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جامعة البترا في سطور

لقد استطاعت جامعة البرتا التي تهتدي مبعجزة مدينة األنباط يف البرتا ،انطالقا من عراقتها املحفوظة بسيادة املوروث عىل دالالت االسم ،أن
تصل إىل حيث يخطو طلبة العلم فيها نحو املستقبل مبا ميتلكون من أدوات الفهم.
أجل ...إنها البرتا ...التي أصبحت من أعاجيب الدنيا السبع يف األلفية الثالثة ،تشع بنورها يف كل اتجاهات األرض ،ومل يكن أمام جامعة البرتا إال
أن تقبل التحدي يف ربط السلوك باملعرفة ،وأن تكون كام البرتا مثار إعجاب طالبي العلم من أبناء الوطن واألمة ،تخطو نحو العلم بخطوات
رسيعة ،ولكن ثابتة لتصبح يف املقدمة بني املؤسسات األكادميية ،واألكرث متيزا ً.
وبفضل القادة الذين تعاقبوا عىل رئاستها من العلامء األجالء متكنت جامعة البرتا من توثيق األصالة ،وتعريب االنتامء من خالل ارتباطها باسم
املدينة العريقة ،وبني املعارصة من خالل ما تنتجه يف مجال املعرفة ،وأن تكون استجاباتها للتحدي حافزا ً لتحرير الطاقات الكامنة يف نفوس
طالبي العلم ،وإيقاظ الخيارات التي تعجز رؤاهم الخاصة عن تبنيها ،وأن تلبي احتياجات السوق العريب ،واإلقليمي يف التخصصات كافة ،التي
تواكب متطلبات العرص.
وقد تعاقب عىل إدارة الجامعة منذ تأسيسها علامء أجالء من خرية أبناء الوطن ،املشهود لهم بالتميز والكفاية أمثال :معايل األستاذ الدكتور أمني
محمود ،وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،ومعايل األستاذ الدكتور محمود السمرة ،الذي كان وزيرا ً للثقافة ،ورئيساً للجامعة األردنية لسنوات
طويلة ،واألستاذ الدكتور أحمد سامل ،واألستاذ الدكتور نزار الريس ،واملستشارون الذين تضافرت جهودهم مع الرؤساء إلرساء قواعد أكادميية عىل
أسس متينة .وتُو َجت الجهود مؤخرا ً برئاسة دولة األستاذ الدكتور عدنان بدران.
لقد متكنت هذه الحاضنة املعرفية ،التي مازجت بني العراقة والحداثة ،من أن تحتل مكانة متقدمة بني املؤسسات األكادميية األخرى عىل مستوى
الوطن ،وأن تنفرد يف التميز يف الكثري من التخصصات فيها ،وأن ترتقي مبدخالتها  -من خالل تطبيقها ملعايري الجودة -لتكون مخرجاتها عىل درجة
عالية من التفوق واإلبداع ،وذلك من وحي إميانها برضورة أن يتسلح أبناء األمة بالعلم واملعرفة.

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 ات ّساق وتناغم شفّافني ،ال تزيدها األيام إال نداوة وصدقاً.
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.
منذ البداية وهذه الحاضنة املعرفية تسعى للوصول إىل املعاين الكبرية ،بعراقة املكان ،والتاريخ املفتوح عىل الشمس ،هنا يف البرتا الحاضنة،
وهناك يف البرتا املعجزة ....لقد أصغينا بقلوبنا وعقولنا إىل وقع البدايات؛ حيث أقام أجدادنا العرب األنباط حضارة يف الصحراء ،فاستوحينا
من كل ذلك معنى أن يكون اإلبداع نافذة ،واالبتكار باباً تنفتح أبوابه دامئاً عىل املستقبل.
ويف جامعة البرتا تخترص املسافات الطويلة ما بني الحرف واملعنى ...وتتشابك خطوط العقل والقلب ،حيث تنجيل الرؤية ،ويكتشف اإلدراك
أن العقل ما هو إال َع َربة يحركها قلب ال يفتأ يعمل ...ومن يستقل تلك العربة يصل ،قاطعا الطريق بني صياغة الكلمة واالغتناء باملعرفة
بكفاية واجتهاد.
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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 ّ
استطاعوا أن يوجهوا حركة النامء والتطور فيها إىل األمام ،وأن يسكبوا عصارة فكرهم ومعرفتهم ،لتكون وقودا يرسع من حركتها يف التطور ،للوصول إىل
تحقيق األهداف والغايات املرسومة ،وكان للخربات الرتاكمية لرؤساء الجامعة األثر البالغ يف هذا السبيل.
ويكفي جامعة البرتا فخرا أن تب ّوأ خريجوها مناصب رفيعة يف القطاعني العام والخاص ،وأنها أصبحت مقصدا لدارسني وفدوا إليها من أكرث من
ثالثني دولة عربية وأجنبية ،وتخرجوا فيها عائدين إىل بالدهم ،ليحتلوا فيها مراكز ذات شأن يف الوزارات املختلفة ،ويف السلكني العسكري واملدين
عىل ح ّد سواء.
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لقد استطاعت جامعة البرتا أن تغرس يف عقول طلبتها املبادىء واألسس العلمية لإلدارة ،والتسويق ،واملحاسبة ،والعلوم املالية واملرصفية،
إضافة إىل تزويد السوق املحيل باملختصني األكادمييني ذوي القدرة اإلبداعية يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات ،والصيدلة ،والكيمياء ،وهندسة
العامرة ،والتصميم الداخيل والجرافييك ،واملتميزين يف قطاع الصحافة واإلعالم عىل املستوى العريب.

التاريخ القيادي للجامعة

وإميانا من الجامعة برضورة مواكبة التطور العلمي يف تكنولوجيا املعلومات ،خاصة وأن التقدم أصبح يقاس مبا لدى الدول من نهضة علمية
وتقنية يف هذا املجال ،فقد بادرت إىل طرح تخصصات تواكب احتياجات العرص مثل  :هندسة الربمجيات ،ونظم املعلومات الحاسوبية ،ونظم
املعلومات اإلدارية ،واألعامل والتجارة اإللكرتونية ،وشبكات الحاسوب ،وقسم اللغات الحديثة وغريها.
وجامعة البرتا معتمدة اعتامدا عاما وخاصا ،وهي عضو يف اتحاد الجامعات العربية ،واتحاد جامعات العامل اإلسالمي ،واتحاد الجامعات
الدويل ،واتحاد الجامعات العربية واألوروبية ،كام أنها عضو مؤسس يف رابطة املؤسسات العربية الخاصة للتعليم العايل.
وتشكل عامدة شؤون الطلبة يف الجامعة حلقة وصل بني اإلدارة وطلبتها ،وتعد من أهم مكونات اإلدارة الجامعية وأكرثها قرباً من الطلبة،
حيث تضطلع مبهمة إعداد الربامج الخاصة بصقل شخصية الطالب ،وتنمية مواهبه ،وميوله الفنية والرياضية ،عىل نحو يغني تجربته
الجامعية .ولتحقيق تلك األهداف تقوم العامدة بإعداد الربامج الثقافية ،والفنية ،واالجتامعية ،باإلضافة إىل املباريات ،واملسابقات الرياضية،
كام تقدم خدمة التوجيه النفيس ملساعدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات يف التكيف مع متطلبات الحياة الجامعية ،كام تتيح لهم الفرصة
لصقل وعيهم الفكري والوطني ،وذلك عرب مجلس الطلبة واألندية والجمعيات واللجان .وتركز العامدة عىل الطلبة املتفوقني أكادميياً ،أو يف
األنشطة الالمنهجية (رياضة وفن وثقافة...إلخ) من خالل التكريم والحوافز ،وتهيئة الفرصة لهم لتنمية تلك املواهب.
وتقوم العامدة مبتابعة شؤون الطلبة الوافدين ،وتسهيل اندماجهم يف املجتمع املحيل ،وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم ،كام تقوم مبتابعة
شؤون الخريجني ،ومد جسور الصلة مع السوق املحيل إليجاد فرص عمل مناسبة لهم ،كذلك تسعى إىل املحافظة عىل الصلة معهم لتعزيز
عالقتهم بالجامعة ،وانتامئهم إليها.
وتتيح العامدة الفرصة لطلبة الجامعة لالنخراط يف أنشطة وخدمات تخص املجتمع املحيل ،وتعزز التواصل باملؤسسات والهيئات الوطنية يف
القطاعني العام والخاص ،إميانا منها بالدور املهم الذي ينبغي عىل الجامعات القيام به خدم ًة للمجتمع املحيل ،إىل جانب املسوحات العلمية
التي تجريها كوادر الجامعة للتخطيط ملا يحتاجه السوق املحيل من تخصصات مختلفة.

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

وت ّم هذا العام قبول الدفعة الرابعة من الطلبة امللتحقني بكلّية الحقوق ،وستة برامج للدراسات العليا لدرجة املاجستري ( اللغة العربية وآدابها،
والصحافة واإلعالم ،وعلم الحاسوب ،وإدارة األعامل  ،)MBAاللغة اإلنجليزية ،والعلوم الصيدالنية).
وها هو مركز تعليم اللغات يواصل عمله بدءا ً من العام الدرايس (2012/2011م) .أما مركز التعليم اإللكرتوين فهو يعمل بشكل ف ّعال،
وتسعى الجامعة إىل التو ّجه بقوة إىل هذا النوع من التعليم .وقد ت ّم تجهيز قاعات التدريس يف الكليات كافة بأجهزة الـ (،)Data Show

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

كام تواصل الجامعة تحديث األجهزة الرياضية واملوسيقية يف عامدة شؤون الطلبة بأخرى ذات كفاءة عالية .وأضافت العديد من قاعات
الحاسوب.
املحيل ،تضم الجامعة يف حرمها مكتباً لخدمة العلم ،ومركزا ً لتصديق الشهادات بالتعاون مع وزارة التعليم
وللتسهيل عىل طلبتها ،ومجتمعها ّ
العايل.
األستاذ الدكتور أحمد سامل
من أيلول  2005إىل آب 2006
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األستاذ الدكتور نزار الريس
من أيلول  2006إىل حزيران 2007
قائم بأعامل الرئاسة
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الرؤية

األهداف

" تسعى جامعة البرتا ألن تكون الخيار األفضل للعلامء واملتعلمني يف األردن واملنطقة ".

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.

غايتنا

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.

الرسالة

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

َ
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.

أن نوفر بيئة علمية ،وثقافية ،واجتامعية ،كفيلة بتطوير فرص التعلّم النوعي ،والفكر الخالق ،واالبتكار ،والبحث العلمي ،وتنمية مهارات

ِ
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.

القيم

امج مدروس ٍة متنوع ٍة مناسب ٍة ،وذلك إلعدا ِد خريجني من ذوي الكفاء ِة األكادميي ِة
جود ُة التعليم :توفري وتعزيز التعليم
النوعي امل ُد َّعم برب َ
ّ
واملهني ِة املميز ِة ،قادرين عىل استقا ِء العلم َ
شق طري ِقهم نحو الدراسات ال ُعليا وسوقِ العملِ بنجاح.
طوال حياتِهم ،ما ُميَكِّنهم من ّ

مهمتنا

منتسبينا ،وتعزيز دورنا يف خدمة املجتمع ،وإعداد خريج قادر عىل التعلّم والتفكري النقدي واإلبداعي ،والتنافس يف سوق العمل.

•التعلّم من أجل املعرفة.
•الفرص املتساوية يف التعلّم والتميز.

ومنح الحوافز التي متُ َ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.

•التعلّم مدى الحياة.

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

•التعلّم كيف نتعلم.

•احرتام التنوع والتعددية والرأي اآلخر.
•عمل الفريق والتعاون.
•تثمني اإلبداع واإلنجاز.

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.

