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

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

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

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

سعى للحارض امل��ن��ش��ود ُق��دْ م��ا

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

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

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

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

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

األستاذ الدكتور أحمد سامل
من أيلول  2005إىل آب 2006

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

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

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

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

رئيس الجامعة
أ.د .عدنان بدران
12

األستاذ الدكتور عدنان بدران
رئيس الجامعة
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مجلس األمناء

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

معايل املهندس عيل السحيامت
رئيساً

أ.د .عدنان بدران

أ.د .سعيد الحالق

أ.د .عبد الله الفواز

أ.د .أحمد الجابر

أ.د .نظري أبو عبيد

أ.د .مليس رجب

املهندس أمني شجراوي

املهندس خالد الدحلة

املهندس “محمد نبيل” زيك

املهندس عوين شاكر

املهندس “محمد مازن” األنصاري
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األستاذ موىس شحادة

األستاذ فاروق بدران

اآلنسة روال النشاشيبي
أمني رس املجلس

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

األستاذ الدكتور عدنان بدران
رئيس الجامعة (رئيساً)

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

األستاذ الدكتور محمد العناين
عميد كلية اآلداب والعلوم

األستاذ الدكتور توفيق عرفات
عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية

األستاذ الدكتور أحمد الخطيب
عميد شؤون الطلبة

األستاذ الدكتور غسان عيىس
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

الدكتورة هدير مرزة
القائم بعمل عميد كلية
العامرة والتصميم

الدكتور رفيق عمر
القائم بعمل عميد كلية العلوم
اإلدارية واملالية /والقائم
بعمل عميد كلية الحقوق

الدكتور نارص الجمل
القائم بعمل عميد القبول و التسجيل

الدكتور بسام حداد
مساعد الرئيس للتعاون الدويل
واالتفاقيات

الدكتور فارس بدوي
ممثل كلية اآلداب والعلوم

الدكتور إبراهيم األدهم
ممثل كلية الصيدلة والعلوم الطبية
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مجلس الجامعة

الدكتور حسني البهاديل
ممثل كلية تكنولوجيا املعلومات

الدكتورة مارية أبو ريشة

الدكتور جامل الطرايرة

ممثل كلية العامرة والتصميم

ممثل كلية العلوم اإلدارية واملالية

مدير مركز التطوير األكادميي والتدريب

السيد صالح حمدان
املدير اإلداري

السيد مهند ملحيس
مدير مركز الحاسوب
واملعلومات

الدكتور رائد املومني
مدير برنامج الدراسات املسائية

السيدة صفاء شحادة
املدير املايل

السيدة أماين قدورة
ممثل الخريجني /كلية العلوم
اإلدارية واملالية

الطالب سامر عبدالقادر
ممثل طلبة الجامعة

الدكتور هشام العميان

باإلضافة إلى :
مدير منطقة املقابلني
ممثل من املجتمع املحيل

الدكتورة نوار فريز

ممثل من املجتمع املحيل

16

السيد صبحي خنفر
أمني رس املجلس

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

األستاذ الدكتور عدنان بدران
رئيس الجامعة (رئيساً)

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

األستاذ الدكتور محمد العناين
عميد كلية اآلداب والعلوم

األستاذ الدكتور توفيق عرفات
عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية

األستاذ الدكتور أحمد الخطيب
عميد شؤون الطلبة

األستاذ الدكتور غسان عيىس
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

الدكتورة هدير مرزة
القائم بعمل عميد كلية
العامرة والتصميم

الدكتور رفيق عمر
القائم بعمل عميد كلية العلوم
اإلدارية واملالية  /والقائم
بعمل عميد كلية الحقوق

الدكتور نارص الجمل
القائم بعمل عميد القبول و التسجيل

الدكتور رائد املومني
مدير برنامج الدراسات املسائية

السيدة هال أردكاين
أمني رس املجلس
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األستاذ الدكتور مروان الموال
نائب الرئيس للشؤون األكاديمية وعميد البحث
العلمي و الدراسات العليا
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الكادر اإلداري المساند للرئاسة

اآلنسة روال النشاشيبي
مدير مكتب الرئيس

السيدة هنادة املومني
مدير مكتب نائب الرئيس

السيدة هال أردكاين
سكرترية مكتب الرئيس

اآلنسة وفاء الخطيب
سكرترية مكتب نائب الرئيس

السيد جواد إبراهيم
رئيس الديوان
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ضيوف الجامعة

لقاء أ.د .منذر محمد الدحلة

لقاء نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا أ.د .عاهد وهادنة

وفد جامعة طيبة باملدينة املن ّورة

معايل أ.د .نارص الدين األسد و أ.د .عدنان بدران رئيس الجامعة

األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس جامعة القدس املفتوحة

أ.د .رئيس الجامعة و معايل د .إبراهيم بدران ومعايل السيد
ثابت الطاهر ومعايل أ.د .مروان كامل وعطوفة أ.د .عبد الرحيم
الحنيطي يف حفل تكريم معايل السيد ثابت الطاهر

20

ضيوف الجامعة

لقاء مع هيئة قطاع تنظيم الكهرباء

معايل الدكتور محمد الحاليقة يف زيارة للجامعة

الفنان نبيل صوالحة

أ.د .نائب الرئيس يلتقي بالدكتور نظمي املرصي مساعد نائب
رئيس العالقات الخارجية بالجامعة اإلسالمية  /غزة

أ.د .عدنان بدران و أ.د .خلف الدليمي

زيارة وفد من جامعة محمد الفاتح الرتكية
21

ضيوف الجامعة

لقاء مع رشكة متخصصة يف الطاقة الشمسية

أ.د .رئيس الجامعة يف جولة مع رئيس مجلس إدارة الرشكة األوىل
للتعليم الكويتية

لق��اء أ.د .نائ��ب الرئيس مع وف��د أمرييك للتع��اون االجتامعي
واألكادميي

لقاء أ.د .رئيس الجامعة معايل أ.د وجيه عويس

أ.د .رئيس الجامعة يطلق مبادرة «عامل خا ٍل من األسلحة النووية»
بحضور سفري دولة كازخستان يف عامن

زيارة وفد من السفارة الفرنسية

22

تكريم

معايل وزير الطاقة م .مالك الكباريتي

معايل عدنان الحسيني (وزير شؤون األقىص ومحافظ بيت املقدس)

معايل الدكتور محمد الحاليقة

ملتقى إربد الثقايف يكرم جامعة البرتا

عميد كلية العلوم الرتبوية « األونروا » يكرم أ.د .رئيس الجامعة
راعي األسبوع العلمي األول

رئيس مجلس إدارة الرشكة األوىل للتعليم الكويتية السيد طارق العدساين
23

تكريم

الفائزون يف مسابقة البحث العلمي ملدارس األصالة واملعارصة

د .عبد الله الرضاونة رئيس وفد جامعة طيبة باملدينة املنورة

أ.د .عاهد وهادنة نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا

سفارة اململكة العربية السعودية تك ّرم الجامعة

السيد ماهر أبو جعفر مدير العالقات العامة والدولية السابق

سم ّو األمرية بسمة حمزة تكرم أ.د .نائب الرئيس يف مدارس اليوبيل

24

تكريم

معايل أ.د .صالح جرار

معايل السيد ثابت الطاهر

املدارس األردنية الدولية تكرم أ.د .عدنان بدران

معايل أ.د .كامل العجلوين

السيدة سمر كلداين مديرة جائزة الحسن الذهبية للشباب

مدارس املعارف تكرم أ.د .عدنان بدران
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تكريم
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أ.د .أشوان مدير رشكة تطوير األعامل الدولية

أ.د .منذر محمد الدحلة

أمني عام منتدى الفكر العريب الدكتور صادق الفقيه

أ.د .رئيس جامعة  AYDINالرتكية

الفنان التشكييل الكويتي فريد العيل

مدير مدارس األصالة واملعارصة يكرم أ.د .رئيس الجامعة

تكريم

Prof. Ziyad Salameh
Keynote Speaker
UML،USA

President Badran,s visit to Kazakhstan on 22-23 May 2012
Dr. Badran recieves an Honorary Professorship
From
L.N. Gumilev Eurasian National University / Astana - Kazakhstan

Dr. Alain Zarli
Keynote Speaker،France

Prof. Madjid Merabti
Liverpool John Moores University،UK

 عبدالله العبادي.د.أ
رئيس مركز العالج بالخاليا الجذعية يف الجامعة األردنية
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 محمد حامد.د.أ
رئيس مفويض هيئة تنظيم الكهرباء

صور من الذاكرة
Before 1963

After 2012
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الجامعة في خدمة المجتمع المحلي

رئيس مجلس امناء املنتدى العريب للبيئة والتنمية أ.د .عدنان
بدران يف صورة جامعية مع املشاركني يف املؤمتر

أ.د .رئيس الجامعة يك ّرم تربويي الكلية العلمية اإلسالمية

أ.د .رئيس الجامعة خالل محارضة له يف الكلية العلمية اإلسالمية
بحضور معايل وزير الرتبية والتعليم

أ.د .رئيس الجامعة يرعى األسبوع العلمي األول لكلية العلوم
الرتبوية «األونروا»

أ.د .رئيس الجامعة يلقي كلمة االفتتاح ملؤمتر
«الثقافة يف عامل متغري»

أ.د .رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ي��ل��ق��ي ال��ك��ل��م��ة االفتتاحية
ملؤمتر «الطاقة املتجددة»
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الجامعة في خدمة المجتمع المحلي

أ.د .نائب رئيس الجامعة مع عدد من املشاركني يف مؤمتر الطاقة املتجددة

محارضة أ.د .رئيس الجامعة يف مجمع النقابات املهنية تحت عنوان
«اإلبداع والريادة يف التنمية»

افتتاح املؤمتر الدويل األول لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف تطوير
أنظمة وعمليات الطاقة املتجددة

صورة أخرى من املؤمتر

أ.د .رئيس الجامعة يخرج طلبة مدرسة املعارف

أ.د .رئيس الجامعة يخرج طلبة املدارس األردنية الدولية
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الجامعة في خدمة المجتمع المحلي

محارضة ا ٔ.د .رئيس الجامعة مب ٔومتر «تطوير التعليم يف الوطن العريب»
يف جامعة العلوم والتكنولوجيا

ممثل أحد دور األيتام  /الحملة الخريية الشتوية لنادي الجامعة

صورة أخرى من الحملة الخريية

صورة أخرى من من الحملة الخريية

البازار الخريي الذي نظمه طلبة الجامعة

حملة التربع بالدم
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الجامعة في خدمة المجتمع المحلي

بطولة «أبو الحسني الكروية» الثالثة للمدراس الثانوية

صورة أخرى من البطولة بحضور الكابنت رعد حمودي

مهرجان البرتا الثامن إلحياء الرتاث العريب والفنون الفلكلورية
للمدارس الثانوية
32

صورة أخرى من البطولة بحضور مدير تربية لواء القويسمة

من الحفل الختامي لبطولة «أبو الحسني الكروية» الثالثة

صورة أخرى من املهرجان

الجامعة في خدمة المجتمع المحلي

الحفل الختامي للبطولة الكروية األوىل للمؤسسات األكادميية

ركلة البداية للبطولة األكادميية األوىل بحضور الدكتور فايز أبو عريضة

صورة أخرى من بطولة املؤسسات األكادميية

من بطولة املؤسسات األكادميية

من بطولة املؤسسات اإلعالمية الكروية السابعة

تسليم كأس البطولة للفريق الفائز «جامعة البرتا»
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الجامعة في خدمة المجتمع المحلي
وفود من مدارس المجتمع المحلي
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االتفاقيات
توسعت جامعة البرتا يف مجال االتفاقيات العلمية عىل املستوى الدويل ويف مجاالت واختصاصات متعددة ،وعملت الجامعة عىل توقيع عدة اتفاقيات
تعاون مع جامعات أمريكية ،فوقعت مع جامعة «يوتا» األمريكية اتفاقية لتطوير مرشوع تعاون يف مجال االهتامم بتخصص تربية الطفل ،الذي حصلت فيه
جامعة « يوتا » عىل املركز األول عاملياً ،كام وقعت الجامعة اتفاقية مع جامعة «ماساتشوسيتس لويل» األمريكية بهدف التعاون يف مجال برنامج املاجستري
يف العلوم اإلدارية « ،»MBAباإلضافة إىل توقيع اتفاقية مع الجامعة نفسها يف مجال التبادل العلمي واألكادميي عىل مستوى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
ووقعت الجامعة اتفاقيات تعاون علمي وثقايف وأكادميي مع ثالث جامعات أمريكية أخرى هي :جامعة «جيمس ميدون» ،وجامعة «نورث كاروالينا»،
وجامعة «أمبوريا ستيت» باإلضافة إىل تبادل علمي وأكادميي مع جامعة «جورج تاون» األمرييكية.
وتعاونت الجامعة مع املؤسسات التعليمية املتميزة يف اململكة املتحدة ،ومنها جامعة «أوكسفورد بروكس» الربيطانية عرب توقيع اتفاقية تعاون علمي وثقايف
وأكادميي يف مجال الهندسة املعامرية ،وجامعة «ساندر الند» الربيطانية عرب اتفاقية تعاون يف مجال املاجستري يف اللغة اإلنجليزية /الرتجمة.
وحرصت الجامعة عىل االمتداد يف مجال االتفاقيات العلمية ،فقامت بتوقيع اتفاقية مع جامعة «جاجيلونيان» البولندية ،وجامعة «سيالنغور» املاليزية ،وجامعة
«إل إن غوميليوف األوراسية الكازاخية» لتشمل باإلضافة إىل التعاون الثقايف ،تبادل الطلبة والباحثني من أعضاء الهيئة التدريسية ،وإجراء البحوث العلمية
املشرتكة.
أما عىل صعيد االتفاقيات املتعلقة بتطوير التخصصات الجامعية ،فقد قامت الجامعة بتوقيع اتفاقية مع جامعة «سكاربك» البولندية للتعاون يف مجال
برنامج املاجستري يف العلوم اإلدارية يف تخصص إدارة األعامل ،ومع جامعة «كازان» الروسية للتعاون العلمي يف مجال الهندسة املعامرية.
ووقعت الجامعة اتفاقية مع جامعة «نوتردام» الهولندية يف مجال املاجستري يف اللغة اإلنجليزية /الرتجمة ،ومع جامعة «اليدن» الهولندية للتعاون يف مجال
التعليم اإللكرتوين.
وتعاونت الجامعة مع جامعات عربية شقيقة ،ومراكز بحثية ،مبا يخدم التعاون العريب املشرتك يف مجال البحث العلمي ،وتطوير الخربات والقدرات العربية.
وعىل الصعيد املحيل اهتمت الجامعة بالتعاون مع املؤسسات املعنية بعملية البحث العلمي ،فوقعت اتفاقية مع املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا يف
األردن للتعاون يف املجال البحثي ،واتفاقية أخرى مع بورصة عامن للتعاون يف مجال التجارة اإللكرتونية .كام وقعت الجامعة مع مؤسسة أميد إيست بهدف
إنشاء وإدارة برنامج امتحان التوفل لطلبة جامعة البرتا ،لتقييم مستوى الطلبة يف اللغة اإلنجليزية.

توقيع اتفاقية مع جامعة  AYDINالرتكية

توقيع اتفاقية مع أكادميية نهر األردن

توقيع اتفاقية مع مركز منتزه لألعامل «حاضنة األعامل»

توقيع اتفاقية مبنى كلية الصحافة واإلعالم
35

محطات مضيئة في مسيرة جامعة البترا
فوز طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات بالمركز األول في معرض أعمال الطلبة ITSAF 2013
حقق طلبة من كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا فوزا كبريا مبعرض أعامل الطلبة  ، ITSAF 2013والذي أقيم عىل هامش مؤمتر
«تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف تطوير الطاقة املتجددة  »IT-DREPS 2013يف فندق املرييديان ،بتاريخ  ،2013/5/31-29حيث حصلوا
عىل املركز األول عن مرشوع «أبو ال ُعريف» ،ضمن  49مرشوعا تقدمت للمسابقة ،التي شاركت فيها  17جامعة عربية ومحلية.
وقد أبدت لجنة التحكيم التي يرتأسها د .أمجد هديب من الجامعة األردنية إعجابها بفكرة املرشوع ،والذي يعتمد عىل تطبيقات أنظمة
الحامية ،التي يتم من خاللها الوصول إىل األشخاص املطلوبني أو املفقودين يف األماكن العامة والتجارية ،وتحديد أماكنهم من خالل كامريات
املراقبة ،وذلك باستخدام تكنولوجيا )Object Recognition(  :وتكنولوجيا ( )Video Trackingاللتني يتم من خاللهام تعريف النظام
بالشخص املطلوب أو املفقود ،وإمكانية متابعته وتحديد مكانه للجهة املعنية.
وقد أرشف عىل طلبة املرشوع كل من :األستاذ الدكتور غسان عيىس عميد الكلية ،والدكتور أحمد شبيطة رئيس قسم هندسة الربمجيات،
واألستاذ عبد الكريم البنا ،واألستاذ بشار بدران مرشف مركز اإلبداع والتطوير ،علام بأن فريق املرشوع يتكون من الطلبة :نبيل الشايب،
وجميل أبو شحادة ،ومصطفى بعاقيل ،وسيف األيوب ،وآن عامد .مبارك للطلبة الفائزين!
«»2013/5/31

جامعة البترا تحتل المركز الثاني بين  13جامعة شاركت في بطولة الجامعات للروبوت
حصل فريق مركز اإلبداع والتطوير التكنولوجي يف كلية تكنولوجيا املعلومات عىل املركز الثاين لفئة املشاريع الحرة ،يف بطولة الجامعات
للروبوت ،التي نظمت يف الجامعة األردنية ،برعاية سمو األمري حمزة بن الحسني ،وبالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت ،و ( ،)IEEEومركز
امللك عبد الله الثاين للتصميم والتطوير (كاديب) ،ومبشاركة  65فريقا من  13جامعة .وقد فازت جامعة البرتا عن مرشوع:
()Smart Autonomous Robotic Vehicle Based on Augmented Reality
وهو عبارة عن مركبة آلية ذاتية التحكم ،تستطيع الوصول إىل أي نقطة ،أو إىل عدة نقاط عىل األرض بشكل ذايت ،دون أي تدخل من
اإلنسان .وقد أرشف عىل املرشوع الفائز األستاذ الدكتور غسان عيىس ،عميد كلية تكنولوجيا املعلومات ،وتم تنفيذه من قبل األستاذ عبد
الكريم البنا ،واألستاذ بشار بدران ،والطالب أحمد الدليمي ،والطالب معتز السالل.
2013/3/5

جامعة البترا الوحيدة بين الجامعات الرصينة الخاصة المعتمدة في العراق
تم اعتامد جامعة البرتا (الوحيدة بني الجامعات الخاصة) ،باإلضافة إىل مثاين جامعات رسمية أردنية من قبل وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي يف الجمهورية العراقية ،لغرض تحديد الجامعات الرصينة املسموح بالدراسة فيها للطلبة العراقيني ،الدارسني ضمن الربامج املمولة
من قبل الدولة العراقية (جزئياً أو كليا) ،وذلك اعتبارا ً من العام الدرايس  ،2014/2013ووفقا لدليل الجامعات الرصينة العربية واألجنبية
املعتمدة من قبل دائرة البعثات والعالقات الثقافية ،ونتيجة للتقييامت الدورية للربامج التي تقدمها الجامعات العربية ،ومتابعة مدى
تحقيقها ملتطلبات نظام الجودة ومعايريه ،واملعتمد لدى الوزارة.
2013/3/7
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محطات مضيئة في مسيرة جامعة البترا
حصول األستاذ الدكتور ناجي معال على جائزة شبكة مفكري أوروبا وحوض البحر

المتوسط للتميز لسنة 2012
Emerald Literati Network Award For Excellence 2012     

وذلك عن بحثه يف مجال التسويق املرصيف واملعنون:
“  ”Assessing & Measuring  Sales Culture Within Commercial Banks In Jordan
وتم نرش البحث يف مجلة أوروبا والبحر املتوسط لألعامل  ،EuroMed Journal of Businessاملجلد ( ،)6العدد (.2011 ،)2
وقد جاء ترتيب البحث ( )2من بني أفضل ثالثة بحوث علمية تم اختيارها من كافة البحوث املنشورة يف منظومة املجالت العلمية العاملية
املحكمة يف دول أوروبا وحوض البحر األبيض املتوسط ( )Emeraldخالل عام  ،2011وجاء قرار االختيار بعد مشاورات طويلة ومعمقة بني
هيئات تلك املجالت وعدد كبري من أكادميي التسويق وكبار املديرين املرموقني .وقد أشار املقومون اىل أن البحث كان العمل األروع بني
األعامل البحثية املقدمة للمجلة خالل عام .2011
2012/10/11

ألول مرة طالب من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا يحضر اجتماع سفراء Google
في مصر ويحكي تجربته
قام الطالب عبد الرحمن مسعود من كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا باالشرتاك يف مسابقة  Googleالختيار سفرائها يف الجامعات
األردنية ،وبعد منافسة كبرية ،تم اختياره ليك يكون ممثل جامعة البرتا ،باإلضافة إىل  25ممثال من الجامعات األردنية .وشارك يف هذا اللقاء
كثري من الدول العربية منها :مرص ،واألردن ،وفلسطني ،والسعودية ،ولبنان ،واليمن ،واإلمارات ،والجزائر ،واملغرب ،وتونس2012/9/9 .

