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«قل هل ي�ستوي الذين يعلمون
والذين ال يعلمون � مَّإنا يتذكر
�أولو الألباب»
الزمر �آية 9
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�إن من احلتمي �أن يكون لل�شباب الأردين الدور
الفاعل ،وامل�شاركة اجلدية يف �ش�ؤون و�شجون
الوطن ,فهم فر�سان التغيري القادرون على �إحداث
نقلة نوعية يف م�ستقبل هذا الوطن،وحتقيق الغد
امل�شرق لأجياله املقبلة.
من أقوال جاللة امللك عبداهلل الثاني املعظم
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حضرة صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم
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حضرة صاحب السمو امللكي األمير احلسني ولي العهد

جامعة البرتا يف �سطور
10

ما �إن بزغ فجر الت�سعينات من العقد املتوج للقرن املا�ضي ،حتى �شرع نفر من احلاملني الذين ي�ستلهمون الذرا ،ويقتفون �آثار ُخطا
املجد امل�ؤثل ،يحيكون خلا�صرة عمان اجلنوبية ،عا�صمة �آل ها�شم ،ز ّنار ًا يطوقها �سداه لآلىء من عراقة الأنباط وحلمته هدى من
م�آثر الها�شميني ،ذلكم هو “جامعة البرتا” التي �سرعان ما �أر�سلت �أريجها ،وعبق �أنفا�سها يف م�شرق الوطن ومغربه ،لتجتذب
قلوب �شباب ربطتهم العروبة ب�أوا�صر ال تنف�صم لها عرى ،خفقت �شغافها مع نب�ضات �صدورهم يف ات�ساق وتناغم �شفافني ،ال
تزيدها الأيام �إال نداوة و�صدق ًا.
قات ٍ
وما البرتا ِ�سوى َخ َف ِ
قلب				
بـهـا حـ ّلوا يــقودهُ ُـم �ضــيا ٌء				

مُتا ِز ُجه ُ
قلوب الواعدينا
لهم َ
�سبيل املهتدينا
ينري ْ

وكان �أمام امل�ؤ�س�سني �أكرث من ا�سم لهذه الوليدة ،فوقع االختيار على «البرتا» ليكون قالدة ي�شع بها عنق هذه الفتية اجليداء هدية
مو�سومة باحلب والرجاء ،من �أجدادنا العرب الأنباط ،يدعونها لإعادة �صياغة املعجزات ،ولكن مل البرتا؟ هل هي عودة م�شبوهة
للوقوف على الأطالل؟ �أم هل هو ا�ستدعاء للما�ضي يف محاولة بائ�سة لإلغاء احلا�ضر؟ مل يكن وراء هذه الت�سمية �أي من هذين
الأمرين ،لقد كان الدافع �إلى ذلك العمل على ا�ستيعاب عاقل واقعي لأجمادنا؛ ليكون منطلق ًا لنا نبني على مثاله ،ولكن ال نهجع
يف ظالله ،بل نبني من وحيه حا�ضر ًا يحفل مبكت�سبات الع�صر ومنجزاته ،وتطلعات امل�ستقبل و�أدواته ،ال اجرتار ًا له ،وال بكا ًء على
ر�سومه و�أطالله.
�سعى للحا�ضر املن�شود ُقدْما
		
عريق
ما�ض ٍ
وما البرتا �سوى ٍ

منذ البداية وهذه احلا�ضنة املعرفية ت�سعى للو�صول �إلى املعاين الكبرية ،بعراقة املكان ،والتاريخ املفتوح على ال�شم�س ،هنا يف
البرتا احلا�ضنة ،وهناك يف البرتا املعجزة ....لقد �أ�صغينا بقلوبنا وعقولنا �إلى وقع البدايات؛ حيث �أقام �أجدادنا العرب الأنباط
ح�ضارة يف ال�صحراء ،فا�ستوحينا من كل ذلك معنى �أن يكون الإبداع نافذة ،واالبتكار باب ًا تنفتح �أبوابه دائم ًا على امل�ستقبل.
ويف جامعة البرتا تخت�صر امل�سافات الطويلة ما بني احلرف واملعنى ...وتت�شابك خطوط العقل والقلب ،حيث تنجلي الر�ؤية،
ويكت�شف الإدراك �أن العقل ما هو �إال عربة يحركها قلب ال يفت�أ يعمل ...ومن ي�ستقل تلك العربة ي�صل قاطعا الطريق بني �صياغة
الكلمة واالغتناء باملعرفة بكفاية واجتهاد.
لقد ا�ستطاعت جامعة البرتا التي تهتدي مبعجزة مدينة الأنباط يف البرتا ،انطالقا من عراقتها املحفوظة ب�سيادة املوروث على
دالالت اال�سم� ،أن ت�صل �إلى حيث يخطو طلبة العلم فيها نحو امل�ستقبل مبا ميتلكون من �أدوات الفهم.
�أجل� !...إنها البرتا ...التي �أ�صبحت من �أعاجيب الدنيا ال�سبع يف الألفية الثالثة ،ت�شع بنورها يف كل اجتاهات الأر�ض ،ومل يكن
�أمام جامعة البرتا �إال �أن تقبل التحدي يف ربط ال�سلوك باملعرفة ،و�أن تكون كما البرتا مثار �إعجاب طالبي العلم من �أبناء الوطن
والأمة ،تخطو نحو العلم بخطوات �سريعة ،ولكن ثابتة لت�صبح يف املقدمة بني امل�ؤ�س�سات الأكادميية ،والأكرث متيز ًا.
وبف�ضل القادة الذين تعاقبوا على رئا�ستها من العلماء الأجالء ،متكنت جامعة البرتا من توثيق الأ�صالة ،وتعريب االنتماء من
خالل ارتباطها با�سم املدينة العريقة ،وبني املعا�صرة من خالل ما تنتجه يف جمال املعرفة ،و�أن تكون ا�ستجاباتها للتحدي حافز ًا
لتحرير الطاقات الكامنة يف نفو�س طالبي العلم و�إيقاظ اخليارات التي تعجز ر�ؤاهم اخلا�صة عن تبنيها ،و�أن تلبي احتياجات
ال�سوق العربي ،والإقليمي يف التخ�ص�صات كافة ،التي تواكب متطلبات الع�صر.
وقد تعاقب على �إدارة اجلامعة منذ ت�أ�سي�سها علماء �أجالء من خرية �أبناء الوطن ،امل�شهود لهم بالتميز والكفاية �أمثال :معايل
الأ�ستاذ الدكتور �أمني محمود ،وزير الثقافة الأ�سبق ،ومعايل الأ�ستاذ الدكتور محمود ال�سمرة ،الذي كان �أي�ض ًا وزير ًا للثقافة،
ورئي�س ًا للجامعة الأردنية ل�سنوات طويلة ،والأ�ستاذ الدكتور �أحمد �سامل ،والأ�ستاذ الدكتور نزار الري�س ،وامل�ست�شارون الذين
ت�ضافرت جهودهم مع الر�ؤ�ساء لإر�ساء قواعد �أكادميية على �أ�س�س متينة ،وتوجهت اجلهود م�ؤخر ًا برئا�سة دولة الأ�ستاذ الدكتور
عدنان بدران.
لقد متكنت هذه احلا�ضنة املعرفية ،التي مازجت بني العراقة واحلداثة ،من �أن حتتل مكانة متقدمة بني امل�ؤ�س�سات الأكادميية
الأخرى على م�ستوى الوطن ،و�أن تنفرد يف التميز يف الكثري من التخ�ص�صات فيها ،و�أن ترتقي مبدخالتها  -من خالل تطبيقها
ملعايري اجلودة -لتكون مخرجاتها على درجة عالية من التفوق والإبداع ،وذلك من وحي �إميانها ب�ضرورة �أن يت�سلح �أبناء الأمة
بالعلم واملعرفة.
كما متكنت البرتا من توحيد م�ستوى املدخالت ،واالرتقاء مب�ستواها من خالل ما متلكه من �إمكانات؛ �إذ امتلكت القدرة على
رفع م�ستوى امللتحقني بها مع اختالف ال�شروط املرجعية للمدخالت ،وتعدد م�ستويات التح�صيل ،فارتفعت م�ستويات اخلريجني،
وارتقت �إلى م�ستوى عال من املهنية ،منطلقة من �إميانها ب�أهمية اال�ستثمار يف الإن�سان؛ ليكون قادرا على حتقيق الذات ،وبهذا
�أمكنها �أن تكون مناف�س ًا يح�سب له ح�ساب يف �سوق العمل.
كما تدفع اجلامعة بعجلة التنمية والتطوير ملجتمعها املحلي من خالل �إميانها املطلق ب�ضرورة االنفتاح عليه ،وتقدمي كل العون
وامل�ساعدة له للنهو�ض به من خالل التو�سع يف براجمها التدريبية املختلفة.
�أما خريجو اجلامعة ،فتحت�ضنهم الكثري من امل�ؤ�س�سات الوطنية ،والعربية ،والدولية يف القطاعني العام واخلا�ص ،لي�ساهموا يف
دفع عجلة التنمية يف املجاالت ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والتعليمية ،وال�صحية ،والثقافية.
تبد�أ اخلطوة الأولى لأبنائنا الطلبة  -بعد �إنهاء املرحلة الثانوية بنجاح -بعملية انتقاء واختيار امل�سرب املنا�سب بكل متقدم ،بحيث
ي�ؤهله لتحقيق طموحه و�أحالمه التي منت معه منذ طفولته الأولى ،حيث متكنه برامج اجلامعة الأكادميية من حرية االنتقاء يف
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امل�سار الأكادميي الذي ينا�سبه ،ثم يبد�أ الطالب باالقرتاب من حتقيق املجد والأمل من خالل طريق النور الذي يت�شكل �أمامه يف
قاعات الدر�س ،التي ي�شرف عليها �أ�ساتذة على درجة عالية من الت�أهيل الأكادميي ،واملقدرة على تو�صيل املعلومة وغر�س املعرفة
يف ذهن الطالب ،وتدريبه على البحث واال�ستق�صاء.
لقد ا�ستطاعت جامعة البرتا الو�صول �إلى العاملية يف براجمها ،كما نظمت الكثري من امل�ؤمترات الدولية التي ا�ستقطبت كبار
العلماء والباحثني من كافة دول العامل العربي والإ�سالمي ،وقد ت�أتّى لها ذلك بف�ضل جهود ر�ؤ�سائها ،ي�ساندهم يف ذلك جمل�س
الأمناء الذي ي�ضم �أ�صحاب اخلربة واملعرفة من النخبة ،الذين ا�ستطاعوا �أن يوجهوا حركة النماء والتطور فيها �إلى الأمام ،و�أن
ي�سكبوا ع�صارة فكرهم ومعرفتهم ،لتكون وقودا ي�سرع من حركتها يف التطور ،للو�صول �إلى حتقيق الأهداف والغايات املر�سومة،
وكان للخربات الرتاكمية لر�ؤ�ساء اجلامعة الأثر البالغ يف هذا ال�سبيل .
ويكفي جامعة البرتا فخرا �أن تبو�أ خريجوها منا�صب رفيعة يف القطاعني العام واخلا�ص ،و�أنها �أ�صبحت مق�صدا لدار�سني وفدوا
اليها من �أكرث من �أربعني دولة عربية و�أجنبية ،وتخرجوا منها عائدين �إلى بالدهم؛ ليحتلوا فيها مراكز ذات �ش�أن يف الوزارات
املختلفة ،ويف ال�سلكني الع�سكري واملدين على حد �سواء.
لقد ا�ستطاعت جامعة البرتا �أن تغر�س يف عقول طلبتها املبادىء والأ�س�س العلمية للإدارة ،والت�سويق ،واملحا�سبة ،والعلوم املالية
وامل�صرفية� ،إ�ضافة �إلى تزويد ال�سوق املحلي باملخت�صني الأكادمييني ذوي القدرة الإبداعية يف جماالت تكنولوجيا املعلومات،
وال�صيدلة ،والكيمياء ،وهند�سة العمارة ،والت�صميم الداخلي ،واملتميزين يف قطاع ال�صحافة والإعالم على امل�ستوى العربي.
و�إميانا من اجلامعة ب�ضرورة مواكبة التطور العلمي يف تكنولوجيا املعلومات ،خا�صة و�أن التقدم �أ�صبح يقا�س مبا لدى الدول من
نه�ضة علمية وتقنية يف هذا املجال ،فقد بادرت �إلى طرح تخ�ص�صات تواكب احتياجات الع�صر مثل  :هند�سة الربجميات ،ونظم
املعلومات احلا�سوبية ،ونظم املعلومات الإدارية ،والأعمال والتجارة الإلكرتونية ،و�شبكات احلا�سوب ،وغريها.
وجامعة البرتا معتمدة اعتمادا عاما وخا�صا ،وهي ع�ضو يف احتاد اجلامعات العربية ،واحتاد جامعات العامل الإ�سالمي ،واحتاد
اجلامعات الدويل ،واحتاد اجلامعات العربية والأوروبية ،كما �أنها ع�ضو م�ؤ�س�س يف رابطة امل�ؤ�س�سات العربية اخلا�صة للتعليم
العايل.
وت�شكل عمادة �ش�ؤون الطلبة يف اجلامعة حلقة و�صل بني الإدارة وطلبتها ،وتعد من �أهم مكونات الإدارة اجلامعية و�أكرثها قرب ًا
من الطلبة ،حيث ت�ضطلع مبهمة �إعداد الربامج اخلا�صة ب�صقل �شخ�صية الطالب ،وتنمية مواهبه ،وميوله الفنية والريا�ضية،
على نحو يغني جتربته اجلامعية ،ولتحقيق تلك الأهداف تقوم العمادة ب�إعداد الربامج الثقافية ،والفنية ،واالجتماعية ،بالإ�ضافة
�إلى املباريات ،وامل�سابقات الريا�ضية ،كما تقدم خدمة التوجيه النف�سي مل�ساعدة الطلبة الذين يواجهون �صعوبات يف التكيف مع
متطلبات احلياة اجلامعية ،كما تتيح لهم الفر�صة ل�صقل وعيهم الفكري والوطني ،وذلك عرب جمل�س الطلبة والأندية واجلمعيات
واللجان .وتركز العمادة على الطلبة املتفوقني �أكادميي ًا� ،أو يف الأن�شطة الالمنهجية (ريا�ضة وفن وثقافة�...إلخ) من خالل التكرمي
واحلوافز ،وتهيئة الفر�صة لهم لتنمية تلك املواهب.
وتقوم العمادة مبتابعة �ش�ؤون الطلبة الوافدين ،وت�سهيل اندماجهم مع املجتمع املحلي ،وتذليل ال�صعوبات التي قد تواجههم ،كما
تقوم مبتابعة �ش�ؤون اخلريجني ،ومد ج�سور ال�صلة مع ال�سوق املحلي لإيجاد فر�ص عمل منا�سبة لهم ،كذلك ت�سعى �إلى املحافظة
على ال�صلة معهم لتعزيز عالقتهم باجلامعة ،وانتمائهم �إليها.
وتتيح العمادة الفر�صة لطلبة اجلامعة لالنخراط يف �أن�شطة وخدمات تخ�ص املجتمع املحلي ،وتعزز التوا�صل بامل�ؤ�س�سات والهيئات
الوطنية يف القطاعني العام واخلا�ص �إميانا منها بالدور املهم ،الذي ينبغي على اجلامعات القيام به خدم ًة للمجتمع املحلي� ،إلى
جانب امل�سوحات العلمية التي جتريها كوادر اجلامعة للتخطيط ملا يحتاجه ال�سوق املحلي من تخ�ص�صات مختلفة.

<

ر�ؤية اجلامعة:

«ت�سعى جامعة البرتا لأن تكون اخليار الأف�ضل للعلماء واملتعلمني يف الأردن واملنطقة».

<

ر�سالة اجلامعة :

<

غايتنا:

�أن نقوم بدور حيوي يف تطوير الأمة ،وذلك عن طريق خلق ون�شر املعرفة والتكنولوجيا ،و�إعداد اخلريجني القادرين على امل�ساهمة
الإيجابية يف خدمة جمتمعهم.

<

مهمتنا:

�أن نوفر بيئة علمية ،وثقافية ،واجتماعية ،كفيلة بتطوير فر�ص التعلم النوعي والفكر اخلالق واالبتكار والبحث العلمي ،وتنمية
مهارات منت�سبيها ،وتعزيز دورها يف خدمة املجتمع ،و�إعداد خريج قادر على التعلم ،والتفكري النقدي ،والإبداعي ،والتناف�س يف
�سوق العمل.

<

ِق َي ُمنـــــا:

التعلم من �أجل املعرفة.
الفر�ص املت�ساوية يف التعلم والتميز.
التعلم كيف نتعلم.
التعلم مدى احلياة.
احرتام التنوع والتعددية والر�أي الآخر.
عمل الفريق والتعاون.
تثمني الإبداع والإجناز.
�صون احلرية الفكرية.
االلتزام بالعدالة االجتماعية ،وامل�س�ؤولية االجتماعية.
تنمية القيادة ،واخل�ضوع للم�ساءلة واملحا�سبة.
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< ن�شيد جامعة البرتا

فا�ص َعدي
�أَ� ْ���ش��� َر ْع���ت َب��ا َب��ك لل َمعايل ْ

���ش���اع َ���ل ب���ال���ف����ؤا ِد و ب��ال�� َي��د
َو ُخ�������ذي ا َمل���� ِ

��ام�� َع�� َة َ
احل�����ض��ا َر ِة وال�� ُه��دى
َب��ْت��رْ ا ُءَ ،ج ِ

فيِ َ����ص���خْ ِ���ر ِك ال���������� َو ْر ِد ّي �آم ُ
��������ال ال�� َغ ِ��د
تَ�����س�� َّل��ح��ي ب���ال��� ِع��� ْل ِ���م وا ُ
�����ق ال��� َن���دي
خل����� ُل ِ
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��دي
ه��ا �أ ْن����ت را ِئ َ
�����د ٌة َف��دوم��ي َوا� ْ��س�� َع َ
َف ْلت َْ�س َل ِم ال َبترْ ا ُء َج ِام َع ًة َل َنا
���اب اتَّ����خ ْ
����ذ ِت َن�� ْه ً��ج��ا َق�� ِّي�� َم��ا
ال�� ِف�� ْك�� ُر َوا َلأ َد ْب ال��� َرف���ي��� ُع َت���أَ َّ���ص�لا
َو ِم�����نَ ال ِ���ك���ت ِ
ال��� َف���نُّ والإب���������دا ُع ُخ َّ
���ط���ا � ْأح��� ُر ًف���ا

���ك ،ف��ا� ْ��س��ت ََ��ح��ا َل ْ��ت �أنجْ ُ ��� َم���ا
يف � ِ��س��ف ِ��ر ُح��� ِّب ِ

َو َح�� َل�� ْل ِ��ت يف ال��� َق��� ْر ِن َ
اجل���دي ِ���د َم��ك��ا َن�� ًة و�إل�����ى ال�ُث�ررُ َّي���ا � َ����س���� ْو َف َن����ْ���ص��� َع��� ُد � ُ��س�� َّل�� َم��ا
َف ْلت َْ�س َل ِم ال َبترْ ا ُء َج ِام َع ًة َل َنا
�����اك َم����� ْوف�����و ُر َ
اجل����ن����ىَ ،و ُم َ
������ؤ َّم����� ُل
نا�ض ٌر
َو ِح�����م ِ
���ك ِ
��ات َر ْو ُ����ض ِ
ي��ا ُح��� َّر َة ال�� َق��� َ��س��م ِ
زاه���� ٌر
���ج ِ
���د ن����و ٌر ِ
َل ِ
����ك يف � َ��س��ب��ي ِ��ل ا َمل ْ

ْ���ك�ي�ر َي��� ْ��س��م��و ا َمل���� ْو ِئ���� ُل
ب���ال��� َب ْ���ح ِ
���ث وال���تَ���ف ِ

����ب ال����ط ّ
�����ص�� َق�� ُل
تاجها
��ل�ا ِب ِع���� ْن َ
َو َم ِ
����واه ُ
َع��� َّم���انُ َم��� ْه���د ُِك ،وال��� ُع���رو َب��� ُة ُ
����د ِك ُت ْ
َف ْلت َْ�س َل ِم ال َبترْ ا ُء َج ِام َع ًة َل َنا
�����ص���� ْر ِت َج�� َّن��تَ��ن��ا َووا ِق�������� َع ُح�� ْل��مِ �� َن��ا
َي�� ْك��ف��ي ِ��ك فَ���خْ ���ر ًا ي��ا َم���ن���ا َر َة ُح ِّبنا �أَنْ ِ
�����ص�� ْر ِح �أَ ْن��� َب َ
م�������ه�������و َر ٍة ِب���� َوف����ا ِئ����ن����اَ ،وب��� َع���زْ ِم��� َن���ا
���ل َرا َي���� ٍة
َو َر َف��� ْع ِ
مَ ْ
���ت َف���� ْو َق ال َّ
�أَ� َّ��س��� ْ��س��ت ِل�� ْل��مِ �� َه ِ��ن َ
احل��دي�� َث�� ِة َم�� ْع�� َه��د ًا
َف ْلت َْ�س َل ِم ال َبترْ ا ُء َج ِام َع ًة َل َنا