•صون الحرية الفكرية.
•االلتزام بالعدالة االجتامعية واملسؤولية االجتامعية.
•تنمية القيادة ،والخضوع للمساءلة واملحاسبة.
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كلمة رئيس الجامعة
الجامعة هي أداة التغيري يف املجتمع؛ ففي حرمها الجامعي تتشكل صياغة اإلنسان املتوازن نتيجة تالحم األفكار مع الفلسفة واملعرفة
لبناء الفكر الخالق ،الذي يقود إىل اإلبداع واالبتكار ،والبحث واالستقصاء ،واكتشاف املجهول ،والجامعة تشكل فلسفة األمة ،وتاريخها،
واسترشاف مستقبلها.
وتنجح الجامعة يف تأدية رسالتها من خالل مخرجاتها ،وسلوك طلبتها ،وتعاملهم مع األساتذة ،ومع بعضهم بعضاً ،وترسيخ رسالة الجامعة
التي تأخذ بأدبيات الحوار ،والعقالنية والتسامح ،بعيدا ً عن االنفرادية ،وعندما يتحول االختالف والتباين يف الرأي إىل عنف وحقد وكراهية،
فإن الجامعة تكون قد فشلت يف تأدية رسالتها ،وعليها إعادة النظر يف فلسفتها ،لوضع األمور يف نصابها الصحيح لعودة الجامعة منارة فكرية،
تعرب فوق مطبات الهويات الفرعية واملذهبية والطائفية والعصبية.
أعزايئ الطلبة،
جامعتكم البرتا يف اسرتاتيجيتها املستقبلية تبنت جودة التدريس ،ودعم البحث العلمي ،لتكون مخرجات الجامعة من الخريجني ،ومن
البحوث املنشورة يف دوريات محكمة وبراءات االخرتاع مميزة ،تقود إىل إبداع الشباب يف شق طريقهم إىل مستقبل أفضل ،ولقد حصلت
الجامعة عىل شهادة اآليزو  ، 2008:9001وشهادات متقدمة يف امتحان الكفاءة.
ومن هذا املنطلق ،فلقد قامت الجامعة بتكثيف بعثاتها للمتميزين من خريجيها 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 أيضاً
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 ذيك ،يشجع تالقح الفكر ،وتجاذب الحوار ،واحرتام االختالف يف الرأي ،لبناء أرسة جامعية برتاوية ،تسودها
املودة 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 الخريجون 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
10

مجلس األمناء

مجلس الجامعة

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.

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.

املهندس عيل السحيامت
رئيساً

أ.د .عدنان بدران

أ.د .كامل أبو جابر

أ.د .ڤكتور بله

أ.د .عمر الرمياوي

أ.د .مليس رجب

أ.د .عبد الله الفواز

املهندس عوين شاكر

األستاذ موىس شحادة

املهندس “محمد مازن” األنصاري

املهندس خالد الدحلة

املهندس أمني شجراوي

األستاذ الدكتور عدنان بدران
رئيس الجامعة (رئيساً)

األستاذ الدكتور توفيق عرفات
عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية
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املهندس “محمد نبيل” زيك

األستاذ فاروق بدران

اآلنسة روال النشاشيبي
أمني رس املجلس

الدكتور رفيق عمر
القائم بعمل عميد كلية العلوم
اإلدارية واملالية

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

األستاذ الدكتور أحمد الخطيب
عميد شؤون الطلبة

الدكتور نارص الجمل
القائم بعمل عميد القبول والتسجيل

األستاذ الدكتور محمد العناين
عميد كلية اآلداب والعلوم

األستاذ الدكتور غسان عيىس
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

الدكتور بسام حداد
مساعد الرئيس للتعاون الدويل
واالتفاقيات

األستاذ الدكتور محمد علوان
عميد كلية الحقوق

الدكتورة هدير مرزة
القائم بعمل عميد كلية
العامرة والتصميم

الدكتور فارس بدوي
ممثل كلية اآلداب والعلوم
13

مجلس العمداء

مجلس الجامعة

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.

الدكتور إبراهيم األدهم
ممثل كلية الصيدلة والعلوم الطبية

الدكتور حسني البهاديل
ممثل كلية تكنولوجيا املعلومات

الدكتور عنرب شالش
ممثل كلية العلوم اإلدارية واملالية

الدكتور خالد الجيويس
ممثل كلية العامرة والتصميم

الدكتورة عال الدباغ
مدير مركز اللغات

الدكتور هشام العميان
مدير مركز التطوير األكادميي والتدريب

السيد صالح حمدان
املدير اإلداري

ممثل الخريجني /كلية العلوم اإلدارية واملالية

الطالب عمر أبو صالح
ممثل طلبة الجامعة

األستاذ الدكتور عدنان بدران
رئيس الجامعة (رئيساً)

الدكتور رائد املومني
مدير برنامج الدراسات املسائية

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

األستاذ الدكتور توفيق عرفات األستاذ الدكتور أحمد الخطيب
عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية
عميد شؤون الطلبة
السيدة صفاء شحادة
املدير املايل

السيد مهند ملحيس
مدير مركز الحاسوب واملعلومات والسيطرة

السيدة أماين قدورة

األستاذ الدكتور محمد العناين
عميد كلية اآلداب والعلوم

األستاذ الدكتور غسان عيىس
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

األستاذ الدكتور محمد علوان
عميد كلية الحقوق

الدكتورة هدير مرزة
القائم بعمل عميد كلية
العامرة والتصميم

باإلضافة إلى :
الدكتور محمود عبابنة
ممثل كلية الحقوق

مدير منطقة املقابلني
ممثل من املجتمع املحيل

الدكتورة نوار فريز

ممثل من املجتمع املحيل
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السيد صبحي خنفر
أمني رس املجلس

الدكتور رفيق عمر
الدكتور نارص الجمل
القائم بعمل عميد كلية العلوم القائم بعمل عميد القبول والتسجيل
اإلدارية واملالية

الدكتور رائد املومني
مدير برنامج الدراسات املسائية

السيدة هال أردكاين
أمني رس املجلس
15

الكادر اإلداري المساند للرئاسة

اآلنسة روال النشاشيبي
مدير مكتب الرئيس

السيدة هنادة املومني
مدير مكتب نائب الرئيس

األستاذ الدكتور مروان الموال
نائب الرئيس للشؤون األكاديمية وعميد البحث
العلمي و الدراسات العليا
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اآلنسة وفاء الخطيب
سكرترية مكتب نائب الرئيس

السيدة هال أردكاين
سكرترية مكتب الرئيس

السيد جواد إبراهيم
رئيس الديوان

17

ضيوف الجامعة

ضيوف الجامعة

سمو األمري الحسن بن طالل ورؤساء الجامعات األردنية يف
ندوة حوارية حول( التعليم وامليثاق االجتامعي العريب )

صاحب السمو املليك األمري رعد بن زيد يف زيارة إىل جامعة البرتا

أ.د .مروان عورتاين رئيس جامعة فلسطني التقنية -خضوري

زيارة لرؤساء الجامعات األردنية

جامعة البرتا تستضيف املؤمتر الدويل بعنوان ( الدين والعنف )
برعاية صاحب السمو املليك األمري الحسن بن طالل

دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة

سعادة السفري الكازاخستاين

لقاء سعادة امللحق الثقايف الكويتي

لقاء وفد من جامعة  LYONالفرنسية

رؤساء الجامعات األردنية يشاركون يف ندوة حول اسرتاتيجية
التعليم العايل يف جامعة البرتا

لقاء ترحيبي بوفد من جامعة يوتا األمريكية

سعادة الدكتور عبد الخرابشة نائب مدير هيئة مكافحة الفساد

18
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تكريم

تكريم

تكريم األستاذ الدكتور عدنان بدران يف حفل تخريج جامعة فلسطني التقنية  /خضوري -طولكرم  2014يتسلم شهادة رشفية

من اليمني :أ.د .عدنان بدران ،أ.د .رامي حمد الله/رئيس الوزراء
الفلسطيني ،أ.د .مروان عورتاين/رئيس جامعة فلسطني التقنية

سعادة النائب السابق عبلة أبو علبة

املدارس النموذجية تكرم أ.د .عدنان بدران
20

من اليمني :أ.د .عدنان نايفة ،أ.د .عدنان بدران
أ.د .مروان عورتاين

الروايئ الشاعر إبراهيم نرص الله

الدكتور عيل نايفة

جامعة الزرقاء تكرم أ.د .عدنان بدران يف املؤمتر العريب الدويل
الرابع لضامن جودة التعليم العايل

أ.د .مروان عورتاين رئيس جامعة فلسطني التقنية "خضوري"
يكرم أ.د .عدنان بدران رئيس الجامعة

دولة الدكتور معروف البخيت

أ.د .أسعد عبد الرحمن

األستاذ نواف الزرو

أ.د .رئيس الجامعة يف املؤمتر الوطني الثالث ( العنف يف الجامعات
األردنية ) مبناسبة فوز جامعة البرتا بالجامعة الخالية من العنف
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تكريم

الجامعة في خدمة المجتمع المحلي

قدامى خريجي مدرسة خضوري –فلسطني يف جامعة البرتا

أ.د .رئيس الجامعة يخرج طلبة املدارس النموذجية

أ.د .رئيس الجامعة يرعى حفل تخريج مدارس الحصاد

نيابة عن جاللة امللكة نور الحسني أ.د .عدنان بدران يعلن عن منح جائزة امللك حسني والقيادة لعام  2012إىل Malala Yousafzai

أ.د .رئيس الجامعة يحارض يف جمعية رجال األعامل األردنيني
بعنوان ( مستقبل الطاقة يف األردن )
22

جامعة البرتا وبالتعاون مع منتدى الفكر العريب تقيم ندوة حوارية
حول ( التعليم وامليثاق االجتامعي العريب ) برعاية
سمو األمري الحسن بن طالل
23

الجامعة في خدمة المجتمع المحلي

الجامعة في خدمة المجتمع المحلي

طلبة جامعة البرتا يشاركون يف حملة تصويت عىل موقع البيت األبيض
األمرييك لنزع السالح النووي بالتعاون مع السفارة الكازاخستانية

محارضة أ.د .رئيس الجامعة بعنوان ( آفاق وتحديات التعليم
العايل يف الوطن العريب ) يف املؤمتر العريب الدويل الرابع لضامن
جودة التعليم العايل يف جامعة الزرقاء

الحملة الخريية الشتوية لنادي الجامعة

صورة جامعية ملمثيل دور األيتام

محارضة أ.د .رئيس الجامعة بعنوان ( االتجاهات الجديدة يف مجال الطاقة
املتجددة ) ضمن أعامل ورشة الحوار الوطني الثالثة والدورة التدريبية األوىل
للمشاريع الكبرية للخاليا الشمسية

أ.د .رئيس الجامعة يرعى حفل إشهار كتاب ( حان وقت
الكالم ) ملؤلفه وزير اإلعالم السابق د .سمري مطاوع يف مركز
الحسني الثقايف

حملة التربع بالدم يف الجامعة

زيارة أ.د .رئيس الجامعة ملدارس اليوبيل

رئيس مجلس امناء املنتدى العريب للبيئة والتنمية أ.د .عدنان بدران يف صورة جامعية مع
املشاركني يف مؤمتر املنتدى تحت عنوان "بحث الطاقة املستدامة يف البلدان العربية"

صورة أخرى من املؤمتر

أ.د .رئيس الجامعة يرعى حفل تخريج مركز التعليم املستمر
وخدمة املجتمع املحيل

إقامة بازار خريي لجمعية األرس التنموية
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الجامعة في خدمة المجتمع المحلي

الجامعة في خدمة المجتمع المحلي

مهرجان البرتا التاسع إلحياء الرتاث العريب والفنون الفلكلورية للمدارس الثانوية

جامعة البرتا تحتفل بعيد االستقالل الثامن والستني

صورة جامعية لنهايئ بطولة املؤسسات اإلعالمية لكرة القدم التي
أقيمت يف جامعة البرتا
26

صورة جامعية لنهايئ بطولة الجامعات يف كرة القدم مبناسبة عيد
االستقالل

تكريم املؤسسات اإلعالمية املشاركة يف البطولة

املباراة النهائية لبطولة "أبو الحسني" الكروية الرابعة للمدارس
الثانوية

صورة جامعية للفريق الفائز يف البطولة

وصورة أخرى من تسليم ميداليات البطولة

حفل إفطار لأليتام يف الجامعة

زيارات مدرسية
27

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» األمريكية.
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 اتفاقية مع مؤسسة أميد إيست
بهدف إنشاء وإدارة برنامج امتحان التوفل لطلبة جامعة البرتا ،لتقييم مستوى الطلبة يف اللغة اإلنجليزية ،كام وقعت اتفاقية تعاون يف املجاالت الفكرية
والعلمية مع منتدى الفكر العريب  ،ووقعت اتفاقية مع منتزه عامن لألعامل ،واتفاقية أخرى مع جامعة فلسطني التقنية  -خضوري ،كام تم توقيع اتفاقية
مع رشكة البرتاء للتنمية البرشية ،واتفاقية بني الجامعة ورشكة .Microsoft

توقيع اتفاقية بني جامعة البرتا ومنتزه عامن لألعامل

توقيع اتفاقية بني جامعة البرتا ومنتدى الفكر العريب

توقيع اتفاقية بني جامعة البرتا ورشكة Microsoft

توقيع اتفاقية بني جامعة البرتا ورشكة البرتاء للتنمية البرشية
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في رحاب الحرم الجامعي
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محطات مضيئة في مسيرة جامعة البترا

محطات مضيئة في مسيرة جامعة البترا
فوز جامعة البترا بدرع وجائزة الجامعة الخالية من العنف

فوز جامعة البترا بالمركز األول في مسابقة بحثية في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

فازت جامعة البرتا بدرع وجائزة الجامعة الخالية من العنف ،وذلك خالل انعقاد املؤمتر الوطني الثالث ،بعنوان "العنف يف الجامعات
األردنية أسباب وحلول" برعاية األستاذ الدكتور عدنان بدران ،حيث أعلن رئيس اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر ،رئيس جمعية الفكر
والثقافة ،الدكتور محمد نصار ،نتائج مراقبة ورصد الجامعات األردنية الخالية من العنف ،حيث حصلت جامعة البرتا عىل جائزة الجامعة
الخالية من العنف ،تقديرا ً لجهودها يف املحافظة عىل بيئتها خالية من العنف الجامعي.