يوسف أبو شريخ من جامعة البترا يخطف الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا للوشو كنغ فو
نجح الزميل والعب املنتخب الوطني يوسف أبو رشيخ بخطف امليدالية الذهبية يف بطولة غرب آسيا للوشو كنغ فو املقامة يف إيران ،بعد أن تغلب
بالرضبة القاضية عىل منافسة اإليراين يف النهايئ .ذهبية أبو رشيخ وضعت منتخبنا الوطني يف املركز الثاين ،من بني  8منتخبات شاركت يف البطولة.
2012/8/14

كلية العلوم اإلدارية والمالية في جامعة البترا تحصل على المرتبة األولى في المسابقة
العالمية ألفضل موقع إلكتروني
للمرة الثانية عىل التوايل تحصل كلية العلوم اإلدارية واملالية يف جامعة البرتا عىل املرتبة األوىل يف املسابقة العاملية ألفضل موقع إلكرتوين لكليات
اإلدارة واألعامل بني الجامعات األردنية ،كام حصلت عىل املرتبة الثانية بني جميع الجامعات يف الدول العربية ،واملرتبة  514عىل مستوى جامعات
العامل .والجدير بالذكر بأن كلية العلوم اإلدارية واملالية يف جامعة البرتا بدأت مشاركتها يف هذه املسابقة مؤخرا فقط ،والتي يقوم بإدارتها وتقييمها
موقع ويبومرتكس العاملي.
2012/8/12
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محطات مضيئة في مسيرة جامعة البترا
جامعة البترا تحتضن مؤتمر تيديكس العالمي للعام 2012

احتضن��ت جامع��ة الب�ترا  -بتنظي��م م��ن كلي��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات  -مؤمت��ر تيديك��س العامل��ي للع��ام  ،2012تح��ت عن��وان.
« »The Art Of Technologyواملؤمت��ر يه��دف إىل خلق وعي لدى الش��باب يف التقنيات الحديثة .وكان��ت القمة التي عقدت يف الدوحة
للم��رة األوىل ،يف أبريل من عام  2011قد ش��ارك فيها الطالب مصعب عبدالكريم أبو الخ�ير ،من جامعة البرتا  /كلية تكنولوجيا املعلومات.
واجتمع فيها أكرث من  700وفد ،ش��اركوا يف ورش��ات العمل ،واملشاريع التعاونية ،وجلس��ات العصف الذهني اإلقليمية والعاملية ،وجلسات
النقاش ،وغريها من األنش��طة الخاصة التي أقيمت خالل أيام القمة  .والطالب مصعب من الطلبة الفاعلني يف هذا املؤمتر ،حيث أنه يعترب
س��فري معرض  TEDxيف مؤمتر البحر امليت ،وس��فري معرض  TEDxللش��باب ،إضافة إىل أنه يحمل ترخيصاً إلقامة املعرض يف جامعة البرتا
 ،TEDx Petra Universityحيث أقيم املعرض يف أواخر شهر حزيران من عام .2012
2012/7/14

عضو هيئة تدريس في جامعة البترا يخترع مادة إسمنتية جديدة تُع ّد ثورة في عالم البناء واإلنشاءات
توصل العامل واملخرتع األردين الدكتور ماهر املنارصة ،عضو هيئة التدريس يف جامعة البرتا ،إىل اخرتاع مادة إسمنتية جديدة ،مبواصفات عاملية
عالية الجودة ،ت ُع ّد ثورة يف عامل البناء واإلنشاءات ،وتقلب املفاهيم املعروفة حاليا واملتعلقة بنظريات صناعة اإلسمنت ومعادالته .ويف هذا
السياق ،منحت املؤسسة التوثيقية الوطنية الدكتور املنارصة ،شهادة لقب عامل ،ودرع العطاء واإلبداع ،تكرميا له عىل هذا االخرتاع الذي
أطلق عليه اسم «إسمنت البحر» ،وسجله كرباءة اخرتاع لدى وزارة االقتصاد والتجارة يف الجمهورية اللبنانية .وقد أعرب الدكتور منارصة
عن أمله بأن يحمل اخرتاعه اسم األردن عاليا ،وأن يضع الجامعة يف سياق الجامعات العاملية ،املشهود لها بامتالك براءات اخرتاع ،ومشاريع
اسرتاتيجية كربى كهذا املرشوع ،بحيث تستطيع أن تطور وتبني اقتصادا قويا ملجتمعاتها.
2012/7/9

اختيار جامعة البترا من بين  30جامعة عالمية للمشاركة في مؤتمر «»Rio +20
تم اختيار جامعة البرتا األردنية من بني  30جامعة عاملية للمشاركة يف مؤمتر « ،»Rio +20وهو مؤمتر دويل حول التنمية املستدامة ،يعقد يف
مدينة ريو دي جانريو /الربازيل ،وتنظمه هيئة األمم املتحدة مبشاركة  30جامعة عاملية .حيث متت مناقشة  12محورا تنمويا خالله ،بهدف
الخروج بأفكارخالقة وجديدة ،ملعالجة املشاكل التي تواجه التنمية املستدامة .وتكمن أهمية املؤمتر يف مشاركة ألفي شخص يف كل جلسة،
ميثلون مختلف القطاعات العامة والخاصة ،باإلضافة إىل املنظامت غري الحكومية ،ومؤسسات املجتمع املدين .ويصدر املؤمتر عادة يف النهاية
توصيات ترفع مبارشة إىل رؤساء الحكومات والدول ملناقشتها وتطبيقها .ومن الجدير بالذكر أن دولة األستاذ الدكتور عدنان بدران رئيس
جامعة البرتا ،هو الذي أطلق املحور الرئييس للحوار.
حزيران2012/
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الخرّيجين
الجامعة في ذاكرة ِ
االســـــم :جامن العزاوي
الـتخصص :الصحافة واإلعالم
سنة التخرج2012 :
الــوظيفة :مقدمة ومعدة برنامج
عملت وأنا عىل مقاعد الدراسة يف قنوات فضائية ،مستفيدة من املعلومات التي تلقيتها من أساتذيت،
وذلك كمعدة ومقدمة برامج .أما بدايتي فكانت مع قناة الرشقية الفضائية ،يف برنامج« :ماذا لو» (وهو
برنامج اجتامعي ،يُعنى بالشأن العراقي).
وبعد التخرج عملت وما أزال يف قناة  Anbالفضائية ،كمقدمة ومعدة لربنامج «عشتار» (وهو برنامج
يُعنى بشؤون املرأة) ،كذلك قدمت العديد من الربامج السياسية ونرشات األخبار.

االســـــم :م .بالل مصطفى قنديل
الـتخصص :هندسة عامرة
سنة التخرج2008 :
الــوظيفة :مهندس معامري
كنت أعمل وأدرس يف نفس الوقت ،وبعد حصويل عىل درجة البكالوريوس يف هندسة العامرة بدأت
العمل يف املشاريع الهندسية املختلفة ،ومع تراكم الخربة ،وبفضل من الله متكنت من تأسيس وامتالك
رشكة هندسية ،نفذت العديد من املشاريع املتميزة معامريا ،ومنها فيال لرجل أعامل عراقي يف منطقة
أم السامق ،وهذه الفيال تتميز بقبة واضحة ،وطراز معامري فريد ،جذب للرشكة املزيد من املشاريع.

االســـــم :آية بسام محمد
الـتخصص :هندسة برمجيات
سنة التخرج2012 :
الــوظيفة :باحثة علمية
شاركت بعدد من النشاطات الخاصة بكليتي خالل دراستي فيها ،كام شاركت بالعديد من املسابقات،
وحصلت فيها عىل مراكز متقدمة ،ونتيجة لتميز مشاريعي ،حظيت يف السنة األوىل من مشاركايت
برشف تقديم مشاريعي أمام جاللة امللك عبد الله الثاين املعظم ،ويف السنة التالية حظيت برشف
تقدميها أمام جاللة امللكة رانيا العبد الله.
وقد أجرت عدة قنوات فضائية وإذاعية مقابالت معي للحديث حول مشاريعي الفائزة ،ومنها قناة
رؤيا ،وإذاعة وطن إف إم ،وإذاعة  HD fmاألجنبية.
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االســـــم :خالد مشهور النعيمي
الـتخصص :إدارة أعامل
سنة التخرج2007 :
الــوظيفة :رئيس قسم الخدمات الفنية واإلدارية يف رشكة الكهرباء
بدأت حيايت املهنية عامل مستودع يف رشكة الكهرباء ،ثم مصور وثائق ،ثم فني تصوير .وبعد فرتة انقطاع
طويلة ،تقدمت المتحان التوجيهي ونجحت ،فاستكملت تعليمي ،وحصلت عىل شهادة الدبلوم يف إدارة
األعامل ،وعىل أثرها متت ترقيتي إىل وظيفة كاتب إداري .إال أن طموحي مل يتوقف عند هذا الحد ،فتابعت
دراستي املسائية يف جامعة البرتا ،وحصلت عىل البكالوريوس يف إدارة األعامل ،فتمت ترقيتي يف الرشكة
لوظيفة إداري ،ومن ثم عملت كمدرب يف دائرة تطوير القوى العاملة ملدة ( )6سنوات ،وبعد ذلك تم
تعييني نائبا لرئيس قسم الخدمات الفنية واإلدارية ،ثم أصبحت رئيسا للقسم ،الذي يعمل فيه  25موظفاً
إداريا وفنيا .وخالل عميل الذي دام  17عاما يف الرشكة ،حصلت عىل العديد من الدورات التدريبية ،وإن شاء
الله سوف أمتم دراسايت العليا يف القريب العاجل ،فطموحي ال حد له.

االســـــم :ريم إسامعيل حامد
الـتخصص :لغة إنجليزية وآدابها
سنة التخرج2007 :
الــوظيفة :مديرة تنفيذية يف مركز الحرمني للتدريب واالستشارات اإلدارية
أعمل حاليا مديرة تنفيذية يف «مركز الحرمني للتدريب واالستشارات اإلدارية» ،حيث قمت عىل تأسيسه
بتمويل من أخي ،املدير العام للمركز الذي تم افتتاحه عام  .2010وقد أصبح املركز معروفا ،محليا ودوليا،
حيث يقوم بإعطاء الدورات التدريبية يف جميع التخصصات كاإلدارة العامة ،واملوارد البرشية ،واملحاسبة،
والكمبيوتر ،واللغات ،ويشارك يف تلك الدورات جمهور عريض من القطاعني الحكومي والخاص عىل حد
سواء.

االســـــم :شادي حسني
الـتخصص :املحاسبة
سنة التخرج2003 :
الــوظيفة :عمل خاص
لقد كان للمعرفة املقدمة يل منِ جامع ِة البرتا أعظ ُم األدوا ِر يف نجاحي يف عميل الحايل ،وهو امتالك رشكتي
حصلت عليها من الجامعة  ،ألقو َم بتطبي ِقها يف
الخاصة  ،حيث مت ّك ْن ُت من االستفادة ِ من العلوم ِ التي
ُ
خدمات االستشار ِ
ِ
ات املحاسبي ِة والرضيبية .هذا
تقديم
الجانب ِ العميل ،علامً بأن نشاطي يقو ُم عىل
ِ
أعوام يف دائر ِة رضيب ِة الدخلِ واملبيعات ،وثالث ِة أعوام يف القطا ِع الخاص.
باإلضاف ِة إىل عميل قبل ذلك ملد ِة ٍ 6
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االســـــم :محمد إبراهيم العدوان
الـتخصص :إدارة أعامل
سنة التخرج2007 :
الــوظيفة :منسق برامج يف املنظمة األمريكية للتنمية الدولية
لقد كان لجامعة البرتا الفضل الكبري يف تكوين حيايت العملية والعلمية واألكادميية ،منذ أن انتخبت
رئيس اتحاد مجلس الطلبة .وبعد التخرج من الجامعة أكملت دراسايت العليا يف بريطانيا ،حيث
حصلت عىل درجة املاجستري بإدارة األعامل الدولية.
ثم بدأت حيايت العملية يف «رشكة األوىل للصناعات الزجاجية» كمدير إداري ،ويف عام  2011دخلت
الحقل األكادميي من خالل عميل كمدرس غري متفرغ يف جامعة عامن األهلية ،كام انضممت إىل
«املنظمة الدولية للشباب» ،وهي إحدى مشاريع املنظمة األمريكية للتنمية الدولية ،يف وظيفة «ضابط
الربامج املجتمعية»،وقد متت ترقيتي مؤخرا إىل منسق برنامج رئييس.
االســـــم :م .كفاية محمد عبد الله
الـتخصص :إدارة أعامل
سنة التخرج2010 :
الــوظيفة :عضو ناشط
عملت يف التدريس يف كلية حطني ،وجامعة الرشق األوسط ،وكلية تدريب عامن ،بعد أن حصلت عىل
درجة املاجستري  MBAمن الجامعة األردنية عام  .2011وأنا أتابع حاليا دراستي فيها للحصول عىل
درجة الدكتوراه ،ومعديل الرتاكمي «امتياز».
ومن إنجازايت :الحصول عىل املرتبة األوىل يف البحث العلمي عىل مستوى الجامعات األردنية عام
 2010م ،والحصول عىل درع الجامعة األردنية للتميز العلمي يف مرحلة املاجستري .قدمت أوراقا علمية
محكمة يف عدد من مؤمترات األعامل .ونرشت بحثا علميا يف مجلة األعامل العاملية ،كام نرشت كتابا
بعنوان« :قطوف إدارية» .قدمت عددا من الدورات التدريبية املجانية يف اإلدارة ،والفاعلية الشخصية
ملؤسسات املجتمع املدين والتطوعي .كام أنني عضو ناشط يف عدة جمعيات.
االســـــم :محمد خري نجايت القييس
الـتخصص :محاسبة
سنة التخرج2008 :
الــوظيفة :رئيس قسم املحاسبة
عندما كنت طالبا يف الجامعة نجحت بعمل  5أنظمة لعامدة شؤون الطلبة ،وهي :نظام متابعة
الخريجني ،ونظام دفرت خدمة العلم ،ونظام العقوبات ،ونظام صندوق دعم الطلبة ،ونظام النشاطات
الطالبية .وبعد التخرج تدربت يف إحدى الرشكات ملدة  9أشهر ،وانتقلت بعدها للعمل يف كربى
الجمعيات الخريية يف األردن ،كمحاسب مبتدئ .وأثناء عميل قمت بتطوير النظام املحاسبي يف
الجمعية ،فتمت ترقيتي إىل محاسب رئييس .ومن ثم تم ترفيعي إىل رئيس حسابات ،إىل أن أصبحت
رئيس قسم املحاسبة .وقد حصلت عىل شهادة من كربى رشكات التدقيق ( )E&Yكأفضل عميل
تعاملوا معه ،ملدة  5سنوات عىل التوايل ،بسبب دقة الكشوف املالية التي كنت مسؤوال عنها.
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االســـــم :هوازن القايض
الـتخصص :لغة عربية
سنة التخرج2000 :
الــوظيفة :مدرس
بعد تخرجي يف الجامعة ،عملت يف قسم اللغة العربية كفنية مخترب ،ثم انتقلت إىل املكتبة حيث عملت
فيها مرشفة الوسائط املتعددة .ثم واصلت دراسايت العليا ،ألنال درجة املاجستري يف أدب األطفال ،ومن ثم
ت َّم تعييني كمحارض غري متفرغ يف قسم اللغة العربية يف جامعة البرتا ،إىل جانب عميل كإدارية .يل كتاب
مطبوع بعنوان« :قصص األطفال يف األردن  ..دراسة فنية» ،باإلضافة إىل مجموعة قصصية تحت الطبع.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا األمني وعىل آله وأصحابه أجمعني
دولة األستاذ الدكتور عدنان بدران رئيس الجامعة األفخم
األستاذ الدكتور مروان املوال نائب الرئيس األكرم
األساتذة أعضاء هيئة التدريس األفاضل
األعزاء طلبة الجامعة الذين يتشبثون بالجامعة وفا ًء ومود ًة
أيها الحفل الكريم
سالم عليكم من الله وبركات جميعاً يف أرض السالم واملحبة واإلخاء ،يف مملكة الهاشميني األطهار،
بقيادة أيب الحسني حفظه الله ورعاه.
أقف أمامكم يف هذا املساء الجميل من مساءات الوطن األجمل واألعز ،مبناسبة عزيزة عىل قلب كل
واحد منا ،وهذه أمانينا قد تحققت ،لِ َّ
نزف للوطن كوكبة جديدة من خريجي هذا الرصح العلمي
الطالب خلف الحامد
الشامخ بعطائه العلمي الغزير ،لرفد السوق املحيل والعريب بكفايات علمية مؤهلة للعمل واإلبداع واإلنتاج،
للنهوض بالوطن عىل قواعد علمية بسواعد شبابية نهلوا من العلم واملعرفة من رصح البرتا ،التي تحايك قصة نحت األنباط للمدينة الوردية بجنوب الوطن .
فإىل الجباه الشامخة التي نذرت نفسها للحياة والعلم والعطاء نبارك لكم وللوطن ،فسالم لضوء الجامعة املشع الذي يتشبث بها ،وللندى الذي يغمر
صباحها ،وللطلبة األعزاء الذين ميتدون بني قاعاتها وشجرها ومخترباتها ،لنسج أحالم ورؤى من الصرب والتذكر ،فهذه أماناتكم أيها األساتذة األفاضل ردت
إليكم بانخراطنا بني جنبات الوطن ،فلكم منا كل الشكر والتقدير عىل ما قدمتموه لنا من دعم ومؤازرة.
أيها األعزاء ،إن جامعتنا الرائدة مبراكزها العلمية والبحثية ليست كيانا افرتاضياً يصلح أو يفسد وحده ،فال شهادة دون شهداء ،وال علم دون علامء،
وجامعتنا املوقرة وفرت لنا مناخاً علمياً حرا ً ،وزرعت فينا حب العلم ،وعشق املعرفة ،والطموح ،واإلبداع.
ولنتذكر أن األفكار املبدعة تأيت من األفراد ،واملؤسسات العلمية ،وجامعتنا أدركت هذه املعادلة ،مبا فيها حاجتها ألفراد متميزين يكملون معادلة العلم
واملعرفة والتميز .
أعزايئ الخريجني والخريجات ،أبارك لكم فرحتكم وإنجازكم هذا ،وأوصيكم باملستحيل وأ ّوله أن تبعثوا فيكم تلك الروح الحية ،روح القراءة والبحث ،يك
ال تبقى أمة «اقرأ» أبعد األمم عن القراءة ورسالتها الحضارية.
فإىل أهلنا وذوينا  ،نقول لهم اليوم :كل الشكر والعرفان لكم عىل ما قدمتموه لنا من دعم ومحبة ورعاية ،حتى وصلنا إىل ما وصلنا إليه اليوم بفضل
الله ثم بفضلكم.
اسأل الله العيل القدير أن يحفظ هذا الوطن عزيزا ً حرا ً أبياً عصياً عىل كل الحاقدين واملتآمرين ،وأن يحفظ قيادته الهاشمية وأهله الطيبني.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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كلّية اآلداب والعلوم
الرؤية
كلية اآلداب والعلوم يف جامعة البرتا حاضنة للمعرفة واإلبداع.
الرسالة
•تقديم برامج عالية الجودة يف مختلف التخصصات.
•توجيه الطاقات العقلية والنفسية نحو اإلبداع واالبتكار والتفكري
املستقل.
•تقييم متواصل للعملية التعليمية بشقّيها النظري والعميل.
•حفز الطلبة عىل التعلُّم ال��ذايت ،واكتساب املعرفة حتى بعد
التخ ُّرج.
•استقطاب خرية الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس.
•توفري أحدث الوسائل التقنية لتعزيز العملية التعليمية.
القيم
•التحليّ مبناقب العطاء العلمي.
•تشجيع حرية التعبري والتفكري.
•تحقيق املساواة والفرص املتكافئة بني الطلبة.
•تنمية الحس باملسؤولية الفردية والجامعية.
•ترسيخ تقاليد الحوار املوضوعي وقبول الرأي اآلخر.
األهداف
•تزويد الطلبة باملعرفة الرضورية ملجابهة مشكالت العرص
وتحدياته.
•تقديم خطط دراسية عالية الجودة ملختلف التخصصات.
•بناء ثقافة متكاملة تجمع بني العلوم واآلداب.
•االهتامم بالحضارة العربية اإلسالمية ،وإثراء املكتبة العربية بنرش
ذخائرها.
•املساهمة يف خدمة املجتمع املحيل وتطويره نحو األفضل.
•تقديم دراسات عليا يف التخصصات اإلنسانية والعلمية.

إنجازات كلية اآلداب والعلوم 2013/2012

الندوات واللقاءات الثقافية وخدمة املجتمع:
•نظم قسم العلوم الرتبوية يف كلية اآلداب والعلوم يف جامعة البرتا
ندوة بعنوان «أهمية الذكاء الفكاهي يف التواصل االجتامعي»
شارك فيها الفنان نبيل صوالحة والكاتبة هند خليفات.
•استضاف قسم العلوم الرتبوية يف كلية اآلداب والعلوم يف جامعة
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البرتا معايل الدكتور محمد الحاليقة حيث قدم محارضة بعنوان
األردن بني السياسة واالقتصاد.
•عقد قسم العلوم الرتبوية محارضة بعنوان «أثر املخدرات عىل
املجتمع العريب واألردين» ألقاها املق ّدم فيصل الرواشدة من إدارة
مكافحة املخدرات .
•عقد قسم اللغة العرب ّية وآدابها حلقة نقاش بعنوان «ما أحىل
ال ّرجو َع إليه»َ ،
وذلك ملناقشة ال ّرواية األوىل للطّالبة «رهام جودت
كنعان» من قسم اللغة العربيّة .
•ك َّرم قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب والعلوم الفرق الفائزة
يف املسابقة املعرفية (فكّر وتعلّم واربَح) التي عقدها بني األرس
األكادمييّة لطلبة القسم ،هذا وقد شكّل القسم  7أرس أكادميية،
سميت بأسامء علامء عرب ومسلمني ،لتعزيز الثقافة املعرفية يف
مجال اللغة العربية.
•عقد قسم الصحافة واإلعالم ندوة بعنوان «صناعة الدراما يف
األردن-التغريات والتحديات» ،استضاف فيها كالً من :نادر عامر،
ونبيل الشوميل ،وداوود جالجل ،ورياض سيف.
•عقد قسم الصحافة واإلعالم ورشة عمل بعنوان «كتابة الفنون
الصحفية والتحقيق الصحفي والتقرير الصحفي» يف مدرسة أم
قصري الثانوية للبنات.
•أصدر قسم الصحافة واإلعالم العدد  21من مجلة «أوراق جامعية».
•استضاف قسم الصحافة واإلعالم محررة األخبار يف التلفزيون
األردين «لينا القرعان» حيث قدمت محارضة حول «التجريب
اإلعالمي» كام استضاف مدير األخبار يف وكالة األنباء األردنية
«شفيق عبيدات» يف محارضة حول «تحرير األخبار يف وكالة
األنباء األردنية».
•استضاف قسم الصحافة و اإلعالم كالً من :املخرجة الصحفية ريم
البوطي ،والصحفي عبد الله الربيحات من جريدة الغد ،وعبد
الحميد العدوان من جريدة الرأي ،وماجدة أبو طري من جريدة
الدستور ،ونجاة شناعة من جريدة السبيل ،للتحدث والتحاور مع
طلبة الصحافة.
التعاون الدويل:
واصلت الكلية تنفيذ برنامج التعاون العلمي والثقايف مع جامعة
يوتا الحكومية « »Utah State Universityالذي بدأ منذ عام
 ،2008حيث تم تقديم منح دراسية لطلبة من قسم اللغة
اإلنجليزية لزيارة الواليات املتحدة لتعلم اللغة اإلنجليزية.

