص قســم خــاص لرعايــة شــؤونهم ومســاعدتهم فــي 

تســهيل أمورهــم وحــل مشــكاتهم التــي قــد تواجههــم.
ولعــل مجمــل القــول هنــا نذهــب بــه إلــى أن عمــادة شــؤون الطلبــة أخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية حمــل األمانــة جنبــً 
ــز لتحقيــق رســالة الجامعــة فــي إطــار  ــر وممي ــدور كبي ــام ب ــر الجامعــة األخــرى فــي القي ــى جنــب مــع عمــادات ودوائ إل
الجانــب المعنــوي الــذي يقــوم علــى االلتــزام بقواعــد الخلــق والصــدق والنزاهــة والتســامح ونبــذ التطــرف واحتــرام الــرأي 
والــرأي اآلخــر، باإلضافــة إلــى إتاحــة الفرصــة أمــام الطلبــة لتنميــة اتجاههــم الفكــري والوطنــي والديمقراطــي وغــرس روح 
الــوالء واالنتمــاء لديهــم، واالهتمــام بالطلبــة الموهوبيــن والمتفوقيــن علميــً وثقافيــً وفنيــً ورياضيــً ومتابعتهــم أثنــاء 

الدراســة وبعــد التخــرج.
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عمادة شؤون الطلبة

عالء علي عريقات
ق. �أ. رئي�س ق�ضم �لأمن �جلامعي ��ل�ضالمة �لعامة 

�ضحى �ضعيد �أبوطوق 
موظفة �إد�رية �ضكرترية
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منصور خزاعي الحر

حسن إبراهيم الخوالده

يوسف محمد الشراري

معن احمد الردايده

حسين محمد الزطيمه

خلدون عباس المعاني

عدنان عبد الحميد عبد الحميد

حازم محمد القضاة

رامي محمد عمايرة

نهله سالم المحاسنه

ماهر احمد الراشد

سالم سليمان الوريكات

خالد محمد بني موسى

فهد عارف العدوان

مازن عارف الدراكة

معتصم فرحان الرشيدي

محمد خلف خوالدة

عماد مصطفى الرياالت

عمادة شؤون الطلبة

موظفو �لأمن �جلامعي



ájQGOE’G ôFGhódGh õcGôŸG
Centers & Departments
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مركز الحاسوب والمعلومات

د.�أ�ضـرف مو�ضى �ضالح 
مدير مركز تكنولوجيا �ملعلومات ��لت�ضالت

د.�أ�ضـرف مو�ضى �ضالح 
مدير مركز تكنولوجيا �ملعلومات ��لت�ضالت

�آيات غ�ضان �ضقري 
م�ضـرف خمترب

ــؤوليات  ــام ومس ــع بمه ــة، ويضطل ــي للجامع ــور التكنولوج ــات التط ــي عملي ــض ف ــب الناب ــوب القل ــز الحاس ــد مرك يع
كبيــرة، منهــا: توفيــر المعلومــة الدقيقــة إلــى جميــع دوائــر الجامعــة ومراكزهــا علــى مختلــف المســؤوليات، وبأســرع 

ــة. وقــت ممكــن مــن خــال األنظمــة المختلفــة التــي تدعــم جميــع األنشــطة األكاديميــة واإلداري
ويقــدم المركــز خدمــات التدريــب علــى جميــع المســتويات. ويعمــل المركــز بشــكل مســتمر علــى توفيــر البنيــة التحتيــة 
التكنولوجيــة فــي جميــع مرافــق الجامعــة، وتحديثهــا؛ إذ إن طموحنــا تلبيــة كافــة االحتياجــات وفــق معاييــر الجــودة 

واالمتيــاز المواكبــة للتطــور والتقــدم.

ع�ضام عدنان فوده 
نائب مدير مركز تكنولوجيا �ملعلومات 
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مركز الحاسوب والمعلومات

عبد�لرحمن علي �أبو جعفر
 موظف فني

دعاء �أحمد جربيل
 مربمج

ثائر حممد جاد�هلل 
م�ضـرف خمترب / فني �ضيانة 

ليث خالد عدنان �أبوعيد
م�ضوؤ�ل �أنظمة ��ضبكات
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مركز االستشارات والتدريب

أُســس مركــز االستشــارات والدراســات والتدريــب وفقــا لقــرار مجلــس العمــداء فــي جامعــة عمــان العربيــة، ويرمــي إلــى 
تفعيــل دور الجامعــة فــي تأهيــل الشــباب األردنــي والعربــي فــي اكتســاب المعرفــة العلميــة، وتطويــر المهــارات الازمــة 
لهــم، وتدريبهــم، ومســاعدتهم، والمســاهمة فــي دعــم المؤسســات العامــة والخاصة برفع كفــاءة موظفيهــا. وتتمثل 

رؤيــة المركــز فــي تقديــم الــزاد المعرفــي علــى نحــو شــامل وتحســينه، وتمكيــن المــوارد البشــرية األردنيــة والعربيــة. 
       ويتــم فــي هــذا المركــز تقديــم برامــج تدريبيــة واستشــارات متميــزة؛ لرفــد المجتمــع المحلــي واالقليمــي بالكــوادر 

المتخصصــة والخبــرات المؤهلــة القــادرة علــى التطويــر واإلبــداع.

د. مازن �أحمد �لعمري
 مدير مركز �ل�ضت�ضار�ت ��لتدريب

د. مازن �أحمد �لعمري
 مدير مركز �ل�ضت�ضار�ت ��لتدريب

مي عبد�جلبار جر�د�ت
موظفة �د�رية - �ضكرترية
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أنشــئت دائــرة التطويــر األكاديمــي بهــدف تطويــر قــدرات ومهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مجــال األداء األكاديمــي 
والبحــث العلمــي ضمــن خطــط مدروســة.