فاز طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا باملركز األول ،يف املسابقة البحثية التي نظمتها جامعة األمرية سمية للتكنولوجيا ،من
خالل "املؤمتر الطاليب األردين الثاين" يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،والذي قبل فيه  24بحثا من مختلف الجامعات األردنية ،عىل
مستويي البكالوريوس واملاجستري .واملرشوع البحثي الفائز هو بعنوان:
«»Medical Application for Detecting Corneal Ulcers
والفريق مكون من الطالبني :طيف أكرم ومحمد العزاوي ،بإرشاف د .أحمد شبيطة ،ود .نرسين العتوم .وقد أشاد طاقم املحكمني مبستوى
املشاريع البحثية يف جامعة البرتا ،ومدى تفوقها ،ومتابعتها لكل املستجدات التي تطرأ يف عامل تكنولوجيا املعلومات و قطاع االتصاالت.
وسوف يتم نرش البحث الفائز يف مجلة علمية عاملية محكمة.

2013/07/14

2014/5/20

فوز جامعة البترا في مسابقة معمارية على مستوى كليات العمارة في الجامعات األردنية
فاز طلبة هندسة العامرة يف جامعة البرتا ،باملسابقة املعامرية التي تعقد سنويا عىل مستوى كليات العامرة يف الجامعات األردنية ،بتنظيم
من امللتقى املعامري الوسيط ،تحت عنوان:
“ ”Jury Tour Day 2014حيث اختارت لجنة التحكيم ،واملكونة من نخبة من أهم املهندسني املعامريني يف سوق العمل والجامعات
األردنية ،املرشوع الفائز وهو بعنوان" :بناء وحدات سكنية يف مخيم الطالبية" واملرشوع من تصميم الطلبة :رنيم قدورة ،وغدير عنبتاوي،
ولوزانا طه ،وبراء الرفاعي ،وعامر خلوف.
2014/5/26

جامعة البترا تفوز بالمركز األول في المؤتمر الدولي :تمكين المرأة اجتماعي ًا واقتصادي ًا :مشروعات من أجل التقدم.
ابتكر طلبة جامعة البرتا ثالثة مشاريع ريادية ،وتقدموا بها إىل ملتقى سيدات األعامل ،مع عدة جامعات أردنية ،وذلك ضمن تشجيع روح
املبادرة يف قطاع األعامل لدى طلبة الجامعات ،وفاز مرشوع «مصنع إلعادة تدوير الزجاج» وتم تقدميه إىل املؤمتر الدويل":االتحاد من أجل
املتوسط" ،الذي عقد مؤخرا يف برشلونة ،حول «متكني املرأة اجتامعياً واقتصادياً :مرشوعات من أجل التقدم»
2014/4/7

جامعة البترا تفوز بالمركز األول بمسابقة «كأس التخيل»
أعلنت رشكة «مايكروسوفت األردن» عن فوز فريق  Life Makerمن جامعة البرتا  /كلية تكنولوجيا املعلومات ،باملركز األول عىل مستوى
األردن ،يف مسابقة كأس التخيل ( ،)Imagine Cupالتي تسعى إىل ابتكار حلول لتوظيف التكنولوجيا يف مجاالت الحياة املختلفة ،وذلك
عن مرشوع « .»Mission Possibleوالفريق مكون من الطالب :يوسف السعافني ,وعبد الرحمن الحاج حسني ,ويزن أبو حميدة ،ومحمود
كحلة ،بقيادة األستاذ عز الدين مطر.
وقد تم هذا اإلعالن خالل حفل رعاه معـايل وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،نائبا عن جاللة امللكة رانيا العبد الله ،حيث تأهل
للنهائيات  11فريقاً ،يضم  124طالبا وطالبة من مختلف الجامعات األردنية.
2014/5/4

30

تفوق طلبة جامعة البترا في الكفاءة الجامعية بمعظم التخصصات
رعى أ.د .عدنان بدران رئيس جامعة البرتا احتفال الجامعة بتكريم الطلبة املشاركني يف امتحان الكفاءة الجامعية ،حيث تفوق أداء طلبة
الجامعة  /املستوى العام عىل أداء طلبة الجامعات األردنية بفارق ست درجات ،يف معظم التخصصات ،مام يؤكد ميض «البرتا» الجامعة عىل
طريق الجودة ،وفق رؤية محددة ،وخطة اسرتاتيجية مدروسة.
2014/2/23
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الخرّيجين
الجامعة في ذاكرة ِ
االســـــم :د .طارق الرمياوي
الـتخصص :التصميم الجرافييك
سنة التخرج2006 :
الــوظيفة :مخرج أفالم رسوم متحركة
محارض يف كلية العامرة والتصميم يف جامعة البرتا .حصل عىل درجة البكالوريوس يف تخصص التصميم
الجرافييك من جامعة البرتا عام  ،2006ومن ثم ابتعث من قبل الجامعة إلمتام دراساته العليا يف
اململكة املتحدة .أنهى مرحلة املاجستري يف تخصص إخراج االفالم املتحركة عام  2010من مدرسة
نيوبرت السينامئية .ويف عام  2014أكمل رسالة الدكتوراه التي تحمل العنوان" :اإلخراج السيناميئ
للرسوم املتحركة يف الوطن العريب" من جامعة لفربة الربيطانية .كام قام بصناعة وإخراج عدد من األفالم
التحريكية القصرية والتي تم عرضها يف أكرث من  100مهرجان عريب ودويل ،وحصل أيضا عىل  15جائزة
يف مجال األفالم التحريكية والتصميم الجرافييك عىل املستوى املحيل والعريب والدويل.
االســـــم :م .بثينة زيك أبو روزا
الـتخصص :إدارة أعامل
سنة التخرج1995 :

ِ
مؤسسات األممِ املتحدة
الــوظيفة :مدي ٌر إدار ٌّي يف إحدى
ِ
مؤسسات األممِ املتحدة ،وهي
لقد بدأتُ حيايت املهني َة بالعم ِل مساعد ًة ملدير عا ّم يف رشك ٍة خاصةْ ،وها أنذا اليو َم مدي ٌر إدار ٌّي يف إحدى
وكال ُة األممِ املتحد ِة ِ
لغوث وتشغي ِل الالجئني الفلسطينيني يف الرشقِ األدىن (األنروا) .وقد أتا َح يل وجودي يف هذه املؤسس ِة املعروف ِة
برسال ِتها اإلنساني ِة السامي ِة إىل نضوجي فكرياً وعلمياً ومهنياً ،إ ْذ فتَ َح ْت يل العدي َد من املجاالت ،ودع ْم ِتني بالعدي ِد من الدورات
ِ
الرشف أن أكو َن جزءاً من ِ
كان آخ ُرها إدار َة املشاريع ،وكان يل ُ
املخيامت مبنهجي ٍة جديد ٍة
تاسيس برنام ِج البني ِة التحتية ،وتحس ِني
ِ
املجتمعات املحلي ِة يف املخيامت .
مرتكز ٍة عىل التشاركي ِة مع أبنا ِء
أما جامعتي العزيزة ،فإين انته ُز هذه املناسبة السعيدة ألمت ّنى لها دوا َم التق ّد ِم و االزدهار ،وأن تبقى رصحاً علمياً بارزاً ،تنهلُ منه
األجيالُ املقبلة ،يف ظل إدارتِها الحكيم ِة ،وأساتذتِها األجالء ،وإدارييها املخلصني.

االســـــم :جامنة الشهوان
الـتخصص :نظم معلومات إدارية
سنة التخرج2003 :
الــوظيفة :مدي ٌر يف امللكية األردنية

ٍ
ذكريات جميلةً ،تَ َرك َْت عىل قارع ِة القلبِ وأبها ِء العق ِل أجملَ
يرش ِفُ ْني ويسع ُدين يف هذا اليومِ أ ْن أشاركَ ُك ْم فرح َة تخ ٌرجِكم ،وأَ ْن أستعي َد معكم
ِ
أبجديات ِ
البحث واملعرفة ،ووضعتْ ِني عىل بداي ِة املسا ِر لحيايت املهنية ،فمن ُذ اليومِ األو ِل يل يف الجامعة ،وأنا أنهلُ من
اللحظات ،وخطَّط َْت معها
ِ
ِ
ِ
التقنيات ،وأسمى األخالق.
اكب أحدثَ العلومِ  ،وأفضلَ
َيت بقاعد ِة
أساتِذيت وزماليئ شتَى
املعارف والعلومِ  ،وارتق ُ
املعلومات ً
خاصتي لتو َ
ِ
املعلومات االدارية ،الشعلة التي أنا َرتْ يل ُدروباً من النجاح ،فقد أتا َح
يُ َع ٌد التحاقي بجامع ِة البرتا بكلي ِة العلوم اإلدارية واملالية ،يف ِ
تخصص نظمِ
ِ
التخص ُص ،والسمع ُة الطيب ُة التي تحظى بها جامع ُة البرتا ،الفرصة لدخو ِل سوق العم ِل يف ِ
الرشكات يف األردن والخارج ،إالَ أنّني
كربيات
يل هذا ّ
اخرتتُ أ ْن أعملَ يف رشك ِة امللكي ِة األردني ِة ،التي أفتخ ُر وأعت ُز بكل لحظ ٍة خدمت فيها ،فمن ُذ العام ( 2004عام التحاقي بامللكية األردنية) وحتى
هذا اليوم ،وأنا أواصلُ التفوقَ يف مساري الوظيفي ،حيثُ متَ ت ترقي ِتي لرتب ِة مدي ٍر منذ عام .2010
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االســـــم :حسن سليم أبوعساف
الـتخصص :الصحافة واإلعالم
سنة التخرج2009 :
الــوظيفة :موظف يف مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون
بدأتُ حيايت العملي َة موظفاً يف مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون ،منسقاً يف دائرة العالقات العامة والدولية ،وكنت حينها أدرس
وأعمل يف ذلك الوقت .وبعد حصويل عىل شهادة البكالوريس يف تخصص الصحافة واإلعالم ،انتقلت إىل دائرة الربامج معداً
ومقدماً يف برنامج "يسعد صباحك"  ،باإلضافة إىل تقديم النرشة الجوية ،وتقديم الربامج امليدانية عىل شاشة التلفزيون األردين.
هذا النجاح الذي أعتز وأفتخر به ،يعود فضله إىل رب العاملني ،ثم إىل جامعتي الحبيبة وأساتذيت األفاضل ،وأخص بالذكر
أساتذيت يف قسم الصحافة واإلعالم ،فلهم مني تحيه شكر وإجالل ،فهم الذين ساهموا بجهدهم املتواصل يف إعدادنا إعداداً
علمياً وتربوياً لنكون صالحني لحمل األمانة.