كلمة العميد

اآلداب والعلوم
أعزايئ الطل َبة الخريجني يف كلي ِة
ِ
أحييكم جميعاً بتحية طيبة.
شهدت كلية اآلداب والعلوم هذا العام حركة أدبية وفكرية نشطة ،متثلت يف كتابة العديد من البحوث العلمية ونرشها
يف مجالت علمية ،وتجسدت يف عقد الندوات واللقاءات العلمية .الشكر والتقدير ألساتذتكم ولكم ألنكم جميعاً عملتم عىل
تهيئة الفرص لتنهلوا من علوم الجامعة ،ولتع ّدوا الع ّدة ملجابهة تحديات املستقبل ،ولتكونوا قادرين عىل املنافسة يف ميادين
التقدم والرفعة والتطور.
إن اآلونة التي نحن فيها غدت أكرث تعقيدا ،وأشد اضطراباً ،وأ ْدعى للتفكري يف أمر موقفنا منها ،وتربز الحاجة أكرث من أي
وقت مىض إىل أن نعمل معاً الستيعاب تكنولوجيا العرص وتطبيقاتها العملية يف مجاالت التخصص ،وواجب كل واحد منكم
أن يدرك أن كل علم يف تجدد ،وأن معطيات العلم تتغري من يوم إىل يوم ،وتقع عليكم مسؤولية مواكبة املستج ّدات لتكونوا
قادرين عىل ترصيف أمور الحياة ،التي أصبحت أكرث تعقيدا ً بسبب ما نشهده من تقنيات متجددة.
أبارك لكم حصولكم عىل الدرجة العلمية التي طاملا بذلتم الجهد ،وعملتم دون كلل أو ملل خالل سنوات الدراسة
الجامعية للحصول عليها ،متمنياً لكم مستقبالً زاهرا ً وأياماً سعيدة.
عميد كلّية اآلداب والعلوم
أ.د .محمد العناين
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قسم اللغة العربيّة وآدابها  /أعضاء هيئة التدريس

د .خالد عبد الرؤوف جرب
رئيس القسم

أ .د .أحمد موىس الخطيب

أ .د .عصام محمد سخنيني

أ .د .وليد أحمد العنايت

د .رزان محمود إبراهيم

د .إبراهيم حسني خليل

د .أماين سليامن عبد الله

د .عاطف محمد كنعان

د .النا محمد مامكغ

د .نبيل عيل حسنني
باإلضافة إلى:
د .صالح أبو صيني  /محارض غري متفرغ
د .كامل أبو سنينة  /محارض غري متفرغ
م .نـهلــة الشــلبي  /محارض غري متفرغ
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د .هارون محمد الربابعة

قس�م اللغة العربيّة وآدابه�ا  /خ ّريجو الفصل الصيفي
باإلضافة إلى:
سيد محمد إبراهيم
أول التخصص

إسالم عبد الفتاح دعيس

دعاء ماهر أبو سيف

قسم اللغة العربيّة وآدابها  /خرّيجو الفصل األول
باإلضافة إلى:
شريين منصور الحالحلة
أوىل التخصص

متام أحمد الحديد

خليل عبد الكريم الصايف

سجود أحمد املقيطي

قس�م اللغة العربيّ�ة وآدابها  /المتوق ��ع تخرّجهم الفص ��ل الثاني

اريج جامل الحسامي

حنني خالد الناطور

دعاء سعود الزيدات

زهور عارف البرش

باإلضافة إلى:
مها كامل إدعيس

والء عبد الله الحديد
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قسم اللغة اإلنجليزيّة  /أعضاء هيئة التدريس

د .نهال مصطفى عمرية
رئيس القسم

أ.د .رسول شاين الخفاجي

أ.د .عبد الباقي محمد الصايف

أ.د .محمد إسحق العناين

د .نافذ أنطونيوس شامس

د .أحمد محمد الحسن

د .أكرم محمد بريويت

د .زينب محمد رسول الكيالين

د .عال محمد كامل الدباغ

د .نهى أسعد سلطان

م .أمينا عزام األسري

م .جهينة نهاد املوىس

م .عبري جورج شنيص

م .فادية قاسم عبد الهادي

م .هبة سليم عمرو

باإلضافة إلى:
أ.د .عب��د الل��ه ط�لال الش��ناق
د .ن��واف محس��ن عبي��دات
د .ري�������م م���ح���م���د ص��ل�اح
د .ي�������ارا م����ج����دي ص�ب�ري
م .ح��ن�ين أح���م���د ال���ع���دوان
م .داي����ان����ا م��ح��م��د ش��اه�ين
م .ن���ت���ال���ي���ا م���ح���م���ود ع�لي
م .هيام السيد  /محارض غري متفرغ
م .ياسمني الرمحي  /محارض غري متفرغ
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قس�م اللغة اإلنجليزيّة وآدابها  /خ ّريج ��و الفصل الصيفي

ياسمني عصام كتاو -أوىل التخصص

حسن حسام الحسن

فرح أحمد الشدفان

يارا مروان فاروقة

باإلضافة إلى:
عمر نايف أب��و هشهش
ن�������ورا ع�����وين م���وىس
هبة (محمد بسام) يعيش

قس�م اللغة اإلنجليزيّة وآدابه�ا  /خ ّريجو الفصل األول

آيـة يــارس صـقـر  -أوىل التخصص

بكر عبد الرحمن العسود

ديانا محمد زعيرت

منال منذر حسني

باإلضافة إلى:
رغدة عبد الحكيم درويش
ري��م سليامن أب��و فروة
الن����ا زك���ري���ا أح��م��د
محمد عبد الرحمن صباح
ه��ي��ف��اء ع�ل�ي مسلم
هالة خالد النجار

يوسف هشام سعيد
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قسم اللغة اإلنجليزيّة وآدابها  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

إناء يوسف أبو صالح

آيات خليل سنور

دانا نهاد الزيتاوي

سوزان جامل حسني

باإلضافة إلى:
أن��س��ت��ي��س دمي��ي�تري��ادس
ح���م���زة أح���م���د أب����دة
س�������وار ح���ن���ا خ����وري
ع��زي��زة ع���ادل أب���و عمر
وفاء وائل العطار

قس�م اللغة اإلنجليزيّة /الترجمة /خرّيجو الفصل الصيفي
باإلضافة إلى:
محمد رسمي قراقيش
م��ي�را ب��ش�ير ال��ع��زة
ه��دي��ل ص��ال��ح ع��ودة
رند نور الدين حمد -أوىل التخصص
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هناء إحسان العدوان

قس�م اللغة اإلنجليزيّة /الترجمة  /خرّيجو الفصل األول

منى فايق موىس  -أوىل التخصص

إرساء نديم الرفاعي

تاال توفيق خوري

خرض أحمد أبو جاجة

سارة طالب الصفار

سوزان سمري النعيمي

هانية محمد الكردي

هناء فؤاد الحمد

باإلضافة إلى:
آالء ول��ي��د ال �زام��ي��ل
حمزة ماجد أبو سنينة

وعد محمود الفايز

قسم اللغة اإلنجليزيّة  /الترجمة  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

رشا حامد زيدي

سمية مشهور النابوت

عبد الرحمن محمد الصربات

عبد الرحمن يوسف عويس
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قسم اللغة اإلنجليزيّة  /الترجمة  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

كاميليا عبد الله الجعفر

ملى مالك األحمد

مروة حازم أبو كف
باإلضافة إلى:
ب��درة مش��عل الحدي��د

نور عبد الحليم حامد

ماجستير اللغة اإلنجليزيّة  /الترجمة  /خرّيجو الفصل األول
حم��زة ع��وين تغ��وج
أول التخصص
عالء الدين توفيق الطراونة
هناء صدقي الحاج أحمد
فاطمة الزهراء بوبندير

ماجستير اللغة اإلنجليزيّة  /الترجمة  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني
أحمد عادل الزريقات
أريج محمود أبو غربية
باسل عبد الكريم حجازي
حنان مصطفى دغمش
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دمي��ة سميح عصفورة لبابة شاكر أبو حطب
سفرينا جمعة أبو رياش محمد ج�مال البيطار
ص�لاح وج��دي الحنبيل ن����ور م��ح��م��د ن��وف��ل
ف��ادي��ة خ��ال��د تفاحة

مريم هشام املساعيد

قسم العلوم التربوية  /أعضاء هيئة التدريس

د .فخري رشيد خرض
رئيس القسم

أ.د .محمود عطا حسني

د .بارعة بدر الدين النقشبندي

د .حاتم أحمد الرصايرة

د .سناء عبد الوهاب الكبييس

د .سهيلة عيىس أبو السميد

د .إسحق محمد رباح

د .إسامعيل محمد الزيود

د .أسيل أكرم الشوارب

د .أماين غازي جرار

د .إميان محمد غيث

د .تغريد توفيق أبو حمدان

د .سهري فارس السوداين

د .قاسم جميل الثبيتات
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قسم العلوم التربوية  /أعضاء هيئة التدريس

د .محمود جامل السلخي

د .مي سليم الطاهر

د .نرمني يوسف غوامنة

د.نهيل محمد الجابري

باإلضافة إلى:
د .فاطمة س��ليم الطراونة
م .هيفاء يحيى بركات
د .حاتم الضمور /محارض غري متفرغ

د .هشام راجي العميان

م .شيامء فتحي موىس

مؤمتر علمي نظمه قسم العلوم الرتبوية تحت عنوان «أبعاد شبكات التواصل االجتامعي»
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قس�م تربية الطف�ل  /خرّيجو الفص ��ل الصيفي
باإلضافة إلى:
شيامء عبد العزيز مصطفى

والء أحمد عمور  -أوىل التخصص

براءة جامل الدسوقي

عزيزة محمود مرعي

قسم تربية الطفل  /خ � ّري �ج��و ال�ف�ص��ل األول

شهد أوس العزاوي  -أوىل التخصص

ختام هايل الحديد

دانا خري الدين الوزان

رزان صبحي السعدي

رزان طايل الحديد

رمياز إبراهيم أبو قويدر

النا سعود نصريات

منار غالب الكفاوين

نرسين سليامن الشافعي

وفاء فايز الهلسة

ياسمني بشار اليحيى

باإلضافة إلى:
رزان م��ح��م��د امل���وىل
م��ع��ت��ز ع�ل�ي ال���ع���دوان
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قسم تربية الطفل  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

سارة محمد الحطاب

أسيل زهري حسني

شهناز يوسف فرجيان

غدير بشري جرن

باإلضافة إلى:
انتص��ار ب��در القطام��ى
بش��اير س��امل الكليب��ات

النا مازن عيد

نوران زياد أبو جسار

لق�د س�لحتكم جامع�ة البت�را
ب�كل م�ا تحتاجون�ه م�ن عل�وم
ومه�ارات لمواجه�ة عص�ر العلوم
والتكنولوجيا ....فكونوا عند حسن
الظن بكم.
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قسم معلم ص��ف  /خ� �رّي� �ج ��و ال��ف��ص��ل ال �ص �ي �ف��ي

لنا يوسف منكو  -أوىل التخصص

آالء محمد الخطيب

سوسن إبراهيم العيسة

فرح طلعت أبو نعمة

باإلضافة إلى:
ت�����اال ن���اي���ف ال��ف��اي��ز

ق��س��م معلم ص��ف  /خ � �رّي � �ج� ��و ال � �ف � �ص� ��ل األول

آالء محمد عيل

براء غازي العدوان

ثروت عيل الخريبات

دعاء عبد الله شعالن

باإلضافة إلى:
سهى بهيج عبد الهادي -أوىل التخصص
آم������ال م��ح��م��د ال��رم��ام��ن��ة
آم��������ال م������وىس ال��ف��ل��ي��ح
رغ����������د ي����������ارس ش���ب�ل�ي
ره�����������ام ع���ل���ي م���ح���م���د
ص���اب���ري���ن زي�����د ال��ش��ط��ي
ع�����ب��ي��ر ع�����ي��س��ى ع���ي�س�ى
غدير حنا حداد
59

قسم معلم صف  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

إنعام عبد الله الشوابكة

بتول عمر ص ّباح

متارا مصباح أبو حذوة

تهاين موىس خليل

دانيا هاين العطيات

دعاء تيسري الحلو

رجاء عبد العزيز نارص

رزان تيسري الجويعد

روان عمر املرصي

سارة محمد عطيفات

ضحى محمد أبو صهيون

عال يزيد أبو عذية

منال نرص الرواشدة
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نانيس خالد املناصري

هبة جامل رمضان

الصحافة واإلعالم  /أعضاء هيئة التدريس
قسم ّ

أ .د .تيسري أحمد أبو عرجة
رئيس القسم

أ.د .عبد الرزاق محمد الدليمي

د .إبراهيم فؤاد الخصاونة

د .تيسري طه مشارقة

د .حسام مصطفى العتوم

د .زهري ياسني الطاهات

د .سليم يوسف عبد الرحيم

د .عبد الكريم عيل الدبييس

د .محمد صاحب الشحامين

د .نرسين رياض عبد الله

م .أمين فريد مسنات

باإلضافة إلى:
د .س��ل��ام خ���ط���اب أس��ع��د
د .م���ن���ال ه��ل�ال م���زاه���رة
م .وس�����ن زك����ري����ا ح����داد
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الصحافة واإلعالم  /خرّيجو الفصل الصيفي
قسم ّ

دانة جربيل حسن -أوىل التخصص

إرساء راسم عبد الواحد

العنود عبد اللطيف العميان

إياد منر املرصي

بكر ممدوح الزبن

داليا عادل الجبوري

دمية عصام العطيات

دينا محمد العورتاين

روان عيل العميان

رميا خليل أبو خرضة

سامل محمد عيايدة

سيف الدين حسن حجاوي

عادل جميل الطراونة

كريم محمد الخالدي

محمد صربي الربابعة

محمد نواف الفايز
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الصحافة واإلعالم  /خرّيجو الفصل الصيفي
قسم ّ
باإلضافة إلى:
أح��م��د محمد ال��دب��اي��ب��ة
أح��م��د م���وىس ال��ع��دوان
إس���ل��ام ف������ؤاد ي��غ��م��ور
س��امر عب��د الس�لام القروم

س��ل��ي��م ح��س��ن حنيني
ع��ب��د ال��ل��ه ج����ارس عبد
م���ب���ارك م��ح��م��د العقلة
محمد خ��ال��د ال��خ��أب��وري

محمد عبد ال��ل��ه حيمور
م��ح��م��ود خ���ال���د ال�ت�رك
ن����ادر ن��اي��ف امل���واه���رة
ن����ارص م���ان���ع ال��ع��ت��ي��ب��ي

مصطفى أنور زيتاوي

الصحافة واإلعالم  /خرّيجو الفصل األول
قسم ّ

متارا أندراوس عصفور -أوىل التخصص

أحمد إبراهيم الخصاونة

أحمد منري رشيد

أسامة حسن العدوان

إرساء محمد راشد

أماندا مرتي غنيم

أمجد عبد الفهيم الجبور

آمنة يوسف سالمة

بلقيس سالمة الرويضان

رفيف زهري سنجق

سمر جامل أبو رشيحة

ضياء الدين محمد طالفحة
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الصحاف�ة واإلعلام  /خرّيج ��و الفص ��ل األول
قس�م ّ

عاصم محمد حزين

عروبة مصطفى فراج

عز الدين محمد الناطور

عمران خلف الشواربة

عنود نشمي الفايز

غيداء عدنان باكري

فراس عدنان مبيضني

مجد عوين العواملة

محمد عبد العظيم نابوت

مروة أحمد عاميرة

مي محمود الحنيطي

نور الدين محمد بصبوص

أحمد خالد أب��و معروف
أس����ام����ة ظ���اف���ر ي��ام�ين
ب���ش���ائ���ر ال���ج���ع���ب�ي�ري
بهاء ال��دي��ن عصام سالمة
رأف���ت محمد القطامي
يزن تيسري سعادة
64

باإلضافة إلى:
رع�����د ف��ي��ص��ل ال��ف��اي��ز
س�������امل ع���ل��ي دب������ويب
س���ط���ام ص���اي���ل ال��ف��اي��ز
ع���م���ر م���س���ع���ود ن�ص�رو
محمود عطيه امل��ه�يرات

م���ع���اذ ي���وس���ف زه����ران
ن��ادي��ة محمد إظميدي
ن����ور م��ح��م��د ال���ع���دوان
ه��ف��ال م��ح��م��ود أب��ج��ويس
ه�لا م��ح��م��د ال��ق��واس��م��ي

الصحافة واإلعلام  /المتوق ��ع تخرّجهم الفص ��ل الثاني
قس�م ّ

أسامء عمر برغل

متارا وائل النمري

رؤى عبد الله العربيات

رزان ناجح حنايشة

رنا إبراهيم عفيفي

ريم محمود الياسني

سارة سعد أحمد

سارة يوسف عواد

سالم خالد الرببراوي

عاكف رعد الفايز

عبد الله نشمي الخريشة

عنود سمري مصطفى

عنود صالح الخريشة

عيد حمود الرشيدي

فادية محمد مصطفى

فارس سلامن القهيوي
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الصحافة واإلعلام  /المتوق ��ع تخرّجهم الفص ��ل الثاني
قس�م ّ

فارس عبد الحميد القطارنة

مليس ريان البزاز

أح���م���د ف���اض���ل ح��س�ين
أري������ج ك���ام���ل ال���زه�ي�ر
ب��ل�ال أح���م���د ال��ج��ب��ور
خ��ري��س م��ح��م��ود ال��ق�ماز
س����ارة إب��راه��ي��م ال��ع��اين

يزن محمد الطيب

باإلضافة إلى:
طالل عبد الرحمن البطوش هب��ة توفي��ق البس��طامي
م��ح��م��د ش��اك��ر الخيمي ه����دي����ل ع���م��اد م��غ�ير
م��ه��ن��د ف�����وزي ال��زع��ب��ي ي�������زن ع����م����ر ح��س��ن
نجيب “محمد ماهر” القاعي
ن��دي��م ت��ي��س�ير أب����و عيل

الصحافة واإلعالم  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني
ماجستير ّ

إمي��ان مصطف��ى ناجيا
رام��ي صالح الس�ماوي
مج��د نبي��ل محم��ود
مش��هور منصور الزبن
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يوسف محمد القبالن

قسم الكيمياء  /أعضاء هيئة التدريس

د .نبيل مصباح الدريني
رئيس القسم

د .هاين عيل ياسني

م .ليىل عوين قدورة

م .نهى إسامعيل سويدان

باإلضافة إلى:
أ.د .أمي��ن يحي��ى حم��ودة
أ.د .عبد الفتاح توفيق شحادة
د .عبد املنعم محمود الطويق

طلبة الكيمياء أثناء إجرائهم التجارب املعملية يف املختربات
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قسم الكيمياء  /خ� �رّي� �ج ��و ال� �ف� �ص ��ل ال �ص �ي �ف��ي

أمين سليامن حسن -أول التخصص

آالء بسام الجبيل

سارة تيسري سيف

عيل زهران إعبيد

منار موىس أبو سويلم

مها إبراهيم الخراز

صابرين محمد السمنودي
باإلضافة إلى:
فات��ن أحم��د القباعي
كوثر محم��ود رمضون
نج��ود محم��د دم�ير

ق��س��م الكيمياء  /خ�� � ّري�� �ج� ��و ال � �ف � �ص� ��ل األول

عامر عبد العزيز ررصص -أول التخصص

أحمد مريشح القايض

براعم محمود أبو ربيع

حنني زايد أبو الشيخ

مرام جواد نارص الدين

مريانا جامل الخوري

برشى عبد الله أبو سويلم
باإلضافة إلى:
ش��ادية حس��ن الزيود
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قسم الكيمياء  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

أمين عبد العال أبو الجود

بشري نادر السعدي

رند نبيل الصائغ

سناء نياز عبد الله

ميساء غازي العدوان

نادر عدنان حامد

هدى أحمد غرير

والء أحمد عبد الفتاح

باإلضافة إلى:
دانية م��وىس أب��و مرشف
عالء عبد الغني الحش��اش
معتصم بالله سليامن أبو عواد

األردن وطنكم .أرضه درب السماء،
وعل�ى ث�راه الطه�ور كان�ت أولى
خط�وات الفاتحي�ن لفج�ر جدي�د
للحضارة اإلنسانية.
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قسم العلوم األساسية  /أعضاء هيئة التدريس

د .فارس عبد الجبار بدوي
رئيس القسم

د .محمود محمد كتكت

د .رفيق عبد الله الخرض

د .وسيم أحمد عودة

م .غسان خميس أبو فودة

م .مي يعقوب النشاشيبي

د.صالح أحمد قطيشات

باإلضافة إلى:
د .ه���ش���ام م��ح��م��د ال��ح��ل��و

قسم اللغات الحديثة  /اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابها  /أعضاء هيئة التدريس
باإلضافة إلى:
د .بي�ير كل��ود كازانوف��ا

د .ليالس رشيد الدقر
رئيس القسم
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أ.د .سليامن محمد أحمد

من أنشطة كلّية اآلداب والعلوم

االحتفاء بيوم العربية «أندلسيات ،ثقافة وفن»

محارضة الدكتور عبد الله العبادي يف فعالية مكافحة التدخني

مكافحة التدخني يف جامعة البرتا

معرض الصور لطلبة قسم الصحافة واإلعالم يف مؤمتر الصحافة العاملي

احتفالية قسم الصحافة واإلعالم باليوم العاملي للصحافة

صورة جامعية لضيوف مؤمتر الصحافة العاملي
71

من أنشطة كلّية اآلداب والعلوم

72

محارضة توعوية عن املخدرات وأرضارها

معرض الكتاب لنادي اللغة اإلنجليزية

مناقشة رسالة ماجستري يف قسم الصحافة واإلعالم

مناقشة رسالة ماجستري لقسم اللغة اإلنجليزية  /ترجمة

ندوة حول صناعة الدراما يف األردن

استضافة الشاعرة السودانية «منى محمد الحاج»

كلّية الحقوق
الرؤية
كلية الحقوق يف جامعة البرتا رصح علمي لإلبداع والتميز عىل املستوى
الوطني واإلقليمي والدويل.

•االلتزام باملبادىء األخالقية للعمل األكادميي املحض.
•الشفافية والحرية األكادميية املنضبطة من خالل تشجيع التفاعل
مع اآلخرين.
•ترسيخ حرية التعبري البناء ،واحرتام حرية الرأي والرأي اآلخر.
•التحيل باملسؤولية ،والعمل عىل إرساء الثوابت املهنية.

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

كلّية الحقوق  /أعضاء هيئة التدريس

د .رفيق داوود عمر
عميد الكلّية بالوكالة

د .شادي حلو أبو حلو

د .معن عبد الرحيم جويحان

م .عبري حسن القييس

باإلضافة إلى:
د .ح��م��زة أب��و عيىس /م��ح �ارض غ�ير متفرغ

د .ع�ل�ي ع���وض ال���ج�ب�رة /م��ح��ارض غ�ي�ر متفرغ
73

كلّية العمارة والتصميم
املجتمع وإعداد خريج قادر عىل إحداث التغيري اإليجايب الهادف،

الرؤية
«تسعى الكلية ألن تكون الخيار األفضل لتخصصات التصميم املختلفة والتنافس يف سوق العمل.
يف األردن واملنطقة».
الرسالة
غايتنا
أن نقوم بدور حيوي يف تطوير مهنة التصميم بشكل عام ،عن طريق
تطوير الفكر اإلبداعي ،وإعداد الخريجني القادرين عىل املساهمة
اإليجابية يف خدمة الصالح العام.
مهمتنا
توفري بيئة علمية ،وثقافية ،واجتامعية ،كفيلة بتطوير الفكر التصميمي
الخالق واالبتكاري ،وتنمية مهارات منتسبينا ،وتعزيز دورنا يف خدمة

76

منــــا
ِقي َ ُ
•التعلم من أجل اكتساب املهارات التصميمية املختلفة.
•الفرص املتساوية يف التميز.
•احرتام التنوع والتعددية والرأي اآلخر.
•عمل الفريق والتعاون.
•تثمني اإلبداع واإلنجاز.
•صون الحرية الفكرية.
•تنمية الفكر اإلبداعي املستقل.

كلمة العميد

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

د .هدير إسامعيل مرزة
رئيس القسم

د .عمر موىس عمرية

د .ليىل حمدي البسطامي

د .ف��اط��م��ة م���ي���ادة ال��ن��م��ري
د .م���اه���ر م��ح��م��د امل���ن���ارصة
م .دان�������ة م���ن�ي�ر ت��ف��اح��ة
م .ف�����داء م��ح��م��د ال��ح��ن��ب�لي
أ.د .إحسان فتحي /محارض غري متفرغ
أ.د .سليم الفقيه  /محارض غري متفرغ

د .خالد كامل الطرزي

م .رانيا فايز أبو رمضان

م .نائلة حسني الحياري

باإلضافة إلى:
أ.د .عيل بدران /محارض غري متفرغ م .سوزان لحام /محارض غري متفرغ م .م��ن�ير ح��م��د  /م��ح��ارض غ�ير متفرغ
أ.د .نرصي الربيض /محارض غري متفرغ م .سهري دريب /محارض غري متفرغ م .مي املوىس /محارض غري متفرغ
د .حسني الزعبي /محارض غري متفرغ م .علياء العاين /محارض غري متفرغ م .ميساء خصاونة  /محارض غري متفرغ
د .حنان الجمييل/محارض غري متفرغ م .محمود مراد /محارض غري متفرغ
د .محمد الخلييل /محارض غري متفرغ م .معتصم الكرابلية /محارض غري متفرغ
م .ديانا طرزي /محارض غري متفرغ م .منى حداد /محارض غري متفرغ

الش�باب المس�لح بالعل�م مؤه�ل
للحي�اة والعمل ،وهم ره�ان الوطن
لبن�اء مس�تقبله ،وتحقي�ق نهضت�ه،
ومواجهة تحدياته.
78

د .خالد يوسف جيويس

قسم هندسة العمارة  /خرّيجو الفصل الصيفي

سارة ياسني طاهر -أوىل التخصص

سمر مخلص حامد

عرين سمري أبو شيخة

قسم هندسة العمارة  /خرّيجو الفصل األول

آية يعقوب العدايس-أوىل التخصص

العز عبد السالم الزمييل

متارا بسام أبو قلبني

سامية فؤاد نجا

سيف سليامن ملحس

عال خالد سامرة

عيىس يوسف مجدالوي

نداء عمر النجار

وليد رشيد قرقش
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قسم هندسة العمارة  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

آباء سعدون الزبيدي

أمنية ثائر رشيد

إيحاء عامر دماج

دانة رياض حسني

دينا إسامعيل سلامن

سعد محمد الرشيف

سفانة صالح عيل

سوسن فخر الدين أبو ارحيم

فراس يحيى العقاد

محمد مجدي عليوة

محمد يوسف يوسف

معمر ماجد صالح

باإلضافة إلى:
أحمد عبد الغني الكسواين
ح��س��ن غ���س���ان م��ن��ذر

نعيم سهيل للوه
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يزن عمر حمدان

قسم التّصميم الداخلي  /أعضاء هيئة التدريس

د .عصام متويل محمد

د.
د.
د.
م.

