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ك ّلية تكنولوجيا المعلومات
الرؤية:

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

تقوم كل ّية تكنولوجيا املعلومات بدو ٍر رئييس يف تطوير مجال تكنولوجيا

مستوى عالٍ من التعليم وفق املعايري
املعلومات محل ًيا ودول ًيا ،وذلك بتوفري
ً
الدول ّية إلعداد خريجني متم ّيزين ومؤهلني للعمل والبحث العلمي محل ّياً ودول ّياً،
وقادرين عىل املساهمة اإليجابية يف خدمة املجتمع.

األهداف:

•املستقبل الوظيفي املهني:
−القدرة عىل الحصول عىل مستقبل وظيفي يف مجاالت تكنولوجيا
املعلومات باالعتامد عىل املعرفة الواسعة املكتسبة يف أساسيات علم
الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
•التعليم املستمر والدراسات العليا:
−القدرة عىل التكيف والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وآخر املستجدات
يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .كذلك القدرة عىل متابعة
الدراسات العليا واملجاالت البحثية املتقدمة.
•القيادة وخدمة املجتمع:
−القدرة عىل ترسيخ مهارات االتصال والتفكري اإلبداعي والريادي باإلضافة
إىل املهارات التقنية لبناء شخصية مهنية تتحىل باألخالق قادرة عىل
تقديم الخدمات والدعم املتواصل للمجتمع املحيل واإلقليمي.

خريجي كلية تكنولوجيا املعلومات.
أبارك لكم حصولكم عىل الدرجة الجامعية األوىل التي متهد لالنطالق نحو
الحياة العملية واملهنية .وأمتنى أن يكون كل منكم قد متكن خالل سنوات وجوده
يف الجامعة من إثراء معرفته ومهاراته التي تعزز قدرته عىل مواجهة تحديات
الحياة العملية .لقد كان هذا العام عاما استثنائياً خاصة مع تجربة التعلم عن
بعد التي فرضتها جائحة كورونا .أمتنى أن تكون هذه التجربة قد أثرت مهارات
التعلم الذايت لديكم .فمام ال شك فيه أنّ التغيري الرسيع يف مجالنا يتطلب منكم
دامئا مواكبة املستجدات والتطوير الذايت.
وأرجو لكم جميعا النجاح يف تحقيق أهدافكم وكذلك أهداف الكلية التي
أعددناكم من أجل تحقيقها وهي بناء مستقبلكم املهني يف مجاالت تكنولوجيا
املعلومات ،أو اإلبداع والريادة لخدمة املجتمع ،أو متابعة الدراسات العليا.
سنبقى حريصني عىل التواصل املستمر معكم ،وسعداء بسامع قصص نجاحكم.
وفقكم الله وسدد خطاكم.
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات
أ.د .نهى الخلييل
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قسم نظم المعلومات الحاسوبية  /أعضاء هيئة التدريس

د .بسام عادل حداد

د .وائل موىس هادي
رئيس القسم

د .مي يعقوب النشاشيبي

د .يارس عبد الله صالح

باإلضافة إلى:
د .ضحى محمد عادل الصامدي

م .محمد نظمي الشيخ حسن
قسم نظم المعلومات الحاسوبية  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

دينا خليل عمرية
أوىل التخصص

مجيل علي بلبل

عبد هللا عبد الفتاح البوز

ايمن حممد عزب

يزن زايد عبد عبد هللا
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قسم نظم المعلومات الحاسوبية  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

بيان حسن درويش

عبد الرمحن هشام شواش
أول التخصص

فيصل جمدي أبو حسن

غسان مصطفى عمران

لينا عيسى أبو طاعة

باإلضافة الى:

ميساء حممد نعالوي

وسام حممد زلوم

قسم نظم المعلومات الحاسوبية  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)
باإلضافة الى:

آية حممد حامد
حممد بدر عز الدين
حممد خالد السماعيل
حممد غازي الكيالين
حممد اندر إمريش
رانيا مجال الزغاري
أوىل التخصص

152

أمحد أنور الزير

سارة حسن حببوح

قسم علم الحاسوب  /أعضاء هيئة التدريس

د .محمد حسن أبو عرقوب
رئيس القسم

أ.د .غسان فريد عيىس

د .أحمد محمد عواد

د .عبد الرؤوف محمد شتيوي

م .عبد الكريم مصباح البنا

د .شاكر محمود الفراجي

باإلضافة إلى:
د .خليــــل عمــــــر خليـــل
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قسم علم الحاسوب  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

عز الدين مازن إدعيس

أمحد عبد هللا السمري

أمحد عمر مصطفى

أمحد فخر الدين أبو إرحيم

أسامة حممد كامل سدر

العال حسني الفلوجي

أمري جالل الرتك

سيف جهاد اهلندي

ضياء مصطفى حسنية

عامر عبد الكرمي رداد

عبد العزيز حممد عبد احلق

حممد ابسم معروف

حممد هارون رمضان

حممد هاين حجازي

مؤيد طالل مسامرة

أول التخصص
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قسم علم الحاسوب  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

باإلضافة الى:

براء عبد الكرمي عودة

يوسف معتصم محوضة

قسم علم الحاسوب  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

إيلني غيث عساف
أوىل التخصص

أمحد سهيل صاحل

دانية عودة عمرية

أكثم عامر اجلالودي

حممد لؤي الشلمي

باإلضافة الى:

إبراهيم حممد خليل أمحد
أمحد سعود الزيدات
لني مقداد إرشيد

هشام عمار أبو حسن
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قسم علم الحاسوب  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

عمار مخيس احلن

أمحد كرمي التميمي

أشرف هيثم غامن

أنور خليل محاد

حسام عبد احلكيم عمرية

محزة جمدي عبد الكرمي

خطاب عمر اجلبوري

عبد هللا عبد الكرمي عودة

عدانن عماد الدين التصلق

عماد الدين زايد الطيان

أول التخصص

باإلضافة الى:

أمحد حممد شحادة

حممد سليم أبو رزق
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حممود يوسف أبو يوسف

ميسرة مصطفى عناية

قسم هندسة البرمجيات  /أعضاء هيئة التدريس

د .أحمد فوزي شبيطة
رئيس القسم

أ.د .نهى هاين الخلييل

د .كرتا جامل مريدجي

د .نرسين أحمد عتوم

م .عز الدين أحمد مطر

جامعــة البتــرا تهنــئ خريجــي
الفــوج الســادس والعشــرون
وذويهم ،وتتمنى لهم مستقبال
زاهــرا ،ينعــم فيه الوطــن بثمار
جهودهم.
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قسم هندسة البرمجيات  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

تقي الدين انيف عياش

إيهاب هنار اجلعيدي

سيف الدين حممد عواد

عبادة خالد نريوخ

عنان علي احلديد

فهمي عبد القادر الطائي

حممد أمحد الشليب

مؤيد عدانن العاين

أول التخصص

عمر حممد طاهر احملتسب

باإلضافة الى:

أمحد ماجد احلاج محدان
آية عامر الشبلي

قسم هندسة البرمجيات  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

جوردان حممد الدهنه
أول التخصص
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أمحد موافق الراشد

إسراء أمين أبو طري

أجمد عدانن كفينا

أمري مروان الدحلة

قسم هندسة البرمجيات  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

أنس انجي عالية

بالل ضيف هللا الشوبكي

ربيع حممد بركات

شهري حممد مصطفى

روان حسين جرادات

باإلضافة الى:

عنود مازن شابسوغ
حممد هاين اخلضريي

صقر العرب خليل ايسني

فيصل أسامه اخلاليلة

ضياء نبيل سلمان

قسم هندسة البرمجيات  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

أيهم خليل املصري
أول التخصص

بالل غازي جاسم

حسام حسن النجار

رامني حممود بشتاوي

رؤى حممد غازي غايل
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قسم هندسة البرمجيات  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

سوزان أمحد العبسي

عبادة طارق سليمان

عالء انصر اهلرميي

عمر عبطان الطالفيح

لني صليبا الشنودي

حممد واثق السماعنة

مرح سعيد اهلندي

باإلضافة الى:

بتول خلدون اجلبايل
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ليداي عبد الرمحن السحيمات

قسم الشبكات الحاسوبية  /أعضاء هيئة التدريس

د .نارص مصطفى الجمل

د .هادي حسن الساعدي

م .سيف عبد الغفار أبو عيشة
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قسم الشبكات الحاسوبية  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

باإلضافة الى:

عالء حممد الشرجبي
أول التخصص

أمني كمال العتييب

حممد حطاب

قسم الشبكات الحاسوبية  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

حممد سعيد علوش
أول التخصص
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أمري يوسف أبو دايك

ليث صاحل العبيات

قسم أمن المعلومات  /أعضاء هيئة التدريس

د .وائل موىس هادي
رئيس القسم

د .عيل يونس املقويس

د .هدى خالد سعادة

م .ظريفة نبيل الخفش

قسم أمن المعلومات  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

قصي عمر حسن
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1

ك ّلية الحقوق

الرؤية:

أن تكون كلية الحقوق يف جامعة البرتا رصحاً علمياً لإلبداع والتم ّيز عىل املستوى
الوطني واإلقليمي والدويل.
الرسالة:

•تحقيق الربط الف ّعال بني النظرية والتطبيق من خالل املامرسات التعليمية
الشاملة.
•توفري املعرفة القانونية النظرية والعملية التي يحتاجها املحامون والقضاة.
•ترسيخ أخالق املهنة لدى الطالب يف جميع حقولها.
•رفد املجتمع املحيل بالكفايات العلمية القادرة عىل االرتقاء مبستوى مهنة القانون.
•بناء الشخصية الجامعية من خالل التحفيز اإلبداعي املتواصل لكافة الطلبة.
األهداف:

•إكساب الطلبة قدرات ومهارات معرفية يف مختلف فروع القانون.
•إعداد الكوادر القانونية املتميزة القادرة عىل املنافسة واملساهمة يف عملية
التنمية.
•تطوير األداء األكادميي مبا يتناسب واملعايري املحلية والعاملية.
•نرش ثقافة املعرفة والجودة والتم ّيز يف كافة حقول العلوم القانونية.

