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جامعة البترا في سطور

ما إن بزغ فجر التسعينات من العقد املتوج للقرن املايض ،حتى رشع نفر من الحاملني الذين يستلهمون ال ّذرى ،ويقتفون آثار خُطى املجد املؤثل ،يحيكون لخارصة
عامن الجنوبية ،عاصمة آل هاشم ،زنّا ًرا يطوقها ،سداه آلىلء من عراقة األنباط ،ولحمته هدى من مآثر الهاشميني ،ذلكم هو «جامعة البرتا» التي رسعان ما أرسلت
أريجها ،وعبق أنفاسها يف مرشق الوطن ومغربه ،لتجتذب قلوب شباب ربطتهم العروبة بأوارص ال تنفصم لها عرى ،خفقت شغافها مع نبضات صدورهم يف اتّساق
وتناغم شفّافني ،ال تزيدها األيام إال نداوة وصدقاً.
املؤسسني أكرث من اسم لهذه الوليدة ،فوقع االختيار عىل «البرتا» ليكون قالدة يشع بها عنق هذه الفتية الجيداء ،هدية موسومة بالحب والرجاء ،من
وكان أمام ّ
أجدادنا العرب األنباط ،يدعونها إلعادة صياغة املعجزات .ولكن مل البرتا؟ هل هي عودة للوقوف عىل األطالل؟ أم هل هو استدعاء للاميض يف محاولة بائسة إللغاء
أي من هذين األمرين ،لقد كان الدافع إىل ذلك العمل عىل استيعاب عاقل واقعي ألمجادنا؛ ليكون منطلقاً لنا نبني عىل مثاله،
الحارض؟ مل يكن وراء هذه التسمية ّ
ولكن ال نهجع يف ظالله ،بل نبني من وحيه حارضاً يحفل مبكتسبات العرص ومنجزاته ،وتطلعات املستقبل وأدواته ،ال اجرتاراً 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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لقد استطاعت جامعة البرتا التي تهتدي مبدينة 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 متيزاً.
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 حافزاً 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 األسبق ،ومعايل األستاذ الدكتور محمود السمرة ،الذي كان وزيراً للثقافة ،ورئيساً للجامعة األردنية لسنوات طويلة ،واألستاذ الدكتور أحمد
سامل ،واألستاذ الدكتور نزار الريس ،واملستشارين الذين تضافرت جهودهم مع الرؤساء إلرساء قواعد أكادميية عىل أسس متينة .وتُو َجت الجهود بعدها برئاسة دولة
األستاذ الدكتور عدنان بدران ،املستشار األعىل لجامعة البرتا ومجلس أمنائها حالياً ،ثم برئاسة األستاذ الدكتور مروان املوال ،الرئيس الحايل للجامعة.
ونتيجة لهذه الجهود املباركة ،متكنت جامعة البرتا من الحصول عىل شهادة ضامن الجودة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،بصفتها أول جامعة أردنية تحصل
عىل هذة الشهادة.
لقد متكنت هذه الحاضنة املعرفية ،التي مازجت بني العراقة والحداثة ،من أن تحتل مكانة متقدمة بني املؤسسات األكادميية األخرى عىل مستوى الوطن ،وأن تنفرد
يف التميز يف الكثري من التخصصات فيها ،وأن ترتقي مبدخالتها  -من خالل تطبيقها ملعايري الجودة -لتكون مخرجاتها عىل درجة عالية من التفوق واإلبداع ،وذلك من
وحي إميانها برضورة أن يتسلح أبناء األمة بالعلم واملعرفة.
كام متكنت البرتا من توحيد مستوى املدخالت ،واالرتقاء مبستواها من خالل ما متلكه من إمكانات؛ إذ امتلكت القدرة عىل رفع مستوى امللتحقني بها مع اختالف
الرشوط املرجعية للمدخالت ،وتعدد مستويات التحصيل ،فارتفعت مستويات الخريجني ،وارتقت إىل مستوى عال من املهنية ،منطلقة من إميانها بأهمية االستثامر
يف اإلنسان ،ليكون قادرا عىل تحقيق الذات ،وبهذا أمكنها أن تكون منافساً يحسب له حساب يف سوق العمل.
كام تدفع الجامعة بعجلة التنمية والتطوير ملجتمعها املحيل من خالل إميانها املطلق برضورة االنفتاح عليه ،وتقديم كل العون واملساعدة له للنهوض به ،من خالل