د .ميادة فهمي الحيايل

م .منى مروان األنصاري

باإلضافة إلى:
واص���ف رض����وان املومني م .ن���ه���ى ن���ع�م�ان ع��ث�مان
رئيس القسم
م .ن�����ورا م�����ازن ال��ط��ب��اع
أحمد محمد عبد الجواد م .سوزان الزير /محارض متفرغ
ش�����ذا رام������ز م��ل��ح��ي��س م .فاتن النشاش  /محارض متفرغ
س��ام��ر محمد أب���و ال��وف��ا م .مازن عربايس  /محارض غري متفرغ
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قس�م التّصمي�م الداخل�ي  /خ ّريج ��و الفص ��ل الصيفي

مينا (محمد جامل) املنري – أوىل التخصص

روان خليفة أبو خليفة

سارة فراس عبد الغفور

سارة موىس سويدان

شادن عرفان عرعر

عال ماجد (الحاج صالح)

فرح نبيل حجازي

نور هيثم الربغويث

باإلضافة إلى:
أرشف إب���راه���ي���م رشدم
ب���ك���ر ج��ل��ال ج��ي��ك��ات
ع��ب��دال��ل��ه م���ازن الكيالين
ف����اي����ز م���ح���م���د ن��ف��اع

ل��ي��ن��ة ص��ب��ح��ي إب��راه��ي��م
م��ح��م��د أح���م���د ح��س��ان
ن���ور ال��دي��ن م��ن�ير عياش
ن�������ور غ����������زوان آغ����ا

ياسمني نضال عرموش

قس�م التّصمي�م الداخل�ي  /خرّيج ��و الفص ��ل األول
باإلضافة إلى:
ت���ام���ر أح���م���د رسور
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أليكسندرا هايك بلتكيان

دالل صبحي مسعود

قس�م التّصميم الداخلي  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

إحسان باسم سلمي

أحمد أسامة املنارصة

أسيل عديل عبد الله

أنس صالح الزغل

أنس عبد الرحيم أبو عيىس

آية عيل النقيب

داليا عطا أبو راشد

رنا إبراهيم الغريض

سفيان إبراهيم عبيد

سالمة محمد فياض

الرا أمجد أبو النيل

الرا بسام الشاميلة

مجد زياد الخياط

محمد إسامعيل عبد الرحيم
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قس�م التّصميم الداخلي  /المتوق ��ع تخرّجهم الفصل الثاني

ملك إبراهيم أبو حجاب

هبة عصام أبو طويلة

هيثم حسن الباليص

باإلضافة إلى:
عب��د الل��ه أحم��د يرفاس
عم��رو ش��حادة البك�يرات

يوسف خالد الفقهاء
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ياسمني عبد الكريم أبو قوطة

قسم التّصميم الجرافيكي  /أعضاء هيئة التدريس

د .هدير إسامعيل مرزة
رئيس القسم

د .رانيا فوزي محمد

د .أحمد عمر أحمد

د .مارية أبو ريشة

باإلضافة إلى:
د .م���ح���م���د خ���ي��ري ع��م��ر م .زينة الشيخ /محارض متفرغ
د .ن��ه��ى ص��ل�اح ال��ب��س��ي��وين م .كامل مريزا  /محارض غري متفرغ
م .إب���راه���ي���م ع�ل�ي ب����دران م .ندى أبو نعمة  /محارض غري متفرغ
م .روزا هـــــــ��اين نــــرصاويــ��ن
م .لبنى منر العساف
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قسم التّصميم الجرافيكي  /خ ّريجو الفصل الصيفي

إيفان فريد عبد الرحمن – أوىل التخصص

أحمد عبد الرحمن الجباري

أحمد عبد الرزاق إسامعيل

عيل محمد الحديد

مأمون محمد عودة

محمد أحمد سليم

مرال تاتول رسكسيان

مريم إبراهيم حنحن

باإلضافة إلى:
خال��د محم��د س��محان
س��يف ع��ادل نغ��وي
ضي��اء ج�مال الدوي��ك
مال��ك محم��د بن��ي هاين

ثروتن�ا ..عق�ول تفكر ،وس�واعد
تعم�ل ،وش�باب واع�د مس�لح
بعل�وم العص�ر ..ال يع�رف
المستحيل.
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قس�م التّصمي�م الجرافيك�ي  /خ ّريج ��و الفصل األول

مها يوسف السعيد-أوىل التخصص

العنود جارس املعايطة

حسان محمد طنينة

رزان مقداد إرشيد

رنا أنعام اسطنبويل

روان محمد أبو سمرة

روال خريي أبو فزع

سارة هشام الربغيل

سارة محمد الرشيف

سام سفيان الفار

لؤي محمد عبد املهدي

محمد عبد الله صالح

محمد عبد اللطيف الزغري

محمد عيىس عبد الكريم

هال حازم الصامدي

باإلضافة إلى:
أرشف محم��د الخشاش��نة
خ���ال���د م���ن���ذر ج��اب��ر
محم��د فخ��ري ش��لطف
محم��د ك�مال الغرايب��ة
نرص عبد الفت��اح فاخوري
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قسم التّصميم الجرافيكي  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

عامر فؤاد البسيط

أس���م���اء أح����م����د ال���س���ك���ايف
أرشف ف���������واز ال���ن���ه���ار
ج�����ن�����دار ب�����ات�����رز خ��م��ش
خ���ال���د وق�����اص ع��ب��د ال���ه���ادي
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محمد مروان سالمة

محمد يحيى هاكوز

هيثم محمد زنون

باإلضافة إلى:
ش��ي��ري�����ن ي�����ن�����ال ح���اب���ي�ل�ا محم��ود عب��د اللطي��ف حس��ونة ه���ي���ا إي�������اد أب������و خ��ل��ي��ف��ة
ع���ب���د ال���ل���ه س���ع���د ال������راوي م�����������راد ف�����������واز دودو وف����������اء ب�����س�����ام ب���ط���رس
م�����ؤي�����د ص����ب���ري س�ل�ام���ة ن��������ور م����ح����م����د امل���ص��ري
م���ح���م���د ع����ي����د ال���ن���اش���ف ه�����دي�����ل ح�����اب�����س ال���ط���ل

من أنشطة كلّية العمارة والتّصميم
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كلّية العلوم اإلدارية والمالية
الرؤية

•االستمرار يف عملية التحول التدريجي نحو التعلم اإللكرتوين

أن تكون الكلية املفضّ لة للطلبة الباحثني عن تعليم ذي نوعية عالية

بكل جوانبه ،باستخدام نظم التعليم اإللكرتونية املتاحة يف

يف مجاالت األعامل يف األردن والدول املجاورة.
الرسالة
تقديم تعليم متميز ومعرتف به دولياً ،يتالءم واحتياجات الطلبة
وأسواق العمل املحلية واإلقليمية والدولية ،وتطوير برامجها
األكادميية وقدرات كوادرها باستمرار ،وتشجيع البحث العلمي
لتحافظ عىل موقعها وسمعتها املتمي ّزة يف ميدان التعليم العايل.
األهداف
•تقديم برامج أكادميية ذات مستوى مت ّميز مالمئة الحتياجات
الطلبة وسوق العمل.

•تزويد الطلبة بتعليم عا ٍل مت ّميز يف مجال األعامل وتنمية
قدراتهم إىل حدودها القصوى.

•تزويد الطلبة باملعارف واملهارات التي متك ّنهم من فهم بيئة
األعامل والنجاح فيها.
•توفري بيئة عمل مالمئة للبحث العلمي والتدريس بأحدث
األساليب والتجهيزات.
•خدمة املجتمع املحيل من خالل تبادل املعلومات والخربات
وتقديم االستشارات.
وتتطلع الكلية مستقب ً
ال إلى:
•تقوية وتطوير برامج املاجستري يف إدارة األعامل MBA
والتسويق التي بدأت يف تقدميها يف العامني املاضيني.

92

الجامعة.

إنجازات كلية العلوم اإلدارية والمالية 2013/2012

•تقدم الكلية برنامجي ماجستري يف التسويق ويف إدارة األعامل
.MBA
•استمرت الكلية يف تنفيذ سياسة اإليفاد إىل جامعات مرموقة
كالجامعات الربيطانية للحصول عىل درجة الدكتوراه يف
التخصصات املعتمدة فيها.
•توسعت الكلية يف تنفيذ برنامج االمتحانات املحوسبة حيث
قدمت االمتحانات الفصلية والنهائية لحوايل ثلثي مواد الجدول
الدرايس الفصيل ،محوسب ًة باستخدام نظام التعلم اإللكرتوين
.Blackboard
•تطبق الكلية نظام العالمات املحوسب لتوثيق نتائج الطلبة يف
جميع امتحاناتهم.
•تواصل الكلية نرش إعالناتها للطلبة بواسطة شاشات تلفزيونية
داخلية ،مام ميكن الطلبة من متابعة أخبار الكلية وإعالناتها
بصورة مست ّمرة.

•حصلت الكلية عىل كأس البطولة يف مسابقة أعضاء هيئة
التدريس يف كل من كرة القدم والبلياردو.
تخصيص نظم
•تنظم الكلية برامج تدريبية ميدانية لطلبتها يف ّ
املعلومات اإلدارية ،واألعامل والتجارة اإللكرتونية ،يف عدد من

•استحداث برامج ماجستري أخرى يف املحاسبة والعلوم املالية

الرشكات املحلية.

واملرصفية مع بداية العام الدرايس  2014/2013واألعوام التي

•تشارك الكلية يف نشاطات برنامج ضبط الجودة يف الجامعة ،كام

تليه.

تشارك يف برنامج تقييم أعضاء هيئة التدريس.

•االستمرار يف تطبيق معايري ضامن الجودة يف مختلف مجاالت

•شاركت الكلية يف حملة جمع التربعات التي ينظمها نادي

عملها األكادميية واإلدارية.

الجامعة لصالح دور األيتام يف مناطق عامن.

كلمة العميد

هذا هو الفوج التاسع عرش من خريجي طلبة الكلية ،فرحني مبا آتاهم الله من فضله ،ومبا حققوا من إنجاز يف هذه
املرحلة املبكرة من حياتهم ،بحصولهم عىل الشهادة الجامعية األوىل يف التخصصات التي اختاروها .فباسمي ،وباسم زمياليت
وزماليئ من أعضاء الهيئة التدريسية والفنيني واإلداريني نبارك لكم ولذويكم هذا النجاح والتميز.
وكام أ ّن هذا اليوم ميثل لكم جميعاً نهاية مرحلة يف حياتكم ،فإنه ميثل بداية مرحلة أخرى تدخلون منها معرتك الحياة
العملية.
ويحدونا األمل الكبري يف أن تتمكنوا مبا تعلّمتموه من معارف ،وما اكتسبتموه من مهارات ،وما أنتم عليه من خلق وإميان،
من مواجهة تحديات املستقبل ،خدمة للوطن واألمة ،وأن يتواصل لقاؤنا معكم ،فنسمع عنكم كل طيب :أنتم فخورون
بجامعتكم  .....ونحن فخورون بكم ،ومبا قدمنا لهذا املجتمع من أبناء واعدين.

عميد كلّية العلوم اإلدارية واملالية
د .رفيق عمر
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قسم إدارة األعمال  /أعضاء هيئة التدريس

د .عبد الله محمد أبو حمد
رئيس القسم

أ.د .نجم عبد الله العزاوي

د .إياد فاضل التميمي

د .صباح حميد اآلغا

د .أحمد غسان القاسم

د .خالد محمود العدوان

د .دميا شكري القواسمي

د .عبد الكريم حيدر الزعبي

د .عبد الوهاب عيىس اللوزي

د.عامد عاطف أحمد حسونة

د .عواطف إبراهيم الحداد

د .غازي فرحان أبو زيتون

د .مجد حسن ريان

د .محمد ناجي القضاه
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قسم إدارة األعمال  /أعضاء هيئة التدريس

م .ريم محمد أبو لغد

م .زيدون وليد النويران

م .سوزان عيىس أبو حالوة

باإلضافة إلى:
أ.د .ه����ال����ة أح����م����د ع���ب���د ال����ق����ادر
د .ك����ري����م ع���ب���د ال����ك����ري����م ال���ن���ه���ار
د .م��������وىس أح�����م�����د خ���ي��ر ال����دي����ن
م .ي���������زن أح������م������د امل���ص���ط���ف���ى
د .محم��د ت��ريك الرشيدة/مح��ارض غ�ير متف��رغ

د.ك�مال ج�مال العواملة/مح��ارض غ�ير متف��رغ
د.ك�مال غس��ان القاس��م/محارض غ�ير متف��رغ
م .س��حر عب��د الرحمن الضمور/مح��ارض غري متفرغ
م .م��ي نجي��ب ذوايب/مح��ارض غ�ير متف��رغ
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قسم إدارة األعمال  /خرّيجو الفصل الصيفي

96

أحمد زياد سكجها

أحمد محمد عراق

أحمد نذير الصباغ

إسامعيل منصور أبو جاموس

آية كامل الجبايل

حمزة ماجد مصطفى

دينا سلطان الجوهر

رائدة حسن البداوي

صدام طه العرشان

عبد اإلله محمود القييس

عدي صالح حسني

عمرو معتصم حؤبش

محمد صالح رشيم

مراد جابر املرصي

مرينا سيف الدين حمزوق

والء رسالن الشاميل

قسم إدارة األعمال  /خرّيجو الفصل الصيفي
دانا سيف الدين حمزوق-أوىل التخصص
أح�ل�ام ع��ب��د الحفيظ سامحة
أح��م��د إب��راه��ي��م ال��ع��م��وري
ب������در ق����ب��ل�ان ال���ش���م���ري
ع�����ث��م��ان م���������ازن أب������ده

باإلضافة إلى:
ع�����ذب�����ة إي����������اد أدي������ب م��ي�رن����ا ف����ري����د أب����وغ����وش ورود خ���ال���د أب�����و ع��ط��ي��ة
ع���ل���اء ع���م���اد ال����ش����االيت م��ي��س��اء أح���م���د ال��رح��اح��ل��ة وع�������د رس�����م�����ي ح��س��ن�ين
م���ح���م���د أس����ع����د ي���ون���س ه��ش��ام إب �راه��ي��م ع��ب��دال��ه��ادي
م���ح���م���د ف���رل���ن���دوال���ب���از ه�ل�ا ع���ب���دال���رزاق ال��ض��م��ور
م��ح��م��د م��ص��ط��ف��ى ع��ب��ي�سي ه����ن����اء س���م���ي���ح امل��ع��ط��ي

قسم إدارة األعمال  /خرّيجو الفصل األول

حنني غانم الجمل – أوىل تخصص

أحمد بن مطر النجيدي

أحمد محمد الكبييس

أسامة هاين الجيطان

أسيل محمود الطرمان

اعتدال محمد نور يلداين

أمل خليفة إبراهيم

باسم نضال أحمد

توفيق محمود حج أحمد

خالد عبد الرحمن أبو اعليا

سارة عمر بدران

محمد خليل عبدالله
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قسم إدارة األعمال  /خرّيجو الفصل األول

محمد فايز الكتوت

محمد كامل أبو هديب

محمود محمد الحوراين

معاذ محمد أبو عواد

معتز عبدالرحمن قصقص

معتز مازن عثامن

مكرم جامل الجربيني

نور عالء الدين الكيالين

باإلضافة إلى:
أحمد عبد املعطي ارشيد
خليل ي��وس��ف داه��ود
م��ح��م��د زي�����اد ص�لاح
مصطفى قاسم دروزة
م��ه��ن��د ن��اي��ف طميله
ن��ات��ايل زه���دي األده��م
هبة هاين الغزاوي

98

والء إبراهيم سنور

قسم إدارة األعمال  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

إبراهيم حمزة البلتاجي

أحمد أديب خليل

أحمد حيدر الساموي

أحمد سميح املعطي

أحمد صالح الحديد

أحمد عبدالغني محمود

أحمد محمد عالية

أسامة راتب البشابشة

أفراح محمد العدوان

أمرية جامل البشيتي

أنوار واصف النهار

آية محمد الدعجة

بتول شايش خاليلة

بالل عبدالرزاق الخطيب

جميلة عيل عودة

جنان فؤاد خزعل
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قسم إدارة األعمال  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

حسني عامد الحاج حسني

خالد نايف الشوابكة

رفيدة محمود الرصايرة

روان خالد ريان

روان عادل أبو كف

زياد جميل صالح

سارة سائد صربي

سحر أحمد املرار

رسمد مؤيد نامق

سليم حسني موىس

سندي إسامعيل األعرج

شادن عبدالفتاح البريه

شذى سليامن املليطي

صبحي مصطفى النتشة

ضحى محمد رمضان

طارق بهيج مسلم
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عبدالعزيز سامي محامدة

عدي حسن العجارمة

عيل حسني أبو فقوسة

عيل عبدالفتاح أبو قياص

عيل يوسف سامل

عامد الدين سامي القري

غدير عمر الشوبيك

فاطمة بنت عمر املدين

فاطمة قيس كايف

فراس محمود الطرمان

فرح وصفي عمري

لؤي غسان قاسم

مجد فاروق الجبوري

محمد بسام عاموي

محمد عبدالرحمن دغمش

مراد نبيل نعلو
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نادين عبدالرؤوف املزين

نذيرة وليد بالل

نور شكري الساحوري

نور عبدالحميد التميمي

همسة مثنى الجودي

إب��راه��ي��م م��ح��م��ود أسعد
أح���م���د ش���اه���ر ال��س��ع��ود
أح��م��د عبداملجيد زه���ران
إس��ل��ام ع�ل�ي ال��ح��س��ي��ن��ي
أن�����س ث����اب����ت س��ل��ط��ان
إمي������ان م���وف���ق ال���راش���د

باإلضافة إلى:
ت���ام���ب���ي ن���ب���ي���ل اب����ده ع���اص���م ع���ط���ا ال��س��ع��ود
ح���م���ود ول���ي���د ال��ع��ي��ايض ع��ب��دال��ل��ه ول��ي��د العطيات
دي���ن���ا ش���ع�ل�ان ال��خ��ط��ي��ب ف�������راس رم�������زي ص��ب��اح
رن��������دا م���ح���م���د ح�م�اد فيصل محمد أب���و الغنم
س���ام���ي ع���ص���ام م��ل��ك��اوي ك��ات��ري��ن ف��ه��د ال���ع���دوان
سليامن ب��ن فهد الحصان ل���ي���ث ج������ورج م��ي��م��ون

م���ح���م���د رائ�������د س��ي��ف��ي
محمد عبدالوهاب الحنيطي
م��ص��ط��ف��ى أك�����رم األع����رج
نارص بن فيحان بن عبدالله
ي��اس��م�ين ع��ص��ام عبدالله
ي���اس�ي�ن ن�����ارص ال���ك���ردي

يس�عى قس�م إدارة األعم�ال إل�ى تقديم تعلي�م عالي
وخدمات بحثيّة واستش�ارية ،وتعزيز فرص النجاح
الج�ودةِ ،
للطلبة في سوق العمل ،وتزويدهم بمهارات صنع القرار،
ّ
وح�ل المش�كالت في مج�ال اإلدارة ،وتحس�ين مس�توى
استعدادهم للرّيادة في األعمال.
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ماجستير إدارة األعمال  /خ ّريجو الفصل األول
باإلضافة إلى:
إياد إبراهيم عطوة-أول التخصص
إب���راه���ي���م ن����ارص ب��اش��ا
حي��در س��ليامن العبيس��ات
ش��ادي محم��د كي��وان
بالل محمد أبو عيد

محمد فايز أبو زيد

ماجستير إدارة األعمال  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني
باإلضافة إلى:
ع���م���ر ي���وس���ف ال����ح����وراين
ول���ي���د س���ام���ي أب��وع��اي��ش��ة
ح���م���زة م��ح��م��د ال��ع��ل��ي��م��ي
ك�����ري�����م ف���������ارس ص���ال���ح

ح���ن�ي�ن م����ن����ذر ال���ك���ي�ل�اين
ش�������ادي ع����ب����دو امل���وص�ل�ي
م���ح���م���د س���ل���ي�م�ان ح��م��د
غ����دي����ر م���ح���م���ود ذوي����ب
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أ.د .حريب محمد عريقات

د .رفيق داوود عمر

د .خلف سهيل البقاعني

د .سعيد جمعة عقل

د .سوزان سمري عيىس

د .عبد الكريم فواز البطاينة

د .عديل عوض القراعني

د .محمد كامل عفانة

د .محمود فالح الرفاعي

م .رياض شوكت الحاج

باإلضافة إلى:
د .ف������وزي م���ت��روك امل��ن��اص�ير د .م����ه����ن����د ح����ن����ا ع��ي�سى
رئيس القسم
م .ن���ادي���ة ع��ب��د ال��ل��ه ال��ع��ري��ض
د .أمي������ن خ���ل���ي���ل ال��ب��ي��ط��ار م .ي��������ارة أح����م����د ال��ج��م��ل
د .ب����ن����ان م���ح���م���د ال���ف�ل�اح د.عادلأحمدالرشكس/محارضغريمتفرغ
د .س���ام���ر ع�ل�ي ع���ب���دا ل��ه��ادي
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رزان يارس نصار– أوىل التخصص

إخالص يوسف أبو تلول

حسام إسامعيل أبو عوده

سامح لطفي قييس

عدي طالل الفيومي

عدي محمود الحجاوي

عالء بشارة جوعانه

عمر فارس خمش

فاطمة محمد أبو رحمة

ملياءعدنان حامد

محمد حسام الرشبايت

نور هشام محمد

باإلضافة إلى:
ح��س��ام إب���راه���ي���م ال��ج��ع�بري
رزان ع���ل���ي ح����ام����د
ع���ب�ي�ر ك����ام����ل ال���ض���م���ور
عندليب إب �راه��ي��م ال��ع��ب��ادي

ق���م���ر م��ع��ت��ص��م ال���ص�م�ادي
ه���ب���ة س���م�ي�ر أب�����و ح��ج��ل��ة
ه���ي���ث���م ن���ب���ي���ل األده������م
ي���وس���ف م��ش��ه��ور ال��ق��ري��ويت
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غدير وجيه الجالد – أوىل تخصص

أحمد رياض كيوان

جعفر محمد الساعي

دانة وليد بشناق

رنا طالل رستم

روان نبيل هادية

زينة عابدين عابدين

زينة هاين رشعان

سيف محمد األعرج

صالح غالب حامد

طه هشام املحيسن

عبد العزيز حسني الزاغه

فادي خالد جرب

فتون يارس مخلوف

فراس أحمد كاشور

فراس زياد عطيه
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محمد خالد أبو زهرة

مها أسامة خلف

ندين طالل العجيالت

نور نايف كريشان

باإلضافة إلى:
مت����ارا أح��م��د ال��ك��ردي
ث���ام���ر زب�����ن امل���ج���ايل
خالد عبد ال��ه��ادي زبن
م�لاك خليل النعيامت
ن���دي���ن ع�ل�ي أب����و ع��ره
هديل إسامعيل كرسوع
هيلدا كامل الكرزون

قسم العلوم المالية والمصرفية  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

أحمد عز الدين السحيامت

أحمد عمر أبو حجلة

أريج فواز الصغري

أصالة محمد السيدعبيد

آيات أمني صالح

آية جامل صبحا

بلقيس بكر املدين

جوانا مرتي غنيم
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خالد محمود برماوي

دياال نبيل الشاعر

رنا مطيع جوابري

رندة خالد الزغل

رونزى باسم القطامي

رميا فواز الدويك

رشوق موىس الحديد

عبدالله إسامعيل البسطامي

عبدالله زيد املعدي

عال خميس عبدالعال

عال مازن بحطييش

عيل أيوب الحلو

فرح محمود شاهني

ليال رزق حنوش

محمد أحمد عواد

محمد أنور سالمة
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محمد سعيد الرشواين