���������د ْو ِت يف ُد ْن����ي����ا ال��� َّث���ق���ا َف��� ِة َم��� ْو ِط��� َن���ا
َو َغ َ

< التاريخ القيادي للجامعة:

معايل الأ�ستاذ الدكتور �أمني محمود
�أيلول� 1991إلى كانون ثان 1993
متوز � 2003إلى متوز 2005

معايل الأ�ستاذ الدكتور محمود ال�سمرة
كانون ثان � 1993إلى حزيران 2003

الأ�ستاذ الدكتور �أحمد �سامل
�أيلول � 2005إلى �آب 2006

الأ�ستاذ الدكتور نزار الري�س
�أيلول � 2006إلى حزيران 2007

15

كلمة رئي�س اجلامعة:
متثل اجلامعة ح�ضارة الأمة مبا و�صلت ثقافاتها ال�سيا�سية ،والفكرية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية �إلى مدارات حديثة،
حتاكي احلا�ضر ،وت�ست�شرف امل�ستقبل ،وت�ؤ�صل الرتاث احلي ،وتختزل التقاليد البالية اجلامدة ،التي تعيق تقدم الأمة
ومنوها وتطورها� ،إلى م�ساحات ف�ضائية وا�سعة.
واجلامعة هي �أداة التغيري يف املجتمع ،ففي حرمها اجلامعي تت�شكل �صياغة الإن�سان املتوازن ،نتيجة تالحم الأفكار
مع الفل�سفة والأب�ستومولوجيا ،لبناء الفكر اخلالق ،الذي يقود �إلى الإبداع ،واالبتكار ،والبحث واال�ستق�صاء،
واكت�شاف املجهول.
وتنجح اجلامعة يف ت�أدية ر�سالتها من خالل مخرجاتها ،و�سلوك طلبتها ،وتعاملهم مع الأ�ساتذة ،ومع بع�ضهم البع�ض،
وتر�سيخ اخلطاب اجلامعي ،الذي ي�أخذ ب�أدبيات احلوار ،والعقالنية والت�سامح ،بعيدا عن االنفرادية .وعندما يتحول
االختالف والتباين يف الر�أي �إلى عنف وحقد وكراهية ،ف�إن اجلامعة تكون قد ف�شلت يف ت�أدية ر�سالتها ،وعليها �إعادة
النظر يف فل�سفتها ،لو�ضع الأمور يف ن�صابها ال�صحيح ،لعودة اجلامعة منارة فكرية عرب احلواجز اجلهوية ،والطائفية،
واملذهبية ،والع�صبية القبلية.
�أعزائي الطلبة:
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تبنت جامعتكم البرتا يف ا�سرتاتيجيتها امل�ستقبلية جودة التدري�س ،ودعم البحث العلمي ،لتكون مخرجات اجلامعة
من اخلريجني ،ومن البحوث املن�شورة يف دوريات محكمة ،وبراءات االخرتاع ،ميزة تقود �إلى �إبداع ال�شباب يف �شق
طريقهم �إلى م�ستقبل �أف�ضل.
ومن هذا املنطلق ،فلقد قامت اجلامعة بتكثيف بعثاتها للمميزين من خريجيها �إلى اخلارج لنيل درجة الدكتوراه،
لدعم كوادرها العلمية ،كما قامت ب�إن�شاء مركز التطوير الأكادميي ،لعقد دورات مكثفة لأع�ضاء هيئة التدري�س يف
التعليم الإلكرتوين ،والتعليم املدمج ،كما قامت ب�إعادة ت�أهيل قاعاتها ومخترباتها ،وجتهيزها ب�أحدث الأجهزة املخربية
والتعليمية ،لتوفري الأف�ضل لطلبتها.
واجلامعة م�ستمرة يف تطوير بنيتها التحتية ملرافق اجلامعة املختلفة ،من منتديات ،ومرافق الأن�شطة الطالبية ،لتنمية
مواهب الطلبة ،و�إبداعاتهم الثقافية والريا�ضية والفنية ،هذا باال�ضافة �إلى توفري حرم جامعي خالق ي�شجع تالقح
الفكر ،وجتاذب احلوار ،واحرتام االختالف يف الر�أي ،لبناء �أ�سرة جامعية “برتاوية” ت�سودها املودة واالحرتام
املتبادل.
فهنيئاً لكم �أيها اخلريجون مبا عملتم ،وهنيئاً لأهلكم وذويكم و�أ�صدقائكم مبا �أجنزمت� ،أنتم “فر�سان التغيري” ،و�أدوات
التحديث والتطوير ،مل�ستقبل م�شرق واعد .ف�أنتم الأمل والرجاء ،لبناء الأردن الأف�ضل والأحلى.
مع �أطيب متنياتي لكم بالتوفيق
رئي�س اجلامعـة
�أ.د.عدنان بدران
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الأ�ستاذ الدكتور عدنان بدران
رئي�س اجلامعة

< جمل�س الأمناء :
يتولى جمل�س الأمناء ر�سم ال�سيا�سة العامة للجامعة ،و�إقرار اخلطة ال�سنوية واال�سرتاتيجية لها ،وتقييم �أدائها ،والتن�سيب ب�إن�شاء
الربامج والتخ�ص�صات الأكادميية فيها ،بالإ�ضافة �إلى حتديد الر�سوم الدرا�سية التي ت�ستوفيها اجلامعة من الطلبة يف مختلف
التخ�ص�صات ،كما يقوم ب�إقرار املوازنة ال�سنوية للجامعة ،وبياناتها املالية اخلتامية ،ومناق�شة تقريرها ال�سنوي.

معايل املهند�س علي ال�سحيمات
رئي�س ًا

�أ.د .عدنان بدران

املهند�س �أمني �أحمد �شجراوي

املهند�س "محمد نبيل" �صالح زكي
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املهند�س خالد عبد الكرمي الدحلة

�أ.د .مروان ممدوح موال

الأ�ستاذ فاروق عبد احلليم بدران

املهند�س "محمد مازن" �شفيق الأن�صاري

الأ�ستاذ مو�سى عبد العزيز �شحادة

املهند�س عوين زكي �شاكر الأ�سري

�أ.د� .سعيد �سامي احلالق

�أ.د .عاي�ش محمود زيتون
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< جمل�س اجلامعة :
يتولى جمل�س اجلامعة العمل على رفع م�ستوى اخلدمات التي تقدمها اجلامعة يف جماالت التعليم ،والبحث العلمي ،والتدريب
واخلدمة العامة ،وبحث م�شروعات �أنظمة اجلامعة وتعليماتها ،ودرا�سة اخلطة ال�سنوية مل�شاريع اجلامعة الإمنائية ،واملوافقة على
تقارير �أداء اجلامعة و�أن�شطتها و�إجنازاتها.

�أ.د .عدنان بدران
رئي�س اجلامعة (رئي�س ًا)

�أ.د .نزار الري�س

نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية ،وعميد
البحث العلمي والدرا�سات العليا

�أ.د .محمد العناين

�أ.د.توفيق عرفات

عميد كلية الآداب والعلوم

عميد كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية
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�أ.د� .أحمد عبد اجلواد

د .رفيق عمر

د .علي ياغي

عميد كلية العمارة والفنون

عميد كلية العلوم الإدارية واملالية

د .غ�سان عي�سى
م�ساعد الرئي�س لتطوير املوقع الإلكرتوين
واحلو�سبة/عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

م�ساعد الرئي�س للتقييم وتنمية املوارد الب�شرية

د .محمد الك�سا�سبة

د .نا�صر اجلمل

د .رائد املومني

د .فار�س بدوي

عميد �ش�ؤون الطلبة

عميد القبول والت�سجيل

مدير برنامج الدرا�سات امل�سائية

ممثل كلية الآداب والعلوم

د .ب�سام حداد

د� .إح�سان الرباعي

ال�سيدة �صفاء �شحادة

ال�سيد �صالح حمدان

ممثل كلية تكنولوجيا املعلومات

ممثل كلية العمارة والفنون

املدير املايل

املدير الإداري

�أ.د .دالل ملح�س

ال�سيد مهند ملحي�س

ال�سيد يو�سف بكر

مدير مركز التطوير الأكادميي

مدير مركز احلا�سوب واملعلومات

مدير مكتب �ضبط اجلودة

21

ال�سيدة �آمال احلموري

ال�سيدة �أماين قدورة

مدير مكتب االعتماد

ممثل اخلريجني

بالإ�ضافة �إلى :
<

د� .إبراهيم الأدهم

<

ممثل كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية

<

د .هالة عبد القادر

<

ممثل كلية العلوم الإدارية واملالية

<

د .علي الذويب

<

ممثل عن املجتمع املحلي

<

د .نوار ح�سني فريز

<

ممثل عن املجتمع املحلي

<

الطالب محمد عبدالقادر العدوان

<

ممثل طلبة اجلامعة

< جمل�س العمداء :
يتولى جمل�س العمداء تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة ،وترقيتهم ،وتقييم �أعمالهم و�أن�شطتهم الأكادميية و�أ�ساليب
تدري�سهم وبحوثهم العلمية ،كما يتولى �إيفادهم يف بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية ،ويقوم بدرا�سة م�شروعات اخلطط
الدرا�سية املقدمة من جمال�س الكليات ،وي�صدر قرارات منح الدرجات العلمية والفخرية وال�شهادات.

�أ.د .عدنان بدران

�أ.د .نزار الري�س

نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية
وعميد البحث العلمي والدرا�سات العليا

رئي�س اجلامعة
ً
(رئي�سا)

�أ.د .محمد العناين

�أ.د .توفيق عرفات

عميد كلية الآداب والعلوم

عميد كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية
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�أ.د� .أحمد عبد اجلواد

د .رفيق عمر

عميد كلية العمارة والفنون

عميد كلية العلوم الإدارية واملالية

د .غ�سان عي�سى

م�ساعد الرئي�س لتطوير املوقع
الإلكرتوين واحلو�سبة
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

د .محمد الك�سا�سبة
عميد �ش�ؤون الطلبة

د .نا�صر اجلمل

د .علي ياغي

د .رائد املومني

عميد القبول والت�سجيل

م�ساعد الرئي�س للتقييم وتنمية املوارد الب�شرية

مدير برنامج الدرا�سات امل�سائية
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الأ�ستاذ الدكتور نزار الري�س
نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية وعميد البحث العلمي والدرا�سات العليا

< الكادر الإداري امل�ساند للرئا�سة:

ال�سيد ماهر �أبو جعفر

الآن�سة روال الن�شا�شيبي

ال�سيدة هنادة املومني

�أمني �سر املجال�س

مدير مكتب الرئي�س

مدير مكتب نائب الرئي�س
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ال�سيد جواد �إبراهيم

الآن�سة هال �أردكاين

الآن�سة مروة �صالح جودة

رئي�س الديوان

�سكرترية الرئي�س

�سكرترية م�ساعد الرئي�س
للتقييم وتنمية املوارد الب�شرية

< االتفاقيات:
تتمثل غاية جامعة البرتا يف القيام بدور حيوي يف تطوير الأم��ة ،ون�شر املعرفة والتكنولوجيا ،لذا تنوعت م�ضامني اتفاقيات
اجلامعة املوقعة هذا العام مع العديد من امل�ؤ�س�سات العلمية املحلية والعاملية .وحظي التعاون يف جمال البحث العلمي ،وتبادل
اخلربات ،و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة ،باجلزء الأكرب من م�ضامني االتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وقد تعددت اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سات املقرتنة مع اجلامعة يف جمال االتفاقيات الأكادميية والعلمية ،وكان منها :اجلامعة العربية
الدولية يف �سوريا ،وم�ؤ�س�سة “امل�ستقبل” للخدمات اجلامعية ،و�شركة “ال�سباقون” للربجميات ،وجامعة “�إند�سرتي” املاليزية،
وكلية “املنار” يف فل�سطني ،وجامعة “جاجيلونيان” البولندية ،وم�ؤ�س�سة “دانا �إيليت”.
كما بحثت اجلامعة مع جامعة “نوتنجهام” الربيطانية تفعيل اتفاقية التبادل الأكادميي والتعاون العلمي بني اجلامعتني ،و�سبل
تطويرها يف كافة املجاالت الأكادميية ،خا�صة فيما يتعلق بتبادل زيارات الطلبة ،و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،وتنظيم امل�ؤمترات يف
اجلامعتني� ،إ�ضافة �إلى تبادل الأبحاث العلمية مبا يعود بالفائدة على الطرفني.
وناق�شت جامعة البرتا مع جامعة “والية �أمبوريا” الأمريكية ،تفا�صيل جتديد اتفاقية التعاون الأكادميي بني اجلامعتني ،يف جمال
امل�ساهمة يف تعزيز التنوع الثقايف ،و�أ�س�س القبول ،وبعثات الطلبة.
وبحثت اجلامعة مع �شركة “زين” للخدمات اخللوية برامج التعليم والتدريب الإلكرتوين ،و�إن�شاء حا�ضنة لتدريب الطلبة وتنمية
قدراتهم� ،إ�ضافة �إلى ربطهم ب�سوق العمل.
كما �سعت اجلامعة �إلى توظيف اتفاقيات التعاون لتوفري بيئة تعليمية ت�ساهم يف �إعداد خريجيها؛ ليكونوا قادرين على امل�ساهمة
الإيجابية يف خدمة جمتمعهم ،وذلك عرب توقيع اتفاقية (جهاز حا�سوب محمول لكل طالب) مع وزارة االت�صاالت والربيد الأردين.
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اتفاقية “ ال�سباقون ” للربجميات

اتفاقية حا�سوب محمول مع وزارة االت�صاالت
والربيد الأردين

جتديد االتفاقية مع جامعة �أمبوريا الأمريكية

بحث التعاون الأكادميي بني جامعتي البرتا
ونوتنجهام الربيطانية

< �ضيوف اجلامعة:

امل�ست�شار الثقايف الكويتي الدكتور حمد الدعيج

26

تكرمي �أ�سرة الدكتور ن�صرت عبد الرحمن

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب ال�سيد �أحمد امل�صاروة

امل�ست�شار الثقايف العراقي الدكتور محمد �صادق ها�شم

زيارة وزير ال�صحة الأردين الدكتور نايف الفايز للجامعة

27

زيارة الوفد املاليزي برئا�سة وزيرة التعليم
العايل املاليزية للجامعة

زيارة الوفد ال�صيني للجامعة

زيارة ال�شيخ بندر �آل فهيد للجامعة

زيارة �أ.د� .إخليف الطراونة
رئي�س هيئة االعتماد للجامعة

28

زيارة ال�سيد جرير مرقة للجامعة

تكرمي د � .أحمد نوفل

تكرمي اجلراح د � .إبراهيم �صبيح

زيارة ممثلي �شركة زين للجامعة

29

زيارة ال�سفري البولندي للجامعة

تكرمي ال�سيدة رو�ضة الفرخ الهدهد

زيارة الوفد القرب�صي للجامعة

زيارة مديرة اليون�سكو للجامعة

30

زيارة �أ.د .نا�صر الدين الأ�سد للجامعة

زيارة مدر�سة احل�سني الثانوية للبنات للجامعة

زيارة املدار�س الأرثوذك�سية للجامعة

زيارة الوفد ال�سعودي للجامعة

31

زيارة ال�سفرية الفرن�سية كورين بروزيه للجامعة

زيارة د .ممدوح العبادي للجامعة

تكرمي د .معز الإ�سالم فار�س حل�صوله على جائزة
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

< تطور �أعداد الطلبة امل�سجلني يف اجلامعة لآخر ثمانية �أعوام:

32

العام اجلامعي

�أعداد الطلبة امل�سجلني

2003-2002

2908

2004/2003

3149

2005/2004

4006

2006/2005

4617

2007/2006

5132

2008/2007

5431

2009/2008

5836

2010/2009

5918

�أعداد الطلبة امل�سجلني

ال�سنة

< اجلامعة يف خدمة املجتمع املحلي:

محا�ضرة رئي�س اجلامعة
يف دائرة املكتبة الوطنية

33

تخريج �شباب اجلمعية العلمية الثقافية
برعاية رئي�س اجلامعة

م�سابقة امليكروفون الذهبي

م�شاركة املجتمع املحلي يف فعاليات اجلامعة

< جامعة البرتا تن�رش املعرفة والثقافة:

رئي�س اجلامعة يف م�ؤمتر التجمع الثالث ل�شبكة
الربملانيني ملنع النزاع والأمن الإن�ساين ي�ستمع لكلمة
�سمو الأمري احل�سن يف مدينة احل�سن العلمية

34

زيارة رئي�س اجلامعة جلامعة Jagiellonian

 Universityيف كراكوف يف بولندا

رئي�س اجلامعة يف افتتاح
م�ؤمتر جامعة العلوم الإ�سالمية

رئي�س اجلامعة يلقي كلمة يف افتتاح م�ؤمتر
تعريب العلوم الطبية يف املركز الثقايف امللكي

كلية الآداب والعلوم

كلية الآداب والعلوم

36
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يرجع تاريخ كلية الآداب �إل��ى ع��ام  ،1991حيث ت�أ�س�ست  -حت�صيل كفايات معرفية متقدمة يف جمال التخ�ص�ص.
جامعة البنات الأردنية ،وكانت كلية الآداب �أهم كلية فيها ،ومل الأهداف:
يتجاوز عدد الطالبات يف الكلية �آنذاك املائة وع�شرين طالبة - .تزويد الطلبة باملعرفة ال�ضرورية ملجابهة م�شكالت الع�صر
وحتدياته.
ويف عام � ،1999أخذت الكلية ت�ستقبل الطلبة ذكور ًا و�إناث ًا� ،إلى
�أن �أ�صبح عدد الطلبة فيها الآن حوايل �ألف وخم�سمائة طالب  -تقدمي خطط درا�سية عالية اجلودة ملختلف الربامج العلمية
التي تقدمها الأق�سام يف الكلية.
وطالبة.
 بناء ثقافة متكاملة جتمع بني العلوم والآداب.الر�ؤية:
 �إعداد مدر�سني م�ؤهلني للنهو�ض ب�أعباء الر�سالة التعليمية حتقيق منوذج متقدم ،يزود الوطن بعنا�صر القوة واملنعة.والرتبوية.
 االنتفاع من علوم الأمم و�آدابها ونظم حياتها. عقد م�ؤمترات وندوات علمية لتبادل الأفكار واخلربات يف  -متابعة م�سرية اخلريجني وتوثيق ال��رواب��ط بينهم وبنيالكلية.
جماالت التخ�ص�ص.
 تكوين ف��رق الأ���س��ا���س ال��ق��ادرة على التعامل بكفاءة مع توجيه الطاقات العقلية والإبداعية للخلق واالبتكار.التغريات التكنولوجية والثقافية املت�سارعة.
 امل�ساهمة يف خدمة املجتمع ،وامل�شاركة يف بناء �صرح الثقافة �إثراء املكتبة العربية بالبحث ،والت�أليف ،والرتجمة ،والن�شرالإن�سانية.
يف املجاالت العلمية والإن�سانية.
الر�سالة:
 تنمية م��ه��ارات التفكري العقالين واملنطقي يف التعليم  -تنمية مهارات الطلبة وملكاتهم وخرباتهم ،بتوفري الأجواءالعلمية واالجتماعية ،التي حتفزهم على التعلم والإقبال
والبحث العلمي.
على املعرفة.
 تدعيم اح�ترام قيم الأمانة العلمية يف التعليم والبحوث العناية ب�تراث احل�ضارة العربية والإ�سالمية ،و�إث��راءوالتجارب العلمية.
املكتبة العربية بن�شر ذخائرها.
 ت�أكيد �أهمية التحلي بالأخالق الفا�ضلة واحرتام الأعراف توجيه الطلبة �إلى �أهمية االطالع على روائع الأدب العاملياجلامعية ونظمها.
ودقائق العلم.
 �إر�ساء قواعد العمل اجلامعي يف الدرا�سة والبحث العلمي.تقومي الأداء الأكادميي بو�سائل علمية.
 حيازة الكم املعريف املقبول يف جمال التخ�ص�ص. تنمية حب اال�ستطالع للمزيد من املعرفة من م�صادر وت�شمل الكلية الأق�سام التالية:مختلفة يف جماالت التخ�ص�ص.
 ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها. ا�ستثمار الإمكانيات التعليمية ،والقدرات البحثية يف تقدمي  -ق�سم ال�صحافة والإعالم.احللول مل�شكالت املجتمع املحلي.
 ق�سم العلوم الرتبوية. توثيق ال�صلة بني الكلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي. ق�سم اللغة العربية و�آدابها. تنمية امل��ه��ارات املهنية والتطبيقية للم�ساعدة على جناح  -ق�سم الكيمياء. ق�سم العلوم الأ�سا�سية.اخلريجني يف حياتهم العلمية.