االســـــم :حنان أبوفودة
الـتخصص :تربية طفل
سنة التخرج2008 :
الــوظيفة :دكتورة إرشاد نفيس
ِ
تحققت بحم ِد اللهِ،
وكانت املشاع ُر مختلط ًة ب َني مشاع ِر السعادة ،أل َن أمنيتي
اليوم الذي بدأتُه ...كان شعوراً ال ُ
ْ
يوصفْ ،
ِ
ِ
ومشاع ِر ِ
ُ
بالدعم الذي
ن
لك
كبرية.
ومسوؤليايت
،
د
أوال
ة
أربع
وعندي
ٌ،
ة
متزوج
وأنا
ة
بالجامع
التحقت
الخوف من املجهو ِل ،ألنني
ْ ِ
ُ
استطعت ِ
يض يف طريقي .واآلن أحملُ مشاع َر الفخ ِر واالعتزا ِز لحصويل عىل درج ِة
أساتذيت،
ُ
تلقيتُ ُه من ِ
تخطي العرث ِات ،وامل َ
مسرييت وحصويل عىل
البكالوريوس من ه ِذ ِه الجامع ِة العريقة ،التي َغدَتْ ُع ْنواناً للتمي ِز والعطا ِء واإلبداع ،وأ َهلتْني ملتابع ِة ِ
النفيس من الجامع ِة األردنية.
درج ِة املاجستري ،من ثَ ّم درج ِة الدكتورا ِة يف اإلرشا ِد ِ
هذا النجا ُح الذي أعت ّز وأفتخ ُر ب ِه ،يعو ُد فضلُ ُه إىل ربِ العاملني ،ثم إىل جامعتي الحبيب ِة ،وإدارتها الحكيمة ،وأساتذيت األفاضل،
ٍ
زلت أتواصلُ
العلوم الرتبوي ِة ،ممن أس َد ْوا إيل
وأخص بالذكر مجموع ًة مق ّدر ًة من األساتذة األجالء يف قسم ِ
خدمات جليلة ،وال ُ
معهم ألفي َد من علمهم وخرباتهم.

االســـــم :خالد محمود صبح
الـتخصص :إدارة أعامل
سنة التخرج2007 :
الــوظيفة :موظف يف دائرة اإلحصاءات العامة
بعد التخرج التحقت مبركز إحصاء ديب يف اإلمارات ،وبعدها بسنة التحقت مبركز أبوظبي لإلحصاء ،وما
زلت عىل رأس عميل يف اإلمارات ،مع العلم بأين أصبحت بعد تخرجي مبارشة رئيس قسم يف دائرة
اإلحصاءات العامة ،ولكن بعد املقابلة مع مركز إحصاء أبو ظبي ،تم االلتحاق به باسم باحث إحصايئ،
وحالياً أنا أعمل مساعدا ً لرئيس قسم يف املؤسسة نفسها يف اإلمارات.
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االســـــم :رميا البغدادي العدوان
الـتخصص :صحافة وإعالم
سنة التخرج1999 :
الــوظيفة :مذيعة نرشة األخبار يف "قناة اليوم" الكويتية
تسعدين املشاركة ..فأنا طالبة تخرجت من كلية اآلداب (قسم صحافة وإعالم) سنة  ،1999وعملت
صحافية يف دولة الكويت ،التي أقيم بها منذ  11سنة وقد حصلت عىل املاجستري من إحدى الجامعات
البحرينية ،ويف عام  2011حصلت عىل املركز األول يف مسابقة مركز دراسات الجزيرة عىل مستوى
الباحثني العرب ،وحاليا أعمل مذيعة لنرشة األخبار يف قناة اليوم الكويتية.

االســـــم :محمد عمر محمد حسن
الـتخصص :إدارة أعامل
سنة التخرج2010 :

الــوظيفة :مذيع ومقدم لنرشات األخبار الرئيسية يف "قناة االن”
تخرجت من كلية الصحافة واإلعالم يف جامعة البرتا ،وبدأت مسرييت اإلعالمية منذ دخويل الجامعة بتسجيل برامج
وثائقية لعدد من الفضائيات املعروفة ،وكنت حينها أصغر معلقي الربامج الوثائقية عمرا ،واملعتمدين من ناشيونال
جيوغرافيك أبو ظبي والجزيرة الوثائقية واستمريت لسنوات أعمل عىل تسجيل الربامج الوثائقية ،حتى أصبح صوتا
مألوفا لعشاق هذا النوع من الربامج  .عميل أثناء الدراسة مل يكن عائقا ،خصوصا بعد أن وجدت كل دعم وتشجيع
من املدرسني والعمداء يف جامعة البرتا ،والذين تابعوين بالنصيحة واإلرشاد .انضم إىل اذاعة "صوت املدينة" األردنية
لفرتة ،وعملت يف تقديم األخبار والربامج ،كام عملت لدى عدة قنوات تلفزيونية أهمها "التلفزيون األردين" وناشيونال
جيوغرافيك ،وكرمت ثالث مرات كأفضل إعالمي أردين شاب ،وحصلت عىل ميدالية ذهبية من جاللة امللكة رانيا
العبدلله ،لجهودي املجتمعية .وبعد سبع سنوات من العمل اإلعالمي وتقديم ما يزيد عىل عرشة برامج تلفزيونية
وإذاعية ،انتقلت للعمل يف فضائية "اآلن" يف ديب ،كمذيع ومقدم لنرشات األخبار الرئيسية ،ولفتح صفحة جديدة من
الطموح ،ولكن عىل مستوى عريب.

االســـــم :وليد محمود نارصالقييس
الـتخصص :علوم مالية ومرصفية
سنة التخرج2007 :
الــوظيفة :رئيس قسم
التحقت بالجامعة بعد خدمة يف البنك املركزي زادت عىل أحد عرش عاما ،وكان عدم الحصول عىل الشهادة
الجامعية األوىل السبب الوحيد ملنعي من التنافس عىل الدرجات ال ُعليا ،وبعد تخرجي عام  2007بدرجة امتياز،
استطعت الدخول للمنافسات ،ونافست عىل مركز واحد فقط لوظيفة رئيس قسم مع خمسة موظفني من زماليئ
يحملون مؤهالت أعىل من مؤهيل ،ومن جامعات حكومية وأجنبية  ،واجتزت كافة االختبارات بنجاح ،متفوقا
عليهم جميعا .
أحمل يف نفيس العرفان الكبري ألساتذيت يف الجامعة ،وللجامعة نفسها ،التي كان لها الدور األكرب يف تزويدي باملعرفة
الالزمة والشهادة املطلوبة ،كل الفضل والعرفان والشكر الجزيل لكل من ساهم يف إشعال منارات املعرفة يف
جامعتي الحبيبة.
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القصيدة التي كتبت بمناسبة احتفال جامعة البترا باليوم العالمي لحرية الصحافة

برعاية األستاذ الدكتور عدنان بدران
“رئيس الجامعة”
شعر :أ.د .تيسير أبو عرجة

ع��ل��ى الشفتين نحييها ن���ردده���ا كأغنية
وف���ي العينين نسكنها حكايتها ربيعية
وغ��ال��ي��ة ل��ه��ا ن��س��ع��ى ب���دم ال��ق��ل��ب م��روي��ة
ل��ه��ا ع��ب��ق ل��ه��ا س��ح��ر ل��ه��ا ت��ت��س��اب��ق ال��دن��ي��ا
بطعم العشق نعرفها بلون ال��زه��ر وردي��ة
ه��ي الحلم ال���ذي ت��ب��دو مسيرته كفاحية
وت��س��ق��ط دون��ه��ا األرواح ف��ي ح���ال فدائية
ن��ض��ال ال��ف��ك��ر وال��ت��ع��ب��ي��ر وال��ع��ن��وان حرية
ن����زاع����ات م��س��ل��ح��ة وأف����ع����ال ج��ن��ون��ي��ة
وص���وت ال��ح��ق م��رت��ف��ع ل��ه إل��ه��ام��ات محنية
وص���وت ال��ف��ك��ر ال يخبو ل��ه ن��ب��رات��ه العليا
وص��وت الحر منطلق مع األح���رار في الدنيا
وف���ي ال��ب��ت��را ل��ن��ا ب��ي��ت ب��ه األج����واء سحرية
ه��ن��ا ال��ت��اري��خ واإلن���ج���از واآلم�����ال وال��رؤي��ا
هنا “القسم” ال��ذي ينمو بعزم ص��ادق النية
هنا ”ال��ق��س��م” ال���ذي ي��غ��دو ب��ع��ون اهلل كلية
ه��ن��ا ال��ب��ت��را ل��ه��ا دفء ونكهتها خصوصية
ه��ن��ا ال���رب���ان ي��ب��ن��ي��ه��ا وط��ل��ت��ه��ا ج��م��ال��ي��ة
هي البترا ومع “ب��دران” بهدب العين محمية
معا نبني  ..معا نمضي  ..مسيرتنا نضالية
هنا البترا  ..معين ال��ح��ب ..واآلم���ال وردي��ة
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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 الذايت ،واكتساب املعرفة حتى
بعد التخ ُّرج.
استقطاب خرية الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس.
توفري أحدث الوسائل التقنية لتعزيز العملية التعليمية.

القيم

التحيل 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 خالل العام
الجامعي 2014/2013
عقد قسم العلوم الرتبوية دورة تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية
يف كلية اآلداب والعلوم ،حول إدخال املعلومات وتحديث البيانات
الشخصية عىل املواقع االلكرتونية.
عقد دورة حول حوسبة االمتحانات ،لتمكني أعضاء الهيئة
التدريسية من برمجة امتحاناتهم عىل أجهزة الحاسوب.
تعاون رئيس قسم العلوم الرتبوية مع مكتب ضامن الجودة ،حيث
قدم ورشة عمل بتاريخ  2013/12/31ألعضاء الهيئة التدريسية
38

كلمة العميد
يف الجامعة ،حول" :صياغة األهداف التعليمية املقصودة وكيفية
تحقيقها ،وربطها بالنتاجات املتوقعة بالتخصص".
عقد قسم الطفولة املبكرة ورشة عمل متخصصة يف رسد القصص
لألطفال ،استضاف لتقدميها الدكتورة مجدولني خلف .حرض الورشة
عدد من معلامت رياض األطفال يف املدارس املستقلة الدولية
واملدارس األردنية الدولية ،وطالبات تخصص تربية الطفل.
أقامت اللجنة الثقافية يف كلية اآلداب والعلوم وقسم اللغة
العربية وآدابها عىل مرسح الجامعة بتاريخ  2013/11/21ندوة
للزميل األستاذ الدكتور عصام سخنيني ،تحدث فيها عن كتابيه
الصادرين حديثاَ ( :مقاتِل املسيحيني :نجران 523م والقدس  614م
وصفحات أخرى من تاريخ التنكيل اليهودي بهم)( -رصاع املصالح
النفطية وتأثريه يف نشوء القضية الفلسطينية يف بدايات القرن
العرشين).
أقام قسم اللغة العربية ندوة "تجارب يف تدريس العربية" يوم
ئييس ،حيث نوقشت
الثالثاء  2014/1/14عىل مرسح البرتا ال ّر ّ
خاللها تجارب يف تعليم اللغة العربية يف الجامعات األردنية
املتخصصني ذوي الخربة املمت ّدة والحديثة يف
مبشاركة عدد من
ّ
التّدريس.
استضاف قسم العلوم الرتبوية النقيب "سيف الرقاد" ،من إدارة
مكافحة املخدرات ،للحديث عن املوضوع لطلبة مساق قضايا
معارصة بتاريخ  2013/11/6و.2013/11/11
استضاف قسم العلوم الرتبوية ،دولة األستاذ عبد الرؤوف الروابدة
رئيس مجلس األعيان ،للحديث عن األردن والربيع العريب .عقدت
املحارضة عىل مرسح الجامعة بتاريخ .2013/12/23
استضاف قسم الصحافة واإلعالم كالً من مدير عام وكالة األنباء
األردنية ،السيد فيصل الشبول ،ومدير مكتب رويرت ،السيد سليامن
الخالدي ،وخبري اإلعالم اإلرسائييل ،السيد تيسري مشاقبة للحديث
حول قضايا الصحافة ،ضمن املساقات التي يدرسها القسم.
املسابقات الثقافية
أقام قسم اللغة العربية مسابقة جامعة البرتا األدبية (جائزة
محمود السمرة  )2013يوم الثالثاء املوافق  2013/12/24عىل
املرسح الرئييس  /البرتا ،وتضمنت الحفلة توزيع الجوائز عىل
املراكز األوىل يف مسابقة األدب والشعر ،وتوزيع الدروع عىل
امل��دارس التي فاز طلبتها باملراكز الثالثة األوىل يف كل حقل،
وتوزيع الشهادات التقديرية والهدايا عىل لجان التحكيم ،واللجنة
التحضريية والطلبة املشاركني.

