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لقد استطاعت جامعة البرتا التي تهتدي مبعجزة مدينة األنباط يف البرتا ،انطالقا من عراقتها املحفوظة بسيادة املوروث عىل دالالت االسم ،أن
تصل إىل حيث يخطو طلبة العلم فيها نحو املستقبل مبا ميتلكون من أدوات الفهم.
أجل ...إنها البرتا ...التي أصبحت من أعاجيب الدنيا السبع يف األلفية الثالثة ،تشع بنورها يف كل اتجاهات األرض ،ومل يكن أمام جامعة البرتا إال
أن تقبل التحدي يف ربط السلوك باملعرفة ،وأن تكون كام البرتا مثار إعجاب طالبي العلم من أبناء الوطن واألمة ،تخطو نحو العلم بخطوات
رسيعة ،ولكن ثابتة لتصبح يف املقدمة بني املؤسسات األكادميية ،واألكرث متيزا ً.
وبفضل القادة الذين تعاقبوا عىل رئاستها من العلامء األجالء متكنت جامعة البرتا من توثيق األصالة ،وتعريب االنتامء من خالل ارتباطها باسم
املدينة العريقة ،وبني املعارصة من خالل ما تنتجه يف مجال املعرفة ،وأن تكون استجاباتها للتحدي حافزا ً لتحرير الطاقات الكامنة يف نفوس
طالبي العلم ،وإيقاظ الخيارات التي تعجز رؤاهم الخاصة عن تبنيها ،وأن تلبي احتياجات السوق العريب ،واإلقليمي يف التخصصات كافة ،التي
تواكب متطلبات العرص.
وقد تعاقب عىل إدارة الجامعة منذ تأسيسها علامء أجالء من خرية أبناء الوطن ،املشهود لهم بالتميز والكفاية أمثال :معايل األستاذ الدكتور أمني
محمود ،وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،ومعايل األستاذ الدكتور محمود السمرة ،الذي كان وزيرا ً للثقافة ،ورئيساً للجامعة األردنية لسنوات
طويلة ،واألستاذ الدكتور أحمد سامل ،واألستاذ الدكتور نزار الريس ،واملستشارون الذين تضافرت جهودهم مع الرؤساء إلرساء قواعد أكادميية عىل
أسس متينة .وتُو َجت الجهود مؤخرا ً برئاسة دولة األستاذ الدكتور عدنان بدران.
لقد متكنت هذه الحاضنة املعرفية ،التي مازجت بني العراقة والحداثة ،من أن تحتل مكانة متقدمة بني املؤسسات األكادميية األخرى عىل مستوى
الوطن ،وأن تنفرد يف التميز يف الكثري من التخصصات فيها ،وأن ترتقي مبدخالتها  -من خالل تطبيقها ملعايري الجودة -لتكون مخرجاتها عىل درجة
عالية من التفوق واإلبداع ،وذلك من وحي إميانها برضورة أن يتسلح أبناء األمة بالعلم واملعرفة.
كام متكنت البرتا من توحيد مستوى املدخالت ،واالرتقاء مبستواها من خالل ما متلكه من إمكانات؛ إذ امتلكت القدرة عىل رفع مستوى امللتحقني
بها مع اختالف الرشوط املرجعية للمدخالت ،وتعدد مستويات التحصيل ،فارتفعت مستويات الخريجني ،وارتقت إىل مستوى عال من املهنية،
منطلقة من إميانها بأهمية االستثامر يف اإلنسان ،ليكون قادرا عىل تحقيق الذات ،وبهذا أمكنها أن تكون منافساً يحسب له حساب يف سوق
العمل.
كام تدفع الجامعة بعجلة التنمية والتطوير ملجتمعها املحيل من خالل إميانها املطلق برضورة االنفتاح عليه ،وتقديم كل العون واملساعدة له
للنهوض به ،من خالل التوسع يف برامجها التدريبية املختلفة.
أما خريجو الجامعة ،فتحتضنهم الكثري من املؤسسات الوطنية ،والعربية ،والدولية يف القطاعني العام والخاص ،ليساهموا يف دفع عجلة التنمية
يف املجاالت السياسية ،واالقتصادية ،والتعليمية ،والصحية ،والثقافية.
تبدأ الخطوة األوىل ألبنائنا الطلبة  -بعد إنهاء املرحلة الثانوية بنجاح -بعملية انتقاء واختيار املرسب املناسب بكل متقدم ،بحيث يؤهله لتحقيق
طموحه وأحالمه التي منت معه منذ طفولته األوىل ،حيث متكنه برامج الجامعة األكادميية من حرية االنتقاء يف املسار األكادميي الذي يناسبه،
ثم يبدأ الطالب باالقرتاب من تحقيق املجد واألمل من خالل طريق النور الذي يتشكل أمامه يف قاعات الدرس ،التي يرشف عليها أساتذة عىل
درجة عالية من التأهيل األكادميي ،والقُدرة عىل توصيل املعلومة ،وغرس املعرفة يف ذهن الطالب ،وتدريبه عىل البحث واالستقصاء.
لقد استطاعت جامعة البرتا الوصول إىل العاملية يف برامجها ،كام نظمت الكثري من املؤمترات الدولية التي استقطبت كبار العلامء والباحثني من دول العامل
تأت لها ذلك بفضل جهود رؤسائها ،يساندهم يف ذلك مجلس األمناء الذي يضم أصحاب الخربة واملعرفة من النخبة ،الذين
العريب واإلسالمي كافة ،وقد ىّ
استطاعوا أن يوجهوا حركة النامء والتطور فيها إىل األمام ،وأن يسكبوا عصارة فكرهم ومعرفتهم ،لتكون وقودا يرسع من حركتها يف التطور ،للوصول إىل
تحقيق األهداف والغايات املرسومة ،وكان للخربات الرتاكمية لرؤساء الجامعة األثر البالغ يف هذا السبيل.
ويكفي جامعة البرتا فخرا أن تب ّوأ خريجوها مناصب رفيعة يف القطاعني العام والخاص ،وأنها أصبحت مقصدا لدارسني وفدوا إليها من أكرث من
ثالثني دولة عربية وأجنبية ،وتخرجوا فيها عائدين إىل بالدهم ،ليحتلوا فيها مراكز ذات شأن يف الوزارات املختلفة ،ويف السلكني العسكري واملدين
عىل ح ّد سواء.
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لقد استطاعت جامعة البرتا أن تغرس يف عقول طلبتها املبادىء واألسس العلمية لإلدارة ،والتسويق ،واملحاسبة ،والعلوم املالية واملرصفية،
إضافة إىل تزويد السوق املحيل باملختصني األكادمييني ذوي القدرة اإلبداعية يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات ،والصيدلة ،والكيمياء ،وهندسة
العامرة ،والتصميم الداخيل والجرافييك ،واملتميزين يف قطاع الصحافة واإلعالم عىل املستوى العريب.
وإميانا من الجامعة برضورة مواكبة التطور العلمي يف تكنولوجيا املعلومات ،خاصة وأن التقدم أصبح يقاس مبا لدى الدول من نهضة علمية
وتقنية يف هذا املجال ،فقد بادرت إىل طرح تخصصات تواكب احتياجات العرص مثل  :هندسة الربمجيات ،ونظم املعلومات الحاسوبية ،ونظم
املعلومات اإلدارية ،واألعامل والتجارة اإللكرتونية ،وشبكات الحاسوب ،وقسم اللغات الحديثة وغريها.
وجامعة البرتا معتمدة اعتامدا عاما وخاصا ،وهي عضو يف اتحاد الجامعات العربية ،واتحاد جامعات العامل اإلسالمي ،واتحاد الجامعات
الدويل ،واتحاد الجامعات العربية واألوروبية ،كام أنها عضو مؤسس يف رابطة املؤسسات العربية الخاصة للتعليم العايل.
وتشكل عامدة شؤون الطلبة يف الجامعة حلقة وصل بني اإلدارة وطلبتها ،وتعد من أهم مكونات اإلدارة الجامعية وأكرثها قرباً من الطلبة،
حيث تضطلع مبهمة إعداد الربامج الخاصة بصقل شخصية الطالب ،وتنمية مواهبه ،وميوله الفنية والرياضية ،عىل نحو يغني تجربته
الجامعية .ولتحقيق تلك األهداف تقوم العامدة بإعداد الربامج الثقافية ،والفنية ،واالجتامعية ،باإلضافة إىل املباريات ،واملسابقات الرياضية،
كام تقدم خدمة التوجيه النفيس ملساعدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات يف التكيف مع متطلبات الحياة الجامعية ،كام تتيح لهم الفرصة
لصقل وعيهم الفكري والوطني ،وذلك عرب مجلس الطلبة واألندية والجمعيات واللجان .وتركز العامدة عىل الطلبة املتفوقني أكادميياً ،أو يف
األنشطة الالمنهجية (رياضة وفن وثقافة...إلخ) من خالل التكريم والحوافز ،وتهيئة الفرصة لهم لتنمية تلك املواهب.
وتقوم العامدة مبتابعة شؤون الطلبة الوافدين ،وتسهيل اندماجهم يف املجتمع املحيل ،وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم ،كام تقوم مبتابعة
شؤون الخريجني ،ومد جسور الصلة مع السوق املحيل إليجاد فرص عمل مناسبة لهم ،كذلك تسعى إىل املحافظة عىل الصلة معهم لتعزيز
عالقتهم بالجامعة ،وانتامئهم إليها.
وتتيح العامدة الفرصة لطلبة الجامعة لالنخراط يف أنشطة وخدمات تخص املجتمع املحيل ،وتعزز التواصل باملؤسسات والهيئات الوطنية يف
القطاعني العام والخاص ،إميانا منها بالدور املهم الذي ينبغي عىل الجامعات القيام به خدم ًة للمجتمع املحيل ،إىل جانب املسوحات العلمية
التي تجريها كوادر الجامعة للتخطيط ملا يحتاجه السوق املحيل من تخصصات مختلفة.
وت ّم هذا العام قبول الدفعة الخامسة من الطلبة امللتحقني بكلّية الحقوق ،وستة برامج للدراسات العليا لدرجة املاجستري ( اللغة العربية وآدابها،
والصحافة واإلعالم ،وعلم الحاسوب ،وإدارة األعامل  ،)MBAاللغة اإلنجليزية ،والعلوم الصيدالنية).
وها هو مركز تعليم اللغات يواصل عمله بدءا ً من العام الدرايس (2012/2011م) .أما مركز التعليم اإللكرتوين فهو يعمل بشكل ف ّعال،
وتسعى الجامعة إىل التو ّجه بقوة إىل هذا النوع من التعليم .وقد ت ّم تجهيز قاعات التدريس يف الكليات كافة بأجهزة الـ (،)Data Show

كام أن الجامعة مغطاة جميعها ،باإلضافة إىل حافالتها بخدمة اإلنرتنت الالسلكية املجانية .وقد فرغت من بناء موقف لسيارات الطلبة
متعدد الطوابق يف حرم الجامعة ،وتواصل تأهيل سكن الطالبات الداخيل ،وتحديث بنيته ،وتأثيثه ،وإضافة قاعة ( )Gymريايض له .وقد
استحدثت الجامعة العديد من املطاعم يف حرم الجامعة ،من أجل مزيد من التنافس يف األسعار خدمة للطلبة.

كام تواصل الجامعة تحديث األجهزة الرياضية واملوسيقية يف عامدة شؤون الطلبة بأخرى ذات كفاءة عالية .وأضافت العديد من قاعات
الحاسوب.
وللتسهيل عىل طلبتها ،ومجتمعها املحليّ  ،تضم الجامعة يف حرمها مكتباً لخدمة العلم ،ومركزا ً لتصديق الشهادات بالتعاون مع وزارة التعليم
العايل.

6

غايات الجامعة:
الحاكمي ُة:
رصفاتِها ،ومؤهل ٌة اسرتاتيجياً لقياد ِة الجامع ِة لتحقيق رؤي ِتها
املحافظ ُة عىل قياد ٍة وحاكمي ٍة مسؤول ٍة ،ت َ
ُحاس ُب عىل أعاملِها ،وحريص ٌة يف ت ُّ
ورسال ِتها ،واالستعام ِل األمثلِ ملواردها واستدام ِتها.
البيئ ُة العلمي ُة واملوارد البرشية:
تأسيس بيئ ٍة علمي ٍة مفعم ٍة بالحيوي ٍة والنشاط ،عن طريق توفريِ املوار ِد البرشي ِة ،واملالي ِة ،والبنية التحتية للتعليم والت َعلُّم ،واملساهمة يف إنتا ِج
املعرف ِة والتكنولوجيا ونرشهام .
البيئ ُة الثقافي ُة:
َ
االختالف ،وت ُساه ُم إيجاباً
تطوير النشاطات الفكرية ،والتفكريِ اإلبداعي ،وحري ِة التعبري ،والحوار الجامعي لتأسيس بيئ ٍة ثقافي ٍة غني ٍة ،تحرت ُم
يف ثقاف ِة املجتمعِ املحيل.
البيئ ُة االجتامعي ُة:
ِ
نسجم ،يتميز ببيئ ٍة ُم َحفِّز ٍة،
وظروف عملٍ وت ّعلُّم ٍ مشجع ٍة ،يستطيع العاملون والطلبة من خاللِها التمت َع
جامعي ُمتعاونٍ و ُم ٍ
بنا َء مجتمعٍ
ٍ
بإنجازاتِهم ،واملساهم َة إيجابيا بكاملِ قُدراتهم.
  جود ُة التعليم:
توفري وتعزيز التعليم
النوعي امل ُد َّعم واملدمج بربام ِج مدروس ٍة متنوع ٍة مناسب ٍة ،وذلك إلعدا ِد خريجني من ذوي الكفاء ِة األكادميي ِة واملهني ِة
ِ
املميز ِة ،قادرين عىل استقا ِء العلم َ
طوال حياتِهم ،مام يمُ َ ِّك َنهم من شقِ طري ِقهم نحو الدراسات ال ُعليا وسوقِ العملِ بنجاح.
بنا ُء الكفاءات:
ومنح الحواف َز التي تمُ َكِّن العاملني والطلبة يف الجامع ِة من تطوي ِر مهاراتِهم ،وخرباتِهم ،وكفاءاتِهم ،ومن ث َم
إيجا ُد َ
الفرص ،وتصمي ُم الربام ِجُ ،
ترقيتهِم.
البحث العلمي والتعاون الخارجي:
ِ
توفري التمويل والدعم الالزم ،والتجسري ِمع العا ِمل الخارجي ،وتشجيع ُاالخرت ِ
ِ
اعات واملبتكرات ،إليجاد ِ
واالكتشافات
البحث العلمي،
فرص
املبتكرة ،ونقلِ التكنولوجيا ،واملشاركة الفعالة يف الندوات واملؤمترات.
خدم ُة املجتمعِ املحيل
الجوانب االقتصادي َة واالجتامعي َة وإثرائها يف املجتمعات
دع ُم النشاطات واملبادرات املنهجي ِة والالمنهجي ِة املختلفة ،وامل ُو َّجهة إىل تقييم
َ
املحلية.
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كلمة رئيس الجامعة  
أعزايئ الخريجني،
إن الجامعة بوظائفها الثالث :التعليم ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،هي أداة أساسية من أدوات التغيري االيجايب يف مجتمعها نحو
التقدم واالزدهار واخذ ذلك املوقع بني صفوف املجتمعات املستنرية واملنتجة ،حيث ينضوي بني طيات تلك الوظائف العديد من العنارص
التي أخذت جامعتكم عىل عاتقها تكريس جهودها للعمل عليها حتى تكون مخرجاتها حسنة السلوك وعالية اإلبداع قادرة عىل سرب غور
التحديات التي تحيط باملجتمع واألمة ،فهذه هي الجامعة تالحق الجديد يف املتطلبات العلمية والفكرية ،والبحث العلمي ،وتطوير أساليب
تدريب هيئاتها التدريسية واإلدارية ،وتنشئ املراكز املتخصصة باللغات والتعليم اإللكرتوين ،وبكل اعتزاز وثقة تفتح ذراعيها للربط مع
العديد من الجامعات ودور العلم النوعي الرصني دوليا عرب اتفاقيات تعاون معها.
كام فتحت أبوابها لتشارك هيئات عاملية ومتخصصة بجودة معايري عملها فاستحقت االيزو بجدارة منذ خمسة أعوام ،وحصلت عىل
مراتب مرشفة يف تصنيف ( )QSالدويل واليبومرتكس وغريها .وبالبيئة السليمة الهادئة استحقت بجدارة جائزة الجامعة األقل عنفا واألكرث
أمنا ،بعد نشاطها ومنهجها بتفريغ طاقات الطلبة يف عمل جامعي ومجتمعي معطاء ،وتبني لغة التفاهم ونبذ الغلو والتطرف وتهميش
اآلخر.
إن الجامعة وهي تسري بخطى ثابتة ،تسعى لتحقيق رؤيتها ألن تكون الخيار األفضل للعلم واملتعلمني وطنيا وإقليميا ،شحذت الهمم
إداريا وتدريسيا وبأقىص اإلمكانات من خالل جعل البيئة الجامعية بيئة ذكية تستقطب الكفاءات ،وتفتح أبواب اإلبداع للطلبة وجعل
الحوار الخالق لغة التفاهم والتعاون بني الجميع ،فضال عن جودة التدريس وتطوير بنيتها التحتية لتواكب تطلعاتها يف الريادة ،وإن تأسيس
كلية اإلعالم وكلية الحقوق وقاعات التدريب للتعلم املستمر والطريق الدائري ومبنى اصطفاف السيارات لهي الشواهد عىل تطوير مرافقها
املدروس واملتوازن.
لقد دأبت الجامعة عىل أن تكون صاحبة الريادة يف كل جديد فكانت الرائدة يف تأهيل مدارس حكومية عديدة وإنشاء الوحدات
الخدمية ملجتمعها املحيل كمكتب التعليم العايل والعلوم العسكرية وخدمة العلم واستجابة حرمها للفعاليات الوطنية الثقافية والفكرية
كافة.
الخريجون األحبة،
هنيئا لكم إنجازكم ،وهنيئا لجامعتكم بخري سفراء لها ،تحملون اسمها أينام حللتم وارتحلتم ،مفتخرين بإنجازاتكم فيها ،وهنيئا لذويكم
ومحبيكم الذين ارتقبوا بفرح غامر نتيجة صربكم ومثابرتكم ،وهنيئا للوطن واألمة بكم حاميل مشاعل التغيري فيهام.
مع أطيب التمنيات بالتوفيق والفالح ،،،

14

رئيس الجامعة
أ.د .مروان املوال

كلّية اآلداب والعلوم
الرؤية:
كلية اآلداب والعلوم يف جامعة البرتا حاضنة للمعرفة واإلبداع.

•تشجيع حرية التعبري والتفكري.
•تحقيق املساواة والفرص املتكافئة بني الطلبة.
•تنمية الحس باملسؤولية الفردية والجامعية.
•ترسيخ تقاليد الحوار املوضوعي وقبول الرأي اآلخر.

الرسالة:
•تقديم برامج عالية الجودة يف مختلف التخصصات.
•توجيه الطاقات العقلية والنفسية نحو اإلبداع واالبتكار األهداف:
والتفكري املستقل.
•تزويد الطلبة باملعرفة الرضورية ملجابهة مشكالت العرص
•تقييم متواصل للعملية التعليمية بشقّيها النظري والعميل.
وتحدياته.
•حفز الطلبة عىل التعلُّم الذايت ،واكتساب املعرفة حتى
•تقديم خطط دراسية عالية الجودة ملختلف التخصصات.
بعد التخ ُّرج.
•بناء ثقافة متكاملة تجمع بني العلوم واآلداب.
•استقطاب خرية الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس.
•االهتامم بالحضارة العربية اإلسالمية ،وإثراء املكتبة
•توفري أحدث الوسائل التقنية لتعزيز العملية التعليمية.
العربية بنرش ذخائرها.
•املساهمة يف خدمة املجتمع املحيل وتطويره نحو األفضل.
القيم:
•التحليّ مبناقب العطاء العلمي.
•تقديم دراسات عليا يف التخصصات اإلنسانية والعلمية.