ــر  ــر األكاديمــي بشــكل فصلــي العديــد مــن الــورش والبرامــج التدريبيــة ضمــن خطــة التطوي ــرة التطوي حيــث تعقــد دائ
األكاديمــي الســنوية وبمــا ينســجم وخطــة الجامعــة االســتراتيجية وتحقيقــً للتطــورات الحاصلــة علــى الصعيديــن 

ــًة. ــاالت كاف ــي المج ــي ف ــي والعالم المحل
ــة  ــة التدريــس واإلشــراف ومتابعــة عملي ــر األكاديمــي بوضــع أســس لتقييــم أداء أعضــاء هيئ ــرة التطوي كمــا تقــوم دائ

ــم. التقيي

مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة

با�ضم يو�ضف برقا�ي
 مدير مركز �لتطوير �لأكادميي ��ضمان �جلودة

با�ضم يو�ضف برقا�ي
 مدير مركز �لتطوير �لأكادميي ��ضمان �جلودة

هديل حممد حيا�ضات 
موظفة �إد�رية
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المركز الصحي

د.�أديب زيد م�ضـر�جه  
مدير �ملركز �ل�ضحي

 د. أديب مسروجة
مدير المركز الصحي

أنشــأ المركــز الصحــي منــذ تأســيس الجامعــة عــام 1999، حيــث يقــدم الخدمــات الطبيــة والرعايــة الصحية األوليــة للطلبة 
والعامليــن، وذلــك مــن خــال إجــراء الفحــص للمرضــى وصــرف العــاج لهــم، وتقديــم اإلســعافات األوليــة للحــاالت الطارئة 
ــادات للكشــف الســريري وغرفــة للطــوارئ  )الجــروح، والحــروق، والكســور وغيرهــا...(، حيــث أن المركــز الصحــي يوفــر عي
وســيارة اســعاف، وذلــك لمعالجــة الطلبــة ســواء داخــل الجامعــة فــي المركــز الصحــي، أو خارجهــا فــي المستشــفيات 

المعتمــدة لــدى شــركة التأميــن المتعاقــد معهــا. 

�ضادي حممود حماد
 ممر�س �م�ضعف 

�ضناء حممود بلتاجي 
ممر�ضة 

ت�ضنيم عامر �لعو�ملة
 م�ضاعد �ضيديل 

�نا �يفانوفنا �ضتيفانيوك 
طبيب �لعيادة 
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دائرة اإلعالم والعالقات العامة

��ضاح غ�ضان م�ضمار 
م�ضاعد مدير د�ئرة �لإعالم ��لعالقات �لعامة

��ضاح غ�ضان م�ضمار 
م�ضاعد مدير د�ئرة �لإعالم ��لعالقات �لعامة

تأسســت دائــرة اإلعــام والعاقــات العامــة منــذ تأســيس الجامعــة عــام 1999 لتقــوم بالعمــل علــى إظهــار الصــورة 
والســمعة المشــرقة للجامعــة، إذ تبــرز أهــداف الجامعــة، ورؤيتهــا، ورســالتها، وتقــوم بمتابعــة كل القضايــا التــي تهــم 
ــال  ــن خ ــح م ــكل ناج ــا بش ــع خططه ــذ جمي ــدار، وتنفي ــاءة واقت ــات بكف ــل الخدم ــم أفض ــبيل تقدي ــي س ــة ف الجامع
ــى متابعــة  أقســامها المختلفــة وهــي: قســم اإلعــام، وقســم المراســم، وقســم التصميــم الجرافيكــي، باإلضافــة إل

ــه. ــي وخارج ــرم الجامع ــل الح ــة داخ ــا الجامع ــي تنظمه ــات الت الفعالي

ــا؛  ــي خدماته ــة ف ــودة المهني ــز والج ــاح والتمي ــات النج ــى درج ــق أعل ــة لتحقي ــات العام ــام والعاق ــرة اإلع ــعى دائ وتس
لتتبــوأ مركــزًا متميــزًا بيــن الجامعــات األردنيــة والعربيــة والعالميــة مــن خــال مــا تقــوم بــه مــن بنــاء الســمعة الجيــدة 
للجامعــة وخدمــة المجتمــع المحلــي، باإلضافــة إلــى إيصــال الصــورة المشــرقة عــن الجامعــة وبنــاء جســور التعــاون بيــن 

الجامعــة والجمهــور الداخلــي والخارجــي مــن خــال تقديــم الخدمــات بحرفيــة عاليــة.
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دائرة اإلعالم والعالقات العامة

�أن�س عوين كا�ضو 
رئي�س ق�ضم �لعالم 

عي�ضى حممد تي�ضري ��ضتانبويل 
موظف �إد�ري - م�ضمم جر�فيك

نور�لدين حممد �لر��ضان
موظف �إد�ري - فني ت�ضوير

ع�ضام ��ئل �حلور�ين
 موظف �إد�ري-  م�ضمم جر�فيك
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دائرة االعتماد والتصنيف

ــات  ــة، حيــث تشــكل الداعــم والمنســق لعملي ــزة هامــة وأساســية فــي جامعــة عمــان العربي ــرة االعتمــاد ركي تعــد دائ
االعتمــاد الوطنــي فــي جميــع وحــدات الجامعــة لتحقيــق الهــدف الرئيســي لوضــع االســتراتيجيات الشــاملة للجامعــة 

ــا للجامعــة. ــن العــام والخــاص، ومتابعــة تنفيذهــا بالتعــاون مــع اإلدارة العلي المتعلقــة باالعتمادي
ــق  ــى تطبي ــد عل ــة للتأكي ــي الجامع ــة ف ــدات اإلداري ــة والوح ــام األكاديمي ــع األقس ــع جمي ــيق م ــرة بالتنس ــل الدائ وتعم
معاييــر االعتمــاد العــام والخــاص التــي تضعهــا هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي وضمــان جودتهــا فــي االردن، 
ودأبــت الدائــرة بعقــد ورش عمــل لكافــة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي معاييــر االعتماديــن العــام والخــاص، وحضــور نــدوات 
وورش عمــل محليــة وخارجيــة والتــي تتعلــق بمعاييــر االعتمــاد الصــادرة عــن هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي 

وضمــان جودتهــا. 