كلمة عميد كلية الآداب والعلوم

�أعزائي طلبة كلية الآداب والعلوم – الفوج ال�ساد�س ع�شر
يف هذه الربهة التي ن�شهد فيها انتهاء ف�صل درا�سي وبداية ف�صل درا�سي جديد� ،أحييكم و�أ�ش ّد على �أياديكم
مهنئ ًا ،ومبارك ًا لكم ح�صولكم على الدرجة العلمية التي ت�ستحقونها ،ومتمني ًا لكم م�ستقب ًال زاهر ًا ،وحياة
حافلة بالر�ضى .و�أبادلكم وفاء بوفاء ،وحتية بتحية ،داعي ًا اهلل العلي القدير �أن يزيدكم علما ،وثبات ًا يف
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العمل ،وقدرة على مواجهة حتديات احلياة املعا�صرة.
خالل فرتة وجيزة من الزمن ا�ستطاعت كلية الآداب والعلوم �أن تغري كثري ًا من مالمحها� ،سعي ًا لتوفري
بيئة مريحة للتدري�س والدرا�سة ،وكان من �أهمها �صيانة قاعات املحا�ضرات واملرافق ال�صحية ،وحتديث
مختربات احلا�سوب واللغة.
ولتحقيق جمتمع طالبي �آمن ،ا�ستفادت الكلية من معطيات التكنولوجيا احلديثة ،حيث مت تركيب كامريات
يف املواقع الرئي�سة املهمة يف الكلية� ،صونــا للممتلكات العامة واخلا�صة.
ويف �إطار من احلر�ص على �إعادة التقييم والتخطيط للم�ستقبل ،حر�صت الكلية يف العام الفائت على مراجعة
خططها الدرا�سية ،و�أدخلت التعديالت ال�ضرورية عليها� ،إميانا منها برفع م�ستوى التعليم ونوعيته ،كما
حر�صت الكلية على �أن تهيئ للطالب جوا علميا واجتماعيا تتفتح فيه ملكاته وتربز قدراته ،من خالل التوا�صل
امل�ستمر بني املدر�س والطالب.
وقد د�أب��ت الكلية خالل العام الفائت على حتفيز املدر�سني وت�شجيعهم على االبتكار يف التعليم والبحث
العلمي ،وذلك من خالل امل�شاركة يف امل�ؤمترات العلمية ،وعقد ور�ش العمل والندوات ،والت�أليف والرتجمة
والن�شر ،ف�شارك عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س ببحوث يف م�ؤمترات علمية محلية ودولية .وتتطلع الكلية �إلى
كي تتميز براجمها ،وتكون
تقدمي برامج درا�سية عالية اجل ْودة يف الإن�سانيات والعلوم الأ�سا�سية والكيمياءْ ،
قادرة على تخريج مواطن ف ّعال ي�ستطيع التكيف واالندماج بكفاءة مع عامل متغري.
وفقك ـ ـ ـ ــم اهلل
عميد كلية الآداب والعلوم
�أ.د .محمد العناين

ق�سم اللغة العربية و�آدابها:

�أ.د� .أحمد مو�سى اخلطيب

�أ.د .ع�صام محمد �سخنيني

د .عاطف محمد كنعان

د .رزان محمود �إبراهيم

رئي�س الق�سم
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د .النا محمد مامكغ

د .هارون محمد الربابعة
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د .خالد عبد الر�ؤوف جرب

د .وليد �أحمد العناتي

د .نبيل علي ح�سنني

د� .إبراهيم ح�سني خليل

د� .أماين �سليمان عبد اهلل

> اللغة العربية و�آدابها  /خريجو الف�صل الأول:

رنا نواف �أحمد

<

رندة توفيق وفا

�أماين مو�سى ال�شهوان

مراد محمد احلرا�سي�س

بالإ�ضافة �إلى:
< مخلد عبداملهدي ال�شرفاء

نان�سي �شريف خ�ضرا

< مرمي بنت �سعيد احلو�سني

> اللغة العربية و�آدابها  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
39

<

�إنعام علي محي�سن

بالإ�ضافة �إلى:
< دعاء �إبراهيم �سنور

< �شاهر خلف املنا�سبة
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�إميان وحيد عو�ض

�صفاء ف�ؤاد �صالح

هدى قا�سم قعدان

ق�سم اللغة الإجنليزية:

د .نهال م�صطفى عمرية

�أ.د .ف�ؤاد ح�سني �شعبان

�أ.د .محمد �إ�سحق العناين

د� .أكرم محمد بريوتي

رئي�س الق�سم
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د .با�سل قحطان الربيعي

د .عال “محمد كامل” الدباغ

د .محمد علي حرفو�ش

د .محمد نور العبود

د .نافذ �أنطونيو�س �شما�س

د .نهى �أحمد �سلطان

م .بالل محمد العيا�صرة

م .جهينة نهاد املو�سى

بالإ�ضافة �إلى:
< �أ.د .يوئيل يو�سف عزيز < د� .أحمد محمد احل�سن < د .رمي محمد �صالح
< م� .أمل عبد اهلل ال�شناق < م� .أمينا عزام الأ�سري < م .بيان علي العموري
< م .فادية قا�سم عبد الهادي < م .محمد عواد ال�شناق < م .هبه �سليم عمرو

< د .زينب محمد الكيالين < د� .سالم خالد املحادين
< م .جانيت �سعيد املفتي < م .علياء عفيف الكواليت
< م .مار�سيل �شوقي املع�شر

> اللغة الإجنليزية و�آدابها /خريجو الف�صل الأول:

حنان �أحمد احلواري

< �أماين مو�سى ال�شوبكي
< عبري �أحمد ما�ضي

ليلى �أحمد عمرو
بالإ�ضافة �إلى:
< رنا �إح�سان فني

ندين من�صور القي�سي

< روان �صالح ال�سليم
< علياء يو�سف بحلق

> اللغة الإجنليزية و�آدابها /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
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�إ�سراء محمود �سمور

هال م�صطفى ال�سيد

هنادي جنم الدايني

بالإ�ضافة �إلى:
< �سيف فائز بهنام < �شيماء راغب كلبونة

< كارولني نايف م�ساد
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�آية خالد عبداحلليم

�سمانتا �أحمد نف�ش

هبة عارف �أبو ال�سند�س

> اللغة الإجنليزية ( /الرتجمة )  /خريجو الف�صل الأول:

جمانة ه�شام النجار

42

ربيع �صخر الذهبي

جمد غ�سان ذياب

زينة منذر �أمني

مرمي م�صطفى �إ�صليح

�سند�س عبداهلل جربيل

جمد علي الن�صريات

يا�سمني محمد مريزيق

بالإ�ضافة �إلى:
< رنا �أحمد زعنونة
< و�سيم محمود �سمارة

< روان نعيم �شلخوب
< يا�سمني محمد عبداجلواد
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> اللغة الإجنليزية ( /الرتجمة )  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

�آية خالد العرموطي

ب�شار محمد �أبو طالب

رانيا يون�س النوباين

روان �أحمد الظواهري

روبي جوزيف البنا

> اللغة الإجنليزية ( /الرتجمة) /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

�سجى طه الدحادحة

�سماح علي عودة

لني عماد هديب

عم�شة علي ال�شراري

ملهن عمر �أبو الدولة

فرح خليل ال�شعراوي

مي محمد عي�سى

ليلى محمد العكر

ناديا �سمري ال�شناق

43

بالإ�ضافة �إلى:
< ر�ؤى حكمت احلاجي
< عبداهلل �إبراهيم �أبو غلو�س

< رغد طارق ح�سني
< نان�سي ب�سام كمال

بالإ�ضافة �إلى:
< ب�شرى يعقوب م�صلح
< �إيا�س ح�سني عدوان
< رانية محمد الغول
< ح�سن محمود الدماي�سة
< �ضحى بنت محمد �سعود
< �صالح �أحمد احلياري
< محمد توفيق عبيدات
< ليندا محمد عبداخلالق
< مريام نبيل بزبز
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> اللغة الإجنليزية  ( /الرتجمة )  /ماج�ستري اللغة الإجنليزية والرتجمة:

ق�سم العلوم الرتبوية:

د .فخري ر�شيد خ�ضر

�أ.د .محمود عطا ح�سني

�أ.د .دالل زهدي ملح�س

د� .إ�سحق محمد رباح

رئي�س الق�سم
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د� .إ�سماعيل محمد الزيود

د� .أ�سيل �أكرم ال�شوارب

د .حامت �أحمد ال�صرايرة

د� .سهري فار�س ال�سوداين

د� .سهيلة عي�سى �أبو ال�سميد

د .علي �سالمة اخل�ضور

د .علي فالح بركات

د .قا�سم جميل الثبيتات

د .محمد بالل اجليو�سي

د .محمود جمال ال�سلخي

د .مي �سليم الطاهر

د .نرمني يو�سف غوامنة

45

د .نهيل محمد اجلابري

د .ه�شام راجي العميان

م .منى ح�سني ذهبية

بالإ�ضافة �إلى:
< د� .إميان محمد غيث
< د� .أماين غازي جرار
< د .بارعة بدر الدين النق�شبندي < د.فاطمة �سليم الطراونة
< م .هيفاء يحيى بركات
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م .ملياء عي�سى جوينات

م� .شيماء فتحي مو�سى

> تربية الطفل  /خريجو الف�صل الأول:

�سو�سن عارف الوخيان

مرام حازم طه

منال �أحمد املحارمة

نور يو�سف املنا�صري

هبة عارف الوخيان

بالإ�ضافة �إلى:
< عالية نبيل اخلطيب

> تربية الطفل /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
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�إميان عبداهلل ن�صر

بتول بيرب�س حتقاخة

دعاء ب�سام القطي�شات

رائدة نظمي ال�شريف

فاطمة محمد الغنمني

فرح عبدالأمري ن�صرتي

ملى ن�سيب طوقان

منال �سمري الب�سطامي

بالإ�ضافة �إلى:
< �أماين مو�سى العدوان < دعاء عبدالفتاح دروي�ش
< روزانة خليل الن�سور

> معلم �صف  /خريجو الف�صل الأول:

�أمينة ها�شم العدوان

دعاء يا�سر �صالح

< �أحمد عبدربه يو�سف
< �سوزان �سمري القرا

ريف عطااهلل اخلماي�سة

<
<

زكية �إبراهيم �صربي

عبري نا�صيف قموه

بالإ�ضافة �إلى:
رنا نبيل عبداحلافظ
متارا توفيق �شرايحة < ثناء غازي العدوان
< نرمني محمد اجلابري هنادي فالح املرزوق
مها �أحمد عو�ض

هداية نعيم ح�سن
47

> معلم �صف /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

دارين يا�سر احلوتري

داليا �أحمد يا�سني

دانة جوزيف البنا

دعاء ح�سن امل�شني

ر�شا ع�صام البكريات
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�إ�سماعيل �إبراهيم حمد

�آالء معاوية عا�شور

�آمال فاروق فرحان

�أمرية �إبراهيم �أبو جابر

ثناء مو�سى عليوات

> معلم �صف  /ااملتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
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رم�ضان رجا الر�شايدة

روان �صالح اخلطيب

روان عدنان عوي�سات

�سارة محمد خليل

�سمر فهمي عامر

�شريين عبدالرحمن العدوان

�ضحى يو�سف العدوان

عال خالد الغوراين

غدير �أ�سعد عبدالهادي

لينا طالل العدوان

م�أمون غالب الكفاوين

هالة محمد �أبو�شلنفح

هديل “محمد عيد” بوادي

هيالنة عبداهلل �سعيدان

هيما �صالح الباز

بالإ�ضافة �إلى:
< وداد عطا اهلل املهريات
< �إميان حمدان املعالية

يا�سمني محمد العوقل

ق�سم ال�صحافة والإعالم:

�أ.د تي�سري �أحمد �أبو عرجة

د .تي�سري طه م�شارقة

د .زهري يا�سني الطاهات

د� .إبراهيم ف�ؤاد اخل�صاونة

رئي�س الق�سم
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م� .أمين فريد م�سنات

م .ندى محمد التميمي

بالإ�ضافة �إلى:
< د� .سليم يو�سف عبد الرحيم
< د .ح�سام م�صطفى العتوم
< د .منال هالل مزاهرة
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د .عبد الكرمي علي الدبي�سي

د .محمد �صاحب ال�شحماين

> ال�صحافة والإعالم  /خريجو الف�صل الأول:

�إبراهيم حمدان حدرب

جنان روبني زيتون

جهاد عادل �أبوها�شم

�سارة �إبراهيم الكردي

عبدالعزيز عبداهلل ها�شم
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عبري يو�سف �شقري

ملا عماد �شطارة

هالة علي ال�ضمور

فرح عمر عبندة

عبدال�سالم م�سلم �أبو ن�شي�ش
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رانيا نزال حمدان

ثرى �إ�سماعيل احلويان

حيدر عبداهلل املجايل

ح�سن عبداحلميد الفراية

بالإ�ضافة �إلى:
< �أحمد و�صفي البدور < تركي خالد الفايز
< �سيف عدوان العدوان < عميد تي�سري الأحمد

دينا محمد الك�سيح
لورن�س علي املرا�شدة

�أحمد ها�شم �أحمد

ح�سن �سليم �أبو ع�ساف

عادل محمد العدواين

<
<

> ال�صحافة والإعالم  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

�إ�سراء �أمين �سلطان

�إ�سالم يو�سف العمري

�آالء �أحمد مظهر

�آالء محمد �أبوحجلة

�آية �إبراهيم الدبا�س

�أيهم هاين حيا�صات

ب�سمة غازي احلديد

بهاء علي قدورة

حامت مرزوق ال�شعرات

دانة ع�صام خرفان

دمية �أكرم �أبوالراغب

رهام �سامل ال�صادود

روان �سلطان خم�ش

رويدا طالل البكور

ريا�ض �شحادة �أبو زايدة
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�أحمد ب�شري عبد

�أحمد رجب �شاهني

�أحمد عارف زايد

�أحمد محمد قوغندوقة

�أ�سامة نواف الفقهاء

> ال�صحافة والإعالم  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
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�سايل محمد مهنا

�سجى �أحمد احللو

�سيد حمزة املزيدي

�شذى يحيى الآغا

عبداهلل �إبراهيم احلويان

عال “محمد �أكرم” احلم�صي

عالء محمد عالن

فاتن رفيق عمر

فايز �أنور نزال

فرح �أحمد جالجل

ق�صي �أكرم �سعيد

ماهر“محمد�أمني”م�ضية

محمد �أحمد �أبو حميد

محمد عطا اهلل املهريات

مراد عبدالرحيم املعايطة

مراد محمد املح�ضي

مروة �أحمد بني هذيل

مها �أحمد املبي�ضني

نور �سعدي �أبو عمر

نور �صبحي ال�سمان

وليد محمد اجلهامنة
< �أحمد «محمد ريا�ض» قرق�ش
< خالد جلود ال�سليمان
< �سند “ محمد خري” �شقري
< عبدالكرمي م�صطفى عبداهلل
< معاذ عبيداهلل عربيات

ينال فايز الدبا�س

بالإ�ضافة �إلى:
< �أن�س محمد املومني
< رباب نبيل دبابنة
< �صقر �صالح الفايز
< فوزي زهدي باكري

< حبيب من�صور بو�شهري
< رفاعي فار�س العجمي
< عادل �سليمان بني عي�سى
< غيث عادل املحاميد

خريجو ق�سم ال�صحافة والإعالم ...فر�ص مه ّي�أة للعمل لدى مكاتب الف�ضائيات ،وحمطات الإذاعة
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والتلفزيون العربية ،وال�صحف واملجالت املحلية والعربية.

املتوفرة داخل اجلامعة ،وتعزيز م�ستمر لل�صالت مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية والعربية.
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طلبة ق�سم ال�صحافة والإعالم ...تدريب عملي يف املختربات واال�ستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية،

ق�سم الكيمياء:

د .نبيل م�صباح الدريني

�أ .د .نزار رباح الري�س

د .هاين علي محمد

د� .صائب جمال خوري

رئي�س الق�سم
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د .عبد املنعم محمود الطويق

د .ر�شدي �إبراهيم يو�سف

م .ليلى عوين قدورة

م .لينا �ألك�سندر حنانيا

م .نهى �إ�سماعيل �سويدان

م .مي�ساء محمود �صالح

> الكيمياء  /خريجو الف�صل الأول:

ب�سمة ح�سن ح�سني

زهراء طالب ال�صفار

عائ�شة منذر طعمة

مروان عبداملنعم رم�ضان

والء �أنور مرار

عالء محمد عياد
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بالإ�ضافة �إلى:
< �أ�سماء مو�سى �أبو �سل
< تهاين �إبراهيم الغرابلة
< �سمري علي الكوز

< ت�سنيم محمد احلالملة
< تهاين خالد املعاين
< علي �إبراهيم �إبراهيم

�أحمد يحيى طه

�إ�سراء ناجي عودة
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> الكيمياء  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

�أ�شرف ذيب العنبتاوي

�آمال عادل هرما�س

بيان �أحمد �أبو العد�س

> الكيمياء  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
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حنني علي عبداملح�سن

دعاء يحيى العب�سي

ردينة غالب اجلريري

رقية ن�صر كنعان

رهام ح�سام �أبو زينة

زياد ح�سن �شلوف

زينة كامل احلمايدة

�سارة علي علي

�شذى �أحمد اجلبور

عبداهلل فرج النوري
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محمد ب�سام عواد

منى عبدالرحمن �إ�صبيح

منى تي�سري �أعمر

بالإ�ضافة �إلى:
< �أحمد �إبراهيم اللوزي < ح�سام علي �سكر
< رائد �أحمد �أبو نفي�سة < م�ؤيد �أحمد الك�سا�سبة

ن�سيم مفيد القوا�سمي

ق�سم العلوم الأ�سا�سية:

د .فار�س عبد اجلبار بدوي

د� .صالح �أحمد قطي�شات

د .رفيق عبد اهلل اخل�ضر

د .ح�سام عوين بيو�ض

رئي�س الق�سم
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د .عمر عبد الرحمن كتانة

د .و�سيم �أحمد عودة
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م .غ�سان خمي�س �أبو فودة

م .مي يعقوب الن�شا�شيبي

فنيو وم�رشفو املختربات:

�إبراهيم مو�سى �سويد
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< �سامية فوزي �شحادة
< طارق يحيى اجللب
< منى عبداللطيف البلبي�سي
< ر�شا �سفيان الأحمد

محمد عبد العزيز عودة

بالإ�ضافة �إلى:
< خلود خالد �أحمد
< �سمر عبد احلافظ �أحمد
< وجدي مدلل املدلل
< وفاء فتحي الفيومي

محمد نظمي بنى يا�سني

< خلود بدوي نعيم
< فرا�س عبدالرحيم عبدالرحيم
< تي�سري عبد الهادي علي
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يهدف ق�سم العلوم الأ�سا�سية �إىل تعميق الأ�سا�س الفيزيائي والريا�ضي ،لطلبة الكليات العلمية يف
اجلامعة ،عن طريق تزويدهم بالعلوم احلديثة والأ�سا�سية يف مواد الفيزياء والريا�ضيات ،مع الت�أكيد
على تطبيق �أعلى املعايري يف تقييم الطلبة.