التوسع يف برامجها التدريبية املختلفة.
أما خريجو الجامعة ،فتحتضنهم الكثري من املؤسسات الوطنية ،والعربية ،والدولية يف القطاعني العام والخاص ،ليساهموا يف دفع عجلة التنمية يف املجاالت السياسية،
واالقتصادية ،والتعليمية ،والصحية ،والثقافية.
تبدأ الخطوة األوىل ألبنائنا الطلبة  -بعد إنهاء املرحلة الثانوية بنجاح -بعملية انتقاء واختيار املرسب املناسب بكل متقدم ،بحيث يؤهله لتحقيق طموحه وأحالمه
التي منت معه منذ طفولته األوىل ،إ ْذ 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،
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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 العريب
واإلسالمي كافة ،وقد ّ
تأت لها ذلك بفضل جهود رؤسائها ،يساندهم يف ذلك مجلس األمناء الذي يضم أصحاب الخربة واملعرفة من النخبة ،الذين استطاعوا أن يوجهوا
حركة النامء والتطور فيها إىل األمام ،وأن يسكبوا عصارة فكرهم ومعرفتهم ،لتكون وقودا يرسع من حركتها يف التطور ،للوصول إىل تحقيق األهداف والغايات
املرسومة ،وكان للخربات الرتاكمية لرؤساء الجامعة األثر البالغ يف هذا السبيل.
ويكفي جامعة البرتا فخرا أن تب ّوأ خريجوها مناصب رفيعة يف القطاعني العام والخاص ،وأنها أصبحت مقصدا لدارسني وفدوا إليها من أكرث من ثالثني دولة عربية
وأجنبية ،وتخرجوا فيها عائدين إىل بالدهم ،ليحتلوا فيها مراكز ذات شأن يف الوزارات املختلفة ،ويف السلكني العسكري واملدين عىل حدّ سواء.
لقد استطاعت جامعة البرتا أن تغرس يف عقول طلبتها املبادىء واألسس العلمية لإلدارة ،والتسويق ،واملحاسبة ،والعلوم املالية واملرصفية ،إضافة إىل تزويد السوق
املحيل باملختصني األكادمييني ذوي القدرة اإلبداعية يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات ،والصيدلة ،والكيمياء ،والرياضيات ،وهندسة العامرة ،والهندسة املدنية،
والتصميم الداخيل والجرافييك ،والحقوق ،واملتميزين يف قطاع الصحافة واإلعالم عىل املستوى العريب.
وإميانا من الجامعة برضورة مواكبة التطور العلمي يف تكنولوجيا املعلومات ،خاصة وأن التقدم أصبح يقاس مبا لدى الدول من نهضة علمية وتقنية يف هذا املجال ،فقد
بادرت إىل طرح تخصصات تواكب احتياجات العرص مثل  :هندسة الربمجيات ،ونظم املعلومات الحاسوبية ،ونظم املعلومات اإلدارية ،واألعامل والتجارة اإللكرتونية،
وشبكات الحاسوب ،والتحريك والوسائط املتعددة ،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.
وتقدم الجامعة خمسة برامج للدراسات العليا لدرجة املاجستري (اللغة العربية وآدابها ،والصحافة واإلعالم ،وإدارة األعامل ( ،)MBAواللغة اإلنجليزية (الرتجمة)،
والعلوم الصيدالنية).
وها هو مركز تعليم اللغات يواصل عمله بدءاً من العام الدرايس (2012/2011م) .أما مركز التعليم اإللكرتوين فهو يعمل بشكل ف ّعال ،وتسعى الجامعة إىل التو ّجه
تم تجهيز قاعات التدريس يف الكليات كافة بأجهزة الـ ( ،)Data Showكام أن الجامعة مغطاة جميعها ،باإلضافة إىل حافالتها
بقوة إىل هذا النوع من التعليم ،وقد ّ
بخدمة اإلنرتنت الالسلكية املجانية .وقد تم بناء موقف مجاين 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 كفاية عالية ،وأضافت العديد من قاعات الحاسوب .وللتسهيل عىل
طلبتها ،ومجتمعها ّ
املحل ،تضم الجامعة يف حرمها مكتباً لخدمة العلم ،ومركزاً لتصديق الشهادات بالتعاون مع وزارة التعليم العايل.
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معايل األستاذ الدكتور أمني محمود
من أيلول  1991إىل كانون ثانٍ 1993
ومن متوز  2003إىل متوز 2005