غالية عطا �للحام
 ق.�أ. مدير د�ئرة �لعتماد ��لت�ضنيف

غالية عطا اللحام
 ق.أ. مدير دائرة االعتماد والتصنيف

خلود ز�ئد حرز�هلل 
موظفة �إد�رية �عتماد �ت�ضنيف
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دائرة التخطيط وضمان الجودة

تختــص دائــرة ضمــان الجــودة إداريــً وفنيــً فــي إعــداد وتنفيــذ اســتراتيجية الجامعــة وضمــان جــودة العمليــات واإلجــراءات 
ــرة  ــز العلمــي واإلداري، وُتعنــى هــذه الدائ ــق التمي ــة لتحقي ــة واإلداري ــن كافــة وحــدات الجامعــة األكاديمي بهــدف تمكي
برســم السياســات التــي تحكــم جــودة وكفــاءة األداء األكاديمــي والوظيفــي فــي الجامعــة علــى أكمــل وجــه كوحــدة 
ــع ســير كافــة أنشــطة العمــل فــي الجامعــة وفــق أســس وإجــراءات مدروســة، بحيــث تقــوم أيضــً  ــة تتاب ــة داخلي رقاب
بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة داخــل الجامعــة وخارجهــا، والســتكمال كافــة مهامهــا بالشــكل المناســب تحتــوي 

الدائــرة علــى كل مــن شــعبة الوثائــق واألرشــفة، وشــعبة المعلومــات، وشــعبة المتابعــة والتنفيــذ.

ر�ضا عارف �لعرج 
مدير د�ئرة �لتخطيط ��ضمان  �جلودة

رشا عارف االعرج 
مدير دائرة التخطيط و ضمان الجودة 

�ضفاء �حيد يحيى 
موظفة �إد�رية �ضكرترية

دينا حممد �لقطوري
 رئي�س �ضعبة �لتنفيذ ��ملتابعة 
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مركز التعليم االلكتروني 

 د. محمد عثمان نصار
مدير مركز التعليم اإللكتروني

يعــد التعليــم اإللكترونــي مــن أهــم أنمــاط التعليــم والتعلــم فــي الوقــت الحاضــر لمــا يمثلــه مــن ضــرورة ال غنــى عنهــا 
لتطويــر النظــم التعليميــة وتحســين الجوانــب المختلفــة للتعلــم بحيــث يتســلح الطالــب الخريــج بالمعرفــة والمهــارة 

االزمــة لمواجهــة التحديــات فــي ســوق العمــل. 
تســعى إدارة جامعــة عمــان العربيــة وبشــكل مســتمر الــى تبنــي وتفعيــل التكنولوجيــا الحديثــة فــي التعليــم لتســهيل 
وتحســين العمليــة التعليميــة التعلميــة مــن خــال ضبــط جــودة العمــل والمنتــج فــي مجــال التعليــم اإللكترونــي، تــم 
تأســيس مركــز التعليــم االلكترونــي فــي الجامعــة ليكــون الرافــد والداعــم الحتياجــات الكليــات المختلفــة وللطلبــة 
فــي بيئــة تركــز علــى التفاعــل وتنميــة وتطويــر مهــارات االتصــال والتفكيــر اإلبداعــي والنقــدي للطــاب بــدال مــن التلقيــن.

د. حممد عثمان ن�ضار 
مدير مركز �لتعليم �لإلكرت�ين

�أ�ضامة عبد �لر�زق ح�ضن
مربمج

مرمي جمال �لغز��ي
 موظفة �إد�رية
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 د. يزن شاهر المحاميد
مدير مركز اللغات والترجمة

مركز اللغات والترجمة

ــاالت  ــي مج ــة ف ــج التعليمي ــن البرام ــد م ــذ العدي ــى تنفي ــه عل ــذ تأسيس ــا ومن ــة ايض ــي الجامع ــات ف ــز اللغ ــل مرك يعم
اللغــة والترجمــة اذ يحتــوي المركــز علــى مختبــرات لغويــة ومناهــج ومصــادر تعلــم تخــدم العمليــة التعليميــة. ويعقــد 
المركــز الــدورات المتنوعــة مثــل دورات المحادثــة دورات الترجمــة، وكذلــك الــدورات التأهيليــة التــي تســاعد الطلبــة علــى 
ــة وذلــك مــن أجــل خدمــة  ــك االمتحــان الوطنــي فــي اللغــة االنجليزي ــات العالميــة مثــل التوفــل وكذل ــاز االمتحان اجتي
طــاب الجامعــة والمجتمــع المحلــي. ويعمــل المركــز أيضــا علــى تقديــم برنامــج اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا ويتــم 
تنفيــذ هــذا البرنامــج مــن خــال اتفاقيــات محليــة ودوليــة مــع مؤسســات وجامعــات أجنبيــة أكاديميــة. ويعمــل فــي 

شــعبة اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا مدرســون اكفــاء ومؤهلــون لتدريــس اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا.
ــة،  ــة والعالميَّ ــر الجــودة واالعتمــاد المحليَّ ــِة الجامعــة الطموحــة ومعايي ــع لتحقيــق رؤي ــا فــي مركــٍز اللغــات نتطلَّ وإنن
واتبــاع سياســٍة َمرنــة ومناســبة تتيــح التكيــف مــع احتياجــاِت المجتمــع المحلــي والخارجــي. ويســعدنا أن نــؤدي واجبنــا 
علــى أكمــل وجــه ونكــرر الترحيــب بالجميــع ويســرنا ان نلقاكــم دائمــا وباســتمرار حيــث ان ابــواب المركــز مفتوحــة دائمــا 

لــكل مــن رغــب بالمعرفــة والفكــر والثقافــة.