من �أن�شطة الكلية:

معر�ض طلبة ال�صحافة و الإعالم
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ور�شة تعليم التفكري الإبداعي
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ا�ست�ضافة املحقق ال�صحفي �شارلز لوي�س
يف محا�ضرة عن التحقيق ال�صحفي

من �أن�شطة الكلية:

امل�شاركة يف م�ؤمتر االحتاد العربي للمكتبات

60

قراءة يف تطورات امل�شهد املقد�سي

زيارة وفد من معهد الإعالم الأردين

Ωƒ∏©dGh ÜGOC’G á«∏c
م�ؤمتر اللغة العربية

كلية العمارة والفنون

كلية العمارة والفنون

ت�أ�س�ست كلية العمارة والفنون يف جامعة البرتا الر�سالة:

62
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عام  ،1991وب��د�أ التدري�س فيها بق�سمي هند�سة حتمل كلية العمارة والفنون ر�سالة �إبراز وتعزيز
العمارة ،والت�صميم الداخلي� .أما ق�سم الت�صميم دور الت�صميم وال��ف��ن��ون يف امل�سرية احل�ضارية
اجلرافيكي ،فقد بو�شر العمل فيه عام .2003
والإن�سانية لل�شعوب ،وذلك بو�صفها مكمال للعلوم
الأ�سا�سية والبحتة.
يبلغ عدد �ساعات اخلطة الدرا�سية � 165ساعة الأهداف:
معتمدة لهند�سة العمارة ،و� 143ساعة معتمدة ت��ه��دف الكلية �إل���ى �إع���داد �شريحة متميزة من
للت�صميم الداخلي ،و� 137ساعة معتمدة للت�صميم اخلريجني ،يتمتعون بالقدرة اخلالقة على الإبداع
اجلرافيكي .وت�شرتك اخلطط الثالث يف متطلبات واالب��ت��ك��ار يف الفنون والت�صميم ،وتوظيفها يف
الكلية ،التي ت�شكل البنية التحتية املوحدة لهذه جم��االت هند�سة العمارة ،والت�صميم الداخلي،
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ،ك��ون��ه��ا ت��رك��ز ع��ل��ى �أ���س��ا���س��ي��ات والت�صميم اجلرافيكي ،ومتنح الكلية الدرجة
الت�صميم ،والر�سم التقني واحلر ،وكذلك تاريخ اجل��ام��ع��ي��ة الأول�����ى (ال��ب��ك��ال��وري��و���س) يف ه��ذه
الفن والعمارة� ،إ�ضافة �إلى املهارات احلا�سوبية .التخ�ص�صات الثالثة.
�أداة الع�صر لالت�صال والتعبري.
تعمل الكلية على �إيفاد املتميزين من خريجيها يف
يقارب عدد طلبة الكلية خم�سمائة و�ستني طالبا
بعثات درا�سية لنيل درجتي املاج�ستري والدكتوراه،
وطالبة ،يقوم على تدري�سهم  24من �أع�ضاء الهيئة
م��ن �أف�����ض��ل اجل��ام��ع��ات الأج��ن��ب��ي��ة املتخ�ص�صة.
التدري�سية امل�ؤهلني ،ي�ساعدهم عدد من م�ساعدي
كما تدعم الأن�شطة البحثية ،وح�ضور امل�ؤمترات
البحث والتدري�س وفنيي املختربات� ،إ�ضافة �إلى
العلمية داخل اململكة وخارجها ،وكثريا ما تنظم
الفريق الإداري.
الكلية امل�سابقات واملعار�ض الفنية التي تعك�س تنوع
الر�ؤية:
وزخم التوجهات والثقافات التي تزخر بها.
تتمثل ر�ؤية الكلية يف �أن الت�صميم والفنون ي�صنعان �إن تخ�ص�صات الكلية النوعية ،ومتيز خريجيها
البيئة احلياتية اجلميلة واملنا�سبة ،مبا يحافظ يالئم احتياجات �سوق العمل املحلية املتزايدة،
على �إن�سانية الفرد ،ويراعي م�شاعره ،ومبا يرتقي املرتبطة بالنمو االقت�صادي واحل�ضاري يف الأردن،
ب�إنتاجه الفكري ،واملادي �شكال وم�ضمونا على مر كما تلبي احتياجات �سوق العمل يف الدول العربية
الأجيال.
املجاورة.

كلمة عميد كلية العمارة والفنون

يف البداية �أود �أن �أو�ضح لأبنائي الأعزاء �أن العمل اجلاد وال�شاق والد�ؤوب هو �سمة العلماء و�سمة املفكرين
والعباقرة .وعليه ،ف�إن احلروف واخلطوط هي ق�سمات التفوق والإبداع ويجب عليكم جيل امل�ستقبل،
وحملة م�شاعل التطوير والتقدم �أن تعلموا �أن م�ستقبل بالدكم هو �أمانة بني �أيديكم وفوق �أعناقكم ال
نبتغي من وراء ما نبذله من جهد حثيث لكم �إال �أن ن�سلمكم م�شاعل احلرية ،ونربا�س التقدم منري ًا،
لتكملوا به م�سرية العطاء نحو غد �أكرث تطور ًا ،وفكر �أكرث عمق ًا.

متمني ًا للجميع التوفيق والنجاح ليبقى بجهدكم والتزامكم ا�سم جامعتنا «البرتا» عريق ًا ومتميز ًا.
وي�سعدين وي�شرفني دوم ًا �أن نعمل �سوي ًا يدا بيد ،لنبني م�ستقبلنا املهني والعلمي ،وفقكم اهلل ،و�سدد
على طريق اخلري خطاكم.
عميد كلية العمارة والفنون
�أ.د� .أحمد عبد اجلواد
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وها نحن نبد�أ دائم ًا متخذين من ر�ؤيتنا ال�سابقة ،التي ارت�سمناها هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا لنا نلتم�س فيه
درب ًا لتحقيق �آمالنا ،وطموحات �أبنائنا يف كليتهم .وبف�ضل اهلل فقد وفقنا لعقد �سل�سلة من اتفاقيات
املواءمة العلمية ،والبحث العلمي مع العديد من اجلامعات العربية والأجنبية ،ونعمل الآن على فتح برامج
الدرا�سات العليا لدرجة املاج�ستري �إلى جانب تطوير برامج التدريب .كل تلك الإنارات احل�ضارية يف
�سبيل االرتقاء مبخرجات التعليم وت�أهيل طالب جامعي جدير مبواجهة متطلبات �سوق العمل.
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ق�سم هند�سة العمارة:

د .هدير �إ�سماعيل مرزة

د .خالد كمال الطرزي

د .خالد يو�سف جيو�سي

د .عمر مو�سى عمرية

رئي�س الق�سم
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د .ليلى حمدي الب�سطامي

م .رانيا فايز �أبو رم�ضان

د .هاين محمد الهنيدي

م .نائلة ح�سني احلياري

بالإ�ضافة �إلى:
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< م .دانة منري تفاحة

< م .فداء محمد احلنبلي

الأردن وطنكم� .أر�ضه درب ال�سماء ،وعلى ثراه الطهور كانت �أوىل خطوات الفاحتني لفجر جديد
للح�ضارة الإن�سانية.

> هند�سة العمارة  /خريجو الف�صل الأول:

�إ�سالم عبداللطيف ال�شافعي

�سارة غ�سان �أبو حمدان

�شريف �أ�سامة �إبراهيم

�صالح ح�سام عايدي

محمود فوزي العبد مميل

> هند�سة العمارة  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
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�أحمد بن حازم الأيوبي

زيد عبداهلل �إبراهيم

هديل محمد القوا�سمي

<

هال علي عتوم

بالإ�ضافة �إلى:
< زين ح�سن مطر
�أحمد في�صل عودة

وليد ماهر الكو�سا
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ليث عبا�س قادري

فرا�س �أ�سامة العا�صي

ف�ؤاد عبدالعظيم طهبوب

الرا عماد فرح

ق�سم الت�صميم الداخلي:

د .ع�صام عبد ال�سالم العزازي

�أ.د .طارق كمال الدين �سامل

د� .إح�سان عر�سان الرباعي

د .ع�صام متويل محمد

رئي�س الق�سم
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د .م�صطفى رم�ضان �شقوير

م .رينا عبد املجيد نا�صر

د .ميادة فهمي احليايل

م .منى مروان الأن�صاري

بالإ�ضافة �إلى:
<

د� .شذا رامز ملحي�س	

<

م .يا�سني طه العي�ساوي
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يف ظل �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم �سيغدو الأردن واحة التعليم الأوىل
يف الوطن العربي.

> الت�صميم الداخلي  /خريجو الف�صل الأول:

جان�سيت خالد ملكو�ش

<

�أ�سماء �إبراهيم بكريات

رانيا �أنور القي�سي

<

بالإ�ضافة �إلى:
�سالفة يا�سني املعاين

محمد �إدري�س اجلمرة

<

�شيماء علي بدران

> الت�صميم الداخلي  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
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دينا محمد الزعبالوي
�إبراهيم فخري ختاتنة

<

ب�سام خليل زعيرت

بالإ�ضافة �إلى:
< مرمي �سمري �إ�سماعيل

<

نور�س ن�سيم يون�س

		
تفخر “البرتا” بكم � ّأي فخار

فـهنـيـئا لـكم جـنـي الـثمـار

		
فـتـيـة قـ ّرت بكـــم �أعـيـنـنـا

كانـت “البرتا” لـكم �أكرم دار

		
أردن الـعـال
عــدة �أنـتـم ل ّ
ّ

فـاكـل�ؤوه فـي وفـاء واقـتـدار
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<

�سفيان م�صطفى محمود

�صبحي �أحمد البقاعي

هديل مالك جيو�سي

وفاء “محمد فواز” �سنان

ق�سم الت�صميم اجلرافيكي:

�أ.د� .أحمد ح�سني عبد اجلواد

د .محمد محمود ال�سيد

م� .إبراهيم ن�صيف العبديل

رئي�س الق�سم
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م .طارق زكي الرمياوي

<

د� .أحمد عمر �أحمد

م .لبنى منر الع�ساف

بالإ�ضافة �إلى:
< د .ح�سن محمد �أبو النجا

< د .يا�سر محمد الوي�شي
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تخ�ص�ص جامعة البرتا ما ال يقل عن ن�سبة ( )%5من موازنتها ال�سنوية ،لأغرا�ض البحث العلمي والن�شر
والتدريب وامل�ؤمترات العلمية ،و�إيفاد خريجيها املتفوقني �إىل �أف�ضل اجلامعات الأجنبية ،للح�صول
على درجتي املاج�ستري والدكتوراه يف التخ�ص�صات املطلوبة ،لإعداد كوادر �أكادميية مميزة فيها.

> الت�صميم اجلرافيكي  /خريجو الف�صل الأول:

�أحمد نظمي الولويل

�شادية محمد الفار

عالء �صايف العزازمة

عالء فاروق �سالمة

عمر مازن اجلالد

فرح عاطف “حاج طا�س ”

فريوز مراد �إ�سماعيل

بالإ�ضافة �إلى:
< �أمين �صالح محمد
< محمود عبدالرحيم حمدان
< يو�سف �سليم �أبو ح�صرية

< �أمين عادل مربوك
< مو�سى وائل عثمان
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�إ�سالم �إ�سحق �أبو عجمية

�أ�شرف “محمد با�سم” محت�سب

�أمل محمود �أبو عي�سى

�أمين منذر �صالح

> الت�صميم اجلرافيكي  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
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�إباء فوزي تفاحة

�أحمد �إبراهيم قدوم

�أحمد �أنور الع�سع�س

�أحمد �سعيد �أبو احلاج

�أحمد عاهد �سالم

�أحمد عو�ض اهلل �أبو احلاج

�أحمد “ محمد خري” �أبو كالم

�أحمد “محمود جهاد” الك�سواين

�أحمد نبيل ال�شريف

�آالء ماهر الع�شي

�آالء محمد البطايحة

�أجمد ر�شدي قطا�ش

حنني ريا�ض �أبو طالب

حنني محمد جماهد

رائد نظمي ال�شريف

زين �أحمد �أبو �سعد

�سامر ه�شام البواب

�سامي محمد ح�سان

�سالم علي التل

�صابرين �أ�سامة �أبو �سعد

> الت�صميم اجلرافيكي  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

عبدالرحمن �صبحي �أبو الراغب

عدي �سمري حدادين

غادة ماجد اجليالين

ليلى يون�س علون

محمد �إ�سماعيل زيدان

محمد جمال رم�ضان

مرمي عادل عبداهلل

م�صطفى �إبراهيم العبديل

مهند زياد املغربي

مهند عزيز عبيد

نور زيد املجايل

هبة عبدال�سالم محفوظ

بالإ�ضافة �إلى:
< �أ�سامة �إبراهيم الأقرع
< �أحمد علي امل�صري
< �سها م�صطفى عطا
< زيد وديع بقاعني
< محمد ف�ؤاد الظاهر
< ف�ضل �سليمان �سلمان
< ه�شام خالد �أبو �صقري
< نور ح�سن �سكجها
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م�ؤيد محمود عبا�س

مي�سم محمد ح�سني

ن�سرين عقل خليفة

ن�ضال �أكرم ال�شاكر
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فنيو وم�رشفو املختربات:

�سناء محمد الأ�سعد

نور فرا�س البطيخي

�سونيا بهجت �أبزاخ
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فاتن يو�سف الن�شا�ش

نورا مازن الطباع

ن�ضال محمود الغامن
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بالإ�ضافة �إلى:
< �ساجدة قي�س زينل
< نور يحي طه
< �سوزان عطا الزير
< �سعيد �ضياءالدين احل�سيني

< فادي فايق عامر
< زينة �شعبان ال�شيخ
< غازي باترز خم�ش

< فرا�س ر�سمي رحال
< روزا هاين ن�صراوين
< ابت�سام محمد احلوتري

من �أن�شطة الكلية:

معر�ض ت�صاميم العمارة والفنون

معر�ض �أعمال طلبة كلية العمارة والفنون

معر�ض �أعمال طلبة كلية العمارة والفنون

معر�ض ت�صاميم العمارة والفنون

فوز طلبة اجلامعة بجائزة امللكة علياء للت�صاميم

معر�ض زهور عمان

73
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الإبداعية للم�ساكن اخل�ضراء

من �أن�شطة الكلية:

افتتاح معر�ض طلبة الت�صمم اجلرافيكي

معر�ض �أعمال طلبة كلية العمارة والفنون
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عرو�ض �أزياء طلبة العمارة والفنون

اخلط العربي �أ�صالة معا�صرة
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معر�ض �أعمال طلبة كلية العمارة والفنون

معر�ض ت�صاميم العمارة والفنون

كلية العلوم الإدارية واملالية

كلية العلوم الإدارية واملالية
ت�أ�س�ست كلية العلوم الإدارية واملالية عام ،1991
حيث كان عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ()5
�أع�ضاء وعدد الطالبات ( )55طالبة .وقد ارتفع
ع��دد الطلبة لي�صل �إل��ى ( )2900يف الف�صل
الأول من العام الدرا�سي  ،2010/2009كما
ارتفع عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س �إل��ى ()83
ع�ضو ًا متفرغ ًا ،منهم ( )68من حملة �شهادة
الدكتوراه ،و( )13من حملة �شهادة املاج�ستري،
و( )6م�شريف مختربات ،و( )3فنيي مختربات
حا�سوب	 .
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ت��ق��دم الكلية ب��رام��ج درا���س��ي��ة م��ت��ط��ورة يف �ستة
تخ�ص�صات ه��ي (�إدارة الأع��م��ال ،والعلوم املالية
وامل�صرفية ،واملحا�سبة ،ونظم املعلومات الإداري��ة،
والت�سويق ،والأع��م��ال والتجارة الإلكرتونية)؛ لتع ّد
طلبتها للعمل م�ستقب ًال يف املجاالت الإدارية والت�سويقية
وامل��ال��ي��ة وامل��ح��ا���س��ب��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة يف م�ؤ�س�سات
القطاعني :العام واخل��ا���ص� ،أو الأع��م��ال احل��رة� ،أو
متابعة الدرا�سات العليا يف هذه التخ�ص�صات .وقد
ا�ستمرت الكلية للعام ال��راب��ع على ال��ت��وايل بتقدمي
برنامج ال��درا���س��ات امل�سائية يف تخ�ص�صات �إدارة
الأع��م��ال ،والعلوم املالية وامل�صرفية ،واملحا�سبة،
والت�سويق .كما تنوي الكلية البدء بتقدمي برنامج
املاج�ستري يف �إدارة الأع��م��ال ( )MBAمع بداية
العام الدرا�سي .2011/2010
ويجري تزويد الطلبة يف جميع ه��ذه التخ�ص�صات
باملعرفة العلمية والتطبيقات العملية ،مع الرتكيز على

ا�ستخدام احلا�سوب وتكنولوجيا املعلومات� ،إ�ضافة
�إلى ا�ستخدام اللغة الإجنليزية يف جماالت الدرا�سة؛
كي ت�ساعد الطلبة على االندماج يف احلياة العملية
ب�سهولة وي�سر.

الر�ؤية:
�أن تكون الكلية ّ
املف�ضلة للطلبة الباحثني عن تعليم ذي
نوعية عالية يف جماالت الأعمال يف الأردن والدول
املجاورة.

الر�سالة:

�أن تقدم تعليما معتمد ًا ومعرتف ًا به دولي ًا ،مبا يتالءم
واحتياجات الطلبة و�أ�سواق العمل املحلية والإقليمية
وال���دول���ي���ة .ك��م��ا ت��ل��ت��زم ال��ك��ل��ي��ة ب��ت��ط��وي��ر ب��راجم��ه��ا
الأكادميية ،وقدرات كوادرها با�ستمرار؛ لتحافظ على
موقعها و�سمعتها املتميزة يف ميدان التعليم العايل.

الأهداف:
 تقدمي برامج �أكادميية ذات م�ستوى متميز ،مالئمةالحتياجات الطلبة و�سوق العمل.
 تزويد الطلبة بتعليم عال متميز يف جمال االعمل،وتنمية قدراتهم �إلى حدودها الق�صوى.
 تزويد الطلبة باملعارف واملهارات ،التي متكنهم منفهم بيئة العمل والنجاح فيها.
 توفري بيئة عمل مالئمة للبحث العلمي والتدري�سب�أحدث الأ�ساليب والتجهيزات.
 خدمة املجتمع املحلي من خالل تبادل املعلوماتواخلربات وتقدمي اال�ست�شارات.

كلمة عميد كلية العلوم الإدارية واملالية
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عميد كلية العلوم الإدارية واملالية
د .رفيق عمر
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كما كان ال��زرع ط ّيب ًا ،جاء احل�صاد وف�ير ًا .فبا�سمي وا�سم زميالتي وزمالئي من �أع�ضاء هيئة التدري�س،
والفنيني ،والإداريني يف الكلية� ،أبارك لكم ولذويكم هذا النجاح والتميز.
ميثل هذا اليوم بالن�سبة لكم جميع ًا نهاية مرحلة يف حياتكم ،وبداية مرحلة �أخرى تدخلون منها
معرتك احلياة العملية .ويحدونا الأمل الكبري يف �أن تتمك ّنوا مبا تع ّلمتموه من معارف ،وما اكت�سبتموه من
مهارات ،وما �أنتم عليه من خلق و�إميان ،من مواجهة حتديات امل�ستقبل خدمة للوطن والأمة ،و�أن يتوا�صل
لقا�ؤنا معكم ،فن�سمع عنكم كل ط ّيب� :أنتم فخورون بجامعتكم  .....ونحن فخورون بكم ،ومبا ق ّدمنا لهذا
املجتمع من �أبناء واعدين.

ق�سم �إدارة الأعمال:

د .غازي فرحان �أبو زيتون

د .عواطف �إبراهيم احلداد

د .عبد الكرمي حيدر الزعبي

د .محمد مف�ضي الك�سا�سبة

رئي�س الق�سم
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د .كامل محمد احلواجرة

د .عبد الرزاق �سامل الرحاحلة

د .عبد اهلل محمد �أبو حمد

د� .أحمد غ�سان القا�سم

د .ابت�سام علي ال�ضمور

د .جمد ح�سن ريان

م� .سوزان عي�سى �أبو حالوة

م .زيدون وليد النويران

< �أ.د .نادر �أحمد �أبو �شيخة
< د� .شفيق كايد �شاكر

<
<

بالإ�ضافة �إلى:
د .فوزي عبد اهلل العك�ش
د .خالد محمد احليا�صات

< د .هالة �أحمد عبد القادر
< م .تاال �سعود ال�شوا

> ق�سم �إدارة الأعمال  /خريجو الف�صل الأول :

رائد �إميل حنو�ش

ربيع �أ�سعد بطار�سة

رزان م�أمون مغايرة

روال جعفـر احلجاحجة

رمي نظام الأ�شقر

زيد عدنان اجلبوري

�سليم لبيب العمري

�سمرية �سمري التالوي

�سيما خليل �شقم

عاهد عبداخلالق عو�ض

عبري جميل عويف

عرين عبداهلل �سبيتان

غدير عدنان الزغري

محمد حمدان ال�شوابكة

محمد م�صباح �أبو �شريح
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�أحمد محمد �أبو زر

�آالء علي عو�ض

متام عبداهلل احلوامدة

ح�سن منري بزادوغ

ح�سني ب�سام يو�سف

> ق�سم �إدارة الأعمال  /خريجو الف�صل الأول :

معتز محمود القا�ضي

منري �سمري �صواحلة

نا�صر جمال العتال

وئام مو�سى �سليمان

بالإ�ضافة �إلى:
< بهاء محمد غيث
< �شريين محمد �أبوزيد
< عي�سى �شاكر دبابنة
< محمود �أيوب الروا�شدة
80

< روان يو�سف القوا�سمي
< علياء �سهيل عبده
< محمد رامي طه
< محمود مو�سى اخل�ضور

< روال عي�سى ح�سني
< عمار محمد الك�سيح
< محمد وفيق احلريري
< هزار �سامي عبداهلل

> ق�سم �إدارة الأعمال  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين
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�إبراهيم محمد عز

�آمال نا�صر القهيوي

�إياد غ�سان عابدين

ب�سمة فتحي خنفر

بالل عبدالعزيز �أبو يو�سف

دالل زياد الق�صعنية

رزان محمد احلديد

رنا فواز اخلياط

رند عبدال�ستار املعيني

�سامي ح�سام الدين غزال

�سحر يعقوب �صالح

�سيف �سامي محمد

غدير نايف الق�ضاة

عمر خليل الق�سو�س

جمد عدنان ح�سني

محمد �أحمد م�صطفى

هبة محمود غوير

محمد عو�ض �أبو عو�ض

والء خالد �أبو زيد

بالإ�ضافة �إلى:
< �إبراهيم “محمد زيد” �أبو الراغب < �أن�س وليد مو�سى
< خولة �سامي �أبو وندي
< ح�سام �إبراهيم الزن
< زيد ع�صام �شرك�س
< رعد ن�ضال الزعبي
< �ضياء �إدري�س املومني
< �شادي جواد عبيدو
< غازي عبدالرحمن عريقات
< عبداهلل �أحمد العطيات
< م�صعب عبدالكرمي يا�سني
< محمد محمود املهريات
< نور م�صطفى الرفاعي

