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«�إن العملية الرتبوي��ة بحاجة �إىل تعزيز دور
اجلامعات كمن��ارات للإبداع ،وحرية التفكري
والتعب�ير ،بعي��داً ع��ن التع�ص��ب �أو التبعي��ة،
وتخريج الكفاءات العالية ،القادرة على الأداء
اجليد ،والتي ت�س��هم يف ن�ش��ر العلم ،واملعرفة،
والتوعية الوطنية».
من أقوال صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم
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جامعة البترا في سطور

ما إن بزغ فجر التسعينات من العقد املتوج للقرن املايض ،حتى رشع نفر من الحاملني الذين يستلهمون الذرا ،ويقتفون آثار ُخطا املجد
املؤثل ،يحيكون لخارصة عامن الجنوبية ،عاصمة آل هاشم ،زنّا ًرا يطوقها سداه آلىلء من عراقة األنباط ولحمته هدى من مآثر الهاشميني،
ذلكم هو «جامعة البرتا» التي رسعان ما أرسلت أريجها ،وعبق أنفاسها يف مرشق الوطن ومغربه ،لتجتذب قلوب شباب ربطتهم العروبة
بأوارص ال تنفصم لها عرى ،خفقت شغافها مع نبضات صدورهم يف اتّساق وتناغم شفّافني ،ال تزيدها األيام إال نداوة وصدقاً.
وم��ا ال��ب�ترا س��وى خ ِ
َفقات َقل ٍْب
��م ِض��ي��ا ٌء
ب��ه��ا َح���لّ���وا ي��ق��ود ُه ُ

��وب ال��وا ِع��دي��ن��ا
تمُ ���ا ِز ُج���ه ُق���ل� ُ
ل��ه��م س��ب��ي� َ�ل امل ُ� ْه��ت��دي��ن��ا
ُي��ن�ير
ْ

املؤسسني أكرث من اسم لهذه الوليدة ،فوقع االختيار عىل «البرتا» ليكون قالدة يشع بها عنق هذه الفتية الجيداء هدية موسومة
وكان أمام ّ
بالحب والرجاء ،من أجدادنا العرب األنباط ،يدعونها إلعادة صياغة املعجزات ،ولكن مل البرتا؟ هل هي عودة مشبوهة للوقوف عىل األطالل؟
أي من هذين األمرين ،لقد كان الدافع إىل ذلك
أم هل هو استدعاء للاميض يف محاولة بائسة إللغاء الحارض؟ مل يكن وراء هذه التسمية ّ
العمل عىل استيعاب عاقل واقعي ألمجادنا؛ ليكون منطلقاً لنا نبني عىل مثاله ،ولكن ال نهجع يف ظالله ،بل نبني من وحيه حارضا ً يحفل
مبكتسبات العرص ومنجزاته ،وتطلعات املستقبل وأدواته ،ال اجرتارا ً له ،وال بكا ًء عىل رسومه وأطالله.
وم��ا ال��ب�ترا س��وى م� ٍ
عريق
��اض
ٍ

سعى للحارض امل��ن��ش��ود ُق��دْ م��ا

منذ البداية وهذه الحاضنة املعرفية تسعى للوصول إىل املعاين الكبرية ،بعراقة املكان ،والتاريخ املفتوح عىل الشمس ،هنا يف البرتا الحاضنة،
وهناك يف البرتا املعجزة ....لقد أصغينا بقلوبنا وعقولنا إىل وقع البدايات؛ حيث أقام أجدادنا العرب األنباط حضارة يف الصحراء ،فاستوحينا
من كل ذلك معنى أن يكون اإلبداع نافذة ،واالبتكار باباً تنفتح أبوابه دامئاً عىل املستقبل.
ويف جامعة البرتا تخترص املسافات الطويلة ما بني الحرف واملعنى ...وتتشابك خطوط العقل والقلب ،حيث تنجيل الرؤية ،ويكتشف اإلدراك
أن العقل ما هو إال َع َربة يحركها قلب ال يفتأ يعمل ...ومن يستقل تلك العربة يصل قاطعا الطريق بني صياغة الكلمة واالغتناء باملعرفة
بكفاية واجتهاد.
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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 الثقافة األسبق ،ومعايل األستاذ الدكتور محمود السمرة ،الذي كان أيضاً 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 ،وتوجهت 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
تأت لها ذلك بفضل جهود رؤسائها ،يساندهم يف ذلك مجلس األمناء الذي يضم أصحاب الخربة واملعرفة من النخبة،
العامل العريب واإلسالمي كافة ،وقد ىّ
الذين 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 غري
أربعني دولة عربية وأجنبية ،وتخرجوا منها 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 ،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 ،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 مع 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 األوىل من الطلبة امللتحقني بكلّية الحقوق ،وأربعة برامج للدراسات العليا لدرجة املاجستري ( اللغة العربية وآدابها،
والصحافة واإلعالم ،وعلم الحاسوب ،وإدارة األعامل  ،)MBAعدا عن برنامجني من قبل هام ( اللغة اإلنجليزية ،والعلوم الصيدالنية) وعدد
من األقسام ،والتخصصات العلمية ،مثل ( :تخصص الشبكات ،والتجارة اإللكرتونية ،وقسم اللغات  /تخصص اللغة الفرنسية واإلنجليزية
وآدابهام).
وقد بدأ مركز تعليم اللغات 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 بخدمة اإلنرتنت الالسلكية املجانية .وقد رشعت يف بناء موقف لسيارات الطلبة متعدد الطوابق يف حرم
الجامعة ،وعملت عىل تأهيل سكن الطالبات الداخيل ،وتحديث بنيته ،وتأثيثه ،وإضافة ( )Gymريايض له .واستحدثت العديد من املطاعم
يف حرم الجامعة ،من أجل مزيد من التنافس يف األسعار خدمة للطلبة.
كام ح ّدثت الجامعة أيضاً األجهزة الرياضية واملوسيقية يف عامدة شؤون الطلبة بأخرى ذات كفاءة عالية .وأضافت العديد من قاعات
الحاسوب ،ليصبح عدد األجهزة الحاسوبية ألفي حاسوب حديث.
وللتسهيل عىل طلبتها ،ومجتمعها املحليّ  ،استحدثت يف حرم الجامعة مكتباً لخدمة العلم ،ومركزا ً لتصديق الشهادات بالتعاون مع وزارة
التعليم العايل.
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التاريخ القيادي للجامعة

معايل األستاذ الدكتور أمني محمود
من أيلول  1991إىل كانون ثانٍ 1993
ومن متوز  2003إىل متوز 2005

معايل األستاذ الدكتور محمود السمرة
من كانون ثانٍ  1993إىل حزيران 2003

األستاذ الدكتور أحمد سامل
من أيلول  2005إىل آب 2006

األستاذ الدكتور نزار الريس
من أيلول  2006إىل حزيران 2007
قائم بأعامل الرئاسة
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الرؤية:
" تسعى جامعة البرتا ألن تكون الخيار األفضل للعلامء واملتعلمني يف األردن واملنطقة ".

الرسالة:
غايتنا:
أن نقوم بدور حيوي يف تطوير األمة ،وذلك عن طريق خلق املعرفة والتكنولوجيا ونرشهام ،وإعداد الخريجني القادرين عىل املساهمة
اإليجابية يف خدمة مجتمعهم.

مهمتنا:
أن نوفر بيئة علمية ،وثقافية ،واجتامعية ،كفيلة بتطوير فرص التعلّم النوعي ،والفكر الخالق ،واالبتكار ،والبحث العلمي ،وتنمية مهارات
منتسبيها ،وتعزيز دورها يف خدمة املجتمع ،وإعداد خريج قادر عىل التعلّم والتفكري النقدي واإلبداعي ،والتنافس يف سوق العمل.

القيم:
التعلّم من أجل املعرفة.
الفرص املتساوية يف التعلّم والتميز.
التعلّم كيف نتعلم.
التعلّم مدى الحياة.
احرتام التنوع والتعددية والرأي اآلخر.
عمل الفريق والتعاون.
تثمني اإلبداع واإلنجاز.
صون الحرية الفكرية.
االلتزام بالعدالة االجتامعية واملسؤولية االجتامعية.
تنمية القيادة والخضوع للمساءلة واملحاسبة.
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األهداف:
رصفاتِها ،ومؤهل ٌة اسرتاتيجياً لقياد ِة الجامع ِة لتحقيق
الحاكمي ُة :املحافظ ُة عىل قياد ٍة وحاكمي ٍة مسؤول ٍة ،ت َ
ُحاس ُب عىل أعاملِها ،وحريص ٌة يف ت ُّ
رؤي ِتها ورسال ِتها ،واالستعام ِل األمثلِ ملواردها واستدام ِتها.
تأسيس بيئ ٍة علمي ٍة مفعم ٍة بالحيوية والنشاط ،عن طريق توفريِ املوار ِد البرشي ِة ،واملالي ِة ،والبنية التحتية للتعليم
البيئ ُة العلمي ُة واملوارد:
ُ
والت َعلم ،واملساهمة يف إنتا ِج املعرف ِة والتكنولوجيا ونرشهام.
َ
االختالف،
ترويج النشاطات الفكرية ،والتفكريِ اإلبداعي ،وحري ِة التعبري ،والحوار الجامعي لتأسيس بيئ ٍة ثقافي ٍة غني ٍة ،تحرت ُم
البيئ ُة الثقافي ُة:
ُ
وت ُساه ُم إيجاباً يف ثقاف ِة املجتمعِ املحيل.
ِ
وظروف عملٍ وتعلّم مشجع ٍة ،يستطيع العاملون والطلبة
نسجم ،يتميز ببيئ ٍة ُم َحفِّز ٍة،
جامعي ُمتعاونٍ و ُم ٍ
البيئ ُة االجتامعي ُة :بناء مجتمعٍ
ٍ
من خاللِها التمت َع بإنجازاتِهم ،واملساهم َة إيجابيا بكاملِ قُدراتهم.
النوعي امل ُد َّعم بربام ِج مدروس ٍة متنوع ٍة مناسب ٍة ،وذلك إلعدا ِد خريجني من ذوي الكفاء ِة األكادميي ِة
جود ُة التعليم :توفري وتعزيز التعليم
ّ
واملهني ِة املميز ِة ،قادرين عىل استقا ِء العلم َ
شق طري ِقهم نحو الدراسات ال ُعليا وسوقِ العملِ بنجاح.
طوال حياتِهم ،ما يمُ َكِّنهم من ّ
ومنح الحوافز التي تمُ َكِّن العاملني والطلبة يف الجامع ِة من تطوي ِر مهاراتهم ،وخرباتهم،
بنا ُء الكفاءات :إيجا ُد الفرص ،وتصمي ُم الربام ِجُ ،
وكفاءاتهم ،ومن ثم ترقيتهم.
البحث العلمي والتعاون الخارجي :توف ُري األموال واملوارد الالزمة ،والتجس ُري مع العا ِمل الخارجي ،وتشجيع االخرت ِ
اعات واملبتكرات ،إليجاد
ِ
ِ
البحث العلمي ،واالكتشافات املبتكرة ،ونقل التكنولوجيا ،واملشاركة الفعالة يف الندوات واملؤمترات.
فرص
خدم ُة املجتمعِ املحيل :دع ُم النشاطات واملبادرات املنهجي ِة والالمنهجي ِة املختــــلفة ،وامل ُو َّجهة إىل تقييم الجوانب االقتصادية واالجتامعية
وإثرائها يف املجتمعات املحلية.
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كلمة رئيس الجامعة
الجامعة هي أداة التغري يف املجتمع ،ففي َح َر ِمها الجامعي تتشكل صياغ ُة اإلنسان املتوازن نتيج َة تالحم األفكار مع الفلسفة
واإلبستومولوجيا لبناء الفكر الخالق ،الذي يقود إىل اإلبداع واالبتكار ،والبحث واالستقصاء ،واكتشاف املجهول .والجامعة تشكل فلسف َة
األمة ،وتاري َخها ،واسترش َاف مستقبلها.
وتنجح الجامعة يف تأدية رسالتها من خالل ُمخرجاتها ،وسلوك طلبتها ،وتعاملهم مع األساتذة ،ومع بعضهم بعضاً ،وترسيخ رسالة الجامعة
االختالف والتباي ُن يف الرأي إىل ُعنف ِ
ُ
وحقد وكَراهية،
التي تأخذ بأدبيات الحوار ،والعقالنية والتسامح ،بعيدا ً عن االنفرادية .وعندما يتحول
فإن الجامعة تكون قد فشلت يف تأدية رسالتها ،وعليها إعاد ُة النظر يف فلسفتها ،لوضع األمور يف نِصابها الصحيح لعودة الجامعة منارة فكرية،
ت َ ْعبرُ ُ فوق مطبات ال ُه ِويّات الفرعية ،واملذهبية ،والطائفية ،والعصبية.
أعزايئ الطلبة،
جامعتكم البرتا يف اسرتاتيجيتها املستقبلية تب ّنت جود َة التدريس ،ودع َم البحث العلمي ،لتكون مخرجاتُ الجامعة من الخريجني ،ومن
البحوث املنشورة يف دوريات ُمحكّمة وبراءات االخرتاع مميزة ،تقود إىل إبداع الشباب يف شق طريقهم إىل مستقبل أفضل .ولقد حصلت
الجامعة عىل شهادة األيزو  ،2008:9001وأصبح من حقها أن تقوم باستعامل شعار األيزو عىل جميع املراسالت واملطبوعات الرسمية.
ومن هذا املنطلق ،فلقد قامت الجامعة بتكثيف بعثاتها للمتميزين من خ ّريجيها إىل الخارج لدرجة الدكتوراه لدعم كوادرها العلمية،
كام قامت بإنشاء مركز التطوير األكادميي لعقد دورات مكثفة ألعضاء هيئة التدريس عىل التعليم اإللكرتوين والتعلم املدمج ،وقامت أيضا
بإعادة تأهيل قاعاتها ومخترباتها وتجهيزها بأحدث األجهزة املخربية والتعليمية لتوفري األفضل لطلبتها .والجامعة مستمرة يف تطوير بنيتها
التحتية ملرافق الجامعة املختلفة من منتديات ،ومرافق للنشاطات الطالبية ،لتنمية مواهب الطلبة وإبداعاتهم الثقافية والرياضية والفنية.
هذا باإلضافة إىل توفري حرم جامعي خالق ،يشجع عىل تالقح الفكر ،وتجاذب الحوار ،واحرتام االختالف يف الرأي لبناء أرسة جامعية بَترْ ا ِويّة،
تسودها املو ّدة واالحرتام املتبادل ،لذا ستشهدون قريباً إعادة تأهيل الحرم الجامعي ،بحدائقه ،وممراته ،ومظاهر أبنيته املعامرية ،لتوفري
مناخ جامعي قريب إىل قلوب الطلبة وأفكارهم.
فهنيئاً لكم أيها الخ ّريجون مبا عملتم ،وهنيئاً ألهلكم وذويكم وأصدقائكم مبا أنجزتم ،أنتم شباب التغيري ،ودينامية التحديث والتطوير
ملستقبل مرشق واعد ،لبناء األردن األفضل واألجمل.
مع أطيب متنيايت لكم بالتوفيق.

رئيس الجامعة
أ.د .عدنان بدران
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األستاذ الدكتور عدنان بدران
رئيس الجامعة
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مجلس األمناء

يتوىل مجلس األمناء رسم السياسة العامة للجامعة ،وإقرار الخطة السنوية واالسرتاتيجية لها ،وتقييم أدائها ،والتنسيب بإنشاء الربامج
والتخصصات األكادميية فيها ،باإلضافة إىل تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة يف مختلف التخصصات ،كام يقوم
بإقرار املوازنة السنوية للجامعة ،وبياناتها الختامية ،ومناقشة تقريرها السنوي.
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معايل املهندس عيل السحيامت

أ.د .عدنان بدران

أ.د .سعيد الحالق

أ.د .عبد الله الفواز

أ.د .أحمد الجابر

أ.د .نظري أبو عبيد

أ.د .مليس رجب

املهندس أمني شجراوي

املهندس خالد الدحلة

املهندس "محمد نبيل" زيك

املهندس عوين شاكر

املهندس "محمد مازن" األنصاري

األستاذ موىس شحادة

األستاذ فاروق بدران

مجلس الجامعة

يتوىل مجلس الجامعة العمل عىل رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة يف مجاالت التعليم ،والبحث العلمي ،والتدريب والخدمة العامة ،وبحث
مرشوعات أنظمة الجامعة وتعليامتها ،ودراسة الخطة السنوية ملشاريع الجامعة اإلمنائية ،واملوافقة عىل تقارير أداء الجامعة ،وأنشطتها ،وإنجازاتها.

األستاذ الدكتور عدنان بدران
رئيس الجامعة (رئيساً)

األستاذ الدكتور مروان املوال
نائب الرئيس للشؤون
األكادميية وعميد البحث
العلمي و الدراسات العليا

األستاذ الدكتور محمد العناين
عميد كلية اآلداب والعلوم

األستاذ الدكتور توفيق عرفات
عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية

األستاذ الدكتور أحمد الخطيب
عميد شؤون الطلبة

الدكتور غسان عيىس
مساعد الرئيس لتطوير املوقع
اإللكرتوين والحوسبة /القائم بعمل
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

الدكتورة هدير مرزة
القائم بعمل عميد كلية
العامرة والتصميم

الدكتور رفيق عمر
القائم بعمل عميد كلية العلوم
اإلدارية واملالية

الدكتور نارص الجمل
القائم بعمل عميد القبول و التسجيل

الدكتور فارس بدوي
ممثل كلية اآلداب والعلوم

الدكتور فخري خرض
مدير مركز التطوير األكادميي

الدكتور إبراهيم األدهم
ممثل كلية الصيدلة والعلوم الطبية
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الدكتور حسني البهاديل
ممثل كلية تكنولوجيا املعلومات

الدكتور يارس أبو هاشم
ممثل كلية العامرة والتصميم

السيدة صفاء شحادة
املدير املايل

السيد صالح حمدان
املدير اإلداري

الدكتور رائد املومني
مدير برنامج الدراسات املسائية

السيد مهند ملحيس
مدير مركز الحاسوب
واملعلومات
باإلضافة إىل :
الدكتورة نوار حسني فريز
ممثل عن املجتمع املحيل
املهندس إبراهيم باكوا
مدير منطقة املقابلني
ممثل عن املجتمع املحيل

الطالب ضياء الدين طالفحة
ممثل طلبة الجامعة
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الدكتور عبد املنعم شلتوين
ممثل كلية العلوم اإلدارية واملالية

السيدة أماين قدورة
ممثل الخريجني /كلية العلوم
اإلدارية واملالية

مجلس العمداء

يتوىل مجلس العمداء تعيني أعضاء هيئة التدريس يف الجامعة ،وترقيتهم ،وتقييم أعاملهم وأنشطتهم األكادميية ،وأساليب تدريسهم
وبحوثهم العلمية ،كام يتوىل إيفادهم يف بعثات ومهامت علمية ودورات تدريبية ،ويقوم بدراسة مرشوعات الخطط الدراسية املقدمة من
مجالس الكليات ،ويصدر قرارات منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

األستاذ الدكتور مروان املوال
نائب الرئيس للشؤون
األكادميية وعميد البحث
العلمي والدراسات العليا

األستاذ الدكتور محمد العناين
عميد كلية اآلداب والعلوم

األستاذ الدكتور توفيق عرفات
عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية

األستاذ الدكتور أحمد الخطيب
الدكتور غسان عيىس
مساعد الرئيس لتطوير املوقع
عميد شؤون الطلبة
اإللكرتوين والحوسبة /القائم بعمل
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

الدكتورة هدير مرزة
القائم بعمل عميد كلية
العامرة والتصميم

الدكتور رفيق عمر
القائم بعمل عميد كلية العلوم
اإلدارية واملالية

األستاذ الدكتور عدنان بدران
رئيس الجامعة (رئيساً)

الدكتور نارص الجمل
القائم بعمل عميد القبول و التسجيل

الدكتور رائد املومني
مدير برنامج الدراسات املسائية
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األستاذ الدكتور مروان الموال
نائب الرئيس للشؤون األكاديمية وعميد البحث
العلمي و الدراسات العليا
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الكادر اإلداري المساند للرئاسة

اآلنسة روال النشاشيبي
مدير مكتب الرئيس

السيدة هنادة املومني
مدير مكتب نائب الرئيس

السيدة هال أردكاين
سكرترية مكتب الرئيس

السيدة مروة جودة
سكرترية مكتب نائب الرئيس

السيد جواد إبراهيم
رئيس الديوان
17
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جامعة البترا  /الهيكل التنظيمي

قائمة االتفاقيّات الدولية لعام 2012-2011
الرقم

1

نوع االتفاقية

الجهة املتعاون معها

( Cyprus International Universityاتفاقية تعاون  )MOU -يف املجاالت البحثية وتبادل
الخربات واملصادر األكادميية.

2

جامعة اسطنبول  29مايو  -الرتكية

اتفاقية تعاون ( – )MOCتبادل طاليب حيث تقوم جامعة البرتا
باستقبال طلبة الجامعة الرتكية ،إلعطائهم دورات يف اللغة العربية
لغري الناطقني بها ،مقابل استقبال الجامعة الرتكية لطلبة البرتا
الراغبني يف تعلم اللغة الرتكية مستقبالً.

3

( L.N. Gumilyov Eurasian Nationalاتفاقية تعاون  )MOU -يف املجاالت البحثية وتبادل الخربات

4

اتفاقية تعاون ( – )MOCتبادل أعضاء هيئة التدريس والخربات

 University - Kazakhstanواملصادر األكادميية.

جامعة املستقبل السودانية

األكادميية -تبادل طاليب واعتامد الشهادات املتبادلة  -تبادل الخربات
يف مجايل الجودة واالعتامد
5

( Utah State University - USAاتفاقية تعاون  )MOU -يف املجاالت البحثية وتبادل الخربات
واملصادر األكادميية والتبادل الثقايف و تعليم العربية لغري الناطقني بها

6

( University of Massachusetts Lowell - USAاتفاقية تعاون  )MOU -يف املجاالت البحثية وتبادل الخربات
واملصادر األكادميية مع الرتكيز عىل برنامج ال MBA-واعتامد
الشهادات املشرتكة (.)Joint Degree Programs

7

 Divan Student Travel - Jordanاتفاقية تعاون ( – )Agreementبحيث تقوم جامعة البرتا
باستقبال طلبة الفريق الثاين إلعطائهم دورات يف اللغة
العربية لغري الناطقني بها.