36

كلمة العميد

الطل َبة الخريجون

اآلداب والعلو ْم
طلبة كلي ِة
ِ
باألصال ِة عن نَفْيس ،وبال َّنياب ِة عن ُز َماليئَ ،وزمياليت أْعضا ِء َهيْئَ ِة التَّدريس بمِ ا
أُ َحيّي ُك ْم َجميعاً بتَ ِحيَّ ٍة طَيَّبَ ٍة ،وأُبار ُِك لكُم َ
ني ال َّد َر َاس ِة ،وأُثمََّ ُن ما بَ َذلْتُمو ُه من ُج ْه ٍد ُمتَ ِ
الوصو ِل إىل ما كُ ْنتُ ْم ت َْص ُبو َن إليه ،وهو ال ُح ُص ُ
ول عىل
واصلٍ من أ ْجلِ ُ
أَنْ َج ْزتمُ و ُه يف ِس َّ
ال َّدرج ِة الجا ِم ِع َّي ِة األوىل.
وات ال َّدر َاس ِة ،كَ َّونْتُم َص ٍ
يف َس َن ِ
داقات َم َع ُز َمالئِ ُك ْم َس ْو َف تد ُوم أ َمدا ً طويالًَ ،وتمَ َّك ْنتُم من ِب َنا ِء ث َقافَ ِت ُك ْم ،وقُ ُدراتِ ُك ْم ،و َمهاراتِ ُك ْم،
فأصبَ ْحتُ ْم قا ِدريَن عىل ُم َوا َج َه ِة التّح َّد ِ
يات التي ستُقا ِبلُكم يف ال َحيا ِة ال َع َملِيّة.
ْ

رسيعِ التَّ َغيرُّ  ،يَ ْح ِم ُل يف طَ َّياتِ ِه ُمشْ ِك ِ
زي ٍة،
الت ال َعصرْ  ،إالّ أنَّ ُك ْم ِبفَضْ لِ ما لَدي ُك ْم من َع مَ
أنتم ت ُ ْدرِكو َن أنَّكُم تعيشو َن يف َعال ٍَم َ
وما اكتَ َس ْبت ُمو ُه من َمعارِف ،قا ِدرو َن عىل ُمجابَه ِة تلك امل ُشْ ِك ِ
الت وإيجا ِد ال ُحلو ِل لها.
وفقكم الله وسدد خطاكم

نائب الرئيس وعميد كلّية اآلداب والعلوم
أ.د .محمد العناين
37

قسم اللغة العربيّة وآدابها  /أعضاء هيئة التدريس

د .عاطف محمد كنعان
رئيس القسم

أ .د .أحمد موىس الخطيب

أ .د .عصام محمد سخنيني

أ .د .وليد أحمد العنايت

د .رزان محمود إبراهيم

د .إبراهيم حسني خليل

د .أماين سليامن عبد الله

د .نبيل عيل حسنني

د .هارون محمد الربابعة

م .باعث الحروب

باإلضافة إلى:
م .ب���ي���ان م��ح��م��د ع��م��رو
م .ه�����وزان ع��ث�مان ال��ق��ايض

38

قسم اللغة العربيّة وآدابها  /خريجو الفصل الصيفي
باإلضافة إلى:
ت��غ��ري��د ع���وي���د ال��ج��ه��ن��ي

قسم اللغة العربيّة وآدابها  /خريجو الفصل األول
باإلضافة إلى:
زي���ن���ه ن���اه���ض اس��ط��ف��ان
أوىل التخصص

م��ه��ا م��ح��م��ود ال��خ��ل��ي��ل

قسم اللغة العربيّة وآدابها  /خريجو الفصل الثاني

رندة محمود إبراهيم

آيات محمود الرواحنة

أسيل وليد نصار

محمد عودة املناصري

منيزل محمد الفقهاء

نور صالح الدين الحاليقة

أوىل التخصص

محمد أحمد املساعفة
باإلضافة إلى:
ه����ت����اف ح���س�ي�ن ح���رب

39

ماجستير اللغة اللغة العربية وآدابها  /خريجو الفصل الصيفي
باإلضافة إلى:
إمي����ان ع��ب��د امل��ن��ان خالد

ماجستير اللغة اللغة العربية وآدابها  /خريجو الفصل األول
باإلضافة إلى:
ع��م��ر ف����واز أب���و سبيتان

ماجستير اللغة اللغة العربية وآدابها  /خريجو الفصل الثاني

باإلضافة إلى:
آم���ن���ه ع��ل�ي ال��ن��ع��ي��م��ي

40

قسم اللغة اإلنجليزيّة  /أعضاء هيئة التدريس

د .نهال مصطفى عمرية
رئيس القسم

أ.د .رسول شاين الخفاجي

أ.د .عبد الباقي محمد الصايف

أ.د .ماجد فليح النجار

أ.د .محمد إسحق العناين

د .نافذ أنطونيوس شامس

د .زينب محمد رسول الكيالين

د .عدنان عبدالدايم

د .عال محمد كامل الدباغ

د .محمد عواد الشناق

د .نهى أسعد سلطان

م .أمينا عزام األسري

م .جهينة نهاد املوىس

م .رزان محمد الزيود

م .عبري جورج شنيص
41

م .فادية قاسم عبد الهادي

م .هبة سليم عمرو

باإلضافة إلى:
د .أم����ل ع��ب��دال��ل��ه ال��ش��ن��اق
د .م��ارس��ي��ل ش���وق���ي امل��ع�شر
د .ي�������ارا م����ج����دي ص�ب�ري
م .داي����ان����ا م��ح��م��د ش��اه�ين
م .س��ام��ي��ة ف�����وزي ش��ح��ادة

لقاء عميد كلية االٓداب والعلوم يف الطلبة املستجدين

42

قسم اللغة اإلنجليزيّة وآدابها  /خرّيجو الفصل الصيفي
باإلضافة إلى:
ب��ش��ائ��ر ي���وس���ف بحلق
أوىل التخصص

حال محمد الخريشا

ميس عامد كتانه

يارا خالد الطاهر

قسم اللغة اإلنجليزيّة وآدابها  /خرّيجو الفصل األول

حنان عبد الرحمن نعسان
أوىل التخصص

تاال محمد السعودي

تسنيم يوسف العدوان

مريم مازن محمود

نهلة زاهية أبو طه

رحمه ثابت بيوك

43

قسم اللغة اإلنجليزيّة وآدابها  /خريجو الفصل الثاني

حمزة حمدى املحمود

دانيا أكرم بريويت

سارة سعيد خليفه

سمر سفيان أبو رميلة

لينا أسامة جسار

مرح صهيب العناين

مرح عبد الله أبو حمد

نعمت عامد حسونة

أول التخصص

باإلضافة إلى:
روان منــــر مــــصـــري

األردن وطنك�م .أرض�ه درب الس�ماء،
وعل�ى ث�راه الطه�ور كان�ت أول�ى
خطوات الفاتحي�ن لفجر جديد للحضارة
اإلنسانية.

44

قسم اللغة اإلنجليزيّة /الترجمة /خرّيجو الفصل الصيفي

ساجدة سامي حسني
أوىل التخصص

أحمد عامر احدوش

دعاء نبيل البشيتي

قسم اللغة اإلنجليزيّة /الترجمة  /خرّيجو الفصل األول

دانيه مروان غانم

عفيف عصام املرصي

رؤى أمجد الكردي

نائله أمجد إبداح

باإلضافة إلى:
مل����ي����اء م���ح���م���د ال��ع��ل��ب��ي
أوىل التخصص

أم����ام����ه ح�������ازم م���ص���ط���اوي
ف�������رح أح����م����د ال���ب���ي���ط���ار
الن������ا ع����ص����ام ال����ب��ي�رق����دار
ن�����ور ع���ب���د ال���ح���ل���ي���م ص���در
ي���اس���م�ي�ن خ���ال���د ال����ع����زاوي

45

قسم اللغة اإلنجليزيّة  /الترجمة  /خريجو الفصل الثاني

آية جابر خليفات

بيان رائد القييس

متار هاين الحديد

حنني حنا دعيس

زين موىس العبدالالت

عرين كامل الطحان

لني موىس املزرعاوي

مي مازن الفطافطة

باإلضافة إلى:
ه���ل���ا م����ح����م����ـ����د ن����ه����اد
أوىل التخصص

أم������ن������ه ي������ون������س ع�����وض
دع������������اء أس������ع������د خ�ض�ر
س���������ارة أمي��������ن أب��������و ل�بن
ع����م����ر ع�����ص�����ام ال���زع���ب���ي
وفاء كامل أبو علم

لقد سلحتكم جامعة البترا بكل ما
تحتاجونه من علوم ومهارات لمواجهة
عصر العلوم والتكنولوجيا ....فكونوا
عند حسن الظن بكم.

46

ماجستير اللغة اإلنجليزيّة  /الترجمة  /خرّيجو الفصل الصيفي
باإلضافة إلى:
زي�����ن م��ح��م��د ال���ع�م�اي���رة
أوىل التخصص

أس�����ي�����ل غ�����س�����ان ج�����رار
س���ل���ط���ان ن���ذي���ر ال��ق��ي�سي
ف��ت��ح��ي ال��ه��ي�شي ال���زي���داين
ي���اس���م�ي�ن ع��ل�ي ال����دردي��س�ي
ي���وس���ف م��ح��م��د ال��زع��ب��ي
وداد امحمد عون
ماجستير اللغة اإلنجليزيّة  /الترجمة  /خرّيجو الفصل الثاني
باإلضافة إلى:
م�����������رام ع���ل���ي ح���م���ادة
أوىل التخصص

أس��ي��ل ع��ط��ا ال��ل��ه الشبيكات
س������وزان ن��ج��ي��ب أب��وع��ب��ي��د
ع����م����ر ف�����اي�����ز ال���ن���اظ���ر
م���ه���ا م��ح��م��د ن�����ور ب��ل��ق��ر

زيارة عميدة كلية االٓداب يف جامعة لوفن-بلجيكا
47

قسم العلوم التربوية  /أعضاء هيئة التدريس

أ.د .فخري رشيد خرض
رئيس القسم

أ.د .محمود عطا حسني

د .إسامعيل محمد الزيود

د .أسيل أكرم الشوارب

د .بارعة بدر الدين النقشبندي

د .حاتم أحمد الرصايرة

د .سناء عبد الوهاب الكبييس

د .سهيلة عيىس أبو السميد

د .محمود جامل السلخي

د .إسحق محمد رباح

د .إميان محمد غيث

د .تغريد توفيق أبو حمدان

د .سهري فارس السوداين
48

د .عيل سالمة الخضور

د .قاسم جميل الثبيتات

قسم العلوم التربوية  /أعضاء هيئة التدريس

د .مرام فؤاد أبو النادي

د .مي سليم الطاهر

د .نرمني يوسف غوامنة

د .هشام راجي العميان

م .شيامء فتحي موىس

م .فاتن فياض قناديلو

د.نهيل محمد الجابري

باإلضافة إلى:
د .فاطمة سليم الطراونة

ورشة عمل لقسم العلوم الرتبوية بالتعاون مع امل ٔوسسة االٔملانية

49

قسم تربية الطفل  /خرّيجو الفصل الصيفي

باإلضافة إلى:
م��ال��ك ط��اي��ل ال��ع��دوان

سعاد كامل أبو جباره

دعاء محمد عبد الحليم
أوىل التخصص

قسم تربية الطفل  /خرّيجو الفصل األول

فرح نارص زعرت

فاطمة محمد حاكمي
أوىل التخصص

نازك محمد كنعان

قسم تربية الطفل  /خريجو الفصل الثاني

سايل يعرب الربغويث
أوىل التخصص

50

والء سمري الصباح

قسم معلم صف  /خرّيجو الفصل الصيفي

باإلضافة إلى:
روان عطاالل��ه النجادات

ياسمني حاتم عبد الله
أوىل التخصص

قسم معلم صف  /خرّيجو الفصل األول

باإلضافة إلى:
غـاده املـغــري العــــبويش
أوىل التخصص

غ��دي��ر ي��وس��ف ق��وق��زة
روان بــســــام مـصــــلح
رزان هاين أبو زيد
قسم معلم صف  /خريجو الفصل الثاني

إيناس أمني أبو خديجة

أماين ثاين الفايز

إرساء سعادة السعدي

آية فايز قنديل

حنان محمود موىس

ربا طالل النوايسة

رشيدة محمد غيث

رهام عبد اللطيف الدبايبة

أوىل التخصص

51

قسم معلم صف  /خريجو الفصل الثاني

روان سمرين العوامله

سارة إبراهيم العميان

سناء محمود شاهني

سهى عبد الرحيم السكارنة

صفاء سمري سالمة

نرسين عمر صبح

نور إسامعيل عبد القادر

هبة درغام أبو راس

هديل حسن ررصص

هديل زهري دبش

هناء أحمد عمر

هيا سعيد عبد الهادي

باإلضافة إلى:
روع���ة ج��ه��اد أب���و فنار

52

قسم الكيمياء  /أعضاء هيئة التدريس

د .رامي عبد املجيد عبد الرحيم
رئيس القسم

د .نبيل مصباح الدريني

م .ليىل عوين قدورة

د .عبد املنعم محمود الطويق

م .نهى إسامعيل سويدان

د .هاين عيل ياسني

م .هديل تحسني السنجالوي

اليوم العلمي الثاين لقسم الكيمياء

53

قسم الكيمياء  /خرّيجو الفصل الصيفي
باإلضافة إلى:
االء م����ح����م����د ش���ت���ات
أوىل التخصص

ص���ف���اء ول���ي���د ال��ع��ط��ي��ات
أحمد صالح قنوع

أنس عبد الحليم املحاميد

قسم الكيمياء  /خرّيجو الفصل األول
باإلضافة إلى:
أس����ام����ة م���ح���م���د اغ��ن��ي��م
أرشف م��س��ل��م ال����رواش����دة
أمي��������ن م��������وىس ق���ن���دي���ل
مرام منصور العجالني
أوىل التخصص

جميل كامل يامني

االٔوملبياد الكيميايئ الرابع لقسم الكيمياء
54

قسم الكيمياء  /خريجو الفصل الثاني

إميان سليامن زبن

ختام محمد سليامن

رنا محمد القييس

رند معز النتشة

روان عبدالرحيم أبوعقلني

صدام فارس محمد

عائشه مثنى حمد

فرح محمود شناعة

قيص عيل أبو دية

كريستينا محمود خاطر

محمد أنس جحا

باإلضافة إلى:
م��ح��م��د م��ح��م��ود ال��ن��س��ع��ه
أول التخصص

م������ن������ى م�������������ازن خ�ي�ر
م���ه���ن���د م��������وىس أي������وب
ن��ور ال��ه��دى خ��ال��د الخصيالت
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قسم اللغات الحديثة  /اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابها  /أعضاء هيئة التدريس

د .ليالس رشيد الدقر
رئيس القسم

د .أحمد عمر موىس

أ.د .أحمد ياسني القطب

باإلضافة إلى:
ب��ي�ير ك��ل��ود ك��ازان��وف��ا

د .ملك حنبيل املقديس

اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابها  /خريجو الفصل الثاني

حال عامد زيتون

56

د .أكرم محمد بريويت

قسم العلوم األساسية  /أعضاء هيئة التدريس

د .فارس عبد الجبار بدوي
رئيس القسم

د .محمود محمد كتكت

د .رفيق عبد الله الخرض

د .وسيم أحمد عودة

م .عيل عبدالقادر الصعوب

م .غسان خميس أبو فودة

د.صالح أحمد قطيشات

باإلضافة إلى:
د .رائ����د راج����ح أب����و ع���واد

تجربة علمية خالل اليوم العلمي الثاين لقسم الكيمياء
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من أنشطة كلّية اآلداب والعلوم

تكريم ا ٔ.د .نهاد املوىس يف فعالية يوم اللغة العربية

االحتفاء بيوم اللغة العربية

تكريم الفائزين يف جائزة محمود السمرة

ندوة نحو صياغة حملة إعالمية وطنية ملكافحة التدخني
58

مهرجان مكافحة التدخني التاسع

من أنشطة كلّية اآلداب والعلوم

تكريم معايل جريس ساموي يف مهرجان مكافحة التدخني التاسع

تكريم ا ٔنس الطنطاوي يف مهرجان مكافحة التدخني التاسع

استضافة قسم العلوم الرتبوية للعني هيفاء النجار

قسم العلوم الرتبوية يستضيف االٕعالمية إميان العكور

نشاط قسم اللغة العربية احتفاءا ً بيوم اللغة العربية

رئيس الجامعة يكرم عميدة كلية االٓداب بجامعة لوفن
59

كلّية العمارة والتصميم
األهداف:
الرؤية:
النهوض املتميز بالعامرة والتصميم يف البيئة املحلية واإلقليمية مبا • اكتساب مهارات التصميم املختلفة.
• احرتام التنوع.
يواكب أحدث املنجزات يف الحضارة اإلنسانية.
• التعددية والرأي اآلخر.
الرسالة:
• العمل ضمن فريق تقدير اإلبداع واإلنجازات.
ملا كان للعامرة والتصميم دور أسايس يف توفري بيئة منسجمة مع قيم • حامية الحرية الفكرية.
أصحابها الجاملية والروحية ،مبا يعني عىل االرتقاء باإلنتاج املعنوي • تطوير الفكر اإلبداعي املستقل.
واملادي ،فإن الكلية تهدف إىل إعداد رشائح متميزة من أهل التخصص،
بقدرات خالقة وإبدا ٍع وابتكا ٍر يَ ِس اَمن املنجز املعامري والتصميم بأنواعه.

62

كلمة العميد

أبنايئ وبنايت ...
عىل صفحات عدد جديد من مجلتكم القامئة اليوم ،وأنتم تستعدون لالنتقال إىل مرحلة جديدة يف الحياة .اليوم تخرجون إىل
معرتك الحياة وقد تم تزويدكم بالعلم واملعرفة ،واكتسبتم املهارات التي متكنكم من مزاولة العمل املتميز والهادف ،املتوجه
للمجتمع بشتى الوسائل ،سواء أكان يف هندسة العامرة أم التصميم الداخيل أم التصميم الجرافييك.
يوم جديد يفتح لكم أبواب عامل جديد ،عامل مامرسة املهنة وخربة الحياة الحقيقية .يف مخيلتي ترتسم صورة مرشقة
البتسامة عذبة لطلبة متحابني ،مل ينفكوا يعملون بجهد كبري ،اجتهدوا وسهروا الليايل يف سبيل الوصول إىل ما هم عليه اآلن..
صورة شباب يسعى إىل التميز  ...شباب مل تفرت ابتسامتهم أو عزميتهم واجتهادهم ..شباب أرصوا عىل مواصلة العمل الجاد،
مع لفيف من الزمالء املدرسني وكادر الكلية ممن حمل الصفات نفسها ،مصممني عىل الوصول إىل األفضل .وهذا ما آىت مثره
وحصد جوائز عىل صعيد الجامعات العربية واململكة ونرشت نتاجاتهم يف مواقع عاملية.
لقد حرصنا خالل السنوات التي عشتموها داخل الكلية عىل أن نحاول بجهد تنمية مهاراتكم يف التفكري بإبداع ومنطقة
وشمولية ،من خالل البحث والتحليل واالستنتاج ،والتعامل بنجاح مع جميع املجاالت التصميمية ،مع فهم إيجايب لألشياء
ودراستها بتعمق وموضوعية ودقة عالية ،ومواكبة كل ما هو جديد يف مجال التخصص واملعارف األخرى ،والعمل بروح
الفريق إلنجاز املهام املوكلة إليكم بتميز ،مع تفكري موضوعي وثقة عالية بالنفس ،وتنافسية يف الوصول إىل مستوى أكرث
إبداعاً لتلبية حاجات املجتمع وطموحاته.
اليوم إذ تدخلون هذا العامل الجديد ،عامل مامرسة املهنة والتنافس يف الحياة ،أجد نفيس أوصيكم بالوعي واإلخالص والحس
الجميل ..انهضوا ،وتفهموا األشياء واألحداث حولكم ..لخدمة مجتمعكم بشتى الوسائل ..انرشوا الجامل أين ذهبتم ،وكيفام
مضيتم ..بحب وتواضع وتفان ..فذلك أسمى وأجدى من االكتفاء بحلم التفوق ،واعتالء املناصب ،وتحقيق العيش الريض،
فهيا إىل العمل والبناء..
والله املوفق ،،،

عميد كلية العامرة والتصميم
د .هدير مرزة
63

قسم هندسة العمارة  /أعضاء هيئة التدريس

د .خالد كامل الطرزي
رئيس القسم

د .هدير إسامعيل مرزة

د .ليىل حمدي البسطامي

د .ماهر عبداملجيد الشيخ خليل

م .رانيا فايز أبو رمضان

د .خالد يوسف جيويس

د .فاطمة ميادة النمري

د .يارس محمد أبو هاشم

م .دينا مروان السعدي

م .نائلة حسني الحياري

باإلضافة إلى:
د .محم��د م��وىس الخلي�لي
م .رع��د وجي��ه عيس��وه
م .ف��داء محم��د الحنب�لي

64

م .ياسمني زكريا السعودي

قسم هندسة العمارة  /خرّيجو الفصل الصيفي

أحمد محمد الرفاعي
أول التخصص

عامر أحمد العيش

قسم هندسة العمارة  /خرّيجو الفصل األول

أمين حسن زيدان

أسامة عباس العريفي

دياال نبيه أيوب

زهراء محمد إسامعيل

سارة مسعود املغريب

سامح نايف العطار

عبد الله جواد عبد الخالق

لجني عادل عساكره

ملى قيس وتوت

لينا إسامعيل سلمونه

لينا عوين أبو استيته

أول التخصص

رفقة عادل يوسف

65

قسم هندسة العمارة  /خرّيجو الفصل األول
باإلضافة إلى:
ب����در ع��ق��ل��ه امل��ط�يري
ي�����زن م���ن�ي�ر س��م��ري��ن

ملك سعود العرموطي

نيفني محمد أبو قبيطه

هديل خرض جروان

قسم هندسة العمارة  /خريجو الفصل الثاني

رندة فتحي األسطة

أفنان محمد الخويل

أالء إبراهيم األيوب

آيه خليل محفوظ

آيهاب محمد عوين صالح

جنان مصطفى مصلح

رند عمر عبد السالم

رند محمد غويل

روان رياض حجي

سارة سفيان الجعربي

سندس صالح الكسواين

أوىل التخصص

رنيم إبراهيم قدورة
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قسم هندسة العمارة  /خريجو الفصل الثاني

رشوق جهاد العناين

طارق فتحي صالح

عمرو محمد املرصي

عيىس عيل املرصي

غدير ماهر عنبتاوي

لينة حسام بدران

محمد بن عبد اللطيف الرسحي

محمود محمد املوصيل

نادين سليم البيطار

هبة حلمي أبو حمدان

يارا يوسف صفوري

باإلضافة إلى:
أس��ي��ل ب��س��ام األخ����رس
س����ارة م��ح��م��د زك��ارن��ة

الش�باب المس�لح بالعل�م مؤه�ل
للحي�اة والعمل ،وهم ره�ان الوطن
لبن�اء مس�تقبله ،وتحقي�ق نهضت�ه،
ومواجهة تحدياته.
67

قسم التّصميم الداخلي  /أعضاء هيئة التدريس

د .عصام متويل محمد

د .ميادة فهمي الحيايل

م .منى مروان األنصاري

باإلضافة إلى:
د .واص���ف رض����وان املومني م .س�������وزان ع���ط���ا ال���زي���ر
رئيس القسم
م .ف��ات��ن ي��وس��ف ال��ن��ش��اش
د .أحمد محمد عبد الجواد م .ن�����ورا م�����ازن ال��ط��ب��اع
د .ش�����ذا رام������ز م��ل��ح��ي��س

أ.د .رئيس الجامعة خالل أفتتاحه معرض كلية العامرة والتصميم

68

م .نهى نعامن عثامن

قسم التّصميم الداخلي  /خرّيجو الفصل الصيفي

فريال عمر عباس
أوىل التخصص

دميا محمد هاكوز

أالء طاهر عوكل

محمد عيل حامد

باإلضافة إلى:
أب������رار ب��ش�ير ال��زع��ب��ي
نادي��ة ح��ريب عريق��ات
هدي��ل وائ��ل الح��وراين

قسم التّصميم الداخلي  /خرّيجو الفصل األول

جامنة عاصم العامل

ديانا عادل القاسم

ديفيد سلفادور جونزالز

رامي زهري حمدونه

رؤى محمد جربي

سابيا سعد الفيومي

ساري أحمد البخاري

سامح محمود الكيالين
69

قسم التّصميم الداخلي  /خرّيجو الفصل األول

عيىس يوسف العوراين

فرتان جوين شكريان

منرية عادل عيىس

محمد هاين محمد

باإلضافة إلى:
ث����ري����ا إي�������اد ي��اس�ين
أوىل التخصص

إبراهي��م فتح��ي حس��ن
هبة إبراهيم فاعور

وداد حسان عناب

قسم التّصميم الداخلي  /خريجو الفصل الثاني

إرساء أكرم مرار

أالء محمد الفرغيل

آيات محمد كوكش

بسمة قاسم الجمل

رانيا نجيب يوسف

زينة عادل زعزع

ساندي سامر السكر

سلمى محمد امللقى

أوىل التخصص
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قسم التّصميم الداخلي  /خريجو الفصل الثاني

سهام نبيل الصالج

شهد زياد عليان

صفايا سامي أحمد

عدي سمري حدادين

عمر جامل حداد

ليث رمزي املدانات

مايا محمد أديب النجمي

محمد جامل نرص الله

معن عبد الرحمن إسامعيل

مالك محسن رضاغمة

مي عيىس عيل

مريا معتز خري

ميس سليامن أحمد

نتايل عامر الحدادين

نرمني زاهر املرصي

نور “محمد زياد” أبو منشار
71

قسم التّصميم الداخلي  /خريجو الفصل الثاني
باإلضافة إلى:
أح��م��د ي��وس��ف م��ج��دالوي الن����ا ش���ع�ل�ان ال��خ��ط��ي��ب
راك�����ان ب��س��ام ش��ف��اق��وج ل��ي��ن��ا م��ح��م��د أب����و زي��د
زي��د عبد ال��ق��ادر الخطيب ه���ي���ا م���ح���م���ود ذي���ب���ان
نور رفعت الكرد

ياسمني سمري الطويل

تهدف مواد التخصص من تصمي�م داخلي ومهارات ونظريات وعلوم
وفن�ون إلى إكس�اب الطال�ب القدرة على تحس�ين البيئ�ة الداخلية
للمبان�ي ،جماليا ووظيفيا وحس�يا ،وجعلها مناس�بة لمس�تخدميها،
ومواكبة لعصرها ،وذلك من خالل إعادة تش�كيل الفراغ ،وإكس�ابه
الهيئة المبتغ�اة بالتأثيث ،والتش�طيب ،واختيار الخام�ات واأللوان،
وغير ذلك من عناصر التصميم الداخلي المبتكرة والهادفة.