•توفري مصادر املعلومات العلمية املتط ّورة لألغراض التعليمية والبحثية.

القيم:

•التميز واإلبداع وضامن الجودة الشاملة.
•االلتزام باملبادئ األخالقية للعمل األكادميي املحض.
•الشفافية والحرية األكادميية املنضبطة من خالل تشجيع التفاعل مع اآلخرين.
•ترسيخ حرية التعبري البناء ،واحرتام حرية الرأي والرأي اآلخر.
•التحيل باملسؤولية ،والعمل عىل إرساء الثوابت املهنية
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أبنايئ خريجي كلية الحقوق األعزاء،
يطيب يل ولزماليئ أعضاء الهيئة التدريسية يف الكلية أن أعرب عن مشاركة طلبتنا األعزاء وأرسهم فرحة
نجاحهم وتخرجهم ،ونتطلع بأمل وتفاؤل إىل اليوم الذي نبارك لهم فيه نجاحهم يف عامل العمل الذي يليق
بهم والذين هم أهل له.
اليوم تحصدون مثرة ما زرعتم وتستلمون الشهادة الجامعية التي حصلتم عليها بفضل مثابرتكم وإرصاركم
وعملكم الدؤوب ومبساعدة الزمالء أعضاء الهيئة التدريسية يف الكلية ودعمهم لكم.
لقد التحقتم بالكلية يف بدايات عهدها ،وشهدتم عاماً بعد عام تزايد طلبة كليتنا املضطرد ،إىل أن وصلنا
وبفضل املوىل عز وجل -إىل املرحلة التي تجاوز فيها عدد الطلبة املســجلني والراغبني يف التسجيل فيهاالطاقة االستيعابية لكلية الحقوق ،مام دفع الجامعة ،وباقرتاح من الكلية ،إىل طلب زيادة هذه الطاقة .
وال ننىس ما تسهم به الكلية يف إطار خدمتها للمجتمع ،وحرصها الدائم الدؤوب عىل التميز واالرتقاء من
خالل رفد أعضاء هيئة التدريس فيها بكل ما هو جديد يف مجال تخصصاتهم ،ودعم مشاركتهم يف الندوات
واملؤمترات العاملية وإيفادهم يف بعثات علمية بحثية إىل الخارج لبضعة أشهر ،فضالً عن ابتعاث الطالب
املتميزين إىل جامعات أجنبية مرموقة الستكامل دراساتهم الجامعية العليا قبل االنضامم إىل عضوية هيئة
التدريس يف الكلية.
نبارك لكم تخرجكم ونتطلع إىل استمرار صلتكم بالكلية التي قضيتم فيها بضع سنوات من أعامركم املديدة
بإذنه تعاىل.

عميد كلية الحقوق
د .شادي أبوحلو

كلية الحقوق  /أعضاء هيئة التدريس

د .عيل محمد الدباس
رئيس قسم القانون العام

د .كامل جامل العواملة
رئيس قسم القانون الخاص

د .معن عبد الرحيم جويحان

د .فتحي توفيق الفاعوري

د .هشام محمود عبابنة

د .شادي حلو أبو حلو

باإلضافة إلى:
د .معتصم خميس مشعشع
د .عــمــر مــحــمــود أعمر
م .هبة جــودت املحيسن
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قسم الحقوق  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

حسني يوسف كوف

أمحد عمر مهنا

أمحد غسان حممد وجيه

املعتصم منجي القطيشات

دميا حممد اخلطيب

رعد أمحد جعفر

سخاء حامت الطائي

سند أكرم مرجي

شادى تيسري اخلضري

عبد احلق حممد قاسم

نوال مدين موسى

وصفي صاحل الرباري

أول التخصص

باإلضافة الى:

هناء ميالد خليفة
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قسم الحقوق  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

فرح بسام سند

أمل مسعد أبو عامر

خالد حممد حسن

دعاء حممد اخلاجني

رسل حممد عباس

رند إيهاب احلسيين

سارة يوسف فرجيان

سالم علي احلنيطي

سيف مسري عبد هللا

صهيب أمحد احلنيطي

عمار حممد إسعيد

حممد تيسري عبد هللا

حممد ماجد كوسا

معتز وحيد أبو عياش

مودة حممود العاين

أوىل التخصص
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قسم الحقوق  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

باإلضافة الى:

شوق أمحد السيد

نسمة مسعد أبو عامر

هديل بشار الفاعوري

قسم الحقوق  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

فاطمة حممد نور الدين

أمحد عيد سليمان

اثئر حممد الفيومي

جود أمحد غنيم

حنان مخيس ذايب

حنني ضرار املناصرة

راما عمار العالوي

رهف حممد سعيد اجلارحي

رايض أنور السعودي

زيد عدانن أبو السعود

أوىل التخصص
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قسم الحقوق  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

عائشة منري عجاج

عون عامر شعبان

معتز أمين املعاين

فاطمة سعيد طبيلة

مي هشام األخرس

مليس عماد احلروب

حممد خري أبو عمري

نور مجال سعادة

باإلضافة الى:

روان انيف الزيود
غدير زايد الصقر
حممد زايد الطراونة
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172

173

ك ّلية اإلعالم

الرؤية:

تسعى كلية اإلعالم إىل أن تكون الخيار األفضل للراغبني يف دراسة تخصص اإلعالم
يف األردن واملنطقة.

الرسالة:

•غايتنا القيام بدور فاعل يف نرش املعرفة وإعداد خريجني يف تخصص اإلعالم قادرين
عىل املساهمة اإليجابية يف خدمة اإلعالم األردين والعريب.
•مهمتنا خلق بيئة علمية وثقافية واجتامعية متميزة تسهم يف تأهيل الطلبة يف مجاالت
اإلعالم وإعداد خريجني ميتلكون قدرات وكفاءات عالية للتنافس يف سوق العمل.

األهداف:

•توفري املعرفة العلمية والتطبيقات العملية الالزمة للطلبة لجعلهم متميزين
ومنافسني يف سوق العمل.
•توفري فرص التعليم املستمر ودراسة اإلعالم والتطبيق اإلعالمي للطلبة األردنيني
والعرب ،وذلك يف مجاالت اإلعالم املتخصص بكافة أشكاله.
•تطوير الربامج الدراسية ،مبا يواكب التطورات الرسيعة يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصال وتأمني استخدام أفضل الوسائل التعليمية وتكنولوجيا االتصال لخدمة
املهنة يف املجتمعات املحلية.
•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 املجتمع وذلك برفع
كفاءة الفاعلية التعليمية والبحوث العلمية وربطها بأولويات خدمة املجتمع.
•توثيق أوارص التعاون مع الجامعات األردنية والجامعات العربية الرسمية والخاصة
لتطوير التعليم والتدريب لإلعالميني ،مبا يخدم ثوابت الدولة والقضايا العربية.
•تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس عىل استخدام وسائل التعليم اإللكرتوين.
•تأصيل علوم اإلعالم لالرتقاء مبستوى اإلعالمي امللتزم بالشفافية واملصداقية
واملوضوعية وأخالقيات املهنة.

القيم

•الريادة.
•التميز.
•اإلبداع.
•املهنية العالية.
•التطوير املستمر.

174

أيها األبناء األعزاء
نبارك لكم تخرجكم يف كلية اإلعالم بجامعة البرتا متمنياً لكم التوفيق والسداد،
فقد تشكلت لديكم خالل دراستكم معرفة مثمرة ومهارات متميزة ،نرجو أن
تكون طريقكم إىل العمل والعطاء يف مجاالت اإلعالم املتعددة.
نسأل الله أن يبارك طريقكم ،ومينحكم الخري والربكة يف مشوار املستقبل الذي
نتمنى أن يكون ممهداً مبا حققتموه خالل دراستكم يف جامعتكم املتميزة.