محمد كنعان العاميرة

معاذ رياض األشقر

منذر صالح الويل

منى جواد املنري

نادر عاصم جيويس

هال صابر موىس

يوسف هاشم الفقيه

باإلضافة إلى:
أح��م��د ج��م�ال الشلبي
أح����م����د ح���س�ي�ن ب��ش�ير
أح���م���د ع�����ادل ارش��ي��د
أح���م���د ف������ؤاد ع���وض

االء خال��د عبدالحلي��م
رزان م�������روان غ��ان��م
عبدالكريم منري الشعيبي
ق��ي��س أس���ام���ة امل��ج��ايل

ق��ي��س ع����وض امل��ن��اص�ير
م��ج��اه��د خ�ض�ر بخيتان
محمد عبدالرحمن العوايشة
ي����زن أح��م��د امل��ص��ال��ح��ة

يقدم قس�م العل�وم المالية والمصرفية خطة دراس�ية متط�ورة ومحدثة باس�تمرار ،لمواكبة
التط�ور العلمي في الجامعات المتمي�زة عالميا ،وتتضمن هذه الخطة معارف أساس�ية هي:
األس�واق المالي�ة والنقدي�ة ،وإدارة المخاط�ر المالي�ة ،والتأمي�ن ،واإلدارة المالية ،واالس�تثمار.
ويس�عى القس�م الس�تقطاب هيئة تدريس�ية ذات كف�اءة عالي�ة ،لتقديم تعلي�م ذي نوعية
متميزة نظريا وتطبيقيا ،ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال العلوم المالية والمصرفية،
بقدرات وكفاءات ناجحة ،تخدم المجتمع بفعالية.
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د .بالل فايز عمر
رئيس القسم

د.خليل عواد أبو حشيش

د .جامل عيل الطرايرة

د .جعفر معروف الصوالحة

د .جمعة فالح حميدات

د .سامي محمد وقاد

د .سليامن خالد املعايطة

د .قاسم إبراهيم أحمد

د .محمد أحمد علقم

د .محمد خري جبارة

د .محمد وليد حمدان

د .وليد هشام الحسن

باإلضافة إلى:
د .م��ح��م��د ح���س���ن أب�����زاخ
م .ح���س���ان أح���م���د ال��ج��دع
م .ع��ل��ا ص����ال����ح زمل�����وط
د .عيل العطار /محارض غري متفرغ
م .عامر عبد الرحيم السكارنة
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م .فراس مصباح عاشور

قسم المحاسبة  /خرّيجو الفصل الصيفي

رناد”محمد نصوح” قرقش

أحمد خالد املرصي

أحمد سعيد ياسني

أحمد مروان صالح

أسامه محمد شنك

آيات عامر البواب

ثائر وجيه غيث

حسام سعدات الكور

سامي عدنان خمش

صفوان محمد املارديني

صهيب عيل نزال

عبدالرحمن فتحي الخطيب

عصام أنور خليل

عالء الدين خميس ضبان

محمد أمني عمرو

محمد منذر دعنا
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محمد نائل حزاز

معتز وليد الجوارشة

مهند مصطفى اللوزي

ميس يارس القييس

نبيل خليل مصلح

يزن خالد صبح

يرسى ياسني خلف

يوسف إبراهيم العبيس

باإلضافة إلى:
أح��م��د إب �راه��ي��م سليامن
راك����ان ب��س�مان الخفش
زم�����زم ح��م��د امل���رش���اد
ش�����ادي م��ح��م��د عيىس

ع��ب��دال��رح��م��ن ع�ل�ي منر
ع��ب��دال��ل��ه ع��م��ر أب����زاخ
ع��ل�اء أح���م���د ع��رم��وش
عالء الدين يوسف النجار

ف�����راس إل���ي���اس ع��ب��وي
م��ؤي��د رزق أب���و أصفر
محمد ف�ل�اح ال��ف�لاح��ات
منى عبدالقادر أبوسليم

يوسف عبد الحفيظ العنيزات
يهدف قس�م المحاس�بة إلى تقديم تعليم ذي نوعية عالية للطلبة ،وإلى نشر المعرفة في
المحاس�بة من خالل البحث والتدريس ،وخدمة المجتمع المحلي .وتركز خطة القس�م على
رفع مهارات الطالب في مجاالت المحاسبة المختلفة ،ويتم تدريس العديد من مواد القسم
في مختبرات الحاس�وب ،باس�تخدام برامج محاس�بية متخصصة ،كما يطبق القس�م نظاما
متطورا لضمان جودة التعليم.
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طارق عصام العكليك
أول التخصص -أول األوائل

أحمد أمين أعمر

أحمد محمد جوده

أحمد يوسف عليان

أسامه أحمد النجار

أنس جهاد عليان

بهاء رزق الفتياين

حازم محمد زيتون

خالد نارص الرببراوي

داود محمد الصياد

رأفت محمد صالح الشاعر

روان إبراهيم منر

ريم خالد غزال

سامر أحمد منصور

سميح موىس أبو انجيله

سمري كايد أبو الزلف
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سهيل توفيق أبو ارشيد

سوسن أحمد أبو شنب

طارق منصور الروسان

عبدالله عثامن زلوم

عدي عايد دعنه

عالء رجايئ غوشة

عيل فاروق قرميش

عامر محمد كامل الغزاوي

عمر حسن خطاب

عمر عامر البيطار

فادي فوزي عطية

فارس منر أحمد

محمد بسام العتيبي

محمد حاتم الشلبي

محمد حسني بزاري

محمد خليل األطرش
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محمد عبد النارص الخامش

محمد عدنان الهنداوي

محمد مأمون الغزاوي

محمد ممدوح عودة

محمد يوسف إبراهيم

مراد زياد الشحروري

مظفر هشام حواشني

منري أمين عوض

باإلضافة إلى:
براء مسلم أبو شعبان
ح��م��زة خ��ال��د صالح
سهام محمد سعاده
ع��ل�اء م��ح��م��د ع��ي��اد
نور غسان املرصي

والء مراد الحاممرة

ربط الدراسة بسوق العمل ،وتنمية المهارات التطبيفية،
استراتيج ّية أساسية لجامعة البترا.
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قسم المحاسبة  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

إبراهيم سامي طبازة

أحمد سهيل الحالق

أحمد عيل بسيط

أحمد عواد أبو الجلود

أحمد محمد أبو احميد

أحمد يوسف خميس

أحمد يوسف أبو ريان

إرساء أحمد املرصي

أرشف عمر جربيني

االء حامد صالحة

إميان “محمد بشري” علم الدين

إيهاب إبراهيم الوحش

إيهاب حسني جلبوش

بشار حسني السواعري

بيان أحمد غزالة

بيان مروان البواب
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قسم المحاسبة  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

تسنيم محمد حمد

متيم ماهر حنون

ثامر حمزة الدهامشة

جرير جميل الجريري

حسني أسامة ناطور

حسني أنور الغول

خالد عيل أبو شيخة

خالد نبيل عبدالعزيز

دانية توفيق الشيخ صالح

دميا هشام عفانة

رامي محمد القواسمة

زياد محمد أبوشمة

سامر عبدالقادر عوض

سعد عامد حسونة

سمر عمر األحمد

رشوق مروان حسني
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قسم المحاسبة  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

عامر أسعد أبو عامر

عامر عبدالرحمن أبو فرحة

عبداللطيف محمد البداوي

عبدالله زياد الجمل

عبدالله محمد قرصاوي

عثامن خالد حسن

عدي صالح الفقيه

عدي عيل نرصالله

عدي محمد العنباوي

عزام يوسف الربغويث

عزمي عبدالجواد صالح

عيل محمود صدقة

عمر حسن أبو ربيع

عمر صبحي قاسم

عمر فرج نارص الدين

غيا خليل دارس
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فراس محمود ممشغ

ليث عبدالرحمن أبو الرب

ماجد حسن نشوان

ماجد خالد العنيزات

مالك محمد عبدالرزاق

محمد إبراهيم الوحش

محمد أحمد البطاينة

محمد أحمد الحسنات

محمد جامل عليان

محمد رفعات الخرض

محمد زهري السالمية

محمد سلامن الدردييس

محمد عايص أمني

محمد عبدالله عيىس

محمد عثامن الحايك

محمد عديل رمضان
119

قسم المحاسبة  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

محمد عمر مساملة

محمد “محمد هالل” القباين

محمد مصطفى عبدالرحمن

محمد نبيل الخاروف

محمد يوسف إبراهيم

محمود سالمة حاميدة

محمود عبدالله حسونة

محمود يوسف أبو عيىس

معاذ موىس جروان

ملك وليد ياسني

منصور عيل منصور

نادر أحمد زعنونة

نارص الدين أبو صربه

نور خالد حامد

هبة عليان أبو حالوة

وفاء أحمد البستنجي
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قسم المحاسبة  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

يوسف سعيد أبو ريا
باإلضافة إلى:
أم����������اين م����ح����م����د ال����ف����ري����ح
ج���م���ي���ل���ة وائ��������ل ال���ق���واس���م���ي
ح�����س�����ام ط���ل���ع���ت ال��ب��رغ�����ويث
ح������س���ي��ن ع��������ن��������اد ع������وض
خ������ال������د م����ح����م����د ال���ص���غ�ي�ر
خ����ل����دون ي����وس����ف أب������و ح�م�اد
س���������ارة ي�����وس�����ف أب�������و س��ع��د
س�����م�����ر ه������ش������ام ال������ب������واب
ع���ب���دال���رح���م���ن خ���ال���د ال��ن��ت��ش��ة

ع���ب���د ال���ع���زي���ز م��ح��م��د ال��ع��ب�سي
ع��ب��د ال���ف���ت���اح ن���اي���ف أب����و غ��وش
ع����ب����دال����ل����ه م���ح���م���د ح���ام���د
ع���ب���دال���ل���ه م���ح���م���د ش���ح���روج
ع�����دن�����ان ج�����ه�����اد ال����ح����ل����واين
ع��م�اد ال���دي���ن أح���م���د ال��ب��ش��اي��رة
ع������م������ر س�������ام�������ي داود
ف�������اي�������ز م�����ح�����م�����د ح���س���ن
ف������������راس ن����ب����ي����ل اآلرغ����������ا

ل�����������ؤي ط��������������ارق ق�����اس�����م
م����ح����م����د ج����م����ع����ة أب��������و زر
م���ح���م���د خ��ض��ر أب�������و ح���اج���ب
م����ح����م����د س����ل����ي����م راع��������ي
م�����ح�����م�����ود ي������اس���ي��ن س���ل���ي���م
م�����ع�����ت�����ز ج�����م�����ال م���ص���ل���ح
م���ع���ت���ز ع���ب���دال���ح���ل���ي���م ق���ب�ل�اوي
ن��������وف س�����ع�����ود ال����رش����ي����دي
ي������وس������ف م����ي����ش����ي����ل س���ف���ر
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قسم نظم المعلومات اإلدارية  /أعضاء هيئة التدريس

د .فيصل أسعد أبو الرب
رئيس القسم

د .محمد نور عبد الله برهان

د .يوسف محمد عقل

باإلضافة إلى:
د .ع����ش��ت�روت زيك ن��ع�مان
د .ي��اس��م�ين م��ح��م��د ال��س��ق��ا
م .أروى إب��راه��ي��م ال��داي��ة
د .رفعت الشناق /محارض غري متفرغ
م .طارق أحمد الزيات
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د .يوسف محمد عقل

قسم نظم المعلومات اإلدارية  /خ ّريجو الفصل الصيفي

سمر عبدالكريم خالد-أوىل التخصص

أنور إدريس الخالدي

شحادة موىس أبو أسبيتان

عبدالحافظ يوسف خزنة

باإلضافة إلى:
أح���م���د ح���ي���در م��س��اد
عبدالله بن ج�لال الزاير
محمد” أحمد شكرى” قطينة
م��ح��م��د رب���ي���ع خ���روب
م��ح��م��د ط��ه أب���و طاعة
عدي محمود حمودة

هدى هادي الجعربي

قسم نظم المعلومات اإلدارية  /خ ّريجو الفصل األول

محمود عبد الفتاح فاخوري – أول تخصص

إبراهيم محمد كردي

أحمد عثامن جاموس

رغد خليل املالحويش

سامر بدر ولد عيل

سامر سعدون حسن

شادي محمد زعرتيه

عبد الحميد حسام إبراهيم
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قسم نظم المعلومات اإلدارية  /خ ّريجو الفصل األول

ماجد السيد سعيد الوداعي

معد فائق الحديثي

مهند كامل اعشيش

نضال عز الدين الخطيب

باإلضافة إلى:
إب�����راه�����ي�����م ع����م����ر ح����م����دان ع���ب���د ال���ع���زي���ز م��ح��م��د امل��ل�اح
أح�����م�����د ظ�����اه�����ر ال�����زي�����ره م��������ال��������ك ح�������س�������ن اليف
س��ل��ط��ان ب���ن ف���رح���ان امل��ذه��ن ي����س����رى ف�����������ؤاد ي���غ���م���ور
ع���ب���دال���ل���ه م���ح���م���ود س�لام��ه

قسم نظم المعلومات اإلدارية  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

إبراهيم يوسف أبو سامل

أحمد عمر أبو صقري

بشار محمود أحمد

دميا هويشل الفرجات

سارة إبراهيم فارس

سامر عبدالرحمن خالد

سيف خالد الكبييس

عبدالله إبراهيم الشيخ
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قسم نظم المعلومات اإلدارية  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

عبده محمد عبده

عالء معتصم أبو خليل

محمد رشيف حشيك

محمد هشام متويل

مصطفى عبدالستار الكيالين

مي عمر عبده

هديل زياد شحادة

وليد هيثم الربغويث

باإلضافة إلى:
أشــــــرف داود الـــــــداود محمد أح��م��د ال��زي��دي�ين
أم����ج����د وائ�������ل ك�م�ال م��ح��م��د ح��س�ين ش��خ��ت��ور
مت��ي��م ك��م�ال ال��ت��م��ي��م��ي م���ع���ن وائ������ل ال��ل��ح��ام
ح��س��ام أح��م��د ال��رب��ي��ع ي��ع��ق��وب محمد يعقوب

كل ِخ ّريج منكم راية ستخفق في ربوع هذا الوطن،
فكون�وا عند حس�ن ظن جامع�ة البترا بك�مِ :علمًا،
ُ
وخ ُلقًا ،وإنجازا.
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قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /أعضاء هيئة التدريس

د .فيصل أسعد أبو الرب
رئيس القسم

د .سهم أحمد نوافلة

د .عبد املنعم نعيم شلتوين

د .يوسف عيىس مجدالوي

باإلضافة إلى:
د .سهري حسني الجاغوب
د .رائ��د محمد هناندة

م .ملى قسام عمر

قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /خ ّريجو الفصل الصيفي

هيفاء بشري الخطيب– أول التخصص
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أحمد سليم ذيب

آالء سهيل أبو عابد

عمر عبدالكريم صالح

رأفت خرض الدراس

قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /خرّيجو الفصل األول

شريين محمد العزة – أوىل تخصص

أسيل خرض شاهني

بهاء عصام الصعيدي

حسني خليل عليوات

غيداء عزام كلبونة

مليس جامل الخليل

نور نزار الخوجه

هدى محمد قدورة

قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

إبراهيم خليل أحمد

أسيل عيل قرقش

حمزة منترص قاسم

خالد أحمد الحاج

دانا عادل سامرة

راية عبدالحميد الرواشدة

روان عبدالرزاق الخطيب

سارة حسام عبود
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قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

سامر مروان توقه

سناء محمد سالمة

سندس منر أسعد

عدي خالد نريوخ

عال عالء الدين الجرف

عنود مشعل حدادين

غيث ثابت الخالدي

غيث محمد رضا القواسمة

كاتيا عيل املقويس

مجد عصام امليخي

مروة نائل شاهني

نادرة عيل أبو عرقوب

باإلضافة إلى:
جانت��ي عم��ر شابس��وغ
محم��د خري عط��ا عثامن
ياس��مني غس��ان الرشف��ا

نور نائل الكيالين
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قسم التسويق  /أعضاء هيئة التدريس

د .سيام غالب مقاطف
رئيس القسم

د .عنرب إبراهيم محمد

د .شادي محمود الطريفي

م .روز فؤاد غرايبة

د .نظام موىس سويدان

د .رائد أحمد املومني

باإلضافة إلى:
أ.د .ن���اج���ي ذي����ب معال د .خالد عطا الله الطراونة
د .زاهد عبد الحميد السامرايئ د .ش���ه�ل�اء ول���ي���د ب��رك��ات
د .إب �راه��ي��م أك���رم ال��ن��واس د .ل��ي�لى م��ح��م��د ع��اش��ور
د .إل���ه���ام ف��خ��ري طملية م .اع����ت����دال ب��ش�ير أم�ين
د .مت���ارض م��اج��د شطناوي

129

قسم التسويق  /خ ّريجو الفصل الصيفي

حمزة”محمد رضوان”أبو ديل -أول التخصص

أويا باسم ياسني

أيهم حسني الخالدي

جامل نارت عقبي

رنا موىس عبدالعزيز

شوكت سابا يني

عامر صالح الربيم

مصطفى عادل السلواين

نزهة عاهد أبودف

هامم أحمد الربغويث

إب�راه��ي��م طالب مصطفى
أح��م��د ب��ن م��ان��ع اليامي
أح��م��د ع����ارف ال��ن��اج��ي
ص��اي��ل ب��ن ع�لي ال�ش�راري

130

باإلضافة إلى:
ع��ام��ر م��ح��م��ود الطيب ن���ع�م�ان م��ح��م��د ق��ب�لان
عدنان إبراهيم املحاميد ي�����زن رس����م����ي ه��ل��س��ة
ف��������راس ه����اش����م ط��ه ي������زن م�����ن�����اور رب�ض�ي
م��ج��د ط���اه���ر ال��ه��ده��د

قسم التسويق  /خ ّريجو الفصل األول

ملى فواز اسعيفان – أوىل تخصص

أحمد طالل الحساين

أحمد عدنان يوسف

أحمد هاشم أبو عبود

إسالم جهاد صباح

أمينه أكرم الرفاعي

أية هشام النجار

حسني باسم اليوسف

دميا مازن حقي

راية عالء الدين لحام

سليم عيل البيطار

عبد املنصور عبد ربه أبو العسل

عبدالفتاح يوسف دبوري

عالء حسني قنديل

عيل تحسني كرزون

غادة موىس أبو جودة
131

قسم التسويق  /خ ّريجو الفصل األول

قيص عبد املعطي ريحان

ماجد فواز جبيهي

مازن زياد الكردي

محمد باسل طه

محمد يارس القواسمي

معن محمد عمرو

منذر محمد خضري

مهند أحمد جرب

نور هشام النجار

والء يوسف عيىس

باإلضافة إلى:
دان�����ي�����ة وج����ي����ه ص���ايف م��ح��م��د م��س��ل��م ال��ج��ب��ايل
س���ف���ي���ان ع���م���ر ع�����ازم محمود عبد الرحيم حسن
ش��ي�ري����ن ه�������زاع ش��دي��د مصطفى م��ح��م��د طهبوب
ع��ل��ي ل���ي���ث األع����رج����ي ن�����ض�����ال ج����������واد ج�بر
غ��س��ان م��ح��م��ود ال��ذوي��ب
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قسم التسويق  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

أحمد إحسان فاشة

أحمد شوقي الحاوي

أحمد محمد النجادات

أحمد مرزوق أبو مايلة

أحمد ناجي السناوي

إرساء وجيه حمد

إيهاب عصام الصعيدي

خالد جامل أبو حبلة

دارين عزمي صباح

داود عبدالكريم صبحي

دعاء محمد القواسمي

ديانا عطا أبو طاعة

دميا هاين كنعان

رنا ماجد البيطار

ريتا مانونيل حارص جيان

سامي فالح أبو السندس
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قسم التسويق  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

سالم منصور سليامن

سلطان مأمون إسامعيل

شادي محمد بكر

عبدالرحمن محمد مساملة

عبدالرحمن هادي محرص

عبدالوهاب أمين الوزان

عبدالله سليامن أبو رمان

عامر عمر حمزة

غزل ماجد أبو الراغب

فراس إبراهيم سليامن

فهد عصام كوسايه

ليث نشأت كرادشة

محمد إبراهيم أبو خرضة

محمد شكيب صالح

محمد محمود الحاج ياسني

محمد مصطفى أبو طربوش
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قسم التسويق  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

محمد معروف عيىس

محمد وليد ياسني

موىس عايد الفضالت

أح���م���د خ���ال���د أب����و طه
أح���م���د ف���ه���د ال��ع��ج��ة
خلدون أسامة العساكرية
رام���ي م��أم��ون أب���و نعمة
زين العابدين عادل حسني
س��ام��ر أح��م��د الجهامنة

محمود حسني الرشيف

وليد عمر الخطيب
باإلضافة إلى:
ص��ب�ري م��ح��م��د ع��ل��ي��ان
ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن
ع��ب��دال��ح��م��ي��د ال���دق���اق
ع��ب��دال��ل��ه أح��م��د ع���واد
ع�ل�ي ح��ي��در أب���و ح��ي��در
محمد أح��م��د أب���و زاه��ر

محمود عادل مراد

يوسف جامل أبو السندس

محمد م��م��دوح أب��و عليا
ن����وف ح���س���ام ال��ح��دي��د
ي���زن س��ل��ي�مان أب���و خرمة
ي����زن ع���زال���دي���ن جنب
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كلّية الصيدلة والعلوم الطبيّة
 7.7تشجيع األنشطة الالمنهجية التي تعزز صورة الكلية وكربياءها،

الرؤية
أن تكون قبلة للعلامء واملتعلمني يف األردن واملنطقة ،و أن تقدم
ولتحقيق رسالة برنامج التغذية ،فإن أهداف القسم هي:
التعليم املتميز يف العلوم الصيدالنية .ويسعى برنامج التغذية يف
• إيجاد التكامل بني مواضيع املعرفة التأسيسية املتعلقة بالتغذية
جامعة البرتا إىل ان يحتل مكانة مرموقة عىل الصعيدين املحيل
( مثل العلوم الحيوية والفيزيائية والسلوكية والتعليم والبحث
والدويل ،وأن يكون رائدا ً بتطوير مجاالت التعليم والبحث األمثل .
الرسالة
والتقنية واالتصال واإلدارة) واملواضيع املتعلقة بتعلم وتطبيق
تتلخص رسالة كلية الصيدلة يف ما ييل-:
أساليب التغذية.
1.1تزويد الخريجني باملعرفة املتوازنة املدروسة ،وتعليمهم تحمل
• توفري أساس للمعرفة التطبيقية الخاصة بالتغذية الطبيعية
املسؤولية األخالقية يف املهن املتعلقة بالعناية الصحية.
والرسيرية العامة ،وتوفري التوعية واالستشارات يف مجال
2.2توفري املعلومات واملهارات التقنية لتلبية االحتياجات الدوائية
املتنوعة يف القطاعني العام والخاص.
التغذية والعلوم الغذائية واإلدارة الغذائية.
3.3أن تصبح الكلية مركزا ً تعليميا يستند إىل البحث ،ويركز عىل
•تشجيع تطوير حل املشاكل املتعلقة بالتغذية وتحفيز مهارات
التعاون بني العلوم الصيدالنية والصناعة الدوائية.
التفكري النقدي.
4.4تأكيد االلتزام بالتعلم مدى الحياة ،وذلك لتتمكن من املنافسة
يف سوق العمل وخدمة املجتمع.
• تعزيز الفضول الفكري وااللتزام بالتعلم مدى الحياة.
ويهدف برنامج التغذية يف جامعة البرتا إىل تخريج مهنيني عىل
مستوى عا ٍل من الكفاءة يف مجال الرعاية الصحية والتغذية ،قادرين
ً
عىل توفري رعاية صحية عالية الجودة ،لتلبية احتياجات التطوير إنجازات كلّية الصيدلة والعلوم الطبيّة 2013/2012
املستمر يف التغذية ،وذلك ليكونوا قادرين عىل إِيصال املعلومات
•تم استكامل بناء الطابق الرابع يف الكلية املخصص لقسم
الغذائية إىل املجتمع ،وااللتزام بالتعلم مدى الحياة ،لتمكني
التغذية.
الخريجني من املنافسة يف سوق العمل .
•تم تحديث وإعادة تأهيل بعض مختربات الكلية عىل أن
األهداف
لتحقيق رسالة كلية الصيدلة ،جعلت الكلية نصب عينيها األهداف
التالية:
 1.1توفري التعليم املتميز والتطوير املهني لطلبة الصيدلة .
 2.2تعزيز ملكة الفضول الفكري ،وااللتزام بالتعلم مدى الحياة.
 3.3تشجيع ودعم تطوير النامذج الصيدالنية املالمئة ملختلف
بيئات مامرسة هذه الصناعة.
 4.4تعزيز أوجه الرتابط بني كلية الصيدلة واحتياجات تنمية
املجتمع .
 5.5تنظيم وتشجيع األبحاث التطبيقية العملية ،واألبحاث األساسية
ذات الطبيعة الصعبة ،كعنرص حيوي يف العلوم الصيدالنية.
 6.6تشجيع تطوير العلامء ،وذلك للحفاظ عىل مهارات تدريبية
وتعليمية عالية الجودة لكل من طلبة البكالوريوس والدراسات
العليا .
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يستكمل ذلك يف العام املقبل.
•أقامت كلية الصيدلة يومها العلمي بالتعاون مع منظمة الصحة
العاملية تحت عنوان «مهنة الصيدلة ،أخالق وتحديات» يف
.2012/5/17
•أقام قسم التغذية يف الكلية فعاليات اليوم العلمي الرابع للقسم
( )2012/5/9-7وتضمن ذلك نشاطاً تفاعلياً مع الطلبة ،من
خالل مباريات التيل ماتش يف اليوم األول ،و امليش الرسيع حول
الجامعة يف اليوم الثاين .
•قامت عامدة البحث العلمي يف الجامعة بدعم مركز الدراسات
مببلغ كبري من املال ،حيث تم رشاء العديد من األجهزة الحديثة
والتي تخدم األهداف.