صورة أخرى من معرض كلية العامرة والتصميم
72

قسم التّصميم الجرافيكي  /أعضاء هيئة التدريس

م .لبنى منر العساف

د .مارية أبو ريشة
رئيس القسم

باإلضافة إلى:
د.
د.
د.
د.

ع��ل��ي أح����م����د خ��ل��ي��ل
ط�������ارق زيك ال����رمي����اي
م���ح���م���د خ���ي��ري ع��م��ر
ن���ه���ى ص��ل��اح ال��ب��س��ي��وين

م.
م.
م.
م.

إب���راه���ي���م ع��ل�ي ب�����دران
روزا ه�����اين ن�ص�راوي���ن
زي���ن���ة ش���ع���ب���ان ال��ش��ي��خ
س���ن���اء م��ح��م��د األس���ع���د

معرض طلبة التصميم الجرافييك
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قسم التّصميم الجرافيكي  /خرّيجو الفصل الصيفي
باإلضافة إلى:
ف������رح رض������ا ال���س���امل
أوىل التخصص

إرساء ه��ي��ث��م سنقرط
ب�ش�رى ع�م�اد أب���و خضري
ب��ه��اء ف����اروق ال��س�لام��ه
رفيق شحادة نارص الدين
عمرو مثقال أب��و محسن
قسم التّصميم الجرافيكي  /خرّيجو الفصل األول
باإلضافة إلى:
أس���م��اء رش������اد امل��ص�ري

لينا محمد سالمة
أوىل التخصص

غيداء يحيى أبو سعده

لولوه عادل عيىس

معرض طلبة التصميم الجرافييك
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قسم التّصميم الجرافيكي  /خريجو الفصل الثاني

آية فراس البطيخي

أسيل مهند مهيار

أمرية حافظ (اشتي التميمي)

دانا إيثار الخصاونة

أوىل التخصص

أالء فايز أبو جميل

ديانا رمزي النعامت

أالء مازن الطباع

دينا نبيل أبو شمط

باإلضافة إلى:
عبد الله حس��ام الكوسا
مصطف��ى يارس الحس�ين
هي��ا فائ��ق البريق��دار
زينة زاهر املرصي

مرام لطفي نوفل

صغارا ،حتى
رعاكم هذا
ُ
الوط�ن ِ
َ
الجميل
اشت ّدت سواع ُدكمَ ،فر ُ ّدوا
ً
وبناء.
وتضحية..
له بذ ًلاـ
ً
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من أنشطة كلّية العمارة والتّصميم

76

من أنشطة كلّية العمارة والتّصميم

77

كلّية العلوم اإلدارية والمالية

الرؤية :
أن تكون الكلية املفضّ لة للطلبة الباحثني عن تعليم ذي نوعية
عالية يف مجاالت األعامل يف األردن والدول املجاورة.
الرسالة:
تقديم تعليم متميز ومعرتف به دولياً يتالءم واحتياجات
الطلبة وأسواق العمل املحلية واإلقليمية والدولية ،وتطوير
برامجها األكادميية وقدرات كوادرها باستمرار وتشجيع
البحث العلمي لتحافظ عىل موقعها وسمعتها املتمي ّزة يف
ميدان التعليم العايل.

80

األهداف :
•  تقديم برامج أكادميية ذات مستوى مت ّميز مالمئة
الحتياجات الطلبة وسوق العمل.
• تزويد الطلبة بتعليم عا ٍل مت ّميز يف مجال األعامل وتنمية
قدراتهم إىل حدودها القصوى .
• تزويد الطلبة باملعارف واملهارات التي متك ّنهم من فهم
بيئة األعامل والنجاح فيها .
• توفري بيئة عمل مالمئة للبحث العلمي والتدريس بأحدث
األساليب والتجهيزات.
• خدمة املجتمع املحيل من خالل تبادل املعلومات والخربات
وتقديم االستشارات.

كلمة العميد

هذا هو الفوج الحادي والعرشون من خريجي طلبة الكلية فرحني مبا آتاهم الله من فضله ومبا حققوا من إنجاز يف هذه
املرحلة املبكرة من حياتهم بحصولهم عىل الشهادة الجامعية األوىل يف التخصصات التي اختاروها .فبإسمي وبإسم زمياليت
وزماليئ من أعضاء الهيئة التدريسية والفنيني واإلداريني نبارك لكم ولذويكم هذا النجاح والتميز.
ويحدونا األمل الكبري يف أن تتمكنوا مبا تعلّمتموه من معارف وما اكتسبتموه من مهارات ،وما أنتم عليه من خلق وإميان،
من مواجهة تحديات املستقبل خدمة للوطن واألمة ،وأن يتواصل لقاؤنا معكم ،فنسمع عنكم كل طيب :أنتم فخورون
بجامعتكم  .....ونحن فخورون بكم ومبا قدمنا لهذا املجتمع من أبناء واعدين.

عميد كلّية العلوم اإلدارية واملالية
د .رفيق عمر
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د .عبد الله محمد أبو حمد
رئيس القسم

أ.د .نجم عبد الله العزاوي

د .إياد فاضل التميمي

د .صباح حميد اآلغا

د .أحمد غسان القاسم

د .خالد محمود العدوان

د .دميا شكري القواسمي

د .عبد الكريم حيدر الزعبي

د .عبد الوهاب عيىس اللوزي

د .عامد عاطف حسونة

د .عواطف إبراهيم الحداد

د .غازي فرحان أبو زيتون

د .ماركو إبراهيم نينو
82

د .مجد حسن ريان

د .محمد ناجي القضاة

د .موىس أحمد خري الدين

د .هنادة ماجد املومني

م .زيدون وليد النويران

م .هبة عزت الطباع

باإلضافة إلى:
أ.د .هالة أحمد عبد القادر
د .ف���اي���ز أح���م���د ت��ي��م
د .كريم عبد الكريم النهار
م .ي��زن أح��م��د املصطفى
م .ن��دي��م ع�لي العضايلة

اللقاء التنويري للطلبة املستجدين
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إبراهيم محمد أبو راس

أحمد أديب خليل

إسالم هاين أبو السعود

الحمزة رعد التكريتي

أنس ثابت سلطان

ريناد رائد املغريب

ريناد عبد الرحمن الحناقطة

زيد محمد املحاميد

سريينا غازي الخضريي

عبد العزيز سامي محامده

عبدالله محمد العرموطي

فاطمة بنت عمر املدين

فراس محمود الطرمان

قيص حسني عطا الله

لؤي غسان قاسم

محمد أحمد الطرمان
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محمد بسام عاموى

محمد موىس الصالحي
س�����وزان ه��ي��ث��م م��اش��ف��ج
أوىل التخصص

أح���م���د داود ق�����ادري
أح��م��د غ��س��ان عبد ال��ق��ادر
إمي�����ان م���وف���ق ال���راش���د

نادين عبد الرؤوف املزين

باإلضافة إلى:
ح���م���ود ول���ي���د ال��ع��ي��اىض
دي���ن���ا س���ام���ي أب����و طري
رسم������د م����ؤي����د ن���ام���ق
ع��اص��م عطا ال��ل��ه السعود
ف���راس م��ح��م��ود ال��ط��رم��ان

هناء محمد عليان
ف��ه��د ف�����ؤاد أب����و ك��وش
ل��ي�لى ج��م�ال ال���ج�ي�رودي
محمد عبد الوهاب الحنيطي
ن������ور ح���س�ي�ن امل���غ���ريب
ي���ن���ال س���ع���ود امل��ل��ي��ف��ي

وسن أمجد الخوري
قسم إدارة األعمال  /خرّيجو الفصل األول

أحمد محمد الجابري

أحمد عامر طالب

أنس رفعت مطلق

روان أحمد أبو الغنم

روان جالل السوقية

سليامن بن فهد الحصان

شادي محمد املومني

صدام حسني ياسني

أول التخصص
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عباده عيل أبو جبل

عيل حسان أحمد

غادة طه رفيق

فداء سلطان ياسني

فرح عيىس خليل

فيصل سعد خريو

النا أمين آغا

مالك يوسف الصعيدي

محمد عيل النعاجي

محمود صيتان الجراح

نادين محمد أبو السعود

هبة محمد هاشم

باإلضافة إلى:
ج���ن���ان ف������ؤاد خ��زع��ل م��ص��ط��ف��ى م����ازن محمد
رح��م��ة ع��ي�سى شحالتوغ م���ن���ى ك���ام���ل ال���زي���رة
ع�ماد الدين سامي القرى نبيل أس��ام��ه أب��و العينني
ع���م��ار أن������س ال���ه�ب�ري ياسمني ع��ص��ام عبد الله
م��ح��م��د ف������واز خ��ض�ير
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إبراهيم خليل حياصات

أبو بكر نور الدين سعيد

أحمد محمد الهمالن

أسامة محمود حبايب

إسـراء صالح الــحنيطي

الحمزة حكمت الحديثي

أيهم تحسني عيد

بشار حسام كلبونة

دانا نرص الله الحويطات

راية نرص السعودى

رغد خلف الحديد

ريم عامر السامرايئ

ريم عامد جواد

زيد محمد الدبويب

رشوق إبراهيم الربايعة

صدام محمد زبن
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عبري صالح حسني

عمر عبد الهادي الداموك

عمر فيصل القايض

فاروق عمر الدراجي

محمد إبراهيم فوزي

محمد منذر أبو غلوس

محمد يوسف العدوان

مهند مروان الخطيب

مهند نبيل الهندي

ميس جميل أبوغلوس

هناء عارف عبيد

هيا خالد أبو زيد

س��م�يرة طعمة الصبيحي
أوىل التخصص

ياسمني صدقي الرزق
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إب��راه��ي��م م��ح��م��ود أسعد
أح���م���د ج��م�ال س��ل��ي�مان
أح���م���د م��ح��م��د ع��ال��ي��ة
أح��م��د ن��زي��ه ال��ن��ج��داوي
أم��ث��ل أح��م��د ال��ش��واب��ك��ة

باإلضافة إلى:
ج��ع��ف��ر م��ح��م��ود ال��غ��ول��ه
دال�����ي�����ا م���ح���م���ود مل��ع
رام������ا ف���ري���د ال��رم��ح��ي
رائ����ف خ��ال��د أب���و نعمة
رزان م��ح��م��د ال��ط��راي��رة
زي�����د وائ������ل ال���ن���وب���اين
ش�����اريل م��ت�ري ال���س���وري

ص���ال���ح أم���ج���د ال��ف��اع��ور
ط���ارق إب �راه��ي��م العميان
ط�ل�ال م��ح��م��د أب���و ون��دى
ع�����روه أح���م���د امل��ن��اص�ير
م��ح��م��د ع��دن��ان مصطفى

ماجستير إدارة األعمال  /خرّيجو الفصل الصيفي

باإلضافة إلى:
وليد سامي أب��و عايشة
أول التخصص

ع��م��ر ي��وس��ف ال��ح��وراين

ماجستير إدارة األعمال  /خرّيجو الفصل األول

باإلضافة إلى:
ع��اص��م ن����زار ع��اب��دي��ن
أول التخصص

أمي����ن أن�����ور ح��س��ون��ة
ت��ام��ر م��ح��م��د ق�برط��اي
جميلة مصطفى صدوق

ماجستير إدارة األعمال  /خرّيجو الفصل الثاني

زكريا حسني أبو عطية
أول التخصص

إحسان إبراهيم فرحات

سمر نجاح النابليس

ندين منصور القييس

باإلضافة إلى:
ب���ش���ار ف���ائ���ق ح��س��ن
رىب س��ل��ي�مان ال��ح��داد
ش��ذى محمد ال��ص�مادي
عبد ال��ل��ه إب�راه��ي��م غنب
وس��ي��م أح��م��د ال��ح��اي��ك
هبة عبد الكريم حداد

يارا بسام أبو جابر
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أ.د .حريب محمد عريقات

د .رفيق داوود عمر

د .بنان محمد الفالح

د .خلف سهيل البقاعني

د .سعيد جمعة عقل

د .سامر عبدالهادي

د .سوزان سمري عيىس

د .عبد الكريم فواز البطاينة

د .عديل عوض القراعني

د .عمر شبيب العامرين

د .محمد كامل عفانة

د .محمود فالح الرفاعي

م .رياض شوكت الحاج
90

م .يارة أحمد الجمل

باإلضافة إلى:
د .ف�����وزي م��ت��روك امل��ن��اص�ير
رئيس القسم
أ.د .م��ن��ى م���م���دوح امل���وال
د .أمي�����ن خ��ل��ي��ل ال��ب��ي��ط��ار
د .م���ه���ن���د ح����ن����ا ع��ي�سى
د .ن����دى ط��اه��ر ال��ح��م��وري
م .ن��ادي��ة ع��ب��د ال��ل��ه العريض

قسم العلوم المالية والمصرفية  /خرّيجو الفصل الصيفي

متارا عزمي البو

أسامة محمد اسامعيل

جوانا مرتي غنيم

حسن نعامن الشيخ

حنان شفيق الغزاوي

سامر نبيل حسن

رشوق موىس الحديد

محمد عاطف الظاهر

باإلضافة إلى:
ش����ذا ي���وس���ف ح��ن��داش دي���ن���ا س���ع���دي م��ح��م��ود
أوىل التخصص
عبدالله إسامعيل البسطامي
أح����م����د ف�������ؤاد ع���وض ع��ب��دال��ل��ه زي���د امل��ع��دى
أح����م����د وص����ف����ي ع�لي م��ج��اه��د خ�ض�ر بخيتان
مت�����ارا س��ع��ي��د أب����و بكر مشتاق توفيق مصطفى
يزن أحمد املصالحة
يقدم قس�م العل�وم المالية والمصرفية خطة دراس�ية متط�ورة ومحدثة باس�تمرار ،لمواكبة
التط�ور العلمي في الجامعات المتمي�زة عالميا ،وتتضمن هذه الخطة معارف أساس�ية هي:
األس�واق المالي�ة والنقدي�ة ،وإدارة المخاط�ر المالي�ة ،والتأمي�ن ،واإلدارة المالية ،واالس�تثمار.
ويس�عى القس�م الس�تقطاب هيئة تدريس�ية ذات كف�اءة عالي�ة ،لتقديم تعلي�م ذي نوعية
متميزة نظريا وتطبيقيا ،ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال العلوم المالية والمصرفية،
بقدرات وكفاءات ناجحة ،تخدم المجتمع بفعالية.
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رأفت أحمد الشخشري

إبراهيم صالح عيىس

أحمد حسني بشري

أحمد عيل خضريي

ا ٔسامة صالح الحنيطي

االء طلعت محمود

أمل سامي زعبالوي

أمري سامي أبو صوي

آيه محمد يلداين

حسن فتحي عبد الحق

خالد رياض أبو تايه

دانا نارص الرببراوي

دينا محمد عويضه

رغد عامر البواب

روان طالل رفاعي

سجى وليد الرمحي

أول التخصص
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سدين داود أهل

سامرة مأمون عبد الوهاب

شادن زهري حرز الله

صفاء مازن خضريي

عامر خالد جرب

ماهر عبد القادر الضامن

محمد غسان جودة

منال محمود الكوبري

مهند طالل فريحات

نتاليا أمجد الرشيف

نور موىس عوده

هال محمد بدران

باإلضافة إلى:
أح���م���د ج��م�ال ال��ش��ل��ب��ي م��ح��م��د س��ع��ي��د م��رع��ي
أح���م���د خ��ل��ي��ل جليله محمد ه��ش��ام الرشبجي
ع����ادل خ��ال��د ال��ض��م�يري م����رح ي���وس���ف ح��ن��داش
م��ح��م��د ح��س�ين امل��ح��ارب
ياسمني منري ادريع
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ملكة معتز الفريح

أحمد جامل الرياحي

أريج غالب العبادي

أسيل عاطف الرشيف

أالء محمد نوفل

أمني إلياس حبش

أنسام عبد الرحمن مصلح

إياد محمود حسن

آية ناجي الحبية

باهية سمري ويس

براءة أكرم قطيش

برشه تيسري الراشد

جنان ماهر الخاروف

خالد عزمي السعودي

دعاء عبدالله ياغي

دعاء محمود عبده

أوىل التخصص
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سارة عيل عودة

رشيف ماهر مصلح

عامد تيسري الشوابكة

عامر محمد خليل

عنود محمود الحجاوي

فهد اصبيح حسني

محمد أحمد عواد

مليحة سعد لؤي

مها محمد أبو سمره

نور خليل الرصاوي

وعد هشام عليان

يوسف نعيم دعنا

باإلضافة إلى:
أحمد عز الدين السحيامت روان ع���ص���ام ال��رش��ق
أح���م���د ي���ون���س س��ع��د عبد الفتاح محمد الزريقي
ب���س���م���ة رائ�������د ن��ه��اد ع�ل�ي ص���ب���اح ج�����زراوي
ح��س��ان محمود ج���رادات ن�����ور ص����ال����ح امل��م��ل��ح
رائ����د ت��ي��س�ير أب���و ح�لاوة ي�����زن ب��ل��ال امل�������رادوة
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د .بالل فايز عمر
رئيس القسم

د .خليل عواد أبو حشيش

د .جامل عيل الطرايرة

د .جعفر معروف الصوالحة

د .جمعة فالح حميدات

د .سامي محمد وقاد

د .سليامن خالد املعايطة

د .قاسم إبراهيم أحمد

د .محمد أحمد علقم

د .محمد خري جبارة

د .محمد وليد حمدان

م .عامر عبد الرحيم السكارنة

باإلضافة إلى:
د.
د.
د.
د.
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إمي��ان أحمد الهنيني د .ي��ارس محمد همرشي
محمد ح��س��ن أب���زاخ م .حسان أحمد الجدع
م��ن��ال ن��اظ��م ب��اك�ير م .ع�ل�ا ص���ال���ح زمل���وط
ه��ي��ث��م ي��وس��ف عيل

قسم المحاسبة  /خرّيجو الفصل الصيفي

محمد حازم النادي

أحمد خالد بلبييس

أحمد سامي العقييل

أحمد فواز الجعربي

أحمد يعقوب كامل

أنس فؤاد القدسه

إيناس يونس محمد

بيان أحمد غزالة

متيم يارس العدناين

حسام طلعت الربغويث

حسني أسامة الناطور

حال سهيل عيىس

داليا أحمد حسن

زيد جامل الجمل

سامر عبد القادر عوض

صبحي بسام أبو ارشيد

أول التخصص
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عمر عامد القريويت

عيىس خليل عبد الخالق

ماجد خالد العنيزات

ماهر حسان الدحله

ماهر محمود الربايعة

مجاهد محمد النابوت

محمد إبراهيم البنا

محمد جامل عليان

محمد عايد صايف

محمد عمر عبيد

محمد منري عثامن

معاذ محمد نصار

معتصم محمد سويد

نداء يرسي الخطيب

نور الدين عدنان زيدان

والء نبيل أبو لبه
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باإلضافة إلى:
جميله وائ��ل القواسمي ل�����ؤي ط������ارق ق��اس��م
ش��ه��د ي��وس��ف ص��ال��ح��ه محمود عبدالله حسونة
ع���م���ر ص��ب��ح��ي ق��اس��م ي��وس��ف م��ي��ش��ي��ل سفر
ف�����راس ن��ب��ي��ل األرغ����ا
يزيد عبد الفتاح البوز
قسم المحاسبة  /خرّيجو الفصل األول

هبة حسني بزاري

أحمد سامل أبو جبل

أحمد محمد ياسني

أريج هارون خلف

أزاد عامد الزعاترة

آيه عيل رحال

إيهاب محمود هديب

جهاد مصطفى الغانم

حسني وليد العطار

حمزة منر داود

رامي مصطفى حسنيه

رياض إبراهيم البيك

أوىل التخصص
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سعد عبد الله حسني