عميد كلية اإلعالم
أ.د« .محمد نجيب» الرصايرة

قسم الصحافة واإلعالم  /أعضاء هيئة التدريس

د .نرسين رياض عبد الله
رئيس القسم

أ.د .تيسري أحمد أبو عرجة

د .أحمد حسني محمدين

أ.د“ .محمد نجيب” الرصايرة

د .حسام مصطفى العتوم

د .عبد الكريم عيل الدبييس

د .محمد صاحب الشحامين

باإلضافة إلى:
د .منـــال هـــال مزاهـــرة
د .رنـــا أحمـــد العمـــري
د .زيــاد محمــود الشــخانبة
م .أمين فريد مسنات
175

الصحافة واإلعالم  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)
قسم ّ

هبة أكرم راشد  /أوىل
التخصص

إبتسام خليل أبو بكر

أسامة مسري اإلدليب

جهان موسى شكاخوا

حنني أمحد سلمان

دعاء حممد ايمني

راشد غسان مرزا

سارة عبد احلكيم محدان

عمر حممد الكفاوين

مهى جالل عبد الكرمي

باإلضافة الى:

بتول فراس السلعوس
ضارى رشيد فراج اجلسار
عبد العزيز بدر الدوسري
عبد احملسن فندي املطريي
على خليل حمارب اجلسار
ليث عايد محاد
موسى حممد العدوان

176

الصحافة واإلعالم  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)
قسم ّ

أماين مجال قاسم

هباء الدين صبحي نوفل

مجانة حممد جنايت الشريف

حسن نواف خضر

دانية مهند احلموري

دعاء نور الدين الراميين

رانيا بالل مرعي

رزان إبراهيم الرقاد

رزان مصطفى الصعيدي

راند خالد أبو شنب

ساندي جريس إمسيح

شاهندة عبد احلي احملتسب

صابرين حممد سرور

عمر رمزي سكيك

جلني زهري إدريس

أوىل التخصص

177

الصحافة واإلعالم  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)
قسم ّ

باإلضافة الى:

ابسل علوي امحد
سلطان حممد فاحل املطريي

حممد أشرف البحيصي

هبة ابسم سكجها

نور رائد أبو عرقوب

الصحافة واإلعالم  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)
قسم ّ

شيماء سعيد حمسن
أوىل التخصص

دارين علي حممد منر

فايزة خلدون أبو زهرة
178

داان جمدي الربغوثي

مي خالد جويعد

روال ماهر أمحد

ميس عمر املدرس

شذى مصطفى انصر

نور أمين اجلعبة

الصحافة واإلعالم  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)
قسم ّ
باإلضافة الى:

بلقيس علي احملارمة
حسني حممود السحتوت
عزيزة خليل اخلواجا
غيث ايسني العدوان
مرح مروان عتيلي
هاين يوسف الربغوثي
يوسف حامت اخلليل

الصحافة واإلعالم  /خ ّريجو الفصل الصيفي (ماجستير)
قسم ّ

الصحافة واإلعالم  /خ ّريجو الفصل األول (ماجستير)
قسم ّ

فرح فواز الكعابنة
أوىل التخصص

نور فيصل احلياري

أمحد علي الزبون
عاصم عبد هللا عساف
يزن عمر حسن

الصحافة واإلعالم  /خ ّريجو الفصل الثاني (ماجستير)
قسم ّ
باإلضافة الى:

البشري ابتع سعود
أول التخصص

خالد سامل الشمري
إسالم حمي الدين داود

إميان هيثم ملكاوي

شريين عبد الكرمي املصري

نور عيسى مسودي
179

قسم اإلذاعة والتلفزيون  /أعضاء هيئة التدريس

د .إبراهيم فؤاد الخصاونة
رئيس القسم

د .تيسري طه مشارقة

د .عبد الله أحمد عطيات

باإلضافة إلى:
د .هنـــاء عبدالرحمـــن الصعـــوب
م .رشـــا ســـفيان األحمـــد

م .وسن زكريا حداد

180

قسم اإلذاعة والتلفزيون  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

أمحد حممد عصام احلموي

أفنان نبيل برهوم

بتول جالل حبيبة

بتول هيثم العتال

بيسان فايز القيسي

اتلة انجي محارشة

محزة عمر حسن

دانة عصام محدان

دانة حممد عوض

دعاء وليد صندوقة

دايان مجال البطاط

دينا عزام صاحل

ران ميسر البساتنة

رنيم ماهر حنون

رنني حممود الصهيبا

181

قسم اإلذاعة والتلفزيون  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

روان أشرف صعيب

زين خالد اخلطيب

عاصم خليل كريشان

عائشة غازي الشمايلة

علي أمحد اجلنايب

الرا حممد البدور

ليلى وليد سنجقية

مرح أمين الروسان

مرح حممد مكاوي

هدى فريد أمحد

باإلضافة الى:

ايرا عصام أبو نعمة
أوىل التخصص

آايت حممود ماضي
مليس ماجد احلاليقة
نور خالد عبد اهلادى
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قسم اإلذاعة والتلفزيون  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

أمل علي العديين
أوىل التخصص

إبراهيم عمر عودة

أسيل انصر كلبونة

أمين عبد القادر حسني

متارة اندر القوامسي

حنني طلعت أبو نعمة

رانية حسن اثبت

رحاب وائل أمحد

رمحة ديب الشماس

رهف عبد القادر الفار

سارة داود عليان

مساح ماجد أبو خضر

مسر مسري عواد

سينة حممد خري هاكوز

عبد العزيز فاروق مسور

183

قسم اإلذاعة والتلفزيون  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

عبد هللا سليمان أبو صيام

عال سهيل عرفة

حممد مجال الصباغ

ميس حممد كستريو

وليد عمر جنم

يزن سعيد أبو ذايب

قسم اإلذاعة والتلفزيون  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

بشرى يوسف البااب
أوىل التخصص

184

أسيل حممد العساف

أمل أمني الزغل

ابن طارق الغصني

بتول سامي العزة

قسم اإلذاعة والتلفزيون  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

بتول صالح أبو جعفر

عامر عبد الكرمي اخلفاجي

قنوت حسن علي

أمحد بشري الدابس
أمحد موفق اخلليلي
أسيل سليمان العواملة
أمني مسعود نصرو
ابنة زايد آل سيف
بتول شاكر الدويك
تينا راشد الشنار
مجانة محيد مجشيدى

عامر فريد الفاعورى

قيس رحبي الصرايرة
باإلضافة الى:

روزان حممد الشعيبات
سامي علي الرفاعي
عبد الرمحن أمين التاره
عبري يوسف حممود
عثمان مجال الشاعر
فراس أسامة بيضون
فيصل أمين مجعة
ليان أمحد منصور

عبلة منذر جوحيان

غسان فايز القيسي

قيس حممد جواد أبو احلالوة

مها مازن امللكاوي
اندين اندر حجازين
نور علي الرواشدة
هديل نبيل خشمان
ايسر شهري عبد الرمحن
يعقوب ماهر عيسى

185
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187

ك ّلية الهندسة

الرؤية:

تسعى كلية الهندسة إىل إعداد خريجني من املهندسني املحرتفني ،وعىل مستوى عالٍ من الكفاءة ،قادرين عىل تلبية احتياجات مجتمعهم ،والعامل من حولهم.
وتسعى الكلية كذلك إىل أن تصبح مركزاً لتطوير األبحاث العلمية عىل املستويني املحيل والدويل.
الرسالة:

تهدف كلية الهندسة إىل تزويد طلبتها باملعرفة الهندسية املتوازنة ذات املستوى العايل ،ليصبحوا مهندسني محرتفني ،عىل درجة عالية من الكفاءة ،وقادرين
عىل تلبية احتياجات مجتمعهم محلياً وإقليمياً .وكذلك تطمح الكلية إىل توفري بيئة تعليمية متطورة تشجع الطلبة عىل التميز واالبتكار ،وتحمل املسؤولية
األخالقية واملهنية أثناء مامرسة عملهم ،وخدمة مجتمعهم.
األهداف:

•إتقان طلبتها مبادئ املعرفة األساسية ،ومهارات حل املشكالت ،إضافة اىل تطوير قدراتهم الهندسية التصميمية والتطبيقية.
•إعداد الخريجني املتمكنني من املعرفة واملهارات الالزمة ،إلدراك وتقييم البدائل الهندسية التصميمية ،وتأثرياتها االجتامعية واالقتصادية والبيئية ،وتلك
املرتبطة بالسالمة العامة.
•إعداد خريجني يتمتعون مبهارات التواصل الشفوية واملكتوبة الالزمة لنجاحهم املهني.
•إعداد الطلبة ليكونوا أعضاء فاعلني ،قادرين عىل العمل ضمن الفريق الواحد.
•إعداد الطلبة للتعامل بفاعلية مع جميع القضايا األخالقية واملهنية املتعلقة بتخصصاتهم ،ومتكينهم من املعرفة الخاصة بالحصول عىل الرخص املهنية،
وتشجيع املهارات القيادية لديهم ،وتحفيز الرغبة يف التعلم مدى الحياة.