< با�سل فواز ال�سردي
< رائد محمد �آغا
< �سلطان محمد البلو�ش
< طه عبدالرحيم قدو�س
< غيث جورج قبطي
< مرينا ن�ش�أت عماري

جالل الدين مطيع الرحمن القزق
رامي يا�سني حديد
�سليم يو�سف �شحالتوغ
عبدالعزيز عدنان ال�صالح
محمد �أمني زهران
مي�سر محمد املو�صلي
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نور محمد ح�سني

عمر “محمد خري”فا�شة

عالء محمود محمد

ق�سم العلوم املالية وامل�رصفية :

د� .سعيد جمعة عقل

�أ.د .حربي محمد عريقات

د .محمد �أحمد حمدان

د .رفيق داود عمر

رئي�س الق�سم
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د .عبد الكرمي فواز البطاينة

د .عديل عو�ض القراعني

د� .سوزان �سمري عي�سى

د .منري �إ�سماعيل �أبو �شاور

د .مروان محمد �أبو عرابي

د .محمود فالح الرفاعي

د .نائل فهد احل�سامي

د� .أحمد �سامل اخلزعلي

بالإ�ضافة �إلى:

م .فتحي خليل حمدان

< د .فوزي مرتوك املنا�صري

< د� .شريين يا�سني احلمداين

< د� .سليمان محمود ال�شياب

< د� .سامح عبد الكرمي �أبو �شنب

< م .نادية عبد اهلل العري�ض

< م .يارة �أحمد اجلمل

> العلوم املالية وامل�صرفية  /خريجو الف�صل الأول:

�أروى م�صطفى عثمان

�أ�سامة م�صطفى بيجاوي

�آالء �إبراهيم �أبو العز

�أمين ح�سام �شبيب

با�سل ب�شري الب�سيط

خ�ضر �أحمد عبداهلل

ر�شا م�صباح احلداد

زيد ع�صام خلف

فادي �سليمان طايع

محمد “جمال عبدالنا�صر” عدا�سي
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< �أحمد محمد حماد

بالإ�ضافة �إلى:
< دنيا زياد عودة اهلل

< محمد فخري �سعادة
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والء عالء الدين حلام

> العلوم املالية وامل�صرفية  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

�إ�سراء عبداملجيد �أبو رمان

�آمنة محمد الكايد

براءة نايف عبدالذنيبات

تامر مو�سى امل�صو

حنني �سعدات حمد

> العلوم املالية وامل�صرفية  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
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دايل عامر ال�سالق

�سارة ع�صام م�صطفى

�سيف الدين فرحان �أبو ال�سميد

عامر محمود حيمور

عوين عبدالوهاب الدراو�شة

فرا�س نزيه اجلمل

فريد مو�سى �سابا

فواز نبيل حجازي

ملي�س عبدالكرمي قني�ص

ليلى عالم ال�صو�ص

محمود معتز الق�صا�ص

منى �أنطون كرم

مهند ح�سن �أبو ح�سني

نزار زين الدين �سلهب

هيا جمال م�شتهى

بالإ�ضافة �إلى:
< �إبراهيم عبدالرحمن دبدوب < �إبراهيم محمد العايدي
< طارق توفيق الفرا
< �سلمى طالب ح�سني
< محمد �إ�سماعيل الواوي < محمد فطني اجلمل
< لبنى زياد عودة اهلل
< يا�سني خريي احللبي

< �أحمد زياد الوادي
< عماد عدنان مغاري
< محمد محمد قنديل

< ابت�سام ح�سان �أبوح�سان
< رائد �صادق �أرحيم
< مايهن قي�س ح�سني
< معاذ طالل الوحيدي
يزيد زهري غو�شة

ق�سم املحا�سبة :

د .ب�سام محمد معايل

د .خالد راغب اخلطيب

د .خليل عواد �أبو ح�شي�ش

د .جمعة فالح حميدات

رئي�س الق�سم

د .محمد �إبراهيم النجار

د .محمود عبد الفتاح الو�شاح

د .وليد ه�شام احل�سن

م .عامر عبد الرحيم ال�سكارنة

< د .محمود عمر الطربي
< م .ح�سان �أحمد اجلدع

بالإ�ضافة �إلى:
< د .بالل فايز عمر
< م .عال �صالح زملوط

< د .خالد محمد اجلابري
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د .محمد �أحمد علقم

د .بريهان عدنان نبيل

د .خالد جمال اجلعارات

د .جمال علي الطرايرة
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> املحا�سبة  /خريجو الف�صل الأول:
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�إبراهيم عي�سى عبدالعزيز

�أجمد �أحمد القوقة

�أن�س ح�سن �سالمة

�أن�س يو�سف عامر

�إيهاب �إبراهيم حالوة

ثائر طالب يعقوب

حامت من�صور الدلوح

ح�سني علي �أبو ال�سعود

حمزة �أحمد اخلطيب

رائد ح�سان ال�شريف

زينب عبدالهادي محمد

فر�سان يو�سف عمران

محمد عاي�ش احلديد

محمد عبدالرحمن �أبو حميدة

محمد منذر حمودة

مرام نافذ مرقة

مو�سى ب�سيم عا�صي

نور الدين �إبراهيم عبدالرحمن

همام فتحي علي

يزيد زهري قويج

> املحا�سبة  /خريجو الف�صل الأول:

< �أحمد �إبراهيم ن�صار
< بدر �سميح كرزون
< �سامح عبدالرحمن �آل نا�صر
< محمد خري البطيخي
< مهند “محمد ماجد” عالن

بالإ�ضافة �إلى:
< �أن�س محمود ياغي
< ح�سام محمد احلجار
< �سعد قنرب احل�سني
< محمد نور الوزان
< وائل عبدالعظيم �أبو الرو�س

< �أمين محمد العايدي
< خالد وليد هنية
< محمد �أحمد �صالح
< محمد يو�سف �سلمان
< ممدوح بن نوا�ش النوم�سي

يو�سف ب�سام �أبوبكر

> املحا�سبة /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
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عبدالرحيم �أحمد جا�سر

عبداهلل ن�صار دودين

عالء نبيل م�صطفى

عماد ح�سام �إبريك

ملى جميل ح�سني
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�أحمد ح�سني محمود

�أحمد ذياب عبدالدين

�أ�سامة محمد احلموز

حمزة عبدالكرمي �شقبوعة

�سعاد عبدالرحمن �سالمة

> املحا�سبة /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

محمد زهري امل�صري

محمد �شفيق كافع

محمد عبداهلل “القهيوي احلديد”

نظمي با�سم ح�سن

هادي م�ؤيد �شقوارة

هال جواد �إبراهيم

هيثم محمد الع�صاة

و�سام منري عبداملعطي

يو�سف غالب ح�سن

بالإ�ضافة �إلى:
< �أحمد �سميح �شحادة < �أحمد محمد ال�صابر < �أ�شرف �أحمد ح�سان
< خلدون منري �أبو �سامل
< حمد �صالح القطان
< حازم عفيف خليل
< زيد “�أحمد �صالح” مهنا < �سناء عثمان العمري < �شادي �صربي الدويك
< عماد خمي�س �سلمان < عمر دده �أحمد
< علي جمعة خطاب
< محمد جميل ال�صوري < محمد ذياب القريناوي < محمد طالب برقاوي
< يعقوب �إ�سماعيل الزرد < يو�سف عو�ض البلعاوي

< �أكرم �أحمد علي
< رامي محمود عليوات
< طارق عبداحلميد حجي
< لبنى علي قراعني
< محمد غ�سان امل�صري

محمد �أحمد عودة
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محمود ح�سن �سليمان
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�أوي�س �أحمد العامرية
رنا �سمري الفار
علي جا�سم ال�صراف
مثال محمد �شحادة
محمود م�صطفى عبداهلل

ق�سم نظم املعلومات الإدارية :

د“ .محمد نور” عبد اهلل برهان

د .خليل �إبراهيم �أبو زعنونة

د .يو�سف محمد عقل

رئي�س الق�سم

د� .أ�شرف عادل بني محمد

د .في�صل ابو الرب

م .طارق �أحمد الزيات

بالإ�ضافة �إلى:
< د .عبري حمود الفاعوري
< د� .سحر فالح �أبو جارور

< د .يا�سمني محمد ال�سقا
< م� .أروى �إبراهيم الداية

< د .هبة خالد محمد
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م .زيدون محمد حتاملة

د .عبداملنعم �شلتوين
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> نظم املعلومات الإدارية  /خريجو الف�صل الأول:
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�إبراهيم محمد املطهر

�أحمد جمال العدرة

�أحمد �سليم �أبومازن

�آالء محمد �سعيد

ثامر م�أمون ال�صغري

حامت بن ب�شري املطريي

رنا زياد يو�سف

�سعيد محمد العدوان

علي بن عبداهلل الدجاين

النا ن�صرالدين اخلطيب

م�ؤمن �إبراهيم عاي�ش

نا�صر مطيع املارديني

بالإ�ضافة �إلى:
< �إبراهيم فاتن �سليمان < متارا ر�ؤوف �شديد
< حازم �سليمان �سامل < �شادي فار�س جرادة
< طارق محمود هجاج < فداء ممدوح عودة
< محمد �صالح عماوي
< محمد راجح �أحمد
< هبة طه �أبو لوز

< جمانة خلف اجلادر
< �صالح علي قا�سم
< لينا رافع العثمان
< محمد عبداللطيف الرا�شد

> نظم املعلومات الإدارية  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

با�سم جمال �أبو الرب

ب�شرى وليد اجلدع

بل�سم خليل الأحمد

جهاد خ�ضر عبدربه

ربا “محمد �أمني” حبايب

> نظم املعلومات الإدارية /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

رملة عبداهلل زين الدين

عبداهلل �سائد اخلطيب

عماد ف�ؤاد الزمط

غدير يو�سف خزنة

فادي �سعيد عبدالقي�سي

فرح محمد ميالجي

ملى مفلح الرديني

محمد �صالح برهومة

محمد غ�سان احلجاوي

مرام محمد الزهراين

< �أجمد محمد احلجاج
< ح�سن ن�ضال زايد
< عال ر�شيد �أبوغيدا
< نظمي �سامي الربق

بالإ�ضافة �إلى:
< �أن�س فتحي �أحمد
< �أمني محمود �شومان
< روان عمران �أبوخم�سة
< ربى محارب حمد
< محمد عبدالرحيم املنا�صري
< فوزة علي ال�شراري
< هبة ن�صر الدين اخلطيب

< �أن�س م�سعود اخلاجني
< �شدى �سهيل ال�شوا
< ناجي “محمد ربيع” عتيلي
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ميثم ح�سني ال�شايب

نارت ع�صام القة

وئام يحيى زبن

يزن عبدالنا�صر اخلما�ش
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ق�سم الت�سويق :
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د .نظام مو�سى �سويدان

د .زاهد عبد احلميد ال�سامرائي

د .رائد �أحمد املومني

م� .أوي�س بركات الغرايبة
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< د� .إلهام فخري طملية -رئي�س الق�سم

بالإ�ضافة �إلى:
< د� .شهالء وليد بركات

< د .عجايب �سالمة �أبو دعاب�س

< د .فرا�س جميل العتوم

< د .فرا�س عطا اهلل �شهوان

< د .ليلى محمد عا�شور

< م .رمي محمد �أبو لغد

< م� .سيما غالب مقاطف

< د .عنرب �إبراهيم محمد

الأردن الها�شمي العظيم ح�ضن العرب الدايفء ،فيه يتعلمون ويتداوون ،ومبناخه وطبيعته ينعمون،
ف�أه ًال بكل �ضيوفنا ،وعلى الرحب وال�سعة.

> الت�سويق  /خريجو الف�صل الأول:

حنني �إ�سماعيل ال�سبوعي

رامي �سامل جراد

رامي غالب جابر

عالية �سامي جبور

عبدالكرمي �إ�سعيد حمزة

عبداهلل عماد اخل�صاونة

عبداهلل عمر ح�سن

عمر محمود زايد

النا �شريف داود

محمد جمال ال�شطريط

محمد فتح اهلل ال�صالج

محمد هاين عناب

محمود معتز خري

منار ح�سني العقرباوي

نادين اجل�شي املعت�صم
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�أحمد �سميح �سالمة

�أحمد محمد �شقري

حازم محمد �صربي

حامد عبداهلل قرعومة

حنان عبداحلق �أبو ال�شيخ

> الت�سويق  /خريجو الف�صل الأول:

نادين غالب مدانات

< �أحمد خليل البي�شاوي
< طارق محمد �أبوجبارة
< عبدالرحمن تي�سري ال�شنطي
< فادي غالب جنوم
< جمد �سعد الدين القا�ضي
94

هبة محمد محمود

يا�سمني “محمد عوين” القدومي

بالإ�ضافة �إلى:
< رنا رعد يو�سف
< �إينا�س عدنان فار�س
< عامر عناد احلمارنة
< عامر �سامر قبالوي
< عمر عزت اخلليلي
< عبداهلل �إبراهيم �أبو الوفا
< كمال الدين �سمري زلوم
< فار�س �سعيد الهروط
< نواف رامي غزال
< نظمي عماد منكو

< �سل�سبيل طلب ح�سني
< عامر محمد احلاج عبداهلل
< غالب معزوز داوود
< النا عبدالكرمي الأعرج
< يزن ر�شد الدبك

> الت�سويق  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
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�أحمد �صالح احلجاوي

بدر �إ�سماعيل �سامل

روان �سميح �أيوب

رميا مروان عبداهلل

�سامر عبدالكرمي فرح

عالء جا�سر �أبو خلف

علياء محمد عا�شور

عماد جا�سر �أبوخلف

عمرو �سامل �إبراهيم

فادي �أنطوان بلكجي

> الت�سويق  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

فرا�س عادل الفقيه

ملى �سفيان يا�سني

معن نبيل �سنقرط

هناء في�صل �أبواجلمال

بالإ�ضافة �إلى:
< �أحمد بن عادل ال�سعيد
< �إينا�س يحيى احلاج عيد
< رامي �سميح بدر
< �سامر داوود اللحام
< عامر محمد العمري
< عالء محمد ر�شيد
< محمد ح�سني اجلزار
< محمد هاين �أومت

يلدار مروان فاروقة

< �أحمد فرحان عرابي
< ب�شار عبداهلل �سليمان
< زياد غازي ب�شخوج
< �شامخ فواز النهار
< عبدالرحمن عبداحلميد الدقاق
< عالء محمد غو�شة
< محمد �سامي �أبو ال�سعود
< منذر فوزي عمرية
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< �إبراهيم محمد �أبو فرحة
< �أحمد كامل دودين
< حازم عبداجلبار عدوان
< زينب خمي�س القي�شاوي
< طارق محمد خلف
< عالء الدين ريا�ض احلنيطي
< م�ؤيد و�صفي ب�شناق
< محمد �شم�س غندورة
< نادية جمال عي�سى

محمد محمود الزبيدي

محمد وفيق عرار

فنيو وم�رشفو املختربات:
باإلضافة الى:
<

محمد نواف حسني

<

رمزي رشاد أبو شاويش

<

مصطفى زياد ناصر الدين

<

منير يوسف حسن

<

حسني واصف املؤقت

<

شيرين يوسف خزنة

<

دينا جهاد عيسى

من �أن�شطة الكلية:

96

á«dÉŸG h ájQGOE’G Ωƒ∏©dG á«∏c

تقدمي دورات جمانية لطلبة الكلية

رحلة لطلبة الكلية

اليوم العلمي لق�سم �إدارة الأعمال

كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية

كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية
ت�أ�س�ست كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية يف جامعة
البرتا عام  .1991وتقدم الكلية برناجمي بكالوريو�س
يف ال�صيدلة والتغذية ،وبرنامج ماج�ستري يف العلوم
ال�صيدالنية.
ت�ضم كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية �أربعة �أق�سام
هي:
 ق�سم ال�صيدالنيات وال�صيدلة التقنية ق�سم الكيمياء الطبية ال�صيدالنية والعقاقري ق�سم الأدوية والعلوم الطبية احليوية ق�سم التغذية98
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مدة برنامج البكالوريو�س يف ال�صيدلة هي
� 5سنوات
(� 165ساعة معتمدة ) ،ويتكون من املوا�ضيع التالية:
الكيمياء الدوائية والنباتية ،وكيمياء العقاقري،
وال�����ص��ي��دالن��ي��ات ،وال�صيدلة التقنية ،والأدوي����ة،
وال�صيدلة ال�سريرية ،ومهارات االت�صال وت�سويق
الأدوي�����ة .وي��ت��ك��ون ب��رن��ام��ج املاج�ستري يف العلوم
ال�صيدالنية من � 33ساعة معتمدة ،من �ضمنها 9
�ساعات معتمدة مخ�ص�صة لأط��روح��ة بحث� .أما
برنامج البكالوريو�س يف التغذية ،فهو ملدة � 4سنوات
(� 135ساعة معتمدة).

الر�ؤية:
 تلتزم كلية ال�صيدلة وال��ع��ل��وم الطبية بتقدميالتعليم املتميز يف العلوم ال�صيدالنية ،وت�سعى �أن
تكون قبلة للعلماء واملتعلمني يف الأردن واملنطقة.

الر�سالة:

 تزويد اخلريجني باملعرفة املتوازنة املدرو�سة،وتعليمهم حتمل امل�س�ؤولية الأخالقية يف مهن
الرعاية ال�صحية.
 ت��وف�ير امل��ع��ل��وم��ات وامل���ه���ارات ال��ت��ق��ن��ي��ة لتلبيةاالحتياجات ال��دوائ��ي��ة املتنوعة ،يف القطاعني
العام واخلا�ص.
 �أن ت�صبح الكلية مركز ًا تعليميا ي�ستند �إلى البحث،وي��رك��ز على ال��ت��ع��اون ب�ين ال��ع��ل��وم ال�صيدالنية
وال�صناعة الدوائية.
 ت�أكيد االلتزام بالتعلم مدى احلياة ،وذلك لتتمكنمن املناف�سة يف �سوق العمل وخدمة املجتمع.

الأهداف :
 توفري التعليم املتميز والتطوير املهني لطلبةال�صيدلة.
 تعزيز ملكة الف�ضول الفكري وااللتزام بالتعلممدى احلياة.
 ت�شجيع ودعم تطوير النماذج ال�صيدالنية املالئمةملختلف بيئات ممار�سة هذه ال�صناعة.
 تعزيز �أوجه الرتابط بني كلية ال�صيدلة واحتياجاتتنمية املجتمع.
 تنظيم وت�شجيع الأب��ح��اث التطبيقية العملية،والأب��ح��اث الأ�سا�سية ذات الطبيعة ال�صعبة،
كعن�صر حيوي يف العلوم ال�صيدالنية.
 ت�شجيع تطوير ال��ع��ل��م��اء ،وذل���ك للحفاظ علىمهارات تدريبية وتعليمية عالية اجلودة لطلبة
البكالوريو�س ،والدرا�سات العليا.
 ت�شجيع الأن�شطة الالمنهجية التي تعزز �صورةالكلية.

كلمة عميد كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية

�أعزائي اخلريجني:

عميد كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية
�أ.د .توفيق عرفات
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حتتفل كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية يف جامعة البرتا هذا العام ،بتخريج الفوج ال�ساد�س ع�شر لطلبتها،
وهي تزداد �شموخا ،فلقد بد�أت بتخريج طلبة املاج�ستري ومبخرجات تعليم عالية اجلودة وو�ضوح يف الر�ؤى.
هذا ويبذل العاملون كافة يف كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية من �أ�ساتذة ،ومدر�سني ،وم�شريف مختربات،
وفنيني ،و�إداريني جهودا متميزة لالرتقاء بالعملية التدري�سية ،وتوفري جميع امل�ستلزمات لأبنائنا اخلريجني.
فبا�سمي وبا�سم العاملني جميعا يف كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية� ،أب��ارك للخريجني جناحهم هذا،
وح�صولهم على درجة البكالوريو�س يف ال�صيدلة والتغذية ،وكذلك ح�صول بع�ضهم على درجة املاج�ستري
يف العلوم ال�صيدالنية.
فنحن مع ًا يد ًا ِب َي ٍد لرنتقي مب�ستوى هذه الكلية ،التي ن�شعر جميعا باالنتماء �إليها ،والعمل على �أن تكون دائما
رائدة يف التقدم واملعرفة.
وفقكم اهلل ،و�إلى املزيد من العمل والعطاء خدمة ملجتمعكم.