8

 Florida International University (FIU) - USAاتفاقية تعاون ( – )MOCتدعم الجامعة األمريكية جامعة البرتا
من خالل تطوير برنامج ال  MBAوتبادل أكادميي وطاليب إضافة
لتبادل املصادر اإللكرتونية.
19

ضيوف الجامعة

استضافة دولة "أ.د .عبد السالم املجايل" إللقاء
محارضة بعنوان" :قراءة يف املشهد السيايس العريب"

استضافة الصليب األحمر بالتعاون مع
قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة

لقاء مع الدكتور "محمد عودة" من جامعة غرب بريطانيا

زيارة املجموعة املتكاملة للتكنولوجيا لتوقيع
اتفاقية تدريب مع الجامعة

لقاء مع سعادة السفري الكازاخستاين "بوالد سارتني" بحضور معايل
املهندس عيل السحيامت رئيس مجلس األمناء
20

ضيوف الجامعة

زيارة سمو األمري "عاصم بن نايف" للجامعة لرعاية الحفل الختامي
للمسابقة الفنية لجمعية رعاية الحيوان والرفق به

زيارة دولة السيد "أحمد عبيدات" لجامعة البرتا

زيارة سعادة السفرية األسرتالية "هايدي فينا مور" والسيدة "هانيا
غنوم" مدير تطوير األعامل يف القارة

زيارة امللحق الثقايف الكويتي للجامعة الدكتور "عطية الشمري"

زيارة املستشار الثقايف الرويس سعادة "ألكسندر دوروفييف"

21

ضيوف الجامعة

اجتامع مع نائب رئيس جامعة "اسطنبول  29مايو" والوفد املرافق لبحث
عقد دورات يف اللغة العربية لغري الناطقني بها

طلبة جامعة "اسطنبول  "29مايو ضمن برنامج
اللغة العربية لغري الناطقني بها

اجتامع مجلس التعليم العايل لتصنيف الجامعات

زيارة السفري اإليراين السيد "مصطفى زاده"

االجتامع مع رئيس جامعة قربص والوفد املرافق له

22

ضيوف الجامعة

لقاء مع مجموعة طالل أبو غزالة

االجتامع التشاوري ملنتدى البيئة العريب 2011

اجتامع مجلس التعليم العايل لتصنيف الجامعات

االجتامع التشاوري ملنتدى البيئة العريب 2012

زيارة املستشار الثقايف السعودي الدكتور عيل الزهراين

23

صور من الذاكرة

افتتاح مدرج عدنان بدران يف جامعة الريموك بحضور رئيس الجامعة
أ.د .محمد سعيد الصباريني

صورة تذكارية لرؤساء جامعة الريموك الذين توالوا عىل رئاستها

عدنان بدران رئيس جامعة الريموك يف حفل تخريج الفوج األول لجامعة
الريموك ،ويقلد األمري الحسن بن طالل الدكتوراه الفخرية بحضور املغفور
له جاللة امللك الحسني بن طالل ورئيس الوزراء مرض بدران آنذاك

عدنان بدران رئيس جامعة الريموك يسلم الشعلة للع ّدائني املنطلقني من
جامعة الريموك إىل موقع املعركة عىل نهر الريموك

عدنان بدران رئيس جامعة الريموك يشارك يف عيد غرس الشجرة يف
املوقع الدائم للجامعة (جامعة العلوم والتكنولوجيا حالياً)
24

تكريم

دولة أ.د .عبد السالم املجايل

معايل رئيس مجلس األمناء املهندس عيل السحيامت

املهندس عوين شاكر األسري

املهندس محمد مازن األنصاري

األستاذ الدكتور نظري أبو عبيد

األستاذ موىس شحادة

25

تكريم

األستاذ فاروق بدران

األستاذ الدكتور مروان املوال

املهندس "محمد نبيل " صالح زيك

املهندس أمني شجراوي

األستاذ طارق املومني"نقيب الصحفيني األردنيني"

26

تكريم

السيد عاكف محيميد من جامعة املستقبل السودانية

الربوفسور كارين بول من جامعة فلوريدا الدولية

رئيس جامعة أثينا

الدكتور مصطفى أوغلو نائب رئيس جامعة اسطنبول  29مايو

الدكتور جُبرْ ان الرجوب
جامعة ماغديبورغ ( )magdeburgاألملانية
27

تكريم

معايل املهندس سمري قعوار

دولة املهندس عيل أبو الراغب

معايل السيد عقل بلتاجي

معايل الدكتور ممدوح العبادي

الدكتور دريد محاسنة
28

تكريم

السيد صبيح املرصي

السيد كريم قعوار

املهندس مهدي الصيفي

السيد هشام مدانات

السيد زيد سمري قعوار
29

تكريم

معايل الدكتور جواد العناين

معايل أ.د .نارص الدين األسد

اآلنسة روال النشاشيبي

السيدة هنادة املومني

السيدة صفاء شحادة

30

حفل جامعة البترا بمناسبة مرور عشرين عام ًا على تأسيسها

قطع كعكة االحتفال

األلعاب النارية

كلمة املحتفى بهم من املؤسسني

تكريم املؤسسني "ممن أمضوا  20عاماً يف خدمة الجامعة"

صورة جامعية للمكرمني مع دولة رئيس الجامعة

منظر عام ملكان االحتفال
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في رحـاب البترا
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شعر :األستاذ الدكتور تيسري أبو عرجة
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فأنت��م يف ال َقل
وبع��دُ ،
ِ
ُ
ُ
��ب
ويف «الب�تراء»،
حي��ث ال ُح ُّ
ويف ُصب��ح املُنى،آتـــــ��ونَ
ب����أنَّ ال��ل��ه يحفظُنــــا
وأنّ��ا يف ِحــــــم��ى األردنِّ

يف األع�ماقِ  ،يف الوجـــــدان
وحيث يُ �كَ � َّر ُم اإلنســــــان
يجمع بيننــــــــــا اإلميــــان
وأنّ ربي َعنـــــــا َف ْينـــــــــان
شق روحها َع ّمــــــــــــان
نَ ْع ُ

هي«البتـــ��را ُء» ش��ــــامخ ٌة
تَ َجـــ�� ّو ْل فـ��ي مرابِعهـــــــ��ا
ت��رى األزهــــ��ا َر يانـــــع�� ًة
��ب
ــــــ ِ
مي��ع َّ
يعاونُ��هُ َج ُ
الصح ْ
فري��ق طَ ْب ُع��هُ اإلصـــــــ��را ُر
ٌ
يـــــــــب
يز ّينهم كعق��د الط ّـ
ِ
علم
فتـــــ��ى يف دأبِـــــــــ�� ِه ٌ
ً
َ
ع
موق
ْـــــــ��ب
ل
ق
ل��ه يف ال
ُ ـــ��هُ
ِ
هـ��ي «البتـــــ��را ُء» رائعـــــ ٌة
ــــ��م يـ��ا رفـــ��اق الدَّ ْر ِب
وأن ُت
ْ
اس ،يف صـنع��اء
ويف األور ِ
نح ّييكُ��م بصـــــوت الشِّ ��ـــع ِر
نح ّييــكُ��م ب َه ْمــــس ال َف ْجـــــر
نح ّييــــكُم ونــــــــــدعو الله
من التـّخريــــب ،والتـّدميـــ ِر
«س��ـال ٌم من َصبا َبـــــــــ َردى»
س��ـــال ُم تـــــونس الخضـــراء
��م الدُّ ني��ا
لَ َقـــــــ��دْ ألْـــــهم ُت ُ
أرض النيـلِ
س��ــــــال ٌم م�صرُ ،

يُت ّو ُج َم ْجــــــــــدَ ها «بدران»
ترى اإلنشـــــــا َء وال ُع ْمران
ت ُِط ّل كَلَ ْوحــــــــــــــة الف َّنان
واألحبـــــــاب ،وال ِخـــــالّن
مــــــــــات كالصـ ّوان
ُ
وال َع َز
وال ُنــــــــ ّوار وال ّريـــــــحان
فتـــى يف نُ ْبلِ ِه ُعنــــــــــوان
ً
و َمـــ ْو ِض ُع ف ْخرِنا «مـروان»
ويحــــــ ُر ُس ِظلَّــها ال ّرحمن
يف َبغــــــدا َد ،يف لبنـــــــان
يف الفيحـــا ِء ،يف الســودان
واإلعـــــالم ،واإلعـــــــالن
وال ّنسمــــــات وال َّت ْحنـــــــان
أن يحمـــــي لنـــا األوطـان
وال ّتقتيـــلِ  ،والعـــــــــدوان
َســـــال ٌم ِم ْن نـدى «ال ِّزنْتان»
َد ّق ْت ســـــــاع ُة ال َغلَيـــــــان
نَشيــــــداً رائِــــع األلحـــان
زاحــــــف ًة إىل «امليـــــدان»

نُريدُ َربيــــ َعنا ال َعــــــــــ َر َّيب
وفيــــ ِه ال َّز ْهــــ ُر ،في ِه الـــو ْر ُد
عذيــب
ونـــــأْل َُم أنْ نَــــرى ال َّت
َ
ونـــــأْل َُم أن نَــــرى األن ِ
ّــــات
ونَــــأل َُم أَن ِط ْفالً تُطــــــا ِر ُده

ًُمخضــــ�� ًّرا كمـــــا ال ُبس��تــان
فيـــــــــه شقـــــائِ ُق ال ُّنعامن
ل�لأرواحِ ،واألبْــــــــــــــ��دان
ِ
خـــــ��ات ،وال ِخــ��ذالن
والص
رَّ َ
الس��ـــــــــ ّجــــان
َعصــــــــا ّ

نريـــ��دُ ربي َعن��ا العـــــر َّيب يف
نريـــ��دُ لِ ِم ْصـــــــ�� َر ِعــــ ّزتَها

األقصــــــ��ى ،بــال اس��تيطان
و َعـــــــ ْود َة ِس�� ْحـــرِها الف ّتان

معاً نبني ديـــــا َر ال ُعـــــــ ْر ِب
ــــــــب
صـــروح ال ُح
معاً نبني
َ
ِّ
معــــاً نحمــــــي كرا َم َتنـــــــا
معـــــاً نبنـــــي غــداً ُحـــــ ًّرا

نَ ْحميـــهـــــا ِم�� َن الطُّـــغْيـان
َرغْ��م مــــ��رار ِة األحــــــ��زان
ْــــــــ��م ال َجـ�� ْور وال ُبهتان
و َرغ
َ
يليـــــــ��ق ِبأُ ّمــــــ ِة الق ُــــرآن
ُ

جامعة البترا  ...عنوان للتميّز

فريق تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا يستعرض مرشوعه
الخاص باملتفوقني امام جاللة امللك عبد الله الثاين املعظم

أ.د .رئيس الجامعة يتسلم شهادة األيزو الدولية  isoالتي حصلت
عليها الجامعة من خالل رشكة Tuv austria hellas

امللكة رانيا تسلم درع التميز يف مسابقة كأس اإلبداع للعام  2012للطالبة
آية بسام والطالب مجدي محمد من كلية تكنولوجيا املعلومات

جمعية الشهيد عمر املجايل تكرم رئيس جامعة البرتا للدعم الكبري
الذي تقدمه الجامعة للجمعية

حفل تكريم للجامعة للحصول عىل جائزة املرتبة الثالثة عىل العامل يف
مسابقة مايكروسوفت لعام 2011
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جامعة البترا  ...عنوان للتميّز

احتفاالت طلبة تكنولوجيا املعلومات يف الواليات املتحدة بالحصول عىل املركز
الثالث عىل العامل يف مسابقة مايكروسوفت

سعادة السفري الكازاخستاين بوالد سارتني يكرم رئيس الجامعة بحضور معايل
املهندس عيل سحيامت رئيس مجلس األمناء

طالب جامعة البرتا محمد عزام مع بيل غيتس

حصول الجامعة عىل املركز الثاين عىل مستوى األردن يف مسابقة
مايكروسوفت 2011

معرض طلبة تكنولوجيا املعلومات يف الواليات املتحدة يف مسابقة مايكروسوفت
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الجامعة في خدمة المجتمع المحلي
محاضرات علمية  /تثقيفية  /توعوية

أ.د .رئيس الجامعة يف املؤمتر العلمي العريب الثامن لرعاية املوهوبني واملتفوقني

أ.د .رئيس الجامعة يلقي كلمة يف حفل افتتاح مؤمتر:
Arab Renewable Energy Congress and Exhibition

محارضة لدولة أ.د .عدنان بدران يف النادي األرثوذكيس بعنوان:
"حقوق اإلنسان والتحول الدميقراطي"

حوار لقناة رؤيا الفضائية مع رئيس الجامعة وطلبتها

حوار لقناة  A1 JORDANالفضائية مع رئيس الجامعة

رئيس الجامعة يوقع دليل مقدمي الخدمات لتأهيل ضحايا التعذيب

35

الجامعة في خدمة المجتمع المحلي
التفاعل مع المجتمع المحلي

معرض جامعة البرتا يف مدارس اليوبيل

36

مشاركة طلبة الجامعة بورشة عمل "اإلرشاف" بالتعاون مع رشكة أمنية

مشاركة طلبة الجامعة يف املهرجان الريايض لجمعية الشابات املسلامت

مشاركة طلبة الجامعة يف ألرتا ماراثون البحر امليت الخريي

إعالن انطالق حملة جامعة البرتا "أشعل أمالً" ملكافحة التدخني

مسرية ملكافحة التدخني شارك فيها أساتذ ُة الجامعة وطَلب ُتها

الجامعة في خدمة المجتمع المحلي

رعاية "حملة نور النور الخيرية "

رئيس الجامعة والطالبة نور الحياري يف لقطة تذكارية مع األطفال األيتام

توزيع هدايا جامعة البرتا عىل األيتام خالل الحفل

من الفقرات الرتفيهية يف الحفل

دولة رئيس الجامعة يلقي كلمة يف افتتاح الحفل وإىل جانبه الطالبة نور
الحياري مسؤولة الحملة الخريية"نور النور"

دولة رئيس الجامعة يوزع الهدايا عىل األيتام

طلبة جامعة البرتا  /مشاركة يف تنظيم الحفل
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الجامعة في خدمة المجتمع المحلي
حمالت خيرية

حملة اليتيم الخريية لنادي الجامعة
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فقرة ترفيهية ضمن حفل إفطار األيتام الذي نظمه طلبة الجامعة يف رمضان

طلبة النادي الثقايف يقيمون حملة تحت شعار ''ضحكتكم عيديتنا''

نائب الرئيس يسلم الصوبات والبطانيات للجمعيات الخريية ضمن حملة
نادي الجامعة "املعونة الشتوية"

مهرجان فني احتفاء بذوي الحاجات الخاصة يف جامعة البرتا

طلبة الجامعة يشاركون ذوي الحاجات الخاصة يف اللعب واملرح

الجامعة في خدمة المجتمع المحلي
الح َسين ِ ّية األساس ّية للبنين
تأهيل مدرسة ُ

افتتاح املدرسة بعد إعادة تأهيلها من قبل جامعة البرتا

كشافة املدرسة يؤدون التحية لرئيس الجامعة والسادة الضيوف

رئيس الجامعة يتفقد مباين املدرسة

تجهيز مخترب الحاسوب يف املدرسة

المشاركة الدورية في حمالت التبرع بالدم

من قبل موظفي الجامعة

من قبل طلبة الجامعة
39

الجامعة في خدمة المجتمع المحلي
دعم مبادرة مدرستي

استضافت جامعة البرتا (كلية اآلداب والعلوم  /قسم الكيمياء ) حوايل ألف طالب وطالبة من  21مدرسة ثانوية حكومية يف عامن والزرقاء
والسلط ،حيث أتاحت لهم الفرصة إلجراء التجارب املقررة يف منهاج الكيمياء ،تحت إرشاف الكادر التدرييس يف القسم ،وذلك بسبب عدم
توفر مختربات مجهزة باألجهزة والكيامويات املطلوبة يف تلك املدارس.
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في رحاب الحرم الجامعي
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الخرّيجين
الجامعة في ذاكرة ِ
االســــــــــــــــم  :مها محمد الرصاوي
الوظيفــــــــــــــة - 1:مقدمة ومعدة برامج (دائرة الربامج–التلفزيون األردين).
 - 2محررة أخبار دولية وتنسيق دويل(.دائرة األخبار–التلفزيون األردين).
		
سنـــة التخـــــرج 2007 :
الـــتــخـــــصـــص :الصحافة واإلعالم
جلست عليه
درست فيها ،إىل قاعات الدراسة ،والكريس الذي
الشكر لجامعتي ،إىل مباين الكلية التي
ُ
ُ
أتلقى العلم ،وأستمع إىل املحارضات التي أحبها أكرث من أي يشء ،وأدون كل كلمة يلقيها الدكتور عىل
مسامعي يف أوراقي ،ودفاتري التي امتألت بها مكتبتي سنة تلو أخرى.
إىل كوادر قسمي الذين كانوا خري عون وسند يل يف دراستي ،فلم تواجهني أية مشكلة إال ووقفوا إىل
وأظل وف ّية ً لذكراهم ،وسائرة ًعىل خطاهم.
جانبي مثل أيب وأخي ،وسأبقى أذكرهم وأضع توجيهاتهم نصب عينيّ ،

االســــــــــــــــم  :نارص شديد
الوظيفــــــــــــــة :مراسل يف قناة BBC
سنـــة التخـــــرج 2008 :
الـــتــخـــــصـــص :اللفة العربية
أن أتحدث عن جامعة البرتا ،فبالتأكيد شهاديت مجروحة بها ،فقد أمضيت أجمل أربع سنوات يف حيايت
الدراسية ،مقارنة بدراسة سابقة يل يف جامعة آسيوية! أجمل ما يف «البرتا» قسم اللغة العربية ،الهمة
العالية التي ال مثيل لها من أساتذه كبار ،استفدت منهم يف عميل كمراسل لقناة (يب يب يس) يف عامن،
وسأحمل جميلهم إىل أي عمل مستقبيل ،أجزم بأن أساتذة اللغة العربية يف جامعتي العزيزة تم اختيارهم
بعناية ،كام يقال باللغة العامية «بالفرازة» ،أحرتمهم لعلمهم وأخالقهم ،وأشتاق إليهم بني فرتة وأخرى ،مل يقرصوا معي وما زالوا..

االســــــــــــــــم  :أماين قدورة
الوظيفــــــــــــــة :نائب مدير التوظيف الدويل /البنك العريب
سنـــة التخـــــرج 1996 :
الـــتــخـــــصـــص :العلوم املالية واملرصفية
إ َن هذه املناسبة َ فرصة ٌ يل أَ ْن أ ِق َف بني أَ ِيديكم ،بع َد طول غياب ٍ عن جامعتي الحبيب ِة ،جامع ِة البرتا،
املستقبل كفر ٍد قادر ٍعىل العطا ِء
َ
كيف أوا ِج ُه
التي سلّحتني بالعلم ِ ،وهيأتني للمعرفة  ،وعلمتني َ
والتعامل ِ والتفاعل ِ مع اآلخرين.
وها أنا اليو َم أتو َّجه ُ بالشكر ِ وال ِعرفان ِ ،لجام ِعتي العزيز ِة  ،وأساتذيت يف قسم ِ إدارة األعامل خاصة،
لِام كان لهم من دور ٍ يف نجاحي املهني والعميل عىل ح ّد سواء.
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االســــــــــــــــم  :محمد شام
الوظيفــــــــــــــة :مذيع يف راديو البلد وصحفي يف موقع عامن نت
سنـــة التخـــــرج 2002 :
الـــتــخـــــصـــص :الصحافة واإلعالم
منذ العام  ،2003وأنا بعيد عن جامعتي الحبيبة البرتا ،لكني ما زلت أحملها يف داخيل من خالل
حصيلة علمية اكتسبتها من قسم الصحافة واإلعالم يف كلية اآلداب والعلوم ،أعمل يف تخصيص مذيعاً
وصحفياً يف راديو البلد ،وموقع عامن نت ،ومتعاوناً مع وسائل إعالمية أخرى ،هذه الخربة التي
أصنعها حالياً ما كانت لتكون لوال أساتذة القسم ،الذين منحوين الثقة أوال ،ثم املعرفة والقواعد
األساسية ،ألكون صحفياً وعامال يف اإلعالم ،أستند عىل خلفية ال ميكن أن تزول أبدا.

االســــــــــــــــم  :عبري البلبييس
الوظيفــــــــــــــة :رئيس مجلس إدارة الجمعية األردنية لحامية السالحف البحرية والربية
سنـــة التخـــــرج 2003 :
الـــتــخـــــصـــص :إدارة أعامل
حلمت طوال سنوات دراستي يف هذا الرصح العلمي أن أقدم إنجازاً ريادياً مميزاً ونوعياً عىل مستوى األردن وأنا اليوم
أقف بعد تسعة أعوام ألروي قصة نجاحي بتحقيق هذا اإلنجاز الذي يع ّد األول من نوعه عىل مستوى األردن والوطن
العريب ويهدف إىل حامية السالحف مبختلف أنواعها من خطر االنقراض مام يخل بالتوازن البيئي .وأطمح من خالل هذا
اإلنجاز إىل إضافة قيمة نوعية جديدة للعمل البيئي ،ونرش الوعي لدى رشائح املجتمع كافة وتعزيز مفهوم السياحة
البيئية من خالل إنشاء املحميات الطبيعية للسالحف بأنواعها وتطوير السياحة بشأنها .ونحن يف هذه الجمعية نرى بأن يكون لألردن دور مميّز يف هذا الشأن
عىل الصعيد الدويل ،ونسعى إىل املساهمة يف تأسيس اتحاد عام للجمعيات البيئية يف األردن ،وفقني الله ووفقكم إىل تحقيق مزيد من الطموحات واإلنجازات.

االســــــــــــــــم  :يزن الشلبي
الوظيفــــــــــــــة :مربمج /رشكة بارا سوليوشن
سنـــة التخـــــرج 2006 :
الـــتــخـــــصـــص :علم الحاسوب

انتهت األيام التي قضيتها يف أروقة الجامعة ،فكم هو محزن فراق هذا الرصح الذي عشت بني
ربوعه قرابة أربع سنوات ،فتعودتُ عىل أصدقايئ املوزّعني يف كل زاوية من زواياها ،وال أتخيل نفيس
بعيدا عنها ،وأنني لن أعود إليها مرة أخرى مع بداية الفصل الدرايس الجديد .لتكن هذه الكلامت
مبنزلة رسالة الشكر لجامعتي ،وإىل أصدقايئ يف الدراسة ،حيث عشنا معاً أجمل أيامنا جنباً إىل
جنب ،نلتقي دامئاً بعد محارضاتنا يف الكافترييا ،نتناقش حول الدراسة ،وهموم الحياة واملشكالت
الشخصية ،والقضايا الوطنية ،ونرفّه عن أنفسنا بعد يوم مشحون بالدراسة .سوف أفتقد كل ركن من أركان الجامعة ،متمنيا العودة
إليها مجددا ً ،ولكنني سأبقى دامئاً أحن إليها .شكرا جامعتي . ...يا أجمل منارة أوصلتني بنورها إىل أعىل الدرجات.
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االســــــــــــــــم  :نادية رمضان
الوظيفــــــــــــــة :رئيس قسم العطاءات /رشكة مستودع األدوية األردنية
سنـــة التخـــــرج 2008 :
الـــتــخـــــصـــص :التسويق
املثل األرو َع
أقف بني أيديكم بروح ٍ متسامي ٍة نحو األمام ِ من أَ ْجلِ االرتقا ِء بالعلم ِ واملعرف ِة ،لنكو َن َ
ُ
وص َّناع ُ املستقبل ِ؟
وال ُق ْدو َة الحسن َة يف ِّ
كل ما يخدم الوطن ،كيف ال ونح ُن البرتاوي َني َح َملَة ُ العلم ِ ُ
لنس ُم َو ب ِه نحو
كيف ال ونح ُن من تتلْمذ َ عىل أيدي خري ِة األساتذة؟ يا من َص َن ْعتُم بجهو ِدكِم م ْنربا ً لنا ْ
حب اإلنجا ِز وال ِعلم.
وحب العطا ِء علام وخلقا بجبا ٍه يعلُوها َُ
املستقبل ،يا َم ْن زر ْعتُم بنا الثق َة َّ

االســــــــــــــــم  :سليامن عبدالله البطاط
الوظيفــــــــــــــة :أحد مؤسيس رشكة  Evanteckللربمجيات ومديرها ،ومستشار يف إدارة تطوير النظم
سنـــة التخـــــرج 2007 :
الـــتــخـــــصـــص :هندسة برمجيات
يف الحقيقة ،يعود كل الفضل إىل كليتي الحبيبة وأساتذيت األفاضل ،عندما قاموا بإعطايئ الفرصة لعرض مرشوعي
الربمجي الكائن بنظام تشغيل افرتايض عىل وفد رشكة مايكروسوفت أثناء زيارتهم للجامعة ،ومن هنا انطلقت
للتواصل مع سوق األعامل.
وأتيحت يل الفرصة للتعرف عىل كربى الرشكات ،وعىل القامئني عليها ،ما منحني رؤية واضحة للتخطيط
ملستقبيل العميل.
وبفضل الله تعاىل ورضا والدي ،قمت قبل عام ونصف بتأسيس رشكتي الخاصة  Evanteckمع رشكايئ األفاضل ،التي تختص بتقديم الحلول
الربمجية ،واالستشارات يف مجال تحسني بيئة التطوير لدى كربى رشكات التطوير.
واليوم بفضل الله ،نحن من أفضل رشكاء مايكروسوفت يف تقديم الحلول للقطاع األكادميي والحكومي املتمثل بالوزارات.
االســــــــــــــــم  :مها شاكر
الوظيفــــــــــــــة :معلمة /املدارس األمريكية الحديثة
سنـــة التخـــــرج 2003 :
الـــتــخـــــصـــص :اللغة العربية
كلُنا نعل ُم أ ّن الحيا َة مر ِ
اح ُل ومحطاتٌ  ،منها ما مي ُر كل ْم ِح ال َبصرَ ِ  ،ومنها ما ُ
يرتك أثرا ً يف نفوسنا ال
وأجمل هذه املحطات ،محط ُة الدرج ِة الجامعي ِة األوىل التي كانت يف جامعة البرتا ،
ُ
السنون.
مت ُحو ُه ِّ
علم ومعرف ٍة ،وخرب ٍة ،ومهار ٍةَ ،ج َعلَتْنا ن ِق ُف بثق ٍة عىل أقدا ِمنا
مت لنا الكث َري ،الكث َري ،من ِ
تلك التي ق ّد ْ
يف الدراسة  ،ل ُن ْك ِم َل املس َري بخطى ثابتة ،وعزمي ٍة قوية .
44

االســــــــــــــــم  :باسمة درويش
الوظيفــــــــــــــة :منسق الشؤون الفنية  /جمعية جائزة امللكة رانيا العبدالله للتميز الرتبوي
سنـــة التخـــــرج 1996 :
الـــتــخـــــصـــص :علم الحاسوب
دامئاً سطور الشكر تكون يف غاية الصعوبة عند الصياغة ،رمبا ألنها تشعرنا دوماً بقصورها ،وعدم إيفائها
حق من نُ ْه ِديه هذه األسطر ..واليوم تقف أمامي الصعوبة ذاتها ،وأنا أحاول صياغة كلامت شكر إىل ينبوع
العطاء والتميز ،إىل جامعتي املوقرة ،التي كان لها الفضل الكبري بكادرها اإلداري والتدرييس يف تخريج
طلبة منتجني مفكرين ،لهم دور إيجايب وفعال يف املجتمع ،كام نحن عليه اليوم ...شكرا جامعتي ،جامعة
البرتا.