188

كلمة العميد

أبنايئ وبنايت طلبة كلية الهندسة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
أبارك لكم تخرجكم امليمون من كلية الهندسة ،فها هي جهودكم وعىل مدى سنوات طويلة قد أمثرت وقد حان قطاف مثارها الزكية .إن تخرجكم من كلية الهندسة يلقي عىل كاهلكم
أهل لها فعىل قدر أهل العزم تأيت العزائم .مبارك لكم تخرجكم وفرحتكم بإنجازكم هذا داعياً الله عز وجل أن يحفظكم
مسؤوليات جساماً يف خدمة الوطن واملواطن أنتم إن شاء الله ٌ
ويرعاكم ويسدد عىل طريق الخري والصالح خطاكم

عميد كلية الهندسة
د .خالد رمضان

189

قسم الهندسة المدنية  /أعضاء هيئة التدريس

د .خالد زياد رمضان

عز الدين محمد املحمد

باإلضافة إلى:

د .زيـــاد نـــور الديـــن أحمـــد
رئيس القسم
د .يـــزن شـــاهر املومنـــي
د .أس ــعد ش ــكري البس ــطامي

190

د .نضال محمد حسني

قسم الهندسة المدنية  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

لورا فادى صويص

قسم الهندسة المدنية  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

هبة سعيد العطار
أوىل التخصص

العنود نوري املناصري

إيناس أمحد القوامسي

محزة أسامة قرقش

طارق حممد علي قاسم

إيهاب جالل ابيزيد

191

192

193

والدراسات العليا
عمادة البحث العلمي ّ

يُعدّ البحث العلمي أحد أهم وظائف الجامعة األساسية ،فبدون البحث العلمي تفقد الجامعة وظيفتها األساسية ،ودورها املهم يف حياة الجامعة ،وتطويرها،

وإيجاد الحلول املناسبة ملشكالتها املختلفة ،كام يعد البحث العلمي أهم مؤرشات الجودة والتميز يف سلّم تصنيف الجامعات محلياً ،وإقليمياً ،ودولياً.

وللبحث العلمي يف جامعة البرتا دوره املهم ،وأهميته القصوى ،وتضعه الجامعة يف مقدمة أولوياتها ،ألنه السبيل إىل تحقيق دورها ،واالرتقاء مبكانتها ،وخدمة
مجتمعها املحيل ،وتجاوز ذلك إىل إغناء املعرفة اإلنسانية ،لذا ،تع ّول الجامعة عليه عند تعيني أعضاء هيئة التدريس ،وتعده جزءاً جوهرياً يف سريتهم العلمية.

ومن أجل ذلك ،تسعى جاهدة إىل توفري البيئة العلمية البحثية الالزمة ،واملالمئة للنهوض بالبحث العلمي النوعي ،وال تتواىن عن تقديم الدعم املادي للباحثني
واملشاركني يف املؤمترات العلمية ،وهي تلتزم بتخصيص ( )3%من ميزانيتها سنوياً لدعم البحث العلمي ،وتراعي توفري الوقت املناسب لعضو هيئة التدريس إلنجاز
طموحه العلمي ،وإعداد البيئة البحثية الالزمة من مختربات وأوعية ومصادر علمية.
وجامعة البرتا تعنى كثرياً بالبحوث العلمية ،التي تخدم أهدافها ،وتصب يف مصلحة احتياجات الوطن التنموية واالقتصادية ،وذلك من خالل خطة عمل يتم
التنسيب بها من مجلس البحث العلمي إىل مجلس العمداء ،ولعل مركز الدراسات الدوائية بالجامعة خري مثل عىل ذلك.
وتقوم عامدة البحث العميل بتشجيع األقسام العلمية يف الجامعة عىل تنظيم الورش والندوات ،واملؤمترات العلمية املحلية والدولية ،وتشجيع نرش األبحاث يف
مجالت عاملية ،لها تأثري جيد ( )Ipmeact - factorنظراً ألهمية ذلك يف تصنيف الجامعة .وبهدف تشجيع البحث العلمي ،خصصت الجامعة جائزة سنوية
للباحث املتميز ،تركز فيها عىل مستوى املجالت العلمية ،التي يتم النرش فيها ،وعدد االستشهادات لكل بحث .كام خصصت ( )2%من ميزانيتها السنوية لدعم
أهداف عامدة البحث العلمي والدراسات العليا ،إلعداد كوادر أكادميية من خالل ابتعاث عدد من الطلبة املتميزين ،الستكامل دراستهم للحصول عىل درجتي
املاجستري والدكتوراه يف جامعات عاملية مرموقة.
ونظراً ألهمية الدراسات العليا يف تطوير البحث العلمي يف الجامعة ،من خالل األبحاث التي يجريها الطلبة ،ويرعاها األساتذة ،فقد استحدثت الجامعة ستة برامج
للدراسات هي :اللغة العربية وآدابها ،والعلوم الصيدالنية ،وإدارة األعامل  ،MBAوالتسويق ،والصحافة واإلعالم ،واللغة اإلنجليزية  /الرتجمة .إمياناً منها بالدور
الفاعل لهذه الربامج يف إغناء البحث العلمي ،وخلق بيئة علمية بحثية متطورة ،تواكب روح العرص.
وتسعى الجامعة اآلن إىل وضع خطة شاملة للبحث العلمي ضمن مؤرشات أداء دقيقة ،تركز عىل براءات االخرتاع ،واستقطاب التمويل الخارجي ملشاريع األبحاث،
وتحسني نسبة األبحاث املشرتكة مع مراكز األبحاث والجامعات الدولية ،وزيادة نسبة األبحاث التي تتوافق واألولويات الوطنية ،واألبحاث التي تعالج املتطلبات،
مع رضورة تفعيل حواضن األعامل ،وتطوير املشاريع الريادية ،التي تشجع عىل االبتكار ،واملبادرة ،وتبادل املعارف.
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ُيعدّ البحث العلمي أحد األعمدة الرئيسية ،التي يستند إليها التعليم الجامعي يف مفهومه املعارص ،كام تعد الجامعة مصدراً مهامً من مصادر تكوين اإلنسان فكرياً
ومهارياً  .فهي قلب املجتمع النابض ،وهي املسؤولة عن إمداده مبا يحتاجه من املتخصصني والقادة يف جميع مجاالت الحياة.
وبدون هذه الركن األسايس ،ال ميكن أن تكون هناك جامعة باملعنى الحقيقي ،لذا ،كان لزاماً عىل الجامعة أن تطور مهارات أعضاء هيئة التدريس فيها ،وتصلهم بكل
جديد يف العلم ،ومناهج البحث فيه ،وأن تطور برامجها ،وطرق التدريس فيها ،لتبني جيالً عرصياً من الشباب املوصول بالتكنولوجيا الحديثة ،وفنون اإلنتاج.
ولتحقيق ذلك عىل الوجه األكمل ،تسعى الجامعة إىل تهيئة املناخ البحثي الالزم لطلبتها والعاملني فيها ،بتوفري األجهزة ،واملعدات ،واملختربات ،وأوعية البحث العلمي
ومصادره .كام تواصل الجامعة حث أعضاء هيئة التدريس عىل املشاركة يف املؤمترات العلمية داخل األردن وخارجه ،وتشجيعهم عىل نرش أبحاثهم يف مجالت عاملية،
ودعمهم ما أمكن .كام تضع الجامعة نصب أعينها رضورة تنظيم األقسام األكادميية للمؤمترات العلمية املحلية ،والدولية ،والورش والندوات العلمية املتخصصة.
لقد دأبت عامدة البحث العلمي والدراسات العليا يف نهاية كل عام درايس عىل رصد اإلنجاز العلمي والبحثي للجامعة ،وإعداد تقرير سنوي بذلك ،يوضح مدى التطور
كمً وكيفاً ،ويحدد مقدار اإلنفاق املادي ،ويقدّ م التوصيات الالزمة لضامن اطّراد العملية البحثية وتقدمها.
يف هذا املجال ّ
وليس من شك يف دور برامج الدراسات العليا ،التي تم استخدامها بالجامعة يف إغناء النشاط البحثي الرصني ،الذي يقوم به الطلبة ،ويرشكهم أساتذتهم فيه ،من خالل
الرعاية واملتابعة ،والعمل عىل َو ْصل طلبتهم بكل جديد يف مناهج البحث العلمي ،ملواكبة حركة العرص وروحه.
ويطيب يل -يف هذه الكلمة – أن أتقدم بخالص الثناء والشكر لألساتذة الباحثني ،وطلبة الدراسات العليا ،مقدراً لهم جهودهم ،راجياً من الجميع إيالء البحث العلمي
اهتامماً كبرياً ،ومضاعفة إنتاجهم العلمي ما أمكن ،فهو السبيل إىل تطور خرباتهم ،واالرتقاء برتبهم األكادميية ،والسمو مبكانة جامعتهم ،وتصيفها محلياً ،وإقليامً،
وعاملياً ،واإلسهام يف التغيري اإليجايب ملجتمعهم ،واملشاركة الفاعلة يف خططه التنموية ،وحل مشكالته يف شتى مناحي الحياة.
عميد البحث العلمي والدّ راسات العليا
أ.د .مياس الرمياوي
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عمادة شؤون الطلبة

الرؤية:

أن تكون العامدة رائد ًة ،ومبدع ًة عىل املستويني املحيل واإلقليمي يف مجال األنشطة الطالبية املنوعة ،والخدمات الطالبية املميزة.
الرسالة:

بناء جيل من الطلبة يتمتعون بالصحة النفسية ،والجسدية ،والعقلية ،وذلك بتنمية قدراتهم ،وحفز طاقاتهم ،وتعزيز القيم اإليجابية عندهم ،وتوفري
متطلبات النجاح والتفوق ،والبيئة الجامعية الداعمة اآلمنة ،ملامرسة النشاطات الرياضية ،والفنية ،واالجتامعية كافة؛ ليساهموا بفاعلية يف خدمة وطنهم
وأمتهم.
القيم:

• الطالب هو محور اهتاممنا ،ومركز عملنا.
• الريادة واإلبداع يف تقديم الخدمات واألنشطة الطالبية كافة.
• الرتكيز عىل االلتزام بالقيم واألخالق الحميدة.
• توفري البيئة الصحية واآلمنة للطلبة.
• غرس ثقافة الحوار اإليجايب ،واحرتام الرأي ،والرأي اآلخر.
• االلتزام باملسؤولية األخالقية واالجتامعية.
األهداف:

• توفري الربامج واألنشطة الرياضية ،وتنمية املواهب الرياضية املختلفة لدى الطلبة وصقلها ،وتعزيز مفهوم املنافسة الرشيفة بينهم.
• رفع مستوى الوعي الثقايف واالجتامعي لدى الطلبة ،وتحقيق التواصل مع قضايا األمة ،من خالل الربامج الثقافية ،واالجتامعية ،والفنية.
• تنمية روح املبادرة واإلبداع لدى الطلبة ،وإذكاء روح املنافسة اإليجابية لديهم.
• رعاية الطلبة املتميزين واملتفوقني ،وصقل مواهبهم ،ودعمهم مادياً ومعنوياً.
• إدامة االتصال والتواصل مع الخريجني ،والعمل عىل تعزيز عالقتهم بالجامعة ،ومتابعة إنجازاتهم.
• صقل شخصية الطالب ،وتنمية مهاراته الحياتية ،بتقديم العديد من الدراسات ،وورش العمل النوعية ،بالتعاون مع خربات خارجية متخصصة.
• تشجيع الطلبة عىل العمل التطوعي ،خدم ًة ألرستهم الجامعية ،ومجتمعهم املحيل.
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أبناءنا الطلبة الخريجني:
نزف للوطن الغايل خريجي جامعة البرتا فوجاً بعد فوج ،ومع كل فوج تخفق قلوبنا فرحاً؛ ألننا أعددنا جيالً جديداً من شباب هذا الوطن ،قادراً عىل تح ّمل
ُّ
مسؤولياته ،واإلسهام يف دفع عجلة النمو والتطور عىل امتداد األرض األردنية العربية الطهور خدمة للوطن واألمتني العربية واإلسالمية والعامل أجمع.
الطلبة األعزاء ،األمل معقود عليكم ،بعد أن بذلنا أقىص الجهود يف إعدادكم عىل نحو شمويل ،وبعد أن اجتاز الوطن جائحة كورونا بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة
وجهود أجهزة الدولة عىل اختالفها وبفضل وعي املواطن األردين ،وال ننىس الجهد التعليمي عرب اإلنرتنت الذي كان تحدياً حقيقياً الستمرار العملية التعليمية بالرغم
من قساوة الظرف ،فغدوتم بذلك أهالً ملواكبة حركة الحياة ،وإيقاعها املتسارع ،وأصبحتم جديرين باقتحام تحديات الحياة املتسارعة.
كمً ونوعاً ،حريصني عىل رعاية
إن عامدة شؤون الطلبة تسعى للقيام بدورها نحوكم وفق خطة اسرتاتيجية مدروسة ،نراعي فيها تطوير أدائنا يف خدمتكم ّ
مواهبكم وإبداعاتكم الفنية والرياضية ،واألخذ بأيديكم لتجاوز ما يعرتض مسريتكم من عقبات ،واعني لدورنا يف خدمة أبنائنا الطلبة الوافدين ،تيسرياً
لحياتهم يف وطنهم الثاين ،وسعياً إىل تحقيق حالة تناغمية بينهم وبني البيئة الجامعية ،وذلك من خالل األقسام املختلفة يف عامدة شؤون الطلبة ونشري
هنا بشكل خاص إىل قسم الخريجني يف العامدة ،الذي يحرص عىل خدمة املتوقع تخ ّرجهم ،ومتابعة أخبارهم وإنجازاتهم بعد التخ ّرج ،ومساعدتهم – ما
أمكن – يف توفري فرص العمل والتدريب .راجني أن تتواصلوا مع عامدتكم وجامعتكم من خالله ،من خالل البوابة اإللكرتونية للخريجني ،التي بذلنا جهوداً
كبرية إلعدادها للتواصل معكم ونقدر عالياً جهد موظفي العامدة يف اثناء مدة الحظر وبعدها التي بقيت باستمرار متواصلة معكم ومن خالل لجنة
الدعم النفيس للطلبة التي وجدت من أجل هذه الغاية.
وفقنا الله جميعاً لخدمة الوطن واملواطن يف ظل راعي املسرية جاللة امللك املعظم.
عميد شؤون الطلبة
د .فتحي الفاعوري
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من مشاركات فرقة كورال الجامعة

بازار خريي إلحدى الجمعيات الخريية

200

مهرجان جامعة البرتا الخامس عرش إلحياء الرتاث العريب والفنون الفولكلورية
للمدارس الثانوية يف اململكة

أنشطة عمادة شؤون الطلبة

توقيع اتفاقية مع مؤسسة ويل العهد (نحن)

تخريج دورات املكتب وتكريم املدربني

حمالت الرتويج النشطة املكتب
201

أنشطة عمادة شؤون الطلبة

من دورات مكتب التأهيل الوظيفي ومتابعة شؤون الخريجني

من دورات مكتب التأهيل الوظيفي ومتابعة شؤون الخريجني
202

ورشة تعريفية بفرص تشغيلية للبنك األهيل

أنشطة عمادة شؤون الطلبة

مباراة ودية بني جامعة البرتا وجامعة األمرية سمية يف كرة السلة

بطولة العاب املرضب للطلبة

صالة األيروبيك

نهايئ دوري كليات الجامعة يف كرة القدم

203

السكن الداخلي

204
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عمادة القبول والتسجيل
الرؤية:

تقديم خدمات القبول والتسجيل ذات الجودة واملميزة لطلبة الجامعة باستخدام
أحدث التطورات واألنظمة التكنولوجية.
الرسالة:

تنظيم وتحديث إجراءات قبول طلبة الجامعة وتسجيلهم واستغالل إمكانيات
العامدة كافة لتقديم الخدمات املناطة بها عىل أكمل وجه.
األهداف:

•حوسبة جميع نشاطات وأعامل العامدة.
•تعزيز استخدام الطلبة لنظام التسجيل اإللكرتوين ألغراض التسجيل واالطالع
عىل سجالتهم األكادميية.
•تعزيز استخدام األقسام والكليات وأعضاء هيئة التدريس لنظام التسجيل
اإللكرتوين لالطالع عىل السجالت األكادميية للطلبة ،مام يساعد يف عملية
اإلرشاد األكادميي.
•املتابعة املستمرة ألعداد الطلبة املسجلني وفقاً للطاقة االستيعابية للجامعة.
•توعية الطلبة بلوائح الجامعة ،وأنظمتها والتعليامت الخاصة بالدراسة
واالختبارات.
•توثيق سجالت الطلبة األكادميية وتحديثها إلكرتونياً باستمرار.
•تحسني طريقة العمل باإلفادة من التغذية الراجعة املقدمة من الطلبة
والكليات وإنجاز العمل بجودة عالية.
•املساعدة عىل التغلب عىل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة أثناء دراستهم
يف حدود مهامت العامدة واختصاصاتها.

تقوم عامدة القبول والتسجيل بتوفري العديد من الخدمات الهامة لطلبة الجامعة
وأولياء أمورهم من حيث قبول الطالب وتسجيلهم ومتابعتهم أكادمييا منذ
اليوم األول لقبولهم وحتى تخرجهم .كام تقوم العامدة بتزويد كليات الجامعة
ودوائرها باإلحصائيات واملعلومات الرضورية ملتابعة طلبتهم وتطوير أقسامهم
األكادميية والخدمات اإلدارية.
كام تهدف العامدة إىل توعية طلبة الجامعة بالعملية التعليمية يف الجامعة
من خالل توفري جميع املعلومات التي يحتاجها الطلبة عن الجامعة وكلياتها
وتخصصاتها ونظام العالمات واملنح األكادميية وأنظمة وتعليامت الجامعة
 ...الخ وذلك من خالل توفري النرشات التعريفية أو من خالل موقع الجامعة
اإللكرتوين أو من خالل موظفي العامدة.
كام تواكب عامدة القبول والتسجيل التطورات التقنية الحديثة والتي تساعد يف
تطوير وتحسني عملية التسجيل وخدمة الطلبة ،حيث ميكن للطالب من خالل
نظام التسجيل اإللكرتوين أن يقوم بتسجيل مواده الدراسية ومتابعة وضعه
األكادميي ونتائجه الدراسية واالطالع عىل الجدول الدرايس والخطط الدراسية.
وسوف تظل عامدة القبول والتسجيل تبذل الجهود الحثيثة لتطوير آلية عملها
مبا يخدم الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية والعملية التعليمية يف الجامعة.