سمر عيل عبد الفتاح

رشيف تيسري الشنطي

صفوان خليل أبو حشيش

صهيب زيد عبيدات

طارق عيل خطاب

طارق وهبه نحاس

عامر محمد الكراد

عبد الرحمن محمد قرصاوي

عبد الله حسني أبو عفيفه

عطا الله محمد إبراهيم

عيل عبد الرؤوف الرتك

عامد عبد القادر حمويه

عامر خرض حنفيه

عمر سامي داود

عمر سميح أبو هنية
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لني خالد محمود

مالك حسن إبراهيم

محمد أحمد شختور

محمد ربحي رشيد

محمد عصام أبو زهرة

محمد غالب رسحان

محمد محمود محسن

محمود بسام عواد

مصطفى تيسري خاروفه

مهند بركات شحادة

مهند خالد مملوك

مؤمن محمد دعبول

هديل زياد الدوخ

يعقوب إبراهيم سعدان

ينال شلبي غش

باإلضافة إلى:
إبراهيم هشام الزريقي
إمي�����ان ي����ارس ال��ف��ق��ي��ه
ح���م���زة زه��ي��ر ت��ف��اح��ة
دمي�����ا س���م�ي�ر س���ع���ادة
س���ح���ر ع��ل�ي ال��ع��ب�سي
س�يري��ن أن����ور ال��دي��ري
ط������ارق ع���ص���ام ع��ي�سى
عدي محمود أبو اقطيش
مصطفى ه�لال السعدي
ه��ب��ة ع��ل��ي��ان أب���و ح�لاوة
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قسم المحاسبة  /خريجو الفصل الثاني

زيد داود النتشه

إبراهيم محمد الحوامدة

أحمد بسام أبو هدبة

أحمد عيل عليان

أحمد فايز عليان

أحمد محمد سياعرة

أحمد محمود سعد الدين

أحمد مسعد حامم

أسيل أحمد الرشيف

أالء حسن العيل

آيات محمد القريني

براء محمد زلوم

بطرس رأفت قبطي

بالل مروان الصوباين

أول التخصص

أحمد يوسف سامل

بدر الدين نادر زكور
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قسم المحاسبة  /خريجو الفصل الثاني

جربيل محمد الحجازي

جهاد باسل صالح

حسني حسني برغوث

حمزة محمد حمو

خالد جامل بقله

رامز خرض سلامن

روان أمين عبدالله

رميا اجنيد الجنيدى

زيد موىس فرحان

طارق عبد الخالق محمد

طارق عيىس كوله

عباده محمد الوحش

عبد الرحمن جزاع ربيع

عبد الله محمد احدوش

عدي وجيه املبسلط

عالء رشيد سالمة
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قسم المحاسبة  /خريجو الفصل الثاني
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عيل بسام املساملة

عيل بالسم العزي

عيل درويش خرما

عيل يوسف عوض الله

عمر عصام قفيشه

فارس ربحي الطويل

النا محمد جواد شحادة

لولو حمدي حميدة

لؤي ماهر عواد

محمد إبراهيم مصطفى

محمد إبراهيم عثامن

محمد أسامة السقا

محمد أكرم اسليم

محمد حجازي أبوعيشه

محمد راشد سليامن

محمد رائف األقرع

قسم المحاسبة  /خريجو الفصل الثاني

محمد رمزي عطية

محمد عبد اللطيف الرجوب

محمد عزالدين أبو محمود

محمد وليد زريقي

محمود معن مصلح

مراد محمد العمد

مصطفى زياد عواد

معاوية رضار التميمي

مهند محمد وليد رحمون

هبة برهان أوهيب

هبة جامل أبو عيل

هديل نبيل اشتيه

هيثم محمد الرموين

يزيد محمد هيكل

يوسف عيل سعد

باإلضافة إلى:
أحمد ع��م�ران أبوخمسة
رزان رائ�����د ال���دج���اين
عبد الفتاح نايف أبوغوش
ع�ل�ي أح��م��د ال��وح��ي��دي
ع���م���رو ف��ه��د ال��ش��ي�شي
محم��د جعف��ر الهنين��ي
محم��د معتص��م يحيـ��ى
م���ع���اذ س��ع��ي��د ال��خ�ضر
ي���زن م��ح��م��ود ال��ع��ي��اش
مي���ان م��ش��ه��ور الخلفات
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قسم نظم المعلومات اإلدارية  /أعضاء هيئة التدريس

د .فيصل أسعد أبو الرب
رئيس القسم

د .محمد نور عبد الله برهان

د .وائل موىس هادي

د .يوسف محمد عقل

باإلضافة إلى:
د .طراد محمد املالحمة
د .عشرتوت زيك نعامن
د .ياسمني محمد السقا
م .أروى إبراهيم الداية
د .يوسف عيىس مجدالوي

م .طارق أحمد الزيات

حفل تكريم د .رفيق عمر
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قسم نظم المعلومات اإلدارية  /خرّيجو الفصل الصيفي

رانية مصطفى مشمش

أحمد عمر أبو صقري

بشار محمود الخطيب

حسام أحمد الربيع

حسام حسن غيث

دميا هويشل الفرجات

سامر عبد الرحمن عبد الواحد

عبدالله إبراهيم الشيخ

عالء ماهر جابر

مجدولني محمود زايد

محمد محمد شالىب

محمد نهاد عيل

مصطفى عبد الستار الكيالين

وليد هيثم الربغويث

يزن طارق اشنيوره

أوىل التخصص

باإلضافة إلى:
حامد محمود الدابوقي
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قسم نظم المعلومات اإلدارية  /خرّيجو الفصل األول

االء صبحي طبيب

الحسن ثائر الدهان

آية سليامن ترك

متيم كامل التميمي

راما مقداد درويش

عبد الفتاح محمد خميس

هبة بسام بشري

هيلني جهاد السواعري

باإلضافة إلى:
ري����م ع��م�اد ال��خ��ل��ي��ل
أوىل التخصص

أح��م��د ف��خ��ري إبراهيم
س���ه���ى م���ن���ذر ش��دي��د
محمود محمد أبو شعريه
م�����روة ع�����ادل زع��ي�تر

كل ِخ ّريج منكم راية ستخفق في ربوع هذا الوطن،
فكون�وا عند حس�ن ظن جامع�ة البترا بك�مِ :علمًا،
ُ
وخ ُلقًا ،وإنجازا.
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قسم نظم المعلومات اإلدارية  /خريجو الفصل الثاني

بيان وائل اللحام

أحمد مجدى موىس

أحمد محمد الجندي

بهاء خلدون الطيب

رامي عيىس الشناوي

رغد رسالن الشاميل

سلطان خالد الزبن

سليامن أحمد املصالحه

رشوق خليل البو

عبدالله نبيل مشعل

عثامن مثنى العاين

مصطفى عايد الدليمي

أوىل التخصص

باإلضافة إلى:
ع�ل�اء ح��س�ين ال��ب��ط��وش
غ���دي���ر اس���ح���ق ع��م�يرة
ي��وس��ف أح��م��د ك��وب��ري
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قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /أعضاء هيئة التدريس

باإلضافة إلى:
د .حسام الدين حسني برهم
د .رائ��د محمد هناندة

د .سهري حسني الجاغوب
رئيس القسم

د .سهم أحمد نوافلة

م .ملى قسام عمر

قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /خرّيجو الفصل الصيفي

أالء سعيد حرز الله

أنس معروف حبطوش

حسام عبدالله أبو لباد

حمزة محمد عمر

رضوان أحمد عواد

عبد امللك محمد املومني

عدي خالد نريوخ

عال عالء الدين الجرف

أوىل التخصص
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قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /خرّيجو الفصل الصيفي

كاتيا عيل املقويس

لؤي هاين هاكوز

لني وليد الهنيني

محمد خري عطا عثامن

مرام محمود أبو جابر

مصطفى يونس صندوقة

نور عيل عوده

يزيد أحمد داود

باإلضافة إلى:
س���ام���ر م�����روان ت��وق��ه
ع���دي أك����رم ال�تري��اق��ي
ع��ن��ود مشعل ح��دادي��ن
م���ن���ذر ع���ام���ر ف��ض��ة
قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /خرّيجو الفصل األول

يحيى خالد مسامر
أول التخصص

أحمد إبراهيم الصغري

أحمد نهاد وشاح

االء زياد أبو مطر
111

قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /خرّيجو الفصل األول

حنني محمد موىس

خالد خليل قطناين

خالد عز الدين تيم

رفعت بديع الخفش

سليامن أحمد سليامن

سنان نجيب نارص

عبد الله صبحي عبد الله

عمر موىس عدوان

كرم إياد املرصي

محمد عبد الفتاح أيوب

منى يوسف أبو حمده

نعيمة يوسف برغوث

نور محمود الكردي

يوسف محمود األقرع

نور نائل الكيالين

باإلضافة إلى:
ن��ت��اش��ه أرش����د رم��ض��ان
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قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /خريجو الفصل الثاني

فرح نبيل املشهراوي

أحمد بسام أبو جابر

أمني يحيى سمور

آية فوزي عجور

بدر موىس الرمادي

راية بكر عجاج

شيامء معن املالحويش

عدي نعامن نرص

عالء يحيى النحاس

فراس حكمت الخرض

نادين سامل أبو زيد

هدى عدنان التميمي

هيا عبد الحليم صدر

هيا هيثم معدي

هيثم محمد الحسيني

أوىل التخصص

باإلضافة إلى:
آي���ة م��ح��م��د امل��غ��ريب
ج�ل�ال ن��ائ��ل ال��ص��اب��ر
ياس��مني غس��ان الرشفا
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قسم التسويق  /أعضاء هيئة التدريس

د .سيام غالب مقاطف
رئيس القسم

د .عنرب إبراهيم محمد

د .شادي محمود الطريفي

د .نظام موىس سويدان

م .روز فؤاد غرايبة

م .ريم محمد أبو لغد

باإلضافة إلى:
أ.د .ن���اج���ي ذي�����ب م��ع�لا د .مت���ارض م��اج��د ش��ط��ن��اوي
د .زاهد عبد الحميد السامرايئ د .خالد عطا الله الطراونة
د .إب��راه��ي��م أك����رم ال��ن��واس د .ش���ه�ل�اء ول���ي���د ب��رك��ات
د .اب���راه���ي���م س��ع��ي��د عقل د .ل��ي�لى م��ح��م��د ع��اش��ور
د .إل���ه���ام ف���خ���ري طملية
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د .رائد أحمد املومني

قسم التسويق  /خرّيجو الفصل الصيفي

قيس حليم جرار

إرساء وجيه حمد

دينا يوسف الباشا

رىب هاشم الحداد

رزان محمود اإليراين

سامح محمود فحل

سلطان مأمون إسامعيل

صهيب نبيل أبو ديه

عامر أحمد الخطيب

عبدالله سليامن أبو رمان

عال طايل الحداد

فهد عصام كوسايه

ليث عدنان العمري

ملى نبيل بيوك

محمد إبراهيم أبو خرضه

محمد سليامن حرب

أول التخصص
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قسم التسويق  /خرّيجو الفصل الصيفي

محمد غازي عوض الله

محمد مازن الجبايل

محمد مصطفى أبو طربوش

محمد وليد ياسني

باإلضافة إلى:
أح�����م�����د ف����ه����د ال���ع���ج���ه ع���ب���دال���ل���ه أح���م���د ف��ن��ش��ة
دان�����ا م��ح��م��د ع��ب��د ال��ن��ب��ي ع��ب��دال��ل��ه ح��م��د ع��ب��د الفتاح
دي����ان����ا ع���ط���ا أب�����و ط��اع��ة م��ح��م��د ب���س�م�ان ال��ح��م��دان
رام�����ي م���أم���ون أب����و نعمة ه���ب���ة ي����وس����ف ح���ن���داش
س���ام���ر أح���م���د ال��ج��ه��ام��ن��ه
وسام خليل الخطيب
قسم التسويق  /خرّيجو الفصل األول

أمرية حسام الدين الشوابكة

إبراهيم نارص أبو موجة

بتول محمد مراد

بالل زهري تفاحة

حذيفة محمود الخطيب

حسام سامي زغلول

حمزه أمين األخرس

حمزة محمد البداوي

أوىل التخصص
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قسم التسويق  /خرّيجو الفصل األول

ربحي رضا أصالن

سامر سمري الغصني

صربي محمد عليان

عبد الله ماجد موىس

عبد الله جامل صالح

عالء الدين عيىس الكيالين

عالء الدين نايل قشحه

فادي عبد الرحمن عبد الحق

محمد عمر سليم

محمد موىس بدوان

يزن فؤاد هندي

باإلضافة إلى:
ب�ل�ال ع��ب��د ال��س�لام ال�ش�روف م����ال����ك أح����م����د ال���ص���ب���اغ
ت���وف���ي���ق ع��م��اد ال���ع���زي���زي م��ح��م��د ل�����ؤي أب�����و ح��ي�بر
رام����ي ع��ب��د ال���ق���ادر الحمد م���ح���م���د ن����ض����ال ح���ام���د
ع���م���ر خ���ال���د أب�����و ع��ل��ي��ان ن�����ور ج��م��ال أب�����و رشي��ح��ة
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قسم التسويق  /خريجو الفصل الثاني

أحمد عبد اإلله أحمد

أحمد عيل صدقه

أحمد هاشم حامد

أنس سليامن عيادة

أنس محمد يامني

تاال محمد قناش

دينا حسني جرادات

راما محمود عوض

رغد فايز الجغبري

زهرة توفيق الهزيم

سيام ضياء الدين عبده

شهد أحمد البيايضه

عامر إبراهيم مناع

عبري ماجد أبو عبده

فهد محمد حاج حامد

قاسم أحمد سمرين
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قسم التسويق  /خريجو الفصل الثاني

النا لبيب يغمور

محمد سهيل بيت رميا

لينا جايب بطامين

ب�����ش�����ار وج�����ي�����ه خ��ل��ي��ل
أول التخصص

إب���راه���ي���م ف���اي���ز دروزة
خ���ال���د م��ح��م��د ال��ق��واس��م��ي
زي������د ث����اب����ت ال��ج��ن��ي��دي

باإلضافة إلى:
عبد الرحمن عبد الحميد الدقاق
ع����دي رم���ض���ان أب����و ه�لايل
ع�������دي ع����ي��س�ى ال���ش���راب
ق����ي����س ف����ي����ص����ل ص��ب�رة
م��ح��م��د ف������وزي م��غ��اي��رة

وليد تيسري الراشد

م��ح��م��د م��ص��ط��ف��ى ال���زرع���ي
م��ح��م��د وج���ي���ه ح��م��ي��دان
م��راد محمد ادي��اب املحتسب
م���ع���ت���ز ن���ج���ي���ب ال����زم����ار
م��ع�ين ص���ال���ح أب����و ح��م��دة

يارا صالح عزوقة
ماجستير قسم التسويق  /خريجو الفصل الثاني
باإلضافة إلى:
أم��ي��ر ح���م���زة ب���ايش
أول التخصص

عم��ر عي�سى حدادي��ن

ربط الدراس�ة بس�وق العم�ل ،وتنمية
المه�ارات التطبيقي�ة ،اس�تراتيج ّية
أساسية لجامعة البترا.
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كلّية الصيدلة والعلوم الطبيّة
الرؤية:
أن تكون قبلة للعلامء واملتعلمني يف األردن واملنطقة وأن تقدم
التعليم املتميز يف العلوم الصيدالنية .يسعى برنامج التغذية يف
جامعة البرتا بأن يحتل مكانة مرموقة عىل الصعيدين املحيل والدويل
يف أن يكون رائدا ً بتطوير مجاالت التعليم والبحث األمثل .
الرسالة:
تتلخص رسالة كلية الصيدلة يف ماييل-:
• تزويد الخرجني باملعرفة املتوازنة املدروسة وتعليمهم تحمل
املسؤولية األخالقية يف املهن املتعلقة بالعناية الصحية .
• توفري املعلومات واملهارات التقنية لتلبية االحتياجات
الدوائية املتنوعة يف القطاعني العام والخاص .
• أن تصبح الكلية مركزا ً تعليميا يستند إىل البحث ويركز عىل
التعاون بني العلوم الصيدالنية والصناعة الدوائية.
• تأكيد االلتزام بالتعلم مدى الحياة ،وذلك لتتمكن من
املنافسة يف سوق العمل وخدمة املجتمع.
يهدف برنامج التغذية يف جامعة البرتا إىل تخريج مهنيني عىل
مستوى عا ٍل من الكفاءة يف مجال الرعاية الصحية التغذوية،
ً
قادرين عىل توفري رعاية صحية عالية الجودة لتلبية احتياجات
التطوير املستمر يف التغذية وذلك ليكونوا قادرين عىل إيصال
املعلومات الغذائية بني املجتمع وااللتزام بالتعلم مدى الحياة
لتمكني الخريجني من املنافسة يف سوق العمل .
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األهداف:
لتحقيق رسالة كلية الصيدلة ،فإن األهداف هي ما ييل-:
• توفري التعليم املتميز والتطوير املهني لطالب الصيدلة .
• تعزيز ملكة الفضول الفكري وااللتزام بالتعلم مدى الحياة
• تشجيع ودعم تطوير النامذج الصيدالنية املالمئة ملختلف بيئات
مامرسة هذه الصناعة.
• تعزيز أوجه الرتابط بني كلية الصيدلة واحتياجات تنمية املجتمع .
• تنظيم وتشجيع األبحاث التطبيقية العملية واألبحاث األساسية
ذات الطبيعة الصعبة كعنرص حيوي يف العلوم الصيدالنية.
• تشجيع تطوير العلامء وذلك للحفاظ عىل مهارات تدريبية وتعليمية
عالية الجودة لكل من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا .
• تشجيع األنشطة الالمنهجية التي تعزز صورة الكلية وكربياءها
ولتحقيق رسالة برنامج التفذية ،فإن األهداف هي:
• إيجاد التكامل بني مواضيع املعرفة التأسيسية املتعلقة
بالتغذية ( مثل العلوم الحيوية والفيزيائية والسلوكية
والتعليم والبحث والتقنية واالتصال واإلدارة) واملواضيع
املتعلقة بتعلم وتطبيق أساليب التغذية .
• توفري أساس للمعرفة التطبيقية الخاصة بالتغذية الطبيعية
والرسيرية العامة وتوفري التوعية واالستشارات يف مجال
التغذية والعلوم الغذائية و اإلدارة الغذائية .
• تشجيع تطوير حل املشاكل املتعلقة باملوضوع وتحفيز
مهارات التفكري النقدي .
• تعزيز الفضول الفكري وااللتزام بالتعلم مدى الحياة.

كلمة العميد

أعزايئ الخريجني
تقف كلية الصيدلة والعلوم الطبية يف جامعة البرتا عىل أعتاب مرور خمسة وعرشين عاماً عىل تأسيسها .وهي تكرب سنة
بعد سنة وتحتل مراتب عالية مع مرور الزمن بني مثيالتها يف كليات الصيدلة يف الداخل والخارج .
إن أهم عوامل نجاح مؤسستنا التعليمية هو العنرص البرشي املسلح بالعلم واملعرفة والذي يشعر باألمان يف كليته
وجامعته ،وكذلك توفري الجامعة لطلبتها ما يحتاجون إليه من مواد وأجهزة حديثة
إن دوركم أعزايئ الطلبة لهو دور أسايس يف نجاح العملية التدريسية ،فاعملوا دوماً عىل رفع سمعة كلية الصيدلة يف
جامعة البرتا عالياَ ،وال تنسوا أن مهنتكم تتطلب الكثري من األخالقيات يف التعامل ،فكونوا حريصني عىل التمسك بقوانني
وأخالق املهنة .أبارك لكم وألهاليكم تخرجكم ودوماً إىل األمام.
متنيايت ومتنيات كافة زمياليت وزماليئ لكم بالتقدم والنجاح .