الطلبة الخريجون من كلّية اآلداب والعلوم
بادئ ذي بدء ،أهنئكم بحصولكم عىل الشهادة الجام ّعية .إن حصولكم عىل الدرجة الجامعية يعترب بحد ذاته إنجازا ً
عظيامً ،بعد أن بذلتم جهودا ً كبرية خالل سني دراستكم ،لتحققوا ما تصبون إليه ،ولتبلغوا األهداف املنشودة التي سعيتم
وراءها ،من أجل كسب املهارات واملعارف ،يف مختلف التخصصات التي قدمتها لكم كليتكم :اللغوية والرتبوية والعلم ّية.
إن ذاكرتكم ،وأنتم تقفون عىل عتبة مرحلة جديدة من حياتكم ،تحفل بأولئك الذين مل يعرفوا الكلل وامللل يف سبيل
رعاية مسريتكم الرتبويّة والعلم ّية ،فالشكر والتقدير لجامعة البرتا التي منحتكم الفرصة لتنهلوا من علومها ،والشكر واالمتنان
ألساتذتكم الذين قضوا وقتهم كله يف رعايتكم وتلبية احتياجاتكم.
إنكم شباب مفعم باإلرادة والطموح ،وطاملا أنتم كذلك سيكون املستقبل مرشقاً أمامكم ،متمنياً لكم مزيدا ً من النجاح
والتوفيق.
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
د .زياد أبو لنب  /محارض غري متفرغ
م .هوازن القايض  /محارض غري متفرغ
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د .هارون محمد الربابعة

قسم اللغة اإلنجليزيّة  /أعضاء هيئة التدريس

د .نهال مصطفى عمرية
رئيس القسم

أ.د .أحمد ياسني القطب

أ.د .عبد الباقي محمد الصايف

أ.د .محمد إسحق العناين

د .نافذ أنطونيوس شامس

د .زينب محمد رسول الكيالين

د .نهى أسعد سلطان

م .أمينا عزام األسري

م .فادية قاسم عبد الهادي

م .نتاليا محمود عيل

م .جهينة نهاد املوىس

أ.د .ماجد فليح النجار

د .عال محمد كامل الدباغ

م .عبري جورج شنيص
باإلضافة إلى:
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م .هبة سليم عمرو

د .ي�������ارا م����ج����دي ص���ربي
م .ح��ن��ني أح���م���د ال���ع���دوان
م .داي����ان����ا م��ح��م��د ش��اه��ني
أ.د .عبدالله الشناق  /محارض غري متفرغ
د .أحمد الحسن  /محارض غري متفرغ
م .جود الشهوان  /محارض غري متفرغ

قسم العلوم التربوية  /أعضاء هيئة التدريس

أ.د .فخري رشيد خرض
رئيس القسم

أ.د .محمود عطا حسني

د .أسيل أكرم الشوارب

د .بارعة بدر الدين النقشبندي

د .حاتم أحمد الرصايرة

د .سناء عبد الوهاب الكبييس

د .سهيلة عيىس أبو السميد

د .محمود جامل السلخي

د .إسحق محمد رباح

د .إسامعيل محمد الزيود

د .إميان محمد غيث

د .تغريد توفيق أبو حمدان

د .سهري فارس السوداين

د .عيل سالمة الخضور

د .قاسم جميل الثبيتات

د .مي سليم الطاهر

د .نرمني يوسف غوامنة

د.نهيل محمد الجابري

باإلضافة إلى:
د .فاطمة سليم الطراونة
م .فاتن فياض قناديلو
م .هيفاء يحيى بركات
أ.د .فهمي مقبل /محارض غري متفرغ
د .هشام راجي العميان

م .شيامء فتحي موىس

اليوم العلمي "مهارات الحياة" لقسم العلوم الرتبوية

48

49

الصحافة واإلعالم  /أعضاء هيئة التدريس
قسم ّ

أ .د .تيسري أحمد أبو عرجة
رئيس القسم

د .تيسري طه مشارقة

د .عبد الكريم عيل الدبييس

أ.د .عبد الرزاق محمد الدليمي

د .أحمد حسني محمدين

د .إبراهيم فؤاد الخصاونة

د .حسام مصطفى العتوم

د .زهري ياسني الطاهات

د .سليم يوسف عبد الرحيم

د .محمد صاحب الشحامين

د .نرسين رياض عبد الله

باإلضافة إلى:
د .ح��ي��اة روم���ان���وس الحويك
د .م���ن���ال ه����الل م���زاه���رة
د .إبراهيم أبو عرقوب /محارض غري متفرغ
م .وسن زكريا حداد
54

م .أمين فريد مسنات

قسم الكيمياء  /أعضاء هيئة التدريس

د .نبيل مصباح الدريني
رئيس القسم

د .رامي عبد املجيد عبد الرحيم

د .عبد املنعم محمود الطويق

د .هاين عيل ياسني

باإلضافة إلى:
أ.د .صربي صادق محمود

م .ليىل عوين قدورة

م .نهى إسامعيل سويدان

اليوم العلمي لقسم الكيمياء
61

قسم العلوم األساسية  /أعضاء هيئة التدريس

د .فارس عبد الجبار بدوي
رئيس القسم

د .محمود محمد كتكت

د .رفيق عبد الله الخرض

د.صالح أحمد قطيشات

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

د .مي يعقوب النشاشيبي

د .وسيم أحمد عودة

م .غسان خميس أبو فودة

ورشة عمل حول الوقاية من العنف

65

من أنشطة كلّية اآلداب والعلوم

االحتفاء بيوم العربية

66

من أنشطة كلّية اآلداب والعلوم

تجارب يف تدريس اللغة العربية

مشاريع تخرج طلبة قسم الصحافة واإلعالم

اليوم العاملي لحرية الصحافة

حفل إطالق الصحيفة اإللكرتونية

معرض مشاريع تخرج طلبة تربية الطفل

حفل تخرج الفوج األول من طلبة قسم اللغات الحديثة

زيارة وفد جامعة يوتا األمريكية

توزيع شهادات جامعة يوتا األمريكية

محارضة لدولة الدكتور معروف البخيت

محارضة لدولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة
67

كلّية العمارة والتصميم

كلمة العميد
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

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.

عىل صفحات عدد جديد من محبتكم القامئة اليوم ،وأنتم تستعدون لالنتقال إىل مرحلة جديدة يف الحياة.
اليوم تخرجون إىل معرتك الحياة ،وقد تم تزويدكم بالعلم واملعرفة ،واكتسبتم املهارات التي متكنكم من مزاولة العمل املتميز
والهادف ،املتوجه للمجتمع بشتى الوسائل ،سواء أكان يف هندسة العامرة ،أم التصميم الداخيل ،أم التصميم الجرافييك.
يوم جديد يفتح لكم أبواب عامل جديد ،عامل مامرسة املهنة وخربة الحياة الحقيقية .يف مخيلتي ترتسم صورة مرشقة البتسامة
عذبة لطلبة متحابني ،مل ينفكوا يعملون بجهد كبري ،اجتهدوا وسهروا الليايل يف سبيل الوصول إىل 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
مستوى أكرث
الفريق إلنجاز املهام املوكلة إليكم بتميز ،مع تفكري موضوعي ،وثقة عالية بالنفس ،وتنافسية يف الوصول إىل
ً
إبداعاً ،لتلبية حاجات املجتمع وطموحاته.
اليوم إذ تدخلون هذا العامل الجديد ،عامل مامرسة املهنة والتنافس يف الحياة ،أجد نفيس أوصيكم بالوعي واإلخالص والحس
الجميل ...انهضوا ،وتفهموا األشياء واألحداث حولكم  ...لخدمة مجتمعكم بشتى الوسائل  ...انرشوا الجامل 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 ،،،
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عميد كلية العامرة والتصميم
د .هدير مرزة

71

قسم هندسة العمارة  /أعضاء هيئة التدريس

د .خالد كامل الطرزي
رئيس القسم

د .عمر موىس عمرية

د .ليىل حمدي البسطامي

د .هدير إسامعيل مرزة

م .رانيا فايز أبو رمضان

د .خالد يوسف جيويس

م .نائلة حسني الحياري

باإلضافة إلى:
د .نــايــف عـــادل يــوســف حــداد
د .فــاطــمــة مـــيـــادة الــنــمــري
د .مـــاهـــر مــحــمــد املـــنـــارصة
د .يــــارس مــحــمــد أبــــو هــاشــم
م .فـــــداء مــحــمــد الــحــنــبــيل

م .يــاســمــني زكــريــا الــســعــودي
م .ديـــنـــا مــــــروان الــســعــدي
د.حنان أحمدالجمييل/محارض غريمتفرغ
د .عيل بني يونس/محارض غري متفرغ
د.محمدموىسالخلييل/محارضغريمتفرغ

م .ديانا جورج طرزي/محارض غري متفرغ م.محمودعاكفمراد/محارضغريمتفرغ
م .سوزان اللحام/محارض غري متفرغ م .معتصم عزمي الكرابلية/محارض غري متفرغ
م .عبدالعظيم طهبوب/محارض غري متفرغ م .منري محمد حمد/محارض غري متفرغ
م.علياء فايق العاين/محارضغريمتفرغ
م .عواطف العكور/محارض غري متفرغ

ثروتنـا ..عقـول تفكر ،وسـواعد
تعمـل ،وشـباب واعـد مسـلح
بعلـوم العصـر ..ال يعـرف
المستحيل.
72

قسم التّصميم الداخلي  /أعضاء هيئة التدريس

د .عصام متويل محمد

د.
د.
د.
م.
م.

76

د .ميادة فهمي الحيايل

م .منى مروان األنصاري

باإلضافة إلى:
واصـــف رضــــوان املومني م .فــاتــن يــوســف الــنــشــاش
رئيس القسم
م .نـــــورا مـــــازن الــطــبــاع
أحمد محمد عبد الجواد م .نـــهـــى نـــعـــامن عــثــامن
شـــــذا رامــــــز مــلــحــيــس د .ياسني العيساوي/محارض غري متفرغ
ســامــر محمد أبـــو الــوفــا م .عبدالله ارشيد/محارض غري متفرغ
ســـــــوزان عـــطـــا الـــزيـــر

قسم التّصميم الجرافيكي  /أعضاء هيئة التدريس

د .هدير إسامعيل مرزة
رئيس القسم

د .أحمد عمر أحمد

د.
د.
د.
م.
م.
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د .مارية أبو ريشة

باإلضافة إلى:
عـــــيل أحـــــمـــــد خــلــيــل م .زيـــنـــة شـــعـــبـــان الــشــيــخ
مـــحـــمـــد خـــــــريي عــمــر د .أماين جـرار /محارض غري متفرغ
نـــهـــى صـــــالح الــبــســيــوين م .سوسن الراف /محارض غري متفرغ
إبـــراهـــيـــم عــــيل بـــــدران م.ندىتيسريأبونعمة/محارضغريمتفرغ
روزا هـــــاين نـــراويـــن

م .لبنى منر العساف

من أنشطة كلّية العمارة والتّصميم
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كلّية العلوم اإلدارية والمالية

كلمة العميد

الرؤية

األساليب والتجهيزات.

أن تكون الكلية املفضّ لة للطلبة الباحثني عن تعليم ذي نوعية

خدمة املجتمع املحيل من خالل تبادل املعلومات والخربات

عالية يف مجاالت األعامل يف األردن والدول املجاورة.

وتقديم االستشارات.

الرسالة
تقديم تعليم متميز ومعرتف به دولياً ،يتالءم واحتياجات الطلبة وتتطلع الكلية مستقب ً
ال إلى:
وأسواق العمل املحلية واإلقليمية والدولية ،وتطوير برامجها
تقوية وتطوير برامج املاجستري يف إدارة األعامل MBA
األكادميية وقدرات كوادرها باستمرار ،وتشجيع البحث العلمي
والتسويق التي بدأت يف تقدميها يف العامني املاضيني.
لتحافظ عىل موقعها وسمعتها املتمي ّزة يف ميدان التعليم العايل.
استحداث برامج ماجستري أخرى يف املحاسبة والعلوم املالية
األهداف
واملرصفية مع بداية العام الدرايس  2014/2013واألعوام
تقديم برامج أكادميية ذات مستوى مت ّميز مالمئة الحتياجات
التي تليه.
الطلبة وسوق العمل.
االستمرار يف تطبيق معايري ضامن الجودة يف مختلف
تزويد الطلبة بتعليم عا ٍل مت ّميز يف مجال األعامل وتنمية
مجاالت عملها األكادميية واإلدارية.
قدراتهم إىل حدودها القصوى.
تزويد الطلبة باملعارف واملهارات التي متك ّنهم من فهم بيئة

االستمرار يف عملية التحول التدريجي نحو التعلم اإللكرتوين

األعامل والنجاح فيها.

بكل جوانبه ،باستخدام نظم التعليم اإللكرتونية املتاحة يف

توفري بيئة عمل مالمئة للبحث العلمي والتدريس بأحدث

الجامعة.