عميد القبول والتسجيل
أ.د .فيصل أبو الرب
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مكتبة الجامعة
الرؤية:

أن تكونَ مكتب ُة جامع ِة البرتا مصدر إشعاع للمعرفة والبحث للطلبة والهيئة التدريسية لتحقيق رؤية الجامعة وفقا ألرقى
املعايري الدولية.
الرسالة:

استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ودعم العملية التعليمية والبحث يف بيئة تنافسية
األهداف:

•توفري مصادر املعلومات لخدمة التخصصات و الربامج األكادميية بالجامعة.
•تنظيم مصادر املعلومات باستخدام أحدث التقنيات.
•تقديم الخدمات املعلوماتية واملكتبية للمستفيدين لتيسري سبل البحث و االسرتجاع.
•عقد دورات تدريبية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بكيفية استخدام مصادر املعلومات املتوفرة.
•التطوير املستمر للموظفني .
• التعاون مع املكتبات العامة واملتخصصة ذات العالقة.
•خدمة املجتمع املحيل.
•خدمة الباحثني.
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مدير املكتبة
السيدة عفاف عبد الرحمن

وحدة الرقابة والتدقيق
الرؤية:

تزويد متخذي القرار  -من خالل برامج التدقيق الداخيل  -بتأكيد موضوعي عىل فعالية العمليات ،وتزويدهم بالتوصيات التي قد
تؤدي إىل 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 الرئيس ،ورئيس مجلس األمناء بأي تقارير أو مالحظات أو توصيات.
• التعاون مع املدقق الخارجي.
• تقديم النصح واالستشارات لإلدارات املختلفة يف الجامعة ،من أجل تحسني طبيعة العمل ،وتطوير نظام الضبط الداخيل.
• التحقق من مدى االلتزام باملوازنة التقديرية ،والتحري عن أي انحرافات ،وتقديم تقارير دورية للرئيس ،ومجلس األمناء بذلك (حسب قانون
التعليم العايل رقم  16لعام ).2010

مدير الوحدة
السيدة صفاء شحادة

األهداف:

• فحص ،وتقييم ،وتحسني كفاية نظم الرقابة الداخلية ،وإدارة املخاطر والتحكم يف أمور الجامعة.
• مراجعة مصداقية املعلومات املالية واإلدارية وموثوقيتها ،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.

دائرة الشؤون المال ّية
الرؤية:

تسعى الدائرة املالية الحتضان املساءلة ،والرقابة عامالً للنجاح ،لتعزيز استمرارية الجامعة ومن ّوها ،تحقيقاً لرؤية جامعة البرتا بأن
تكون الخيار األفضل.
الرسالة:

نسعى لخدمة زبائننا من طلبة ،وأعضاء هيئة تدريس ،وإداريني ،واملجتمع املحيل ،ومجلس األمناء .منتجنا األسايس هو الوقت
واملعلومات املحاسبية الدقيقة.
األهداف:

نسعى لتأمني مستندات مالية ومحاسبية عالية الجودة ،وتقديم االستشارات والدعم ،من خالل االلتزام بالسياسات ،واإلجراءات،
واإلبداع ،والتعاون ،وتعزيز املامرسات األخالقية.

مدير الدائرة
السيد بسام أبو ريان
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دائرة الموارد البشرية
الرؤية:

تسعى دائـرة املوارد البرشية ألن تكون دائرة مثالية يف تقديم أفضل خدمة إدارية للعاملني يف الجامعة.

الرسالة:

أن تقوم الدائرة بدور فعال ونشط يف تطوير الخدمات اإلدارية يف الجامعة ،عن طريق تأهيل العاملني فيها ،وتنمية
قدراتهم وكفاياتهم ،يف إطار عمل فريق واحد متعاون ،من خالل تنفيذ أنظمة الجامعة وتعليامتها.
األهداف:

• توفري بيئة محفزة للعاملني ،متكنهم من تطوير مهاراتهم ،وكفاياتهم.
• تحسني عملية تقييم األداء الفردي للعاملني.
• إدارة املصادر البرشية يف الجامعة مبا يتناسب مع املعايري الدولية.
• رفع كفاية العاملني مبا يتفق مع رؤية الجامعة ورسالتها.
• تحفيز العاملني مبا يتناسب وتقييم أدائهم.

مدير الدائرة
السيدة زبيدة أبو الهيجاء

دائرة الصيانة واللوازم
الرؤية:

أن تكون جامعتنا متميزة ورسيعة يف تلبية االحتياجات ،للوصول إىل أرقى مستوى تصل إليه الجامعات.
األهداف:

• الوصول إىل أعىل اسرتاتيجية محوسبة للوازم ،للترسيع بتلبية طلبات الكليات والدوائر من احتياجات ،عن طريق
الربيد الداخيل الخاص بالجامعة.
• اإلرشاف عىل املواد بعد تخزينها لضامن سالمتها.
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مدير الدائرة
املهندس ثائر حمدان

والد ْول ّية
دائرة العالقات العامة َّ
الرؤية:

أن تكون الدائرة رائدة يف توطيد أوارص العالقة ،وزيادة التفاعل بني الجامعة وأصحاب املصالح كافة ،داخل الجامعة وخارجها.

الرسالة:

• تقديم صورة إيجابية عن الجامعة ،وطلبتها ،وهيئتيها التدريسية واإلدارية ،ومرافقها املختلفة ،وبرامجها وأنشطتها.
• العمل عىل استقطاب طلبة جدد محليا وعربيا ،عن طريق الرتويج لربامج الجامعة ،وتخصصاتها املختلفة ،وتفاعلها مع مجتمعها املحيل.
• تسهيل عمل الكوادر التدريسية واإلدارية ،واملساعدة يف تذليل العقبات التي قد تواجههم.

األهداف:

•اإلسهام الفعال يف رفع شأن الجامعة داخليا ،ومحليا ،ودوليا.
•فتح قنوات التواصل مع مؤسسات املجتمع املحيل التعليمية ،والثقافية ،واالجتامعية ،والخدمية ،مبا يف ذلك الجامعات املحلية والعاملية.
•الرتويج لرسالة الجامعة ،وفلسفتها ،ونشاطها ،وأخبارها عرب وسائل اإلعالم املختلفة ،وعدم تفويت الفرص يف استثامر أي مناسبة
تحقق هذه الغاية.
•اإلبقاء عىل التواصل املســتمر مع إدارات الجامعة وكلياتها املختلفة ،وتلبية احتياجاتهم من مطبوعات وخدمات وتغطيات
إعالمية لفعالياتهم ،مبا يحقق رؤية الجامعة ورسالتها.

مدير الدائرة
السيد عالء عربيات

الصحي
المركز
ّ
الرؤية:

يسعى املركز الصحي يف الجامعة إىل أن يكون مركزاً متقدماً وموثوقاً وآمناً ،للطلبة والعاملني يف الجامعة ،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 كفاية يف تقديم خدمات املركز.
مدير املركز
• التطوير املستمر لعالقات املركز مع الجهات الطبية ،وعىل رأسها اختيار أفضل أنظمة للتأمني الصحي.
الدكتور محمد عشا
• 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 ،وبخاصة كلية الصيدلة والعلوم الطبية ،فيام يخص األنشطة التي تقيمها ،والعمل عىل الرفع املستمر لكفاية
وسوية موظفي املركز ،وصوالً إىل تكريس ثقافة التطوير الدائم.
213

دائرة الخدمات العامة
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.
األهداف:

•املحافظة عىل موجودات الجامعة وممتلكاتها العامة والخاصة.
•تقديم جميع الخدمات العامة التي تهيئ جواً جامعياً وبيئة مناسبة ،تحقق أهداف التدريس والتعلم.
•تقديم الدعم واملساندة للعامدات واإلدارات داخل الجامعة ،مبا يكفل تسيري األمور األكادميية واإلدارية.
•توفري االحتياجات الالزمة والرضورية إلنجاز املهام املطلوبة بكفاءة عالية.
•توفري املتطلبات الالزمة ملواجهة الحاالت الطارئة واألحوال الجوية السيئة.

مدير الدائرة
السيد حمود املناصري

وتضم دائرة الخدمات العامة األقسام التالية:

•قسم الزراعة :يتوىل االهتامم باملسطحات الخرضاء ،من خالل زراعة النجيل ونباتات الزينة كالياسمني واألشجار دامئة الخرضة ،وأشجار الزيتون واألشجار الحرجية ،وزراعة
أشجار النخيل واالهتامم بتهذيب وتقليم األشجار داخل الحرم الجامعي ،باإلضافة إىل عملية تسميد هذه املسطحات الخرضاء ،ورشها باملبيدات الحرشية ،وريها املستمر.
•قسم الحركة :يتوىل تأمني وسائط النقل لخدمة الطلبة والعاملني يف الجامعة والضيوف ،وتسيري رحالت تعليمية أو ترفيهية للطلبة ،وإجراء أعامل الصيانة لحافالت
الجامعة عند الحاجة.
•الخدمات العامة واملساندة :وتضم (النظافة ،والسوق التجاري ،واملقسم) لتغطية جميع احتياجات الجامعة ومنها الرئاسة والكليات والدوائر اإلدارية.
•النظافة :تقوم الجامعة باعتامد رشكة نظافة خاصة تتوىل عملية تنظيف جميع مباين الجامعة ومرافقها بشكل يومي ،حيث تتوىل دائرة الخدمات العامة اإلرشاف عليها
ومتابعتها.
•السوق التجاري :متابعة التزامات املستأجرين يف الجامعة ،ومدى تقيدهم باألنظمة والتعليامت املوجودة يف العقود املربمة معهم ،بالتنسيق مع الدائرة املالية.
•املقسم :تأمني االتصاالت الهاتفية ،وخدمات الفاكس ألعضاء الهيئة التدريسية والعاملني ،وكذلك لضيوف الجامعة وزوارها ،ولسكن الطالبات.