 د. يزن شاهر المحاميد
مدير مركز اللغات والترجمة
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مكتب الخدمة المجتمعية

ب�ضام عبد�لرحمن �لب�ضايرة
م�ضت�ضار �مل�ضوؤ�لية �ملجتمعية

بسام عبدالرحمن البشايرة
مستشار المسؤولية المجتمعية

عبد�لرحمن �للبابنة
موظف �إد�ري / �ضكرتري

يعــد التعليــم اإللكترونــي مــن أهــم أنمــاط التعليــم والتعلــم فــي الوقــت الحاضــر لمــا يمثلــه مــن ضــرورة ال غنــى عنهــا 
لتطويــر النظــم التعليميــة وتحســين الجوانــب المختلفــة للتعلــم بحيــث يتســلح الطالــب الخريــج بالمعرفــة والمهــارة 

االزمــة لمواجهــة التحديــات فــي ســوق العمــل. 
تســعى إدارة جامعــة عمــان العربيــة وبشــكل مســتمر الــى تبنــي وتفعيــل التكنولوجيــا الحديثــة فــي التعليــم لتســهيل 
وتحســين العمليــة التعليميــة التعلميــة مــن خــال ضبــط جــودة العمــل والمنتــج فــي مجــال التعليــم اإللكترونــي، تــم 
تأســيس مركــز التعليــم االلكترونــي فــي الجامعــة ليكــون الرافــد والداعــم الحتياجــات الكليــات المختلفــة وللطلبــة 
فــي بيئــة تركــز علــى التفاعــل وتنميــة وتطويــر مهــارات االتصــال والتفكيــر اإلبداعــي والنقــدي للطــاب بــدال مــن التلقيــن.
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مركز اإلبداع واألعمال الريادية

فــي عصــر ســريع التغيــر ملــيء بالمفاجــآت علــى صعيــد التطــورات اإلداريــة والتقنيــة ومــا خلفتــه الثــورات التكنولوجيــة 
مــن منافســة وســرعة فــي انجــاز األعمــال وخلــق فــرص للعمــل لــم تكــن موجــودة بالســابق، فهمــت الجامعــات أهميــة 
ــر  ــادة االعمــال لمــا لهمــا مــن دور فاعــل فــي اعــداد جيــل واعــي قــادر علــى تبري ــداع وري دورهــا فــي ترســيخ عقليــة االب
وترجمــة أفــكاره لمشــاريع علــى ارض الواقــع وألهميــة ذلــك فــي التقليــل الكثيــر مــن المشــاكل منهــا البطالــة واألوضــاع 

االقتصاديــة المتقلبــة ولاســتمرار فــي مســيرة التنميــة الشــاملة وتعزيزهــا.

ــاء  ــة وأبن ــات الطلب ــكار وطاق ــام وأف ــن أح ــا بي ــل م ــر أألم ــل وجس ــة الوص ــة حلق ــال الريادي ــداع واألعم ــز اإلب ــل مرك يمث
ــدورات والمســابقات والتــي  ــورش وال المجتمــع المحلــي وبيــن تحويلهــا لمشــاريع علــى ارض الواقــع مــن خــال عقــد ال

ــرى. ــة أخ ــن جه ــال م ــخصية رواد األعم ــل ش ــة وتصق ــن جه ــاريعهم م ــاء مش ــي انش ــاعد ف تس

د.ر�مي حممد �لهنانده
مركز �لإبد�ع ��لأعمال �لريادية

د.رامي محمد الهنانده
مركز اإلبداع واألعمال الريادية
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 المكتب الدولي والعالقات الخارجية

تــم تأســيس المكتــب الدولــي والعاقــات الخارجيــة فــي جامعــة عمــان العربيــة فــي عــام ٢٠١٨ وذلــك لتفعيــل دور 
الجامعــة وإبــراز مكانتهــا كبيئــة جامعيــة منافســة وجاذبــة علــى الســاحة الدوليــة مــن خــال التعــاون المحلــي والدولــي 
فــي مجــاالت التعليــم والتدريــب والبحــث العلمــي حيــث يشــارك فــي إعــداد ومتابعــة االتفاقيــات التــي تبرمهــا الجامعــة 
فــي الجهــات الدوليــة. كمــا ويقــوم المكتــب بتعريــف أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن فــي الجامعــة ببرامــج التبــادل 
األكاديمــي والفــرص المتاحــة للحصــول علــى دعــم لمشــاريع البحــث العلمــي وبمــا يتعلــق بهــا مــن ورشــات عمــل ذات 
ــج  ــادل وبرام ــج للتب ــع برام ــى وض ــز عل ــل المرك ــا يعم ــم. كم ــراء خبراته ــال اث ــن خ ــم م ــينعكس عليه ــا س ــة بم العاق
الماجســتير المشــترك باإلضافــة إلــى تنظيــم المؤتمــرات وورشــات العمــل باإلضافــة إلــى العمــل علــى تعريــف الطلبــة 

بالبرامــج الدوليــة الخاصــة بالتبــادل الطابــي والمنــح الدراســية والتدريــب.
وتتمثــل رســالة المكتــب ببنــاء شــراكات أكاديميــة نوعيــة مــع مؤسســات التعليــم العالــي ومراكــز البحــوث المحليــة 

واإلقليميــة والعالميــة مــن خــال تحقيــق األهــداف التاليــة:
١.    إدارة المشاريع الخارجية وعقد االتفاقيات ومذكرات التفاهم ومتابعتها.

٢.    إرشاد أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة لبرامج الدعم المحلية واإلقليمية.
٣.    فتح قنوات اتصال مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث محليً وإقليميً وماليً.

٤.    إنشاء البرامج األكاديمية المشتركة والتعاون في مجال البحث العلمي المشترك وتبادل الطلبة.