االســــــــــــــــم  :إميان عوض أحمد الراجح
الوظيفــــــــــــــة :مرشف دائرة خدمات الزبائنMETLIFE ALICO /
سنـــة التخـــــرج 1996 :
الـــتــخـــــصـــص :لغة إنجليزية – ترجمة
إىل جامعتي الحبيبة ،إىل املكان الذي عشت فيه أجمل أيام حيايت الدراسية ،أبعث بأصدق مشاعر الود ،والوفاء،
واإلخالص ،والتقدير لهذا الرصح العلمي الرائد ،وإىل كل من ساهم يف تق ّدم مسرييت العلمية والعملية ،ويف رسم
خطوط قصة نجاحي العملية.
تخرجت يف جامعتي ،وأنا عىل يقني بأنني قادرة عىل أن أخطو خطوات واثقة وثابتة يف املجال العميل ،وفعال
وبتوفيق من الله عز وجل استطعت أن أثبت نجاحي يف عميل،
وأطبق كل ما تعلمته يف دراستي ،فأنا اليوم أعمل يف كربى رشكات التأمني العاملية  METLIFE ALICOمراقبا لدائرة خدمة الزبائن ،بعزمية ال
تعرف الكسل ،والحمدلله .
فلكم مني جزيل الشكر والعرفان ،وجزاكم الله كل الخري.

رسم بياين يوضح أعداد الطلبة الخريجني موزعة حسب السنوات
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كلّية اآلداب والعلوم

الرؤيا:

إنجازات كلية اآلداب والعلوم 2012/2011

كلية اآلداب والعلوم يف جامعة البرتا حاضنة للمعرفة واإلبداع.

1.1عقد قسم العلوم الرتبوية مؤمتر الطفولة املبكرة اإلقليمي
األول بعنوان «الطفولة املبكرة ومتغريات العرص» بتاريخ 10
و 11ترشين األول  2011يف جامعة البرتا وبتمويل من املنظمة
األمريكية لإلمناء الدويل ،الذي جاء اختتاما ملرشوع تطوير تخصص
تربية الطفل ،بالتعاون مع جامعة يوتا الحكومية األمريكية.
2.2عقد قسم الصحافة واإلعالم مؤمترا إقليميا بتاريخ  21كانون
األول  2011تحت عنوان «وسائل اإلعالم أدوات تعبري وتغيري»
بتمويل من مؤسسات وطنية محلية.
3.3استحدثت الكلية تخصص اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية
وآدابهام وبارشت يف تنفيذه.
4.4تم تفعيل برنامج املاجستري يف قسمي الصحافة واإلعالم واللغة
العربية.
5.5استضاف قسم الكيمياء أيام الثالثاء عىل مدار فصل درايس
كامل طلبة الصف الحادي عرش من  21مدرسة ،حيث قاموا
بإجراء تجارب علمية يف مختربات القسم تحت إرشاف أعضاء
الهيئة التدريسية ،خدمة للمجتمع املحيل.
6.6عقد قسم اللغة العربية بتاريخ  2012/1/9ندوة تكرميية
احتفاالً مبئوية األديب الراحل «برهان الدين العبويش» حيث
ُعرضت فيها أوراق عمل عن حياة األديب وتم تكرميه بحضور
أرسته.
7.7استضافت اللجنة الثقافية بكلية اآلداب والعلوم بتاريخ
 2012/1/17الفنانني الكبريين :األستاذ زهري النوباين واألستاذة
نادرة عمران ،للحديث تحت عنوان« :الدراما األردنية :الواقع
والطموح».
كل من املخترب الرقمي واملوقع العالجي اللغوي بشاشة
ُ 8.8ز ِّو َد ّ
إلكرتونية.
9.9ت ّم تحديث أجهزة مخترب الحاسوب يف كلية اآلداب والعلوم.

الرسالة:

		

•تقديم برامج عالية الجودة يف مختلف التخصصات.
•توجيه الطاقات العقلية والنفسية نحو اإلب��داع واالبتكار
والتفكري املستقل.
•تقييم متواصل للعملية التعليمية بشقّيها النظري والعميل.
•حفز الطلبة عىل التعلُّم الذايت ،واكتساب املعرفة حتى بعد
التخ ُّرج.
•استقطاب خرية الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس.
•توفري أحدث الوسائل التقنية لتعزيز العملية التعليمية.

القيم:

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

األهداف:

•تزويد الطلبة باملعرفة الرضورية ملجابهة مشكالت العرص
وتحدياته.
•تقديم خطط دراسية عالية الجودة ملختلف التخصصات.
•بناء ثقافة متكاملة تجمع بني العلوم واآلداب.
•االهتامم بالحضارة العربية اإلسالمية ،وإغناء املكتبة العربية
بنرش ذخائرها.
•املساهمة يف خدمة املجتمع املحيل وتطويره نحو األفضل.
•تقديم دراسات عليا يف التخصصات اإلنسانية والعلمية.

48

كلمة العميد

طلبة كلية اآلداب والعلوم خريجي الفوج الثامن عرش،
أبارك لكم وأه ّنئكم لنيلكم ما تطلعتم إليه بشوق طوال سنوات دراستكم .إنني وأعضا َء هيئة التدريس نشارككم فرح ًة
تع ّم النفوس وتع ُمر القلوب ،فها قد نِلتم الدرجة العلمية ،وكل ّنا أمل أن تحققوا ما تصبون إليه من نجاح يف حياتكم العملية
يف املستقبل القريب.
ال يخفى عليكم أن رسالة كلية اآلداب والعلوم هي رسال ُة الجيل الجديد الذي ينشد ال ِعل َم واملعرفة ،ويُعنى بالفضيلة
والتهذيب والثقافة ،ويهتم بصدق األداء وأصالة اإلنتاج.
وإن املسؤولية اآلن تقع عليكم لرسم معامل الطريق ،التي تشهد تغري ٍ
ات تُغري بالتفكري يف إعداد النفس علمياًّ وثقافياً،
وتكوين الذات ،وتنمية القدرة عىل االضطالع باألعباء.
ومن أركان رسالة كليتكم إحيا ُء الرتاث التّليد الذي يحق لكم الزه ّو به ،والعمل عىل حراسته ،وكام كان سبيل األولني من
أسالفنا االنتفاع من علوم األمم وفلسفاتها ونظم الحياة فيها ،فإنني أدعوكم إىل االنتفاع من علوم األمم املتقدمة ،لتكونوا
حملة لواء املعرفة.
يف الختام ،أدعو الله العيل القدير لكم بالتوفيق وبالنجاح.
عميد كلّية اآلداب والعلوم
أ.د .محمد العناين
49

قسم اللغة العربيّة وآدابها  /أعضاء هيئة التدريس

أ .د .عصام محمد سخنيني
رئيس القسم

أ .د .أحمد مويس الخطيب

أ .د .وليد أحمد العنايت

د .خالد عبد الرؤوف جرب

د .رزان محمود إبراهيم

د .إبراهيم حسني خليل

د .أماين سليامن عبد الله

د .عاطف محمد كنعان

د .النا محمد مامكغ

د .نبيل عيل حسنني

د .هارون محمد الربابعة

يهدف القسم إلى تخريج طلبة متخصصين في اللغة العربية وآدابها ،مؤهلين
للقيام بأداء رسالتهم التعليمية ،والتربوية ،والثقافية ،في مجال العمل ،باإلضافة
إلى تزويد طلبة التخصصات األخرى في الجامعة بالمهارات اللغوية ،التي تخدمهم
في دراستهم الجامعية.
كما يهدف إلى تزويد بقية الطلبة من مختلف التخصصات في الجامعة بالمهارات
اللغوية التي تخدمهم في دراستهم الجامعية ،وفي حياتهم العامة.
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قسم اللغة العربيّة وآدابها  /خرّيجو الفصل الصيفي

أزهار ياسني الجبور

آالء خلف الدروع

خزاري عبد الحميد املناصري

سندس محمد عبد الله

باإلضافة إىل:
عبد الله خالد الكفاوين
وع��د بس��ام الكفاوي��ن
وهج إبراهي��م أبو ريان
عرين عدنان ذياب

قسم اللغة العربيّة وآدابها  /خرّيجو الفصل األول
باإلضافة إىل:
أفن��ان ذي��اب الحج��ر

أسامء محمد الجعافرة

دعاء جزاع الزيود

هبة بكر أبو يوسف

قسم اللغة العربيّة وآدابها  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

آية أحمد السكر

بلقيس منذر أبو غلوس

دعاء محمد الصالح

هناء هزاع الرشايعة
51

قسم اللغة اإلنجليزيّة  /أعضاء هيئة التدريس

د .نهال مصطفى عمرية
رئيس القسم

أ .د .عبد الباقي محمد الصايف

أ.د .محمد إسحق العناين

د .نافذ أنطونيوس شامس

د .أحمد محمد الحسن

د .زينب «محمد رسول» الكيالين

د .عال «محمد كامل» الدباغ

أمينا عزام األسري

جهينة نهاد املوىس

عبري جورج شنيص

فريدة محمد وهبة

هبة سليم عمرو

باإلضافة إىل:
أ .د .يوئي��ل يوس��ف عزي��ز د .نه��ى أس��عد حوم��د دالي��ا تيس�ير أب��و عرج��ة
د .ن��واف محس��ن عبيدات د .ي��ارا مج��دي ص�بري ديان��ا محم��د ش��اهني
د .ري��م محم��د ص�لاح جاني��ت س��عيد املفت��ي فادي��ة قاس��م عب��د الهادي

52

قسم اللغة اإلنجليزيّة وآدابها  /خرّيجو الفصل الصيفي

أرشف حامد الحنيطي

إياس يوسف محمود

برشى رائق الخليل

بالل أحمد الزبن

باإلضافة إىل:
أحم��د س��مري جن��كات
خديج��ة حلم��ي قنديل
س��عدة أحم��د األحم��د

سندس منصور سليامن

نبال يوسف الحنيطي

قسم اللغة اإلنجليزيّة وآدابها  /خ ّريجو الفصل األول

إرساء منذر حجازي

آمال وحيد السواعري

تسنيم رفيق برقاوي

دمية معتصم الطراونة

53

قسم اللغة اإلنجليزيّة وآدابها  /خرّيجو الفصل األول

دينا أحمد المرب

رنا فهمي سعادة

سريين واصف حمدان

رهام محمد النابلسية

مهند أسعد حسنني

روان عبد الحكيم حمدان

نبال سعود أبو الحاج

باإلضافة إىل:
صفاء عب��د الله العويدي
هب��ة رم��زي زه��ران

نهيل أحمد الخطيب

األردن وطنكم .أرضه درب السماء ،وعلى ثراه الطهور
كانت أولى خطوات الفاتحين لفجر جديد للحضارة
اإلنسانية.

54

قسم اللغة اإلنجليزيّة وآدابها  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

دمية أسامة منكو

رند أمين حمودة

ريم سليامن أبو فروة

رميا نعيم إلياس

زين محمد املفتي

سارة زهري شاهني

سحر صالح الرشع

صهيب طارق الخطيب

عمر نايف أبو هشهش

فرح أحمد الشدفان

هبة «محمد بسام» يعيش

يارا مروان فاروقة

مريانا مؤيد نارمق
باإلضافة إىل:
ف���راس زه�ير أب��و لبدة
الن����ا زك���ري���ا أح��م��د
محمد عبد الرحمن صباح

55

قسم اللغة اإلنجليزيّة /الترجمة /خرّيجو الفصل الصيفي

آالء عصام الدويك

تهاين هشام زريقي

رزان إياد حرز الله

رزان نعامن الشاعر

باإلضافة إىل:
مت��ارا مش��هور قن��اش
سوس��ن أحمد عوض الله

منى محمد النعيامت

نادين خرض عيل

قسم اللغة اإلنجليزيّة /الترجمة  /خ ّريجو الفصل األول

56

أسامء عدنان الخطيب

جامنة محسن القوقا

رؤى غسان القرييش

ريم عبد الرحمن النابليس

عدل أحمد العصار

علياء محمد حامد

ملا فواز جبيهي

مالك فائز أبو إصبيح

باإلضافة إىل:
آالء أحم��د الخصاون��ة

محمد عدنان صربي

هيثم ذياب شاهني

قسم اللغة اإلنجليزيّة  /الترجمة  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

أماين سامل العفيشات

أنسام كامل دولة

جامنة عودة الدروع

رشا إبراهيم حدادين

سارة طالب إسامعيل

سليامن سعيد «العبد التعمري»

صفا مروان صالح

عدنان محمد الكايد

لينا عدنان الكردي

محمد رسمي قراقيش

مرام محمد نشوايت

ميناس جالل الزق
57

قسم اللغة اإلنجليزيّة  /الترجمة  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

نور «محمد عادل» القبج

هناء نارص الرجبي

هند «محمد نايف» النجار

والء رياض دغلس

باإلضافة إىل:
زي������اد ط������ارق ج����ودة م���ج���د ن������واش ال��ن��ه��ار
ع��م��ر ع��ط��ا ال���رواش���دة م����ي داوود ع��ن�صرة
عهود عبد اللطيف عبد الله م���ي��را ب���ش�ي�ر ال���ع���زة
ياسمني محمد غرايبة

ماجستير اللغة اإلنجليزيّة  /الترجمة  /خ ّريجو الفصلين  :الصيفي واألول

حياة عدنان برقاوي

سامي حاكم العايدي

وفاء أحمد السكران

ياسمني يوسف الرمحي

مي نبيه النابليس
باإلضافة إىل:
آالء ع��اه��د ال��رج��ب��ي
س���ه���ا ف���اي���د أح��م��د
س�������وي�������ون ك���ي���م
من�ير مأم��ون العلم��ي

58

قسم العلوم التربوية  /أعضاء هيئة التدريس

د .فخري رشيد خرض
رئيس القسم

أ .د .محمود عطا حسني

د .بارعة بدر الدين النقشبندي

د .حاتم أحمد الرصايرة

د .سهيلة عيىس أبو السميد

د« .محمد بالل» عوين الجيويس

د .إسحق محمد رباح

د .إسامعيل محمد الزيود

د .أسيل أكرم الشوارب

د .أماين غازي جرار

د .إميان محمد غيث

د .سهري فارس السوداين

د .قاسم جميل الثبيتات

د .محمود جامل السلخي

د .مي سليم الطاهر

د .نرمني يوسف غوامنة
59

قسم العلوم التربوية  /أعضاء هيئة التدريس

د .نهيل محمد الجابري

د .هشام راجي العميان

شيامء فتحي موىس

املرحومة ملياء عيىس جوينات

باإلضافة إىل:
د .تغريد توفيق أبو حمدان
د .فاطمة سليم الطراونة
ه��ي��ف��اء يحيى ب��رك��ات

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

قسم تربية الطفل  /خرّيجو الفصل الصيفي

راية سامي الحديد
60

ساجدة ماجد حلو

قسم تربية الطفل  /خرّيجو الفصل األول

أريج فاروق أبو حجلة

آالء عدنان حامد

خلود موىس الخنان

روان موفق ريان

زين زياد املجايل

رشوق محمد الرعود

راما «محمد هاين» املفتي

باإلضافة إىل:
الن���ا م��ح��م��د سكرية

قسم تربية الطفل  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

آالء محمود كلامت

آمال عامد العدوان

دالل سامي الخب

سارينة عزيز شابسوغ

شيامء عبد العزيز مصطفى

لينا داوود أهل

نور ربحي حمدان

ياسمني عودة أبو رشيعة
61

قسم معلم صف  /خ ّريجو الفصل الصيفي

متارض موىس أبو هزيم

حليمة محمود مرار

دعاء مأمون خلف

رنا محمود العمرو

سهى محمود عقل

منى تقي الطشاين

رحمة نغيمش الزبن
باإلضافة إىل:
ابته��ال إس�ماعيل الرفاعي
آي��ات إبراهي��م الصع��وب
عبد الكريم سليامن العلوق
ميس��اء نوف��ان الس��واريه

قسم معلم صف  /خرّيجو الفصل األول

62

آالء نايف الخالدي

أنوار محمد الحسن

إميان خالد عودة

بتول اسامة السقا

دانة محمود عبد النبي

رنا أحمد عبد

رنا نافذ جعربي

رواند أسعد عبد الهادي

روال ماجد الخريسات

سوسن أحمد العدوان

صفاء أمني شحادة

عبري إبراهيم أبو حلتم

مجد نعيم الخطيب

معن محمد الشيش

منيا سهيل زغبابة

نور إبراهيم حداد

باإلضافة إىل:
تسنيم محمد أبو شخيدم
دال��ي��ة ع��ام��ر املعايطة
ميساء محمود الكفاوين

هنادي إبراهيم عثامن

هيا زهري قشحة

قسم معلم صف  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

أماين يارس عبد الفتاح

أنوار عبد الرحيم الجالودي

تاال نايف الفايز

دينا أحمد أبو رمان
63

قسم معلم صف  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

رشا وليد محمد

روان غازي العالوين

هديل سمري مشعل

والء رفعت الكرد

سارة أحمد سليامن

ميساء بسام قفيشة

باإلضافة إىل:
أح��ل�ام ف�����اروق أح��م��د روان ه���اين س��وي��دان
آالء إب��راه��ي��م س��ن��ور ساجدة أحمد أبو شنب
روان أح��م��د ال��ع��دوان شريين غ��ازي الحدادين

ورشة عمل لألطفال يف مركز الطفولة املبكرة

64

الصحافة واإلعالم  /أعضاء هيئة التدريس
قسم ّ

أ .د .تيسري أحمد أبو عرجة
رئيس القسم

أ .د .عبد الرزاق محمد الدليمي

د .إبراهيم فؤاد الخصاونة

د .تيسري طه مشارقة

د .سليم يوسف عبد الرحيم

د .حسام مصطفى العتوم

د .زهري ياسني الطاهات

د .عبد الكريم عيل الدبييس

باإلضافة إىل:
د .منال ه�لال مزاهرة
وس����ن زك���ري���ا ح���داد

د .محمد صاحب الشحامين

أمين فريد مسنات

تدريب عملي لطلبة القسم ،في المختبرات
واالستوديوهات اإلذاعية والتلفزيونية ،المتوفرة
داخل الجامعة ،وتعزيز مستمر للصالت مع
المؤسسات اإلعالمية المحلية والعربية.
65

الصحافة واإلعالم  /خ ّريجو الفصل الصيفي
قسم ّ

66

إبراهيم هاين الهبارنة

أحمد سفيان السعايدة

أسمهان عبد الوهاب البدارين

آالء عارف غوشة

آالء ماجد خرض

أنس نايف العايد

أنور محمد العميان

أمين إبراهيم صربي

بالل عبد الكريم القايض

ربيع هاين الحسامي

روال محمد أمني

عيل ثامر الفايز

غسان حسام أبزاخ

فادي حسن أيوب

مأمون سليم شديد

مصطفى محمد العمري

معاذ عيل الخريبات

منى رفيق إبراهيم

نائل يوسف الفقهاء

هال «محمد بهجت» منكو

باإلضافة إىل:
أحمد عبد الكريم نارص راش����د ن��اج��ي ف��ري��ح��ات
أحم��د ممدوح عب��د الالت سندس لطفي عبد اللطيف
ج��ان ه��اك��وب ب��والدي��ان ق��ص�ي أك���ث���م امل���ج���ايل
ح��م��زة ن��اي��ف ال��دع��ج��ة ليث عبد الكريم العدوان
ح���ن�ي�ن ع��ل��ي م��ل��ح��م ي����زن ع���دن���ان خ���واص
يوسف عزت أبو صوي

استوديو الصحافة واإلعالم

67

الصحافة واإلعالم  /خ ّريجو الفصل األول
قسم ّ

68

أحمد عبد الله الجراجرة

أحمد عيل الرقاد

أمجد عصمت تغوظ

أمل ياسني محمود

آمنة خالد إسامعيل

أنس جواد إعمري

آية وفيق عبد الرحيم

ثرى محمد الوحش

جان عدنان أبيقوه

حسام محمد أحمد

حمزة عيد العبيدات

داليا محمد املغريب

دانية وليد العواملة

رؤى عبد الجليل الزيتاوي

رشا نضال عبد الفتاح

رعد منصور بن طريف

رنا رشيف عبد القادر

روان «محمد معتصم» فراح

رونزا نبيل حيفاوي

سازان سامان عبد املجيد

سمر يحيى مكناي

طارق نبيل أبو عبيد

طالل أحمد أبو الغنم

طالل ممدوح الشعراء

طه «محمد نايف» منروقة

عامر أحمد الغانم

عبد الله محمد العساف

عالء الدين أكرم أبو جمل

عالء يوسف أبو دامس

عمر عادل ذويب

عمر عبد الله الحنبيل

مؤيد نبيه أحمد
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الصحافة واإلعالم  /خرّيجو الفصل األول
قسم ّ

ماجد سمري الدبابسة

مأمون رعد مخلص

مجد محمد عيد

محمد عبد الرحيم املعايعة

محمد مشهور الحديد

معتصم عبد الوهاب الشاميلة

منصور عبد الكريم سليامن

ميادة محمد الساعايت

مريفت جميل خضري

ميس سعود عبد القادر

نقاء إبراهيم الثبيتات

نور فيصل الحياري

نور محمود الدحلة

هتاف حسني حرب

هديل نرص الرواشدة

يحيى بركات عبابنة

باإلضافة إىل:
أريج عبد الفتاح البستنجي ب��ش��اي��ر غ��ال��ب الطيب ش���ادي زي���دان القطيش ف��ي��روز م��ح��م��د دوح���ل محم��د توفي��ق العب��ادي
أمجد يوسف أب��و رحمة رىب إب���راه���ي���م ع��اي��ش ف��ادي��ة ي��وس��ف ال��ل��ح��ام ق���ت���ادة ه���اش���م يحيى
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الصحافة واإلعالم  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني
قسم ّ

أحمد حسن البلويش

أحمد صيتان الجراح

أمية شوقي عبد الكريم

ثابت عبد الله الثبيتات

جامن عبد الجبار ستار

حريب إبراهيم الثبيتات

خلف اليف الحامد

داليا عادل الجبوري

دانة مصطفى الجابر

دينا صالح إحميد

راية زياد غيث

روان خليل التالحمة

روند حسن أبو سويلم

ريم بنت صبحي الربهومي

ساجدة وليد طه

سارة عايد الحامد
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الصحافة واإلعالم  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني
قسم ّ

72

سامل محمد عيايدة

سجى أمين الريس

سحر يوسف الباشا

سمرية عبد الفتاح محمود

شذى رند قناديلو

شذى فيصل سليامن

طارق عصام حبخ

عبد الرحمن «محمد خري» الخصيالت

عبد السالم أحمد الخصيالت

عالء إبراهيم الدعسان

عيل صالح الحنيطي

لطيفة مفيد السناوي

محمد إسامعيل خريس

محمد سامي دليمي

محمد صالح العطيات

محمد صالح املبيضني

محمد عبد الله حيمور

مهند مازن الجعفري

مي إبراهيم رشيم

ميس محمد حسن

نادر نايف املواهرة

نارص أحمد جرادات

نرسين زهري الدجني

هامة رضا التاج

هبة سامل النجار

هبة عمر الجعربي

والء ظاهر ملحس

والء عيل الوحش

باإلضافة إىل:
دمي����ا زي�����اد ش��واق��ف��ة غ���س���ان ف�����ؤاد ج��اس��م
رب��ا عبد الكريم زي��ادة ل���ي���ن���ا ع���ل��ي ن������زال
س��ي��ف ح��س�ين السبتي محمد يوسف ال��ع��دوان
عمر عبد الكريم السعد محمود سليامن السليحات
وهبة صالح عبد الوهاب
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قسم الكيمياء  /أعضاء هيئة التدريس

د .نبيل مصباح الدريني
رئيس القسم

أ .د .حمزة محمد عبد الحليم

د .هتاف مصطفى بكر

ليىل عوين قدورة

لينا ألكسندر حنانيا

نهى إسامعيل سويدان

د .هاين عيل محمد

باإلضافة إىل:
د .س��امل محمد العيىس

جامعة البترا ...مختبر لتخريج العقول المفكرة،
والشخصيات المتكاملة ،والمواطنة الصالحة،
والتعليم المستمر.

قسم الكيمياء  /خ ّريجو الفصل الصيفي

إبراهيم عبد الرحمن البخاري
74

إميان أحمد أسعد

حاتم محمد الدرعاوي

حمزة جامل حريز

باإلضافة إىل:
ب��دي��ع ف����اروق حامد
ع��ق��ب��ة زك���ري���ا ع���ودة
ع��م��ر ع�لي أب���و ع��واد
خالد وليد البسطامي

محمد فخري سليامن

هيثم نجم محفوظ

قسم الكيمياء  /خ ّريجو الفصل األول

أحمد جامل الخواجا

إياد نزيه زيتون

تهاين جهاد درابيع

حميدة محمود الرجال

دانية محمود مشايخ

دميا شوفان الكور

رنني سفيان الجرارعة

روان خليل الفحاموي

كييس محمود عيل

مرام أحمد هديب

مرام عيل الرشيف

باإلضافة إىل:
آي��ة محمد أب��و صوانة
وج��ي��ه م��ح��م��د خليل
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قسم الكيمياء  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

أُنس شاكر عبد

بدر عبد الكريم عبد الجبار

رغدة عبد اللطيف القيسية

ريم حريب عبد الله

طه محمد الشعار

عبد النارص يونس خنفر

عبري أحمد املشني

عالء إبراهيم الشورة

فاطمة لطفي شوشة

لبنى محمد البشيتي

محمد يارس السعيد

محمود محيي الدين الفتياين

مهدي جهاد «الحاج سليم»
76

ميساء وجيه عثامن

نور نبهان عبد الله

قسم العلوم األساسية  /أعضاء هيئة التدريس

د .فارس عبد الجبار بدوي
رئيس القسم

د .صالح سعيد العدايس

د .محمود محمد كتكت

د .رفيق عبد الله الخرض

د .صالح أحمد قطيشات

د .وسيم أحمد عودة

غسان خميس أبو فودة

مي يعقوب النشاشيبي

قسم اللغة الفرنسية واإلنجليزية وآدابهما  /أعضاء هيئة التدريس
باإلضافة إىل:
د .لي�لاس رش��يد الدق��ر

أ .د .محمد إسحق العناين
رئيس القسم

د .أكرم محمد بريويت
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كلّية الحقوق
الرؤيا:

•االلتزام باملبادىء األخالقية للعمل األكادميي املحض.