ق�سم ال�صيدلة:

�أ.د .زهري عبد الرزاق محيي الدين

رئي�س ق�سم الكيمياء الطبية ال�صيدالنية والعقاقري

�أ.د .توفيق م�صطفى احل�سيني
رئي�س ق�سم الأدوية الطبية احليوية

�أ.د .توفيق عبد الرحيم عرفات

�أ.د� .سليم عبا�س حمادي
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�أ.د .خالد زهري مطالقة

�أ.د .محمد �سعيد �شبري

�أ.د .نا�صر محمد �إدكيدك

د .بال�سم ر�شيد القري�شي

د� .سوزان محمد عبد املالك

د .منى راتب ب�سطامي

د .ماجد ر�شاد ف�ضة

د .ن�ضال عادل القنة

د .فادي �صالح قعدان

د .ريا�ض محمود عو�ض

د .في�صل توفيق العكايلة

د� .إياد مازن املالح

د .محمد فايز حمد

م .رنا �سميح العفيفي

د .وائل �أحمد �أبو دية

م .ريام كفاح مرقة
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بالإ�ضافة �إلى:
< د� .إبراهيم �سميح الأدهم
( رئي�س ق�سم ال�صيدالنيات)
< د� .إلهام نافع القي�سي
< د� .أحمد محمد ال�شيخ
< م .زينب زكي زكريا

<

د .جناح عي�سى املحت�سب

<

د .دانا عبد الباري دروي�ش
م .ر�شا فرحان ال�سعدي
م .مي�ساء فوزي �شبيطة

<
<
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م .مي�ساء محمد احلنبلي

> ق�سم ال�صيدلة  /خريجو الف�صل الأول:
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�إيراهيم محمود عثمان

�إ�سراء �صباح رافت

�إ�سراء م�ؤيد العبيدي

�ألفت �إيراهيم احلوامدة

�أمني محمود عبا�س

�أن�س محمد عوي�ضه

�إينا�س ندمي الباتع

با�سم عدنان قطا�ش

براء فيرن النجار

براءة �سعيد م�صلح

بهاء مراد الكردي

ح�سني محمد عي�سى

خالد نا�صر حرت

دمية محمد القا�ضي

ر�ؤى جليل �سلمان

رائد مثقال “احلاج �أحمد”

رادة �أحمد جا�سر

رهام محمود ق�شق�ش

�سحر داود اللحام

�سناء طلعات �إيراهيم

> ق�سم ال�صيدلة  /خريجو الف�صل الأول:

فرح علي وحيد

م�ؤيد عدنان فار�س

جمدي ماجد محاجنة

محمـد حكم طه

محمد فخر الدين علي

محمد م�ؤيد لطفي

محمد ماهر الفاخوري

منى عي�سى �إع�سيلة

مهران محمد يو�سف

مهند �أني�س �أبوالهيجاء

مي �إياد الدليمي

مي�س عماد عبدالأمري

مي�سم ب�سام م�صاروة

هبة �أنور املحلي

يحيى ه�شام حم�شو
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�سيفان محمد خوجة

�صالح الدين ه�شام لولو

عبدالعزيز عبدالرزاق اجلدعان

غادة محمد عبدالوهاب

فداء عبداجلليل مرعي

> ق�سم ال�صيدلة  /خريجو الف�صل الأول:
<
<
<
<
<

�إبراهيم خ�ضر جعارة
�سارة علي ال�سيد
جمد معتز عبدالهادي
م�سعد محمد محاميد
هنوف فرن ال�شاهري

<
<
<
<
<

بالإ�ضافة �إلى:
< �أحمد فادي حقي
�إبراهيم نعيم �صايف
< عبدالرحمن �إيراهيم البلو�شي
�شوكت �أ�سامة توتوجني
< محمد زكي دهني
جمد نوري
< نور “محمد �أدهم” �صامية
نهار عبداهلل املتلقم
< وائل محمد الع�ساف
هيثم ح�سن �سامل

<
<
<
<
<

�أ�سماء محمد املو�سى
عبيدة فرحان كري�ش
محمد قي�س توفيق
هدى �سامل املجارحة
يزن خمي�س �سرية

> ق�سم ال�صيدلة  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
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�إبراهيم �أحمد ح�سني

�أحمد عالء يون�س

�أحمد فواز با�شا

�إ�سراء خلف ال�شهاب

�أمل مثقال القا�سم

�آية عماد العبيدي

�إيالف �صبار �سعدون

�إميان محمد طريف

بانا عمر البطاينة

براء م�صدق طالب

جمانة مو�سى عالن

خالد جمدى عليوة

خلود �سليم فاخوري

داليا ر�سمي بحبوح

دعاء واعظ عبدالغني

> ق�سم ال�صيدلة  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

�سنان محمد ح�شي�شو

�شادي وليد عو�ض

�شروق منذر الهنيني

�صالح عمر �سعيد

طالل محمود نا�صيف

عبدالقادر �أحمد بوادقجي

عبدالهادي �أحمد دروبي

عثمان حاب�س الفراهيد

عقبة ن�صر الدين الإبراهيم

عمار �سليمان العواودة

عمر عبدالرحيم خطيب

فادي عثمان نا�صر

محمد �شادي جليالتي

محمد �شريف عبدالقادر

محمد عبيدة وتي
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دميا �سبع الغرباوي

رائد “محمد �شفيق” �سدر

رنا يو�سف غزال

زكريا م�صطفى ن�صار

�سامر عادل مو�سى

> ق�سم ال�صيدلة  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
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مر�سال دومينيك يون�س

مرمي عماد بطي

م�صطفى محمد �سلمان

معت�صم م�صطفى عثمان

نور فرن �أحمد

هاين عبدالباري احللواين

هبة موفق بدير

هناء عبدالرحمن العمري

هيا جودت بدرية

والء �إيراهيم «احلاج �سليم»
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<
<
<

�أحمد محمد ح�سني
�صالح عبداللطيف احلوراين
ميادة ب�شار العبيدي

<
<
<

بالإ�ضافة �إلى:
�إيهاب محمد الب�صام
عمر �شاكر عبدالأمري
مينا مروان محمد

<
<
<

ريث �إياد الراوي
فاطمة عبدال�سالم البقايل
وائل �أحمد را�شد

جلامعة البرتا موازنة م�ستقلة خا�صة بها ،يناق�شها جمل�س اجلامعة ،ويقرها جمل�س الأمناء.

> ق�سم ال�صيدلة  /ماج�ستري  /خريجو الف�صل الأول:

<

قتيبة غامن ح�سني

<

بالإ�ضافة �إلى:
ملى جا�سر عطااهلل

هناء غ�سان احلمد

<

هبة هاين علي

> ماج�ستري /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

<
<
<

دانا محمد �أ�سعد
عبدالرحمن غازي دودين
هبة عدي ال�شاكر

<
<
<

بالإ�ضافة �إلى:
رغد �شاكر حديد
م�صطفى عزيز راهي
هبة م�صطفى امل�صري

<
<
<

�سالم ت�سف�سال�سي مرمي
مي م�صطفى حمودي
هناء زهدي عا�شور
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هدى محمد احللو

امل�ست�شفيات ،و�شركات ت�صنيع الأدوية ،وخمتربات البحث والتطوير .
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خريجو كلية ال�صيدلة  ...جمال مفتوح للعمل يف �صيدليات القطاع اخلا�ص ،و�صيدليات

ق�سم التغذية :

د .نوال �أحمد باكري

د .ع�صام م�صطفى جواد

د .رفعت �أحمد الكرد

د .ح�سن محمد بدير

رئي�س الق�سم

<
<
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بالإ�ضافة �إلى:
د .معز الإ�سالم عزت فار�س
م .با�سمة جميل الرمحي

فنيو وم�رشفو املختربات:
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مرام �أ�سامة خلف

هبة ح�سني الدي�سي

محمد وجيه اوهيب
بالإ�ضافة �إلى:

<
<
<

�سوزان عبداهلل الواوي
�سلمى جمدي عبدالقادر
�إبراهيم يو�سف �أبو زيتون

<
<
<

�إكرام �سامل الد�سيت
كوثر محمد ادوعر
حنان عثمان منوره

<
<
<

نور محمد حامد
منى عادل العلبي
محمد حامت خ�ضر جنم

> ق�سم التغذية  /خريجو الف�صل الأول:

فاطمة ح�سن �شقري
<

ندى �أحمد االعجارمة

بالإ�ضافة �إلى:
< مكية محمد بو عبا�س
محمد علي ال�صفار

> ق�سم التغذية  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:
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�أحمد عبداحلميد ال�صالح

�سامح �أحمد احلالحلة

�صفاء محمد زلوم

ومراكز الأمومة والطفولة ومراكز اللياقة.
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خريجو التغذية  ..جماالت متنوعة للعمل يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية و�شركات الأغذية

من �أن�شطة الكلية:

افتتاح مخترب التغذية
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مخترب التغذية

م�ؤمتر التغذية

م�ؤمتر التغذية

كلية تكنولوجيا املعلومات

كلية تكنولوجيا املعلومات
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�أن�شئت كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا ككلية
منف�صلة مع مطلع العام اجلامعي  ،2004/2003بعد �أن كانت
تقت�صر على ق�سم لعلم احلا�سوب ت�أ�س�س عام  ،1991وكان
تابعا لكلية العلوم.
وتقدم الكلية حاليا برنامج البكالوريو�س يف �أربعة تخ�ص�صات
هي :علم احلا�سوب ،ونظم املعلومات احلا�سوبية ،وهند�سة
الربجميات ،و�شبكات احلا�سوب.
وتركز الكلية على اجلوانب التطبيقية يف التخ�ص�صات امل�شار
�إليها ،كما تدر�س م�ساقات تخدم التخ�ص�صات ذات اخللفية
الإداري���ة واملالية ،وتقوم بتدري�س برامج علمية وتطبيقية
متكاملة تهدف �إلى �إثراء املعرفة ،وزيادة اخلربة لدى الطلبة؛
وذلك من �أجل تهيئتهم �إلى �سوق العمل .كما ت�سعى الكلية
�إلى �أن تكون مرفقا علميا و�أكادمييا ،يهدف �إلى ن�شر العلم
واملعرفة واملهارات املختلفة يف البيئة واملجتمع املدين.
تتميز كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا بر�ؤية بعيدة
امل��دى ،تعد الطالب محورا �أ�سا�سي ًا يف العملية التعليمية
وبالتايل ،ف�إن تلك الر�ؤية تهتم با�ستخدام الطرق والأ�ساليب
احلديثة للح�صول على �أف�ضل نخبة من اخلريجني امل�ؤهلني.
وت�سعى الكلية �إلى االلتزام ب�أعلى درجات اجلودة واملعايري
الدولية ،لإتاحة املجال للطالب اخلريج للمناف�سة يف �سوق
العمل .وقد �أثبتت هذه الر�ؤية فعاليتها ،حيث ا�ستطاعت الكلية
حتقيق مراكز متقدمة يف امتحان الكفاءة اجلامعية ،وتعد
تلك الر�ؤية �سبب ًا رئي�س ًا يف النمو املطرد يف �أعداد طلبة الكلية
مقارنة بالكليات الأخرى يف اجلامعات اخلا�صة املختلفة.

الر�ؤية:
تهدف الكلية �إلى �إعداد خريجني م�ؤهلني ،لرفد �سوق العمل
باحتياجاته من اخلربات املتخ�ص�صة يف جماالت تكنولوجيا

املعلومات ،من خالل طرح برامج �أكادميية وتقنية متقدمة،
تعتمد يف تعليمها على الأ�ساليب احلديثة واملتميزة ،ويتم ذلك
من خالل املزج بني تطوير و�صقل املواهب اخلالقة للطلبة،
وتزويدهم باملهارات املهنية التي يتطلبها �سوق العمل يف
االقت�صاد املعا�صر.
وتتطلع الكلية �إل��ى مد ج�سور التوا�صل مع املجتمع املحلي،
وذلك من خالل تقدمي برامج تدريبية وا�ست�شارية متميزة
لنقل املعرفة واخلربة ،وتلبية احتياجات البيئة املحلية .وت�سعى
الكلية �إلى االرتقاء بامل�ستوى التقني والإداري للعاملني فيها.
الر�سالة :
تنبع ر�سالة الكلية من ر�سالة اجلامعة ،وذلك بالرتكيز على
تعليم ه��ادف ومتميز ،يعتمد على امل��زج بني تطوير و�صقل
امل��واه��ب اخلالقة التي يتطلبها �سوق العمل يف االقت�صاد
املعريف.
�أهداف الكلية:
املوازنة بني املواد النظرية والتطبيق العملي.
بناء خربات من واقع امل�شاريع العملية.
تنمية القدرة على التكيف والتعامل مع املتغريات.
�إثراء روح البحث العلمي والت�شجيع عليه.
مواكبة �أح��دث م�ستجدات تكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة
وال�شبكات.
ت��وع��ي��ة الطلبة وح��ث��ه��م ع��ل��ى حت��م��ل امل�����س���ؤول��ي��ة ،والتحلي
ب�أخالقيات املهنة و�آدابها وقواعدها.
تفعيل دور الربامج الالمنهجية وخدمة املجتمع.
توفري البيئة التعليمية املالئمة من حيث قاعات التدري�س
واملختربات ،واملراكز املختلفة.

كلمة عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

بناتي و�أبنائي خريجي كلية تكنولوجيا املعلومات:
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ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ال ي�سعني يف هذه اللحظات ال�سعيدة �إ ّال �أنْ �أهنئكم با�سمي وا�سم زمالئي �أع�ضاء الهيئة التدري�س ّية والإدار ّية
والفن ّية  ،بقطف ثمار جهود �أربع �سنوات من الدرا�سة وال�سهر املُ�ضني ،والتي �أو�صلتكم �إلى النجاح ،و�إلى
منعطف هام يف حياتكم امل�ستقبل ّية �أال وهو احلياة العمل ّية� .أهنئكم بهذا النجاح الذي يعد اخلطوة الأولى يف
م�سار حياتكم الطويل ،و�أمتنى لكم حتقيق املزيد من النجاح على امل�ستويات العلم َّية واملهن َّية وال�شخ�ص َّية.
كما �أو�صيكم مبوا�صلة العلم والتع ّلم والإبداع يف حياتكم العمل ّية ،ونعدكم ب�أنْ تبقى كليتكم ومن ورائها
جامعة البرتا �سند ًا ومرجع ًا علم ّي ًا لكم ،ومنار ًا ومنرب ًا لتخريج املتم ّيزين من زمالئكم الذين �سيلحقون
بكم .كما �ست�ستمر كليتكم برفع �سو ّية جودة التعليم فيها ،لت�صل �إلى �أعلى امل�ستويات العامل ّية �إنْ �شاء اهلل.
و�إ َّنه ملن دواعي �سرورنا �أنْ تبقوا على توا�صل مع كليتكم ملا فيه من �إثراء لكم ولها ،يف ا�ستمرار مل�سريتكم
العلم ّية ومنائها وتط ّورها.
و ّفقكم اهلل ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته			.
								
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات
			
د .غ�سان عي�سى
								

113

ق�سم هند�سة الربجميات ونظم املعلومات احلا�سوبية:

د .محمد �إبراهيم زعرور
رئي�س الق�سم

د .ريا�ض محمد ال�سيد

د� .شاكر محمود الفراجي

د .نا�صر م�صطفى اجلمل
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د .نهى هاين اخلليلي

د .هاين محمد العمري

د .وهيب عبد الوهاب �أبو دوا�س
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بالإ�ضافة �إلى:
< د .هيا �أحمد الغالييني
< م� .إيهاب �ساكب �سرهد

< د .هيام �سامل الن�سور
< م� .سهري محمد احلاج ح�سن

م .عز الدين �أحمد مطر

> نظم املعلومات احلا�سوبية  /خريجو الف�صل الأول:

بالإ�ضافة �إلى:
< �سلمان فار�س احلجازين

معاذ ح�سني الزغل

> نظم املعلومات احلا�سوبية  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

< �إميان �أحمد ب�صة
< عثمان «محمد راتب» ح�سني
< محمود محمد عطااهلل

بالإ�ضافة �إلى:
< راية عماد فراح
< محمد تي�سري زايد

< زيد «محمد نبيل» جابر
< محمد ح�سام الدين محمود
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عبدالكرمي هيثم م�سعود

اجلامعات اخلا�صة الأخرى.
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كلية تكنولوجيا املعلومات  ...منو م�ضطرد يف �أعداد طلبة الكلية مقارنة مع مثيالتها يف

> هند�سة الربجميات  /خريجو الف�صل الأول:

�أ�سامة ر�شيد محمد
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�أمين �أكثم العزام

راتب �صربي خ�ضري

رامي يو�سف عمر

رميا في�صل م�سعود
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�سجود عدنان العزة

�سعد عبداللطيف �صالح

ل�ؤي يو�سف م�صطفى

ليث ح�سن عبيدات

محمد �أحمد احلب�ش

م�سعود فايز احللو

نا�صر م�صطفى �أحمد

يو�سف حامد �أبو �سمك

بالإ�ضافة �إلى:
< �أ�سماء �أحمد العكا�شه
< �أحمد ه�شام البطيخي
< عمار داود عبدالرحمن
< عبا�س حامت ندى
< غيث عبدال�ستار الكبي�سي

> هند�سة الربجميات  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

�سعد عبداحلميد الفيا�ض

�سليم عوين البريوتي

طايل حمد ال�شوبكي

عبداحلميد نا�صر خان

عبداهلل حكم ح�سني

علي كمال احلرباوي

عمر عبدالكرمي الأعظمي

مالك �صالح ال�شرع

محمد جا�سر املومني

هاين تي�سري ال�سعيد

بالإ�ضافة �إلى:
< �أحمد يحيى �سمور
< �إبان �شاكر اخلوالدة
< رنا يو�سف يو�سف
< بتول محمد ال�شريف
< عماد عبداجلليل النعيمات < عمر فاروق محمود
< م�صطفى عبدال�سالم الكبي�سي
< ها�شم داود الهر�ش
< مكيد عبداهلل املغاريز
محمد ل�ؤي العزام

< �أجمد كمال البواب
< عال “محمد ر�ضا” الدهوي
< محمد �سليمان املعايطة
< م�صطفى يو�سف املقو�سي
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�أحمد م�صطفى الرنتي�سي

�آالء “محمد جنيب”الزهارنة

بهاء يحيى حمدان

ح�سن محمد عرمان

رحاب �سعيد عليان

> علم احلا�سوب  /خريجو الف�صل الأول:

�أحمد جمال عمر

�أحمد را�سم عبداحلليم

ماهر جالل الزايد
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�أمين غالب حمو�ضة

محمد �إيراهيم حتاملة

�سمر محمد احل�سن

معت�صم محمد �شحادة

بالإ�ضافة �إلى:
< �أحمد ح�سان العرف
< عدي حكم العبادي

< �سند�س خالد طه
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> علم احلا�سوب  /املتوقع تخرجهم الف�صل الثاين:

بالإ�ضافة �إلى:
< ب�سام علي احلنيطي
< دالية عالم امل�صري
< فادي ح�سن عمرو

عبدالرحيم عو�ض �سامل

�أحمد �سمري الربقاوي

< تامبي طالل قنا�ش
< رامز طارق كتانة
< محمد حت�سني عطية

< حنني �إياد �أبوالرب
< عيد محمد �أبو �شخيدم
< مروان �صالح عطوة

فنيو وم�رشفو املختربات:

محمد م�صطفى القي�سيه

�سيف عبد الغفار �أبو عي�شة

بالإ�ضافة �إلى:
< عمر مو�سى ال�سيد
< معاذ عدنان عويدات
< مي�ساء محي الدين نا�صر
< �سعاد جمال مرعي

< زينة عو�ض الطراونة
< ل�ؤي محمد خري�سات
< �أمل �شفيق عبد اهلل
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ثروتنا  ...عقول تفكر ،و�سواعد تعمل ،و�شباب واعد م�سلح بعلوم الع�صر ..ال يعرف امل�ستحيل.
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من �أن�شطة الكلية:

�سمو الأمرية �سمية بنت احل�سن تكرم فريق جامعة البرتا الفائز يف املركز الثاين
يف م�سابقة  Imagine Cupمن �شركة مايكرو�سوفت

120
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�شهادات تقديرية للطلبة املتميزين

رئي�س اجلامعة برفقة وزير االت�صاالت و تكنولوجيا
املعلومات خالل افتتاح معر�ض IT SAF

كلية تكنولوجيا املعلومات تقيم ور�شة عمل حول
برنامج الإطار ال�سابع لتمويل البحث العلمي

اللقاء التنويري لطلبة تكنولوجيا املعلومات

عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا

تعنى العمادة برت�سيخ قاعدة البحث العلمي يف اجلامعة ،وتنمية ق��درات طلبة
الدرا�سات العليا يف �أ�ساليب البحث العلمي ومناهجه يف احلقول املختلفة ،كما
تعنى ب�إعداد متخ�ص�صني من ذوي الكفاءات العالية لتلبية حاجات املجتمع.
وجامعة البرتا تطرح حالي ًا برناجمني للدرا�سات العليا� ،أحدهما للح�صول على
درجة املاج�ستري يف اللغة الإجنليزية  /الرتجمة ،والآخ��ر للح�صول على درجة
املاج�ستري يف العلوم ال�صيدالنية .وهي يف �سبيلها للتو�سع يف طرح برامج ماج�ستري
جديدة يف تخ�ص�صات �أخرى للعام القادم . 2011/ 2010
وت�شرف العمادة على �سيا�سات االبتعاث يف اجلامعة ،لتعزيز عدد �أع�ضاء هيئة
التدري�س الأردنيني ،يف املجاالت العلمية ذات الأولوية ،وتقوم مبتابعة �ش�ؤون موفدي
اجلامعة �إلى اجلامعات الأجنبية ،كما تقوم بدعم م�شاريع الأبحاث لأع�ضاء هيئة
التدري�س ،خا�صة تلك التي لها �صلة مبا�شرة بتنمية املجتمع املحلي ،ودعم ح�ضور
امل�ؤمترات من قبلهم ،وال�سعي �إلى عقد م�ؤمترات وندوات دولية ومحلية يف كليات
اجلامعة.
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كلمة عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا

122

يعد البحث العلمي والدرا�سات العليا ركيزتني �أ�سا�سيتني من ركائز الن�شاط الأكادميي يف جامعة
البرتا ،وتتولى عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا الإ�شراف على هذه الأن�شطة.
وينظر جمل�س “البحث العلمي” يف دعم م�شاريع الأبحاث التي يقدمها �أع�ضاء هيئة التدري�س،
�إ�ضافة �إلى م�ؤلفاتهم ،وكذلك الندوات العلمية التي تنعقد يف رحاب اجلامعة.
ويقوم هذا املجل�س كذلك بدرا�سة طلبات �أع�ضاء هيئة التدري�س حل�ضور امل�ؤمترات العلمية
املحلية والإقليمية والدولية .وت�صدر عمادة البحث العلمي “جملة الب�صائر” ،وهي جملة علمية
مح ّكمة ت�شرف عليها هيئة حترير ت�ضم نخبة من �أ�ساتذة اجلامعة من التخ�ص�صات املختلفة.
وت�شرف العمادة على موفدي اجلامعة �إلى اجلامعات الأجنبية ،للح�صول على درجة الدكتوراه
يف التخ�ص�صات النادرة ،وتتابع �سري درا�ستهم ،وتقدمهم يف �أبحاثهم ،وتقوم العمادة بو�ضع
خطط الإيفاد بالتعاون مع الكليات املعنية.
وهنالك “جمل�س الدرا�سات العليا “ للإ�شراف على برامج الدرا�سات العليا ،التي ا�ستحدثت يف
اجلامعة ،بعد اعتماد نظام الدرا�سات العليا وتعليماتها يف جامعة البرتا .وقد ح�صلت اجلامعة
على اعتماد برناجمي املاج�ستري اللذين تقدمهما يف جمايل اللغة الإجنليزية (الرتجمة)،
والعلوم ال�صيدالنية ،وتقدمت اجلامعة بطلبات فتح برامج ماج�ستري �أخرى مع بداية العام
اجلامعي .2011/2010
عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا
�أ.د .نزار الري�س

جمل�س البحث العلمي
< �أ.د .نزار الري�س رئي�س ًا
< �أ.د  .محمد العناين ع�ضو ًا  /كلية الآداب والعلوم
< �أ.د .توفيق عرفات ع�ضو ًا  /كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية
< �أ.د .حربي عريقات ع�ضو ًا  /كلية العلوم الإدارية واملالية
< د .غ�سان فريد عي�سى ع�ضو ًا  /كلية تكنولوجيا املعلومات
< د .هدير مريزة ع�ضو ًا  /كلية العمارة والفنون
< ال�سيدة هنادة املومني �/أمني ال�سر
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جمل�س الدرا�سات العليا
< �أ.د .نزار الري�س /رئي�س ًا
< �أ.د .محمد العناين ع�ضو ًا  /كلية الآداب والعلوم
< �أ.د .توفيق عرفات ع�ضو ًا  /كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية
< �أ.د .عبداهلل ال�شناق ع�ضو ًا  /جامعة الريموك – املجتمع املحلي
< �أ.د .عدنان بدوان ع�ضو ًا  /مدير عام ال�شركة الأردنية لإنتاج الأدوية – املجتمع املحلي
< ال�سيدة هنادة املومني � /أمني ال�سر

مناق�شة ر�سالة ماج�ستري يف الرتجمة

مناق�شة ر�سالة ماج�ستري يف ال�صيدلة
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مناق�شة ر�سالة ماج�ستري يف ال�صيدلة

مناق�شة ر�سالة ماج�ستري يف الرتجمة

ندوة تطوير التعليم العايل من خالل برنامج TEMPUS

عمادة �ش�ؤون الطلبة

< الر�ؤية:
ت�سعى عمادة �ش�ؤون الطلبة لتكون حا�ضنة البتكار الطلبة و�إبداعاتهم من
�أجل بناء جيل من الطلبة يتمتعون بال�صحة النف�سية واجل�سدية والعقلية .

< الر�سالة:
تقدمي اخلدمات الطالبية ،وتنفيذ الأن�شطة الريا�ضية واالجتماعية والثقافية
والفكرية والفنية والتطوعية ،التي تنمي الإب��داع واالبتكار واحل��وار لدى
الطلبة ،وتعزز انتماءهم لأمتهم ووطنهم ،وتوفر البيئة اجلامعية الداعمة
وال�صحية الآمنة ،وتهيئ الطلبة ل�سوق العمل ،وتتابع �ش�ؤون اخلريجني.

< الأهداف:
ت�سعى عمادة �ش�ؤون الطلبة �إلى حتقيق الأهداف التالية:
 م�ساعدة الطلبة يف التكيف مع متطلبات البيئة اجلامعية. تنمية املواهب الريا�ضية وقيم التعاون واحلوار لدى الطلبة. رفع م�ستويات الوعي الثقايف ،واالجتماعي ،والفكري لدى الطلبة وحتقيقالتوا�صل مع ق�ضايا الأمة.
 م�ساعدة الطلبة يف حل م�شكالتهم االجتماعية والرتبوية والنف�سية. متابعة �ش�ؤون الطلبة الوافدين ،وم�ساعدتهم يف التكيف مع البيئة اجلامعيةوالبيئة الأردنية.
 الإر�شاد املهني للطلبة وتنمية مهاراتهم واجتاهاتهم فيما يتعلق بتهيئتهملدخول �سوق العمل.
 متابعة �ش�ؤون اخلريجني ،والعمل على تعزيز عالقتهم باجلامعة ،ومتابعة�إجنازاتهم و�إدامة التوا�صل معهم.
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الأبناء اخلريجون:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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�أهنئكم بتخرجكم ،و�أهنىء جامعة البرتا بكم ،فقد حققتم ذاتكم يف يوم التخرج ،ويف
الوقت الذي تبارك لكم فيه عمادة �ش�ؤون الطلبة جناحكم ،وحتقيق طموحاتكم ،لت�ؤكد لكم
�أن هذا الإجناز ما هو �إال بداية الطريق ،فال تقفوا عند هذا احلد ،ا�ستعدوا مل�ستقبل م�شرق
وحتد ،ثقوا بقدراتكم على مواجهة
واعد ،وبا�شروا بتحقيق �أحالمكم بعزمية و�إ�صرار ٍّ
التحديات وحتقيق الطموحات.
لقد كان عطاء البرتا لكم متميز ًا ،مما يحتم عليكم �إطالق �إمكاناتكم وقدراتكم يف احلياة
املهنية ،فنحن يف ع�صر نحتاج فيه �إلى �آمال طموحة ،ودافعية كبرية للتميز ،ومبادرات
�شجاعة ،فانطلقوا بثقة عالية ،وقدموا الأفكار اخلالقة القابلة للتطبيق ،فالإبداع هو
ال�سبيل �إلى القوة واملنعة وتعزيز القدرات ،واالنت�صار على ال�ضعف واخلوف ،وهو الطريق
�إلى البناء واالنطالق.
�إننا ونحن ن�شاطر �أهلكم فرحهم بتخرجكم لن�ضرع �إلى العلي القدير �أن يبارك فيكم ولكم،
ونودعكم بكل م�شاعر الفخر واالعتزاز ،ونحر�ص على التوا�صل معكم ،و�ستكون البرتا
ب�أ�سرتيها الأكادميية والإدارية عون ًا لكم� ،أينما كنتم وحيثما وجدمت ،وننتظر �إبداعاتكم
وم�ساهماتكم ومتيزكم يف حياتكم املهنية ،فكونوا عون ًا لأنف�سكم ووطنكم و�أمتكم .وفقكم
اهلل و�سدد على طريق احلق خطاكم.
واهلل ويل التوفيق
عميد �ش�ؤون الطلبة
د .محمد الك�سا�سبة

فريق عمادة �ش�ؤون الطلبة
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حفل تكرمي فريق عمادة �ش�ؤون الطلبة

رئي�س اجلامعة وعميد �ش�ؤون الطلبة
خالل حفل تكرمي فريق العمادة

اللقاء التنويري للطلبة امل�ستجدين

مهرجان البرتا اخلام�س لإحياء الرتاث العربي والفنون
الفلوكلورية ملدرا�س عمان مبنا�سبة عيد ميالد القائد
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انتخابات اجلمعيات الطالبية
احلمالت االنتخابية الطالبية

فرقة الرايات يف ذكرى املولد النبوي ال�شريف

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب عطوفة ال�سيد
�أحمد م�صاروة يحا�ضر يف جامعة البرتا

معر�ض القد�س

129

حفل مبنا�سبة ذكرى معركة الكرامة

ور�شة عمل �إدارة امل�شاريع ال�صغرية

ور�شة كتابة ال�سرية الذاتية و�إجراء املقابالت الوظيفية

حفل فني لطلبة كورال اجلامعة

ور�شة عمل عن العنف اجلامعي
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محا�ضرة عن جائزة احل�سن لل�شباب

محا�ضرة عن حماية الأ�سرة

هجرة احلبيب تاريخ ور�سالة
محا�ضرة للدكتور �أحمد نوفل

مهرجان الت�ضامن واملحبة الثالث ع�شر
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل
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مهرجان الت�ضامن واملحبة الثالث ع�شر
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل
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مهرجان الت�ضامن واملحبة الثالث ع�شر
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل
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تخريج امل�شاركني بدورات مكتب الت�أهيل الوظيفي

134

تخريج امل�شاركني بدورات مكتب الت�أهيل الوظيفي

اليوم الوظيفي اخلام�س

اليوم الوظيفي اخلام�س
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حفل املتفوقني �أكادميي ًا والمنهجي ًا

حفل املتفوقني �أكادميي ًا والمنهجي ًا

حفل املتفوقني �أكادميي ًا والمنهجي ًا
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حفل املتفوقني �أكادميي ًا والمنهجي ًا

م�شروع �أنا متطوع

�أ�صبوحة �شعرية لطلبة اجلالية ال�سعودية

�أ�صبوحة �شعرية لطلبة اجلالية العراقية

اجتماع امل�ست�شار الثقايف الكويتي
�سعادة د .حمد الدعيج مع الطلبة الكويتيني

حفل ت�ضامني مع غزة مبنا�سبة مرور
عام على العدوان الإ�سرائيلي

طلبة اجلالية العراقية
(جامعة البرتا)

رحلة الطلبة العراقيني �إلى البحر امليت
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رئي�س اجلامعة يكرم م�ست�شار رئي�س احتاد كرة القدم
الأردين �سمو الأمري علي ال�سيد محمود اجلوهري

رئي�س اجلامعة يكرم فريق نقابة الفنانني

138

بطولة امل�ؤ�س�سات الإعالمية

مباراة التلفزيون والفنانني وجامعة البرتا
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل

مباراة التلفزيون والفنانني وجامعة البرتا
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل

139

بطولة البلياردو

بطولة الكليات لكرة القدم للجالية العراقية

بطولة كرة ال�سلة بني فريقي جامعة البرتا
وجامعة عمان الأهلية

بطولة كرة القدم بني فريقي جامعة البرتا
وجامعة عمان الأهلية

حفل التتويج النهائي لبطولة
جامعة البرتا الكروية للإعالميني

رئي�س اجلامعة يكرم فريق التلفزيون الأردين

140

كرة ال�سلة جامعة الأمرية �سمية مع جامعة البرتا

مباراة كرة القدم بني �أع�ضاء الهيئة التدري�سية

لقطات من حفل تخريج الفوج ال�ساد�س ع�شر للف�صل الأول
2010/2009

141

ال�شباب امل�سلح بالعلم م�ؤهل للحياة والعمل ،وهم رهان الوطن لبناء م�ستقبله،
وحتقيق نه�ضته ،ومواجهة حتدياته.

لقطات من حفل تخريج الفوج ال�ساد�س ع�شر للف�صل الأول
2010/2009

142

تهنىء جامعة البرتا �أبناءها خريجي الفوج ال�ساد�س ع�شر ،وتتمنى لهم م�ستقب ًال
زاهراً ينعم فيه الوطن بثمار جهودهم.

لقطات من حفل تخريج الفوج ال�ساد�س ع�شر للف�صل الأول
2010/2009

143

الأردن وطنكم� .أر�ضه درب ال�سماء ،وعلى ثراه الطهور كانت �أوىل خطوات الفاحتني
لفجر جديد للح�ضارة الإن�سانية.

لقطات من حفل تخريج الفوج ال�ساد�س ع�شر للف�صل الأول
2010/2009
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عمادة �ش�ؤون الطلبة  ...حا�ضنة الإبداع واالبتكار.

عمادة القبول والت�سجيل:

تقدم عمادة القبول والت�سجيل الكثري من اخلدمات لطلبة اجلامعة و�أولياء �أمورهم،
ويتمثل ذلك يف �أعمال ت�سجيل الطلبة ،وتزويدهم و�أولياء �أمورهم بكل الوثائق
الالزمة ،ومتابعة حت�صيلهم الدرا�سي.
وحتر�ص العمادة على تزويد رئا�سة اجلامعة والكليات بالإح�صائيات الالزمة عن
الأو�ضاع الدرا�سية للطلبة ،وجن�سياتهم ،و�أو�ضاع الطلبة احلا�صلني على �إنذارات،
وكذلك املتوقع تخرجهم.
وقطعت العمادة �شوط ًا كبري ًا يف جمال ا�ستخدام نظام الت�سجيل الإلكرتوين اجلديد،
حيث �أ�صبح ب�إمكان الطالب � -أينما كان موقعه � -إجراء عمليات ت�سجيل جدوله
الدرا�سي �إلكرتوني ًا ،من خالل ا�ستخدامه للحا�سوب.
وت�ساهم العمادة يف �إجراءات حفل التخريج ،و�إعداد قوائم ب�أ�سماء الطلبة يف كل
ف�صل درا�سي ،لغايات اعتمادها من جمل�س العمداء.
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�إن طبيعة املهام التي ت�ضطلع بها عمادة القبول والت�سجيل جتعلها البوابة الأولى ،التي
يدخل منها خريج املرحلة الثانوية �إلى املرحلة اجلامعية ،حيث يتم قبوله للدرا�سة يف �أحد
التخ�ص�صات املطروحة ،وفقا للأ�س�س واملعايري املتبعة ،التي �أقرتها وزارة التعليم العايل.
كما تتابع العمادة الطالب �أثناء درا�سته ،وتر�شده قدر الإمكان لتو�صله �إلى بوابة التخرج،
حامال �شهادته اجلامعية؛ ليدخل معرتك احلياة للعمل� ،أو موا�صلة الدرا�سات العليا.
ل��ذا ،ف���إن عمادة القبول والت�سجيل  -من حيث امل�س�ؤوليات املناطة بها  -تعد من �أهم
الرتكيبات الإدارية يف اجلامعة و�أكرثها ح�سا�سية ،فهي تتعامل مع الكثري من الأطراف،
وعليها تقع م�س�ؤولية تلبية رغبات اجلميع وطلباتهم ،وفق �أنظمة اجلامعة ولوائحها.
عميد القبول والت�سجيل
د .نا�صر اجلمل

فريق عمادة القبول والت�سجيل
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دورة الإر�شاد الأكادميي املحو�سب

عمليات القبول والت�سجيل

مبنى القبول والت�سجيل

برنامج الدرا�سات امل�سائية

د .رائد املومني
مدير برنامج الدرا�سات امل�سائية
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حر�ص ًا من اجلامعة على خدمة املجتمع املحلي� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن اجلامعات املرموقة،
فقد ب��ادرت جامعة البرتا بت�أ�سي�س برنامج الدرا�سات امل�سائية يف العام اجلامعي
 ،2005-2004والذي ت�ضمن جمموعة من التخ�ص�صات من مختلف الكليات ،لإعطاء
فر�صة لبع�ض الفئات من الطلبة الذين ي�صعب عليهم موا�صلة حت�صيلهم العلمي �أثناء
الفرتة ال�صباحية ،ملوا�صلة درا�ستهم يف الفرتة امل�سائية.
وقد حر�صت رئا�سة اجلامعة -ومنذ بداية هذا الربنامج -على توفري جميع املتطلبات
التي يحتاجها الطالب ،من جتهيزات وكوادر من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والإدارية ،ذوي
الكفاءات العالية ،خلدمة ه�ؤالء الطلبة ،وتخريج نوعية متميزة تتنا�سب مع �سوق العمل
املحلي والدويل.
وي�سعدنا يف برنامج الدرا�سات امل�سائية �أن نزف التهنئة اخلال�صة لبناتنا و�أبنائنا
اخلريجني ،محملة بكل الأمنيات لهم بامل�ستقبل الزاهر ،واحلياة العملية الناجحة،
ونبارك لذويهم الذين مل يبخلوا عليهم ب�شيء حتى و�صلوا �إلى ما هم عليه الآن.
وحتية خال�صة لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ،والكوادر الإدارية يف الربنامج امل�سائي ،الذين
�أدوا واجبهم على �أكمل وجه يف رعاية ه�ؤالء الطلبة ،و�إي�صالهم �إلى مرحلة جديدة من
مراحل البناء والتعمري يف هذا الوطن الغايل.

دائرة ال�ش�ؤون الإدارية

ال�سيد �صالح حمدان
املدير الإداري

تتولى هذه الدائرة تنفيذ ال�سيا�سات والقرارات الإداري��ة املعتمدة ،وتقوم مبتابعة �ش�ؤون
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،والهيئة الإدارية والعاملني ،وتقوم بحو�سبة �أعمالها الإدارية لتقدمي
�أف�ضل اخلدمات يف جمال �إعداد التقارير الإدارية عن �أن�شطة اجلامعة ،وتقدمي التو�صيات
يف التطوير الوظيفي ،بالإ�ضافة �إلى مراقبة دوام العاملني ،ومتابعة �إجازاتهم ،وت�سوية الأمور
املالية ال�شهرية مع م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي ومتابعة تطبيق نظام الت�أمني على احلياة
جلميع العاملني.

�إن من ال�سهل ا�ستقطاب املوارد الب�شرية ،ولكن من ال�صعب املحافظة عليها؛
لذا ف�إن ا�سرتاتيجيات املحافظة على املوارد الب�شرية من �أ�سرار جناح املنظمات.
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دائرة اخلدمات العامة
مت �إن�شاء دائرة اخلدمات العامة كوحدة م�ستقلة يف اجلامعة بهدف تقدمي �أف�ضل اخلدمات
املمكنة لطلبتها والعاملني فيها ،ول�ضيوفها وزوارها .وت�ضطلع هذه الدائرة مب�س�ؤوليات
املحافظة على الأمن ،والإ�شراف على الزراعة والنظافة واالت�صاالت وت�أمني التدفئة يف
جميع مرافق اجلامعة ،وت�أمني املوا�صالت للطلبة ،ومراقبة �أن�شطة ال�سوق التجاري ،ف�ض ًال
عن التعاون والتن�سيق مع جميع دوائر اجلامعة لإجناح الفعاليات اجلامعية املختلفة.

وتت�ألف هذه الدائرة من الأق�سام التالية:
 ق�سم الأمن اجلامعي ق�سم احلركة والنقل ق�سم الزراعة ق�سم اخلدمات العامة (النظافة ،وال�صحة العامة ،واملطاعم ،ومراقبة ال�سوق التجاري)150

< ر�ؤية دائرة اخلدمات العامة:
 العمل على بناء حياة جامعية �آمنة و�صحية. الدقة يف العمل وال�سرعة يف الإجناز. -الت�أكيد على احرتام الأخالق املهنية.

< �أهداف دائرة اخلدمات العامة :
 املحافظة على موجودات اجلامعة وممتلكاتها العامة واخلا�صة. توفري بيئة جامعية متميزة ومتكاملة من حيث النظافة واملظهر الالئق. تقدمي جميع اخلدمات التي تهيئ جو ًا جامعي ًا ،وبيئة منا�سبة حتقق �أهداف التدري�سوالتعليم.