عميد كلّية الصيدلة والعلوم الطب ّية
أ.د .توفيق عرفات
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قسم الصيدالنيات والصيدلة التقنية  /أعضاء هيئة التدريس

د .إبراهيم سميح األدهم
رئيس القسم

أ.د .محمد سعيد شبري

أ.د .نارص محمد ادكيدك

د .إلهام نافع القييس

باإلضافة إلى:
د .أسعد عبد اللطيف أبو خليل

د .فيصل توفيق العكايلة

د .ماجد رشاد فضة

قسم الكيمياء الطبية الصيدالنية والعقاقير  /أعضاء هيئة التدريس

د .رياض محمود عوض
رئيس القسم

أ.د .توفيق عبد الرحيم عرفات

أ.د .زهري عبد الرزاق محيي الدين

د .إياد مازن املالح

د .نجاح عيىس املحتسب

د .هشام يوسف املطوبيس

د .وائل أحمد أبو دية

د .كنزا عبد العادي منصور
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م .رشا فرحان السعدي

م .زينب زيك زكريا

م .لينه نارص التميمي

قسم األدوية والعلوم الطبية الحيوية  /أعضاء هيئة التدريس

د .نضال عادل القنة
رئيس القسم

أ.د .توفيق مصطفى الحسيني

أ.د .سليم عباس حامدي

د .سوزان محمد عبد املالك

د .دانا عبد الباري درويش

د .منى راتب بسطامي

م .ميساء فوزي شبيطة

م .ميساء محمد الحنبيل

باإلضافة إلى:
د .أحمد محمد الشيخ
د .هبة راسم عبد الحليم
د .هبة ع��دي الشاكر
م .دانية حسني الحياري
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الصيدلة  /خرّيجو الفصل الصيفي
قسم ّ

إميان عاهد الربغويث

أحمد محمد الخالد

إرساء ناجي أبو اسحاق

أسيل مجدي أبو النادي

الهدى سامي العنبيك

أماين مسعر املايض

آيه عليان عليان

آيه وليد رمان

بتول حمزة مهدي

جامل عطوان محروق

حنان عبدالله أحمد

دالية عبدالله عبد الفتاح

دانية نبيل سلامن

راكان محمد حافظ

روان محمود خليل

زينب عفيف عبد الرحمن

أوىل التخصص
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الصيدلة  /خرّيجو الفصل الصيفي
قسم ّ

سارة حمد الجامعني

سحر محمد شاكر

سمرية رضا محمد

سيف حسن سامل

عادل صالح عبد العزيز

عدنان صالح عليان

فاطمة يوسف إبراهيم

فيصل بن فهد الجهني

لينة عامد عتال

محمد أحمد سبيتان

مرام بسيم أبو السعود

مرام عدنان النجار

مريم عيل عباس

مصطفى أحمد الزريقات

موىس وليد صالح

هاين عبد الكريم شاهني
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الصيدلة  /خرّيجو الفصل الصيفي
قسم ّ

هنادي خرض جروان

إب �راه��ي��م ب��ن خليل ق��اره
ب���اس���ل م��ح��م��د ج��رك��س
ت���ح���س�ي�ن خ���ل���ي���ل ع�لي
ح�������ازم س���ل���ي���م ع��ب��اس
عبد الكريم زي��دان الشهايب

هيا جابر الجابر

يزن محمد سامح نور

باإلضافة إلى:
عبدالله بن عبدالله الرشيدي م��ص��ط��ف��ى ن������وزاد ق���ادر
عمر عبد ال��ع��زي��ز الريس ه���ب���ة ب������در ال��������واوي
ف��ه��د ب��ن حميد الشمري وج�����دي ج���اب���ر ال��ع��ل��وي
م��ح��م��د ب���س���ام ال��ط��ي��ب��ي
م���ح���م���د ح���س���ن ال��ب��س

الصيدلة  /خرّيجو الفصل األول
قسم ّ

رند مثنى فرهاد

أحمد ضيف الله العودات

أسامء صبحي الواوي

أسيل خليل عيل

أسيل محمد خليل

جامل فهمي العسعيس

حيدر نضال عبد الكاظم

دارلني محمد مسعود

أوىل التخصص
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الصيدلة  /خرّيجو الفصل األول
قسم ّ

دالية عيىس األطرش

رنا خالد الزغل

رند عبد الحسني صاحب

زهراء فالح الخفاجي

زينب محسن الركايب

سارة عاصم الخطيب

سارة محمد الحلييس

سجى سهيل عيىس

سمر إبراهيم الغزاوي

سمر سامي فحاموي

سهى بسام العمري

شهد عبد اللطيف املعاز

ضحى محمد جوهرة

عامر سليم شيحا

عبد اإلله أسعد عواد

عبد الرحمن محمد حامد
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الصيدلة  /خرّيجو الفصل األول
قسم ّ

عبد القادر محمد عبد الرزاق

عبد الله بن عايد العطوي

عامد محمد النجار

عمر خالد املطالقه

عمر وائل الصاحب

لبنى عبد الباسط العموري

لني وليد الشنطي

محمود أمني سلطان

مروة خلف الجادر

ميس حسن الشمري

ميرسه أكرم غوشه

نادين سمري خياط

نجوى عطا الله الشقارين

نور محمد النجار

هامم محمد عثامن

هنادي عودة طبيش
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الصيدلة  /خرّيجو الفصل األول
قسم ّ

ورود خالد محيسن

وسيم يارس أبو غضيب

ح���م���زه خ��ل��ي��ل ال���ح���داد
رن���������ان أم���ي���ن م����وىس
رمي���ا ع��ب��د ال���ق���ادر محمد
س���ج���ى ف�������اروق س�لام��ة

يارا أحمد حبيب الله

ياسمني نصار الخرابشة

باإلضافة إلى:
س�����ه�����اد ف���������ؤاد ع��ط��ا محمود عبد الحليم الجامل
عبد الرحمن جميل أبو العدس هاشم “محمد نجيب” الزهارنه
ع�ل�اء إس�ماع��ي��ل البالبسه وف���اء ب��ن��ت ف�ل�اح العنزي
محمد سليامن أب��و حمته

يرس وليد الدباغ

الصيدلة  /خريجو الفصل الثاني
قسم ّ

ماريا أحمد إبراهيم
أوىل التخصص

إبتهال محمد البلوه

إبراهيم عبد الكريم الرصاف

أحمد خالد محمد
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الصيدلة  /خريجو الفصل الثاني
قسم ّ

أحمد محمد تاجا

إرساء عيل عباس

إرساء مجدي ثابت

إرساء محمد الحمران

أالء سمري مصلح

آمنه محمود الحيايل

أمنار عبدالله الشـلبي

إميان زياد إغباريه

آية باسل عبد األمري

جهاد منذر نارص الدين

جينا عامد يعقوب

خالد محمد سعيد العسايل

دعاء فخري عبد الجواد

دينا صادق جميل

رامي فايز صبيح

رنا محـمد أبو مصطفى
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الصيدلة  /خريجو الفصل الثاني
قسم ّ

رميا عيل سلامن

زينة رقيب الربيفكاين

سارة بنت الشاذيل

سارة محسن الركايب

سائدة باسم أبو رشيخ

رساء منر صوالحة

شذى رياض صايف

صفوان أحمد أصيل

عبد الهادي ماجد إسامعيل

عفاف زياد طه

عمر محمد حريتاين

عمر هشام جاد الله

فادي عمر طلب

فاطمه أثري املبارك

فرح عامد القيسيه

قتيبة قيص حميد
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الصيدلة  /خريجو الفصل الثاني
قسم ّ

ماوية صبحي عبدالله

محمد نسيم نارص

محمد نيازي ياسني

ميس موىس األعظمي

نور حسن الجنايب

هدى ماهر صقر

هدية ماهر عبد الهادي

هال أمجد شعو

هند محمد كنعان

يزن عبد الله الصامدي

يزن مازن حنا

باإلضافة إلى:
أح��م��د رب��ح��ي أب���و حجلة
ري�������م ن���ب���ي���ل ف���رج���و
زي����ن����ب ع����ص����ام ع�لي
ع��م�ار ب���ن س���ام���ي ن��ج��وم
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ف�����رح ح���ات���م ال��ع��ك��ي�لي
ف��������رح من���ي��ر ه���ن���دي
ك��ام��ل إب��راه��ي��م اقطيل
م���ح���م���د ق����اس����م رزاق

م���ري���م ل���ي���ث ال��ج��م��ي�لي
منتهى بنت حسني املاليك
م����ي س���ي���ط���ان ي��وس��ف
ن������ور ح����م����ودة ه��ي��ث��م

الصيدالنية  /خرّيجو الفصل الصيفي
ماجستير العلوم ّ

باإلضافة إلى:
بيان عبد الفتاح الخواجة
أوىل التخصص

إميان عبد الفتاح الخواجة
الصيدالنية  /خرّيجو الفصل األول
ماجستير العلوم ّ
باإلضافة إلى:
إبتسام محمود العياط
أوىل التخصص

إي���اد محمد آل ك�مال
ب�����راء غ���س���ان ال��ع��اين
ح��ن��ان ع��ل��وان محمد
م��ح��م��د ح��س�ين ميمه
محمد مصطفى عبد الله

الصيدالنية  /خريجو الفصل الثاني
ماجستير العلوم ّ
باإلضافة إلى:
ه���ن���ادي ع����دي ال��ش��اك��ر م��ي��ن��ا رع�����د ال��ه��اش��م��ي
ن���ادي���ن ع��ب��دال��ل��ه رصص���ور
أوىل التخصص
ب���ه���اء ش��ف��ي��ق م��ص��ط��ف��ى ن�����ه�����ال م���ح���م���د ج�بر
س�������ايل زي��������اد ع��م��ي��ش ي����ون����س خ����ال����د ال��ب��ن��ا
م��ن��ار عبداملنعم املنصور

135

قسم التّغذية السريرية والحميات  /أعضاء هيئة التدريس

د .رفعت أحمد الكرد
رئيس القسم

أ.د .خلف صويف الدليمي

أ.د .مروان ممدوح املوال

باإلضافة إلى:
د .ه��ب��ة ف��ت��ح��ي ال��س��ي��د
م .ب��اس��م��ة جميل الرمحي

د .نوال أحمد باكري

تس�عى كلي�ة الصيدل�ة والعل�وم
الط ّبية إل�ى تقديم التعلي�م المتم ّيز
في العل�وم الصيدالني�ة ،وأن تكون
الكلية ِق ْب َل ًة للعلماء والمتع ّلمين في
األردن والمنطقة.
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د .عصام مصطفى جواد

قسم التّغذية السريرية والحميات  /خرّيجو الفصل الصيفي

هدى عزام كردي

دعاء عبد الوهاب عبد الفتاح

رؤى يارس ملص

سارة محمد دغمش

شريين حسام غزال

صفاء نارص الصالح

عايدة جعفر السعيد

فاطمة حسن العبيس

مرام سليامن دغلس

مرينا عوده دبابنة

نور حلمي طوقان

نور محمد الجاكوش

أوىل التخصص

باإلضافة إلى:
فاطمة صالح محميد
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قسم التّغذية السريرية والحميات  /خرّيجو الفصل األول

ريم رشف الدين كيالين

آية أمين األدهم

جوانا حسن أبو زيد

حميدة حمد الشمري

رسيل يارس ياسني

رفاه زاهر منصور

روال أحمد عليان

شذى هشام عارضه

صالحة عيل ارشيد

فاطمة محمد املدين

نورهان أسامة البظنا

هديل غسان الرساقبي

أوىل التخصص

باإلضافة إلى:
سناء صبحي أبو حسان

والء زهري الشلح
138

يارا عمر اللبدى

قسم التّغذية السريرية والحميات  /خريجو الفصل الثاني

أمل إياد شقري

أسيل نازك صوافطه

تاال محمد حمشو

فاطمه يوسف الربماوي

ملا فؤاد العقرباوي

هديل محمد عواد

أوىل التخصص

سارة عيل الاليذ
باإلضافة إلى:
س��ام��ي��ة ح��س��ام العظم

األردن وطنك�م .أرضه درب الس�ماء،
وعل�ى ث�راه الطه�ور كان�ت أول�ى
خط�وات الفاتحي�ن لفج�ر جدي�د
للحضارة اإلنسانية.
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من أنشطة كلّية الصيدلة والعلوم الطبيّة

صورة جامعية لخريجي  - 2015-2014حفلة تسليم الدروع

مقتطفات من حفلة الدروع

صورة جامعية لطالب دورة الحقن الخامسة يف املستشفى الخالدي

مخترب علم وظائف االٔعضاء

من مرافق الكلية
140

من أنشطة كلّية الصيدلة والعلوم الطبيّة

اليوم العلمي لقسم التغذية

جانب من التدريب يف الصيدلية االفرتاضية

زيارة العميد لبازار كلية الصيدلة

انتخابات الجمعية العلمية الطالبية لكلية الصيدلة

رحلة الشامل لكلية الصيدلة

توقيع مذكرة تفاهم وتبادل علمي مع جامعة كوينز-
اململكة املتحدة
141

كلّية تكنولوجيا المعلومات

الرؤية:

تسعى كلية تكنولوجيا املعلومات لتكون يف طليعة الكليات
املتميزة محليا وإقليميا عىل املستويني التعليمي والبحثي يف مجال
تكنولوجيا املعلومات.
الرسالة:

تقوم بدور رئييس يف تطوير مجال تكنولوجيا املعلومات محليا
ودوليا ،وذلك بتوفري مستوى عال من التعليم وفق املعايري الدولية
إلع��داد خريجني متميزين ومؤهلني للعمل والبحث العلمي
وقادرين عىل املساهمة اإليجابية يف خدمة املجتمع.
األهداف:

املستقبل الوظيفي املهني :القدرة عىل الحصول عىل مستقبل

144

وظيفي يف مجال مهنة الحوسبة وتكنولوجيا املعلومات باالعتامد
عىل املعرفة الواسعة املكتسبة يف أساسيات علم الحاسوب
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
التعلم املستمر والدراسات العليا :القدرة عىل التكيف والتعامل
مع التكنولوجيا الحديثة وآخر املستجدات يف مجال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .كذلك القدرة عىل متابعة الدراسات العليا
واختيار املجاالت البحثية املتقدمة.
القيادة وخدمة املجتمع :القدرة عىل ترسيخ مهارات االتصال
والتفكري اإلبداعي والريادي باإلضافة إىل املهارات التقنية لبناء
شخصية مهنية تتحىل باألخالق ق��ادرة عىل تقديم الخدمات
والدعم املتواصل للمجتمع املحيل واإلقليمي.

كلمة العميد

بنايت وأبنايئ الخريجني
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ال يسعني يف هذه اللحظات السعيدة إالّ أ ْن أهنئكم باسمي وباسم زماليئ أعضاء الهيئة التدريسيّة واإلداريّة والفنيّة
بقطف مثار جهود أربع سنوات من الدراسة والسهر امل ُضني ،والتي أوصلتكم إىل النجاح وإىل منعطف هام يف حياتكم
املستقبل ّية أال وهو الحياة العمل ّية .أمتنى لكم تحقيق املزيد من النجاحات عىل املستويات العلم َّية واملهن َّية والشخص َّية .كام
أوصيكم مبواصلة العلم والتعلّم واإلبداع يف حياتكم العمليّة ونعدكم بأ ْن تبقى كليتكم ومن ورائها جامعة البرتا سندا ً ومرجعاً
علم ّياً لكم ومنارا ً ومنربا ً لتخريج املتم ّيزين من زمالئكم الذين سيلحقون بكم .كام ستستمر كليتكم برفع سويّة جودة التعليم
فيها لتصل إىل أعىل املستويات العامل ّية إ ْن شاء الله.
وإنَّه من دواعي رسورنا أ ْن تبقوا عىل تواصل مع كليتكم ملا فيه من إثراء لكم ولها يف مسريتكم العلميّة ومنائها وتط ّورها.
وفّقكم الله والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات
أ.د .غسان عيىس
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قسم نظم المعلومات الحاسوبية  /أعضاء هيئة التدريس

د .شاكر محمود الفراجي
رئيس قسم

د .رياض محمد السيد

د .بسام عادل حداد

د.مي يعقوب النشاشيبي

باإلضافة إلى:
م .هدى خالد سعادة

د .نارص مصطفى الجمل
قسم نظم المعلومات الحاسوبية  /خرّيجو الفصل الصيفي

عالء الدين طلعت محمود
أول التخصص

ليث أنور أبو السندس

ليث صالح الحايك
باإلضافة إلى:
محمد ب��ن س��ع��ود ال��ف��رم
ن�����ارت ف������اروق م��ام��ك��غ

146

منترص حسن ررصص

مجدي محمد أحمد

قسم نظم المعلومات الحاسوبية  /خرّيجو الفصل األول

أحمد حسن املرصي

أماين بسام داود

أسامء أحمد برغش

داود حسني يوسف

باإلضافة إلى:
س��لمى أحم��د الكن��اص
أوىل التخصص

محمد عبد الرحمن الخالدي
قسم نظم المعلومات الحاسوبية  /خريجو الفصل الثاني

نور نصار الطقاطقة
أوىل التخصص

دعاء يعقوب أبو صبحة

طارق محمود الشبطات

عدي سميح أبو زبيدة

باإلضافة إلى:
إب��راه��ي��م ن��ب��ي��ل ال��ع��ل��وي
أح��م��د م��ن��ذر باشجاويش
ح��ن�ين جميل أب���و حسني
ع���رف���ات م��ح��م��د خميس
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قسم علم الحاسوب  /أعضاء هيئة التدريس

د .محمد حسن أبو عرقوب
رئيس القسم

أ.د .غسان فريد عيىس

د .أحمد محمد عواد

د .كامل رشاد الراوي

باإلضافة إلى:
د .عبد الرؤوف محمد شتيوي

د .هادي حسن الساعدي

م .سيف عبد الغفار أبو عيشة

قسم علم الحاسوب  /خرّيجو الفصل الصيفي
باإلضافة إلى:
ن���ع���م���ت ل����وري����ن ف��ل��و
أوىل التخصص

أح���م���د ج��م�ال ال��ق��ب��ايل
ع���ل���اء س����م��ي�ر م��ن��ع��م
إياد أمجد الزعرتي

148

زهراء حسني الحامتي

نانيس منر شعار

قسم علم الحاسوب  /خرّيجو الفصل األول

سارة هيثم ماشفج

إرساء خالد أحمد

رميا موافق الراشد

سند أمين سطاش

عيل يوسف العمري

محمد أحمد أبو محفوظ

مصطفى سالمة صباح

مصطفى نبيل جراد

معتصم فوزي أبو جويد

أوىل التخصص

سارة عادل رمضان

محمد وائل مشعل
باإلضافة إلى:
دان�����ا س��ل��ط��ان س��ل��ط��ان
م��ح��م��د ص��ال��ح أب����و عيل

قسم علم الحاسوب  /خريجو الفصل الثاني

إميان عبدالهادي زبن
أوىل التخصص

أحمد رافت حسني

إرساء عارف العياط

أماين رزق الزبيدى
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قسم علم الحاسوب  /خريجو الفصل الثاني

جعفر محمد حداد

أنس عامد قصقص

أويس ينال هاكوز

سعد هيثم أبو هليل

عامر سامي العملة

عال سعيد حسن

محمد مهند أبو عصبة

محمود عبدالله حمد

نرسين عامد طنطور

باإلضافة إلى:
إس��ل�ام ن����ادر أب���و اصبيح
ي��ح��ي��ى ع��ص��ام ال��ن��اط��ور
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خالد مروان معايعة

لبنى محي حمدان

هبة جامل العلقاموى

قسم هندسة البرمجيات  /أعضاء هيئة التدريس

د .نرسين أحمد عتوم
رئيس القسم

د .نهى هاين الخلييل

د .أحمد فوزي شبيطة

م .عز الدين أحمد مطر

باإلضافة إلى:
د .كرتا جامل مريدجي

م .محمد نظمي الشيخ حسن
قسم هندسة البرمجيات  /خرّيجو الفصل الصيفي

شادي موىس ادعيس

جميل حكم أبو شحادة

زيد عالء الرتك

عمر لطيف املراسيمي

لينة صبحي مسعود

محمد عليان أبو حالوة

أول التخصص

سارة محمد كردي
باإلضافة إلى:
أمرية محمد الدرعاوي
ملى أكرم عيىس
يامن عامد ناصيف
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قسم هندسة البرمجيات  /خرّيجو الفصل األول

أحمد حسن عثامن

أبو الوفا مصطفى املغريب

أمين طارق يوسف

رائد محمود عيل

سامر طارق قرصاوي

عبد الله جارس محمد

أول التخصص

خرض خالد عبد الله

عيل حسني الربيعي

باإلضافة إلى:
مت����ارة ح��ن��ان ف��ت��ح الله
ج�مان��ة س��ل��ط��ان سلطان
دع����اء ب��ش�ير ال��رف��اع��ي
ميس ول��ي��د أب��و عجميه
ياسمني محمود الكفاوين
مهند أحمد شديد
قسم هندسة البرمجيات  /خريجو الفصل الثاني

هديل صبحي بشري
أوىل التخصص
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أحمد عبد الحميد سامرة

أمجد احمد السكر

براء نزار عفيفي

قسم هندسة البرمجيات  /خريجو الفصل الثاني

متارا أمجد الطقاطقة

حسني مؤيد مصلح

سبأ عبد الرحمن النابليس

عائشه احمود العفيشات

عيل ماجد عبد الله

عنان صبحي أبو هليل

مصطفى سليامن عوض

معاذ مـحمد العسود

مؤيد عاطف فرحان

هاين حسني أبو زيد

هبة نارص نصار

بوران أديب مصطفى

باإلضافة إلى:
ع�����دي ح���س�ي�ن ع��ل��ي��ان
معاذ سامي عبد الرحمن

هديل تيسري الشوابكة
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قسم الشبكات الحاسوبية  /أعضاء هيئة التدريس

د .شاكر محمود الفراجي
رئيس القسم

د .حسني اسامعيل البهاديل

د .تاتيانا فالدميريفنا باليخينا

د .عيل يونس املقويس

م .عبدالكريم مصباح البنا
قسم الشبكات الحاسوبية  /خرّيجو الفصل الصيفي

أحمد سامل أبو دقة

محمد أيوب سامل

سامل فهد نجار

باإلضافة إلى:
ه��اين ف��رج الجن��دي
أول التخصص

خ��ل��ي��ل وائ����ل داود
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معتصم منور املساعدة

قسم الشبكات الحاسوبية  /خرّيجو الفصل األول

أحمد ماجد الفراهيد

عبد الله رشيف سلامن
أول التخصص

عمر حسن أبو صالح

يزن خالد أبو حميده

باإلضافة إلى:
إبراهيم عامد الحنبيل

يوسف محمد السعافني
قسم الشبكات الحاسوبية  /خريجو الفصل الثاني

باإلضافة إلى:
محم��د نبي��ل أب��و حل��وة
أول التخصص

عامر عبد الكريم أبداح

محمود هاين القبايل
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من أنشطة كلّية تكنولوجيا المعلومات

اللقاء التنويري للطلبة املستجدين

مسابقة جائزة امللكة رانيا الوطنية للريادة  2015باملركز الثالث عن فئة الجامعات مرشوع Mid-Pick

ورشة عمل عىل نظام الربيد االٔلكرتوين لطلبة الكلية
156

من أنشطة كلّية تكنولوجيا المعلومات

زيارة فريق مرشوع ريكوناو إىل مخترب

مسابقة جامعة جرش

زيارو وفد عمل املرشوع االٔورويب للكلية

تكريم املشاركني بورشة عمل بالتعاون مع مايكروسوفت

من مشاريع التخرج
157

كلّية الحقوق
الرؤية
أن تكون كلية الحقوق يف جامعة البرتا رصحاً علمياً لإلبداع والتميّز
عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل .

.
•إعداد الكوادر القانونية املتمي ّزة القادرة عىل املنافسة واملساهمة
يف عملية التنمية .
•تطوير األداء األكادميي مبا يتناسب واملعايري املحلية والعاملية.

الرسالة
•تحقيق الربط الف ّعال بني النظرية والتطبيق من خالل املامرسات
التعليمية الشاملة .
•توفري مصادر املعلومات العلمية املتط ّورة لألغراض التعليمية
•توفري املعرفة القانونية النظرية والعملية التي يحتاجها املحامون
والبحثية .
والقضاة .
•ترسيخ أخالق املهنة لدى الطالب يف جميع حقولها .
القيم :
•رفد املجتمع املحيل بالكفاءات العلمية القادرة عىل االرتقاء
•التميز واإلبداع وضامن الجودة الشاملة .
مبستوى مهنة القانون .
•االلتزام باملبادئ األخالقية للعمل األكادميي املحض .
•بناء الشخصية الجامعية من خالل التحفيز اإلبداعي املتواصل
•الشفافية و الحرية األكادميية املنضبطة من خالل تشجيع التفاعل
لكافة الطلبة .
مع اآلخرين .
•نرش ثقافة املعرفة والجودة والتم ّيز يف كافة حقول العلوم
القانونية .