كلمة العميد

يطيب يل ولزمياليت وزماليئ والعاملني كافة يف كلية الصيدلة والعلوم الطبية أن نبارك لكم حصولكم عىل شهادة البكالوريوس
يف الصيدلة من جامعتكم ،التي ما بخلت عليكم يوماً بتقديم أفضل الخدمات وأرقاها.
ولتعلموا أيها الخريجون ،بأنكم تنتمون إىل مهنة إنسانية عظيمة ،احتلت  -وما تزال  -ولسنني طويلة املرتبة األوىل بني
املهن ،من حيث ثقة الجمهور بالعاملني فيها.
فلنعمل جميعاً عىل الحفاظ عىل ثقة الجمهور بهذه املهنة ،وذلك من خالل االلتزام بأخالقيات املهنة وآدابها وقوانينها،
والعمل يدا ً بيد مع العاملني كافة يف املهن الطبية للتخفيف من معاناة املرىض.
متنيايت ومتنيات زمياليت وزماليئ كافة لكم بالتقدم والنجاح.
وفقكم الله وسدد خطاكم لخدمة مهنتنا وأمتنا.

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

د .إبراهيم سميح األدهم
رئيس القسم

أ.د .محمد سعيد شبري

أ.د .نارص محمد ادكيدك

د .فيصل توفيق العكايلة

د .ماجد رشاد فضة

د .إلهام نافع القييس

قسم الكيمياء الطبية الصيدالنية والعقاقير  /أعضاء هيئة التدريس

أ.د .توفيق عبد الرحيم عرفات
رئيس القسم

أ.د .زهري عبد الرزاق محيي الدين

د .رياض محمود عوض

د .نجاح عيىس املحتسب

د .إياد مازن املالح

د .كنزا عبد العادي منصور

د .وائل أحمد أبو دية

م .رشا فرحان السعدي
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م .رنا سميح العفيفي

م .زينب زيك زكريا

قسم األدوية والعلوم الطبية الحيوية  /أعضاء هيئة التدريس

أ.د .توفيق مصطفى الحسيني
رئيس القسم

أ.د .خالد زهري مطالقة

أ.د .سليم عباس حامدي

د .نضال عادل القنة

د .دانا عبد الباري درويش

د .سوزان محمد عبد املالك

د .منى راتب بسطامي

م .ميساء فوزي شبيطة

باإلضافة إلى:
م .دان����ي����ة ح���س�ي�ن ال���ح���ي���اري
د .غالب الصباريني /محارض غري متفرغ
د .وليد أبو ريان /محارض غري متفرغ

م .ميساء محمد الحنبيل
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الصيدلة  /خرّيجو الفصل الصيفي
قسم ّ

آالء مرار – أوىل التخصص -أوىل األوائل

إسحق رباح الدييس

أفنان سيطان يوسف

تيسري موىس عامر

جفرا رياض محاميد

حسان بن يوسف الحجييل

رند فؤاد القزويني

ريم فارس جاسم

سحر فايز حنون

سوزان فريد عبد الرحمن

طارق زياد أهل

طالل زياد أبو خديجة

عال أمين الصويص

فداء جالل أبو الهدى

كامل محمد عودة

لينا عبد الله عبد الفتاح
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محمد حسني ميمة

محمد نزار عرجة

نعيم أحمد نواس

نور إبراهيم ناجي

باإلضافة إلى:
أحمد ب��ن ح��م��دان الصقري س�����ع�����ود ب������ن ث���اب���ت
آي�����ة وائ������ل ح���س���ن ب��ك عبد الرحمن بن مسعد الجهني
ب���در ب��ن ي��وس��ف الثويني غصون عبد ال���رزاق دح��دوح
ب���ي���ان أك������رم ال��ح��زي��ب��ي م��دي��ح��ة م��ص��ط��ف��ى فهد
ح��س��ام إي����اد ع��ب��د ال��ع��زي��ز ه����دي����ل ن����ع��م�ان ق��ب��اين
س��ام��ي��ة م��ح��م��ود ال��رمي��اوي
يوسف بن محمد الجهني

الصيدلة  /خ ّريجو الفصل األول
قسم ّ

بيان الخواجة -أوىل التخصص -أوىل األوائل

إبراهيم عيل جودة

أماين زياد القروم

بالل محمود غريفات

حال فارس هلسة

دمية محمد البني

دينا عامد اليتيم

روند سليم الخياط
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الصيدلة  /خرّيجو الفصل األول
قسم ّ

زيد رسمي األمري

سارة عدنان زيدان

سايل نضال السعافني

سعد محمد عنجريني

سنابل سفيان الفار

شهد مهدي خضري

عبد الرحمن حسان الصالحي

عبد الله محمد طنينة

عال محمد عواد

فرح غازي إبراهيم

كنانة عمر الشايب

ملى عبد الستار عبد الله

لينا هاين الحداد

محمد سامل الدعجة

محمود عبد الشايف عمران

مختار حسن الغفاري
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مينا حسام املالحويش

مريم هدير العطار

مهند عبدالرحمن كسارة

مي قاسم الفتيان

نادين عبد الله رصصور

نرسين عيل عودة

نورا أزاد كيغام

أحمد طارق كامل

أحمد عمر خليفة

أحمد فهد العنزي

إرساء مصطفى رحال

أمنار حميد عيل

إميان منصور مراد

أمين فضل البكري

باإلضافة إلى:
كفاح فاروق عبد املهدي
م���روان ج��اج��ان امل��راد
ه���دى ع��م��ر ال��ح��اي��ك
ه��ن��ادي ع��دي الشاكر

الصيدلة  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني
قسم ّ

أسيل أحمد قشوع
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الصيدلة  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني
قسم ّ

باسم محمد القرنة

بشار عدنان منصور

جمعة عبد الفتاح العوييس

حسام “محمد زهري” أبو غزالة

حسام يوسف داوود

حال فايز السعدي

حمد سعود الرشاري

حنني جهاد عيىس

حنني عبد الله جبارين

خالد “محمد فواز” صيام

خالد محمد العسريي

دانيا مصطفى الجراح

ديانا محمد مرعي

رامي رسمي الغول

رجاء عبد الرؤوف عامر

رزان محمد الرشبجي
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رنا رياض عبد الله

ريم عبد الحميد عيل

زهراء صباح عيل

زياد محمد بدران

زينب مصطفى النعمة

سارة جامل عبد الصمد

سارة محمود عيىس

سريين عبد الوهاب عيىس

سلطان إسامعيل شامع

سلمى أحمد زبادنة

سامح عمر بعلوشة

سمر “محمد عامر” القباين

سريين أحمد عبد الغفور

شهد أسامة عليان

عاصم محمد الغامدي

عريب سعيد سلطان
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الصيدلة  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني
قسم ّ

عيل محمد البيك

عامد أحمد الغامدي

فاطمة إياد الشعالن

لؤي إبراهيم ثلجي

ليال أمري فرج

ليىل طلعت زايد

مالك وليد الخلف

ماهر عبد الله الحازمي

محمد أحمد النجار

محمد أديب أبو عطية

محمد خرض فروخ

محمد عامد سعيد

محمد محيي الدين الدويري

مريم شهاب الدين أحمد

مشاري مسلم الحويطي

مياسة أنس البزاز
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نائل سمري بوادي

نسيبة أحمد زبادنة

نعامت مسعود أسعد

نور أحمد أبو القيعان

نورا صالح غنيم

هبة عبد الرحمن عفاين

هدى صبحي أبو زغالن

هيثم يوسف أحمد

وفاء سليامن محمود

وليد كايد الزبيدية

ياسمني ماهر الكحلة

باإلضافة إلى:
خ���ال���د ع��ب��د ال���ل���ه ال��ب��ل��وي
زي��������د م�����اج�����د ع���ب���اس
ش����ادي ع��ب��د ال��ع��زي��ز ش��ع��ار
ص���ب��ري م���ح���م���د ك��ت��ك��ت
عب��د الرحم��ن س��عود الحرصي

ع���ب���د ال���رح���م���ن األح���م���د م��ج��اه��د ب��ن سعيد امل��ط�يري
ع��ب��د ال��ل��ه أح��م��د ال��ش��م��ري م��ن��ص��ور م���ان���ع ال���زم���ان���ان
ع��ب��د ال���ه���ادي أح���م���د هبا م���ي���س���ون خ���ل���ف ال���ج���ادر
ع�ل�ي إب���راه���ي���م ال��ع��ط��وي
ع��ل��ي غ����س����ان ال���ص���ف���ار
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الصيدالنية  /خرّيجو الفصل األول
ماجستير العلوم ّ

رغيد عادل حميد -أول التخصص

الصيدالنية  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني
ماجستير العلوم ّ
أيب عاص��م إس�ماعيل
آالء محم��د س��ليم
إي���ن���اس ع�ل�ي ال��خ�ضر
دان���ي���ة وائ����ل التنري
مجتب��ي محم��ود ب��در
ه��ن��اء ح����ازم ذي���اب

حفل توزيع الجوائز للطلبة املتفوقني يف الكلية
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قسم التّغذية  /أعضاء هيئة التدريس

د .نوال أحمد باكري
رئيس القسم

أ.د .خلف صويف الدليمي

أ.د .مروان ممدوح املوال

د .رفعت أحمد الكرد

باإلضافة إلى:
د .منى أحم��د الغرايبة
م .باسمة جميل الرمحي

د .عصام مصطفى جواد

قسم التّغذية  /خرّيجو الفصل الصيفي

فاطمة رايض أبو مجداد – أوىل التخصص

أريج محمد قطش

إرساء محمد طالب
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قسم التّغذية  /خرّيجو الفصل األول

خديجة عبد اللطيف النارص -أول التخصص

رنا رمضان حسني

متارا وليد حسني

هبة جامل عبد الرازق

باإلضافة إلى:
شيامء حسن أبو السمن

هبة إبراهيم املدهون

هبة محمد عبيدة

قسم التّغذية  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

أحالم أحمد الضابط

رهام مروان هالل

فاطمة أحمد مفرح

لينة حسن الباليص

ندى سليامن أبو ريدة

نور زياد تريك

نوران محمد حتحت

هبة محمد الرجبي
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من أنشطة كلّية الصيدلة والعلوم الطبيّة

اليوم العلمي لقسم التغذية

صورة أخرى من الفعالية

مباراة كرة القدم بني األساتذة والطلبة

احتفال الكلية بالطلبة املتوقع تخرجهم

الحفل السنوي لنهاية العام الدرايس

صورة أخرى من الحفل
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كلّية تكنولوجيا المعلومات
الرؤية
تسعى كلية تكنولوجيا املعلومات لتكون يف طليعة الكليات
املتميزة محليا وإقليميا ،عىل املستويني التعليمي ،والبحثي يف مجال
تكنولوجيا املعلومات.
الرسالة
القيام بدور رئييس يف تطوير مجال تكنولوجيا املعلومات محليا
ودوليا ،وذلك بتوفري مستوى عال من التعليم وفق املعايري الدولية
إلعداد خريجني متميزين ومؤهلني للعمل والبحث العلمي ،محليا
ودوليا ،قادرين عىل املساهمة اإليجابية يف خدمة املجتمع.
األهداف
•تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية ترقى إىل املعايري
الدولية ،وتغطى احتياجات املجتمع املحيل.
•توفري اإلمكانات الالزمة ملتابعة شؤون الطلبة.
•استخدام طرق مختلفة يف التدريس والتقييم؛ لضامن تحقيق
مخرجات التعليم للربامج املطروحة.
•تهيئة الخريجني للعمل يف السوق املحيل والعاملي ،عن طريق
التدريب امليداين ،واملشاريع العملية خالل فرتة دراسة الطالب.
•تزويد الخريجني باملهارات الالزمة لعمل البحث العلمي،
وإكامل الدراسات العليا.
•تأسيس بيئة علمية وبحثية تضمن تطوير إمكانات أعضاء
الهيئة التدريسية يف الكلية يف املجاالت املعرفية والبحثية.
•تهيئة الكلية لتبني التعليم النوعي وغزارة العملية التعليمية
بالشكل الصحيح.
•القيام بالتغيريات الهيكلية الالزمة لتحسني األداء يف الكلية.
•التخطيط املستقبيل لتطوير وسائل التعلم يف الكلية بشكل
مستمر.
•تطبيق آلية للمراقبة والتقييم.
•استخدام معايري نوعية وقياسية ،لقياس درجة تحقيق أهداف
الكلية ،وجودة العمل.

إنجازات كلية تكنولوجيا المعلومات 2013/2012

•افتتاح مركز اإلبداع والريادة التكنولوجي ،وهو يهدف إىل
تحفيز الطلبة وتنمية إبداعاتهم إلنتاج أفكار خالقة ميكن
تطويرها وتحويلها إىل مشاريع عملية تساهم يف تنمية املجتمع
وخدمته.
•تنفيذ ورشة عمل بعنوان كلية تكنولوجيا املعلومات :إنجازات
تحديات – وتطلعات ،تهدف إىل استعراض نقاط القوة والضعف
يف الكلية ،ووضع الخطط املستقبلية ،لتبقى كلية تكنولوجيا
املعلومات يف جامعة البرتا يف صدارة الكليات يف األردن.
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•تنظيم مؤمتر  TEDxالطاليب العاملي يف الجامعة والذي يهدف
إىل خلق وعي لدى الشباب يف التقنيات الحديثة ،واستعراض
قصص نجاح كبرية تحققت باستخدام التقنية الحديثة.
•مشاركة طلبة نادي النشاطات الطالبية  SACيف تحضري اإلفطار
ألطفال جمعية األيتام يف البقعة ،إمياناً منهم بأهمية العمل
التطوعي لخدمة املجتمع.
•تأهل طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات إىل النهائيات يف جائزة
امللكة رانيا الوطنية للريادة.
•اختيار الطالب عبد الرحمن مسعود من الكلية ليك يكون ممثل
جامعة البرتا يف اجتامع سفراء  Googleالذي أقيم يف مرص.
•نظمت كلية تكنولوجيا املعلومات دورة لطلبة الجامعات
األردنية لتدريبهم عىل مسابقة  ACMالعاملية والتي تعترب من
أصعب مسابقات الربمجة عاملياً.
•حصل طلبة من كلية تكنولوجيا املعلومات عىل املركز الثاين
عىل مستوى الوطن العريب يف املعرض العريب الثامن لطلبة
تكنولوجيا املعلومات  ،ITSAFوالذي أقيم يف لبنان.
•أطلقت كلية تكنولوجيا املعلومات نظامها اإللكرتوين ألمتتة
أعامل مشاريع التخرج  FIT-GPSلتجسيد مبادئ شبكات
التعلم والتعلم املبني عىل املشاريع والتنافسية.
• زي��ارة طلبة نادي النشاطات الطالبية يف كلية تكنولوجيا
املعلومات (مدرسة الشاملة للبنات) والحديث معهن حول دور
مركز اإلبداع والتطوير يف مساعدة الطلبة ،عىل بلورة أفكارهم،
وطموحاتهم املستقبلية ،وتحويلها إىل منتجات تواكب التطور .
•عقد ورش عمل بعنوان« :تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف الطاقة املتجددة» بهدف التحضري إلقامة املؤمتر
الدويل األول حول تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف تطوير
أنظمة وعمليات الطاقة املتجددة ( )IT-DREPSحيث جرى
خاللها التعريف بأهداف املؤمتر ومحاولة استعراض املشاكل
التي تعرتض تطوير مصادر وتكنولوجيا الطاقة املتجددة.
•استضافت كلية تكنولوجيا املعلومات رشكة مايكروسوفت،
وأكادميية ال��رواد ،تحفيزا للطلبة عىل املشاركة يف مسابقة
 Imagine Cupمن مايكروسوفت.
•قام مركز امللك عبدالله الثاين للتصميم والتطوير باعتامد
املرشوع الطاليب «أبو العريف» ورعايته ماديا ،حيث يساعد
املجتمعني املحيل والعاملي عىل إيجاد الحلول الرسيعة ملشاكل
األمن والحامية.
•حصل فريق مركز اإلب��داع والتطوير التكنولوجي يف كلية
تكنولوجيا املعلومات عىل املركز الثاين لفئة املشاريع الحرة ،يف
بطولة الجامعات للروبوت ،التي نظمت يف الجامعة األردنية.

كلمة العميد

بنايت وأبنايئ خريجي كلية تكنولوجيا املعلومات
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ال يسعني يف هذه اللحظات السعيدة إالّ أ ْن أهنئكم باسمي وباسم زماليئ أعضاء الهيئة التدريس ّية واإلداريّة والفن ّية،
بقطف مثار جهود أربع سنوات من الدراسة والسهر امل ُضني ،والتي أوصلتكم إىل النجاح ،وإىل منعطف هام يف حياتكم
املستقبل ّية أال وهو الحياة العمل ّية .أهنئكم بهذا النجاح الذي يُع ّد الخطوة األوىل يف مسار حياتكم الطويل ،وأمتنى لكم
تحقيق املزيد من النجاحات عىل املستويات العلميَّة ،واملهنيَّة ،والشخصيَّة.
ونوصيكم مبواصلة العلم والتعلَم واإلبداع يف حياتكم العمل َية ،ونعدكم بأن تبقى كليتكم – ومن ورائها جامعة البرتا –
سندا ً ومرجعاً علميَاً لكم ،ومنارة لتخريج املتميَزين من زمالئكم الذين سيلحقون بكم ،وستبقى كليتكم مستمرة يف رفع
مستوى جودة التعليم فيها ،لتصل إىل أعىل املستويات العامل َية إن شاء الله.
وإنَّه ملن دواعي رسورنا أ ْن تبقوا عىل تواصل مع كليتكم ملا فيه من إثراء لكم ولها ،يف مسريتها العلميّة ،ومنائها ،وتط ّورها.
وفّقكم الله ،والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات
أ.د .غسان عيىس
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قسم نظم المعلومات الحاسوبية  /أعضاء هيئة التدريس
باإلضافة إلى:
د .عبد الرؤوف محمد اشتيوي
د .ه��ي��ام س���امل ال��ن��س��ور
م .ه���دى خ��ال��د س��ع��ادة

د .رياض محمد السيد
رئيس القسم

د .نارص مصطفى الجمل

قسم نظم المعلومات الحاسوبية  /خرّيجو الفصل الصيفي

إميان محمد هاكوز -أوىل التخصص

آية محمد الحارس

فارس زياد “اشتي التميمي”

باإلضافة إلى:
حس��ن حق��ي إس�ماعيل
محمد ج�مال ال��رج��وب
م��ح��م��د ع�ل�ي س��ل�مان
يحيى إسامعيل داوود
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منى فارس فضل الله

قسم نظم المعلومات الحاسوبية  /خ ّريجو الفصل األول
باإلضافة إلى:
أح��م��د ع��اي��د الدليمي
زك���ري���ا ع���ث�م�ان م���رار
س��اط��ان أحمد حتاحت
م���وىس ع�لي ع��ز ال��دي��ن
رشا سامي عايص -أوىل التخصص

متام فتحي الربيع

خالد حسام الدين محمود

قسم نظم المعلومات الحاسوبية  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

إحسان عيل الخضور

أمين بسام أبو رزق

رزان عيىس الوحش

عيل حسن الحنيطي

ليث غالب السليحات

محمد حسني يوسف

محمود عاطف الشاللفة

مصعب رشاد خرض

باإلضافة إلى:
ح���س���ن رف���ع���ت ح��س��ن
ع�لاء محمود أب��و الهيجاء
ع��م��رو ع��ام��ر ال��ف��ارس
م��ح��م��د ه���اين ال���غ���زاوي
ي���وس���ف ف��ت��ح��ي م��ام��ي
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قسم علم الحاسوب  /أعضاء هيئة التدريس

د .محمد حسن أبو عرقوب
رئيس القسم

أ.د .غسان فريد عيىس

د .أحمد محمد عواد

د .بسام عادل حداد

باإلضافة إلى:
م .ميساء محيي الدين نارص

د .حسني إسامعيل البهاديل

م .سيف عبد الغفار أبو عيشة

قسم علم الحاسوب  /خ ّريجو الفصل الصيفي

سارة عبود الدليمي – أوىل التخصص

حمزة نصار أبو ركبة

مصطفى أحمد داوود

باإلضافة إلى:
ع�م�ار رشي���ف حسونة
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نداء يوسف أبو سعد

قسم علم الحاسوب  /خ ّريجو الفصل األول

باسل نظمي الشيخ حسن -أول التخصص

براءة هشام غيث

رامي خميس البلبييس

عبري هاين أحمد

مثقال أحمد القاسم

منى نافع نوفل

روان رشاد العصار
باإلضافة إلى:
م��ح��م��د رف��ع��ت ح�ماد
ت��ام��ر إب�راه��ي��م الزعبي
ح��س��ن وح���ي���د ن���زال
م��ح��م��د أح���م���د خرض
محمد بسام عبد الهادي
محمد حسني سقا الله

قسم علم الحاسوب  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني

أحمد سعيد عبد الله

أحمد سلطان خرض

آالء فرحان الدبويب

أمني محمد حامد
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قسم علم الحاسوب  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

آية زياد أبو إصقري

داوود محمد السوقي

دينا يوسف السليحات

عامر كامل العجل

عبد العزيز عيل أبو عيد

عبد الله محمود عبد الله

عامر يوسف حريز

محمد عوض الغندور

محمد نبيل القرين

مروة مصطفى الشوبيك

مهدي داوود عمرية

نبيل عبد الله الشايب

باإلضافة إلى:
أحم��د محم��ود ماتكري
رماح عبد الرحمن محمود
عم��ر س��عيد الرماضن��ة
محم��د رس��مي صعب��ي

يوسف عوض سالمة
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قسم هندسة البرمجيات  /أعضاء هيئة التدريس

د .أحمد فوزي شبيطة
رئيس القسم

د .نهى هاين الخلييل

م .خليل عمر عمر

م .عز الدين أحمد مطر

باإلضافة إلى:
د .ك�ترا ج�مال مريدجي
د .هيا أحمد الغالييني
م .محمد نظمي الشيخ حسن

قسم هندسة البرمجيات  /خرّيجو الفصل الصيفي

طارق عبد الرحيم الردايدة – أول التخصص

أحمد رياض أبو تايه

إيهاب مدين صالح

عمرو عدنان أمني

مصطفى جامل العاميل

يحيى محمود جعفر

زين العابدين نوري
باإلضافة إلى:
أح��م��د ت��ي��س�ير ال��زي��ر
إن��ع��ام س���امل ع��ب��د الله
حسني نعيم أبو عرقوب
حسني محمود البداوي
زي����اد ع����ادل الفقيه
س��ارة فتح��ي اليحي��ى
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قسم هندسة البرمجيات  /خرّيجو الفصل األول

آية بسام محمد

حسن أحمد الخطيب

روند كامل أبو حمدية

طيبة قيص الكيالين

عهد محمود العدوان

محمد خالد الخريشة

نبأ سعد إبراهيم

محمد عبد املجيد زهران

باإلضافة إلى:
إبراهيم جابر -أول التخصص
ق��ص�ي س���م�ي�ر زي�����ادة
محمد عبد الوهاب السعيدي
محمد عثامن أب��و فروة
محمد م��م��دوح أب��دة

جامعة البترا تهن�ئ خريجي الفوج
التاس�ع عش�ر وذويه�م ،وتتمن�ى
له�م مس�تقبال زاه�را ،ينع�م في�ه
الوطن بثمار جهودهم.
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قسم هندسة البرمجيات  /المتوقع تخرّجهم الفصل الثاني

آالء عبد الله الطيب

حسام بشار العييس

رنا نظمي الحاميدة

سايل سليم وقاد

باإلضافة إلى:
أيوب إبراهيم أبو الشوارب
عبد الله هالل العويدي
ل����ؤي ج��م�ال ال�شرف��ا
م��ؤم��ن م��ح��م��د ش��اك��ر
مثن��ى قاس��م الفتي��ان
محمد هش��ام كوش��باي
فرح حسام أبو التني

هيثم مروان الخطيب

افتتاح مركز اإلبداع والريادة التكنولوجي
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قسم شبكات حاسوبية  /أعضاء هيئة التدريس

د .رياض محمد السيد
رئيس القسم

د .كامل رشاد الراوي

د .تتيانا فالدميرفنا بليخنا
باإلضافة إلى:
م .عبد الكريم مصباح البنا

د .هادي حسن الساعدي

قسم شبكات حاسوبية  /خرّيجو الفصل األول

فادي عيل بلقر -أول التخصص

عدنان مسلم جزيني

قسم شبكات حاسوبية  /المتوقع تخ ّرجهم الفصل الثاني
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سيف الدين عبد الكريم األيوب

مصطفى أحمد باعقيل

د .عيل يونس املقويس

من أنشطة كلّية تكنولوجيا المعلومات

حصول فريق مركز اإلبداع والتطوير التكنولوجي عىل املركز الثاين
لفئة املشاريع الحرة.