ال�سيد �صبحي خنفر
مدير اخلدمات العامة
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ق�سم الأمن اجلامعي

ق�سم احلركة والنقل

دائرة العالقات الثقافية والدولية
واكبت دائرة العالقات الثقافية والدولية تطور م�سرية اجلامعة ،ولعبت دور ًا مهم ًا يف تفعيل
عالقات اجلامعة مع املراكز وامل�ؤ�س�سات العلمية والثقافية والرتبوية داخل اململكة وخارجها،
�إ�ضافة �إلى العالقة املتميزة مع قادة الر�أي من �سيا�سيني ومفكرين وعلماء ومثقفني ،وكذلك
العالقات مع و�سائط الإعالم املختلفة .وقد تقدمت اجلامعة يف هذا املجال بخطى وا�سعة .ويجري
تنفيذ الربامج الالزمة بالتعاون مع العمادات والدوائر الأخرى� ،إ�ضافة �إلى ذلك قامت الدائرة
بجملة من الن�شاطات التي تهدف �إلى تعزيز عالقة الطلبة مع املجتمع املحلي والإ�شراف على
عدد من املطبوعات واملن�شورات الإعالمية التي من �ش�أنها �أن تنقل ال�صورة احلقيقية للجامعة،
وتعريف املجتمع املحلي واخلارجي بالإجنازات والن�شاطات املختلفة للجامعة ،بالإ�ضافة �إلى
تغطية �أنباء اجلامعة ون�شاطاتها �إعالمي ًا من خالل التن�سيق والتعاون مع و�سائل الإعالم املتعددة.
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وتتكون دائرة العالقات الثقافية والدولية يف جامعة البرتا من ثالثة �أق�سام :
 ق�سم العالقات الثقافية ق�سم الإعالم -ق�سم العالقات الدولية

< الر�ؤية:

 زيادة التفاعل بني اجلامعة واملجتمع املحلي . توثيق الروابط بني العاملني يف اجلامعة. -االنفتاح على الإعالم لتغطية ن�شاطات اجلامعة.

< الر�سالة:

 �إعطاء �صورة طيبة عن اجلامعة. العمل على ا�ستقطاب طلبة جدد محلي ًا وعربي ًا. -ت�سهيل عمل الكوادر التدري�سية والإدارية ،وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

< الأهداف:

 الإ�سهام الفعال يف رفع �ش�أن اجلامعة داخلي ًا ومحلي ًا ودولي ًا. فتح قنوات توا�صل مع امل�ؤ�س�سات واجلامعات املحلية والعاملية. ت�سويق ر�سالة اجلامعة وفل�سفتها ون�شاطاتها و�أخبارها عرب و�سائل الإعالم املختلفة. -تزويد �إدارة اجلامعة وكلياتها بحاجات املجتمع الداخلي واخلارجي.

ال�سيد ماهر �أبو جعفر
مدير العالقات الثقافية والدولية
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فريق دائرة
العالقات الثقافية والدولية

زيارة كلية العمارة والفنون ودائرة العالقات الثقافية
والدولية �إلى مدار�س البيان

تبادل التهاين بعيد الفطر

فريق العالقات يف اجلامعة مع فريق العالقات
من اجلامعة العربية الدولية يف �سوريا

دائرة ال�ش�ؤون املالية

ال�سيدة �صفاء �شحادة
املدير املايل
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تتولى الدائرة املالية تنفيذ ال�سيا�سات والإج��راءات املعتمدة من قبل جمل�س �أمناء اجلامعة ورئي�س اجلامعة  ،وت�ضم الدائرة
الأق�سام التالية :
املحا�سبة العامة ومحا�سبة ذمم الطلبة ،ومحا�سبة الرواتب ،وال�صندوق ،واملوازنة التقديرية ،ومحا�سبة املخازن.
وتقوم دائرة ال�ش�ؤون املالية ب�إعداد املوازنة العامة ،والإ�شراف على الإنفاق منها ،وفق ال�سيا�سات النافذة ,وحو�سبة �أعمالها
لتقدمي �أف�ضل اخلدمات يف جمال �إعداد التقارير املالية عن �أن�شطة اجلامعة ،و�إعداد امليزانية العمومية كل ثالثة �أ�شهر ،والتقارير
التحليلية لهذه احل�سابات ،وحت�صيل الر�سوم الدرا�سية ،ومتابعة الإنفاق على املبعوثني وعلى �سائر �أن�شطة البحث العلمي .

فريق الدائرة املالية

ال�سيد وليد اليمني
املدقق الداخلي

دائرة ال�صيانة

املهند�س ع�صام الربق
مدير ال�صيانة
تعد الدائرة يف مطلع كل عام درا�سي خطة ممنهجة ملتابعة �أمور �صيانة وحتديث الكليات ،ومرافق اجلامعة املختلفة؛ لتحافظ على
بيئة منا�سبة للمكان والزمان لطلبة اجلامعة؛ لتلقي العلوم املختلفة فيها.
وت�ساهم الدائرة يف �إجناح جميع امل�ؤمترات واملنا�سبات اجلامعية ،التي تنفذها كليات اجلامعة ودوائرها.

فريق دائرة ال�صيانة
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دائرة اللوازم وامل�شرتيات

ال�سيد عزمي ال�شرمان
مهام دائرة اللوازم:

مدير اللوازم وامل�شرتيات
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 العمل على ت�أمني احتياجات اجلامعة من �أثاث ولوازم مكتبية ومواد مخربية ،وغريها مما حتتاجه اجلامعة. �شراء املواد مع �ضمان مبد�أ املناف�سة بني املوردين داخل اململكة ،وذلك للح�صول على �أف�ضل املواد وب�أف�ضل الأ�سعار . �إدخال امل�شرتيات �إلى امل�ستودعات ،وت�صنيفها بقيود �صرف. ترميز املواد ،و�صرفها �إلى اجلهات التي ت�ستخدمها يف اجلامعة . ت�سجيل العهد على م�ستخدميها من دوائر وكليات و�أفراد . اجلرد ال�سنوي ملوجودات اجلامعة العينية وتثبيتها يف قيود. -الإ�شراف على املواد بعد تخزينها ل�ضمان �سالمتها .

مركز التطوير الأكادميي

�أ.د .دالل ملح�س

مدير مركز التطوير الأكادميي
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محا�ضرة �أ.د.دالل ملح�س

تنمية املهارات الإدارية دورة
تدريبية من �إعداد مركز التطوير
الأكادميي ومكتب �ضبط اجلودة

مركز احلا�سوب واملعلومات

ال�سيد مهند ملحي�س
مدير مركز احلا�سوب واملعلومات
158

يقوم مركز احلا�سوب واملعلومات بالإ�شراف على ت�شغيل و�صيانة ال�شبكة املحلية املرتبطة ب�شبكة الإنرتنت ،واملحمية با�ستخدام
�أحدث تقنيات احلماية والفلرتة ،كما يقوم املركز بتوفري وتطوير متطلبات التعليم الإلكرتوين ،والإ�شراف على عقد االمتحانات
الإلكرتونية يف اجلامعة ،وال�صيانة الدورية لأجهزة حا�سوب العاملني يف اجلامعة ،وعقد ال��دورات التدريبية لأع�ضاء الهيئة
التدري�سية والعاملني يف اجلامعة جمان ًا ،وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءتهم يف جمال ا�ستخدام احلا�سوب ،مثل دورات الICDL
ودورات التعليم الإلكرتوين عن بعد ،ودورات يف ا�ستخدام نظام ال  ،Black Boardوغريها.
لقد �أطلقت اجلامعة م�شروع “حا�سوب �شخ�صي لكل طالب” ،مقابل �أ�سعار مخف�ضة تدفع بالتق�سيط ،كما مت تزويد كل �أ�ستاذ
جامعي بحا�سوب �شخ�صي ،وتزويد قاعات الدر�س ب�أجهزة عر�ض �إلكرتونية(. )Data Show
ويتكون املركز من �أربعة �أق�سام هي :ق�سم الربجمة ،وق�سم ال�شبكات ،وق�سم ال�صيانة ،وق�سم التدريب.

فريق مركز احلا�سوب واملعلومات
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دورة الرخ�صة الدولية يف قيادة احلا�سوب

دورة الرخ�صة الدولية يف قيادة احلا�سوب

املركز ال�صحي

د .علي دودين
مدير املركز ال�صحي
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ي�ضم املركز ال�صحي طبيبني وطبيبة ،يعملون على امتداد �ساعات ال��دوام حتى امل�ساء،
بالإ�ضافة �إلى طاقم من املمر�ضني واملمر�ضات ،ويوجد بالعيادة �صيدلية جمهزة بجميع �أنواع
الأدوية الالزمة .وتقدم العيادة خدمات العالج للعاملني والطلبة جمان ًا على مدار ال�ساعة ،وهي
جمهزة ب�سيارة �إ�سعاف لنقل املر�ضى �إلى امل�ست�شفيات عند ال�ضرورة.
تقدم اجلامعة خدمات الت�أمني ال�صحي جلميع الطلبة والعاملني فيها ،بحيث ت�شمل �شبكة
التغطية �أغلب م�ست�شفيات اململكة ،وعدد ًا كبري ًا من الأطباء وال�صيدليات ،واملختربات املعتمدة،
التي تغطي مختلف املناطق يف الأردن لإتاحة املجال الوا�سع لالختيار .وتتابع العيادة املعامالت
مع �شركة الت�أمني املتعاقد معها ،وتقوم بتوفري البطاقات ال�صحية ،واملطالبات املالية للطلبة
والعاملني.

فريق املركز ال�صحي

دورة الإ�سعافات الأولية ملوظفي اجلامعة

املكتبة

ال�سيدة عفاف عبد الرحمن
مدير املكتبة
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زيارة رئي�س هيئة االعتماد للمكتبة

اجتماع مديري املكتبات اخلا�صة واحلكومية

مرافق املكتبة

مكتب االعتماد

ال�سيدة �آمال احلموري
مدير مكتب االعتماد
162

جمل�س االعتماد :
< الأ�ستاذ الدكتور نزار الري�س /رئي�س ًا
< الأ�ستاذ الدكتور محمد �إ�سحق العناين /ع�ضو ًا
< الأ�ستاذ الدكتور توفيق عرفات /ع�ضو ًا
< الأ�ستاذ الدكتور دالل ملح�س/ع�ضو ًا
< الأ�ستاذ الدكتور �أحمد عبد اجلواد/ع�ضو ًا
< الدكتور رفيق عمر/ع�ضو ًا
< الدكتور غ�سان عي�سى/ع�ضو ًا
< ال�سيدة �آمال احلموري/ع�ضو ًا
< ال�سيد يو�سف بكر/ع�ضو ًا

مكتب �ضبط اجلودة

يف �إطار حر�ص اجلامعة على مواكبة �أحدث التطورات اخلا�صة ب�ضمان اجلودة ومعايريها،
فقد �أ�س�ست جامعة البرتا مكتب ًا خا�ص ًا ب�ضمان اجلودة تتمثل ن�شاطاته فيما يلي:
< الر�ؤية:

�أن يكون مكتب �ضمان اجلودة امل�صدر املوثوق ملعايري �ضبط اجلودة جلميع �أع�ضاء جامعة
البرتا من �أجل و�ضع اجلامعة يف املراتب الأولى بني اجلامعات املحلية والإقليمية والدولية.
< الر�سالة:

�إيجاد بيئة ودية لأع�ضاء اجلامعة ،تتمتع ب�سهولة الو�صول �إلى �أحدث امل�ستجدات اخلا�صة
ب�سبل وو�سائل تنفيذ عملية �ضمان اجلودة يف التعليم العايل ،من خالل ن�شر ثقافة اجلودة،
وتقدمي �أحدث الأدوات والأ�ساليب ال�ضرورية جلامعة البرتا لتحقيق �أهدافها.

< م�س�ؤوليات مكتب �ضبط اجلودة:

�أن يكون مبثابة املرجعية الأ�سا�سية جلميع الأمور املتعلقة ب�ضمان اجلودة عن طريق تقدمي
الوثائق واملراجع ،والتوجيه والتن�سيق بني مختلف الدوائر ،والتطوير و�إجراء عملية التقييم.

�ضمان اجلودة ،والتعليم النوعي املتميز� ،أهداف ا�سرتاتيجية جلامعة البرتا.
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ال�سيد يو�سف بكر
مدير مكتب �ضبط اجلودة
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جمل�س �ضبط اجلودة :
< الأ�ستاذ الدكتور نزار الري�س /رئي�س ًا
< الأ�ستاذ الدكتور نا�صر ادكيدك/ع�ضو ًا
< الدكتور غ�سان عي�سى/ع�ضو ًا
< الدكتور هدير مريزة/ع�ضو ًا
< الدكتور نبيل الدريني /ع�ضو ًا
< الدكتور محمد الك�سا�سبة/ع�ضو ًا
< الدكتور ب�سام معايل/ع�ضو ًا
< الدكتور نا�صر اجلمل/ع�ضو ًا
< الدكتور رائد ال�شدفان /ع�ضو ًا
< ال�سيدة �آمال احلموري/ع�ضو ًا
< ال�سيد يو�سف بكر/ع�ضو ًا

اجتماع جلان �ضبط اجلودة
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االجتماع الأول ملجل�س �ضمان اجلودة

اجتماع �ضبط اجلودة لكلية
العلوم الإدارية واملالية

نادي اجلامعة
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�أ.د� .إخليف الطراونة يف محا�ضرة “ التعليم
العايل يف الأردن واملعايري الدولية ل�ضمان
اجلودة ”

حملة اليتيم اخلريية

�أ�صبوحة �شعرية بعنوان “ القد�س يف عيون
ال�شعراء ”

حفل يف النادي

جلنة حوار البرتا

ال�سيد جرير مرقة يف محا�ضرة “ التلفزيون
الأردين يف ع�صر الف�ضائيات”

د� .إبراهيم �صبيح يف محا�ضرة “رحلة داخل
الدماغ الب�شري ”

�أ .د .نا�صر الدين الأ�سد يف محا�ضرة “ ر�سالة
�إلى ال�شباب العربي”

د .ممدوح العبادي يحا�ضر يف اجلامعة
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نادي خريجي جامعة البرتا
ت�أ�س�س نادي خريجي جامعة البرتا عام  ،2008وجاءت فكرة ت�أ�سي�سه من حر�ص العاملني عليه،
و�إميانهم ب�أن التوا�صل بكل �أ�شكاله الفكرية ،واالجتماعية ،والإن�سانية ال بد من �أن ي�سهم يف تنمية
املجتمع.
ي�سعى النادي �إلى االرتقاء باملجتمع املحلي ،و�إيجاد بيئة غنية ومحفزة ينتمي لها اخلريج ،حيث
و�ضع نادي اخلريجني الكثري من الربامج واخلطط املدرو�سة للإ�سهام يف تطوير وتنمية املجتمع
املحلي على جميع الأ�صعدة ،فعلى �صعيد العمل االجتماعي مت عقد اللقاءات ال�شهرية للخريجني
ملناق�شة امل�ستجدات والأفكار التي يحملها اخلريج ،واالحتفال بعيد ميالد اخلريج يف لقاء جماعي.
وعلى ال�صعيد الثقايف ،مت عقد الدورات وامل�ؤمترات وور�ش العمل .ويف اجلانب الرتفيهي ،مت
تنفيذ الرحالت اال�ستك�شافية والتثقيفية ،وال يغفل النادي عن اجلانب الإن�ساين ،فهو يقوم بعمل
زيارات �شهرية لدور الأيتام ،ودور امل�سنني ،وذوي االحتياجات اخلا�صة.
يبارك نادي خريجي جامعة البرتا لكم التخرج ولذويكم مع �أطيب �أمنياتنا لكم مب�ستقبل مزهر،
ويدعوكم لالنت�ساب �إلى ناديكم.
رئي�س نادي خريجي جامعة البرتا
علي عبد الر�ؤوف خليفة
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التعاون بني نادي اخلريجني ونادي اجلامعة

التفاعل مع املجتمع املحلي

نادي اخلريجني ي�شارك يف املعر�ض الوظيفي للجامعة

النادي يكرم نقيب ال�صحفيني

العلوم الع�سكرية

ال�سيد �سامل �أبو زيد
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فريق العلوم الع�سكرية

ن�شيد موطني
وطني
وط ـ ِنــي َم ِ
َم ِ
ـالل واجل ُ
اجل ُ
وال�س ـ َنا ُء وال َب َها ُء
ـمال َّ
ـاك فــي ُر َب ـ ْ
ف ــي ُر َبـ ْ
ـاك
واحلـيا ُة والنـجا ُة والهـنا ُء والرجـا ُء
ـواك فــي ه ـ ْ
فــي ه ـ ْ
ـواك
أراك ه ـ ـ ْـل � ْ
ه ـ ـ ْـل � ْ
أراك
�سـالمِ ًا ُمـ َنـ َّعـم ًا َوغا ِنـ َم ًا ُمـ َك َّر َم ًا
أراك فـي ُع ـ ْ
ه ـ ـ ْـل � ْ
ـالك
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ال�سـ َم ْ
ال�سـ َماك
ـاك تبـلـ ُغ ِّ
تبـ ُلـ ُغ ِّ
وطني
وط ـ ِنــي َم ِ
َم ِ
وطني
وط ـ ِنــي َم ِ
َم ِ
بيد
ال�شباب لنْ ِيك َّل هَ ُّم ُه �أنْ ت�س َت ِقـ َّل �أو َي ْ
ُ
َن�ستقي منَ الـ َّر َدى ولنْ نكونَ لل ِعـ َـدى
كال َعـبـي ـ ـ ْـد كال َعـبـي ـ ـ ْـد
ال ُنريـ ـ ـ ْـد ال ُنريـ ـ ـ ْـد
وع َ
ي�شـ َنا املُ َن َّكـدا
ُذ َّلـ َنـا املُـ�ؤَ َّبـدا َ
ال ُنريـ ـ ـ ْـد ب ْـل ُنعيـ ـ ْـد
َمـج َـدنا التّـلي ْـد َمـج َـدنا التّلي ْـد
وطني
وط ـ ِنــي َم ِ
َم ِ

جلنة �إعداد الكتاب ال�سنوي:
مقرراً
ع�ضواً
ع�ضواً
ع�ضواً
ع�ضواً  /مدقق عام
ع�ضواً  /تن�سيق ومتابعة
ع�ضواً  /متابعة جمع ال�صور
ع�ضواً  /تن�سيق ومتابعة
ع�ضواً  /تن�سيق ومتابعة
ع�ضواً

				
< د .محمد الك�سا�سبة  /عميد �ش�ؤون الطلبة
				
< د .عاطف كنعان  /كلية الآداب والعلوم
				
< د .خالد الطرزي  /كلية العمارة والفنون
< ال�سيد ماهر �أبو جعفر  /مدير دائرة العالقات الثقافية والدولية
				
< ال�سيدة ليلى قدورة  /كلية الآداب والعلوم
< ال�سيد اطراد املجايل  /عمادة �ش�ؤون الطلبة			
			
< الآن�سة عبري البلبي�سي  /عمادة �ش�ؤون الطلبة
		
< ال�سيد رائد �أبو يعقوب  /دائرة العالقات الثقافية والدولية
				
< ال�سيد �أ�سامة العواد  /عمادة �ش�ؤون الطلبة
		
< ال�سيدة مها اجلريودي  /دائرة العالقات الثقافية والدولية
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< الت�صميم والإخراج الفني:
عي�سى املبي�ضني
< الطباعة :مطابع الر�أي التجارية
A.C.P

عد�سة
محمد محي�سن

حمتويات الكتاب ال�سنوي
املو�ضوع
 �آية كرمية من �أقوال جاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم جامعة البرتا يف �سطور ر�ؤية اجلامعة ور�سالتها وقيمها ن�شيد اجلامعة التاريخ القيادي للجامعة كلمة رئي�س اجلامعة جمل�س الأمناء جمل�س اجلامعة جمل�س العمداء نائب الرئي�س -الكادر الإداري امل�ساند للرئا�سة

ال�صفحة
5
6
10
13
14
15
16
18
20
22
23
24

 اتفاقيات �ضيوف اجلامعة تطور �أعداد طلبة اجلامعة اجلامعة يف خدمة املجتمع املحلي جامعة البرتا تن�شر املعرفة والثقافةكليات اجلامعة:
 كلية الآداب والعلوم كلية العمارة والفنون كلية العلوم الإدارية واملالية كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية -كلية تكنولوجيا املعلومات

ال�صفحة
25
26
32
33
34
35
61
75
97
111
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العمادات يف اجلامعة:
 عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا عمادة �ش�ؤون الطلبة عمادة القبول والت�سجيل برنامج الدرا�سات امل�سائيةدوائر اجلامعة ومراكزها الإدارية:
 دائرة ال�ش�ؤون الإدارية دائرة اخلدمات العامة دائرة العالقات الثقافية والدولية دائرة ال�ش�ؤون املالية دائرة ال�صيانة دائرة اللوازم وامل�شرتيات -مركز التطوير الأكادميي

ال�صفحة
121
125
145
148
149
150
152
154
155
156
157

 مركز احلا�سوب واملعلومات املركز ال�صحي املكتبة مكتب االعتماد مكتب �ضبط اجلودة نادي اجلامعة جلنة حوار البرتا نادي اخلريجني العلوم الع�سكرية ن�شيد موطني -جلنة الكتاب ال�سنوي

ال�صفحة
158
160
161
162
163
166
167
168
169
170
171