كلية الحقوق يف جامعة البرتا رصح علمي لإلبداع والتميز عىل

•الشفافية والحرية األكادميية املنضبطة من خالل تشجيع

املستوى الوطني واإلقليمي والدويل.

التفاعل مع اآلخرين.
•ترسيخ حرية التعبري البناء ،واحرتام حرية الرأي والرأي اآلخر.

الرسالة:

•التحيل باملسؤولية ،والعمل عىل إرساء الثوابت املهنية.

القيم:

•توفري مصادر املعلومات العلمية املتطورة لألغراض التعليمية

•تحقيق الربط الفعال بني النظرية والتطبيق من خالل املامرسات
التعليمية الشاملة.
•توفري املعرفة القانونية النظرية والعملية التي يحتاجها األهداف:
•املساهمة يف إكساب الطلبة ق��درات ومهارات معرفية يف
املحامون والقضاة.
•ترسيخ أخالق املهنة لدى الطالب يف جميع حقولها.
مختلف فروع القانون.
•رفد املجتمع املحيل بالكفاءات العلمية القادرة عىل االرتقاء
•إع��داد الكوادر القانونية املتميزة القادرة عىل املنافسة
مبستوى مهنة القانون.
واملساهمة يف عملية التنمية.
•بناء الشخصية الجامعية من خالل التحفيز اإلبداعي املتواصل
•تطوير األداء األكادميي مبا يتناسب واملعايري املحلية والعاملية.
للطلبة كافة.
•نرش ثقافة املعرفة والجودة والتميز يف حقول العلوم القانونية كافة.
•التميز واإلبداع وضامن الجودة الشاملة.

والبحثية.

كلّية الحقوق  /أعضاء هيئة التدريس

أ .د .محمد إسحق العناين
عميد الكلّية بالوكالة
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د .شادي حلو أبو حلو

د .معن عبد الرحيم جويحان

عبري حسن القييس

من أنشطة كلّية اآلداب والعلوم

مبنى الكلّية

تكريم الدكتورة فوندا جمب خبرية برامج الطفولة املبكرة يف جامعة
يوتا األمريكية مبناسبة انتهاء مرشوع النهوض بربامج الطفولة يف الكلّية

صورة جامعية لقسم اللغة العربية

تكريم أ.د .دالل ملحس مبناسبة انتهاء عملها يف الكلّية

مسرية الح ّد من التدخني

صورة جامعة لقسم الكيمياء

79

من أنشطة كلّية اآلداب والعلوم

التعليم من خالل املامرسة العملية واحدة
من أهداف قسم الكيمياء

التطبيق العميل ركن أسايس يف تعلم علوم الكيمياء

استوديوهات الصحافة واإلعالم هنا نع ّد إعالميّي املستقبل

زيارات املؤسسات اإلعالمية تعزز الجوانب
التطبيقية لطلبة الصحافة واإلعالم

ورشة عمل يف مركز الطفولة املبكرة

80

املعرض السنوي لبيع كتب اللغة اإلنجليزية وآدابها

من أنشطة كلّية اآلداب والعلوم

تكريم املشاركني يف مؤمتر قسم العلوم الرتبوية

تكريم أعضاء هيئة التدريس يف الدورات التدربية

تكريم سكرتريات األقسام مبناسبة االحتفال
باليوم العاملي للسكرتريات

تكريم املشاركني يف يوم العربية

تكريم الفنان زهري النوباين

تكريم الفنانة نادرة عمران
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83

كلّية العمارة والتّصميم
الرؤية:
تطمح يف أن تكون موضع اختيار ومت ّيز ،يف األردن واملنطقة.

الرسالة:
تقديم أفضل تعليم أكادميي يف األردن واملنطقة.
حفز اإلبداع والطموح يف التفكري واألداء.
تعزيز دور الفن يف خدمة املجتمع.
صقل القدرات الفنية ،وفتح آفاق املعرفة الالزمة لجعل العامل من
حولنا أفضل وأكرث إنسانية.

األهداف:
•التفكري بإبداع ومنطقية وشمولية.
•التعبري عن األفكار واملقرتحات التصميمية بالخطاب الشفوي ،أو
الرسم ،أو الكتابة.
•البحث ،والتحليل ،واالستنتاج ،والخروج بنتائج مقنعة.
•التعامل بنجاح مع املواضيع التصميمية ،ووضع مقرتحات جيدة ملعالجتها.

84

•الفهم اإليجايب لألشياء ،وتناول القضايا الدقيقة بعمق
وموضوعية.
•مواكبة كل ما هو جديد يف مجال التخصص ،واملعرفة العامة.
•التعامل بنجاح مع التكنولوجيا ،والتقنيات الحديثة.
•العمل بروح الفريق يف األوقات املحددة إلنجاز املهام املوكلة.

القيـم:
 -بناء الثقة بالنفس. -التفكري املوضوعي. -دميقراطية الحوار. -املرونة. -الحوار املستمر واالستامع إىل الرأي اآلخر. -املصداقية وامليثاق. -التعلم من خالل التطبيق العميل.- -التنافسية.

كلمة العميد

أعزايئ طلبة كلية العامرة والتصميم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،
يف هذه اللحظات املت ّوجة بجهودكم ومسريتكم املتميزة ،التي أوصلتكم إىل منعطف مهم يف حياتكم املستقبلية ،ال
يسعني إال أن أمتنى لكم مستقبال زاهرا ،وحياة حافلة بالنجاح ،وأبادلكم وفاء بوفاء ،متمنية لكم مزيدا ً من العلم ،والقدرة
عىل مواجهة التحديات ،وإثبات الذات يف مجاالت الحياة كافة.
نعدكم بأن تستمر الكلية يف مسريتها الصاعدة عىل مستوى اململكة ،وأن نكون سندا ً لكم يف مسريتكم العلمية والعملية
ما بعد التخرج ،ومنارا ً لكم وملن يليكم من أبنائنا يف دعم اإلبداع والتميز ،متمنني لكم جميعاً مزيدا ً من التوفيق.
لقد قامت الكلية  -وبدعم مبارش من إدارة الجامعة  -بتطوير خدماتها ومبانيها ،وإضافة طابق جديد ،وإعادة تأهيل القاعات،
والخدمات ،واملختربات .ونحن بصدد املبارشة بإضافة ملحق جديد للمبنى ،يحتوي عىل مجموعة كبرية من املراسم ،وتجهيز مخترب
حاسوب وقاعة محارضات ،باإلضافة إىل تطوير مختربات الحاسوب املتخصصة يف الكلية.
أبارك لكم تخرجكم وأهنئكم بهذا النجاح ..
وفقكم الله وسدد عىل طريق الخري خطاكم،،

عميد كلية العامرة والتصميم
د .هدير مرزة
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قسم هندسة العمارة  /أعضاء هيئة التدريس

د .هدير إسامعيل مرزة
رئيس القسم

د .عمر موىس عمرية

د .ليىل حمدي البسطامي

د .خالد كامل الطرزي

د .يارس محمد أبو هاشم

د .خالد يوسف جيويس

رانيا فايز أبو رمضان

باإلضافة إىل:
د .ماه��ر محمد املنارصة
دان��ة من�ير تفاح��ة
ف��داء محم��د الحنب�لي
نائلة حسني الحياري
تشكل سلسلة مواد التصميم المعماري العصب الرئيس الذي تتمحور
حوله مواد التخصص األخرى ،من نظريات ومهارات وعلوم أساسية ،وأنظمة
تخطيط وبناء .ويتم اختيار المشاريع المطروحة من الواقع األردني ،مع مراعاة
تنوع أحجامها وأنواعها وأهدافها وطرق تقديمها ،بما يمكن الطالب من صنع
الحلول المبدعة ،واكتشاف جماليات التصميم ،وإمكانات توظيفه المثمر في
شتى جوانب البيئة ،سواء كانت مادية أو حسية.
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قسم هندسة العمارة  /خرّيجو الفصل الصيفي
باإلضافة إىل:
إبراهيم جهاد عبد الحافظ

عبد الرحمن يوسف نوفل

عبد الله إبراهيم نوفل

قسم هندسة العمارة  /خرّيجو الفصل األول

أسيل راسم سعد

تسنيم جامل عبد الرزاق

حسن عبد الهادي الداموك

حسني عيل البيايت

حمزة وائل احمرو

خالد منذر الخاروف

ديالن عباس عيل

رواء محمد أبو شعرية

سارة سعد لؤي

سعيد أحمد أبو الوي

صهيب ماجد طه

نور نزار الرفاعي
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قسم هندسة العمارة  /خرّيجو الفصل األول
باإلضافة إىل:
ع���ب���ادة خ��ال��د ال��ج�بر
محمود إبراهيم حالوة
م���ري���م ع��ل�ي ع��ك��ام
هديل محمود الكباريتي

قسم هندسة العمارة  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني
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أشواق جياب بزاري

أفنان زياد كحال

بهيجة نادر النتشة

ُحسن محمد الحسيني

دارين حنا خوري

دعاء محمد الحلو

دينا زكريا السعودي

رىب وليد ياسني

رواء رياض دخان

رميا خالد حبخ

سمر خليل ازمقنا

سهى سامي طه

ليديا نبيل فرجو

محمد وليد األشقر

نارص فالح الخياط

نور عيل حسني

باإلضافة إىل:
أس���ام���ة م��ح��م��د زي��ن��ل روي�����دة ع��م��ر ال��دوي��ك ع��ل��ا م���ح���م���د ش���اك���ر
ب��اس��ل م��ره��ف الكاظمي زي����ن����ب ل���ي���ث أح��م��د م���ن���ى ب�����در ال�������واوي

الش�باب المس�لح بالعلم مؤهل للحي�اة والعمل،
وه�م ره�ان الوط�ن لبن�اء مس�تقبله ،وتحقي�ق
نهضته ،ومواجهة تحدياته.

ثروتن�ا ..عق�ول تفك�ر ،وس�واعد تعم�ل،
وش�باب واعد مسلح بعلوم العصر ..ال يعرف
المستحيل.
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قسم التّصميم الداخلي  /أعضاء هيئة التدريس

د .ياسني طه العيساوي
رئيس القسم

د .عصام متويل محمد

د .ميادة فهمي الحيايل

باإلضافة إىل:
د .ش��ذا رام��ز ملحي��س
د .واصف رضوان املومني
س��امر محمد أب��و الوفا
نه��ى نع�مان عث�مان
منى مروان األنصاري
تهدف مواد التخصص من تصميم داخلي ومهارات ونظريات وعلوم وفنون
إلى إكساب الطالب القدرة على تحسين البيئة الداخلية للمباني ،جماليا
ووظيفيا وحسيا ،وجعلها مناسبة لمستخدميها ،ومواكبة لعصرها،
وذلك من خالل إعادة تشكيل الفراغ ،وإكسابه الهيئة المبتغاة بالتأثيث،
والتشطيب ،واختيار الخامات واأللوان ،وغير ذلك من عناصر التصميم
الداخلي المبتكرة والهادفة.

قسم التّصميم الداخلي  /خ ّريجو الفصل الصيفي

أروى نواف القسوس
90

آمال رفيق إبراهيم

دميا طالب رشيد

رنوة فؤاد الدجاين

محمد أسامة برغل

مصطفى صالح الدسوقي

ميار فهد كشورة

نهى فؤاد التميمي

باإلضافة إىل:
تاكوهي ريجين��ا بلتيكان م��رام حس�ين الع��دوان
ع�لاء محم��ود عكيل��ة وئ��ام ج�مال خط��اب
لين��ا عام��ر الزمي�لي ي��زن باس��م الخنافس��ة

وسيم عبد الحميد شعبان

قسم التّصميم الداخلي  /خ ّريجو الفصل األول

اعتدال فواز بو حليقة

أكرم محمد زوين

بهاء سليم وقاد

روزان أحمد حسان

عبد الرحمن عايد حامد

فرح نضال حمدان

رؤى بشري يونس
باإلضافة إىل:
س��امر س��مري القرين��ي
محمد ش��وكت حس�ين
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أحمد سامي الشنتف

أحمد محمد سعدي

جود خلف الرشيدات

حنني حسني العوض

رىب زياد املغريب

روال إسحق عليان

زيد أحمد الذويب

زين عرفان الحالق

شادن عرفان عرعر

طارق هشام أبو طه

فرح فكرت توما

لبنى توفيق أبو هنطش

لينا محمد رشف الدين

مالك داوود أمارة

محمد سامي الشنتف

محمد سمري أبو هاشم

مراد تيسري عوينات

مريم قحطان الجبوري

معتصم جهاد عامر

ياسمني إحسان عبد الهادي

باإلضافة إىل:
آالء ط�����ارق ال��ش��اي��ب فيصل خميس مجدالوي
ح��س��ام ري���اض ال��ح��وراين محمد ص��ال��ح الخطيب
زي����د ن�����واف ال��ق��س��وس م��س��ل��م إس���ح���ق غ��ي��ث
ص��ف��ا ي��س�ري ال���ج���ازي ول��ي��د خ��ال��د ال��ع��ام��ري

طوبى لم�ن تع ّل�م العلم ،وح ّول�ه قيمًا نبيلة ،وس�لوكا
ّ
متحض�را ،وآمن بحق اآلخر في حري�ة التعبير ،والتفكير،
وإبداء الرأي

ُ
اش�تدت
صغ�ارا ،حت�ى
رعاك�م ه�ذا
ّ
الوط�ن ِ
َ
الجميل له بذ ًلاـ
سواعدكمَ ،ف ُر ّدوا
ُ
ً
وبناء.
وتضحية..
ً
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قسم التّصميم الجرافيكي  /أعضاء هيئة التدريس
باإلضافة إىل:
د .محم��د خ�يري عم��ر
د .نهى صالح البس��يوين
إبراهي��م ع�لي ب��دران
د .رانيا فوزي محمد
رئيس القسم

د .أحمد عمر أحمد

لبنى منر العساف

قسم التّصميم الجرافيكي  /خرّيجو الفصل الصيفي

إبراهيم ذوقان جرار

ماهر أحمد هذيل
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أحمد فايز دسة

ربيع عمر جربيل

محمد رياض البيطار

شادي غسان البديري

ياسمني عامد باكري

قسم التّصميم الجرافيكي  /خ ّريجو الفصل األول

آالء سامي يوسف

الهنوف محمد الخريشا

تيسري حسان الصفار

رادا محمد عساف

رغد داوود صيام

سارة محمد عودة

ساندي محمد شحادة

صفاء غسان عيىس

عامر حسني بشري

ملا راتب الحمدين

ليام رضوان أباظة

مهند عدنان أحمد

نشأت منصور عتوم

هبة حسني أبو مدين

هبة هاشم املجايل

باإلضافة إىل:
دي��ن��ا دروي����ش ناجيا
م��ح��م��د ع�ل�ي ع��ك��ام
معتصم محمد مسلم
وائ�����ل ع��م��ر ح��ب��اس
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أماين عبد الله أحمد

أسامة يوسف العمري

آالء محمد البلتاجي

آية ماهر العيش

داليا جامل الجندايس

ربا وضاح كامل

سارة عامد حنبيل

سارة «محمد بسام» الرشيف

عال محمد أبو خشب

عيل حسن العتيبي

مروة قاسم نوري

نادين عامد شخاترة

باإلضافة إىل:
أح���م���د ب���اس���ل ب��ي��وك ح�����ازم س��ل��ط��ان ن��غ��وي عبد اللطيف محمد عوض
آالء ص���ال���ح ال��ف��اي��ز ح���م���زة ح��س��ن ال��ن��ج��ار ع�لي إب��راه��ي��م ال��ودي��ان
أم��ي��ة ع��م��ر أب���و ح��م��دان
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من أنشطة كلّية العمارة والتّصميم

أ.د .رئيس الجامعة يفتتح معرض أعامل طلبة كلّية العامرة والتّصميم

أ.د .رئيس الجامعة يفتتح معرض أعامل طلبة كلّية العامرة والتّصميم

املهندس عوين شاكر مع د .هدير مرزة وأحد الضيوف أثناء جولة يف
معرض مشاريع تخريج قسم هندسة العامرة

املهندس "محمد مازن" األنصاري أثناء تجواله يف معرض مشاريع الطلبة
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من أنشطة كلّية العمارة والتّصميم

مبنى الكلّية

مشاركة طلبة قسم التصميم الداخيل يف املعارض الخارجية

أ.د .رئيس الجامعة أثناء حفل تسليم الشهادات لدورة  Auto Cad Revitالخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومرشيف املختربات وفن ّيي
كلّية العامرة والتّصميم

أ.د .نائب رئيس الجامعة للشؤون األكادميية يف معرض أعامل قسم التّصميم الجرافييك
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من أنشطة كلّية العمارة والتّصميم  /جانب من مناقشات المشاريع ال ّنهائية للطلبة
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كلّية العلوم اإلدارية والمالية
إنجازات كلية العلوم اإلدارية والمالية خالل
الرؤيا:
أن تكون الكلية املفضّ لة للطلبة الباحثني عن تعليم ذي نوعية عالية العام الجامعي 2011 /2010
يف مجاالت األعامل يف األردن والدول املجاورة.

الرسالة:

تقديم تعليم متميز ومعرتف به دوليا ً،يتالءم واحتياجات الطلبة،

1.1البدء بتقديم برنامج ماجستري يف إدارة األعامل  MBAابتداء
من الفصل األول من العام الدرايس .2012/2011

وأسواق العمل املحلية واإلقليمية والدولية ،وتطوير برامجها 2.2استكامل تأهيل جميع مختربات الحاسوب يف الكلية ،وذلك بإضافة
األكادميية وقدرات كوادرها بشكل مستمر وتشجيع البحث العلمي،

مختربي حاسوب جديدين بواقع ( )25جهاز حاسوب لكل مخترب،

لتحافظ عىل موقعها وسمعتها املتم ّيزة يف ميدان التعليم العايل.

بهدف زيادة طاقة مختربات الحاسوب االستيعابية يف الكلية ألغراض

األهداف:

التدريس ،والتعلّم اإللكرتوين ،واالمتحانات املحوسبة.

1.1تقديم برامج أكادميية ذات مستوى متم ّيز مالمئة الحتياجات 3.3االتفاق مع عدد من الرشكات املحلية الرائدة يف مجاالت األعامل
الطلبة وسوق العمل.
اإللكرتونية ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،لتدريب أعداد

2.2تزويد الطلبة بتعليم عا ٍل متم ّيز يف مجال األعامل ،وتنمية
قدراتهم إىل حدودها القصوى.

العطل الدراسية.

4.4توفري بيئة عمل مالمئة للبحث العلمي والتدريس بأحدث

تخصص املحاسبة وتدريبهم.
ّ

متخصصة يف فرتات
من طلبة الكلية مجاناً ،يف برامج تدريبية
ّ

املتخصصة،
3.3تزويد الطلبة باملعارف واملهارات التي متكّنهم من فهم بيئة 4.4توقيع اتفاقية تعاون مع إحدى الرشكات املحلية
ّ
األعامل والنجاح فيها.
لتزويد الكلية بربنامج محاسبي ،الستخدامه يف تدريس طلبة
األساليب والتجهيزات.
5.5خدمة املجتمع املحيل عن طريق تبادل املعلومات والخربات،
وتقديم االستشارات.

102

5.5االتفاق مبدئياً مع رشكة  eLEARNNETللرشوع بإعداد
التخصصات ،الستخدامها يف
وتجهيز مواد تعليمية يف مختلف
ّ
عملية التعلّم اإللكرتوين لطلبة الكلية.

كلمة العميد

هذا هو الفوج الثامن عرش 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 .فباسمي ،وباسم زمياليت
وزماليئ أعضاء الهيئة التدريسية ،والفنيني واإلداريني ،نبارك لكم ولذويكم هذا النجاح والتميز .
وكام أ ّن هذا اليوم ميثل لكم جميعاً نهاية مرحلة يف حياتكم ،فإنه ميثل بداية مرحلة أخرى ،تدخلون فيها معرتك الحياة
العملية.
ويحدونا األمل الكبري إىل 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
103

قسم إدارة األعمال  /أعضاء هيئة التدريس

د .غازي فرحان أبو زيتون
رئيس القسم

د .إياد فاضل التميمي

د .كامل محمد الحواجرة

د .أحمد غسان القاسم

د .عبد الرزاق سامل الرحاحلة

د .عبد الكريم حيدر الزعبي

د .عبد الله محمد أبو حمد

د .عواطف إبراهيم الحداد

د« .محمد نور» عبد الله برهان

د .مجد حسن ريان

ريم محمد أبو لغد

زيدون وليد النويران

باإلضافة إىل:
أ .د .نجم عبد الله العزاوي د .خالد محمد الحياصات
د .زاهد عبد الحميد السامرايئ د .كريم عبد الكريم النهار
د .ص��ب��اح حميد اآلغ��ا د .موىس أحمد خري الدين
د .هالة أحمد عبد القادر
سوزان عيىس أبو حالوة
104

قسم إدارة األعمال  /خرّيجو الفصل الصيفي

أحمد خميس أبو العينني

عبد الله عباس أبو السعود

نداء حامد املناصري

هديل محمد ملحس

مروة خليل العزاوي

منار أكرم الحزيبي

باإلضافة إىل:
إرساء ي��وس��ف ش��اه�ين س��حر حس�ين الخرابش��ة
أم��ي�ر رض������وان ص���وان عبد الل��ه محم��د عويضة
خ���ل���ود ب���اس���م دروزة م����م����دوح ع��ل�ي امل����ور
خلي��ل مصطف��ى الهالوي ياس��مني ع�لاء محس��ن
زي��د محس��ن الظاه��ر ي���زي���د إي�����اد ال��ص��ب��اغ

قسم إدارة األعمال  /خرّيجو الفصل األول

آية عامد النجار

تامر عدنان الدباس

تغريد محمود خليل

داليا محمد حسن

دينا حلمي درويش

رانية فؤاد حبيب

سارة عامر عابدين

سعد أحمد خصاونة
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عادل عثامن سنور

عبد السالم محمد شاكر

محمد كامل شهاب الدين

عيل صباح أردالن

محمد كامل حسن

عيل عبد القادر املفرجي

ناتاشا عصام القة

باإلضافة إىل:
أم�يرة أحم��د الحس��ن
آي��ة عام��ر البيط��ار
دمي��ة محم��ود الخطيب
ف�لاح راش��د العجم��ي
مأم��ون محم��ود ج�بر

محم��د حس��ن ع��وض
م��روة عام��ر الك��روي
ن��ارت ين��ال م��رزا
يس��ار ثائ��ر العجل��وين

وخدمات
يسعى قسم إدارة األعمال إلى تقديم تعليم عالي الجودةِ ،
بحث ّية واستشارية ،وتعزيز فرص النجاح للطلبة في سوق العمل،
ّ
وحل المشكالت في مجال اإلدارة،
وتزويدهم بمهارات صنع القرار،
وتحسين مستوى استعدادهم لل ّريادة في األعمال.
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بدر ماجد املطريي

براء خليل السعود

بسام فوزي الدبس

تامر محمد قربطاي

خالد أحمد داعور

دعاء سعد إبراهيم

رائد محمد آغا

رؤوف زياد املدين

رزان ظافر الجندي

رغد صباح مريزا

رنا سليامن البداوي

رميا أحمد منر

زينب رافل حميد

سارا سامي فحاموي

سامح سميح حسني

سمر سمري خياط
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قسم إدارة األعمال  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني
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صالح رفعت أبو صالح

عبد الله فؤاد البلبييس

ليزا وليد الثوابتة

ليىل منري الديري

محمد إبراهيم معايل

محمد سامي الحلبي

محمد شيشان هنداوي

محمد مصلح الصايدي

منري محمود سامرة

نادر نرصي منر

هادي محمد الشحروري

هبة فاروق عيىس

هبة ناورز حابيال

عيل أحمد أسعد

عمر أحمد الطيان

محمد حسني حرب

قسم إدارة األعمال  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

يزن درويش السطل

أح���م���د ب���س���ام اإلي�����راين
أح����م����د ف���ت���ح���ي ن�صر
إسالم عبد الكريم مسعود
ب��اس��ل سفيان أب��و ميزر
ت���ه���اين ك���ام���ل ال���زي���رة
ث��ام��ر ع��ف��ي��ان الهقيش
ح��ازم بسام عبد الرحمن