تنظيم مؤمتر  TEDxالعاملي ألول مرة يف الجامعة

طلبة نادي النشاطات الطالبية يشاركون يف فعالية خاصة
باألطفال األيتام.

اعتامد مرشوع «أبو ال ُعريف» من مركز امللك عبد الله الثاين
للتصميم والتطوير.

حصل طلبة الكلية عىل املركز الثاين عىل مستوى الوطن العريب يف املعرض العريب
الثامن لطلبة تكنولوجيا املعلومات  ITSAF 2012واملركز األول يف املعرض
التاسع ITSAF 2013

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

بعد انتهاء كل سنة دراسية ،نعمل يف عامدة البحث العلمي والدراسات العليا ومجلسيهام بالنظر يف ما تم نرشه من أبحاث،
وكتب علمية ،ومقارنتها بالسنوات السابقة .ونلحظ دامئا الزيادة يف عدد األبحاث العلمية املنشورة ،وخصوصا تلك التي تجمع عددا ً
من أعضاء الهيئة التدريسية ،واألبحاث األخرى املستلة من رسائل طلبة الدراسات العليا يف الجامعة .وهذا يدل عىل اهتامم الهيئة
التدريسية بالبحث العلمي ،وتشكيل فرق من الباحثني يف قطاعات علمية متخصصة ،كام يدل عىل زيادة اهتامم الجامعة يف تطوير
البنية التحتية للبحث العلمي ،وإنشاء مراكز متخصصة بحثياً ،وتطوير الهيئة التدريسية يف مجال البحث العلمي ،وتقديم الدعم
املادي الالزم إلجراء األبحاث ،وحضور املؤمترات .وحاليا تم إنشاء مكتب للمنح الخارجية ،وذلك الستقطاب هذه املنح من خالل
تقديم مقرتحات علمية من قبل الهيئة التدريسية.
وبهذا ،فإنني أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشكر الجزيل للباحثني من األساتذة وخريجي الدراسات العليا يف جامعة البرتا ،راجياً
من الجميع امليض قدما يف نرش أبحاثهم ،لزيادة اإلنتاج العلمي ،وذلك للسمو باسم جامعة البرتا ومكانتها محلّيا ،وإقليمياً ،وعاملياً.

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

						
أ.د .مروان املوال
						
أ.د .محمد العناين
						
أ.د .توفيق عرفات
					
أ.د .حريب عريقات
						
د .بسام حداد
						
د .ليىل البسطامي
					
السيدة هنادة املومني
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رئيساً
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا

أمينة رس املجلس

مجلس ال ّدراسات العليا

رئيساً
أ.د.م�������������������روان امل������وال
عض ًوا
أ.د.م�����ح�����م�����د ال���ع���ن���اين
عض ًوا
أ.د.ت�����وف�����ي�����ق ع���رف���ات
عض ًوا
د.رف�����������ي�����������ق ع����م����ر
عض ًوا
د .محم��د س��ليم /مرك��ز االستش��ارات الصناعي��ة (الدوائي��ة)
أمينة رس املجلس
ال��س��ي��دة ه���ن���ادة امل��وم��ن��ي

169

الرؤية
تسعى عامدة شؤون الطلبة لتكون حاضنة البتكارات الطلبة وإبداعاتهم ،من أجل بناء جيل من الطلبة ،يتمتع بالصحة النفسية ،والجسدية،
والعقلية.
الرسالة
تقديم الخدمات الطالبية ،وتنفيذ األنشطة الرياضية ،واالجتامعية ،والثقافية ،والفكرية ،والفنية ،والتطوعية ،التي تنمي اإلبداع واالبتكار
والحوار لدى الطلبة ،وتعزز انتامءهم ألمتهم ووطنهم ،وتوفر البيئة الجامعية الداعمة والصحية اآلمنة ،وتهيئ الطلبة لسوق العمل ،وتتابع
شؤون الخريجني.
األهداف
تسعى عامدة شؤون الطلبة إىل تحقيق األهداف التالية:
•مساعدة الطلبة يف التك ّيف مع متطلبات البيئة الجامعية.
•تنمية املواهب الرياضية ،وقيم التعاون ،والحوار لدى الطلبة.
•رفع مستويات الوعي الثقايف ،واالجتامعي ،والفكري لدى الطلبة ،وتحقيق التواصل مع قضايا األمة.
حل مشكالتهم االجتامعية والرتبوية والنفسية.
•مساعدة الطلبة يف ّ
•متابعة شؤون الطلبة الوافدين ،ومساعدتهم يف التكيف مع البيئة الجامعية والبيئة األردنية.
•اإلرشاد املهني للطلبة ،وتنمية مهاراتهم واتجاهاتهم فيام يتعلق بتهيئتهم لدخول سوق العمل.
•متابعة شؤون الخريجني ،والعمل عىل تعزيز عالقتهم بالجامعة ،ومتابعة إنجازاتهم وإدامة التواصل معهم.
•احتضان مواهب الطلبة وإبداعاتهم الرياضية والفنية يف املجتمع املحيل.
172

كلمة العميد
أبناءنا الطلبة الخريجني:
هاهي ذي أفواج الخريجني يف جامعة البرتا تتواىل موجة بعد موجة ،ومع كل
موجة تخفق قلوبنا فرحاً؛ ألننا أعددنا جيالً جديدا ً من شباب هذا الوطن ،وهذه
األمة ،قادرا ً عىل تح ّمل مسؤولياته ،واإلسهام يف دفع عجلة النمو والتطور عىل امتداد
األرض العربية الطهور.
نعم .أيها األحبة ،فاألمل معقود عليكم ،بعد أن بذلنا أقىص مستطاعنا يف إعدادكم
عىل نحو شمويل ،يوازن بني مطالبكم العقلية ،واملعرفية ،والروحية ،والثقافية،
والجسدية ،وغدوتم بذلك أهالً ملواكبة حركة الحياة ،وإيقاعها املتسارع ،وأصبحتم
جديرين باقتحام تحديات الحياة.
ونحن يف عامدة شؤون الطلبة نسعى للقيام بدورنا نحوكم وفق خطة إسرتاتيجية
مدروسة ،نراعي فيها تطوير أدائنا يف خدمتكم كماّ ً وكيفاً ،حريصني عىل رعاية
مواهبكم وإبداعاتكم الفنية والرياضية ،واألخذ بأيديكم لتجاوز ما يعرتض مسريتكم
عميد شؤون الطلبة
من عقبات ،واعني لدورنا يف خدمة أبنائنا الطلبة الوافدين ،تيسريا ً لحياتهم يف وطنهم
أ.د .أحمد الخطيب
الثاين ،وسعياً إىل تحقيق حالة تناغمية بينهم والبيئة الجامعية.
ولعلكم عىل علم بدور قسم الخريجني يف العامدة ،الذي يحرص عىل خدمة أبنائنا
املتوقع تخ ّرجهم ،ومتابعة أخبارهم وإنجازاتهم بعد التخ ّرج ،ومساعدتهم – ما أمكن – يف توفري فرص العمل والتدريب .راجني أن تتواصلوا مع
عامدتكم وجامعتكم من خالله ،وبواسطة البوابة اإللكرتونية للخريجني ،التي بذلنا جهودا ً كبرية إلعدادها للتواصل معكم.
وفقكم الله ،وسدد خطاكم.....

فريق عامدة شؤون الطلبة
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نشاطات العمادة

مهرجان التضامن واملحبة «السادس عرش» مبناسبة عيد االستقالل

صورة أخرى من املهرجان

صورة أخرى من املهرجان

صورة أخرى من املهرجان

صورة أخرى من املهرجان

معرض يوم األرض
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نشاطات العمادة

صورة أخرى من املعرض

صورة أخرى من املعرض

صورة جامعية للطلبة القامئني عىل املعرض

مهرجان البرتا الثامن إلحياء الرتاث العريب والفنون الفلكلورية

صورة جامعية ملدراء ومرشفو املدارس املشاركة يف مهرجان البرتا
إلحياء الرتاث العريب والفنون الفلكلورية

مشاركة فرقة كورال الجامعة يف األغنية الوطنية يف جامعة فيالدلفيا
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نشاطات العمادة

افتتاح معرض القدس الثقايف بحضور معايل عدنان الحسيني

صورة أخرى من املعرض

مشاركة فرقة  Petra Musicيف مهرجان ليايل البحر امليت

صورة أخرى من املهرجان

مشاركة فرقة  Petra Musicيف مهرجان القلعة

مشاركة فرقة  Petra Musicيف مهرجان صيف عامن
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نشاطات العمادة

حفل املتفوقني أكادميياً

صورة جامعية للمتفوقني

أ.د .رئيس الجامعة يقيم اليوم الوظيفي

صورة جامعية من معرض اليوم الوظيفي الثامن

صورة جامعية للمؤسسات املشاركة يف معرض اليوم الوظيفي

رحلة قسم شؤون الوافدين إىل مادبا والبحر امليت
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نشاطات العمادة

ورشة عمل يف صندوق امللك عبد الله الثاين للتأهيل الوظيفي

صورة أخرى من ورش العمل

لقاء أ.د .رئيس الجامعة بطالبات السكن الداخيل

املشاركة يف برنامج جذور

حمالت الرتويج لدورات مكتب التأهيل الوظيفي

صورة أخرى من حمالت الرتويج
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نشاطات العمادة

صورة جامعية للمباراة النهائية لبطولة كرة السلة للجامعات

كأس البطولة لفريق جامعة األمرية سمية

مباراة يف كرة السلة مع نادي املعلمني

صورة أخرى من املباراة

بطولة كرة الطائرة للجامعات األردنية

بطولة يف تنس الطاولة بني طلبة الجامعة
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نشاطات العمادة

بطولة املؤسسات اإلعالمية الكروية

تتويج الفريق الفائز يف بطولة دوري الكليات يف كرة القدم

ألرتا مارثون البحر امليت

صورة أخرى من ألرتا مارثون

فريق جامعة البرتا الفائز يف بطولة كرة القدم للجامعات األردنية

صورة جامعية للمباراة النهائية يف بطولة كرة القدم للجامعات األردنية
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نشاطات العمادة

مسرية بعنوان «ال للعنف» يف الجامعات األردنية

كلمة أ.د .رئيس الجامعة يف مسرية «الال عنف»

وقفة تضامنية مع أهلنا يف غ ّزة

صورة أخرى من الوقفة التضامنية

مشاركة أ.د .رئيس الجامعة يف احتفاالت الجامعة بعيد االستقالل 64

لقاء امللحق الثقايف الكويتي مع الطلبة الكويتيني
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مجلس اتّحاد الجمعيّات الطالبية 2014-2013 /

سامر عبد القادر عوض
رئيس املجلس

أحمد صالح أبوجعفر

إسالم جامل اللوزي

برش توحيد الخطيب

عون غيث العتيبي

عيل سعد دكلة

صبا عامد الرشقاوي

حسن قبالن عايد

ليث مصطفى الحاج عبدالله

محمد أسعد أبو زينة

يوسف محمد السعافني

باإلضافة إلى:
ع�ماد إب�راه��ي��م أب��و شمة

كما صبرتم على مطالب العلم ،فاصبروا لنبني
كريم�ا ،ق� ّدم األبجدي�ة للعال�م ذات
مع�ا وط ًن�ا
ً
الصوت ،والتفكير،
الصمت إلى ّ
ي�وم ،فنقله من ّ
وع.
والتن ّ
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مجلس اتّحاد الجمع ّيات الطالبية 2013-2012 /

كلمة أ.د .رئيس الجامعة يف لقاء مجلس اتحاد الطلبة املنتخب

أ.د .رئيس الجامعة يف صورة جامعية مع مجلس اتحاد الطلبة املنتخب

صورة عن عملية االقرتاع

صورة أخرى عن عملية االقرتاع
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نظام الخريجين والبوابة اإللكترونية

صورة جامعية للجنة نظام الخريجني والبوابة اإللكرتونية

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

www.uop.edu.jo/alumuiuop
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الداخلي
السكن
ّ
ّ
من صور المرافق
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الرسالة
تسعى عامدة شؤون الطلبة ألن تكون مرجعية متميزة لتقديم أفضل خدمات القبول والتسجيل لطلبة جامعة البرتا.
األهداف
•حوسبة جميع نشاطات وأعامل العامدة ،واإلرشاد األكادميي.
•تعزيز استخدام الطلبة للشبكة اإللكرتونية ألغراض التسجيل ،واالطالع عىل سجالتهم األكادميية.
•تعزيز استخدام األقسام والكليات وأعضاء هيئة التدريس للشبكة اإللكرتونية ،لالطالع عىل السجالت األكادميية للطلبة ،وتفعيل اإلرشاد
األكادميي ،واستخدام الخدمات األخرى املتاحة.
•املتابعة املستمرة ألعداد الطلبة املسجلني وفقا للطاقة االستيعابية.
• توعية الطلبة بلوائح الجامعة وأنظمتها وتعليامتها الخاصة بالدراسة واالختبارات.
•توثيق سجالت الطلبة األكادميية ،والعمل عىل تحديثها إلكرتونيا باستمرار.
• االستفادة من التغذية الراجعة من الطلبة ،والكليات ،و أولياء األمور يف إنجاز العمل لتحسني األداء بجودة عالية.
• تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة أثناء دراستهم ،يف حدود مهامت العامدة واختصاصاتها.
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كلمة العميد
تقدم عامدة القبول والتسجيل العديد من الخدمات لطلبة الجامعة وأولياء
أمورهم ،ويتمثل ذلك يف عمليات تس��جيل الطلبة ،ومتابعة تحصيلهم الدرايس،
وتزويده��م وأولي��اء أموره��م بالوثائق الالزم��ة .وتحرص الع�مادة عىل تزويد
رئاس��ة الجامعة والكليات باإلحصاءات الالزمة عن األوضاع الدراس��ية للطلبة،
وجنسياتهم ،وأوضاع الطلبة امل ُنذَرين ،واملتوقع تخرجهم.
وقطعت العامدة ش��وطا كبريا يف مجال اس��تخدام نظام التسجيل اإللكرتوين
الجديد ،فق��د أصبح بإمكان الطالب أينام كان موقعه إجراء عمليات تس��جيل
جدوله الدرايس والسحب واإلضافة إلكرتونيا.
وتس��اهم العامدة يف إجراءات حفل التخريج ،وإعداد قوائم بأسامء الطلبة
يف كل فصل درايس ،العتامدها من مجلس العمداء.

عميد القبول والتسجيل
د .نارص الجمل

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

مدير برنامج الدراسات املسائية
د .رائد املومني

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

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

مـــديـر الــدائــرة
اطراد املجايل

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

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

فريق الدائرة املالية
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دائرة التدقيق الداخلي
نبذة عن الدائرة:
أنشئت وحدة الرقابة والتدقيق الداخيل يف جامعة البرتا عام  ،2003و هي مرتبطة
مبارشة مبجلس األمناء .تع ّد دائرة التدقيق الداخيل من الدوائر ذات األهمية يف
الجامعة ،لكونها تقوم بعملية التدقيق والرقابة عىل سري إجراءات العمل يف الدوائر
املعنية كافة يف الجامعة ،وذلك من أجل تحقيق األهداف املرسومة للجامعة ،واالرتقاء
مبستوى الخدمات املقدمة  .وتقوم وحدة التدقيق الداخيل بفحص وتقييم كفاية نظام
الرقابة الداخيل للجامعة ومدى فعاليته.
األهدف
 -إن الهدف من وجود وحدة تدقيق داخيل ،هو تزويد متخذي القرار ،منخالل برامج التدقيق الداخيل ،بتأكيد موضوعي لفعالية العمليات ،و تزويدهم
بالتوصيات التي قد تؤدي إىل تحسني سري النظام ،وفعالية العمليات.
 -إن خطة التدقيق بشكل عام تهدف إيل التعريف باألمور ،ذات األهمية القصوى،ليك يتم الرتكيز عليها ،ملراجعتها ،وتدقيقها .ولعمل ذلك نقوم مبا ييل:
 تحديد مدى التدقيق وعنارصه ،وهذا يشمل:• التدقيق االعتيادي.
• تقديم خدمات استشارية للدوائر واألقسام املختلفة.
• إجراء التحقيقات والدراسات الالزمة.

مدير الدائرة
السيد وليد اليمني

دائرة اللوازم والمشتريات
الرؤية
أن تصل جامعتنا إىل أعىل مستوى متميز يف تلبية االحتياجات.
األهداف
الوصول إىل أعىل اسرتاتيجية محوسبة للوازم ،بغية الترسيع يف تلبية احتياجات
الكليات والدوائر ،بالربيد اإللكرتوين الداخيل للجامعة.
المهام
ّ
• العمل عىل تأمني احتياجات الجامعة من أثاث ولوازم مكتبية ،ومواد مخربية،
وغريها مام تحتاجه الجامعة.
•رشاء املواد مع ضامن مبدأ املنافسة بني املو ّردين داخل اململكة ،وذلك للحصول
عىل أفضل املواد وبأفضل األسعار.
•إدخال املشرتيات إىل املستودعات ،وتصنيفها بقيود رصف.
•ترميز املواد ،ورصفها إىل الجهات التي تستخدمها يف الجامعة.
•تسجيل ال ُع َهد عىل مستخدميها من دوائر وكليات وأفراد.
•الجرد السنوي ملوجودات الجامعة العين ّية ،وتثبيتها يف قيود.
•اإلرشاف عىل املواد بعد تخزينها لضامن سالمتها.

مدير الدائرة
السيدة دينا العطاونة
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مركز الحاسوب و المعلومات
الرؤية
الوصول إىل مكان مرموق بني مصاف الجامعات عىل املستوى اإلقليمي والعاملي،
باستخدام أحدث التقنيات الحاسوبية ،ومبواكبة التطور الرسيع يف هذا املجال ،خدمة
وتحقيقاً لجامعة عرصية متقدمة.
الرسالة
نرش الثقافة الحاسوبية الفاعلة لجميع منتسبي الجامعة من عاملني وطلبة ،واإلفادة
من جميع الوسائل التقنية املتقدمة والحديثة أوالً بأول.
األهداف
•متكني طلبة الجامعة من االستفادة القصوى من موقع الجامعة عىل شبكة اإلنرتنت
والحصول عىل جميع املعلومات املمكنة عن متابعة الحالة األكادميية للطالب.
•متكني جميع منتسبي الجامعة من االستفادة من البنية التحتية لشبكة الحاسوب يف
مدير املركز
املجال األكادميي واإلداري.
السيد مهند ملحيس
•تطوير استخدام األنظمة اإللكرتونية بالجامعة ورفع كفاءتها مبا يعود عىل رفع إنتاجية
العمل وتحسني األداء بالجامعة.
•استحداث أنظمة جديدة بالجامعة يقوم بتصميمها وتنفيذها وتطويرها موظفو مركز الحاسوب و املعلومات.
•رفع كفاءة موظفي مركز الحاسوب واملعلومات بالحصول عىل دورات تخصصية يف مجاالت التقنية املختلفة مبا يكفل االعتامد عليهم كليا يف
إدارة جميع األمور التقنية بالجامعة مستقبال.
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فريق مركز الحاسوب واملعلومات

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

مدير الدائرة
السيد صبحي خنفر

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

فريق دائرة الخدمات العامة والصيانة

قسم األمن الجامعي
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قسم الصيانة

قسم الحركة والنقل
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حافالت الجامعة

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

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

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

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

200

فريق مكتبة الجامعة

مدير املكتبة
السيدة عفاف عبد الرحمن

مكتب ضمان الجودة
الرؤية
أن يكون مكتب ضامن الجودة املصدر املوثوق ملعايري ضامن الجودة ألعضاء جامعة البرتا كافة ،من أجل وضع جامعة البرتا يف املراتب
األوىل يف الجودة و التصنيف بني الجامعات املحلية واإلقليمية والدولية.
الرسالة
إيجاد بيئة ودية ألعضاء الجامعة تتمتع بسهولة الوصول إىل أحدث املستجدات الخاصة بسبل ووسائل تنفيذ عملية ضامن الجودة
يف التعليم العايل ،وذلك بنرش ثقافة الجودة ،وتقديم أحدث األدوات واألساليب الرضورية لجامعة البرتا لتحقيق أهدافها.
مسؤوليات مكتب ضمان الجودة:
•أن يكون مبنزلة املرجعية األساسية لألمور املتعلقة بضامن الجودة داخل الجامعة ،عن طريق تقديم الوثائق واملراجع والتوجيه.
•أن يكون صلة الوصل بني الجامعة و مؤسسات ضامن الجودة ،مبا يف ذلك هيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل وصندوق الحسني
لإلبداع والتفوق ،والوكاالت املتخصصة األخرى املحلية والدولية ،للحصول عىل معايري ضامن الجودة وتطبيقها.
•أن يقوم برصد وتقييم التقدم الذي يتم إحرازه يف عملية ضامن الجودة بالجامعة ،واقرتاح السبل والوسائل الكفيلة بتطوير
وتعزيز الجودة داخل الجامعة.
•مساعدة مختلف أقسام الجامعة يف عملية التقييم الذايت ،والتدقيق الخارجي ،وتنظيم الزيارات الالزمة للجامعة من قبل املدققني،
وصياغة محارض االجتامعات والتقارير واملذكرات.
•املساعدة يف وضع ومتابعة تنفيذ وتقييم الخطة االسرتاتيجية للجامعة ،وتقديم التقارير الخاصة بذلك.
•إدارة وتنفيذ عمليات التدقيق الداخيل ،وتقديم التقارير الالزمة بهذا الشأن.
•املساعدة يف تطبيق و متابعة نظام اآليزو وربطه بالنشاط األكادميي بالجامعة.
•تنظيم عقد اجتامعات مجلس االعتامد و ضامن الجودة ،ومتابعة محارض االجتامعات والتقارير والقرارات الخاصة بذلك.
•التنسيق مع مكتب االعتامد يف جميع املسائل املتعلقة باالعتامد العام.
•املساعدة يف تنمية املوارد البرشية ،ويشمل ذلك :التطوير والتقييم األكادميي ،والتطوير اإلداري ،من خالل املحارضات وخطط
التدريب ،وورش العمل ،والتوعية.
•املساعدة يف تطوير املوقع اإللكرتوين للجامعة وترويجه.
•مساعدة الكليات ،واألقسام ،واإلدارات املختلفة يف تشكيل لجان ضامن الجودة ،وتزويدها باملعلومات الالزمة للحصول عىل
شهادة ضامن الجودة ،وتسيري أمور مكاتب املعلومات فيها.
•إدارة و تحديث صفحة ضامن الجودة يف املوقع اإللكرتوين الخاص بجامعة البرتا.