د.�أنور حمد�ن �لع�ضاف 
مدير �ملكتب �لد�يل ��لعالقات �خلارجية

د.�أنور حمد�ن �لع�ضاف 
مدير �ملكتب �لد�يل ��لعالقات �خلارجية

حنني يو�ضف �لبيطار
 موظفة �إد�رية - �ضكرترية



212

دائرة القبول والتسجيل

مها زهدي �لدي�ضي 
مدير د�ئرة �لقبول ��لت�ضجيل

مها زهدي �لدي�ضي 
مدير د�ئرة �لقبول ��لت�ضجيل

تعتبــر دائــرة القبــول والتســجيل العمــود الفقــري للجامعــة الــذي يربــط بيــن الجامعــة والطالــب فهــي دائــرة خدماتيــة 
تنفيذيــة تخــدم وتوجــه الطلبــة وتقــوم بتطبيــق سياســات القبــول وإجــراءات التحويــل فيمــا بيــن التخصصــات المختلفة 
، وتســجيل الطلبــة ومتابعــة شــؤونهم العلميــة منــذ قبولهــم وحتــى تخرجهــم، وتعتبــر الدائــرة الجهــة المســئولة عــن 
تطبيــق النظــام التعليمــي وفقــا لتعليمــات منــح الشــهادات والدرجــات العلميــة، كمــا يقــع علــى عاتــق الدائــرة تزويــد 
دوائــر الجامعــة األخــرى بالبيانــات والمعلومــات لخدمــة المســارين األكاديمــي والتربــوي بالتعــاون مــع العمــادات وأعضــاء 

الهيئــة التدريســية .
ــى المحافظــة علــى ديمومــة الســرعة فــي اإلنجــاز والدقــة والنظــام فــي العمــل  ــرة القبــول والتســجيل إل  تســعى دائ

ــة. وبمســتوى عــال  فــي إنجــاز المعامــات المختلفــة وفــق أحــدث الوســائل التقني
وتهــدف الدائــرة الــى إتبــاع أفضــل الســبل فــي مســاعدة الطلبــة عنــد قبولهــم وتوجيهــم الســتكمال دراســتهم 
الجامعيــة بمــا يتناســب وقدراتهــم الذاتيــة، وارشــادهم اثنــاء فتــرة دراســتهم وحتــى تخرجهــم، كمــا تهــدف الــى تطويــر 
ــة،  ــا المتقدم ــي والتكنولوجي ــر الحال ــورات العص ــع تط ــب م ــا يتناس ــا بم ــتخدمة وتحديثه ــة المس ــات واألنظم البرمجي

ــرة .  ــدى العامليــن فــي الدائ ــى رفــع مســتوى األداء والكفــاءة ل وكذلــك ال
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يو�ضف حممد �لقرنة
 موظف قبول �ت�ضجيل

معن خريي �ضمارة
 موظف قبول �ت�ضجيل 

غ�ضان عوين يا�ضني 
موظف �إد�ري 

حممد غازي �ل�ضاحوري 
موظف قبول �ت�ضجيل

فاطمة �ضالمة �دريعات
 موظف قبول �ت�ضجيل

عبري �بر�هيم غبي�س 
موظفة قبول �ت�ضجيل 

رمي علي �لق�ضاة
 موظفة قبول �ت�ضجيل

�أحمد عطية حميد�ت
 موظف قبول �ت�ضجيل

دائرة القبول والتسجيل
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دائرة المكتبة

تعد المكتبة القلب النابض للجامعة حيث يتم توفير أوعية المعرفة ومصادر المعلومات المختلفة لخدمة 
العمليتيــن التدريســية والبحثيــة فــي الجامعــة، باإلضافــة لتقديــم المعلومــات لــكل مــن يحتاجهــا وفــق األنظمــة 

والتعليمــات الســارية.        
تأسســت مكتبــة جامعــة عمــان العربيــة عــام 1999 ومنــذ ذلــك الحيــن شــهدت المكتبــة نمــوًا متســارعً فــي مقتنياتهــا، 

وتطــورا نوعيــا فــي خدماتهــا، وزيــادة كبيــرة فــي مســاحتها. 
تحــرص علــى اقتنــاء المــواد المكتبيــة والمــواد المرجعيــة مــن موســوعات ورســائل وأطروحــات جامعيــة باإلضافــة إلــى 
الدوريــات فــي الموضوعــات المتخصصــة لكليــات الجامعــة، تشــترك المكتبــة بقاعــدة البيانــات )EBSCO( التــي توفــر 
ــر  ــا توف ــة )pdf( كم ــوص الكامل ــام النص ــات بنظ ــع الكلي ــات لجمي ــف الموضوع ــات األجنبية بمختل ــن الدوري ــدة آالف م ع
قاعــدة )E-book( التــي تحتــوي علــى آالف الكتــب اإللكترونيــة ، وتشــترك المكتبــة بقاعــدة البيانــات )ProQuest( والتــي 
يتوفــر فيهــا عــدة آالف مــن الدوريــات األجنبية العلميــة واألبحــاث والصحــف العالميــة والرســائل واألطروحــات الجامعيــة 
ــً  ــر أيض ــة. ، وتوف ــب اإللكتروني ــى آالف الكت ــوي عل ــي تحت ــدة )E-Book Central( الت ــر قاع ــا توف ــات، كم ــف الموضوع بمختل
قاعــدة بيانــات )برنامــج مركــز عدالــة للمعلومــات القانونيــة( و هــو يعتبــر مرجعيــة هامــة للقضــاة والمحاميــن والباحثين 

واألكاديمييــن والمهتميــن فــي مجــال القانــون.