يوسف عزت الكفري

باإلضافة إىل:
رش����ا ه���اش���م ال���ح���داد ع�ل�اء ال��دي��ن ك�م�ال خت
روان ف���ائ���ق إدري����س ع��م�ار ح���م���ود ال���ه���ادي
زي��د عبد الكريم فاعور غ���ي���ث ج������ورج ق��ب��ط��ي
زي������د م���ن�ي�ر م�صرص��ع ل��ي�لى ج�م�ال ال���ج�ي�رودي
زي���ن���ب ك���اظ���م ج��اب��ر ل���ي�م�ا إي������اد ال��ح��س��ن
س���ام���ر ج����ان ال���س���وري محمد إبراهيم الخوالدة
شيامء عبد الرحيم عليان

م��ح��م��ود ع��م�اد منكو
م����رام ج���اد ال��ل��ه رشي��م
مصطفى أحمد الكبييس
م���ع���اذ ج��م�ال رداي�����دة
م��ن��ذر ق��اس��م أب��و خمسة
م��ه��ن��د س��م�ير ال���ك���ردي

كم�ا صبرتم عل�ى مطال�ب العل�م ،فاصب�روا لنبني معا
قدم األبجدي�ة للعالم ذات يوم ،فنقله من
وط ًنا
ً
كريماّ ،
الصوت ،والتفكير ،والتن ّوع.
الصمت إلى ّ
ّ
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أ .د .حريب محمد عريقات

د .رفيق داوود عمر

د .سعيد جمعة عقل

د .سوزان سمري عيىس

د .عبد الكريم فواز البطاينة

د .عديل عوض القراعني

د .محمود فالح الرفاعي

د .نائل فهد الحسامي

باإلضافة إىل:
د .فوزي مرتوك املناصري
)رئيس القسم(

د .شريين ياسني الحمداين

د .أمي��ن خليل البيطار د .عبد العزيز فريد صامية
د .خلف سهيل البقاعني نادية عبد الله العريض
فتحي خليل حمدان
يقدم قسم العلوم المالية والمصرفية خطة دراسية متطورة ومحدثة باستمرار،
لمواكبة التطور العلمي في الجامعات المتميزة عالميا ،وتتضمن هذه الخطة معارف
أساسية هي :األسواق المالية والنقدية ،وإدارة المخاطر المالية ،والتأمين ،واإلدارة
المالية ،واالستثمار .ويسعى القسم الستقطاب هيئة تدريسية ذات كفاءة عالية،
لتقديم تعليم ذي نوعية متميزة نظريا وتطبيقيا ،ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال
العلوم المالية والمصرفية ،بقدرات وكفاءات ناجحة ،تخدم المجتمع بفعالية.
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متارا خالد فريحات

سامي ماجد النحوى

محمود ماهر املهتدي

سمر هشام بني مصطفى

نجيب محمد غرايبة

كنزا سهل الهلسة

هتون مؤيد شقوارة

باإلضافة إىل:
أحمد بن حسن الجزيري س��ل��وى رش��ي��د أب���و بكر ل��ي��ايل ش��ح��ادة الجنحييص ناجي توفيق أب��و إرشيد
أسامة عبد الرحمن أبو كويك ف���واز ب��ن نبيل ح��ج��ازي محمد ي��وس��ف مصطفى ه��ي��ا أح��م��د ال��غ��رب��اوي
خ��ال��د م��ن��ور عبد الغني الن���ا ش��وق��ي ال��ع��ورت��اين م��ع��ت��ز م��ح��م��ود ال��ف��روخ

قسم العلوم المالية والمصرفية  /خرّيجو الفصل األول

أحمد عاطف فرحان

أرشف عمر بلقر

آالء أحمد الطياح

أمري محمد كصاب
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أمين طالل الخياط

روان سليم مصلح

سارة زكريا الشنطي

سنية «محمد عبد اللطيف» منصور

سوسن ماجد الدريني

ظافر فريد ناجي

كفى أرشد الزيباري

ملى نزيه عريض

محمد عيل العبوس

محمود سمري عيسة

مها عيل أسعد

مؤيد عزيز عبيد

باإلضافة إىل:
أم��ل بنت محمد الشعالن دان��ي��ة خ��ال��د العرموطي
خ���ال���د ف������ؤاد دغ��ل��س عبد الله زي��اد أب��و خرضا
خ��ل��ود ب��ش�ير أب���و زن���اد غ���ي���ث ع���م��اد ج�����رار
هبة فوزي العدوان
112

هال حبيب جراح

قسم العلوم المالية والمصرفية  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

أحمد خليل أبو دقر

أروى طارق عثامن

إيهاب طالب العاميرة

بهاء صالح طنوس

دعاء أحمد خطاب

رىب فايز أبو السعود

روال منري رشيد

ريم رعد نعوم

رميا يحيى اآلغا

سائد نقوال صليبا

سايل نبيل وحيد

رسى محمد الدليمي

سعد عزام عريض

شادن حجاب الزيود

شيامء عباس عبيدي

عبد الله حسني أبو جاموس
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عمر خليل جليلة

عمر صالح عودة

عمر هاين الشخشري

فادي ماهر الخاروف

فارس رجا املزاهرة

قمر معتصم الصامدي

لينا مجدي الدحلة

مريم يوسف خميس

معتز محمد الربابعة

نديم جامل الدين درويش

نور أحمد أبو الهيجاء

هديل عبد الرحيم أبو العيش

هديل محمد جرار

هال محمد بيدس

باإلضافة إىل:
ح��س�ين ع�لي رزق الله م��ع��اذ إب �راه��ي��م عايش
رش����دي ع����ديل عجعج معتصم ول��ي��د القييس
روزان غ��ازي الطوبايس ه�لا محمد أب���و عبده
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د .خليل عواد أبو حشيش

د .بسام محمد معايل

د .جامل عيل الطرايرة

د .جمعة فالح حميدات

د .خالد راغب الخطيب

د .سامي محمد وقاد

د .محمد أحمد علقم

د .وليد هشام الحسن

باإلضافة إىل:
د .ب��ل�ال ف���اي���ز عمر د .محم��د حس��ن أب��زاخ
)رئيس القسم(

د .عيل عبد الغني عودة ح��س��ان أح��م��د ال��ج��دع
د .قاس��م إبراهي��م أحم��د ع��ل�ا ص����ال����ح زمل����وط
عامر عبد الرحيم السكارنة
يهدف قسم المحاسبة إلى تقديم تعليم ذي نوعية عالية للطلبة ،وإلى نشر
المعرفة في المحاسبة من خالل البحث والتدريس ،وخدمة المجتمع المحلي.
وتركز خطة القسم على رفع مهارات الطالب في مجاالت المحاسبة
المختلفة ،ويتم تدريس العديد من مواد القسم في مختبرات الحاسوب،
باستخدام برامج محاسبية متخصصة ،كما يطبق القسم نظاما متطورا
لضمان جودة التعليم.
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116

إسالم خميس أبو غوش

أشجان بنت فريد الصويف

أنس معتصم الطراونة

دانا زياد النارص

صالح محمود عيل

طارق جامل محمد

طارق صبحي زيدان

طارق محمد جرار

عبد املحسن بن عبد الرب آل نواب

عيل أحمد أبو الهيجاء

عيىس عصام برجاق

فراس محمد حمدان

محمد ظريف عبايس

مصطفى راسم خلف

نور رسالن الحايك

وسام «محمد خري» البهلوان

باإلضافة إىل:
إبراهيم غ��ازي أب��و زرق��ة
أس����ام����ة س�����امل ح��م��ي��د
ح���س���ام زه��ي�ر ال���ع���واد
ح���س���ن م���ح���م���د ع��م��ر

ح��م��زة ش��ك��ري ك��ش��ورة
رام����ي ك��ام��ل ال��ح��وت��ري
عمر خليل أب��و حشيش
ف����ات����ن ج����ه����اد م����راد

محمد عبد الله الصباغ مريم بنت ناجع العجمي
محمد عبد رب��ه الغرير ه��دي��ل ي��ح��ي��ى ح��ج��ازي
م��ح��م��د ع�لي أب���و شيخة ي��ح��ي��ى م��ح��م��ود س��م��ور
م��ح��م��د ي��ح��ي��ى ال��ك��ي��ايل

قسم المحاسبة  /خرّيجو الفصل األول

أحمد بسام عواد

أحمد عيىس عكة

أحمد محمد أبو سمرة

أسامة راغب عرار

أسامة محمود الرمياوي

إسامعيل مصطفى مصطفى

أرشف مدين النعيامت

آالء أحمد أبو ربيع

أنس رياض حسني

أويس محمد عزام

إياد محمد اليمني

بهاء الدين عمران قنيص
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118

حسام يوسف حسني

حسن خالد بصيلة

حمزة أحمد أبو صفية

حمزة غازي جربين

حمزة منصور تيمور

حميدة عباس بو عباس

دانية موىس شعبان

رعد محمود أبو حمور

رمزي حسني حنفية

رياض أحمد الطياح

ريتا توفيق النصريات

زيد أنور كلبونة

سنار محمد الجريري

صديق حسني الرشيف

عبد الرحمن عيىس السيد

عبد الله جعفر املرصي

عدي عاطف الشوبيك

عطا الله سعيد جابر

عالء عصام الشامي

عيل حسن الحتو

عامر أسامة العايص

عمر أحمد عثامن

عمر عبد املجيد زهران

فارس درداح العبد

فارس عبد الله غريب

فداء إبراهيم حسن

مؤمن طه سالمة

مازن فهمي بيبي

محمد إبراهيم أبو عبيد

محمد إبراهيم عبد الدين

محمد بسام الحالملة

محمد بن أحمد النارص
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120

محمد خليل زعيرت

محمد خري عمورة

محمد صالح عبيد

محمد طالب الديري

محمد عبد الرحمن غنايم

محمد عبد املجيد زيتون

محمد عثامن املوىس

محمد عرفات حامدة

محمد مخلص بدوي

مروان عاطف خميس

معاذ سامي قريناوي

معتز تيسري صندوقة

منري منذر علم الدين

مهدي مروان الدحلة

مهند خليل أبو طربوش

مهند مخيمر املخيمر

ناورز محمد نفش

هاين عبد الجواد الكايد

هبة بن حسني املكرمي

باإلضافة إىل:
أح����م����د ن���ظ�ي�ر ق��ب��ه��ا م���ال���ك ن���اي���ف ال��ص��ال��ح م����روان ل��ط��ف��ي دروي���ش
أس���ع���د ف��ت��ح��ي وادي محمد سليامن غنيامت ي��ارس ع��دن��ان أخ��و زهية
ح����م����زة زي�������اد ت���ريك م��ح��م��د ع����زات م��ن��ص��ور ي������زن م���ح���م���د ح��س��ن

قسم المحاسبة  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

إبراهيم غالب رشيم

أحمد بسام الدويك

أحمد حسن العبايس

أحمد عيىس إسليم

أحمد فيصل خليل

أحمد محمود عبد الله

أحمد مصطفى بشتاوي

أسامة بالل عفانة
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122

إسحق محمود عواد

أرشف إحسان العتال

أماين خالد الرتك

أمني حسن الفراج

ايثار حكم الكيالين

أمين عيل الكبييس

أمين وليد الزعاترة

بسمة محمد الشيخيل

بطرس سمري سويلم

حنني أحمد النابليس

خالد منر حداد

ديانا مصطفى مشمش

رائد عيل سلامن

رامي عمر حمدان

رواء محمد ظاهر

روال نافذ عابدين

ريهام محمد الجامل

سامر محمد حمدان

سامر نبيل البغدادي

رسى سعيد الفيومي

سناء فادي املرصي

شاكر محمود عريقات

عامر فارس ناجي

عبد الله خالد زعبي

عدي عدنان أبو سل

عدي عزمي عبد الوهاب

عال أسامة محمد

عال نايف ضيف الله

عالء جامل سمرين

عالء خالد إبدير

عالء عادل الكردي

عيل محمد حامد
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عمر نبيل أبو غربية

غدير ماهر جابر

لؤي إسامعيل خروشة

مليس بدر القواسمي

ليندا حسني حسني

مالك يعقوب مصطفى

مالك يوسف صندوقة

محمد أحمد عبد الله

محمد تيسري حرب

محمد خرض أبو حاجب

محمد سامي الخطيب

محمد عبد القادر عبده

محمد عدنان خليفة

محمد ماجد الشوامرة

محمد مظهر فاروقة

محمد نبيل عبد العزيز

محمد نبيل عبد الله

محمد نعيم هادي

محمد يوسف صالحة

محمود حسام خاطر

محمود عيىس أبو قدوم

مصطفى باسم أحمد

معتصم تحسني «حسني شعيب»

نعيم نادر النتشة

يوسف حيدر أبو دية

يوسف محمود عشا

إب �راه��ي��م هيثم معدي
أح���م���د ع���ام���ر خ��ل��ف
أح��م��د م��ح��م��د الجمل
أح���م���د ي���وس���ف غ��ان��م
أرشف يوسف مجدالوي
أمي�����ن ح���س���ن ح��ن��ون

باإلضافة إىل:
أمي���ن ي��وس��ف ال��ع��واودة رسحان عبد الحميد العواودة
ب�لال محمود أب��و فرحة ط������ارق ع���ام���ر خ��ل��ف
ح��م��زة أح��م��د صندوقة عبد الرحمن أدي��ب عبيد
رع�����د أح���م���د ذي����اب عبد الرحمن باسم الحداد
ري�����م ف������ؤاد م��س��ع��ود عبد الرحمن فريد طبيلة

ع�ل�ي ج���اس���م ال��ص�راف
محمد بن ع��ودة العطوي
م���روة إب �راه��ي��م يغمور
مهند مصطفى قنديل
ي��ام��ن إب�راه��ي��م أب��و دقة
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د .فيصل أسعد أبو الرب
رئيس القسم

د .خليل إبراهيم أبو زعنونة

د .يوسف محمد عقل

زيدون محمد حتاملة

باإلضافة إىل:
د .محمد عيىس الشحاتيت
د .عش�تروت زيك نعامن
د .ياس��مني محمد السقا
د .يوسف عيىس مجدالوي
أروى إبراهي��م الداي��ة
طارق أحمد الزيات

ربط الدراسة بسوق العمل ،وتنمية المهارات التطبيفية،
استراتيج ّية أساسية لجامعة البترا.

قسم نظم المعلومات اإلدارية  /خ ّريجو الفصل الصيفي

رشا زياد أبو سويلم
126

محمد بن أحمد النمر

منذر محمد خليل

وجدي جامل أبو عرار

باإلضافة إىل:
أحمد بن يوسف الدورسي ليث سمري ال��س��اح��وري منال مصطفى أبو شاويش
إسامعيل طلعت سالمة م��ح��م��د أح���م���د أم�ين هنادي خالد الشوابكة
خ���ال���د س���ع���د رش��ي��د م��ح��م��د ف����ؤاد ال��زم��ط يزن عبد الرزاق إسامعيل

قسم نظم المعلومات اإلدارية  /خ ّريجو الفصل األول

أحمد حازم الزاغة

حسني بن عيل الصفار

دميا سهيل القريني

ضياء عدنان صالح

محمد أحمد أزعر

محمد صادق عامر

محمد فاروق الرساحنة

يحيى مروان العواملة

باإلضافة إىل:
أحمد ص�لاح ال��ع��دوان
مالك بنت حسني املاليك
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أسامء فخري النمر

أماين عمر املراشدة

حنني أحمد املرصي

دياال نبيل الرشيف

رغد عبد الله عتوم

روال بسيم أبو السعود

سارة خالد عالية

سانا رمزي شابسوغ

صابرين محمد رسور

عبد السالم وجيه الخطيب

عرين أحمد العفي

عالء عامد الدين أبو العصب

عامد محمود منسية

محمد عبد الله الرجوب

مزين سمري صالح

باإلضافة إىل:
إيناس إحسان مصطفى
عبد الله عفيف العريض
ع��دي ب��س��ام يوسف
معتصم عاهد الرجبي
معن عبد العزيز الريس
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د .رفيق داوود عمر
رئيس القسم

د .نظام موىس سويدان

د .رائد أحمد املومني

د .شادي محمود الطريفي

د .عنرب إبراهيم محمد

روز فؤاد غرايبة

د .سيام غالب مقاطف
باإلضافة إىل:
د .خالد عطا الله الطراونة
د .شهالء وليد بركات
د .غانم جميل الجمل
د .ليىل محمد عاشور
اع���ت���دال ب��ش�ير أم�ين

قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /أعضاء هيئة التدريس
باإلضافة إىل:
د .رائد محمد هناندة
مل����ى ق���س���ام ع��م��ر

د .فيصل أسعد أبو الرب
رئيس القسم

د .سهم أحمد نوافلة

د .عبد املنعم نعيم شلتوين
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أحمد يونس ثامر

إياد أحمد عامر

زين عبد الكريم إسامعيل

عالية إبراهيم الشوبيك

عمر عبد الله شفاقوج

ليث عيىس أبو نعمة

محمد شحادة الكعابنة

نازيل نارت وردم

باإلضافة إىل:
أحمد عبد الكريم مرداوي زينب خميس القيشاوي م��ح��م��د خ��ال��د ال��ب��ي��ط��ار ن������ور م���ح���م���د م��ق��ب��ل
دي��ن��ا ف���اروق ال��ش��ح��روري ل��ي�لى ول��ي��د أب���و ع��رق��وب م��ح��م��ود ث��ل��ج��ي السيد والء خ����ال����د ص���ال���ح
روال أح�����م�����د خ�ير م��ح��م��د ح���ك���م ح��س�ين محمود عبد الحليم زقوت
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إسالم محمود العية
130

أمجد حسن صالح

أحمد حلمي محمد

بالل أحمد الحاليقة

رزان محمود حسن

روان عيل البيطار

رسحان رياض الجعربي

طه مروان هالل

عبد الله حسن سليامن

عال نضال الهدهد

عمر نجيب الحسن

غسان عبد النارص التلييل

فاتن محمد العجارمة

محمود غازي أبو دية

مي واصف الحاج يوسف

وسيم راسم املرصي

باإلضافة إىل:
أح��م��د خليف أب��و حلو ف��ه��د ح��م��دان ح��م��دان
دي��ن��ا ح��س��ن أب���و هدبة محمد خ�ضر ملو العني
ريناد محمد عبد الوهاب محمد عاطف حاج طاس
ع��ن��ود عصمت ال��دق��اق م�����راد س��م��ي��ح ف��اش��ة
ف���راس محمد قبشورة ي��اس��م�ين روح����ي ح�ماد
فرح «محمد بسام» البيطار
يعقوب رؤوف شحادة
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132

خالد جهاد قويدر

دنيا إلياس بقلة

رامي عصام معتوق

روان هاين سليامن

زينة سعد الدين البخاري

سميح «محمد نبيل» الرجبي

سهيل عامد العزيزي

عبد الرحمن طلعت دغمش

عروب عيل رزق

عمر عبد الحميد املغثة

فداء سميح اإلمام

مأمون محمد خورما

مجدي عبد الله اليعقوب

محمد خرض حسن

ناهد حسام جرار

هاين عوين التميمي

هديل جميل قبج
إتي��ان محمد«ب��ور تاموخ»
ح����ازم م��ح��م��د ال�شري��دة
ح��س��ن م��ح��م��د امل��زي��ن
خ���ال���د ي��ح��ي��ى ه��اك��وز
دان���ا أح��م��د أب���و ع���اذرة

هال عمر قيتوقة

وعد فايز دسة

باإلضافة إىل:
رياض عبد الحفيظ أبو الفيالت عبد الله بن حاتم البلوي
زي��اد محمد أب��و حشيش عبيدة محمد أب��ا الخيل
زي��ن��ة م��اج��د أب���و غ�زال��ة ع�لاء عطا الله الخرابشة
ص���اي���ل ع�ل�ي ال��ش��راري ع��ل��ي ح���س���ن ش���اه�ي�ن
عبد الرحمن سعيد البواب ع��ي��د ع����ودة ال��س��ع��اي��دة

ياسمني فتحي أبو نعمة
فراس زيد «فرهود كرادشة»
لوسيانا رفائيل سورجيان
م��ح��م��د رض����ا ال��ن��ج��ار
م��ح��م��د س���م�ي�ر ك��ل��وب
ه���ب���ة ع����اص����م خ�ضر

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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من أنشطة كلّية العلوم اإلدارية والمالية

مبنى الكلّية

توقيع اتفاقية التعاون يف مجال التدريب بني جامعة البرتا و رشكة املجموعة
املتكاملة للتكنولوجيا ITG

من داخل املحارضات

املحارضة التي ألقتها أ.د .كارين باول من جامعة فلوريدا الدولية
لطلبة املاجستري يف إدارة األعامل ،وبحضور مجموعة من أعضاء
الهيئة التدريسية لقسم إدارة األعامل.
134

جولة سياحية قامت بها أ.د .كارين باول للمناطق السياحية يف
األردن يرافقها وفد من جامعة البرتا

من أنشطة كلّية العلوم اإلدارية والمالية

زيارة طلبة تخصص األعامل والتجارة اإللكرتونية لرشكة  ،Rubiconالتي قاموا من
خاللها بالتعرف عىل نشاط الرشكة ومنتجاتها يف مجال األعامل والتجارة اإللكرتونية.

زيارة وفد من طالبات مدرسة األصالة ،التي قامت الكلية باصطحابهم يف جولة
تعريفية مببنى الكلية وإطالعهم عىل التقنيات التعليمية التي تستخدمها الكلية مبا
فيها نظام االمتحانات اإللكرتونية ونظام التعلم اإللكرتوين .BlackBoard

املسابقة العلمية التي أقامها قسم التسويق بإرشاف وتنفيذ م .روز غرايبة ،وذلك لدورتني متتاليتني يف الفصل األول والثاين من العام الجامعي 2012/2011

جانب من االمتحانات اإللكرتونية واملحوسبة التي تجريها الكلية
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كلّية الصيدلة والعلوم الطبيّة
الرؤية:
أن تك��ون قبلة للعل�ماء واملتعلمني يف األردن واملنطق��ة،وأن تقدم
التعلي��م املتميز يف العل��وم الصيدالنية ،وأن يحت��ل برنامج التغذية
يف جامعة البرتا مكان��ة مرموقة عىل الصعيدين املحيل والدويل ،وأن
يكون رائدا ً يف تطوير مجاالت التعليم والبحث.

الرسالة:

تتلخص رسالة كلية الصيدلة يف ماييل-:
1.1تزويد الخريجني باملعرفة املتوازنة املدروس��ة ،وتعليمهم تحمل
املسؤولية األخالقية يف املهن املتعلقة بالعناية الصحية.
2.2توفري املعلوم��ات واملهارات التقنية لتلبية االحتياجات الدوائية
املتنوعة يف القطاعني العام والخاص.
3.3أن تصب��ح الكلية مركزا ً تعليميا يس��تند إىل البحث ،ويركز عىل
التعاون بني العلوم الصيدالنية ،والصناعة الدوائية.
4.4تأكيد االلتزام بالتعلم مدى الحياة ،وذلك لتتمكن من املنافسة
يف سوق العمل ،وخدمة املجتمع.
5.5يهدف برنامج التغذي��ة يف جامعة البرتا إىل تخريج مهنيني عىل
مس��ت ًوى عا ٍل من الكفاءة يف مج��ال الرعاية الصحية التغذوية،
قادرين عىل توفري رعاية صحية عالية الجودة؛ لتلبية احتياجات
التطوي��ر املس��تمر يف التغذي��ة ،وقادري��ن أيضاً ع�لى إيصال
املعلومات الغذائية بني املجتمع ،وااللتزام بالتعلم مدى الحياة
لتمكني الخريجني من املنافسة يف سوق العمل.

األهداف:

لتحقيق رسالة كلية الصيدلة ،فإن األهداف املرج ّوة هي ماييل-:
 1.1توفري التعليم املتميز ،والتطوير املهني لطلبة الصيدلة.
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2.2تعزيز ملكة الفضول الفكري ،وااللتزام بالتعلم مدى الحياة.
3.3تشجيع ودعم تطوير النامذج الصيدالنية املالمئة ملختلف بيئات
مامرسة هذه الصناعة.
4.4تعزي��ز أوجه الرتاب��ط بني كلي��ة الصيدلة واحتياج��ات تنمية
املجتمع.
5.5تنظي��م وتش��جيع األبح��اث التطبيقي��ة العملي��ة ،واألبح��اث
األساسية ذات الطبيعة الصعبة بوصفها عنرصا حيويا يف العلوم
الصيدالنية.
6.6تشجيع البحث العلمي وتطويره لدى أعضاء الهيئة التدريسية؛
حرصاً عىل مهارات بحثية وتعليمية عاليتي الجودة؛ ليفيد منها
طلبة البكالوريوس ،والدراسات العليا.
7.7تشجيع األنشطة الالمنهجية ،التي تعزز صورة الكلية وكربياءها.
و لتحقيق رس��الة برنامج التغذي��ة  ،فإن األهداف املرج ّوة هي
ما ييل:
•إيج��اد التكام��ل ب�ين مواضيع املعرف��ة التأسيس��ية املتعلقة
بالتغذي��ة ،مث��ل :العلوم الحيوي��ة ،والفيزيائية ،والس��لوكية،
والتعلي��م ،والبحث ،والتقنية ،واالتص��ال ،واإلدارة ،واملواضيع
املتعلقة بتعلم أساليب التغذية وتطبيقها.
•توفري أس��اس للمعرف��ة التطبيقية الخاص��ة بالتغذية الطبيعية
والرسيري��ة العام��ة ،وتوفري التوعي��ة واالستش��ارات يف مجال
التغذية والعلوم الغذائية ،و اإلدارة الغذائية.
•تش��جيع تطوير حل املش��كالت املتعلقة باملوض��وع ،وتحفيز
مهارات التفكري النقدي.
•تعزيز الفضول الفكري ،وااللتزام بالتعلم مدى الحياة.