هذا هو الفوج العرشون 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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كلّية الصيدلة والعلوم الطبيّة

كلمة العميد

الرؤية

األهداف

أن تكون قبلة للعلامء واملتعلمني يف األردن واملنطقة ،وأن تقدم التعليم
املتميز يف العلوم الصيدالنية .ويسعى برنامج التغذية يف جامعة البرتا
إىل أن يحتل مكانة مرموقة عىل الصعيدين املحيل والدويل ،و أن يكون
رائدا ً بتطوير مجاالت التعليم والبحث األمثل.

لتحقيق رسالة كلية الصيدلة ،فإن األهداف ما ييل-:
 .1توفري التعليم املتميز والتطوير املهني لطلبة الصيدلة.
 .2تعزيز ملكة الفضول الفكري ،وااللتزام بالتعلم مدى الحياة
 .3تشجيع ودعم تطوير النامذج الصيدالنية ،املالمئة ملختلف بيئات
مامرسة هذه الصناعة.
 .4تعزيز أوجه الرتابط بني كلية الصيدلة واحتياجات تنمية املجتمع .
 .5تنظيم وتشجيع األبحاث التطبيقية العملية ،واألبحاث األساسية
ذات الطبيعة الصعبة ،كعنرص حيوي يف العلوم الصيدالنية.
 .6تشجيع وتطوير البحث العلمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية
وذلك للحفاظ عىل مهارات بحثية وتعليمية عالية الجودة
ليستفيد منها طلبة البكالوريوس والدراسات العليا.
 .7تشجيع األنشطة الالمنهجية التي تعزز صورة الكلية وكربياءها
ولتحقيق رسالة برنامج التغذية ،فإن األهداف هي:
إيجاد التكامل بني مواضيع املعرفة التأسيسية املتعلقة بالتغذية
(مثل العلوم الحيوية والفيزيائية والسلوكية ،والتعليم والبحث
والتقنية واالتصال واإلدارة) واملواضيع املتعلقة بتعلم وتطبيق
أساليب التغذية.
توفري أساس للمعرفة التطبيقية الخاصة بالتغذية الطبيعية
والرسيرية العامة ،وتوفري التوعية واالستشارات يف مجال التغذية
والعلوم الغذائية واإلدارة الغذائية.
تشجيع تطوير حل املشاكل املتعلقة باملوضوع ،وتحفيز مهارات
التفكري النقدي.
تعزيز الفضول الفكري ،وااللتزام بالتعلم مدى الحياة.

الرسالة
تتلخص رسالة كلية الصيدلة يف ما ييل-:
 .1تزويد الخريجني باملعرفة املتوازنة املدروسة ،وتعليمهم تحمل
املسؤولية األخالقية يف املهن املتعلقة بالعناية الصحية.
 .2توفري املعلومات واملهارات التقنية ،لتلبية االحتياجات الدوائية
املتنوعة يف القطاعني العام والخاص.
 .3أن تصبح الكلية مركزا ً تعليميا يستند إىل البحث ،ويركز عىل
التعاون بني العلوم الصيدالنية والصناعة الدوائية.
 .4تأكيد االلتزام بالتعلم مدى الحياة ،وذلك لتتمكن من املنافسة يف
سوق العمل وخدمة املجتمع.
مستوى
يهدف برنامج التغذية يف جامعة البرتا إىل تخريج مهنيني عىل
ً
عا ٍل من الكفاءة يف مجال الرعاية الصحية التغذوية ،قادرين عىل
توفري رعاية صحية عالية الجودة ،لتلبية احتياجات التطوير املستمر
يف التغذية ،وذلك ليكونوا قادرين عىل إيصال املعلومات الغذائية إىل
املجتمع ،وااللتزام بالتعلم مدى الحياة ،لتمكني الخريجني من املنافسة
يف سوق العمل.

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

عميد كلّية الصيدلة والعلوم الطب ّية
أ.د .توفيق عرفات
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من أنشطة كلّية الصيدلة والعلوم الطبيّة
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الطلبة الخريجون مع أعضاء الهيئة التدريسية
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مناقشة رسالة ماجستري يف العلوم الصيدالنية

توزيع شهادات دورة اإلسعافات األولية

لقاء عميد الكلية مع الطلبة املجرسين

حفل توزيع الدروع عىل خريجي كلية الصيدلة

البازار الخريي لكلية الصيدلة

اليوم العلمي لقسم التغذية

يوم الرتاث العريب لكلية الصيدلة

يوم الرتاث العريب لكلية الصيدلة

تشكيل شعار الصيدلة ( الكأس والثعبان)
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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
أن تقوم 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 ،وقادرين 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 ،وذلك لضامن
تحقيق مخرجات التعلم للربامج املطروحة.
تهيئة الخريجني للعمل يف السوق املحيل والعاملي ،وذلك 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 معرفة وإمكانات
أعضاء الهيئة التدريسية يف الكلية.
تسهيل إجراءات إدارة الجودة الشاملة يف الكلية.
تهيئة الكلية لتبني التعليم النوعي ،وإدارة 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 العميل.

إنجازات كلية تكنولوجيا المعلومات 2014 /2013
 تم اعتامد مرشوع «أبو العريف» من مركز امللك عبد الله الثاينللتصميم والتطوير ،وقد أبدت لجنة املركز اعجابها بفكرة املرشوع،
ووافقت عىل تقديم الدعم املادي لفريق املرشوع ،من أجل تطويره،
بناء عىل توجيهات جاللة امللك عبد الله الثاين لدعم اإلبداع والتطوير.
 شارك عميد كلية تكنولوجيا املعلومات يف فعاليات امللتقى العلمياالول للتعليم االلكرتوين ،الذي نظمته الرشكة الرشقية الحديثة لتطوير
التعليم ملواكبة الجديد يف التعلم باستخدام الحاسوب وشبكة اإلنرتنت.
 إقامة يوم علمي يف كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتاحول الشبكات الحاسوبية ،يستهدف مهنديس الشبكات واالتصاالت
اإللكرتونية ،وطلبة علوم الحاسوب ونظم املعلومات الحاسوبية،
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ومهنديس الكمبيوتر.
 كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا تفتتح مؤمترها حولتطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف تطوير الطاقة املتجددة حيث
انطلق يوم األربعاء  ،2013/5/29واستمر ملدة ثالثة أيام يف فندق
املريديان ،تحت رعاية دولة الدكتور عدنان بدران رئيس الجامعة.
 فوز جامعة البرتا يف مسابقة كأس التخيل مايكروسوفت التي تسعىاىل ابتكار حلول لتوظيف التكنولوجيا يف مجاالت الحياة املختلفة .وقد
فاز كل من فريق  The Fat Fightersوفريق  Team Balconyمن
جامعة البرتا بالجائزة الخاصة بفئة املواطنة ،والتي تتعلق بتطبيقات
الربامج التي تتميز بأكرب قدرة عىل تقديم املساهمة اإليجابية لخدمة
البرشية.
 طلبة نادي النشاطات الطالبية يف كلية تكنولوجيا املعلومات يواصلوناعاملهم الخريية لخدمة املجتمع ،امياناً من جامعة البرتا بواجبها يف
خدمة املجتمع املحيل ،حيث قاموا بتحضري وجبات الغداء لأليتام
واملسنني واملعاقني ،ومبشاركة حملة "اإليجابية لخدمة البرشية".
 التقى عميد كلية تكنولوجيا املعلومات األستاذ الدكتور غسان عيىس،بالطلبة الجدد املسجلني يف الكلية ،ضمن فعاليات اللقاء التنويري
السنوي ،الذي تقيمه الكلية لتعريف الطلبة الجدد بالحياة الجامعية،
وتعريفهم باملرافق والخدمات الخاصة بدراستهم ،وأهم اإلجراءات
الالزمة لضامن اجتيازهم املرحلة الجامعية دون معوقات.
 ألول مرة يحصل فريق من جامعة البرتا عىل املركز األول يف فعاليات ، ITSAFحيث حصل مرشوع أبو العريف عن فئة املشاريع العامة
والحرة.
مشاركة فريق "روبوتاغ" من كلية تكنولوجيا املعلومات يف حفلإفطار رمضاين مع سمو األمري حمزة ،قام خالله األمري بتكريم الفائزين
يف مسابقة الروبوت العربية ،وعرض املشاركون أيضاً أبرز التحديات
واملعوقات التي تواجه االكادمييني والطلبة يف تطوير صناعة الروبوت،
والذكاء االصطناعي.
 أقامت كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا ،ورشة عملمتخصصة ،حول مجموعة مطوري جوجل البرتا  ، DevFestتعرضت
ملنتجات  Googleاملختلفة ،واملتوفرة عىل شبكة اإلنرتنت ،والتي تم
إنتاجها من خالل رشكة  .Googleواستعرضت كل ما هو جديد بحضور
نخبة من املطورين والباحثني واملهتمني والصناعيني بتكنولوجيا جوجل
يف األردن.
 كلية تكنولوجيا املعلومات تستضيف مايكروسوفت وأكادمييةالرواد تحفيزا ً للطلبة عىل املشاركة يف مسابقة  Imagine Cupمن
مايكروسوفت ،خالل ندوة تعريفية عن املنح التي يقدمونها لتأهيل
الطلبة للمشاركة يف مسابقة "كأس التخيل"  Imagine Cupالخاصة
مبايكروسوفت.

كلمة العميد

بنايت وأبنايئ الخريجني
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ال يسعني يف هذه اللحظات السعيدة إالّ أ ْن أهنئكم ،باسمي وباسم زماليئ أعضاء الهيئة 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 .أمتنى لكم تحقيق املزيد من النجاحات عىل املستويات العلم َّية واملهن َّية والشخص َّية،
كام أوصيكم مبواصلة العلم والتعلّم واإلبداع يف حياتكم العمل ّية ،ونعدكم بأ ْن تبقى كليتكم ومن ورائها جامعة البرتا سندا ً
ومرجعاً علم ّياً لكم ،ومنارا ً ومنربا ً لتخريج املتم ّيزين من زمالئكم الذين سيلحقون بكم ،كام ستستمر كليتكم برفع سويّة
جودة التعليم فيها ،لتصل إىل أعىل املستويات العامل ّية إ ْن شاء الله.

وإنَّه من دواعي رسورنا أ ْن تبقوا عىل تواصل مع كليتكم ،ملا فيه من إثراء لكم ولها يف مسريتكم العلم ّية ومنائها وتط ّورها.
وفّقكم الله ،والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

عميد كلية تكنولوجيا املعلومات
أ.د .غسان عيىس
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فوز طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات باملركز الثالث يف مسابقة كأس التخيل املقامة يف قطر

صورة جامعية للوفد املشارك يف مسابقة كأس التخيل

توزيع الشهادات عىل طلبة مشاريع التخرج
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نادي النشاطات الطالبية ينظم مؤمتر Google

اللقاء التنويري لطلبة الكلية

محارضة تعريفية عن تخصصات ونشاطات الكلية

أ.د .نائب رئيس الجامعة يشكر طلبة مشاريع التخرج

لقاء مع مدارس الصويفية والبنيات

وفد من الجامعة األمريكية Bing Hamton

مشاريع تخرج طلبة الكلية
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كلّية الحقوق
الرؤية
أن تكون كلية الحقوق يف جامعة البرتا رصحاً علمياً لإلبداع والتميّز
عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل.
الرسالة
تحقيق الربط الف ّعال بني النظرية والتطبيق ،من خالل املامرسات
التعليمية الشاملة.
توفري املعرفة القانونية النظرية والعملية التي يحتاجها املحامون
والقضاة.
ترسيخ أخالق املهنة لدى الطالب يف جميع حقولها.
رفد املجتمع املحيل بالكفاءات العلمية القادرة عىل االرتقاء
مبستوى مهنة القانون.
بناء الشخصية الجامعية من خالل التحفيز اإلبداعي املتواصل
للطلبة كافة.
األهداف
إكساب الطلبة قدرات ومهارات معرفية يف مختلف فروع القانون.
إعداد الكوادر القانونية املتمي ّزة القادرة عىل املنافسة واملساهمة
يف عملية التنمية.
تطوير األداء األكادميي مبا يتناسب واملعايري املحلية والعاملية.
نرش ثقافة املعرفة والجودة والتميّز يف حقول العلوم القانونية
كافة.
توفري مصادر املعلومات العلمية املتط ّورة لألغراض التعليمية
والبحثية.