�فاء عبد ربه �ل�ضبيح 
 مدير د�ئرة �ملكتبة

�فاء عبد ربه �ل�ضبيح 
 مدير د�ئرة �ملكتبة

�لء حممود �حلبي�س
موظفة �إد�رية - �ضكرترية

حنني يحيى �لعتيبي
موظفة �إد�رية

عاطف ر��ضد �بو �ضباب
 موظف �إد�ري

فاطمة حممد عبد �للطيف 
موظفة �إد�رية

�ضناء نو�ف �لربيثع
موظفة �إد�رية
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دائرة الموارد البشرية

نيفني عبد �لر�ؤ�ف �ملزين
مدير د�ئرة �ملو�رد �لب�ضـرية

نيفني عبد �لر�ؤ�ف �ملزين
 ق.�أ.مدير د�ئرة �ملو�رد �لب�ضـرية

�ضالم �ضوفان �ضالم 
موظفة �إد�رية 

رغد زكريا  �هد�ين 
موظفة �إد�رية �ضكرترية

ــع ادوارهــم  ــرة المــوارد البشــرية إلــى توفيــر بيئــة جامعيــة إيجابيــة؛ لتنظيــم العاقــة بيــن كوادرهــا، وتوزي تســعى دائ
بشــكل تكاملــي، والمســاعدة فــي حــل المشــاكل المتعلقــة بالعمــل، وبنــاء عاقــات إيجابيــة بيــن أســرة الجامعــة، وبمــا 

يضمــن شــعورهم بالرضــا واألمــان الوظيفــي، وانعــكاس ذلــك علــى األداء واإلنتاجيــة.

ح�ضن �لق�ضاه
 موظف �إد�ري



216

دائرة الشؤون المالية

حامت �ضعيد ق�ضوع 
مدير د�ئرة �ل�ضوؤ�ن �ملالية

حامت �ضعيد ق�ضوع 
مدير د�ئرة �ل�ضوؤ�ن �ملالية

هــي الدائــرة المركزيــة التــي تمثــل حلقــة الوصــل بيــن جميــع وحــدات الجامعــة اإلداريــة واألكاديميــة المختلفــة مــن خــال 
قســم المحاســبة، الــذي يعمــل علــى توفيــر الخدمــات الماليــة والفنيــة لجميــع أنشــطة الجامعــة التشــغيلية اســتنادًا 

إلــى المبــادئ المتعــارف عليهــا ماليــً.
وتقــوم الدائــرة الماليــة بمهمــة إدارة أمــوال الجامعــة مــن قبــض وصرف طبقــً لقانــون الجامعــة، وأنظمتهــا، والتعليمات، 
والقــرارات الصــادرة بمقتضاهــا، وتطويــر السياســات واإلجــراءات والخطــط والبرامــج التــي تتعلــق باألعمــال الماليــة كافــة، 
ــة  ــوال الجامع ــة أم ــة؛ لحماي ــة الكافي ــائل الرقاب ــة، ووس ــراءات الازم ــات واإلج ــاذ االحتياط ــى اتخ ــة إل ــا، باإلضاف وتنفيذه

وســجاتها الماليــة.

محمود فاح ياسين              نائب مدير دائرة الشؤون المالية 
جواهر سعد المناصير         مساعد مدير دائرة الشؤون المالية

رباب علي النسور                  رئيس شعبة محاسبة الرواتب
معاذ ياسر سليمان              محاسب

مي عبدالجبار جرادات         موظفة إدارية سكرتيرة 

رهام حمد�ن �لرحيمي  
موظفة �إد�رية

يزن غالب �لريالت
 �مني �ضند�ق

حممود �مين �بو مطر 
حما�ضب

رنا �حمد  �لزغيالت
 �أمني �ل�ضند�ق
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دائرة اللوازم والعطاءات

�أحمد عبد�لقادر عو��ده
مدير د�ئرة �للو�زم ��لعطاء�ت

�أحمد عبد�لقادر عو��ده
مدير د�ئرة �للو�زم ��لعطاء�ت

)) تتولــى دائــرة اللــوازم والعطــاءات مســؤولية توفيــر جميــع اللــوازم التــي تحتــاج لهــا الجامعــة، مثــل: التجهيــزات 
ــار طابعــات  ــع أنواعهــا وأشــكالها، وأحب ــر والطباعــة، والمغلفــات بجمي ــاث، وورق التصوي المختلفــة، والقرطاســية، واألث
ــة، ومتابعتهــا حتــى تصــل للجامعــة، وتقــوم  ــرات كليتــي الهندســة والصيدل ــوازم مختب ــر، ول ــر وآالت التصوي الكمبيوت
بفحصهــا، وتدقيقهــا ،وتســلمها، وإدخالهــا ، وترميزهــا ، وحوســبتها وتخزينهــا فــي مســتودعات الجامعــة بعــد تبويبهــا 
ــا،  ــب احتياجاته ــا حس ــات الجامعــة ومختبراتهــا ومراكزهــا ودوائره ــا لكلي ــدًا لصرفه ــٍة تمهي ــٍة ومرتب ــةٍ  منظم بطريق
وضبــط اللــوازم التــي لهــا صفــة الُعهــدة بكافــة أنواعهــا لكافــة منتســبي الجامعــة. وتتولــى حفــظ القيــود والســجات 
ووثائــق العطــاءات واالتفاقيــات والملفــات المتعلقــة بجميــع اللــوازم، وتدقيــق العطــاءات والتأكــد مــن صحــة مرفقاتهــا 

ونشــر إعاناتهــا واســتقبال عــروض أســعارها واســتكمال إجــراءات الدراســة والتنســيب 

�يا�س ماجد ح�ضان
�مني م�ضتودع

يزن �ضميح قباجة
موظف �د�ري

ماجد �ضامل �حلتامله
�مني م�ضتودع

حممد توفيق
عامل
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دائرة التسويق

نظــرًا لمــا يكتســبه التســويق مــن أهميــة ال يمكــن االســتغناء عنهــا قامــت الجامعــة بإنشــاء دائــرة تســويق متخصصــة 
تســعى وبشــكل دائــم إلــى تعزيــز ســمعة الجامعــة وقدرتهــا التنافســية مــن خــال تنفيــذ وإدارة االســتراتيجيات 