كلمة العميد

يطيب يل أن أبارك لكم حصولكم عىل الشهادة الجامعية األوىل يف الصيدلة ،هذه املهنة التي احتلت املرتبة األوىل بني
املهن يف العديد من دول العامل املتقدمة.
إن كلية الصيدلة يف جامعة البرتا وبعد مرور عرشين عاماً عىل تأسيسها تزداد شموخاً كل سنة ،فلقد حصلت قبل بضعة
أشهر عىل شهادة تقدير من املؤسسة العاملية للتعليم ،بوصفها واحدة من أشهر كليات الصيدلة يف آسيا ،وذلك ملا تتميز به
من وجود أساتذة يتمتعون مبستوى علمي رفيع .ويشهد ألساتذة الكلية عملهم الدؤوب يف البحث العلمي ،ونرشهم العديد
من األبحاث يف مجالت علمية متميزة .
إن مخرجات التعليم ملرحلة بكالوريوس الصيدلة يف جامعة البرتا ،قد عكس نفسه إيجابياً عىل طلبة الدراسات العليا يف
الكلية ،إذ حصلت الكلية يف جامعة البرتا عىل اإلذن بطرح برنامج املاجستري يف العلوم الصيدالنية من وزارة التعليم العايل
كأول كلية خاصة.
وفقكم الله ،وسدد خطاكم لخدمة مهنتنا وأمتنا.

كلّية الصيدلة والعلوم الطب ّية
أ.د .توفيق عرفات
139

قسم الصيدالنيات والصيدلة التقنية  /أعضاء هيئة التدريس

د .إبراهيم سميح األدهم
رئيس القسم

أ .د .محمد سعيد شبري

أ .د .نارص محمد إدكيدك

د .فيصل توفيق العكايلة

د .ماجد رشاد فضة

د .إلهام نافع القييس

قسم الكيمياء الطبية الصيدالنية والعقاقير  /أعضاء هيئة التدريس

140

أ .د .توفيق عبد الرحيم عرفات
رئيس القسم

أ .د .زهري عبد الرزاق محيي الدين

د .رياض محمود عوض

د .فادي صالح قعدان

د .نجاح عيىس املحتسب

د .إياد مازن املالح

د .وائل أحمد أبو دية

رشا فرحان السعدي

رنا سميح العفيفي

زينب زيك زكريا

قسم األدوية والعلوم الطبية الحيوية  /أعضاء هيئة التدريس

أ .د .توفيق مصطفى الحسيني
رئيس القسم

أ .د .خالد زهري مطالقة

أ .د .سليم عباس حامدي

د .بالسم رشيد القرييش

د .دانا عبد الباري درويش

د .سوزان محمد عبد املالك

د .منى راتب بسطامي

د .نضال عادل القنة

باإلضافة إىل:
داني��ة حس�ين الحياري

ميساء فوزي شبيطة

ميساء محمد الحنبيل
141

الصيدلة  /خ ّريجو الفصل الصيفي
قسم ّ

142

إبراهيم عادل مهدي

أحمد عدنان أبو رشار

إرساء جالل أبو الهدى

دانة عدنان مطاحن

دميا محمد فليفل

رشا أحمد أبو مطاوع

رهام سليم مصاروة

روان أكرم القولق

ريان نزار الخطيب

رميا خالد خليفة

سعد بشار العيىس

شمس أوس حمد

عبري عادل أغبارية

عالء عبد الله حسني

لينا نزيه عريض

محمد إبراهيم الدادا

محمد خليل موىس

محمد فادي املرصي

محمد موىس أبو رفيع

مريم وليد داوود

هناء حازم ذياب

هناء روحي أبو ليل

والء فايز مراد

ياسمني فوزي عربد

باإلضافة إىل:
ري�����م أح���م���د ق��ش��وع
زي����ن����ب ث����ام����ر ع�لي
عبد اللطيف محمود سلطان
عبد ال��ل��ه خ�ضر ح��وران
ق��ص�ي ع���ث�م�ان ع��ث�مان
م��ح��م��د س��ل��ي��م سليامن
يحيى عادل جابر

الصيدلة  /خ ّريجو الفصل األول
قسم ّ

إبراهيم أحمد قاسم

أحمد سعيد النمروطي

أراس عامد عبد الرحمن

أروى قاسم العواد
143

الصيدلة  /خرّيجو الفصل األول
قسم ّ

144

آالء عادل عطا الله

آالء عامد عبد الواحد

الحسني عيل مندالوي

أنس صالح الدين عرب

آية عدنان زمريو

إميان عبد الفتاح الخواجة

بدور محمود ياغي

بالل مظفر العاين

حارث مثنى الكسار

دعاء محمود عوض

رشا إنعام استانبويل

رشا خليل الفحاموي

رنا إبراهيم عمرية

روان جامل الناعسة

ريم رياض محاجنة

زيد مصطفى عالول

زين عاصم نعناعة

سارة حارث السعدي

سارة عبد الباقي العبد

سارة محمد السكاف

سعد عبدو السيد عيل

سميح عيل أبو ليل

صالة غسان األعظمي

عامر عبدو السيد عيل

عبد الله محمد القبالن

عبد الله معروف أبو عروق

فرح صالح إبراهيم

ليىل عبد اللطيف مسلم

محمد أحمد الشيخ قاسم

محمد حسان قلة

محمد ظافر محاميد

محمد محمد البيك
145

الصيدلة  /خ ّريجو الفصل األول
قسم ّ

146

محمد مصطفى عبد الله

مروة طالب شغايت

مريم أكرم عبد الرحمن

مريم ضياء سامكة

مصطفى سامي املختار

مصطفى محمد الحداد

منى كمي فييض

ميس نجيب الزعيرت

ميسم عبد اللطيف نارص

ندى محمد طالب

نرسين عدنان معمو

هبة طالب الجبوري

هال عاصم حجاوي

هنادي عبد العزيز عطا الله

هند عاهد غضية

ياسني محمد عنكري

باإلضافة إىل:
إخ�لاص عبد ال��رزاق بابويل عدي «محمد عيل» العنبويس
آالء م����ن����ذر ص��ل�اح ف��ه��د م��س��ع��د العتيبي
خديجة محمد ح��رز الله ول����ي����د ح���س���ن س���امل
ص��ف��ا ط���اه���ر امل�����رزوق
يوسف عاطف عامر

الصيدلة  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني
قسم ّ

إبراهيم محمد أبو عودة

آالء موفق بدير

آية وائل حسن بك

إميان خالد الداوود

تالة صالح الشيخة

جود هيثم بركات

دينا محمود جنيدي

رسل عصام داوود

رغيد عادل ربان

رنيم يوسف الجمل

رنني منصور

روان محمود نرص الله
147

الصيدلة  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني
قسم ّ

رويدة جمعة الساطوري

رياف عادل محمود

زينب عبد الستار عبد الرزاق

سمر سمري أسعد

سناء بهاء الدين ولد عيل

شيامء عدنان مصطفى

طالل عبد الرزاق الجعربي

طيبة نزار عارف

عبد الله محمد الشمري

إب���راه���ي���م ع�ل�ي ج���ودة
أح���م���د ف���اي���ز ال��ك��ن��ع��ان
ب���ي���ان أك�����رم ال��ح��زي��ب��ي
ح����م����زة ع���م��اد ع��ت��ال

148

فاطمة محمد صالح

مرام عامد املحروق

باإلضافة إىل:
دع���������اء ع��ل��ي خ��ل��ي��ل ط�ل�ال زي���اد أب���و خديجة م���ي ع��ب��د ال��ح��ك��ي��م س��امل
رزان ص�لاح ال��دي��ن قصاب عبد العزيز سعود الفهيد ه�����دى ع���م���ر ال��ح��اي��ك
رفيف عبد الرحمن عبد الفتاح م��ح��م��د ه�����ادي محمد ي�����ارس ع���ام���ر ال��ع��ن��ب�كي
زي���ن راي����ق أب���و حشيش م��ص��ط��ف��ى م��ح��م��د ك��زب��ر

ماجستير العلوم الصيدالنية  /خ ّريجو الفصل األول

بسمة سعد عزيز

زينة خالد القييس

فاطمة يارس الفرهود

نعمة موىس العيش

باإلضافة إىل:
ميس عبد املنعم املناصري
ن����ور ث��ام��ر ال��س��ع��دي

ّ
ّ
تحقق،
تقدمه البترا لهذا الوطن ،هو ُح ُلم
كل فوج جديد ّ
ٌ
وتحد كبير قد ابتدأ
وأمل جميل انبثق،
ٍّ

تفخ�ر جامع�ة البترا ب�كل ِخ ّريج يؤم�ن ّ
بأن بن�اء الوطن
وتقدمه هو أسمى ما يتطلع إليه
َّ

149

قسم التّغذية  /أعضاء هيئة التدريس

د .نوال أحمد باكري
رئيس القسم

أ .د .مروان ممدوح املوال

د .رفعت أحمد الكرد

د .عصام مصطفى جواد

باإلضافة إىل:
د .من��ى أحم��د الغرايب��ة
باس��مة جمي��ل الرمح��ي

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

قسم التّغذية  /خرّيجو الفصل الصيفي
باإلضافة إىل:
س��كينة إبراهي��م منص��ور
ه��دى عب��د الل��ه إبراهيم

رنا أحمد داوود
150

صالح عبيد شاهر

عنود عباس الحسن

قسم التّغذية  /خرّيجو الفصل األول
باإلضافة إىل:
أم�����ل ول���ي���د ال���ح���داد
سهيلة «محمد نور» عطاري
ن�سري��ن حسني الرفاعي
آية محمد أبو إنجيلة

بريفان عدنان معمو

رسين خميس رسية

قسم التّغذية  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

أسامء محمد العصاة

أسيل مهنا وقاد

بيان نادر الحاج مصطفى

ريهام أحمد العيني

رهام محمود عمري

عبري عصمت العزيزي

مريم نافع نوفل

منية خميس السالمية

باإلضافة إىل:
بش��اير ن��ارص الش��مري
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من أنشطة كلّية الصيدلة والعلوم الطبيّة

مبنى الكلّية

عميد الكلّية يلقي كلمة يف افتتاح حفل التخريج الخاص بالكلّية

حفل التخريج الخاص الذي تقيمه الكلّية لطلبتها برعاية عميد الكلّية

حفل التخريج الخاص الذي تقيمه الكلّية لطلبتها برعاية عميد الكلّية
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من أنشطة كلّية الصيدلة والعلوم الطبيّة

حفل التخريج الخاص الذي تقيمه الكلّية لطلبتها برعاية عميد الكلّية

اليوم العلمي لقسم التغدية تحت رعاية أ.د .رئيس الجامعة

اليوم العلمي لقسم التغدية تحت رعاية أ.د .رئيس الجامعة
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كلّية تكنولوجيا المعلومات
الرؤية :
تسعى كلية تكنولوجيا املعلومات لتكون يف طليعة الكليات املتميزة محليا وإقليميا ،عىل
املستويني التعليمي والبحثي يف مجال تكنولوجيا املعلومات.

الرسالة :
القيام بدور رئييس يف تطوير مجال تكنولوجيا املعلومات محليا ودوليا ،وذلك بتوفري
مستوى عا ٍل من التعليم وفق املعايري الدولية إلعداد خريجني متميزين ومؤهلني للعمل
والبحث العلمي محليا ودوليا ،قادرين عىل املساهمة اإليجابية يف خدمة املجتمع.

األهداف :
1.1تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية ترقى إىل املعايري الدولية ،وتغطي احتياجات
املجتمع املحيل.
2.2توفري اإلمكانات الالزمة ملتابعة شؤون الطلبة.
3.3استخدام طرق مختلفة يف التدريس والتقويم ،وذلك لضامن تحقيق مخرجات
التعليم للربامج املطروحة.
4.4تهيئة الخريجني للعمل يف السوق املحيل والعاملي ،بالتدريب امليداين و املشاريع
العملية خالل فرتة دراسة الطالب.
5.5تزويد الخريجني باملهارات الالزمة لعمل البحث العلمي ،وإكامل الدراسات العليا.
6.6تأسيس بيئة علمية وبحثية تضمن تطوير إمكانات أعضاء الهيئة التدريسية يف الكلية.
7.7تسهيل إجراءات إدارة الجودة الشاملة يف الكلية.
8.8تهيئة الكلية لتبني التعليم النوعي ،وإدارة العملية التعليمية بالشكل الصحيح.
9.9القيام بالتغيريات الهيكلية الالزمة لتحسني األداء يف الكلية.
1010التخطيط املستقبيل لتطوير وسائل التعليم والتعلّم بشكل مستمر.
1111تطبيق طريقة للمراقبة والتقويم.
1212استخدام معايري نوعية و قياسية ،لقياس درجة تحقيق أهداف الكلية وجودة العمل.

إنجازات كلية تكنولوجيا المعلومات

•مشاركة ثالث فرق طالبية مبسابقة مايكروسوفت والحصول عىل املراتب األوىل والثانية والسادسة
يف النهائيات عىل مستوى الجامعات األردنية بتاريخ .2011/4/29
•فوز فريق جامعة البرتا يف املرتبة الثالثة عىل مستوى العامل يف مسابقة مايكروسوفت – كأس
التخيل بتاريخ 2011/8/10
•فوز د .حسني البهاديل – عضو هيئة التدريس بالكلية بجائزة جامعة البرتا ألفضل باحث بتاريخ
2011/4/7
•حصول د .غسان عيىس عىل جائزة أفضل أستاذ يف تكنولوجيا املعلومات يف « املؤمتر العاملي
للتعليم  »2011الذي عقد يف ديب /دولة اإلمارات العربية املتحدة يف .2011/9/25
•شارك طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات بتاريخ  2011/5/8يف معرض  Amman TTيف قاعة
بالزا /فندق حياة عامن ،وقاموا بعرض مشاريعهم عىل الحضور الذين أبدوا اهتاممهم برضورة
تطوير هذه املشاريع ودعمها ،وكان ذلك بإرشاف عميد الكلية الدكتور غسان عيىس ،واألستاذ
عبد الكريم البنا.
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•فوز طلبة تكنولوجيا املعلومات باملركز األول يف مسابقة املشاريع البحثية عىل مستوى الجامعات
األردنية يوم االثنني  25نيسان  2011مبشاركة أعضاء هيئة التدريس ،وطلبة تكنولوجيا
املعلومات من جامعات مؤتة ،وفيالدلفيا ،والبلقاء التطبيقية ،والعلوم التطبيقية ،والبرتا ،والزرقاء
األهلية باإلضافة إىل جامعة جرش.
•شارك طلبة نادي النشاطات الطالبية SACيف كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا بتنظيم
مؤمتر  TEDxاملقام يف البحر امليت بتاريخ .2011/5/4ويعد مؤمتر «تدكس» النسخة املحلية
من مؤمتر «تدكس» العاملي ،وهو من أشهر املؤمترات يف العامل ،حيث يعرض فيه أكرث الناس متيزا ً
يف العامل تجاربهم واخرتاعاتهم واكتشافاتهم ،ويشاركون اآلخرين قصص نجاحهم ،ليكونوا مصدر
إلهام للكثريين.
•شارك طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات يف امللتقى الطاليب األول لطلبة تكنولوجيا املعلومات
وخريجيها ،الذي عقد يف الجامعة الهاشمية بتاريخ  ، 2011/4/27تحت رعاية سمو األمرية سمية
بنت الحسن .التي أكدت سموها خالل اللقاء عىل أهمية إيجاد رشاكة حقيقية بني القطاع
األكادميي الخاص والقطاع الحكومي ،ملواجهة التحديات التي تواجه القطاع األكادميي .وأضافت
أن مدينة الحسن العلمية تسعى الحتضان األفكار اإلبداعية ،واملساعدة يف تحويلها إىل مرشوعات
منتجة .وقد شاركت الطالبة أسامء مبداخلة ترشح فيها تجربتها يف جامعة البرتا من حيث
التدريب املتواصل ،واملشاركة يف املسابقات العاملية ،بأسلوبها وقدرتها عىل الحوار واملناقشة وقد
نالت إعجاب الحضور وبشكل خاص مديرة رشكة إسكدنيا ضحى عبد الخالق.
•املشاركة يف مخيم األلعاب اإللكرتونية بتاريخ  ،2011/4/28الذي انتهى بفوز فريق إكسرتا من
جامعات الريموك والبرتا واألمرية سمية باملركز األول عىل مسابقة «برمجة تطبيقات ويندوز فون»
من رشكة مايكروسوفت ،واملركز الثالث مبسابقة رشكة «أمنية» .كام شاركت الطالبة أسامء رمضان
من كلية تكنولوجيا املعلومات ،بتنظيم املخيم وقيادة فريق إكسرتا .وحصلت عىل املركز األول
مبسابقه مايكروسوفت لربمجة WP7واملركز الثالث مبسابقة أمنية لربمجة األلعاب للموبايل
وقامت رشكة مايكروسوفت وأمنية بتبن ّـي املرشوع بالكامل لحني إصداره لألسواق.
•عقد دورات مجانية لطلبة تكنولوجيا املعلومات تحت إرشاف عميد الكلية ورئيس قسم هندسة
الربمجيات ونظم املعلومات وعقدت أول دورة يف الفرتة من  2011/1/30إىل  2011/2/3يف مجال
«تصميم املواقع باستخدام ( ،»)PHPوقام بتقدميها األستاذ خليل عمر .وسوف تعقد دورات
أخرى الحقة.
•تم استضافة طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات أصحاب مرشوعي  I can u canو Guardian
 Angelيف اليوم العلمي يف جامعة الريموك بتاريخ  2011/5/4تحت عنوان« :قصة نجاح» حيث
قام الطلبة بتقديم عرض للمرشوعني أمام عدد من طلبة الجامعة وأساتذتها ،ومتت مناقشة
املرشوعني واألساليب املتبعة لتطوير املشاريع ،وإمكانية التعاون بني الجامعتني لتقديم الخربات
لطلبة جامعة الريموك.
•مشاركة فريق جامعة البرتا  /كلية تكنولوجيا املعلومات يف ملتقى الشباب الذي عقد يف البحر
امليت» بتاريخ  2011/6/14وقام الفريق باستعراض مرشوعهم (أنا قادر) أمام جاللة امللك و تم
أخذ صورة تذكارية مع جاللته.
•تم استضافة قناة الرؤية الفضائية األردنية طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات عن املرشوع املعنون
ب « ،»I Can You Canمن خالل لقاء تلفزيوين معهم ضمن برنامج (دنيا يا دنيا) ،الذي تقدمه
املذيعة رندا عازر وذلك للحديث عن النجاح الباهر الذي حققه هذا املرشوع.
•قام طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا والقامئون عىل مرشوع I Can You Can
باملشاركة يف برنامج إذاعي عىل قناة  HD FM 104.2أشهر القنوات املحلية الناطقة باإلنجليزية.
وقد أجرى املذيع  Greg Dawsonاملقابلة مع طلبة املرشوع وهم :آية بسام ،ومصعب أبو
الخري ،ويارس صالح ،حيث تحدث معهم عن الظروف التي هيأت فكرة املرشوع ،والدوافع ،ودور
الجامعة يف دعمه وعن الرؤية املستقبلية.
•عقدت يف كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا بتاريخ  ،2011/5/23ورشة عمل بعنوان «
 « Windows Phone 7مبشاركة مجموعة من طلبة الكلية ،وخاصة الطلبة األعضاء يف مجموعة
«  ،« )Mobile Software Student Group (MSSGوذلك بهدف تدريب الطلبة املشاركني عىل
تطوير تطبيقات الهواتف النقالة باستخدام تكنولوجيا مايكروسوفت «   .« Windows Phone 7
•استحداث مركز اإلبداع التكنولوجي.

كلمة العميد

بنايت وأبنايئ الخريجني،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ال يسعني يف هذه اللحظات السعيدة ،إلاّ أ ْن أهنئكم باسمي وباسم زماليئ أعضاء الهيئة التدريس ّية واإلداريّة والفن ّية،
بقطف مثار جهود أربع سنوات من الدراسة والسهر امل ُضني ،تلك التي أوصلتكم إىل النجاح ،وإىل منعطف مهم يف حياتكم
املستقبل ّية أال وهو الحياة العمل ّية ،أمتنى لكم تحقيق املزيد من النجاحات عىل املستويات العلم َّية واملهن َّية والشخص َّية،
وأوصيكم مبواصلة العلم والتعلّم واإلبداع يف حياتكم العمليّة ،ونعدكم بأ ْن تبقى كليتكم  -ومن ورائها جامعة البرتا  -سندا ً
ومرجعاً علم ّياً لكم ،ومنارة لتخريج املتم ّيزين من زمالئكم الذين سيلحقون بكم ،وستبقى كليتكم مستمرة يف رفع مستوى
جودة التعليم فيها ،لتصل إىل أعىل املستويات العامليّة إ ْن شاء الله.
وإنَّه ملن دواعي رسورنا أ ْن تبقوا عىل تواصل مع كليتكم ،ملا فيه من إثراء لكم ولها يف مسريتها العلم ّية ومنائها وتط ّورها.
وفّقكم الله ،والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

عميد كلية تكنولوجيا املعلومات
د .غسان عيىس
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قسم نظم المعلومات وشبكات الحاسوب  /أعضاء هيئة التدريس

د .عيل يونس املقويس
رئيس القسم

د .كامل رشاد الراوي

د .تتيانا فالدميرفنا بليخنا

د .نارص مصطفى الجمل

باإلضافة إىل:
د .عبد الرؤوف محمد اشتيوي
د .ه��ي��ا أح��م��د الغالييني
د .ه���ي���ام س����امل ال��ن��س��ور
عبد ال��ك��ري��م مصباح البنا
ك����ي����ث ب��������ول ب������ارو
ه������دى خ����ال����د س���ع���ادة
د .هادي حسن الساعدي

جامع�ة البت�را تهن�ئ خريجي الف�وج الثامن عش�ر
وذويهم ،وتتمنى لهم مس�تقبال زاه�را ،ينعم فيه
الوطن بثمار جهودهم.

قسم نظم المعلومات وشبكات الحاسوب  /خ ّريجو الفصل الصيفي
باإلضافة إىل:
م��اه��ر ي��وس��ف ع��واد

أرشف محمد جربيل
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قسم نظم المعلومات وشبكات الحاسوب  /خرّيجو الفصل األول

إيهاب نبيل النقيب

عطاء محمد زلوم

قسم نظم المعلومات وشبكات الحاسوب  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

أسامة عيل العساف

أيوب عبد الرحمن العمري

بيان عالء الدين حامدة

دينا مصطفى مشمش

عامر يوسف الحسامية

عبد الله عيل سالمة

عال ممدوح عودة

مراد خرض أبو جاموس

باإلضافة إىل:
ت����ام����ر رام�������ي ح��س��ن م��ح��م��د أح��م��د البالبسة
ج���م��ال ن��������ادر ب���اط���ا م��ح��م��د ج��م�ال ال��رج��وب
رائ��������د خ����ال����د ع��م��ر م��ح��م��د ن��ظ��م��ي ش��ك��ري
ف������راس ف������ؤاد م��ع��ت��وق ي���وس���ف ف��ت��ح��ي م��ام��ي
م��ج��دي ع���دن���ان شلطف
منى فارس فضل الله
159

قسم هندسة البرمجيات  /أعضاء هيئة التدريس

د .رياض محمد السيد
رئيس القسم

د .نهى هاين الخلييل

د .أحمد فوزي شبيطة

خليل عمر عمر

باإلضافة إىل:
د .ك���ن���زا م��ري��دج��ي
محمد نظمي الشيخ حسن

عز الدين أحمد مطر

قسم هندسة البرمجيات  /خ ّريجو الفصل الصيفي

ذياب غانك خميس

عنود فارس أبو جريس

النا هامم الطيان

محمد محمود أبو الشباب

باإلضافة إىل:
آالء خميس أب��و العينني
محم��د ع��وين محم��ود
محم��د ولي��د أحم��د
نادين إس�ماعيل سلامن
مهند صالح البيايت
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وائل يوسف حيمور

قسم هندسة البرمجيات  /خرّيجو الفصل األول

أحمد فاروق الشاللدة

برش رشيد األحمد

صهيب عامد جرب

دالل جورج سعيد

عبد املنعم محمد شوكة

ريم محمد كاظم

نرميان تحسني ياسني

باإلضافة إىل:
عم��رو محم��د رسور
هاش��م ج�مال يوس��ف

نصار سليامن القطاونة

قسم هندسة البرمجيات  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

أحمد رياض حيمور

إرساء حامد العجارمة

إياد غسان البزور

بناز ارشد الزيباري
161

قسم هندسة البرمجيات  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

162

رأفت أحمد فاروق

روان محمود اللوزي

زينة طلعت رشيد

سوزان عبد النارص الجعفري

عيل زاهي إسامعيل

عمرو عدنان أمني

غيث عبد الرزاق وتوت

فداء محمود عيدة

ماريانا مهند حاتقواي

مأمون يحيى أبو سامحة

مجد الدين ماهر عوض

محمد حامد حاملس

محمد مسعود غولة

مصعب عبد الكريم أبو الخري

هبة بشري زلوم

يرسى ماجد الرشيف

باإلضافة إىل:
إن��ع��ام س��امل عبد الله
أن����ور ص��ال��ح م��ه��دي
ع��م��ر م��ح��م��د ق��اس��م
م��ؤي��د امل���ن���ذر ي��اغ��ي
يونس محمود سلطان

جامع�ة البترا تهنئ أولي�اء أم�ور الخريجين ،بحصد
القط�اف المب�ارك ،ال�ذي س�هروا عل�ى غرس�ه
ورعايته .........ألف مبروك.