فريق مكتب ضامن الجودة
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مكتب االعتماد
الرؤية
أن تكون جامعة البرتا متميزة بني الجامعات املحلية ،واإلقليمية ،والدولية ،ومعتمدة من قبل هيئات االعتامد الدولية.
الرسالة
توفري البيئة املناسبة للتعليم والتعلّيم ،وتحقيق مستوى عال من الجودة إلعداد خريجني متميزين يف املجاالت كافة.
األهداف
االستمرار يف تحقيق الجامعة ملعايري االعتامد ،من حيث البنية التحتية من مبان ،وقاعات ،ومختربات ،ومرافق ،ودوائر ،وخطط
دراسية ،ومؤهالت الكادر التدرييس.

فريق مكتب االعتامد

مجلس االعتماد و ضمان الجودة
		
أ.د .عدنان بدران
		
أ.د .مروان موال
		
أ.د .أحمد الخطيب
		
د .هدير مريزة
		
د .سهري الجاغوب
		
د .بسام حداد
		
د .نبيل الدريني
		
د .عيل املقويس
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رئيساً
نائب الرئيس
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً

د .سوزان عبد املالك
د .عبد الكريم البطاينة
		
د .غازي أبو زيتون
		
د .بسام معايل
د .فيصل أبو الرب
		
د .رائد الشدفان
		
السيد يوسف بكر
السيدة آمال الحموري

عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
مستشارا ً
عضوا ً (املتابعة)
عضواً (أمني رس املجلس)

مركز التطوير األكاديمي
الرؤية
تحقيق املعايري األكادميية العاملية للتميز يف التدريب ،والتنمية البرشية املتكاملة ألعضاء هيئة التدريس.
الرسالة
•تحسني البيئة التعليمية وضامن الجودة بإحداث تنمية برشية متكاملة ألعضاء هيئة التدريس يف مجاالت التدريس ،والبحث
العلمي ،وخدمة املجتمع.
•تنمية خربات أعضاء هيئة التدريس عن طريق إكسابهم املعارف ،واملهارات واالتجاهات التي تساعد عىل تحسني أدائهم وتطويره.
المهام
ولتحقيق األهداف املرجوة ،يتوىل املركز املهام اآلتية:
•تنظيم الدورات والندوات ،وورش العمل؛ لتطوير أعضاء هيئة التدريس يف مجاالت التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع.
•تنظيم برامج تأهيل تربوي ألعضاء هيئة التدريس املستجدين.
•تنظيم ورشات عمل حسب طلبات الكليات ،مبا يتناسب واحتياجات أعضاء هيئة التدريس يف كل كلية.
•إكساب عضو هيئة التدريس مهارات تقويم التعلم ،واإلملام بوسائله وتقنياته املختلفة.
•التعرف عىل آراء الطلبة حول عملية التقييم ،وتطبيق استبانة خاصة لجودة التعليم واملقررات الدراسية.
•تفعيل مبادرات ضامن الجودة والتنسيق العتامد الربامج األكادميية.
•تقديم االستشارة األكادميية ألعضاء هيئة التدريس.
•إقامة عالقات التعاون وتبادل الخربات مع املراكز يف الجامعات األخرى.
•املشاركة يف املؤمترات املحلية والعربية املتعلقة بتطوير التعليم ،وعرض تجربة املركز وخربته يف هذا املجال.
األقسام
•قسم التدريب وتنمية القدرات.
•قسم تقويم األداء األكادميي.
التطلعات المستقبلية
•إعداد قاعدة بيانات أساسية ألعضاء هيئة التدريس يف الجامعة ،بهدف تحديد االحتياجات التدريسية.
•صنع خطة تدريب سنوية بنا ًء عىل هذه االحتياجات.
•تعميم استبانات التقويم الذايت من قبل عضو هيئة التدريس ،وكذلك تقويم الطلبة ورئيس القسم العلمي وعميد الكلية ألعضاء
هيئة التدريس.

المجلس االستشاري لمركز التطوير األكاديمي
أ.د .محمد العناين
أ.د .سليم حامدي
د .هشام العميان

رئيساً
عضوا ً /ممثالً لكلية الصيدلة والعلوم الطبية
مديرا ً ملركز التطوير األكادميي والتدريب/ممثالً لكلية اآلداب والعلوم

د .بسام حداد
د .فوزي املناصري
د .ميادة الحيايل
السيد يوسف بكر

عضوا ً /ممثالً لكلية تكنولوجيا املعلومات
عضوا ً /ممثالً لكلية العلوم اإلدارية واملالية
عضوا ً /ممثالً لكلية العامرة والتصميم
أمني رس املجلس
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اإللكتروني
مركز التعلّم
ّ
الرؤية
أن يكون املركز موثوقاً به ،و األول يف التعلم اإللكرتوين عىل مستوى الجامعات الحكومية و الخاصة ،وعىل الصعيد املحيل و العاملي.
الرسالة
تقديم خدمات استشارية مكثفة يف مجال التعلم اإللكرتوين ملساعدة الجامعة يف تطوير أدائها .وزيادة منوها.
األهداف
•يتبنى املركز الوسائل اآلتية لتحقيق األهداف:
•زيادة وعي املجتمع املحيل ،و مجتمع الجامعة بأهمية التعلم اإللكرتوين ،لدعم عمليتي التعليم والتعلم.
•النهوض بالتنمية ،وتقديم دورات تدريبية ذات جودة عالية ،و تعزيز دور التعلم اإللكرتوين.
•ضامن جودة التعليم ،ورفع الكفاءة يف تنفيذ األنشطة التعليمية.
•إنشاء برامج تعلم عن بعد ،ذات نوعية و كفاءة عاليتي املستوى يف الجامعة.
اإلنجازات
حقق مركز التعلم اإللكرتوين العديد من اإلنجازات عىل مستوى الجامعة أهمها:
•عمل نظام االمتحانات املحوسب.
•عمل نظام إدارة التعلم (.)Learning Management System
•عمل نظام التقييم األكادميي املحوسب.
•حوسبة عدد من املواد إلكرتونياً.
•إعطاء عدد من الدورات يف كيفية استخدام أدوات التعلم اإللكرتوين.

مركز التعلّم اإللكرتو ّين
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اللجنة العليا لتطوير املوقع االٕلكرتوين

مركز اللغات
الرؤية
تعزيز فكرة التواصل والتفاهم بني الشعوب من خالل تدريس اللغات األجنبية مبا يف
ذلك اللغة العربية للناطقني بغريها.
الرسالة
تزويد الدارسني باملهارات اللغوية واملعرفية املتميزة التي تسهم يف التواصل وتعزيز
الروابط الثقافية بني الشعوب.
األهداف
•تدريس اللغات األجنبية كالفرنسية ،واالسبانية ،واألملانية ،وااليطالية ،والروسية،
والرتكية ،والفارسية ،والعربية ،والكورية ،والصينية.
مــديـر املـركــز
•تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها.
•العمل عىل التواصل مع املؤسسات ذات الصلة باللغات األجنبية التي يطرحها املركز
د .عال الدباغ
لرفد العملية التعليمية.
•إعداد برامج تقوية يف اللغة اإلنجليزية التي أصبحت متطلباً لاللتحاق بالجامعة.
•إعداد وعقد امتحان مستوى اللغة العربية للناطقني بغريها.
•إعداد وعقد امتحان مستوى للغات األجنبية األخرى التي يدرسها املركز.
•املساهمة يف طرح دورات يف اللغة اإلنجليزية ملوظفي الجامعة.
•عقد املؤمترات والندوات التدريبية الخاصة باللغة العربية واللغات األجنبية األخرى وطرق تدريسها.
المجلس االستشاري لمركز اللغات
عميد كلية اآلداب والعلوم /رئيس املجلس
		
أ.د.محمد العناين
مديرة مركز اللغات
		
د .عال الدباغ
عضو مجلس مركز اللغات
أ.د .تيسري أبو عرجة
عضو مجلس مركز اللغات
		
د .رفيق عمر
عضو مجلس مركز اللغات
		
د .خالد الجرب
عضو مجلس مركز اللغات
		
د .فخري خرض
عضو مجلس مركز اللغات
		
د .نهال عمرية
عضو مجلس مركز اللغات
		
د .ليالس الدقر
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مركز التّعليم المستمر
الرؤية
يعد مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع حلقة الوصل التي تربط الجامعة
باملجتمع املحيل ،والطريق الواصل من الجامعة إىل مؤسسات املجتمع وأبنائه كافة،
حيث يرتجم الدور املحوري للجامعة ،لتعميق الرتابط والتواصل بينها ومؤسسات
املجتمع املحيط واألفراد بشكل عام ،والوقوف عىل االحتياجات التدريبية يف املجاالت
املختلفة ،التي يؤدي تحقيقها إىل زيادة الكفاءات العلمية والعملية واملهنية للعاملني
فيها ،وذلك بعقد الدورات املتخصصة يف مختلف الربامج والتخصصات ،وفق الضوابط
التي تضعها وزارة التعليم العايل.
نتطلع ألن يكون مركز تدريب متميزا عىل مستوى املنطقة ،يتبع أحدث األساليب
واإلمكانات يف مجال التدريب ،ويساهم يف رفع قدرات املوارد البرشية األردنية
والعربية  ،بربط الجوانب األكادميية مع الواقع التطبيقي.
الرسالة
تطوير القدرات البرشية من العاملني يف الجامعة واملجتمع املحيل عن طريق
تعريف املتدربني  /الفئة املستهدفة بأهمية التدريب ومواءمة ذلك مع حاجة سوق
العمل للكوادر املؤهلة.

مدير املركز
السيد سعد املغريب

األهداف
يهدف مركز التعليم املستمر إىل ما ييل:
•تنمية مهارات املشاركني من املجتمع املحيل ،والجامعة وفق أحدث األساليب.
•توظيف الكفايات البرشية املؤهلة ،واإلمكانات املادية للجامعة لخدمة املجتمع األردين والعريب بشكل عام.
•اإلرشاف عىل جودة الدورات التدريبية النوعية.

العلوم العسكريّة
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العقيد املتقاعد سامل أبو زيد

مكتب تصديق الشهادات  -التّعليم العالي

من اليمني :محمد قبشوره ،محمد العبادي
باالضافة إىل د .أحمد التلهوين«مدير املكتب»

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

من اليمني :عودة العجارمة  ،حمزة الهروط
باإلضافة إىل الرائد فرح العجارمة «مدير املكتب»
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إدارة المشاريع
من إنجازات إدارة المشاريع خالل العام الدراسي :2013-2012
•تركيب مصعد مع أعامل ديكور عند مدخل الرئاسة ،وآخر يف نادي الجامعة.
•أعامل هدم وبناء ملكاتب وممرات دائرة العالقات العامة ،وغرفة تحكم
الصوتيات يف املرسح ،ومدخل نادي الجامعة.
•تركيب بوابات معدنية ملخرج البوابة الغربية ،واملرسح ،ومحطة التنقية،
وتركيب أبواب سوكاريت.
•إعادة تأهيل لعدة مباين مبا يتضمنه ذلك من أعامل أسقف جبسن بورد،
ودهان ،وكهرباء ،وتدفئة ،وبالط أرضيات ،وديكورات خشب بلوط ،ومنجور
أبواب وحلوق ،يف مختلف مباين الجامعة.
•حفر ومتديد خطوط مجاري (رصف صحي) ،وخطوط مياه خارجية مع
حنفيات لتسهيل أعامل الخدمات من نظافة وري.
•تركيب أنظمة تكييف مركزي ووحدات تكييف ،وتركيب مولدات كهربائية،
ومتديد كوابل كهربائية للتكييف.
•صيانة البرئ ،وفحص مواسري سحب املياه منه ،وزيادة عمقها.
املهندس أحمد الفرحان
•متديد مواسري وشبكات لخزانات املياه ،وتركيب سالمل داخلية وخارجية.
مدير إدارة املشاريع
•إعادة تأهيل املصابيح الكهربائية ،ومتديد كوابل من غرفة الكهرباء الرئيسية
إىل املباين ،وعمل دراسات تم عىل إثرها استبدال وحدات قدمية بأنظمة توفري
الطاقة ( )LEDوخاليا شمسية لتوليد الكهرباء.
•إعادة تأهيل مختربات الكيمياء من تهوية وصيانة.
•إنشاء سياج معدين مللعب كرة القدم.
•تركيب ومتديد خطوط تلفون ،وخطوط إنرتنت (رئييس وفرعي).
•تركيب درابزين ومقابض ستينلس ستيل يف مبنى «باب حارتنا».
•إنشاء دورات مياه جديدة للبنني والبنات يف مبنى كلية العامرة والتصميم ،وإعادة تأهيل دورات املياه يف مبنى كلية اآلداب والعلوم،
ومبنى كلية العلوم اإلدارية واملالية.
•إنشاء صيدلية افرتاضية ،وعيادة تغذية يف كلية الصيدلة ،وعمل فحوصات  core testلعقدة الكلية.
•تثبيت حدود وطبوغرافية كلية الصحافة واإلعالم.
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موقف سيارات الطلبة متعدد الطوابق «يفتتح مع بداية الفصل الصيفي »2013

نادي الجامعة

من اليمني :أ.د .أحمد الخطيب (رئيس النادي) ،د .سهري سوداين ،د.ميادة الحيايل ،م.سامح الحنبيل
د .وائل أبو دية ،د .زهري الطاهات ،د .فيصل أبو الرب  ،د .شادي أبوحلو ،سامي األسمر

يتصفح العدد األول من مجلة النادي «صوت البرتا»
أ.د .رئيس الجامعة ّ

من يوم الفن الذي أقيم يف النادي

الحملة الخريية الرمضانية لدور األيتام

صورة أخرى من يوم الفن
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نادي الجامعة
من حفالت النادي ورحالته الترفيهية

210

لقطات من حفالت التخريج
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لقطات من حفالت التخريج

212

سنوات العمل وال ّدراسة في جامعة البترا
مرحلة ممتعة من العمر ال تُنسى

213

نشيد جامعة البترا
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شعر :د .محمود الشلبي
ألحان :وائل الرشقاوي

نشيد موطني

ش��عر :إبراهي��م طوق��ان
ألح��ان :محم��د فليف��ل
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يا ق ِـبلة َال ُعلماء
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شعر:عزمي جرار
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ّْ
األش��������م  
ال����ج����ب����ل
ُ
ي����ا أ ُّي����ه����ا

وال���ق���ل���م
  راع��������ي ال���ث���ق���اف���ة
ْ

ورئ������ي������س ج����ام����ع���� ٍة غ�����دت  
َ

ال���ع���ل���م
  ن����������اراً ع��ل��ى رأس
ْ

آدابً���������ن���������ا وع�����ل�����و ُم�����ن�����ا  

وال���س���ق���م
  ت���ش���ك���و امل������������رار َة
ْ

ص�����������ارت ل���ن���ا  
ْ
ف������أج������و ُرن������ا

َ����م
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م����ض���رب األم�����ث�����ال إ ْذ  
ه�����ي
ُ

  ص���������ارت ه�����ب�����ا ًء ك����ال���� َع����د ْم
ْ

إن ال������ف������واك������ه ع����ن����دن����ا  

  م����م����ن����وع���� ٌة أب�����������داً ب����ح����ز ْم

ٍ
ل��ل��ح��ل��ي��ب  
ك������اف
ال�����دخ�����ل
ُ
ال
ِ

  وال ف�������وات���ي���رِ ال������� َّن�������دَ ْم

امل����ن����اس����ف ق����د خ��ل��ت  
ح���ت���ى
ُ

  م�����ن ل����ح����م ض��������أنٍ أو غ��ن��م

ن���اه���ي���كَ ع����ن ل��ب�ن ال���ج���م���ي��� ِد  

  أو ال����ث���ري�������� ِد امل������ح���ت��ر ْم

أض����ح����ى امل����س����خّ���� ُن ع���ن���دن���ا  

ٍ
دس����م
زي�������ت أو
  م����ن دونِ
ْ

ف��ل��اف�����ل   
ٌ
ال������ط������ع������ام
أ ُّم
ِ

  ض�����ي�����ف ع������زي������ ٌز ق������د أملّ
ٌ

اس������ت���ل��ام  
ِ

ات����ب امل���ع���ه���و ِد يف أولِ ي��وم
  ال���� ّر ِ

���ي��ن أنّ ال����غ��ي�ر س�������اروا  
يف ح ِ

����م
  يف
خ����ط����ى ن����ح���� َو ال���� ِق���� َم ْ
ً

����ي���ر ج������ ّي������داً  
إن ك���������انَ غ
ٌ

(أخ���������م)
  ف�����م�����ؤكّ�����دٌ ل���س���ن���ا
ّ

ف���������ارس  
ٍ
الت����س����م����ع����وا م������ن

أه�����م
  ب�����ل ف���اع���م���ل���وا ع����م��ل�اً
ّ

ول����ت��ْت�رْ ك����وا ه�����ذا ال����ت����خ����ا ُذ َل  

ش����م
األك�����������ل
َ
  ال ت����ش���� ّم����وا
ّ

ك���ال���ق���رش أو  
ِ
ب����ل ف���اه���ج���م���وا

ِ
ي����م
  ك�����ال�����ح�����وت يف ل����� ّج����� ِة
ّ

�����ك�����م  
�������ل ِم����� ْن
إنّ����������ا ن�������ؤ ّم ُ
ُ

  ع����������دالً وإن������ص������اف������اً
أع������م
ّ

ال���ع���ت���اب  
نُ���� ْرج����ي ل���ك���م ه�����ذا
َ

  وع�����ن�����دن�����ا ف����ي����ك����م ع���ش���م

ّْ
األش���������م  
ال����ج����ب����ل
ُ
ي����اأي����ه����ا

  راع��������ي ال����ث����ق����اف���� ِة وال���ق���ل���م

ورشاؤه

ع����ن����د
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لمسة وفاء وعرفان
لينا ....الشمع ُة املنريةُ ،والزهر ُة املتفتحةُ ،الباسمة للناس والباسمة للحياة .رحلت عن دنيانا الفانية كنخلة
سامقة شامخة ،رحلت عنا كريحانة بعد أن عطرت قسمنا بأريج القيم واملثل واألخالق النبيلة ......اعترصها
الداء  ،حتى يشهد عليها جسدها وتشهد روحها أنها بذلتهام كأحسن ما يكون البذل والعطاء يف سبيل
مجتمعها ومهنتها وأرستها .صارعت دا ًء خبيثاً دون شكوى أو تذمر أو ضجر ،تلك كانت ملحمة مع املرض
ال يعرفها إال الصابرون .مل تستسلم له أو تفقد اإلميان بالذي خلقها يف أنه بقادر عىل أن يشفيها ،ويعيد
أذى.
صحتها األوىل بال ِعلّة أو ً
لينا...عهدناها أختا وصديقة وأستاذة أكادميية ،تجسدت فيها كل صفات املعلم القدوة ،سلوكاً وأداء
وتوجيهاً وتلقيناً  ...وظل معدنها أصيالً ال يصدأ وال يتغري ،يف وقت أضاع الكثري منا أمانة التكليف والعهود،
كام عرفناها امرأة كستها القناعة ثوباً قشيبا ً،وزانها الكربياء وقارا ً فريدا ً.
المرحومة لينا ألكسندر حنانيا
لينا ...إنسانة كرمية النفس والخلق والسجايا ،دمثة األخالق  ..متيزت بروح اإليثار ونكران الذات ،كام متيزت
بالعزمية ،وقوة اإلرادة ،وتوخي املوضوعية واالتزان ،ومحبة الناس ،والتواضع لهم ،والحرص عىل خدمتهم .توقر الكبري ،وترحم الصغري،
وتصفح عن امليسء .كانت مثاال للمواطن األردين املنتمي لوطنه وأمته ،الحريص عىل النهوض بالواجب برشف وأمانة وإخالص ،إىل
جانب فضائل التسلح بالعلم واملعرفة والكفاءة والتميز ،والتفاين يف العمل.
إن فقدانك كان خسارة لجامعة البرتا ،التي كنت مع الراحل زوجك أ.د .بشري العيىس من مجموعة املؤسسني لها ،لكنها سنة الحياة.
وستظل ذكراك عطرة حارضة يف نفوس زمالئك ،وىف نفوس أحبتك وطلبتك وكل من تعامل معك ،وسيظل العلم الذي ورثته لألجيال من
بعدك باقياً فيها ،وستبقني يف قلوبنا إىل أن نصري إىل ما رصت إليه.
نفتقدك يا أختنا الغالية ،وال نقول يف النهاية إال كام قال الشاعر:
تولىّ وأبقى بـينـنـا طـيب ذكـره

كباقي ضياء الشّ مس حـني تـغـيب

يف شهر إبريل من العام الفائت فُجعت وزماليئ أعضاء هيئة التدريس والعاملني يف الجامعة بنبأ وفاة
الزميلة الفاضلة ملياء جوينات .كانت -يرحمها الله -امرأة حديدية بذلت قصارى جهدها حتى توفق بني
دراستها يف جامعة القاهرة وبني عملها كعضو هيئة تدريس يف الجامعة وعضو عامال يف نادي الجامعة؛
باإلضافة إىل معاناتها الشديدة من مرض عضال أصابها يف وقت كانت قاب قوسني أو أدىن من الحصول
عىل شهادة الدكتوراه وتغيري مسامها الوظيفي من مدرس إىل أستاذ مساعد.
حاولت وزماليئ وزمياليت أن نخفف من حدة املعاناة والوحدة قدر استطاعتنا ،وما كان يصاحب املرض من
أزمات نفسية صعبة ،وكانت بحق قوية وشجاعة وصابرة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ،مام أفاد بعض اليشء
يف تخفيف املعاناة الجسدية والنفسية ،لكن الله شاء أن تنتقل إىل جواره يف وقت كنا قريبني منها وكان المرحومة لمياء عيسى جوينات
يصعب علينا فراقها؛ لكن هي إرادة الله أوالً وقبل كل يشء.
لقد غادرتنا بجسدها لكن روحها وشخصيتها ومزاياها الحسنة سوف تبقى معنا ما حيينا.
نسأل الله العيل القدير أن يسكنها فسيح جناته ،وأن يلهمنا جميعاً الصرب والسلوان؛ ألنها كانت بحق إنسانة عظيمة حظيت بحب
واحرتام كل من عمل معها وسعد بصحبتها.
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