ــة. ــي الجامع ــة ف ــات ذات العاق ــة الجه ــع كاف ــاون م ــا بالتع ــم بناءه ــي يت ــويقية الت التس
ــاط  ــادات وأنم ــريعات والع ــتهلكين والتش ــة والمس ــوق والبيئ ــق للس ــل دقي ــام بتحلي ــى القي ــويق ال ــرة التس ــدف دائ ته
ــاء  ــى بن ــم ال ــعي الدائ ــى الس ــة ال ــة باإلضاف ــمعة الجامع ــين س ــويقية وتحس ــرص تس ــكار ف ــى ابت ــول ال ــلوك للوص الس

ــي. ــي واإلقليم ــع المحل ــع المجتم ــة م ــات خارجي عاق

د.حممد عثمان ن�ضار 
مدير د�ئرة �لت�ضويق

د.محمد عثمان نصار 
مدير دائرة التسويق

بتول �ضويطر
موظفة �إد�رية - خدمات زبائن

رند �لدبا�س
 موظفة �إد�رية - خدمات زبائن

نور عرفات
موظفة �إد�رية - خدمات زبائن
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دائرة الهندسة والخدمات العامة

عالء �لدين حممد �ل�ضجر��ي
ق.�أ. مدير د�ئرة �لهند�ضة ��خلدمات �لعامة

عالء �لدين حممد �ل�ضجر��ي
ق.�أ. مدير د�ئرة �لهند�ضة ��خلدمات �لعامة

ــي  ــة مبان ــى صيان ــوم عل ــا تق ــث انه ــة، حي ــي الجامع ــر ف ــم الدوائ ــد أه ــة  أح ــات العام ــة والخدم ــرة الهندس ــر دائ تعتب
الجامعــة وتقــدم الخدمــات المتعلقــة بهــا بشــكل يومــي وضمــن برامــج عمــل منظمــة تعتمــد أفضــل المقاييــس 
والمعاييــر المعتمــدة فــي هــذا المجــال إضافــة الــى متابعــة تنفيــذ المشــاريع الجديــدة والتــي تهــدف الــى تطويــر واضافــة 

تخصصــات جديــدة فــي الجامعــة تهــدف الــى الرقــي ورفــع ســوية التعليــم فــي الجامعــة. 
تتابــع الدائــرة ايضــا كل االمــور المتعلقــة فــي تقديــم الخدمــات فــي الجامعــة بــدءًا مــن اعمــال النظافــة وحركــة النقــل 

والمراســلين واعمــال الزراعــة واعمــال المقســم وتحويــل المكالمــات.

علي �حمد عو��ده
فني �ضيانة - تكييف �تربيد

م�ضـرف �ضالمة عامة

بهاء زياد ح�ضنني
موظف �إد�ري

�جيه ه�ضام  خالد
 موظف �إد�ري

�ملهند�س جمدي غامن
م�ضت�ضار هند�ضي
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�مين لطفي �بو زينة
فني �ضيانة

عطا �ضحده �لدق�س
جنار

دائرة الهندسة والخدمات العامة

موظفو الصيانة العامة

حممد حاب�س �ضعد
فني �ضيانة 

حممد ر��ضد �ل�ضقار 
 م�ضـرف  فني �ضيانة

�ضامل �بر�هيم غطا�ضة 
فني �ضيانة

�ضهيل �أ�ضقر �أ�ضقر 
فني �ضيانة

حممد قا�ضم �خلاليلة 
مر��ضل
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دائرة الهندسة والخدمات العامة

موظفو النقل

موظفو الخدمات العامة

حممد عي�ضى �لرحامنة
�ضائق

�ليد حممد �لقرعان 
�ضائق

خولة �ضعود �لغر�غري
ماأمور مق�ضم

ح�ضن حممود �لطرمان 
�ضائق

عائ�ضة عبد�لرحيم �لز��هرة
موظفة خدمات عامة

عبد�هلل خلف �لر�ضد�ن 
ماأمور مق�ضم / م�رشف �ضالمة عامة

�أمرية عيد �لقبالن 
موظفة خدمات عامة

عزيزة �ضحادة �ل�ضتيات 
موظفة خدمات عامة

�ضالح �لدين عبدربه �لنميالت 
موظف خدمات عامة

�نت�ضار �ضعود �لغر�غري
موظفة خدمات عامة / بريد �جلامعة
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دائرة الهندسة والخدمات العامة

موظفو عمال الزراعة

�ليد �لبال�نة
عامل زر�عي

عبد�هلل در�ي�س �لغفاري
عامل زر�عي

ر�مي حممد �أبو�ضالح
عامل زر�عي

حممد �ضامل �خلو�لدة
عامل زر�عي
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رئيس الشعبة
مازم/١

آمنة الحباشنة

شعبة العلوم العسكرية

تعــّد مــادة العلــوم العســكرية و المواطنــة امتــدادًا عضويــً لفلســفة التربيــة والتعليــم فــي األردن، بوصفهــا بعــدًا مــن 
ــى  ــل عل ــامل، وتعم ــي الش ــن الوطن ــوم األم ــاول مفع ــي، إذ تتن ــي األردن ــم العال ــة للتعلي ــتراتيجية الوطني ــاد اإلس األبع
ترســيخ قيــم الــوالء واالنتمــاء واالعتــزاز بالوطــن ومؤسســاته العســكرية واألمنيــة، وتأهيــل الطلبــة للقيــام بأدوارهــم 
المســتقبلية كمواطنيــن منتميــن، وتعظيــم الشــعور الوطنــي واالعتــزاز بالثوابــت األردنيــة لديهــم، وصــواًل إلــى إحــداث 
التغييــر اإليجابــي الــذي يعــزز أمــن الوطــن واســتقراره وتتولــى شــعبة العلــوم العســكرية - التــي ترتبــط مــع دائــرة 
ــة التربيــة والتعليــم والثقافــة العســكرية - اإلشــراف علــى تدريــس المســاق مــن خــال  التعليــم الجامعــي فــي مديري
ــادة  ــط الم ــم رب ــة، ويت ــزة األمني ــف األجه ــن مختل ــن م ــن المنتدبي ــن، والمحاضري ــاط المؤهلي ــن الضب ــية م ــة تدريس هيئ
النظريــة بالواقــع الميدانــي عــن طريــق الزيــارات المبرمجــة لطلبــة المســاق بالتنســيق مــع عمــادة شــؤون الطلبــة والقوات 