األهداف
•إكساب الطلبة قدرات ومهارات معرفية يف مختلف فروع القانون
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•ترسيخ حرية التعبري البناء  ،واحرتام حرية الرأي والرأي اآلخر .
•التحيل باملسؤولية  ،والعمل عىل إرساء الثوابت املهنية .

كلمة العميد

يطيب يل ولزماليئ أعضاء هيئة التدريس يف الكلية وإدارييها أن نبارك لطلبة الكلية األعزاء حصولهم عىل درجة البكالوريوس
يف الحقوق ولطلبة الجامعة حصولهم عىل درجة البكالوريوس يف التخصصات املختلفة التي توفرها الجامعة.
ولطلبة كلية الحقوق الخريجني منهم والذين هم عىل مقاعد الدراسة يف انتظار التخرج نقول لهم إن الكلية تبذل كل ما
بوسعها لتهيئة البيئة املناسبة للتعلم والتعليم ،ولتخريج أفواج من الطلبة قادرة عىل مجابهة التحديات التي ستواجههم
يف املستقبل ،وعىل الدخول بسهولة ويُرس إىل معرتك الحياة العملية ،واالندماج يف املجتمع الذي هو بأمس الحاجة لتطوير
العلوم واملعارف والخربات وال سيام يف مجال القانون ،ومبا يكفل لهم التقدم والرفعة يف عامل متغري يصبح أكرث فأكرث تعقيدا ً.
لقد دأبت الكلية منذ إنشائها عىل إيالء أهمية قصوى لألنشطة الالمنهجية ،ولهذا فهي تحرص عىل تنظيم الندوات
واملحارضات العامة و ِورش العمل التي تصب يف خدمة العملية التعليمية وتسهم يف خدمة املجتمع املحيل وتطويره .كام
تقوم العيادة القانونية يف الكلية ببناء املهارات القانونية للطلبة يف عدة مجاالت حظي منها مجال الترشيعات الناظمة
ملوضوع البيئة بأهمية خاصة.
وحرصاً منها عىل رفد أعضاء هيئة التدريس بخربات جديدة ،فقد قامت الجامعة بابتعاث عدد من الطلبة املتميزين إىل
جامعات أجنبية مرموقة للحصول عىل درجة الدكتوراه يف القانون يف السنوات القليلة القادمة.
عميد كلية الحقوق
أ.د .محمد علوان
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أعضاء هيئة التدريس

أ.د .محمد يوسف علوان

د .شادي حلو أبو حلو

د .محمود محمد عبابنة

د .عيل محمد الدباس

د .معن عبد الرحيم جويحان

م .عبري حسن القييس

تفخر جامع�ة البترا بكل ِخ ّريج يؤمن
ّ
وتقدمه هو أس�مى
بأن بناء الوطن
َّ
ما يتطلع إليه
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د .فتحي توفيق الفاعوري

قسم الحقوق  /خرّيجو الفصل الصيفي

فاطمة وليد عبد الحميد
قسم الحقوق  /خرّيجو الفصل األول

زرين مصطفى األعرص
أوىل التخصص

عامر إبراهيم أبو شام

قسم الحقوق  /خرّيجو الفصل الثاني

ريم عيل الناطور
أوىل التخصص

خرض سعيد ياسني

رهام وليد الحياصات

روحي نارص أبوعيد

باإلضافة إلى:
محم��د جه��اد العفيش��ات
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من أنشطة كلّية الحقوق

اللقاء التنويري للطلبة املستجدين

زيارة إىل “ دائرة مراقبة الرشكات

ندوة بعنوان “ املشكالت البيئية يف االٔردن”

164

من أنشطة كلّية الحقوق

ندوة بعنوان “ إطالة ا ٔمد التقايض يف محكمة شامل عامن “

ندوة بعنوان “ قراءة يف مضامني قانون الدخل رقم ( )34لسنة ”2014

ورشة عمل بعنوان “ الطاقة املتجددة

165

كلّية اإلعالم
الرؤية:
تسعى كلية اإلعالم نحو أن تكون الخيار األفضل للراغبني يف دراسة
تخصص اإلعالم يف األردن واملنطقة.
الرسالة:
القيام بدور فاعل يف نرش املعرفة وإعداد خريجني يف تخصص اإلعالم
قادرين عىل املساهمة اإليجابية يف خدمة اإلعالم األردين والعريب،
وخلق بيئة علمية وثقافية واجتامعية متميزة تسهم يف تأهيل الطلبة
يف مجاالت اإلعالم وإعداد خريجني ميتلكون قدرات وكفاءات عالية
للتنافس يف سوق العمل.
القيم:
•الريادة،التميز،اإلبداع ،املهنية العالية ،التطوير املستمر.
األهداف:
•توفري املعرفة العلمية والتطبيقات الالزمة للطلبة لجعلهم منافسني يف
سوق العمل.
•تأمني الدراسات الالزمة والكفاءات لتطوير قطاع اإلعالم الوطني وشؤون املهنة.
•تطوير العالقة االتصالية مع املجتمع املحيل وتقديم الخدمات املمكنة يف
مجال التنمية املجتمعية مبا ميكن من إحداث تأثري عىل الحياة اليومية
ألفراد هذا املجتمع.
•توفري فرص التعليم املستمر ودراسة اإلعالم والتطبيق اإلعالمي للطلبة
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األردنيني والعرب ،وذلك يف مجاالت اإلعالم املتخصص بكافة أشكاله.
•تنمية املشاعر الوطنية واحرتام التقدم والتطور لدى الطلبة.
•رفع كفاءة الفاعلية التعليمية والبحوث العلمية وربطها بأولويات خدمة املجتمع.
•تأمني استخدام أفضل الوسائل التعليمية وتكنولوجيا االتصال وتطويع ذلك
لخدمة املهنة يف املجتمعات املحلية.
•توثيق أوارص التعاون مع الجامعات األردنية والجامعات العربية الرسمية
والخاصة لتطوير التعليم والتدريب اإلعالميني ،مبا يخدم ثوابت الدولة
والقضايا العربية.
•السعي نحو تأصيل علمي لعلم اإلعالم يف سبيل االرتقاء مبستوى اإلعالمي
امللتزم بالشفافية واملصداقية واملوضوعية وأخالقيات املهنة.
•تكوين شخصية متميزة للطلبة تنعكس عىل مستقبلهم املهني بعد التخرج.
•تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس عىل استخدام وسائل التعليم اإللكرتوين
•التطوير املستمر للربامج الدراسية ،ملواكبة التطورات الرسيعة يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصال.
•تطوير نظم التدريب العميل للطلبة ،من خالل تحديث أجهزة ومعدات
املختربات واالستوديوهات.
•تنمية ق��درات الطلبة التدريبية من خالل النرش يف صحيفة القسم
اإللكرتونية التدريبية ،واستكامل مرشوع اإلذاعة عرب االنرتنت ( الشبكة ).
•السعي إلصدار دورية سنوية أو نصف سنوية متخصصة يف البحوث والدراسات
اإلعالمية وتطوير مجلة أوراق جامعية اإلخبارية الثقافية املنوعة.

كلمة العميد

إىل أبنائنا خريجي كلية اإلعالم األعزاء ،نعلم أنكم تتمتعون بالقدرات املهنية واملعرفية املالمئة لسوق العمل ،ومل تدخر كلية
اإلعالم جهدا ً يف تأهيلكم علمياً وعملياً لتكونوا إعالميني ناجحني تحملون رسالة القلم النابض بالقوة واألمل ،ورسالة الفكر
الحر املستنري ،ورسالة اإلميان بالكلمة الصادقة يف خدمة الوطن واألمة .وكلية اإلعالم التي تفخر بأبنائها الذين ترتفع أصواتهم
يف سامء اإلعالم األردين والعريب ،وتزدهر كلامتهم مع كل صباح ترشق فيه شمس الخري عىل بالدنا ،تسعد بأن يستمر التواصل
والتعاون بينها وبينكم ،وبأن تكونوا الرديف األصيل لنا يف رفع سوية التأهيل العلمي وتعزيز الربامج األكادميية وتطويرها،
من خالل ما تكتسبونه من العمل امليداين بكافة فروعه ومجاالته ،وأن تكونوا رسل صدق لكليتكم وجامعتكم ،عىل طريق
الكلمة املؤمنة ،من أجل رفعة بلدنا ووطننا العريب الكبري.

عميد كلية اإلعالم
أ.د .تيسري أبو عرجة
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الصحافة واإلعالم  /أعضاء هيئة التدريس
قسم ّ

أ .د .تيسري أحمد أبو عرجة

أ.د .عبد الرزاق محمد الدليمي

د .أحمد حسني محمدين

د .إبراهيم فؤاد الخصاونة

د .تيسري طه مشارقة

د .حسام مصطفى العتوم

د .زهري ياسني الطاهات

د .سليم يوسف عبد الرحيم

د .عبد الكريم عيل الدبييس

د .محمد صاحب الشحامين

د .نرسين رياض عبد الله

م .أمين فريد مسنات

باإلضافة إلى:
د .حياة رومانوس الحويك
د .منال هالل مزاهرة
م .وسن زكريا حداد
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الصحافة واإلعالم  /خرّيجو الفصل الصيفي
قسم ّ

أدهم سامل الغيشان

برديس النبوي الوند

متارا شاكر برهم

دانية محمد املعايطة

رامه صالح الدين تفاحة

رانا محمد النمرات

رانية عبد القادر عبدالله

رفيق محمد األنصاري

زيد يوسف املرعي

صالحة معروف رصصور

طارق جامل الفايز

عالء عيل الرياالت

مادلني إلياس إبراهيم

مرشد حزام الظفريي

نعامت عيل الصامدي
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الصحافة واإلعالم  /خرّيجو الفصل الصيفي
قسم ّ
باإلضافة إلى:
االء ه����اش����م ال���ك���ريك
أوىل التخصص

إب �راه��ي��م ث��ام��ر ال��رش��ي��دي
أح���م���د ع��ي�سى امل��ع��ت��وق
أم�����اين زه��ي�ر ال��ع�ماي��رة

ت���ول�ي�ن م��ه��ن��د ح��ؤب��ش
دي���ان���ا س��ع��ي��د ع��ري��ق��ات
س��ل��ي�مان ب���در الصقعبي
ص���ال���ح ع�����واد ال���ع���دوان
ع��رب��ي��د س��ع��د ال��ع��رب��ي��د

ك������رار ن���اظ���م ك���ط���ران
ل��ي��ث م��ح��م��ود ال��ف��اي��ز
رزم ب��ن ع����واد ال��ظ��ف�يري
م���ؤم���ن ف��ت��ح��ي امل�ص�ري

هبة هيثم الرمحي
الصحافة واإلعالم  /خرّيجو الفصل األول
قسم ّ

فراس إبراهيم عبد الله

أسحار سعيد النتشة

أماين حمدان رضوان

أنور جاسم املهندي

آية عامر سعيد

تسنيم أنور عمر

حسني ياسني العنزي

خلدون محمد النهود

رامة محمد حمدان

راية حسن عويضه

ربا يوسف عامر

عدي محمود الفايز

أول التخصص
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الصحافة واإلعالم  /خرّيجو الفصل األول
قسم ّ
باإلضافة إلى:
ج������اد ه����ش����ام ع��ط��ي��ة رؤى ع����م���اد ه��م��و عبد العزيز أس��ام��ة يونس
ح���س���ام ع�ل�ي ال��غ��ن��ان��ي��م س���ارة ع��ب��اس أب��و السعود ف��ه��د م��ش��ع��ل ال��ظ��ف�يري
دينا عبد الوهاب الختاتنه س��ل��ط��ان م��ش��ه��ور ال��ف�لاح م�������روة ك����ام����ل ك��ري��م
وعد هاين الحديد
الصحافة واإلعالم  /خرّيجو الفصل الثاني
قسم ّ

لبابة حكمت الحاجي

أحمد صالح أبوجعفر

أحمد عبيد الرشيدي

أحمد عيل الضامن

أزهار محمد املناصري

أسامة زهري املومني

بكرية أسامة بكري

حال نارص عمرية

دانية عبد القادر البطاينة

ريناتا ماهر العسيل

زينة سعد قرنفلة

سارة رضار خويرة

أوىل التخصص
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الصحافة واإلعالم  /خرّيجو الفصل الثاني
قسم ّ

سارة مقبل عودة

رسمد قاسم بهجت

سيف وهران الشخييل

طه أحمد العفيشات

عبد العزيز سامي الصمحن

عبد الله فهد العجمي

عدي عبد الله صربة

فارس سليم الحباشنة
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لنا أمين بدر

لني نارص ياسني

محمود رشيد فحاموي

مرح خالد يوسف

مريم مظفر القصريي

مشعل عبد الكريم الهمالن

مريا مقداد ارشيد

نارص عبد الله املطريي

الصحافة واإلعالم  /خرّيجو الفصل الثاني
قسم ّ

ندى حسني الشيخ

ندى فداء ولدعيل

نور وليد العربيات

هديل خالد النعيامت

باإلضافة إلى:
س��اري��ن ل��ب��ي��د ال��ع�ماري��ن معتز سليامن الشوابكة
س���ام���ي ج����ارس ج����روان ن�سري��ن خ��ل��ي��ل الخطيب
م��اري��ن��ا ه��اش��م ال��ري��االت وف����اء م��ح��م��ود مطالقة
م��ص��ط��ف��ى ج�م�ال ارش��ي��د
همسة منذر قاسم

طلبة الكلية يف زيارة للتلفزيون االٔردين
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ماجستير الصحافة واإلعالم  /خرّيجو الفصل الصيفي
باإلضافة إلى:
خ����ل����ف اليف ال����ح��م�اد
أول التخصص

ص����ل���اح س�����اه�����ي خ��ل��ف
أول التخصص

ام���غ�ي�ر ع��ب��دال��ل��ه ال��ه��م�لان
ح����س����ام م���ح���م���د أح���م���د
رشيهان محمد زريقات

صائب وليد نرصالله

ماجستير الصحافة واإلعالم  /خرّيجو الفصل األول
باإلضافة إلى:
س��م��ر ي��ح��ي��ى م��ك��ن��اي ع��ام��ر إب �راه��ي��م العمرو
ع����دي أح���م���د ق��اق��ي��ش
أوىل التخصص
والء ه��ي��ث��م ال��ع��ت��ال م���ج���د ن��ب��ي��ل ع��ث�مان
م���ي وص��ف��ي أب���و مغيل
أوىل التخصص
إس��ل�ام أح��م��د ال�براي��س��ة
أسامء عمر برغل

ماجستير الصحافة واإلعالم  /خرّيجو الفصل الثاني
باإلضافة إلى:
ط�����ارق م��ح��م��د ع��ب��دال��ق��ادر راش�������د ن����اج����ي ف���ري���ح���ات
زي������ن إب����راه����ي����م ال���زب���ن
أول التخصص
أح��م��د إب��راه��ي��م ال��خ��ص��اون��ه س�����ازان س���ام���ان ع��ب��دامل��ج��ي��د
أم�������ل ي�����اس��ي��ن م���ح���م���ود غ���������ادة ك���م���ال ق���اق���ي���ش
ح��م��زة م��ح��م��د ال��ش��ي��خ حسني ه�����ب�����ة زه�����������دي ع����ام����ر
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من أنشطة كلّية اإلعالم

تدريب عميل

زيارة صحيفة الرا ٔي

تدريب عميل

مبنى الكلية

تدريب عميل

177

عمادة البحث العلمي وال ّدراسات العليا
تويل جامعة البرتا البحث العلمي عناية خاصة ،وتع ّده من أهم أركانها  .فهو سبيل رئيس لرفع مستواها العلمي ،وخدمة
املجتمع األردين بخاصة ،واملجتمع العريب بعامة ،وإغناء املعرفة اإلنسانية .فرتى جامعة البرتا أن البحث العلمي جزء مهم من
عمل أعضاء هيئة التدريس فيها ،وتراعي هذا املبدأ عند الحاجة إىل تعيني أعضاء هيئة التدريس.
لذا تلتزم جامعة البرتا بتوفري الجو املالئم ،واإلمكانيات الالزمة للنهوض بالبحث العلمي ،وذلك بتوفري الدعم املادي
للباحثني ،حيث تلتزم الجامعة بتخصيص  % 3من ميزانيتها سنوياً لدعم البحث العلمي .وإضافة إىل الدعم ،توفّر الجامعة
الوقت لعضو هيئة التدريس للقيام بالبحث من خالل تخفيف العبء التدرييس ،وتوفري األماكن ،واألجهزة ،والخدمات املكتبية
الالزمة للبحث العلمي.
وتدعم جامعة البرتا أنواع البحث العلمي كافة ،مع العناية الخاصة بالبحوث العلمية التي تخدم أهدافها ،والقطاعات
العلمية التي تهم املصلحة الوطنية واالقتصادية ،التي متثل كذلك أولويات البحث العلمي يف األردن ،وذلك من خالل خطة
عمل منسبة من مجلس البحث العلمي إىل مجلس العمداء.
ولضامن مخرجات جيدة من البحث العلمي يف جامعة البرتا تقوم عامدة البحث العلمي ،باإلضافة إىل الدعم املادي،
بدعم حضور املؤمترات العلمية والعاملية ،وإقامة ورش عمل ألعضاء الهيئة التدريسية ،ودعم الباحثني إلجراء بعض أبحاثهم
خارج األردن ،وتقوم بالتشجيع عىل نرش أبحاثهم يف مجالت علمية عالية الجودة ،ولها معامل تأثري جيد (.)Impact Factor
وباإلضافة إىل ذلك ،تم وضع "تعليامت جائزة أحسن باحث يف جامعة البرتا" ،مبنية عىل مستوى املجالت العلمية التي جرى
النرش فيها ،وعدد االستشهادات لكل بحث.
ومن األهداف املهمة لعامدة البحث العلمي والدراسات العليا ،تطوير جيل متعلم وباحث ،من خالل إنفاق ( % 2من
ميزانيتها سنوياً) البتعاث عدد من الطلبة املتميزين ،الستكامل درجة الدكتوراه يف جامعات عاملية مرموقة .وتعد هذه الخطوة
مساهمة يف تطوير الباحثني يف جامعة البرتا بخاصة واألردن بعامة.
ومنذ فتح واعتامد برامج املاجستري يف اللغة اإلنجليزية  /الرتجمة والعلوم الصيدالنية عام  ،2006/2005ساهمت عامدة
الدراسات العليا مع باقي الكليات يف الجامعة ،يف التوسع يف طرح برامج دراسات عليا أخرى ،وذلك إمياناً منها بأن الرافد
األسايس لتطوير البحث العلمي يف الكليات ويف الجامعة هي الدراسات العليا ،باإلضافة إىل تطوير طلبة الدراسات العليا علمياً
وفكرياً ومهارياً ،وتحفيزهم عىل البحث والتطوير يف مجاالت تخصصهم املختلفة.
وحالياً ،ارتفع عدد برامج الدراسات العليا إىل ستة برامج يف :اللغة العربية وآدابها ،والصحافة واإلعالم ،وإدارة األعامل
 ،MBAوالعلوم الصيدالنية ،واللغة اإلنجليزية  /الرتجمة ،والتسويق.
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كلمة العميد

إ ّن قيمة الجامعة ،وأهميتها ،ومكانتها ،ال تقاس بعدد الطلبة ،وال بحجم املباين فيها وحسب ،وإمنا تقاس أيضاً بدور الجامعة يف
مجال البحث العلمي ،وما أنجزه أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا من أبحاث علمية ،وما نظمته الجامعة من مؤمترات
علمية نوعية ،وما شارك فيه املعنيون من مؤمترات متخصصة يف الداخل والخارج ،وما دعمته الجامعة من أبحاث علمية ،ونرشته
من كتب متخصصة.
إ ّن جامعة البرتا ال تألو جهدا ً يف توفري البيئة العلمية البحثية املناسبة ،وتطوير بنيتها التحتية الالزمة لخدمة هذه البيئة ،وإنشاء
املراكز البحثية املتخصصة ،والتطوير األكادميي ألعضاء الهيئة التدريسية ،وتقديم الدعم املادي الالزم إلجراء البحوث ،وإنشاء مكتب
للمنح الخارجية ،يعنى باستقطاب الكفاءات العلمية املتميزة ،وتب ّنيها ،واألخذ بيدها.
ويف نهاية كل عام درايس ،تعمل عامدة البحث العلمي والدراسات العليا ومجلسيهام عىل إعداد تقرير سنوي ،يرصد اإلنجاز
العلمي والبحثي للجامعة ،ومقارنته بالسنوات السابقة ،ملالحظة الخط البياين الصاعد يف عدد األبحاث العلمية املنشورة ،ونوعيتها،
وبخاصة تلك األبحاث التي ينهض بها فريق بحثي ،وملالحظة اإلنفاق املادي يف هذا املجال ،وتقديم التوصيات الالزمة لضامن اطّراد
التقدم يف مجال البحث العلمي.
ويطيب يل أن أنتهز هذه الفرصة ألسوق الشكر خالصاً إىل األساتذة الباحثني وطلبة الدراسات العليا ،راجياً من الجميع امليض قدماً
ملضاعفة اإلنتاج العلمي ،للسمو باسم جامعة البرتا ومكانتها ،محلياً وإقليمياً وعامليا.