قسم علم الحاسوب  /أعضاء هيئة التدريس

د .شاكر محمود الفراجي
رئيس القسم

د .أحمد محمد عواد

د .بسام عادل حداد

د .غسان فريد عيىس

د .محمد حسن أبو عرقوب

سيف عبد الغفار أبو عيشة

د .حسني إسامعيل البهاديل

باإلضافة إىل:
ميساء محيي الدين نارص
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قسم علم الحاسوب  /خرّيجو الفصل الصيفي
باإلضافة إىل:
س��فيان أحم��د النعيم��ي

فاروق إبراهيم أبو شام

محمد مالذ الرزوق

معتز مصطفى صالح

قسم علم الحاسوب  /خ ّريجو الفصل األول
باإلضافة إىل:
إي��اد إبراهي��م الطحل��ة

بشري محمد حامد

بالل راسم شنيور

قسم علم الحاسوب  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

تقوى جميل محمد

حنني عبد الغفار الرصايرة

عامر كامل السالل

النا عبد املناصري

باإلضافة إىل:
رام��ي عدن��ان الهم�شري
مصعب «محمد أسعد» نصار
محمد أحمد النجادا
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محمد حسني سقا الله

من أنشطة كلّية تكنولوجيا المعلومات

مبنى الكلّية

عميد كلّية تكنولوجيا املعلومات وأعضاء هيئة التدريس باإلضافة إىل مدير العالقات
العامة والدولية يف استقبال طلبة الجامعة الفائزين يف مسابقة مايكروسوفت

شارك الطالب مصعب عبدالكريم أبوالخري من جامعة البرتا  /كلية
تكنولوجيا املعلومات يف مؤمتر قمة تيدكس  ،TEDxSummitمبشاركة
عدد من أبرز الشخصيات القيادية يف الرشق األوسط2012 .

شارك طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات يف “الندوة السنوية الثانية ألعامل
طلبة كليات تكنولوجيا املعلومات يف األردن» املقامة يف جامعة جرش تحت
رعاية معايل وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 2012

تكريم املبدعني من طلبة تكنولوجيا املعلومات يف مشاريع التخرج

طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات يشاركون يف مسابقة  Yahooاملعروفة
باسم 2012 Hackyou
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عمادة البحث العلمي وال ّدراسات العليا

ت ُ ْعنى العامدة برتسيخ قاعدة البحث العلمي يف الجامعة ،وتنمية قدرات طلبة الدراسات العليا يف أساليب البحث العلمي
ومناهجه يف الحقول املختلفة ،كام ت ُ ْعنى بإعداد متخصصني من ذوي الكفاءات العالية لتلبية حاجات املجتمع.
وجامعة البرتا تطرح من قبل برنامجني للدراسات العليا أحدهام للحصول عىل درجة املاجستري يف اللغة اإلنجليزية – الرتجمة،
واآلخر للحصول عىل درجة املاجستري يف العلوم الصيدالنية .وت ّم هذا العام الدرايس استحداث الربامج التالية لدرجة املاجستري:
(اللغة العربية وآدابها ،الصحافة واإلعالم ،علم الحاسوب ،إدارة األعامل).
وترشف العامدة عىل سياسات االبتعاث يف الجامعة ،لتعزيز عدد أعضاء هيئة التدريس األردنيني ،يف املجاالت العلمية
ذات األولوية ،وتقوم مبتابعة شؤون موفودي الجامعة إىل الجامعات األجنبية ،كام تقوم بدعم مشاريع األبحاث ألعضاء هيئة
التدريس ،خاصة تلك التي لها صلة مبارشة بتنمية املجتمع املحيل ،ودعم حضور املؤمترات من قبلهم ،والسعي إىل عقد
مؤمترات وندوات دولية ومحلية يف كليات الجامعة.
وت ُْص ِدر عامدة البحث العلمي مجلة « البصائر » وهي مجلة علمية محكّمة ،ترشف عليها هيئة تحرير ،تض ّم نُ ْخبَة من
أساتذة الجامعة ذوي تخصصات مختلفة.
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كلمة العميد

يُ َع ّد البحث العلمي والدراسات العليا يف جامعة البرتا ركيزتني أساسيتني من ركائز النشاط األكادميي ،وتتوىل عامدة البحث العلمي
والدراسات العليا اإلرشاف عىل هذه األنشطة.
وينظر مجلس «البحث العلمي» يف دعم مشاريع األبحاث التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس ،إضافة إىل مؤلفاتهم ،وكذلك
الندوات العلمية التي تنعقد يف رحاب الجامعة.
ويف هذا السياق ،فإن الجامعة تتوجه إىل تشكيل فرق بحثية محرتفة ،سيتم تدريبها يف وقت الحق ،وذلك لتمكينها من مواكبة
أحدث التطورات يف مجال البحث العلمي عىل املستويات اإلقليمية والعاملية .ويقوم هذا املجلس كذلك بدراسة طلبات أعضاء هيئة
التدريس لحضور املؤمترات العلمية املحلية واإلقليمية والدولية.
وت ُرشف العامدة عىل موفدي الجامعة إىل الجامعات األجنبية والعربية ،للحصول عىل درجة الدكتوراه يف التخصصات النادرة،
وتتابع س َري دراستهم ،وتَق ّدمهم يف أبحاثهم ،وتقوم العامدة بوضع خطط اإليفاد بالتعاون مع الكليات املعنية.
وهناك «مجلس الدراسات العليا « لإلرشاف عىل برامج الدراسات العليا ،التي استحدثت يف الجامعة ،بعد اعتامد نظام الدراسات
العليا وتعليامتها يف جامعة البرتا .وقد حصلت الجامعة عىل ترخيص استحداث برامج جديدة للامجستري يف عدة مجاالت :وهي
اللغة العربية وآدابها ،وإدارة األعامل ،والصحافة واإلعالم ،وعلم الحاسوب ،إضافة إىل برامج املاجستري الحالية وهي اللغة اإلنجليزية/
الرتجمة ،والعلوم الصيدالنية ،كام أن الجامعة تخطط لتقديم طلبات اعتامد برامج ماجستري أخرى.

عميد البحث العلمي والدّ راسات العليا
أ.د .مروان املوال
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مجلس البحث العلمي
						
أ.د .مروان املوال
						
أ.د .محمد العناين
						
أ.د .توفيق عرفات
					
أ.د .حريب عريقات
						
د .بسام حداد
						
د .ليىل البسطامي
						
د .رائد الشدفان
					
السيدة هنادة املومني

رئيساً
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا

أمينة رس املجلس

مجلس ال ّدراسات العليا
رئيساً
أ.د.م�������������������روان امل������وال
عض ًوا
أ.د.م�����ح�����م�����د ال���ع���ن���اين
عض ًوا
أ.د.ت�����وف�����ي�����ق ع���رف���ات
عض ًوا
أ.د .عبد الله الشناق /جامعة الريموك
عض ًوا
د.غ����������س����������ان ع���ي�س�ى
عض ًوا
د.رف�����������ي�����������ق ع����م����ر
عض ًوا
د .محم��د س��ليم /مرك��ز االستش��ارات الصناعي��ة (الدوائي��ة)
أمينة رس املجلس
ال��س��ي��دة ه���ن���ادة امل��وم��ن��ي

مبارك يا هنادة املاجستري
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هيئة تحرير مجلّة البصائر
رئيس التحرير
نائب رئيس التحرير

Prof. Mohammad Al - Nuiami & Hanadah Al-Moumani

The Extent of Managerial Wisdom adoption and its impact on the Effectiveness
of Strategic Decisions - A Field study on Private Universities Sector in Amman
city

Dr. Emad Ali Saleem Ahmad Al-khateeb

"Placement Space in Jordanian Novels - "Study Different Novels As A model

Dr. Netham Musa Sweidan

The Effect of Internal Marketing - Implementation on Customers’ Satisfaction

Dr. Abdullah Ahmad Al-Da’as & Mostafa Rahal

The Impact of the Temporary Income Tax Law No. (28), 2009 on Promoting
Investment in Jordan

Dr. Netham Sweidan & Dr. Mohammad Salem

Evaluating the Extent of Business Sector Satisfaction on the Services Provided
by “Global Telecommunication Co.”* Field Study
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أمينة ّ
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Prof. Hasan Ali Al-Zoabi

Impact of Transformational Leadership in reducing the reasons of Organiza)tional Conflict (An Empirical Study at the Applied Science Private University

Al- Basaer Vol. 15 No. 1 - January 2012

عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا

A Refered Scientific Journal Issued By University of Petra

البصائر

Al- Basaer

البصائر
علمي ٌة َّ
األردنية
محكمة َت ْص ُدر عن جامعة البت ار
مجل ٌة
ّ
ّ
أ .د .حسـن علي الزعبي
تطبيقية في جامعة العلوم
التنظيمي  -دراسة
التحويلية في الح ّد من أسباب الصراع
أثر القيادة
ّ
ّ
ّ
الخاصة
التطبيقية
ّ
ّ

أ .د .محمد النعيمي وهنادة المومني

ميدانية في الجامعات
اتيجية  -دراسة
اإلدارية وأثرها في
مدى تبني الحكمة
ّ
فاعلية الق اررات االستر ّ
ّ
ّ
الخاصة بمدينة عمان

د .عماد الخطيب
للرواية في األردن  -دراسة في نماذج مختارة
مؤشرات الفضاء
المكاني ّ
ّ

د .نظام موسى سويدان

الداخلي في تحقيق رضا ال ّزبائن
تأثير تطبيق التّسويق
ّ

د.عبدهللا الدعاس ومصطفى رحال

أثر قانون ضريبة ال ّدخل المؤقت رقم ( )28لسنة  2009في تشجيع االستثمار في األردن

د.نظام سويدان ود .محمد سالم
العالمية لالتصاالت
قياس مدى رضا قطاع األعمال عن خدمات الشركة
ّ
ميدانية
دراسة
ّ
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أ.د .مروان املوال
أ.د .أحمد الخطيب			
			
أ.د .زهري محيي الدين
				
أ.د .زهري الصباغ
			
أ.د .تيسري أبو عرجة
			
أ.د .محمود عطا حسني
د .هدير مرزة				
				
د .عيل املقويس
				
د .نبيل حسنني
				
د .إبراهيم خليل
د .هارون الربابعة			
			
السيدة هنادة املومني

عرض الكعب = (عدد صفحات الكتاب ÷  × )2مسك الورق بامللم
مث تقوم بتقريب النتيجة ألقرب نصف ملم.
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الرؤية:
تسعى عامدة شؤون الطلبة لتكون حاضنة البتكارات الطلبة وإبداعاتهم من أجل بناء جيل من الطلبة ،يتمتع بالصحة النفسية ،والجسدية،
والعقلية.

الرسالة:
تقديم الخدمات الطالبية ،وتنفيذ األنشطة الرياضية ،واالجتامعية ،والثقافية ،والفكرية ،والفنية والتطوعية ،التي تنمي اإلبداع واالبتكار
والحوار لدى الطلبة ،وتعزز انتامءهم ألمتهم ووطنهم ،وتوفر البيئة الجامعية الداعمة والصحية اآلمنة ،وتهيئ الطلبة لسوق العمل ،وتتابع
شؤون الخريجني.

األهداف:
تسعى عامدة شؤون الطلبة إىل تحقيق األهداف التالية:
1.1مساعدة الطلبة يف التك ّيف مع متطلبات البيئة الجامعية.
2.2تنمية املواهب الرياضية ،وقيم التعاون ،والحوار لدى الطلبة.
3.3رفع مستويات الوعي الثقايف ،واالجتامعي ،والفكري لدى الطلبة ،وتحقيق التواصل مع قضايا األمة.
حل مشكالتهم االجتامعية والرتبوية والنفسية.
4.4مساعدة الطلبة يف ّ
5.5متابعة شؤون الطلبة الوافدين ،ومساعدتهم يف التكيف مع البيئة الجامعية والبيئة األردنية.
6.6اإلرشاد املهني للطلبة ،وتنمية مهاراتهم واتجاهاتهم فيام يتعلق بتهيئتهم لدخول سوق العمل.
7.7متابعة شؤون الخريجني ،والعمل عىل تعزيز عالقتهم بالجامعة ،ومتابعة إنجازاتهم وإدامة التواصل معهم.
8.8احتضان مواهب الطلبة وإبداعاتهم الرياضية والفنية يف املجتمع املحيل.
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كلمة العميد
أبناءنا الطلبة الخريجني:
إن حصولكم عىل الدرجة الجامعية األوىل هو إنجاز كبري ،تستحقون عليه
التهنئة ،وهو إيذان بأنكم قد تسلّ ْحتُم من العلم واملعرفة ما يؤهلكم ألن تتحملوا
مسؤولياتكم يف بناء وطنكم وأمتكم ،وأنكم جديرون باقتحام تحديات الحياة من
حولكم.
وقد كانت الجامعة طوال فرتة إعدادكم لهذه اللحظة ،تضع يف اعتبارها اإلعداد
املتوازن لكل منكم ،فسعت إىل تلبية مطالبكم العقلية واملعرفية ،وتسليحكم
بالعلوم العرصية ،التي تضمن لكم مواكبة حركة الحياة ،وإيقاعها املتسارع .كام
حرصت عىل تلبية مطالبكم الجسدية ،والروحية ،والثقافية.
ونحن يف عامدة شؤون الطلبة مل نأل جهدا ً يف رعاية مواهبكم وإبداعاتكم
عميد شؤون الطلبة
الفن ّية والرياضية ،وتف ّهم ما يعرتض مسريتكم من احتياجات وعقبات ،وتقديم
أ.د .أحمد الخطيب
ما يلزم من خدمات ألبنائنا الوافدين تيسريا ً لحياتهم ،وسعياً إىل تحقيق حالة
تناغمية بينهم والبيئة الجامعية.
كام أننا قد خصصنا قسامً يف العامدة لرعاية الخريجني ،والتواصل معهم ،ومتابعة أخبارهم ،ومساعدتهم  -ما أمكن  -يف البحث عن
فرص للعمل والتدريب .راجني أن تتواصلوا من خالله مع عامدتكم وجامعتكم .مؤ ّملني أن تكونوا رايات خفاقة لجامعة البرتا.
وفقكم الله ،وسدّ د خطاكم ....

فريق عامدة شؤون الطلبة
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نشاطات العمادة
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لقاء رئيس الجامعة والعمداء بطلبة الجامعة

نائب رئيس الجامعة يلقي كلمة افتتاح مهرجان التضامن واملحبة

مهرجان ''التضامن واملحبة'' مبناسبة عيد استقالل اململكة األردنية الهاشمية

مهرجان ''التضامن واملحبة'' مبناسبة عيد استقالل اململكة األردنية الهاشمية

مشاركة فرقة كورال الجامعة بحفل الطلبة املستجدّ ين

مشاركة فرقة كورال الجامعة يف مهرجان املدارس

نشاطات العمادة

املؤمتر الطاليب األول حول السالمة املرورية

أصبوحة شعرية للطلبة العراقيني

محارضة تثقيفية عن مخاطر املخدرات

محارضة عن مكافحة الفساد

محارضة بعنوان التوعية مبفاهيم الالعنف لطلبة الجامعات األردنية

تكريم املشاركني مبؤمتر التوعية مبفاهيم الالعنف

177

نشاطات العمادة

178

عروض من مهرجان املدارس

وأخرى من املهرجان

وأخرى من املهرجان

وأخرى من املهرجان

فرقة  Dana Taisoon Burgess of Company Danceاألمريك ّية

تكريم املشاركني يف املهرجان

نشاطات العمادة

فرقة الجامعة للرقص الفلكلوري الشعبي

املهرجان التضامني لنرصة األقىص

معرض القدس

معرض القدس

لقاء امللحق الثقايف السعودي بالطلبة السعوديني

لقاء امللحق الثقايف الكويتي بالطلبة الكويتيني

179

نشاطات العمادة

180

اليوم الوظيفي

تقييم أ.د .رئيس الجامعة للمعرض الوظيفي

تخريج الطلبة املشاركني يف دورات مكتب التأهيل الوظيفي

افتتاح دورة الرشكة ليجو يف الجامعة

مشاركة طلبة الجامعة يف املهرجان الريايض لجمعية الشابات

مرشوع القيادة ''''Youth Free of Cancer

نشاطات العمادة

اللقاء التنويري للفصل الثاين

ألرتا ماراثون البحر امليت

بطولة "أبو الحسني" للمدارس الثانوية

حفل الختام لبطولة املدارس يف كرة القدم

بطولة كرة الطائرة للجامعات األردنية

تيل ماتش

181

نشاطات العمادة

182

بطولة تنس الطاولة

بطولة اإلعالميني

عروض فنون قتالية

فنون قتالية

لقاء ودي يف كرة السلة

محارضة تعريفية لجائزة األمري الحسن للشباب

مجلس اتّحاد الجمعيّات الطالبية

االتحاد العام للجمعيات الطالبية

امللصقات الخاصة بانتخابات الجمعيات الطالبية

183

الداخلي
السكن
ّ
ّ

184

حفل رأس السنة لطالبات السكن

لقاء رئيس الجامعة بطالبات السكن

إقامة إفطار رمضاين لطالبات السكن

رحلة السكن إىل مدينة البرتاء

طالبات السكن يشاركن يف محارضة ثقافية يف فندق انرتكونتنتال

185

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:
1.1حوسبة جميع نشاطات وأعامل العامدة ،واإلرشاد األكادميي.
2.2تعزيز استخدام الطلبة للشبكة اإللكرتونية ألغراض التسجيل ,واالطالع عىل سجالتهم األكادميية.
3.3تعزيز استخدام األقسام والكليات ،وأعضاء هيئة التدريس للشبكة اإللكرتونية ،لالطالع عىل السجالت األكادميية للطلبة ,وتفعيل اإلرشاد
األكادميي  ،واستخدام الخدمات األخرى املتاحة.
4.4املتابعة املستمرة ألعداد الطلبة املسجلني وفقا للطاقة االستيعابية.
5.5بذل الجهد يف توعية الطلبة بلوائح الجامعة وأنظمتها وتعليامتها الخاصة بالدراسة واالختبارات.
 6.6توثيق سجالت الطلبة األكادميية ،والعمل عىل تحديثها إلكرتونيا باستمرار.
7.7تحسني طريقة العمل باإلفادة من التغذية الراجعة من الطلبة ،والكليات ،وإنجاز العمل بجودة عالية.
8.8تذليل 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 تس��جيل الطلبة ،ومتابعة تحصيلهم الدرايس
وتزويده��م وأولي��اء أمورهم بالوثائ��ق الالزمة ،وتحرص الع�مادة عىل تزويد
رئاس��ة الجامعة والكليات باإلحصاءات الالزمة عن األوضاع الدراس��ية للطلبة،
وجنسياتهم ،وأوضاع الطلبة امل ُ َنذَرين ،واملتوقّع تخ ّرجهم.
وقطعت العامدة ش��وطا كبريا يف مجال اس��تخدام نظام التسجيل اإللكرتوين
الجديد ،فق��د أصبح بإمكان الطالب أينام كان موقعه إجراء عمليات تس��جيل
جدوله الدرايس والسحب واإلضافة إلكرتونيآ باستخدام الحاسوب.
وتس��اهم العامدة يف إجراءات حفل التخريج ،وإعداد قوائم بأسامء الطلبة
يف كل فصل درايس ،العتامدها من مجلس العمداء.

عميد القبول والتسجيل
د .نارص الجمل

فريق 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 تحصيلهم 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
مدير برنامج الدراسات املسائية
الخريجني ،محملة بكل األمنيات لهم باملستقبل الزاهر ،والحياة العملية الناجحة،
د .رائد املومني
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.

دائرة الشؤون اإلدارية
تتوىل هذه الدائرة تنفيذ السياسات واإلجراءات اإلدارية املعتمدة ،وتقوم
مبتابعة شؤون أعضاء الهيئة التدريسية ،والهيئة اإلدارية والعاملني ،وتقوم بحوسبة
أعاملها اإلدارية لتقديم أفضل الخدمات يف مجال إعداد التقارير اإلدارية عن
أنشطة الجامعة ،كام تقوم بتنفيذ السياسات والتعليامت والقرارات اإلدارية
املعتمدة ،وتقديم التوصيات يف التطوير الوظيفي ،باإلضافة إىل مراقبة دوام
العاملني ،ومتابعة إجازاتهم ،وتسوية األمور املالية الشهرية مع مؤسسة الضامن
االجتامعي ،ومتابعة تطبيق نظام التأمني عىل الحياة للعاملني كافـّة.

السيد صالح حمدان
املدير اإلداري
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دائرة العالقات العامة وال َّد ْوليّة

تأسست دائرة العالقات العامة والدولية يف الجامعة لتكون مرآة تعكس صورة
الجامعة وأهدافها ومستوى مخرجاتها التعليمية للمجتمع املحيل والعريب والدويل.
وقد واكبت تطور مسرية الجامعة ،ولعبت دورا مهام يف إبراز أنشطة الجامعة ودورها
الرتبوي باإلضافة إىل تفعيل العالقة بني الجامعة والجامعات األخرى واملراكز واملؤسسات
التعليمية ،والرتبوية داخل اململكة وخارجها ،من خالل سياستها التي تنبثق من:

الرؤيا:

•تحقيق املزيد من التفاعل بني الجامعة واملجتمع املحيل .
•ارتباط أكرث بني العاملني يف الجامعة ،وانفتاح أوسع عىل وسائل اإلعالم
املختلفة لتغطية نشاطات الجامعة

الرسالة:

•تسهيل عمل الكوادر التدريسية واإلدارية ،والعمل عىل تذليل العقبات
التي قد تواجههم ،لتوفري مناخ مالئم يساعد الجامعة عىل بناء صورة
إيجابية لها لدى جامهريها.
•إعطاء صورة طيبة ومرشقة عن الجامعة ،لتحقيق االنتشار وسط املنافسة
التعليمية الحالية واملستقبلية.
•العمل عىل استقطاب طلبة جدد محليا وعربيا.

األهداف:

السيد ماهر أبو جعفر
مدير العالقات العامة والدَّ ْول ّية
أمني رس مجليس األمناء والعمداء

• رفع شأن الجامعة داخليا ،ومحليا ،وخارجيا.
•فتح قنوات تواصل وجسور تعاون مع املؤسسات األكادميية والعلمية ،والجامعات املحلية ،والعاملية ،ومراكز البحوث.
•نرش رسالة الجامعة وأهدافها وفلسفتها ،وإبراز نشاطاتها عرب وسائل اإلعالم املختلفة
•دعم الصلة مع أجهزة اإلعالم وتسهيل أدائها ملهامتها ،وربطها باستمرار مبنجزات الجامعة وفعالياتها.
•العمل عىل كسب تأييد الرأي العام وثقته ،وتحقيق القبول االجتامعي يف الجامعة ،بإمداده باملعلومات الصحيحة ،والحقائق
عن مرشوعاتها وخدماتها.
•تزويد إدارة الجامعة وكلياتها مبعلومات عن حاجات الجمهورين الداخيل والخارجي.

المبادئ:

االستناد إىل أداء حقيقي وإنجازات ملموسة ،والعمل وفق منهج علمي يعتمد عىل البحث والتخطيط والتنفيذ واملتابعة.

فريق 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 ،محاسبة ِذ َمم الطلبة ،محاسبة الرواتب ،الصندوق ،املوازنة
التقديرية ،محاسبة 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.

السيد وليد اليمني
املدقق الداخيل
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السيدة صفاء شحادة
املدير املايل

فريق الدائرة املالية

مركز الحاسوب و المعلومات
الرؤية:
الوصول إىل مكان مرموق بني مصاف الجامعات عىل املستوى اإلقليمي والعاملي،
باستخدام أحدث التقنيات الحاسوبية ،ومالحقة التطور الرسيع يف هذا املجال
خدمة وتحقيقاً لجامعة عرصية متقدمة .

الرسالة:
نرش الثقافة الحاسوبية الفاعلة ملنتسبي الجامعة من عاملني وطلبة ،واإلفادة من
الوسائل التقنية املتقدمة والحديثة.