كلمة العميد
فعاليات وإنجازات الكلية :2014/2013
نظمت الكلية ندوة بعنوان "مسرية هيئة مكافحة الفساد
وإنجازاتها" ألقاها نائب مدير مكافحة الفساد الدكتور عبد
الخرابشة ،تهدف إىل توعية طلبة الجامعة مبخاطر الفساد وآلية
مكافحته.
قامت كلية الحقوق ،وبالتعاون مع عامدة شؤون الطلبة ،بدعوة
إدارة مديرية مكافحة املخدرات ،لتقديم محارضة تثقيفية
لتحذيرهم من مخاطر اإلدم��ان ،وآث��اره السلبية عىل الفرد
واملجتمع.
قامت الكلية بالتعاون مع ميزان للقانون بفتح وحدة استشارات
قانونية يف مجال حقوق اإلنسان ،تقدم االستشارات املتعلقة
بحقوق اإلنسان لطالب جامعة البرتا وطالباتها ،عن طريق تنظيم
الدورات التدريبية والندوات العلمية يف مجال حقوق اإلنسان.
شاركت الكلية يف عضوية الجمعية الدولية لكليات الحقوق
( )American Association of Law Schoolsومقرها مدينة
نيويورك.
تنفيذ برنامج العيادة القانونية بالتعاون مع جمعية املحامني
والقضاة األمريكيني ( )ABAكنشاط المنهجي.
تنظيم عدة فعاليات وزي��ارات ميدانية من
أبرزها :
.1
.2
.3
.4

القيم :
التميز واإلبداع وضامن الجودة الشاملة.
االلتزام باملبادئ األخالقية للعمل األكادميي املحض.
الشفافية والحرية األكادميية املنضبطة ،من خالل تشجيع التفاعل .5
.6
مع اآلخرين.
ترسيخ حرية التعبري البناء ،واحرتام حرية الرأي والرأي اآلخر.
التحيل باملسؤولية ،والعمل عىل إرساء الثوابت املهنية.
.7
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استضافة الخبرية األمريكية "دون شوك" لتقديم دورة تدريبية
للطلبة .
عقد حلقة نقاش للتعريف بنظام املراجعة الدورية الشاملة
" "UPRأمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،وكيفية
إعداد التقارير الدورية حول حقوق اإلنسان.
القيام بزيارة ميدانية لوزارة البيئة ،للتعرف عىل آلية عمل الوزارة.
استضافة الربوفسور "دو غ��روف" املختص بتحسني الخطط
الدراسية لكليات الحقوق ،ملناقشة التطلعات املستقبلية لخطة
الكلية ،وال سيام تدريس القانون باللغة اإلنجليزية.
إضافة مادة حقوق اإلنسان إىل متطلبات الجامعة االختيارية.
التحاق عدد من طلبة الكلية "بتدريب داخيل" مع الوحدة
القانونية (ميالد) ملدة ثالثة شهور ،بالتعاون مع مركز حامية
الصحفيني وحريتهم.
القيام بزيارة ميدانية ملركز إصالح وتأهيل إرميمني ،بغية تعريف
طلبة الكلية بآلية عمل املركز .

يطيب يل ولزماليئ من أعضاء هيئة التدريس يف الكلية والعاملني فيها ،أن نبارك لطلبة الجامعة األعزاء حصولهم عىل درجة
البكالوريوس يف التخصصات املختلفة التي توفرها جامعة البرتا ،املعروفة بتميزها وعطائها عىل صعيد الوطن والخارج.
ولطلبة كلية الحقوق خاصة نقول لهم أن الكلية تبذل كل ما بوسعها لتهيئة البيئة املناسبة للتعلم والتعليم ،ولتخريج أفواج
من الطلبة قادرة عىل مجابهة التحديات التي تنتظرهم ،وعىل الدخول بسهولة ويرس اىل معرتك الحياة العملية ،واالندماج
يف املجتمع الذي هو بأمس الحاجة لتطوير العلوم واملعارف والخربات ،مبا يكفل له التقدم والرفعة ،يف عامل متغري يصبح أكرث
فأكرث تعقيدا ً .وحرصاً منها عىل ذلك كله ،فقد أخذت الجامعة عىل عاتقها توفري مبنى خاص للكلية ،من امل ُنتظر االنتقال إليه
يف العام الدرايس القادم .2015/2014
ويف انتظار احتفال الكلية والجامعة بتخريج الدفعة األوىل من طلبة الكلية يف العام الدرايس القادم  2015/2014فقد
حرصت الكلية عىل تنظيم عدة ندوات ومحارضات عامة وأنشطة تصب يف خدمة العملية التعليمية ،وتسهم يف خدمة
املجتمع املحيل وتطويره  ،وحرصاً منها عىل رفد أعضاء هيئة التدريس بخربات جديدة ،فقد قامت الجامعة بابتعاث عدد
من الطلبة املتميزين إىل جامعات أجنبية مرموقة ،للحصول عىل درجة الدكتوراه يف القانون يف السنوات القليلة القادمة.
والله املوف�ق ،،،
عميد كلية الحقوق
أ.د .محمد علوان
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من أنشطة كلّية الحقوق

أعضاء هيئة التدريس

أ.د .محمد يوسف علوان

د .شادي حلو أبو حلو

د .معن عبد الرحيم جويحان

م .عبري حسن القييس
ندوة بعنوان "اإلصالح القانوين يف األردن"

محارضة لسعادة الدكتور عبد الخرابشة ،نائب مدير هيئة مكافحة الفساد

باإلضافة إلى:
د .ع�����يل م���ح���م���د ال����دب����اس د .زهري ق��دورة  /محارض غري متفرغ
د .ف��ت��ح��ي ت��وف��ي��ق ال���ف���اع���وري د .محمد الرفاعي  /محارض غري متفرغ
د .م���ح���م���ود م��ح��م��د ع��ب��اب��ن��ة د .عيل الدباس  /محارض غري متفرغ

ندوة حول دور التعليم يف الوقاية من الفساد ،واالتفاقية الدولية ملكافحة
الفساد ،بالتعاون مع مركز الشفافية األردين

ورشة عمل

محارضة توعوية عن املخدرات
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عمادة البحث العلمي وال ّدراسات العليا

كلمة العميد

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

عميد البحث العلمي والدّ راسات العليا
أ.د .مروان املوال
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مناقشات رسائل ماجستير
مجلس البحث العلمي
أ.د .مروان املوال
أ.د .محمد العناين
أ.د .توفيق عرفات
أ.د .هالة عبد القادر

د .هدير مريزا
د .بسام حداد
السيدة هنادة املومني

رئيساً
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا

أمينة رس املجلس

مجلس ال ّدراسات العليا

أ.د .مروان املوال
أ.د .محمد العناين
أ.د .توفيق عرفات
د .رفيق عمر
د .محمد سليم /مركز االستشارات الصناعية (الدوائية)
السيدة هنادة املومني
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رئيساً
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
عض ًوا
أمينة رس املجلس
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كلمة العميد

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.
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أبناءنا الطلبة الخريجني:
هاهي ذي أفواج الخريجني يف جامعة البرتا تتواىل موجة بعد أخرى ،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
كامً وكيفاً ،حريصني عىل رعاية
مدروسة ،نراعي فيها تطوير أدائنا يف خدمتكم ّ
مواهبكم وإبداعاتكم الفنية والرياضية ،واألخذ بأيديكم لتجاوز ما يعرتض مسريتكم
أ.د .أحمد الخطيب
من عقبات ،واعني لدورنا يف خدمة أبنائنا الطلبة الوافدين ،تيسريا ً لحياتهم يف وطنهم
عميد شؤون الطلبة
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.....

مساعد عميد شؤون الطلبة
د .إسامعيل الزيود

فريق عامدة شؤون الطلبة
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نشاطات العمادة

نشاطات العمادة

مهرجان التضامن واملحبة «السابع عرش» مبناسبة عيد االستقالل 68

محارضة ملعايل الدكتور أمني املشاقبة مبناسبة عيد االستقالل
تحت عنوان ( 68عاماً من استقالل األردن :التحرر واإلنجاز)

صورة أخرى من املهرجان

صورة أخرى من املهرجان
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مهرجان البرتا التاسع إلحياء الرتاث العريب والفنون الفلكلورية

صورة جامعية ملدراء املدارس املشاركني يف املهرجان

حفل فني لطلبة الجالية الفلسطينية

معرض القدس الثقايف
187

نشاطات العمادة

نشاطات العمادة

اللقاء التنويري للطلبة املستجدين

إطالق مبادرة ميثاق الرشف الطاليب لوقف العنف يف الجامعات

زيارة قسم النشاط الفني يف جامعة الزرقاء إىل قسم النشاط الفني
يف الجامعة

إقامة حفل إحتفا ًء بذكرى الهجرة النبوية الكربى

مشاركات فرقة كورال الجامعة  Petra Musicيف أنشطة الجامعة
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زيارة مجلس اتحاد الطلبة برفقة مدير الخدمات الطالبية إىل جامعة اسطنبول  29مايو

إطالق مبادرة تحت شعار (أنا طالب مش محارب)

وقفة تضامنية يف يوم النكبة

وقفة تضامنية الستشهاد القايض رائد زعيرت
189

نشاطات العمادة

نشاطات العمادة

حفل تكريم املتفوقني أكادميياً

192

أ.د .نائب رئيس الجامعة يف لقاء طالبات السكن الداخيل

سفراء الحوار بني الرشق والغرب

دورة يف مهارات النجاح

دورات يف السالمة العامة بالتعاون مع مديرية الدفاع املدين

حملة الرتويج لدورات مكتب التأهيل الوظيفي

محارضة ملبادرة جذور

دورات يف السالمة العامة بالتعاون مع مديرية الدفاع املدين
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نشاطات العمادة

نشاطات العمادة

بطولة أبو الحسني الكروية الرابعة للمدارس الثانوية يف اململكة

أ.د .رئيس الجامعة يتوج الفريق الفائز يف البطولة

مباراة ودية يف كرة السلة مع الجامعة الهاشمية
194

صورة أخرى للبطولة

إقامة مباراة ودية مع جامعة األمرية سمية مبناسبة عيد االستقالل

بطولة البرتا "املحبة والوالء" الثالثة للجامعات األردنية لكرة السلة

املشاركة يف بطولة البلياردو بجامعة الريموك

محارضة ملديرة مكتب جائزة الحسن للشباب

مسابقة جول إنجليزي بالتعاون مع مرشوب الطاقة رد بول
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مجلس اتّحاد الجمعيّات الطالبية 2015-2014 /

عمر حسن أبو صالح
رئيس املجلس

بندر فؤاد النهار

أحمد محمود املهريات

أسامة فايز الزيدات

أنس سليامن عيادة

حسام سامي زغلول

طالل هشام املرصي

عيل سعد دكلة

عيىس يوسف العوراين

مالك محمد الجيزاوي

محمد هيثم منايصة

يوسف أحمد منعم

مجلس اتّحاد الجمع ّيات الطالبية 2015-2014 /

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

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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نظام الخريجين والبوابة اإللكترونية

الداخلي
السكن
ّ
ّ
المرافق

صورة جامعية للجنة نظام الخريجني والبوابة اإللكرتونية

تكمن أهمية نظام متابعة الخريجني وبوابة الخريجني اإللكرتونية يف الوصول إىل أكرب عدد ممكن من طلبة الجامعة ،الذين تخرجوا عىل مدى
عرشين عاماً ،والتواصل معهم ،لتدعيم ارتباطهم بالجامعة ،ومد جسور التعاون والتكامل ما بني الجامعة وأبنائها ،للخروج بنتائج تبني مواطن
الضعف والقوة لدى الجامعة ،لتطوير أدائها ،باعتبارها مركزا ً علمياً وثقافياً ،ومنارة إشعاع فكري وحضاري .وتتلخص أهداف تلك البوابة يف ما
ييل:
• قياس التغذية الراجعة ألداء الجامعة من قبل خريجيها ،الذين انخرطوا يف الحياة العملية بعد تخرجهم.
• معرفة أعداد الخريجني العاملني وغري العاملني ،ودراسة تلك النتائج وتحليلها.
• 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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كلمة العميد
تقدم عامدة القبول والتسجيل العديد من الخدمات لطلبة الجامعة وأولياء
أمورهم ،ويتمثل ذلك يف عمليات تسجيل الطلبة ،ومتابعة تحصيلهم الدرايس،
وتزويدهم وأولياء أمورهم بالوثائق الالزمة .وتحرص العامدة عىل تزويد
رئاسة الجامعة والكليات باإلحصاءات الالزمة عن األوضاع الدراسية للطلبة،
وجنسياتهم ،وأوضاع الطلبة امل ُنذَرين ،واملتوقع تخرجهم.
وقطعت العامدة شوطا كبريا يف مجال استخدام نظام التسجيل اإللكرتوين
الجديد ،فقد أصبح بإمكان الطالب ،أينام كان موقعه ،إجراء عمليات تسجيل
جدوله الدرايس والسحب واإلضافة إلكرتونيا.
وتساهم العامدة يف إجراءات حفل التخريج ،وإعداد قوائم بأسامء الطلبة يف كل
فصل درايس ،العتامدها من مجلس العمداء.
د .نارص الجمل
عميد القبول والتسجيل

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 ،وأولياء 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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ال ّدراسات المسائيّة

دائرة العالقات العامة وال َّد ْوليّة

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.