عميد البحث العلمي والدّ راسات العليا
أ.د .مروان املوال

181

مجلس البحث العلمي

أ.د .مروان املوال
أ.د .محمد العناين
أ.د .توفيق عرفات
د .فايز أحمد تيم

د .فاطمة النمري
د .بسام حداد
د .هنادة املومني

رئيساً
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا

أمينة رس املجلس

مجلس ال ّدراسات العليا
أ.د .مروان املوال
أ.د .محمد العناين
أ.د .توفيق عرفات
د .رفيق عمر
السيدة هال أردكاين
182

رئيساً
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
أمينة رس املجلس

مناقشات رسائل ماجستير
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الرؤية:
أن تكون العامدة رائدة ومبدعة عىل املستويني املحيل واإلقليمي يف مجال األنشطة الطالبية املنوعة والخدمات الطالبية املميزة.
الرسالة:
بناء جيل من الطلبة يتمتعون بالصحة النفسية والجسدية والعقلية ،من خالل تنمية قدراتهم  ،وحفز طاقاتهم ،وتعزيز القيم اإليجابية لهم ،وتوفري كافة
متطلبات النجاح والتفوق لكافة النشاطات الرياضية والفنية واإلجتامعية والبيئة الجامعية الداعمة األمنة ليساهمو بفاعلية يف خدمة وطنهم وأمتهم.
األهداف:
1.1توفري الربامج واألنشطة الرياضية وتنمية وصقل املواهب الرياضية املختلفة لدى الطلبة ،وتعزيز مفهوم املنافسة الرشيفة فيام بينهم.
2.2رفع مستوى الوعي الثقايف واالجتامعي للطلبة  ،وتحقيق التواصل مع قضايا األمة من خالل توفري الربامج الثقافية واالجتامعية والفنية.
3.3تنمية روح املبادرة واإلبداع لدى الطلبة ،وإزكاء روح املنافسة اإليجابية لديهم.
4.4رعاية الطلبة املتميزين واملتفوقني وصقل مواهبهم ودعمهم ماديا ومعنويا.
5.5إدامة االتصال والتواصل مع الخريجني ،والعمل عىل تعزيز عالقتهم بالجامعة ،و متابعة إنجازاتهم.
6.6صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته الحياتية من خالل تقديم العديد من الدراسات وورش العمل النوعية وبالتعاون مع خربات خارجية متخصصة.
7.7تشجيع الطلبة عىل القيام بالعمل التطوعي خدم ًة ألرستهم الجامعية ومجتمعهم املح ّيل .
قيمنا:
•الطالب هو محور اهتاممنا ومركز عملنا.
•الريادة واإلبداع يف تقدبم الخدمات واألنشطة الطالبية كافة.
•الرتكيز عىل اإللتزام بالقيم واألخالق الحميدة
•توفري البيئة الصحية واآلمنة للطالب كافة.
•غرس ثقافة الحوار اإليجايب وإحرتام الرأي والرأي األخر
•اإللتزام باملسؤولية األخالقية واإلجتامعية
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كلمة العميد

أبنائنا الطلبة الخريجني
ها أنتم تحصدون اليوم ما غرستم مثرا ً طيباً تفاخرون به أنتم وأهليكم ،حيث تضعون أقدامكم عىل أوىل درجات سلم الحياة
العملية التي خططتم لها ،وعملتم بجد وتعب وسهرتم الليايل من أجل أن تصلوا إىل هذا اليوم .فهنيئاً لكم نجاحكم وهنيئاً ألهليكم
وذويكم بكم ،وهنيئاً للوطن بإنجازكم ،فأنتم املستقبل ،والوطن ينتظر إبداعاتكم وانجازاتكم ،وسيكرب بكم ،وستكربون به.
لقد عملت جامعة البرتا ومن خالل عامدة شؤون الطلبة ،بأن يكون الطالب محور اهتاممها ومركز عملها .وللوصول لهذه الرؤيا،
وفرت الجامعة كل مقومات اإلبداع وبناء الشخصية لطلبتها والتي متكنهم من التكيف اإليجايب مع متطلبات الحياة العملية ،من
خالل تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الالزمة يف مجاالت الحياة املختلفة كمهارات االتصال والقيادة والريادة والعمل مع الفريق
وتأسيس املشاريع الصغرية وغريها من املهارات واملعارف التي تسهم يف مجموعها يف متكني الطالب الخريج وزيادة ثقته بنفسه يف
مواجهة متطلبات الحياة واالنخراط السهل والفعال يف سوق العمل.
ومل يقترص دور عامدة شؤون الطلبة عىل ذلك ،فقد عملنا عىل تفعيل العديد من النشاطات املكملة للنشاطات املنهجية للكليات
العلمية .فكانت النشاطات الرياضية املتنوعة والنشاطات الفنية التي تلبي كافة االحتياجات وامليوالت املختلفة للطلبة جاعلني من
شعار ( العقل السليم يف الجسم السليم ) البوصلة التي نؤطر أعاملنا عليها.
ولن تقترص رعايتنا لكم داخل الجامعة فقط ،فرسالتنا واضحة ،وهي إدامة التواصل معكم ومتابعة شؤونكم وتقديم التسهيالت
لكم بعد التخرج واعطائكم فرص االلتقاء مع أصحاب العمل سواء من خالل املعرض الوظيفي الذي تقوم به الجامعة سنوياً أو من
خالل تزويد الرشكات واملؤسسات التي نرتبط معها بتنسيق وتعاون من أجل توفري فرص العمل املناسبة لكم.
راجني أن نبقى عىل تواصل مستمر من خالل تسجيل أسامئكم وعناوينكم لدى قسم متابعة الخريجني يف عامدة شؤون الطلبة
متمنني لكم دامئاً النجاح والتوفيق.

عميد شؤون الطلبة
د .غازي فرحان أبو زيتون
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فريق عمل عامدة شؤون الطلبة

مهرجان جامعة البرتا العارش إلحياء الرتاث العريب والفنون الفلكلورية للمدارس

وصور أخرى من املهرجان
188

نشاطات العمادة
احتفاالت الجامعة بعيد االستقالل 69
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نشاطات العمادة

معرض القدس الثقايف

صور أخرى من املعرض

فرقة كورال الجامعة
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فرقة الرقص الفلكلوري للجامعة

نشاطات العمادة

طلبة الخدمة العامة يف صورة مع سمو األمري الحسن بن طالل
يف ختام املؤمتر العريب الرتيك

طلبة الخدمة العامة يشاركون يف تنظيم حفل التخريج

أ.د .رئيس الجامعة يكرم طلبة الخدمة العامة

الجامعة تقيم بازار خريي لعدد من الجمعيات الخريية

من اللقاء التنويري للطلبة املستجدين
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نشاطات العمادة

بطولة أبو الحسني الخامسة للمدارس يف كرة القدم

وأخرى من البطولة

بطولة داخلية يف كرة الطاولة
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نشاطات العمادة

بطولة البرتا للجامعات األردنية يف كرة السلة

مسابقات التيل ماتش للطلبة املستجدين

بطولة دوري الكليات يف الجامعة لكرة القدم
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نشاطات العمادة

بطولة الجالية العراقية يف كرة القدم

مسابقة  paper wingsبالتعاون مع ريد بول

استضافة مدير جائزة الحسن للشباب

الصالة الرياضية )(GYM

194

نشاطات العمادة

حفل تكريم الطلبة املتفوقني أكادميياً

ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة قادة الغد

من دورات وورش عمل مكتب التأهيل الوظيفي
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نشاطات العمادة
املعرض الوظيفي العارش
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نشاطات العمادة

أ.د .رئيس الجامعة خالل لقائه طالبات السكن الداخيل

طالبات السكن الداخيل يشاركن يف حضور أمسية شعرية

من حمالت الرتويج ألنشطة وفعاليات مكتب التأهيل الوظيفي

وأخرى من حمالت الرتويج
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نشاطات العمادة

وقفة تضامنية لدعم أهلنا يف غزة

االحتفالية السنوية ملبادرة “أنا مش محارب أنا طالب“

حفل نادي القيادة الواعدة لألطفال األيتام واملحتاجني
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نشاطات العمادة

لقاء أ.د .رئيس الجامعة مع أعضاء الجمعيات الطالبية

بازار خريي نظمه طلبة االتحاد يف الجامعة لدعم الفقراء

وقفة تضامنية يف ذكرى يوم األرض

طلبة الجامعة يقيمون إفطارات رمضانية لألطفال األيتام واملحتاجني
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نشاطات العمادة

عميد شؤون الطلبة خالل تكرميه لنشاط ريايض لطلبة
الجالية العراقية

حفل لطلبة الجالية السورية

لقاء امللحق الثقايف العراقي للطلبة العراقيني يف الجامعة

لقاء امللحق الثقايف الكويتي للطلبة الكويتني يف الجامعة

أصبوحة شعرية لطلبة الجالية العراقية
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مجلس االتّحاد العام لطلبة الجامعة 2015-2014 /

بندر فؤاد النهار
رئيس املجلس

أحمد محمود املهريات

أسامة فايز الزيدات

أنس سليامن عيادة

طالل هشام املرصي

عيل سعد دكلة

مالك محمد الجيزاوي

محمد هيثم منايصة

باإلضافة إلى:
أحمد بدر
حسام درويش
ملى سكرية
محمد أبو نجم

كما صبرتم على مطالب العلم ،فاصبروا لنبني
كريم�ا ،ق� ّدم األبجدي�ة للعال�م ذات
مع�ا وط ًن�ا
ً
الصوت ،والتفكير،
الصمت إلى ّ
ي�وم ،فنقله من ّ
والتن ّوع.
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الداخلي
السكن
ّ
ّ
المرافق
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لجنة البوابة اإللكترونية ومتابعة الخريجين

د .غازي أبو زيتون
د .نارص الجمل
السيد عبدالكريم البنا
السيد مهند ملحيس

السيد إطراد املجايل

السيد أرشف أبو صالحة

مقررا ً
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا  /أمني الرس
عض ًوا

تكمن أهمية نظام متابعة الخريجني وبوابة الخريجني اإللكرتونية يف الوصول إىل أكرب عدد ممكن من طلبة الجامعة ،الذين
تخرجوا عىل مدى عرشين عاماً ،والتواصل معهم ،لتدعيم ارتباطهم بالجامعة ،ومد جسور التعاون والتكامل ما بني الجامعة
وأبنائها ،للخروج بنتائج تبني مواطن الضعف والقوة لدى الجامعة ،لتطوير أدائها ،باعتبارها مركزا ً علمياً وثقافياً ،ومنارة
إشعاع فكري وحضاري .وتتلخص أهداف تلك البوابة يف ما ييل:
• قياس التغذية الراجعة ألداء الجامعة من قبل خريجيها ،الذين انخرطوا يف الحياة العملية بعد تخرجهم.
• معرفة أعداد الخريجني العاملني وغري العاملني ،ودراسة تلك النتائج وتحليلها.
• املساعدة يف توظيف الخريجني وتشغيلهم ،عن طريق ربطهم باملؤسسات والرشكات املختلفة.
• تواصل الخريجني مع جامعتهم ،وتعزيز انتامئهم لها ،إضافة إىل ربط الخريجني بعضهم ببعض.
• االطالع عىل قصص نجاح خريجي الجامعة ،ونرشها ،لتكون حافزا ً لزمالئهم من الطلبة ،الذين ما زالوا عىل مقاعد
الدراسة ،ملزيد من التحصيل واالجتهاد لتحقيق مستقبل أفضل.
رابط الدخول إىل البوابة اإللكرتونية هو:

www.uop.edu.jo/alumuiuop
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الرؤية:
الجودة والتميز يف تقديم أفضل خدمات القبول والتسجيل لطلبة الجامعة ،وفق أحدث األساليب والنظم التقنية.
الرسالة:
تنظيم وتحديث إجراءات قبول طلبة الجامعة وتسجيلهم ،واستثامر إمكانات العامدة كافة ؛ لتقديم الخدمات املناطة بها عىل أكمل وجه.
األهداف:
• حوسبة جميع نشاطات وأعامل العامدة ،واإلرشاد األكادميي .
• تعزيز استخدام الطلبة للشبكة اإللكرتونية ألغراض التسجيل ،واالطالع عىل سجالتهم األكادميية
• تعزيز استخدام األقسام والكليات  ,وأعضاء هيئة التدريس للشبكة اإللكرتونية  ،لالطالع عىل السجالت األكادميية للطلبة ،وتفعيل
اإلرشاد األكادميي ،واستخدام الخدمات األخرى املتاحة.
• املتابعة املستمرة ألعداد الطلبة املسجلني وفقا للطاقة االستيعابية .
• بذل الجهد يف توعية الطلبة املسجلني وفقا للطاقة االستيعابية.
•توثيق سجالت الطلبة األكادميية  ،والعمل عىل تحديثها إلكرتونيا باستمرار.
•تحسني طريقة العمل باإلفادة من التغذية الراجعة من الطلبة ،والكليات ،وإنجاز العمل بجودة عالية.
•تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة أثناء دراستهم ،يف حدود مهامت العامدة واختصاصاتها.
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كلمة العميد

تقدم عامدة القبول والتسجيل العديد من الخدمات لطلبة الجامعة وأولياء أمورهم ,ويتمثل ذلك يف عمليات تسجيل الطلبة,
ومتابعة تحصيلهم الدرايس وتزويدهم وأولياء أمورهم بالوثائق الالزمة ,وتحرص العامدة عىل تزويد رئاسة الجامعة والكليات
باإلحصاءات الالزمة عن األوضاع الدراسية للطلبة ,وجنسياتهم ,وأوضاع الطلبة املنذرين واملتوقع تخرجهم.
وقطعت العامدة شوطاً كبريا يف مجال استخدام نظام التسجيل اإللكرتوين الجديد  ,فقد أصبح بإمكان الطالب أينام كان موقعه
إجراء عمليات تسجيل جدوله الدرايس والسحب واإلضافة إلكرتونيا باستخدام الحاسوب.
وتساهم العامدة يف إجراءات حفل التخريج ,وإعداد قوائم بأسامء الطلبة يف كل فصل درايس ,العتامدها من مجلس العمداء.
عميد القبول والتسجيل
د .نارص الجمل

فريق عمل عامدة القبول والتسجيل
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ال ّدراسات المسائيّة
حرصاً من الجامعة عىل خدمة املجتمع املحيل ،شأنها يف ذلك شأن الجامعات
املرموقة ،فقد بادرت بتأسيس برنامج الدراسات املسائية يف العام الجامعي
 ،2005-2004ضمن مجموعة من التخصصات يف مختلف الكليات ،إلعطاء فرصة
لبعض الفئات من الطلبة الذين يصعب عليهم التحصيل العلمي أثناء الفرتة
الصباحية ،ملواصلة دراستهم يف الفرتة املسائية.
وقد حرصت رئاسة الجامعة -ومنذ بداية هذا الربنامج  -عىل توفري جميع املتطلبات
التي يحتاجها الطالب ،من تجهيزات ،وكوادر من أعضاء الهيئتني التدريسية
واإلدارية ،ذوي الكفاءات العالية ،لخدمة هؤالء الطلبة ،وتخريج نوعية متميزة
تتناسب مع سوق العمل املحيل والدويل.
ويسعدنا يف برنامج الدراسات املسائية أن نزف التهنئة الخالصة لبناتنا وأبنائنا
الخريجني ،محملة بكل األمنيات لهم باملستقبل الزاهر ،والحياة العملية الناجحة،
ونبارك لذويهم الذين مل يبخلوا عليهم بيشء حتى وصلوا إىل ما هم عليه اآلن.
وتحية خالصة ألعضاء الهيئة التدريسية ،والكوادر اإلدارية يف الربنامج املسايئ،
الذين أدوا واجبهم عىل أكمل وجه يف رعاية هؤالء الطلبة ،وإيصالهم إىل مرحلة
جديدة من مراحل البناء والتعمري يف هذا الوطن الغايل.

مدير برنامج الدراسات املسائية
د .رائد املومني

دائرة الشؤون اإلدارية
الرؤية:
تسعى دائـرة الشؤون اإلدارية ألن تكون دائرة مثالية يف تقديم أفضل خدمة إدارية
للعاملني بالجامعة.
الرسالة:
أن تقوم الدائرة بدور فعال ونشط يف تطوير الخدمات اإلدارية بالجامعة عن طريق
تأهيل العاملني فيها وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم يف إطار عمل فريق واحد متعاون
ومن خالل تنفيذ أنظمة الجامعة وتعليامتها.
األهداف:
•توفري بيئة محفزة للعاملني متكنهم من تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم.
•تحسني عملية تقييم األداء الفردي للعاملني.
•إدارة املصادر البرشية بالجامعة مبا يتناسب مع املعايري الدولية.
•رفع كفاءة العاملني مبا يتفق مع رؤية ورسالة الجامعة.
•تحفيز العاملني مبا يتناسب وتقييامت أدائهم.
210

مدير الدائرة
السيد صالح حمدان

دائرة العالقات العامة وال َّد ْوليّة
نبذة عن الدائرة
واكبت دائرة العالقات العامة والدولية تطور مسرية الجامعة ،ولعبت دورا مهام يف
تفعيل عالقات الجامعات واملراكز واملؤسسات العلمية والثقافية والرتبوية داخل اململكة
وخارجها .وقد استمرت العالقات العامة والدولية يف تنفيذ خططها الهادفة إىل تطوير
عالقات الجامعة مع املؤسسات العلمية والتعليمية عىل املستوى الوطني والدويل ،إضافة إىل
العالقة املتميزة مع قادة الرأي من سياسيني ومفكرين وعلامء ومثقفني .وكذلك التشبيك مع
وسائط اإلعالم املختلفة .وقد تقدمت الجامعة يف هذا املجال بخطى واسعة ،ويجري تنفيذ
الربامج الالزمة لتحقيق أهدافها بالتعاون مع العامدات والدوائر األخرى.
الرؤية:
•أن يكون هناك مزي ٌد من التفاعل بني الجامعة واملجتمع املحيل.
•أن يكون هناك ارتباط أكرث بني العاملني يف الجامعة.
•أن يكون هناك انفتاح أكرب عىل اإلعالم لتغطية نشاطات الجامعة.
الرسالة:
•إعطاء صورة طيبة عن الجامعة.
•العمل عىل استقطاب طلبة جدد محليا وعربيا.
•تسهيل عمل الكوادر التدريسية واإلدارية ،والعمل عىل تذليل العقبات التي قد تواجههم.

مـــديـر الــدائــرة
السيد اطراد املجايل

األهداف:
•اإلسهام الفعال يف رفع شأن الجامعة داخليا ومحليا ودوليا.
•فتح قنوات تواصل مع املؤسسات والجامعات املحلية والعاملية.
•تسويق رسالة الجامعة وفلسفتها ونشاطها وأخبارها عرب وسائل اإلعالم املختلفة.
•تزويد إدارة الجامعة وكلياتها بحاجات املجتمع الداخيل والخارجي.

فريق عمل دائرة العالقات العامة والدَّ ْول ّية
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دائرة الشؤون الماليّة
تتوىل الدائرة املالية تنفيذ السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل مجلس أمناء
الجامعة ورئيس الجامعة ،وتضم الدائرة األقسام التالية:
املحاسبة العامة ،ومحاسبة ِذ َمم الطلبة ،ومحاسبة الرواتب ،والصندوق ،واملوازنة
التقديرية ،ومحاسبة املخازن.
وتقوم دائرة الشؤون املالية كذلك بإعداد املوازنة العامة ،واإلرشاف عىل اإلنفاق
منها ،وفق السياسات النافذة ،وحوسبة أعاملها لتقديم أفضل الخدمات يف مجال
إعداد التقارير املالية عن أنشطة الجامعة ،وإعداد امليزانية العمومية كل ثالثة
أشهر ،والتقارير التحليلية لهذه الحسابات ،وتحصيل الرسوم الدراسية ،ومتابعة
اإلنفاق عىل املبعوثني ،وعىل سائر أنشطة البحث العلمي.
مدير الدائرة
السيدة صفاء شحادة

فريق عمل الدائرة املالية
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دائرة التدقيق الداخلي
الهدف  :
تزويد متخذي القرار من خالل برامج التدقيق الداخيل بتأكيد موضوعي عىل فعالية
العمليات وتزويدهم بالتوصيات التي قد تؤدي اىل تحسني سري النظام وفعالية العمليات.
المسؤوليات:
• عمل خطة تدقيق سنوية.
• تطبيق خطة التدقيق من خالل العمل امليداين.
• التحقيق يف أي مخالفات مالية أو إدارية من خالل النظام الداخيل للجامعة.
• تزويد رئيس الجامعة ورئيس مجلس األمناء بأي تقارير أو مالحظات أو توصيات.
• التعاون مع املدقق الخارجي.
• تزويد النصح واالستشارات لإلدارة املختلفة يف الجامعة من أجل تحسني طبيعة
العمل وتطوير نظام الضبط الداخيل.
• مدى االلتزام باملوازنة التقديرية والتحري عن أية انحرافات وتقديم تقارير دورية
للرئيس ومجلس األمناء بذلك (حسب قانون التعليم العايل رقم  16لعام ).2010
مهام دائرة التدقيق الداخلي:
•فحص وتقييم وتحسني كفاءة وكفاية نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر والتحكم
يف أمور الجامعة.
•مراجعة مصداقية وموثوقية املعلومات املالية واإلدارية ومدى االعتامد عليها.
• مراجعة إجراءات العمل للتحقق من مدى التوافق واالنسجام مـع القــوانني
واألنظمة والتعليامت والخطط املوضوعة وتحديد مدى كفايتها ودرجة االلتزام بها.
•فحص الوسائل املستخدمة لحامية األصول والتحقق من الوجود الفعيل لها.
•تقييم املوارد املتاحة للتثبت من استغاللها بالشكل األمثل.