المســلحة األردنيــة.
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نشاطات 
وفعاليات
الجامعة



226

وفد بنك القاهرة عمان
2020-12-2 

تكريم الدكتور ليث ابو عليقة
2020-12-5 



227

يوم الشجرة-داودية
2021-1-23

مبادرة نوى-تابلت-مطيع
27-1-2021



228

البرنامج التدريبي للربوت
2021-1-31 



229

اجتماع اللجنة االستشارية 
لكلية الشريعة

2021-2-9 



230

جمعية البيئة االردنية
2021-2-24 

تكريم طالبة جائزة القران الكريم 
2021-3-10



231

الملحق الثقافي العراقي
20-3-2021 

توقيع اتفاقية مع االكاديمية العربية 
المفتوحة للرعاية التلطيفية

2021-3-28 



232

توقيع اتفاقية مع االكاديمية العربية 
المفتوحة للرعاية التلطيفية

2021-3-28 

توقيع اتفاقية مع 
اكاديمية معً نستطيع

2021-3-28 



233

توقيع اتفاقية 
مع اكاديمة الشرق االوسط

2021-5-2 



234

توقيع اتفاقية 
مع اكاديمة الشرق االوسط

2021-5-2 



235

توقيع اتفاقية مع 
لجنة مخيم البقعة 

2020-5-8

توقيع اتفاقية مع مؤسسة 
المتقاعدين العسكريين

2021-5-9 
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توقيع اتفاقة مع مكتب طموحي 
2021-5-8
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توقيع اتفاقية مع
 جمعية الطاقة المتجددة

2021-5-19 

تكريم في كلية الهندسة
2021-5-22 



238

توقيع اتفاقية مع مركز الملك 
عبداهلل للتطوير 2020-5-26



239

زيارة رئيس اتحاد الجامعات العربية 
2021-5-24



240

برعاية الدكتور طال ابو غزالة 
افتتاح مؤتمر الريادة 2021-6-1



241

برعاية الدكتور طال ابو غزالة 
افتتاح مؤتمر الريادة 2021-6-1



242

وداع الملحق العماني
2021-6-14 



243

توقيع اتفاقية مع
 شركة هاش لتقنية المعلومات 

2021-6-16



244

زيارة الرئيس لألكاديمية البحرية 
2021-6-16



245

زيارة الرئيس لألكاديمية البحرية 
2021-6-16



246

توقيع اتفاقية
 مع نقابة المهندسيين

2021-6-20 



247

زيارة الرئيس إلكاديمية الطهي
2021-6-23 



248

زيارة الرئيس إلكاديمية الطهي
2021-6-23 



249

اتفاقية الجامعة مع المركز 
الوطني للبحوث الزراعية

2021-6-27 



250

زيارة نائب الرئيس
 للملحقية اليمنية

2021-6-30 

زيارة الرئيس
 لمركز الملك عبداهلل للتميز

2021-7-4 



251

تبادل تهاني عيد االضحى المبارك 
2021-7-24

زيارة الملحق العماني
2021-7-26 



252

اليوم الطبي المجاني
2021-7-26 



253

اليوم الطبي المجاني
2021-7-26 



254

تكريم الفائزين بالمسابقة 
الرمضانية
2021-7-28 



255

تكريم الفائزين بالمسابقة 
الرمضانية
2021-7-28 



256

لجنة االوبئة
2021-7-31 



257

لجنة االوبئة
2021-7-31 



258

حملة التطعيم ضد مرض كورونا



259

زيارة مساعد الرئيس للملحقية 
البحرينية 2021-8-23

جامعة االستقال فلسطين
2021-8-1 

زيارة رئيس واعضاء جمعية الوفاق 
2021-8-24



260

زيارة نائب الرئيس الى الملحقية 
الفلسطينية 2021-9-7



261

تكريم اوائل الثانوية في مخيم 
البقعة 2021-9-16



262

تكريم اوائل الثانوية في مخيم 
البقعة 2021-9-16



263

حفل التخريج السنوي 2021-9-25



264

حفل التخريج السنوي 2021-9-25



265

حفل التخريج السنوي 2021-9-25



266

حفل التخريج السنوي 2021-9-25



267

حفل التخريج السنوي 2021-9-25



268

حفل التخريج السنوي 2021-9-25



269

حفل التخريج السنوي 2021-9-25



270

زيارة الرئيس للمركز الوطني 
لحقوق االنسان92021-7



271

اللقاء االجتماعي مخيم البقعة 
2021-9-27



272

زيارة الرئيس للملحق الثقافي 
الكويتي 2021-9-29

تكريم طالبة كلية القانون
2021-10-6 



273

توقيع اتفاقية مع بلدية عين 
الباشا 2021-10-5



274

توقيع اتفاقية مع اتحاد الجامعات 
العربية 2021-100-17



275

توقيع اتفاقية مع اتحاد الجامعات 
العربية 2021-100-17

زيارة السفير الباكستاني
2021-10-11 



276

حفل توزيع جوائز البحث العلمي



277

حفل توزيع جوائز البحث العلمي



278

حفل توزيع جوائز البحث العلمي



279

حفل توزيع جوائز البحث العلمي



280

مشاريع تخرج كلية الهندسة