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.
د .رائد املومني
مدير برنامج الدراسات املسائية

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.

السيد اطراد املجايل
مـــديـر الــدائــرة

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.

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.

السيد صالح حمدان
مدير الدائرة
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دائرة التدقيق الداخلي

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

نبذة عن الدائرة:
أنشئت وحدة الرقابة والتدقيق الداخيل يف جامعة البرتا عام  ،2003وهي 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.
األهداف
 إن الهدف من وجود وحدة تدقيق داخيل ،هو تزويد متخذي القرار ،منخالل برامج التدقيق الداخيل ،بتأكيد موضوعي لفعالية العمليات ،وتزويدهم
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 :بتحديد مدى
التدقيق وعنارصه ،وهذا يشمل:
• التدقيق االعتيادي.
• تقديم خدمات استشارية للدوائر واألقسام املختلفة.
• إجراء التحقيقات والدراسات الالزمة.

السيد وليد اليمني
مدير دائرة التدقيق الداخيل
ومدير دائرة اللوازم واملشرتيات

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.

فريق الدائرة املالية
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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.
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مركز الحاسوب والمعلومات والسيطرة
الرؤية
الوصول إىل مكانة مرموقة بني مصاف الجامعات عىل املستوى اإلقليمي والعاملي،
باستخدام أحدث التقنيات الحاسوبية ،ومبالحقة 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
السيد مهند ملحيس
والحصول عىل جميع املعلومات املمكنة عن متابعة الحالة األكادميية للطالب.
مدير املركز
•متكني جميع منتسبي الجامعة من االستفادة من البنية التحتية لشبكة الحاسوب
يف املجالني األكادميي واإلداري.
•تطوير استخدام األنظمة اإللكرتونية يف الجامعة ورفع كفاءتها مام يؤدي إىل رفع إنتاجية العمل ،وتحسني األداء بالجامعة.
•استحداث أنظمة جديدة بالجامعة ،يقوم بتصميمها وتنفيذها وتطويرها موظفو مركز الحاسوب واملعلومات والسيطرة.
•رفع كفاءة موظفي مركز الحاسوب واملعلومات والسيطرة ،بالحصول عىل دورات تخصصية يف مجاالت التقنية املختلفة ،مبا يكفل
االعتامد عليهم كليا يف إدارة جميع األمور التقنية بالجامعة مستقبال.

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.

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
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فريق مركز الحاسوب واملعلومات والسيطرة

السيد صبحي خنفر
مدير الدائرة

قسم األمن الجامعي
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المركز الص ّحي
الرؤية
يسعى املركز الصحي يف الجامعة إىل أن يكون مركزا ً متقدماً وموثوقاً وآمناً للطلبة
والعاملني يف الجامعة ،لتلقي خدمات اإلسعاف والعالج والوقاية واإلرشاد.

قسم الصيانة

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.
د .عيل دودين
•التطوير املستمر لعالقات املركز مع الجهات الطبية ،ومن أهمها اختيار أفضل
مدير املركز
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.

قسم الحركة والنقل

حافالت الجامعة
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فريق املركز الصحي
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مرافق المكتبة

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
املحيل.
وأنواعها املختلفة ملنتسبي الجامعة واملجتمع ّ

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.

السيدة عفاف عبد الرحمن
مدير املكتبة

فريق مكتبة الجامعة
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مكتب ضمان الجودة

مكتب االعتماد

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.

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

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.

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

مسؤوليات مكتب ضمان الجودة:
•أن يكون مبنزلة املرجعية األساسية لألمور املتعلقة بضامن الجودة داخل الجامعة ،عن طريق تقديم الوثائق واملراجع والتوجيه.
•أن يكون حلقة الوصل بني الجامعة ومؤسسات 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 ومتابعة نظام اآليزو ,وربطه بالنشاط األكادميي بالجامعة.
•تنظيم عقد اجتامعات مجلس االعتامد وضامن 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 وتحديث صفحة ضامن الجودة يف املوقع اإللكرتوين الخاص بجامعة البرتا.

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 املوال
د .سهري الجاغوب
د .بسام حداد
د .فيصل أبو الرب
د .نارص الجمل
د .رائد الشدفان
د .نبيل الدريني
د .تغريد أبو حمدان

رئيساً
نائب الرئيس
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
مستشارا ً
عضوا ً
عضوا ً

د .مارية أبو ريشة
د .سوزان عبد املالك
د .غازي أبو زيتون
د .عيل املقويس
د .أحمد القاسم
السيدة دينا عطاونة
السيد يوسف بكر
موظف ()MR
السيدة آمال الحموري

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

فريق مكتب ضامن الجودة
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مركز التطوير األكاديمي

اإللكتروني
مركز التعلّم
ّ

الرؤية
تحقيق املعايري األكادميية العاملية للتميز يف التدريب ،والتنمية البرشية املتكاملة ألعضاء
هيئة التدريس.

الرؤية

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
د .هشام العميان
التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع.
•تنظيم برامج تأهيل تربوي ألعضاء هيئة التدريس املستجدين.
مدير املركز
•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.

أن يكون املركز موثوقاً به ،واألول يف التعلم اإللكرتوين عىل مستوى الجامعات الحكومية والخاصة ،وعىل الصعيدين املحيل والعاملي.
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 ومجتمع الجامعة بأهمية التعلم اإللكرتوين ،لدعم عمليتي التعليم والتعلم.
•النهوض بالتنمية ،وتقديم دورات تدريبية ذات جودة عالية ،وتعزيز 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.

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

•حوسبة عدد من املواد إلكرتونياً.

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.

•إعطاء عدد من الدورات يف كيفية استخدام أدوات التعلم اإللكرتوين.

المجلس االستشاري لمركز التطوير األكاديمي
أ.د .محمد علوان
أ.د .سليم حامدي
د .بسام حداد
د .فوزي املناصري
د .ميادة الحيايل
د .هشام العميان
السيد يوسف بكر
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رئيساً
عضوا ً /ممثالً لكلية الصيدلة والعلوم الطبية
عضوا ً /ممثالً لكلية تكنولوجيا املعلومات
عضوا ً /ممثالً لكلية العلوم اإلدارية واملالية
عضوا ً /ممثالً لكلية العامرة والتصميم
مديرا ً ملركز التطوير األكادميي والتدريب/ممثالً لكلية اآلداب والعلوم
أمني رس املجلس

مركز التعلّم اإللكرتو ّين
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مركز التّعليم المستمر وخدمة المجتمع

مركز اللغات
حرصاً من الجامعة عىل إعداد خريجني يتمتعون مبهارات لغوية تؤهلهم للمنافسة يف
سوق العمل ،ارتأت الجامعة استحداث مركز للغات ،يقوم بتدريس اللغة اإلنجليزية
ولغات أجنبية أخرى ،كالفرنسية ،واإلسبانية ،واإليطالية ،واألملانية ،والروسية ،والرتكية،
والفارسية ،والعربية ،والصينية ،والكورية ،لكونها لغات أضحى تعلمها أمرا ً ملحاً ،نظرا ً
لالنفتاح االقتصادي والسيايس والتكنولوجي والثقايف الذي يشهده العامل.
ونظرا ً لإلقبال املتزايد عىل تعلم اللغة العربية ،يقدم املركز برامج للراغبني بدراسة اللغة
العربية للناطقني بغريها ،تهدف إىل إعداد دارسني قادرين عىل استخدام اللغة العربية
وملمني بالتاريخ واألدب والثقافة العربية.
الرؤية:
يسعى مركز اللغات لتعزيز فكرة التواصل والتفاهم بني الشعوب ،من خالل تدريس
اللغات األجنبية ،مبا يف ذلك اللغة العربية للناطقني بغريها.
الرسالة:
د .عال الدباغ
تزويد الدارسني باملهارات اللغوية واملعرفية املتميزة ،التي تسهم يف التواصل وتعزيز الروابط
مدير املركز
الثقافية بني الشعوب.
األهداف:
•تدريس اللغات األجنبية كالفرنسية ،واإلسبانية ،واألملانية ،واإليطالية ،والروسية ،والرتكية ،والفارسية ،والعربية ،والكورية ،والصينية.
•تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها.
•العمل عىل التواصل مع املؤسسات ذات الصلة باللغات األجنبية التي يطرحها املركز ،لرفد العملية التعليمية.
•إعداد برامج تقوية يف اللغة اإلنجليزية التي أصبحت متطلباً لاللتحاق بالجامعة.
•إعداد وعقد امتحان مستوى اللغة العربية للناطقني بغريها.
•إعداد وعقد امتحان مستوى للغات األجنبية األخرى التي يدرسها املركز.
•املساهمة يف طرح دورات يف اللغة اإلنجليزية ملوظفي الجامعة.
•عقد املؤمترات والندوات التدريبية الخاصة باللغة العربية واللغات األجنبية األخرى وطرق تدريسها.

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

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 متميز عىل مستوى املنطقة ،يتبع أحدث األساليب
واإلمكانات يف مجال التدريب ،ويساهم يف رفع قدرات املوارد البرشية األردنية
والعربية ،وبربط الجوانب األكادميية مع الواقع التطبيقي.
الرسالة
تطوير القدرات البرشية للعاملني يف الجامعة واملجتمع املحيل ،عن طريق تعريف
املتدربني "الفئة املستهدفة" بأهمية التدريب ،ومواءمة ذلك مع حاجة سوق العمل
للكوادر املؤهلة.

السيد سعد املغريب
مدير املركز

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.

المجلس االستشاري لمركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
أ.د .حريب عريقات
د .منى بسطامي
د .يارس أبو هاشم
د .عيل املقويس
د .هشام العميان
د .فتحي الفاعوري
السيد سعد املغريب

رئيساً
عضوا ً /ممثالً لكلية الصيدلة والعلوم الطبية
عضوا ً /ممثالً لكلية العامرة والتصميم
عضوا ً /ممثالً لكلية تكنولوجيا املعلومات
عضوا ً /ممثالً لكلية اآلداب والعلوم
عضوا ً /ممثالً لكلية الحقوق
أمني رس املجلس
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مكتب تصديق الشهادات  -التّعليم العالي

العلوم العسكريّة

العقيد املتقاعد سامل أبو زيد

من اليمني :محمد قبشورة ،محمد العبادي

مكتب خدمة العلم
تأسس مكتب خدمة العلم يف جامعة البرتا 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

املهندس أحمد الفرحان
مدير إدارة املشاريع
223

نادي الجامعة

نادي الجامعة

أنشطة النادي االجتماعية

من اليمني :أ.د .أحمد الخطيب (رئيس النادي) ،د .زهري الطاهات ،د .سهري السوداين ،د.ميادة الحيايل ،م.سامح الحنبيل،
د .إياد املالح ،د .شادي أبو حلو ،سامي األسمر
باإلضافة إىل :د .وائل أبو دية ،د .فيصل أبو الرب

الحملة الخريية الرمضانية لدور األيتام

يوم الفن الذي أقيم يف النادي
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صورة جامعية لنهايئ بطولة املؤسسات اإلعالمية يف كرة القدم
225

لقطات من حفالت التخريج
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لقطات من حفالت التخريج
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لقطات من حفالت التخريج
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لقطات من حفالت التخريج
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لقطات من حفالت التخريج
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الزائر األبيض في جامعة البترا
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نشيد جامعة البترا
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شعر :د .محمود الشلبي
ألحان :وائل الرشقاوي

لجنة إعداد الكتاب السنوي
أ.د .أحمد الخطيب  /عميد شؤون الطلبة

مق ّررا ً

أ.د .وليد العنايت  /كلّية اآلداب والعلوم

عض ًوا

د .إسامعيل الزيود  /مساعد عميد شؤون الطلبة

ُم َدقِّق عام و ُم َن ِّسق

د .نهى بسيوين  /كلّية العامرة والتصميم

عض ًوا

السيدة ليىل قدورة  /كلّية اآلداب والعلوم

عض ًوا

السيد اطراد املجايل  /مدير دائرة العالقات العامة وال ّد ْول ّية
السيد أسامة الع ّواد  /عامدة شؤون الطلبة

عض ًوا
تنسيق ومتابعة

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

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

تصوير :محمد محيسن  /عدي الكسواني
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