مدير دائرة التدقيق الداخيل
ومدير دائرة اللوازم واملشرتيات
السيد وليد اليمني

دائرة اللوازم والمشتريات
الرؤية:
أن تكون جامعتنا متميزة ورسيعة يف تلبية االحتياجات للوصول إيل أرقى مستوى تصل إلية الجامعات.
األهداف:
•الوصول إيل أعىل إسرتاتيجية محوسبة للوازم للترسيع بتلبية طلبات الكليات والدوائر من احتياجات عن طرق الربيد
الداخيل الخاص بالجامعة
•اإلرشاف عىل املواد بعد تخزينها لضامن سالمتها.
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مركز الحاسوب والمعلومات والسيطرة
الرؤية:
الوصول إىل مكان مرموق بني مصاف الجامعات عىل املستوى اإلقليمي والعاملي ،وذلك
باستخدام أحدث التقنيات الحاسوبية ،ومالحقة التطور الرسيع يف هذا املجال خدمة
وتحقيقاً لجامعة عرصية متقدمة األهــداف.
الرسالة:
نرش الثقافة الحاسوبية الفاعلة لجميع منتسبي الجامعة من عاملني وطالب واإلفادة من
جميع الوسائل التقنية املتقدمة والحديثة أوالً بأول.
األهداف:
•متكني طالب الجامعة من االستفادة القصوى من موقع الجامعة عىل شبكة اإلنرتنت
مدير املركز
والحصول عىل جميع املعلومات املمكنة عن متابعة الحالة األكادميية للطالب.
السيد مهند ملحيس
•متكني جميع منتسبي الجامعة من االستفادة من البنية التحتية لشبكة الحاسوب يف
املجال األكادميي واإلداري.
•تطوير استخدام األنظمة اإللكرتونية بالجامعة ورفع كفاءتها مبا يعود عىل رفع إنتاجية العمل وتحسني األداء بالجامعة.
•استحداث أنظمة جديدة بالجامعة يقوم بتصميمها وتنفيذها وتطويرها موظفو مركز الحاسوب واملعلومات.
•رفع كفاءة موظفي مركز الحاسوب واملعلومات بالحصول عىل دورات تخصصية يف مجاالت التقنية املختلفة مبا يكفل االعتامد عليهم
كليا يف إدارة جميع األمور التقنية بالجامعة مستقبال

فريق عمل مركز الحاسوب واملعلومات والسيطرة
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والصيانة
دائرة الخدمات العا ّمة ّ
الرؤية:
تسعى الدائرة إىل تحقيق بيئة جامعية جاذبة ومتميزة.
الرسالة:
تقديم الخدمات العامة لجميع العامدات واملراكز واإلدارات ،وتوفري بيئة خرضاء آمنة
ونظيفة ،وتأمني املواصالت للطلبة والعاملني يف الجامعة ،وصيانة مباين الجامعة و َمرافقها،
التزاما برسالتها.
األهداف:
•املحافظة عىل موجودات الجامعة وممتلكاتها العامة والخاصة.
•تقديم جميع الخدمات العامة التي تهيئ ج ّوا ً جامعياً وبيئة مناسبة تحقق أهداف
التعليم والتعلّم.
•تقديم الدعم واملساندة للعامدات واإلدارات داخل الجامعة ،مبا يكفل تسيري األمور
اإلدارية واألكادميية.
•االستخدام األمثل للموارد املادية والبرشية والتقنية ،لتشغيل وصيانة جميع املنشآت
الجامعية ،وتقنني تكاليف عمليات التشغيل والصيانة يف املرافق الجامعية.
•توفري االحتياجات الالزمة والرضورية؛ إلنجاز املهام املطلوبة بكفاءة عالية.
•توفري املتطلبات الالزمة ملواجهة الحاالت الطارئة واألحوال الجوية السيئة.

مدير الدائرة
السيد صبحي خنفر

وتضطلع هذه الدائرة مبسؤوليات املحافظة عىل األمن ،واإلرشاف عىل الزراعة ،والنظافة ،واالتصاالت ،والصيانة يف جميع مرافقها ،ومسؤوليات
تأمني املواصالت للطلبة ،ومراقبة أنشطة السوق التجاري ،فضالً عن التعاون والتنسيق مع جميع دوائر الجامعة إلنجاح الفعاليات الجامعية
املختلفة .وتتألف الدائرة من األقسام التالية:
* قسم الصيانة.
* قسم الخدمات العامة (النظافة والصحة العامة ،واملطاعم ،ومراقبة السوق التجاري).
* قسم الحركة والنقل.
* قسم األمن الجامعي.
* قسم الزراعة.

فريق عمل دائرة الخدمات العامة والصيانة
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قسم الصيانة

قسم الحركة والنقل
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قسم الزراعة

المركز الص ّحي
الرؤية:
يسعى املركز الصحي يف الجامعة إىل أن يكون مركزا ً متقدماً وموثوقاً وآمناً للطلبة
والعاملني يف الجامعة جميعهم لتلقي خدمات اإلسعاف والعالج والوقاية واإلرشاد .
الرسالة:
تقديم خدمات عىل أعىل مستوى يف الصحة والحفاظ عىل الوضع الصحي األمثل ألعضاء
الجامعة والبيئة الجامعية باستعامل أحدث الوسائل الطبية .
األهداف:
• الوصول إىل خدمات طبية إنسانية ذات قابلية للتطوير املستمر .
• توظيف أكرث الوسائل التكنولوجية الطبية كفاءة يف تقديم خدمات املركز .
مدير املركز
• التطوير املستمر لعالقات املركز مع الجهات الطبية  ،من أهمها اختيار أفضل
د .عيل دودين
أنظمة للتأمني الصحي .
• نرش الوعي الصحي وتكريس ثقافة الوقاية من األمراض والسلوكات السليمة املؤدية إىل ذلك ،إضافة إىل نرش التوعية الالزمة للتعامل
األمثل مع األدوية والعقاقري الطبية .
• التعاون والتواصل مع كليات الجامعة ودوائرها بخاصة كلية الصيدلة واألنشطة التي يقيمها ذات العالقة لرفع مستمر لكفاءة وسوية
موظفي املركز وصوالً إىل تكريس ثقافة التطوير الدائم .

فريق عمل املركز الصحي
217

مكتبة الجامعة
الرؤية:
أن تكو َن مكتب ُة جامع ِة البرتا مصدر إشعاع للمعرفة والبحث للطلبة والهيئة التدريسية
لدعم رؤية الجامعة وفقا ألرقى املعايري الدولية.

الرسالة:
تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية ودعم العملية التعليمية والبحث يف بيئة تنافسية.

األهداف:
• إتاحة الوصول إىل مصادر املعلومات بسهولة ألعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية
وطالب الجامعة.
• تنمية املقتنيات يف كافة التخصصات املوضوعية بشكل متوازن .
• تنظيم مصادر املعلومات مبا يتامىش مع أحدث التقـنيات والوسائل الحديثة .
• التطوير املستمر للموظفني والطلبة والهيئة التدريسية بعقد ورشات تدريبية .
•التعاون مع مرافق املعلومات والجهات ذات االختصاص
•خدمة الباحثني واملجتمع املحيل .

فريق عمل مكتبة الجامعة
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مدير املكتبة
السيدة عفاف عبد الرحمن

مرافق المكتبة
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مكتب ضمان الجودة والتخطيط والقياس
الرؤية:
أن يكون مكتب ضامن الجودة املصدر املوثوق ملعايري ضامن الجودة لجميع أعضاء جامعة
البرتا من أجل وضع جامعة البرتا يف املراتب األوىل بني الجامعات املحلية واإلقليمية والدولية.
الرسالة:
إيجاد بيئة ودية ألعضاء الجامعة تتمتع بسهولة الوصول إىل أحدث املستجدات الخاصة
بسبل ووسائل تنفيذ عملية ضامن الجودة يف التعليم العايل ،من خالل نرش ثقافة الجودة،
وتقديم أحدث األدوات واألساليب الرضورية لجامعة البرتا لتحقيق غاياتها .
مسؤوليات مكتب ضمان الجودة:
•أن يكون مبثابة املرجعية األساسية لجميع األمور املتعلقة بضامن الجودة داخل
الجامعة ،عن طريق تقديم الوثائق واملراجع والتوجيه.
•أن يكون صلة الوصل بني الجامعة وهيئات ضامن الجودة مبا يف ذلك صندوق الحسني
مدير املكتب
لإلبداع والتفوق وهيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل والوكاالت املتخصصة األخرى
د .أحمد القاسم
املحلية والدولية للحصول عىل معايري ضامن الجودة وتطبيقها.
•أن يقوم برصد التقدم الذي يتم إحرازه يف عملية ضامن الجودة بالجامعة ،واقرتاح
السبل والوسائل الكفيلة بتطوير وتعزيز الجودة داخل الجامعة.
•مساعدة مختلف لجان ضامن الجودة بالجامعة يف عملية التقييم الذايت ـ والتدقيق الخارجي مبا يف ذلك و ال يقترص عىل تنظيم الزيارات
الالزمة للجامعة من قبل املدققني ،وصياغة محارض االجتامعات والتقارير واملذكرات.
•متابعة تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية للجامعة وتقديم تقارير املراجعة يف هذا الشأن.
•إدارة وتنفيذ عمليات التدقيق الداخيل وتقديم التقارير الالزمة بهذا الشأن.
•تنظيم اجتامعات لجنة  الخطة اإلسرتاتيجية للجامعة وصياغة محارض االجتامعات والتقارير والقرارات الخاصة بذلك.
•التنسيق مع مكتب االعتامد يف جميع املسائل املتعلقة باالعتامد العام.
•املساعدة يف مرشوع تطبيق نظام االيزو بالجامعة من خالل  اللجنة التوجيهية لاليزو .
• املساعدة يف تدريب املوظفني  ،وتنمية املوارد البرشية ،والتعلم االلكرتوين وضامن الجودة والتوعية من خالل املحارضات والتدريب
وورش العمل بالتنسيق مع مركز التطوير األكادميي.
• املساعدة يف إدارة لجان ضامن الجودة يف العامدات ،ومراقبة تسيري أمور مكاتب املعلومات بها.
• إدارة و تحديث صفحة ضامن الجودة يف املوقع االلكرتوين لجامعة البرتا .
•املساعدة يف تنفيذ التقييم األكادميي للمدرسني و رفع التقارير الخاصة بذلك.
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مكتب االعتماد
الرؤية:
أن تكون جامعة البرتا متميزة بني الجامعات املحلية واالقليمية والدولية ومعتمدة
من قبل هيئات االعتامد الدولية.
الرسالة:
توفري البيئة املناسبة للتعلم والتعليم وتحقيق مستوى عال من الجودة إلعداد خريجني
متميزين يف كافة املجاالت
األهداف:
االستمرار يف تحقيق الجامعة ملعايري االعتامد من حيث البنية التحتية من مبانٍ
وقاعات ومختربات ومرافق ودوائر والخطط الدراسية ومؤهالت الكادر التدرييس.
مدير املكتب
السيدة آمال الحموري

مجلس االعتماد و ضمان الجودة
		
أ.د .محمد العناين
		
د .سهري الجاغوب
		
د .بسام حداد
د .فايز تيم
		
د .نارص الجمل
		
د .رائد الشدفان
د .عبد املنعم الطويق
د .تغريد أبو حمدان
		
د .يارس أبو هاشم

رئيساً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
مستشارا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً

د .سوزان عبد املالك
		
د .غازي أبو زيتون
د .عبد الرؤوف اشتيوي
		
د .أحمد القاسم
		
د .كنزا منصور
مدير مكتب التخطيط واملتابعة
مدير مكتب ضامن الجودة
موظف (		)MR
مدير مكتب االعتامد

عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا
عضوا ً
عضوا ً (املتابعة)
عضوا ً
عضواً (أمني رس املجلس)
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مركز التطوير األكاديمي
الرؤية:
أن يكون مصدر إشعاع متخصص يف تطوير الكادر األكادميي بغرض رفع األداء
األكادميي والبحثي يف جامعة البرتا إىل مستوى التميز بني الجامعات املحلية
واإلقليمية والدولية.
الرسالة:
رفع كفاءة األداء التدرييس وتطوير أساليب وطرق التدريس والربامج األكادميية
وتقديم االستشارات الخاصة بتطوير عضو الهيئة األكادميية عن طريق إقامة
الدورات والدورات وورش العمل املتخصصة باستعامل أحدث الوسائل
التكنولوجية.
مدير املركز
د .هشام العميان

المجلس اإلستشاري لمركز التطوير األكاديمي
أ.د .محمد علوان
د .إياد املالح
د .نهى الخلييل
د .ندى الحموري
د .طارق الرمياوي
د .هشام العميان
د .عيل الدباس
د .نرسين عبدالله
السيد يوسف بكر
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رئيساً
عضوا ً /ممثالً لكلية الصيدلة والعلوم الطبية
عضوا ً /ممثالً لكلية تكنولوجيا املعلومات
عضوا ً /ممثالً لكلية العلوم اإلدارية واملالية
عضوا ً /ممثالً لكلية العامرة والتصميم
مديرا ً ملركز التطوير األكادميي والتدريب/ممثالً لكلية اآلداب والعلوم
عضوا ً  /ممثالً لكيلة الحقوق
عضوا ً  /ممثالً لكيلة اإلعالم
أمني رس املجلس

اإللكتروني
مركز التعلّم
ّ
الرؤية:
ان يكون املركز موثوقاً به واألول يف التعلم اإللكرتوين عىل قطاعي الجامعات الحكومية والخاص وعىل الصعيد املحيل والعاملي.
الرسالة:
نحن نهدف اىل تقديم خدمات استشارية مكثفة يف مجال التعلم اإللكرتوين وذلك ملساعدة الجامعة يف تطوير أدائها وزيادة منوها
وفاعليتها يف التقليل من التكاليف.
األهداف:
عىل صعيد الجامعة ،نحن نسعى لتحقيق أهداف أعاملها ،مثل زيادة اإليرادات وخفض التكاليف  ،من خالل تطبيق التكنولوجيا
لحل مشاكل التعلم وتحسني العمليات التعليمية متخذين عىل محمل الجد الوسائل اآلتية لتحقيق أهداف املركز :
• زيادة وعي املجتمع املحيل و مجتمع الجامعة بأهمية التعلم اإللكرتوين لدعم عملية التعليم و التعلم.
• النهوض بالتنمية و تقديم دورات تدريبية ذات جودة عالية وتعزيز دور التعلم اإللكرتوين يف هذه النهضة.
• ضامن جودة التعليم ورفع الكفاءة يف تنفيذ األنشطة التعليمية.
• إنشاء برامج تعلم عن بعد ذات نوعية و كفاءة عالية يف جامعة البرتا.

فريق عمل املركز
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مركز اللغات
الرؤية:
يسعى مركز اللغات لتعزيز فكرة التواصل والتفاهم بني الشعوب من خالل تدريس اللغات
األجنبية مبا يف ذلك اللغة العربية للناطقني بغريها.
الرسالة:
تزويد الدارسني باملهارات اللغوية واملعرفية املتميزة التي تسهم يف التواصل وتعزيز الروابط
الثقافية بني الشعوب.
األهداف:
•تدريس اللغات األجنبية كالفرنسية ،واالسبانية ،واألملانية ،وااليطالية ،والروسية ،والرتكية،
والفارسية ،والعربية ،والكورية ،والصينية.
•تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها.
•العمل عىل التواصل مع املؤسسات ذات الصلة باللغات األجنبية التي يطرحها املركز لرفد
العملية التعليمية.
•إعداد برامج تقوية يف اللغة اإلنجليزية التي أصبحت متطلباً لاللتحاق بالجامعة.
•إعداد وعقد امتحان مستوى اللغة العربية للناطقني بغريها.
•إعداد وعقد امتحان مستوى للغات األجنبية األخرى التي يدرسها املركز.
•املساهمة يف طرح دورات يف اللغة االنجليزية ملوظفي الجامعة.
•عقد املؤمترات والندوات التدريبية الخاصة باللغة العربية واللغات األجنبية األخرى وطرق تدريسها.

المجلس االستشاري لمركز اللغات
		
أ.د .محمد العناين
		
د .عال الدباغ
أ.د .تيسري أبو عرجة
		
أ.د .فخري خرض
		
د .رفيق عمر
		
د.عاطف كنعان
		
د .نهال عمرية
		
د .ليالس الدقر
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عميد كلية اآلداب والعلوم /رئيس املجلس
مدير مركز اللغات
عضو مجلس مركز اللغات
عضو مجلس مركز اللغات
عضو مجلس مركز اللغات
عضو مجلس مركز اللغات
عضو مجلس مركز اللغات
عضو مجلس مركز اللغات

مدير املركز
د .عال الدباغ

مركز التّعليم المستمر وخدمة المجتمع
الرؤية:
يعد مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع حلقة الوصل التي تربط الجامعة باملجتمع املحيل
والطريق الواصل من الجامعة اىل مؤسسات املجتمع وأبنائه كافة  ،حيث يرتجم الدور
املحوري للجامعة لتعميق الرتابط والتواصل بينها وبني األفراد  ،ومؤسسات املجتمع املحيط
 .ثم الوقوف عىل االحتياجات التدريبية يف املجاالت املختلفة التي يؤدي تحقيقها إىل زيادة
الكفاءات العلمية والعملية واملهنية للعاملني فيها ،وذلك بعقد دورات تدريبية متخصصة
وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التعليم العايل .
ويتطلع املركز ألن يكون متميزا ً عىل مستوى املنطقه  ،متبعاً أحدث األساليب واإلمكانات يف
مجال التدريب ومساهامً يف رفع قدرات املوارد البرشية األردنية والعربية  ،بربط الجوانب
األكادميية مع الواقع التطبيقي .
الرسالة:
تطوير القدرات البرشية واملجتمع املحيل عن طريق تعريف املتدربني بأهمية التدريب ،
وحاجة سوق العمل للكوادر املؤهلة .

مدير املركز
السيد سعد املغريب

األهداف:
•تنمية مهارات املشاركني من املجتمع املحيل  ،والجامعة وفق أحدث األساليب .
•توظيف الكفايات البرشية املؤهلة  ،واألمكانيات املادية للجامعة  ،لخدمة املجتمع األردين والعريب بشكل
عام .
•اإلرشاف عىل نوعية الدورات التدريبية وجودتها .
•تحقيق إيرادات تغطي نفقات املركز  ،ورفد موازنة الجامعة للقيام مبهامتها يف تحسني جودة التعليم .

المجلس االستشاري لمركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

		
أ.د .حريب عريقات
		
د .أحمد الشيخ
		
د .محمد الخلييل
		
د .أحمد شبيطة
		
د .مي الطاهر
		
السيد سعد املغريب

رئيساً
عضوا ً /ممثالً لكلية الصيدلة والعلوم الطبية
عضوا ً /ممثالً لكلية العامرة والتصميم
عضوا ً /ممثالً لكلية تكنولوجيا املعلومات
عضوا ً /ممثالً لكلية اآلداب والعلوم
أمني رس املجلس
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المكتب الهندسي
الرؤية:
نؤمن مبكتبنا الهنديس بأن األفكار التصميمية ال تتقيد بشكل أو حجم وأن هدفها األسايس
دامئا هو توفري البيئة العلمية و االجتامعية الصحيحة للطالب ملساعدته عىل تكوين الشخصية
املناسبة و الفعالة حتى يكون عضوا ً متميزا ً و فاعالً يف املجتمع املحيط به.
الرسالة:
يف املكتب الهنديس نؤمن بالقيم العلمية و العملية ومتاشيها مع روح العرص كقاعدة أساسية
لعملنا وأفكار الخاصة باملشاريع من أجل تحقيق الفائدة واالستمرارية لكل مباين الجامعة وأيضا
لتطوير البيئة املحيطة إما داخل حرم الجامعة أو خارجها.
بعض املشاريع الخاصة بالجامعة :
- 1مبنى كلية اإلعالم
- 2توسعة كلية الصيدلة
- 3فرع البنك الجديد
- 4أسوار وبوابات الجامعة الرئيسية
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مدير املكتب
املهندس أحمد الفرحان

نشاطات اللجنة الرياضية للعاملين في الجامعة
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نادي الجامعة

أعضاء النادي
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نادي الجامعة
أنشطة النادي االجتماعية
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لقطات من حفالت التخريج
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لقطات من حفالت التخريج
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لقطات من حفالت التخريج
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لقطات من حفالت التخريج
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لقطات من حفالت التخريج
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لقطات من حفالت التخريج
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نشيد جامعة البترا

236

شعر :د .محمود الشلبي
ألحان :وائل الرشقاوي

نشيد موطني

ش��عر :إبراهي��م طوق��ان
ألح��ان :محم��د فليف��ل
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محتويات الكتاب السنوي
املوضوع

الصفحة

املوضوع

الصفحة

من أقوال صاحب الجاللة امللك عبدالله الثاين املعظم

3

كلية العامرة والتصميم

62

جامعة البرتا يف سطور

4

كلية العلوم اإلدارية واملالية

80

التاريخ القيادي للجامعة

7

كلية الصيدلة والعلوم الطبية

122

رؤية ورسالة الجامعة

8

كلية تكنولوجيا املعلومات

144

مجلس األمناء

10

كلية الحقوق

160

كلمة املستشار األعىل للجامعة ومجلس أمنائها

12

كلية اإلعالم

168

الكادر اإلداري املساند ملكتب املستشار

13

عامدة البحث العلمي وال ّدراسات العليا

كلمة رئيس الجامعة

14

عامدة البحث العلمي وال ّدراسات العليا

180

الكادر اإلداري املساند للرئاسة

16

عامدة شؤون الطلبة

186

مجلس الجامعة

17

عامدة القبول والتسجيل

206

مجلس العمداء

19

الدوائر واملراكز

210

نائب الرئيس

20

نادي الجامعة

228

ضيوف الجامعة

21

لقطات من حفالت التخريج

230

تكريم

22

نشيد جامعة البرتا
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مؤمترات ومحارضات

26

نشيد موطني

237

االتفاقيات

28

محتويات الكتاب السنوي

238

محطات مضيئة يف مسرية جامعة البرتا

29

لجنة إعداد الكتاب السنوي

239

الخ ّريجني
الجامعة يف ذاكرة ِ

30

تهان ٍ شخصية

240

كلية اآلداب والعلوم

36

238

لجنة إعداد الكتاب السنوي
			
د .غازي أبو زيتون  /القائم بعمل عميد شؤون الطلبة

مق ّررا ً

				
أ.د .وليد العنايت  /كلّية اآلداب والعلوم

عض ًوا

				
د .نهى بسيوين  /كلّية العامرة والتصميم

عض ًوا

				
السيدة ليىل قدورة  /كلّية اآلداب والعلوم

عض ًوا

		
السيد اطراد املجايل  /مدير دائرة العالقات العامة وال ّد ْول ّية

عض ًوا

				
السيد أسامة الع ّواد  /عامدة شؤون الطلبة

عض ًوا  /تنسيق ومتابعة

جامعة البترا
هاتف 00962 6 / 5715981 - 5799555 - 5715553 :
فاكس 00962 6 5715570 :
العنوان  :األردن  -عمان  -طريق المطار
ص.ب  - 961343عمان  11196األردن
البريد اإللكترونيstudent-affairs@uop.edu.jo :
الموقع اإللكترونيwww.uop.edu.jo :

تصميم الغالف :د .نهى بسيوني  /ك ّلية العمارة والتصميم
اإلخـراج الفنـي :أحمد إسعيد
فرز األلوان :معاذ عبد الحق
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