وحدة المياه والري (البئر االرتوازي ومحطة المياه العادمة)
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•املراقبة اليومية ملنسوب املياه يف البرئ االرتوازي ،والتأكد من انسياب املياه النقية إىل جميع مباين الجامعة ومرافقها .والتأكد من أن (الكولرات) تعمل بانتظام ،وتُزود املاء النقي
الصالح للرشب للطلبة وفق مقاييس عاملية ،إذ تم االستغناء متاماً عن مياه البلدية  ،مام أدى إىل توفري عرشات األلوف من أمثان املياه.
•مراقبة مستمرة ملحطة التنقية للمياه العادمة ،وضخ املياه بعد تنقيتها إىل خزانات معدة لهذا الغرض بهدف ري املزروعات واملسطحات الخرضاء ،وتم االستغناء كامالً عن مياه
البرئ االرتوازي الذي أصبح مخصصاً فقط ملياه الرشب ،وألول مرة يف تاريخ الجامعة ميتىلء البرئ االرتوازي ،وتفصل املضخة.

مواقف مسقوفة للموظفني

قاعة انتظار

أسطول من الباصات املكيفة واملزودة بخدمة الواي فاي املجانية
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مركز التطوير األكاديمي والتدريب
الرؤية:

االرتقاء مبستوى أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية يف الجامعة إىل أعىل درجات التميز؛ لتحقيق املعايري العاملية يف التنمية
البرشية املتكاملة.
الرسالة:

إكساب أعضاء الهيئة األكادميية يف الجامعة املعارف ،واملهارات ،واالتجاهات الالزمة لتحقيق التميز يف التعليم واألنشطة
البحثية ،باإلضافة إىل تنمية وتطوير املهارات اإلدارية ملوظفي الجامعة ،لتحقيق رسالة الجامعة املتمثلة يف توفري بيئة
علمية وعملية مبواصفات جودة عاملية.
األهداف:

• نرش ثقافة التدريب والتطوير املستمر يف الجامعة.
• تطوير األداء التدرييس والبحثي ألعضاء هيئة التدريس ،ومساعدتهم عىل تحقيق أقىص درجات النمو املهني.
• تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس يف استخدام تكنولوجيا التعليم ،وتكنولوجيا املعلومات.
• توعية أعضاء هيئة التدريس يف مجاالت الجودة واالعتامد.
• تنمية مهارات االتصال املهنية لدى أعضاء هيئة التدريس.
• تنمية املهارات اإلدارية للعاملني يف الجامعة.

مدير املركز
د .تغريد أبو حمدان

مركز ال ّتعليم المستمر وخدمة المجتمع
الرؤية:

أن يكون املركز متميزاً عىل مستوى املنطقة ،باتباع أحدث األساليب واإلمكان ّيات يف مجال التدريب ،ومساهامً يف رفع
قدرات املوارد البرشية األردنية والعربية ،بربط الجوانب األكادميية مع الواقع التطبيقي.
الرسالة:

تطوير القدرات البرشية ،عن طريق تعريف املتدربني بأهمية التدريب ،وحاجة سوق العمل للكوادر املؤهلة.
األهداف:

• تنمية مهارات املشاركني من املجتمع املحيل والجامعة وفق أحدث األساليب.
• توظيف الكفايات البرشية املؤهلة ،واإلمكانات 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.
216

مدير املركز
السيد سعد املغريب

اإللكتروني
مركز التع ّلم
ّ

الرؤية:

أن يكون املركز موثوقاً به ،واألول يف التعلم اإللكرتوين عىل قطاع الجامعات الحكومية والخاصة ،عىل الصعيد املحيل والعاملي.

األهداف:

•تقديم خدمات استشارية مكثفة يف مجال التعلم اإللكرتوين ،ملساعدة الجامعة يف تطوير أدائها ،وزيادة منوها ،وفاعليتها يف
التقليل من التكاليف.
•وعىل صعيد الجامعة ،نحن نسعى لتحقيق أهداف أعاملها مثل زيادة اإليرادات ،وخفض التكاليف ،من خالل تطبيق التكنولوجيا
لحل مشكالت التعلم ،وتحسني العمليات التعليمية ،متخذين عىل محمل الجد الوسائل اآلتية لتحقيق أهداف املركز :
 زيادة وعي املجتمع املحيل ،ومجتمع الجامعة بأهمية التعلم اإللكرتوين ،لدعم عملية التعليم والتعلم. النهوض بالتنمية ،وتقديم 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 يف جامعة البرتا ،ذات نوعية وكفاءة عالية.

مهام المركز:

مدير املركز
السيد محمد القيسية

• إجراء امتحانات املواد األكادميية املحوسبة (أول-ثان-نهايئ) آلالف الطلبة.
• عقد امتحانات املستوى للطلبة املستجدين يف مواد :اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية ،واملهارات الحاسوبية.
• عقد امتحان املستوى يف اللغة اإلنجليزية لطلبة مركز التعليم املستمر ،وخدمة املجتمع.
• وضع مركز التعلم اإللكرتوين نظاماً للتدريب اإللكرتوين عىل امتحان الكفاءة ،يتضمن دليالً مبسطاً ( )manualحول كيفية إدخال األسئلة عىل النظام ،كام
قدم الدعم الفني للكليات إلدخال األسئلة عىل النظام.
• استحدث املركز مفهوم «ملف املادة اإللكرتوين» وقام بتجهيز خطة عمل له ،كام أعد  606مناذج لجميع مواد الجامعة.
• تقديم الدعم الفني والتقني ألعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية يف الجامعة ،مبا يتعلق بنظام ال. TURNITIN
• عمل دورة تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية يف جميع الكليات بالتعاون مع مركز التطوير األكادميي عىل نظام .LMS
• رفع املواد الدراسية مع قوائم الطلبة واملدرسني لجميع كليات الجامعة عىل نظام «إدارة التعلم  ،»MOODLE LMSوتقديم الدعم الفني والتقني ألعضاء
الهيئة التدريسية.

المكتب الهندسي  -إدارة المشاريع
الرؤية:

نؤمن بأن األفكار التصميمية ال تتقيد بشكل أو بحجم ،وأن هدفها األسايس دامئا هو توفري البيئة العلمية واالجتامعية
الصحيحة للطالب ،ملساعدته عىل تكوين الشخصية املناسبة والفعالة ،حتى يكون عضواً متم ّيزاً ،وفاعالً يف املجتمع
املحيط به.
الرسالة:

نؤمن بالقيم العلمية والعملية ،ومتاشيها مع روح العرص كقاعدة أساسية لعملنا ،ولألفكار الخاصة باملشاريع ،من أجل
تحقيق الفائدة واالستمرارية لكل مباين الجامعة ،وأيضا لتطوير البيئة املحيطة داخل حرم الجامعة وخارجه.

مدير املكتب
املهندس أحمد الفرحان
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مركز الحاسوب والمعلومات والسيطرة
الرؤية:

الوصول إىل مكان مرموق بني مصاف الجامعات عىل املستويني اإلقليمي والعاملي ،وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحاسوبية،
ومالحقة التطور الرسيع يف هذا املجال ،خدمة وتحقيقاً لجامعة عرصية متقدمة.
الرسالة:

نرش الثقافة الحاسوبية الفاعلة لجميع منتسبي الجامعة؛ من أساتذة ،وعاملني ،وطلبة ،واإلفادة من جميع الوسائل التقنية املتقدمة
والحديثة أوالً بأول.
األهداف:

• متكني طلبة الجامعة من االستفادة القصوى من موقع الجامعة عىل شبكة اإلنرتنت ،والحصول عىل جميع املعلومات املمكنة،
مبا يف ذلك متابعة الحالة األكادميية للطالب.
• متكني جميع منتسبي الجامعة من االستفادة من البنية التحتية لشبكة الحاسوب ،يف املجالني األكادميي واإلداري.
مدير املركز
• تطوير استخدام األنظمة اإللكرتونية يف الجامعة ،ورفع كفايتها مام يؤدي إىل رفع إنتاجية العمل ،وتحسني األداء بالجامعة.
السيد مهند ملحيس
• استحداث أنظمة جديدة بالجامعة ،يقوم بتصميمها وتنفيذها وتطويرها موظفو مركز الحاسوب واملعلومات.
• رفع كفاية موظفي مركز الحاسوب واملعلومات ،بالحصول عىل دورات تخصصية يف مجاالت التقنية املختلفة ،مبا يكفل االعتامد عليهم كليا يف إدارة األمور التقنية
بالجامعة مستقبال.