األهداف:
•متكني طلبة الجامعة من االستفادة القصوى من موقع الجامعة عىل شبكة
اإلنرتنت ،والحصول عىل املعلومات املمكنة عن الحالة املتعلقة بالطالب
ملتابعة وضعه األكادميي.
•متكني منتسبي الجامعة من االستفادة من البنية التحتية لشبكة الحاسوب يف املجال األكادميي واإلداري.
•تطوير استخدام األنظمة اإللكرتونية يف الجامعة ،ورفع كفاءتها مبا يعود عىل رفع إنتاجية العمل وتحسني األداء.
•استحداث أنظمة جديدة يف الجامعة 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 كل ّيا يف إدارة األمور التقنية بالجامعة مستقبال.
السيد مهند ملحيس
مدير مركز الحاسوب واملعلومات

فريق مركز الحاسوب واملعلومات
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دائرة اللوازم والمشتريات
الرؤيا:
أن تصل جامعتنا إىل أعىل مستوى متميز يف تلبية االحتياجات.

األهداف:
الوصول إىل أعىل اسرتاتيجية محوسبة للوازم ،بغية الترسيع يف تلبية احتياجات
الكليات والدوائر،عن طريق الربيد اإللكرتين الداخيل الخاص بالجامعة.

المهام:
ّ
• العمل عىل تأمني احتياجات الجامعة من أثاث ولوازم مكتبية ،ومواد
مخربية ،وغريها مام تحتاجه الجامعة.
•رشاء املواد مع ضامن مبدأ املنافسة بني املو ّردين داخل اململكة ،وذلك
للحصول عىل أفضل املواد وبأفضل األسعار.
•إدخال املشرتيات إىل املستودعات ،وتصنيفها بقيود رصف.
•ترميز املواد ،ورصفها إىل الجهات التي تستخدمها يف الجامعة.
•تسجيل ال ُع َهد عىل مستخدميها من دوائر وكليات وأفراد.
•الجرد السنوي ملوجودات الجامعة العين ّية ،وتثبيتها يف قيود.
•اإلرشاف عىل املواد بعد تخزينها لضامن سالمتها.

فريق دائرة اللوازم واملشرتيات
196

السيدة دينا العطاونة
مدير دائرة اللوازم واملشرتيات

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 ّجوا ً جامعياً وبيئة مناسبة تحقق
أهداف التعليم والتعلّم.
السيد صبحي خنفر
•تقديم الدعم واملساندة للعامدات واإلدارات داخل الجامعة ،مبا يكفل تسيري
مدير الخدمات العامة والصيانة
األمور اإلدارية واألكادميية.
أمني رس مجلس الجامعة
•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.
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 دائرة الخدمات العامة والصيانة

قسم األمن الجامعي
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قسم الصيانة

قسم الحركة والنقل

حافالت الجامعة
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المركز الص ّحي
الرؤيا:
يسعى املركز الصحي يف الجامعة إىل أن يكون مركزا ً متقدماً وموثوقا به ،وآمناً
للطلبة والعاملني يف الجامعة لتلقي خدمات اإلسعاف والعالج والوقاية واإلرشاد.

الرسالة:
تقديم خدمات عىل أعىل مستوى يف الصحة ،والحفاظ عىل الوضع الصحي األمثل
لإلنسان والبيئة الجامعية؛ يك يعيش اإلنسان حياة أفضل بفاعلية أعىل.

األهداف:

د .عيل دودين
مدير املركز الصحي

•الوصول إىل خدمات طبية إنسانية ،ذات قابلية للتطوير املستمر خدمة
لإلنسان.
•توظيف أكرث الوسائل التكنولوجية الطبية كفاءة يف تقديم خدمات املركز بقدر املستطاع.
•التطوير املستمر لعالقات املركز مع الجهات الطبية  ،التي من أهمها اختيار أفضل 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 ،وبخاصة كلية الصيدلة واألنشطة ذات العالقة لرفع كفاءة موظفي املركز ،وصوالً
إىل تكريس ثقافة التطوير الدائم.

فريق املركز الصحي
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مكتبة الجامعة
الرؤية:

أن تكو َن مكتب ُة جامع ِة البرتا مكتب ًة متميزة تواكب التطورات التكنولوجية مبا
يدعم التعليم املتميز ،عرب تنمية املجموعات ،وتحسني الخدمات ،وتيسري عمليات
البحث اآليل ملصادر املعلومات املختلفة.

الرسالة:
دعم العملية التعليمية ،ومساندة البحث العلمي ،بتوفري مصادر املعلومات،بأشكالها
وأنواعها املختلفة ملنتسبي الجامعة ،واملجتمع املحليّ .

السيدة عفاف عبد الرحمن
مدير املكتبة

األهداف:
• إتاحة الوصول إىل مصادر املعلومات بسهولة ألعضاء الهيئة األكادميية،
واإلدارية ،وطلبة الجامعة.
• تنمية املقتنيات يف التخصصات املوضوعية كافة ،بشكل متوازن .
• تنظيم مصادر املعلومات مبا يتامىش مع أحدث التقـنيات ،والوسائل .
• التطوير املستمر للموظفني عن طريق عقد ورشات تدريبية .
•    التعاون مع مرافق املعلومات ،والجهات ذات العالقة من مكتبات عامة ومتخصصة.

فريق مكتبة الجامعة
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مكتب ضمان الجودة
الرؤيا:

أن يكون مكتب ضامن الجودة املصدر املوثوق به ملعايري ضامن الجودة ألعضاء جامعة البرتا كافة ،من أجل وضع جامعة البرتا يف
املراتب األوىل يف الجودة و التصنيف 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  ،وذلك بنرش ثقافة الجودة  ،وتقديم أحدث األدوات واألساليب الرضورية لجامعة البرتا لتحقيق أهدافها.

مسؤوليات مكتب ضمان الجودة:

•أن يكون مبنزلة املرجعية األساسية لألمور املتعلقة بضامن الجودة داخل الجامعة  ،عن طريق تقديم الوثائق واملراجع والتوجيه.
•أن يكون صلة الوصل بني الجامعة و مؤسسات ضامن الجودة ،مبا يف ذلك هيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل وصندوق
الحسني لإلبداع والتفوق ،والوكاالت املتخصصة األخرى املحلية والدولية ،للحصول عىل معايري ضامن الجودة وتطبيقها .
•أن يقوم برصد وتقييم التقدم الذي يتم إحرازه يف عملية ضامن الجودة بالجامعة ،واقرتاح السبل والوسائل الكفيلة بتطوير
وتعزيز الجودة داخل الجامعة.
•مساعدة مختلف أقسام الجامعة يف عملية التقييم الذايت ،والتدقيق الخارجي ،وتنظيم الزيارات الالزمة للجامعة من قبل
املدققني  ،وصياغة محارض االجتامعات والتقارير واملذكرات.
•املساعدة يف وضع ومتابعة تنفيذ وتقييم الخطة االسرتاتيجية للجامعة ،وتقديم التقارير الخاصة بذلك.
•إدارة وتنفيذ عمليات التدقيق الداخيل ،وتقديم التقارير الالزمة بهذا الشأن.
•املساعدة يف تطبيق و متابعة نظام األيزو وربطه بالنشاط األكادميي بالجامعة.
•تنظيم عقد اجتامعات مجلس االعتامد و ضامن الجودة،و متابعة محارض االجتامعات والتقارير والقرارات الخاصة بذلك .
التنسيق مع مكتب االعتامد يف جميع املسائل املتعلقة باالعتامد العام .
•املساعدة يف تنمية املوارد البرشية ،و يشمل ذلك :التطوير والتقييم األكادميي ،والتطوير اإلداري ،من خالل املحارضات وخطط
التدريب ،وورش العمل ،والتوعية.
•املساعدة يف تطوير املوقع اإللكرتوين للجامعة وترويجه.
•مساعدة الكليات ،واألقسام ،واإلدارات املختلفة يف تشكيل لجان ضامن الجودة ،وتزويدها باملعلومات الالزمة للحصول عىل
شهادة ضامن الجودة ،وتسيري أمور مكاتب املعلومات فيها.
•إدارة و تحديث صفحة ضامن الجودة يف املوقع اإللكرتوين الخاص بجامعة البرتا.

من اليمني :السيد عمر عوض ،السيد يوسف بكر(مدير مكتب ضامن الجودة)،
السقا
السيدة آمال الحموري(مدير مكتب االعتامد) ،اآلنسة جامنة ّ
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مكتب االعتماد
الرؤيا:

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

الرسالة :

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

األهداف :

االستمرار يف تحقيق الجامعة ملعايري االعتامد ،من حيث البنية التحتية من ِ
َمبان ،وقاعات ،ومختربات ،ومرافق ،ودوائر ،وخطط دراسية،
ومؤهالت الكادر التدرييس.

مهام مكتب االعتماد:

 .1التأكد من تحقيق الجامعة ملحاور وبنود معايري االعتامد العام الصادرة عن هيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل ،و هذه
املحاور هي :
•التنظيم اإلداري واألكادميي.
•الهيئة التدريسية.
•املباين واملرافق األكادميية.
•املختربات.
•األجهزة والتجهيزات ،والوسائل التعليمية.
•املكتبة.
•القبول والتسجيل.
 .2التحقق من استكامل الجامعة لبنود ومعايري االعتامد الخاص (عىل مستوى التخصصات) وهي :
•الخطة الدراسية.
•الهيئة التدريسية ،والكوادر املساعدة.
•الطلبة.
•الكتب والدوريات ،واملعاجم واملوسوعات.
•املختربات واملشاغل ،واملرافق الخاصة.
•التجهيزات واألدوات ،والوسائل التعليمية.
•رفع التوصيات والتقارير إىل نائب الرئيس للشؤن األكادميية ،وإىل مجلس االعتامد.
•التأكد من استيفاء طلبات االعتامد املقدمة من الجامعة (االعتامد ،رفع الطاقة االستيعابية ،املتابعة) لرشوط االعتامد ومعايريه.

مجلس االعتماد و ضمان الجودة
أ.د .عدنان بدران

د .بسام حداد

عض ًوا

د .عبد الكريم البطاينة عض ًوا

أ.د .مروان املوال نائب الرئيس

د .نبيل الدريني

عض ًوا

د .غازي أبو زيتون

عض ًوا

يوسف بكر

أ.د .أحمد الخطيب عض ًوا

د.عيل املقويس

عض ًوا

د.بسام معايل

عض ًوا

آمال الحموري

د.فيصل أبو الرب

عض ًوا

د .هدير مرزة
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رئيسا
ً

عض ًوا

د.سوزان عبد املالك عض ًوا

د.رائد الشدفان

مستشارا ً
عض ًوا (املتابعة)
عض ًوا (أمني سرِ ّ )

مركز التطوير األكاديمي
الرؤيا:
•تحقيق املعايري األكادميية العاملية للتميز يف التدريب ،والتنمية البرشية املتكاملة ألعضاء هيئة التدريس.

الرسالة:
•تتمثل رسالة الجامعة يف تحسني البيئة التعليمية وضامن الجودة بإحداث تنمية برشية متكاملة ألعضاء هيئة التدريس يف
مجاالت التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع.
•ويهدف املركز -عىل نحو خاص -إىل تنمية خربات أعضاء هيئة التدريس عن طريق إكسابهم املعارف ،واملهارات واالتجاهات
التي تساعد عىل تحسني أدائهم وتطويره.

المهام:
•ولتحقيق األهداف املرجوة ،يتوىل املركز املهام اآلتية:
•تنظيم الدورات والندوات ،وورش العمل؛ لتطوير أعضاء هيئة التدريس يف مجاالت التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة
املجتمع.
•تنظيم برامج تأهيل تربوي ألعضاء هيئة التدريس املستجدين.
•تنظيم ورشات عمل حسب طلبات الكليات ،مبا يتناسب واحتياجات أعضاء هيئة التدريس يف كل كلية.
•إكساب عضو هيئة التدريس مهارات تقويم التعلم ،واإلملام بوسائله وتقنياته املختلفة.
•التعرف عىل آراء الطلبة حول عملية التقييم ،وتطبيق استبانة خاصة لجودة التعليم واملقررات الدراسية.
•تفعيل مبادرات ضامن الجودة والتنسيق العتامد الربامج األكادميية.
•تقديم االستشارة األكادميية ألعضاء هيئة التدريس.
•إقامة عالقات التعاون وتبادل الخربات مع املراكز يف الجامعات األخرى.
•املشاركة يف املؤمترات املحلية والعربية املتعلقة بتطوير التعليم ،وعرض تجربة املركز وخربته يف هذا املجال.

األقسام:
•.قسم التدريب وتنمية القدرات.
•.قسم تقويم األداء األكادميي.

التطلعات المستقبلية:
•إعداد قاعدة بيانات أساسية ألعضاء هيئة التدريس يف الجامعة ،بهدف تحديد االحتياجات التدريسية.
•صنع خطة تدريب سنوية بنا ًء عىل هذه االحتياجات.
•تعميم استبانات التقويم الذايت من قبل عضو هيئة التدريس ،وكذلك تقويم الطلبة ورئيس القسم العلمي وعميد الكلية
ألعضاء هيئة التدريس.
•املساهمة يف بناء مناهج تعليمية متطورة لرفع سوية التعليم وضبط جودته.
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المجلس االستشاري لمركز التطوير األكاديمي

أ.د.م�����ح�����م�����د ال���ع���ن���اين

رئيس املجلس/عميد كلية اآلداب العلوم

د.ف�����������خ�����������ري خ��ض�ر

رئ�������������ي�������������س امل����������رك����������ز

أ.د.س������ل������ي������م ح���م��ادي

عض��و  /ممثل كلي��ة الصيدلة والعل��وم الطبية

د.ب�������س�������ام ح�����دادي�����ن

عضو/ممث��ل كلي��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات

د.م��������ي��������ادة ال����ح����ي����ايل

عضو/ممث��ل كلي��ة الع�مارة والتصمي��م

د.ف��������������وزي امل����ن����اص��ي�ر

عض��و /ممثل كلي��ة العل��وم اإلداري��ة واملالية

ال����س����ي����د ي����وس����ف ب��ك��ر

أم��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�ين س��ـ��ـ��ـ��ر امل��ـ��ـ��ج��ل��ـ��س

أعضاء املجلس االستشاري ملركز التطوير األكادميي
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اإللكتروني
مركز التعلّم
ّ
الرؤيا:
•أن يكون املركز موثوقاً به ،و األول يف التعلم اإللكرتوين عىل مستوى الجامعات الحكومية و الخاصة ،وعىل الصعيد املحيل و
العاملي.

الرسالة:
•تقديم خدمات استشارية مكثفة يف مجال التعلم اإللكرتوين ملساعدة الجامعة يف تطوير أدائها .وزيادة منوها.

األهداف:
•يتبنى املركز الوسائل اآلتية لتحقيق األهداف:
•زيادة وعي املجتمع املحيل ،و مجتمع الجامعة بأهمية التعلم اإللكرتوين ،لدعم عمليتي التعليم والتعلم.
•النهوض بالتنمية ،وتقديم دورات تدريبية ذات جودة عالية ،و تعزيز دور التعلم اإللكرتوين.
•ضامن جودة التعليم ،ورفع الكفاءة يف تنفيذ األنشطة التعليمية.
•إنشاء برامج تعلم عن بعد ،ذات نوعية و كفاءة عاليتي املستوى يف الجامعة.

اإلنجازات:
حقق مركز التعلم اإللكرتوين العديد من اإلنجازات عىل مستوى الجامعة أهمها:
•عمل نظام االمتحانات املحوسب.
•عمل نظام إدارة التعلم (.)Learning Management System
•عمل نظام التقييم األكادميي املحوسب.
•حوسبة عدد من املواد إلكرتونياً.
•إعطاء عدد من الدورات يف كيفية استخدام أدوات التعلم اإللكرتوين.

مركز التعلّم اإللكرتو ّين
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مركز التّعليم المستمر
الرؤيا:

يعد مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع حلقة الوصل التي تربط الجامعة
باملجتمع املحيل ،والطريق الواصل من الجامعة إىل مؤسسات املجتمع وأبنائه كافة،
حيث يرتجم الدور املحوري للجامعة ،لتعميق الرتابط والتواصل بينها ومؤسسات
املجتمع املحيط واألفراد بشكل عام ،والوقوف عىل االحتياجات التدريبية يف املجاالت
املختلفة ،التي يؤدي تحقيقها إىل زيادة الكفاءات العلمية والعملية واملهنية
للعاملني فيها ،وذلك بعقد الدورات املتخصصة يف مختلف الربامج والتخصصات،
وفق الضوابط التي تضعها وزارة التعليم العايل.
نتطلع ألن يكون مركز تدريب متميزا عىل مستوى املنطقة ،يتبع أحدث األساليب
واإلمكانات يف مجال التدريب ،ويساهم يف رفع قدرات املوارد البرشية األردنية
والعربية  ،بربط الجوانب األكادميية مع الواقع التطبيقي.

الرسالة:

تطوير القدرات البرشية املتمثلة بأهمية الجامعة والعاملني فيها واملجتمع املحيل
عن طريق تعريف املتدربني  /الفئة املستهدفة بأهمية التدريب ،مع حاجة سوق
العمل للكوادر املؤهلة.

األهداف:

السيد سعد املغريب
مدير مركز التعلّيم املستمر

يهدف مركز التعليم املستمر إىل ما ييل:
•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 جودة الدورات التدريبية النوعية.
•تحقيق إيرادات تغطي نفقات املركز ،ورفد موازنة الجامعة للقيام مبهامها يف تحسني جودة التعليم.

إحدى دورات التعليم املستمر
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أ.د .رئيس الجامعة يرعى تخريج الفوج األول من طلبة جامعة اسطنبول  29مايو

أ.د .رئيس الجامعة يكرم بعض أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف دورات مركز التعليم املستمر

العلوم العسكريّة

السيد سامل أبو زيد
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مكتب تصديق الشهادات  -ال ّتعليم العالي

من اليمني :فاطمة جرار ،عدنان خالف ،محمد قبشوره ،محمد العبادي

مكتب خدمة العلم
تأسس مكتب خدمة العلم يف جامعة البرتا يف عام  ،2010من أجل تسهيل اإلجراءات عىل الطالب وموظفي الجامعة الخاضعني لقانون خدمة العلم.
يعمل املكتب عىل تأجيل دفاتر خدمة العلم للمواليد املطلوبة ،وكذلك املوافقة عىل تأجيل الفصول الدراسية للطالب ،والتأكد من إدخالهم عىل
األنظمة الخاصة بذلك.

من اليمني :حمزة الهروط ،أمجد الحامد ،املقدم إسامعيل األزايدة(مدير املكتب) ،حامدة الزبن
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إدارة المشاريع
من إنجازات إدارة المشاريع :
•تركيب نظام تسخني مياه بواسطة الطاقة الشمسية يف مبنى عامدة شؤون
الطلبة
•تأهيل مركز تدريب تعليم األطفال ،يف مبنى كلية اآلداب والعلوم ،حيث
تم تركيب أجهزة صوتية وتركيب عواكس عىل الزجاج للمشاهدة باتجاه
واحد.
•عمل صيانة للطبقة العازلة عىل سطح مبنى كلية تكنولوجيا املعلومات
ملنع ترسب مياه األمطار وإعادة تأهيل وتشغيل مراوح شفط الغازات
ملختربات الكيمياء.
•إعادة تأهيل  8قاعات صفية ،ومختربات حاسوب يف مبنى كلية العلوم
اإلدارية واملالية مبساحة  450م 2تقريباً.
•تركيب تهوية ميكانيكية يف قاعة مروان الدحلة يف مبنى املكتبة.

املهندس أحمد الفرحان
مدير إدارة املشاريع

•إنشاء مدخل جديد لكلية الصيدلة والعلوم الطبية ،والقيام بأعامل الدراسات اإلنشائية ،وعمل فحوصات مختربية للتأكد من
سالمة املنشأ ،وقدرته عىل تحمل طابق رابع.
•إعادة تأهيل طابق التسوية يف مبنى النادي والكافترييا بهدف
استثامره ،والبدء بأعامل إعادة تأهيل الكافترييا ،لتالئم متطلبات
مطعم حديث ،والبدء بإنشاء مبنى درج ومصعد لنادي الجامعة.
•إعادة تأهيل طابق التسوية يف سكن الطالبات ،وعمل صالة
بلياردو وألعاب أخرى ،وعمل صالة لياقة بدنية ( صالة  +مرافق
صحية ).
•وعمل صالون تجميل للسيدات ،وعمل عزل صويت لقسامات
فاصلة بني غرف التلفزيون واملمرات ،وتركيب نظام تسخني مياه
بواسطة الطاقة الشمسية.
•تأهيل مخترب للتصميم الجرافييك يف مبنى كلّية العامرة
والتصميم ،واإلرشاف عىل إنشاء ملحق للكلية مبساحة  850م.2
•إنشاء مبنى ملديرية اللوازم واملشرتيات مبساحة 130م.2
•اإلرشاف عىل استالم محطة التنقية ومراقبة التشغيل األويل،
ومتديد خطوط رئيسية لنقل املياه بعد التنقية إىل خزانات
تجميع.
•تصميم البوابة الجنوبية (بوابة رقم  )7واإلرشاف عىل تنفيذها،
وفتح وإنشاء بوابة حديدية قرب البوابة الرئيسية ،وصيانة طرق
الجامعة الداخلية.
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نادي الجامعة

من اليمني :السيد سامي األسمر ،د .وائل أبو دية ،أ.د .أحمد الخطيب (رئيس النادي)،
د .سهري سوداين ،م .ملياء جوينات ،د .زهري الطاهات ،د .إياد املالح ،د .فيصل أبو الرب
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بطولة البلياردو الثانية لنادي الجامعة

رحلة إىل مدينة العقبة

رحلة الكرامة والبحر امليت

رحلة ام قيس وعجلون

نادي الجامعة
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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

216

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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سنوات العمل و ال ّدراسة في جامعة البترا
مرحلة ممتعة من العمر ال ت ُ ْنسى
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سنوات العمل و ال ّدراسة في جامعة البترا
مرحلة ممتعة من العمر ال ت ُ ْنسى
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محتويات الكتاب السنوي
املوضوع

الصفحة

املوضوع

الصفحة

من أقوال صاحب الجاللة امللك عبدالله الثاين املعظم

2

يف رحاب الحرم الجامعي

41

جامعة البرتا يف سطور

4

الجامعة يف ذاكرة الخريجني

42

التاريخ القيادي للجامعة

7

كلية اآلداب والعلوم

47

رؤية ورسالة الجامعة

8

كلية العامرة والتصميم

83

كلمة رئيس الجامعة

10

كلية العلوم اإلدارية واملالية

101

مجلس األمناء

12

كلية الصيدلة والعلوم الطبية

137

مجلس الجامعة

13

كلية تكنولوجيا املعلومات

155

مجلس العمداء

15

عامدة البحث العلمي وال ّدراسات العليا

167

نائب الرئيس

16

عامدة شؤون الطلبة

173

الكادر اإلداري املساند للرئاسة

17

عامدة القبول والتسجيل

187

الهيكل التنظيمي

18

الدوائر واملراكز

191

االتفاقيات

19

نادي الجامعة

210

ضيوف الجامعة

20

لقطات من حفالت التخريج

212

صور من الذاكرة

24

نشيد جامعة البرتا

216

تكريم

25

نشيد موطني

217

حفل جامعة البرتا مبناسبة مرور عرشين عاماً عىل تأسيسها

31

سنوات العمل والدراسة يف جامعة البرتا مرحلة
ممتعة من العمر ال ُتنْىس
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يف رحاب البرتا

32

محتويات الكتاب السنوي

220

جامعة البرتا  ...عنوان للتم ّيز

33

لجنة إعداد الكتاب السنوي

221

الجامعة يف خدمة املجتمع املحيل

35

تهان ٍ شخصية

222

220

لجنة إعداد الكتاب السنوي
				
•أ.د .أحمد الخطيب  /عميد شؤون الطلبة
				
•د .عاطف كنعان  /كلّية اآلداب والعلوم

مق ّررا ً
ُم َدقِّق لُغوي

				
•د .أحمد عمر  /كلّية العامرة والتصميم

تصميم الكتاب

				
•السيدة ليىل قدورة  /كلّية اآلداب والعلوم

ُم َدقِّق عام و ُم َن ِّسق

		
•السيد ماهر أبو جعفر  /مدير دائرة العالقات العا ّمة وال ّد ْول ّية
				
•السيد اطراد املجايل  /عامدة شؤون الطلبة
				
•السيد أسامة الع ّواد  /عامدة شؤون الطلبة

		
•السيد رائد أبو يعقوب  /دائرة العالقات العامة وال ّد ْول ّية

عض ًوا
عض ًوا
تنسيق ومتابعة
متابعة

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 .أحمد عمر  /ك ّلية العمارة والتصميم
اإلخـراج الفنـي :أحمد إسعيد
فرز ومعالجة الصور :معاذ عبد الحق

تصوير :استوديو اللقطة الجميلة  /عدي الكسواني
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تهان ٍ شخصية
ألف ُمبارَك للخريجـ
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تخصص :

تهان ٍ شخصية
ألف ُمبارَك للخريجـ

تخصص :

223

تهان ٍ شخصية
ألف ُمبارَك للخريجـ
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تخصص :