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 اللغة العربية للناطقني بغريها؛ إذ يجب إيالء هذا الهدف أهمية خاصة نظرا لإلقبال املتزايد عىل تعلم اللغة العربية
يف أمريكا وأوروبا ورشق آسيا ألسباب اقتصادية  /تجارية وسياسية واجتامعية.
•إعداد برامج للغات األجنبية التي يطرحها املركز.
•إعداد برامج اللغة العربية للناطقني بغريها.
•إعداد وعقد امتحان مستوى اللغة العربية للناطقني بغريها.
•املساهمة يف طرح دورات يف اللغة اإلنجليزية ملوظفي الجامعة.
•التواصل مع البعثات الدبلوماسية يف األردن الستحداث «زوايا لغوية» للغات األجنبية لرفد العملية التعليمية.
•عقد املؤمترات والندوات التدريبية الخاصة باللغة العربية واللغات األجنبية األخرى وطرق تدريسها.
•عقد دورات يف الرتجمة الفورية والتدريب عليها بأحدث الوسائل التطبيقية.
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مدير املركز
د .عال الدباغ

وحدة ضمان الجودة ،والتخطيط ،والقياس
الرؤية:

أن تكون الوحدة بيت الخربة ،واملصدر املوثوق إلدارة الجودة يف الجامعة واملنطقة ،لتكون الجامعة يف املراتب األوىل بني
الجامعات املحلية ،واإلقليمية ،والدولية.
الرسالة:

متكني الجامعة من إدارة نشاطاتها وفق معايري الجودة املعتمدة ،وإدامة تطويرها مبا يضمن تحقيق مخرجات ذات قيمة عالية
ملنتسبيها ،وللمجتمع ،وفق منظومة القيم املعززة لروح الفريق ،واملشاركة ،والداعمة لإلبداع واإلنجاز.
األهداف:

• بناء نظام الجودة يف الجامعة واستدامته.
•متابعة تطبيق نظم الجودة ومعايريه يف الجامعة .
•تهيئة الجامعة للحصول عىل شهادات ضامن الجودة ،واالعتامدات املحلية والعاملية.
• بناء الخطة االسرتاتيجية للجامعة وإعداد إجراءات تنفيذها.
• إجراء عمليات التدقيق الداخيل ،وتقييم وقياس أداء الخطط االسرتاتيجية ،والتشغيلية يف الجامعة.
• إعداد الدراسات واألبحاث املتعلقة بالجودة.
• العمل عىل نرش ثقافة الجودة ومفاهيمها يف الجامعة.

مدير الوحدة
د .أحمد القاسم

مركز اإلبداع والريادة
الرؤية:

نسعى ألن نكون مركزاً لإلبداع والريادة ،متميزاً محلياً ،وقادراً عىل استقطاب طلبة مبدعني ،وأعضاء هيئة تدريس من الرواد يف البحث العلمي.

الرسالة:

تقديم بيئة داعمة وحيوية إلطالق العنان ملواهب الطلبة ،وأعضاء الكلية ،والباحثني ،تحفيزا لهم عىل بناء تكنولوجيا معتمدة عىل اإلبداع خدمة للمجتمع.

األهداف:

• التحفيز عىل االبتكار واإلبداع عىل مستوى الكلية والجامعة ،وإزالة معوقات اإلبداع كافة.
• تحويل األفكار الريادية إىل حلول عملية تخدم املجتمع.
• نرش ثقافة الريادة بني الطلبة والباحثني ،وتزويدهم مبتطلبات الريادة الناجحة ،التي تتضمن مهارات تقنية ،وإدارية ،وشخصية.
• توفري حلقة وصل بني املبدعني ورشكاء السوق ،واملعاهد ،ومراكز األبحاث ،والجامعات األخرى.
• التشجيع عىل العمل ضمن فريق متعاون ،متعدد الخصائص.
• إنشاء عالقة متينة مع املجتمع املحيل ،بتقديم حلول إبداعية ملشكالت البيئة واملجتمع.
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مكتب االعتماد
الرؤية:

أن تكون جامعة البرتا متميزة بني الجامعات املحلية واإلقليمية والدولية ،ومعتمدة من هيئات االعتامد الدولية.

الرسالة:

توفري البيئة املناسبة للتعلم والتعليم ،وتحقيق مستوى عال من الجودة ،إلعداد خريجني متميزين يف املجاالت كافة.

األهداف:

االستمرار يف تحقيق الجامعة ملعايري االعتامد من حيث البنية التحتية (مبان وقاعات ومختربات ومرافق ودوائر) والخطط
الدراسية ،ومؤهالت الكادر التدرييس.
المهام:

مدير املكتب
السيدة آمال الحموري

• يتوىل مكتب االعتامد التأكد من تحقيق الجامعة ملحاور وبنود معايري االعتامد العام ،الصادرة عن هيئة اعتامد مؤسسات
التعليم العايل ،وهذه املحاور هي:
 التنظيم اإلداري واألكادميي. الهيئة التدريسية. املباين واملرافق األكادميية. املختربات.األجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية.املكتبة. القبول والتسجيل.كذلك التحقق من استكامل الجامعة لبنود ومعايري االعتامد الخاص (عىل مستوى التخصصات) ،ورفع التوصيات والتقارير إىل نائب الرئيس للشؤون األكادميية ،وإىل
مجلس االعتامد ،وتشمل هذه املعايري ما يأيت:
 الخطة الدراسية. الهيئة التدريسية والكوادر املساعدة. الطلبة. الكتب ،والدوريات ،واملعاجم ،واملوسوعات. املختربات واملشاغل ،واملرافق الخاصة. التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية. التأكد من استيفاء طلبات االعتامد املقدمة من الجامعة (اعتامد ،ورفع طاقة استيعابية ،ومتابعة) لرشوط ومعايري االعتامد.220

مركز الدراسات الدوائية
الرؤية:

نطمح ألن نكون مركزا متميزا يف األبحاث والتدريب باملجاالت الصيدالنية املتقدمة.

الرسالة:

تطبيق معايري الجودة يف إجراء البحوث الدوائية والتدريب الصيدالين؛ لتلبية احتياجات املؤسسات الصيدالنية والعلمية .ويلتزم املركز بتقديم املشورة العلمية،
وإجراء البحوث الدوائية والتدريب للذين يرغبون يف التميز املعريف ،يف قطاعات التكنولوجيا الصيدالنية ،وتحليل األدوية.
األهداف:

• وضع تعليامت ضامن الجودة ،الخاصة بإجراء البحوث الدوائية عىل أعىل مستوى ،والعمل عىل تنفيذها.
• إجراء البحوث الدوائية مبا يتفق مع املعايري الدولية ،وينسجم مع التقنيات الحديثة ،وذلك ألجل تعزيز أسس ومفاهيم البحوث العلمية عالية الجودة.
• إقامة دورات تدريبية ،وورش عمل ،وحلقات دراسية من خرباء متخصصني يف مجال العلوم الصيدالنية والغذائية والتكنولوجية ،لتلبية احتياجات العاملني يف
املؤسسات الصيدالنية والعلمية.
• تعزيز التواصل والتعاون بني املركز ومصانع األدوية واملؤسسات ذات الصلة ،األمر الذي يخلق بيئة مشجعة عىل االرتقاء بالبحث العلمي ،والنهوض بالصناعة الدوائية.

خدماتنا:

والس ّمية للمركبات الدوائية عىل الحيوان.
• إجراء دراسات الفاعلية ّ
•إدارة البيانات والنتائج ،والكتابة العلمية ،وتحليل حركية الدواء.
• تنفيذ دراسات تركيب مركبات عضوية طبية.
• تطوير طرق تحليل املواد يف األشكال الصيدالنية املختلفة.
• عقد ورشات تدريبية ،وورشات متخصصة يف مجاالت العلوم الصيدالنية.

حضانة جامعة البترا
الرؤية:

نتطلع إىل أن تكون حضانتنا األمنوذج األمثل يف األردن لرعاية الطفولة يف السنوات املبكرة.

الرسالة:

نسعى لتوفري جو أرسي ألبناء العاملني لتمكينهم من تطوير مهاراتهم املختلفة ضمن برنامج يضمن جودة الخدمة ،ويحقق استمرار املحيط اآلمن والسليم من خالل
مبدأ املراقبة عن بعد ،واملتابعة عن كثب من فريق العاملني يف الحضانة .وتهيئة الفرص النامئية ألطفالنا من خالل رعاية متميزة ،ونشاطات مناسبة تهدف لتطور
الطفل ومنوه وإسعاده .مؤكدين عىل مبدأ املشاركة واالحرتام للعاملني.
األهداف:

•توفري بيئة آمنة وصحية ،ونظيفة يف الحضانة.
•تشجيع األطفال عىل اللعب ،والتعلم املوجه بطريقة إيجابية من خالل ألعاب فردية وثنائية وجامعية.
•االهتامم بالنمو العاطفي ،واالنفعايل والحريك لدى الطفل حسب استعداده.
•املساهمة يف تحقيق االستقرار الوظيفي للعاملني.
•تقديم الرعاية العامة للطفل.
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لقطات من الحرم الجامعي
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لقطات من الحرم الجامعي
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لقطات من الحرم الجامعي
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نشيد الجامعة
شعر :د .محمود الشلبي
ألحان :وائل الرشقاوي
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نشيد موطني
شــعر :إبراهيــم طوقان
ألحان :محمــد فليفل
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لجنة إعداد الكتاب السنوي

عميـــد شـــؤون الطلبـة :د .فتحي الفاعوري  /مقررًا
التــــدقيــق اللـغـــــــوي :د .هارون الربابعة
كلية العمــارة والتصميم :د.طارق الريماوي  /عضوًا
مدير العالقات العامة والدولية :عالء عربيات  /عضوًا
التـنـفـــيـــذ والتنســيــق :عفاف العتيبي /أسامة العواد
التــصــمــيــم :مصعب شحادة  /كلية العمارة والتصميم

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 :
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