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

األستاذ الدكتور أحمد سامل
من أيلول  2005إىل آب 2006

األستاذ الدكتور نزار الريس
من أيلول  2006إىل حزيران 2007
قائم بأعامل الرئاسة

دولة األستاذ الدكتور عدنان بدران
من متوز  2007إىل آب 2014

األستاذ الدكتور مروان املوال
من أيلول  2014حتى تاريخه
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رؤية الجامعة:
تسعى جامعة البرتا ألن تكون الخيار األفضل للعلامء واملتعلمني.
رسالة الجامعة:
أن تقوم بدور حيوي يف تطوير األمة ،وذلك عن طريق خلق املعرفة والتكنولوجيا ونرشهام ،وإعداد الخريجني القادرين عىل املساهمة اإليجابية يف خدمة مجتمعهم.
مهمة الجامعة:
أن توفر بيئة علمية ،وثقافية ،واجتامعية ،كفيلة بتطوير فرص التعلم النوعي ،والفكر ّ
الخلق ،واالبتكار ،والبحث العلمي ،وتنمية مهارات الطلبة ،وتعزيز دورهم يف
خدمة املجتمع ،وإعداد خريج قادر عىل التعلم والتفكري النقدي واإلبداعي ،والتنافس يف سوق العمل.
قيم الجامعة:
•التعلم كيف أتعلم.
•التعلم من أجل أن أكون  ..من أجل املعرفة  ..من أجل العمل.
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•التعلم كيف أعيش مع اآلخرين ،واحرتام التنوع والتعددية والرأي اآلخر.
•التعلم مدى الحياة.
•تكافؤ الفرص يف التعلم.
•تنمية قيم مجتمع العدالة واملساواة.
•عمل الفريق والتعاون ،واملسؤولية االجتامعية.
•تثمني اإلبداع واإلنجاز.
•صون الحرية الفكرية.
•تنمية القيادة والخضوع للمساءلة واملحاسبة.
غايات الجامعة:
الحاكمي ُة:
ٌ
ٌ
ومؤهلة اسرتاتيجياً لقياد ِة الجامع ِة لتحقيق رؤيتِها ورسالتِها ،واالستعاملِ األمثلِ
ترصفاتِها،
حاس ُب عىل أعاملِها،
وحريصة يف ُّ
املحافظ ُة عىل قياد ٍة وحاكمي ٍة مسؤولةٍُ ،ت َ
ملواردها واستدامتِها.
البيئ ُة العلمي ُة واملوارد البرشية:
إنتاج املعرف ِة والتكنولوجيا ونرشهام.
تأسيس بيئ ٍة علمي ٍة مفعم ٍة بالحيوية والنشاط ،عن طريق توف ِري املوار ِد البرشيةِ ،واملاليةِ ،والبنية التحتية للتعليم والت َع ُّلم ،واملساهمة يف ِ
البيئ ُة الثقافي ُة:
َ
املجتمع املحيل.
ساهم إيجاباً يف ثقاف ِة
تحرتم
تطوير النشاطات الفكرية ،والتفك ِري اإلبداعي ،وحري ِة التعبري ،والحوار الجامعي ،لتأسيس بيئ ٍة ثقافي ٍة غنيةٍُ ،
االختالف ،و ُت ُ
ِ
البيئ ُة االجتامعي ُة:
ِ
وظروف عملٍ وت ّع ُّلم ٍ مشجعةٍ ،يستطيع العاملون والطلبة من خاللِها التمت َع بإنجازاتِهم ،واملساهم َة إيجابيا بكاملِ ُقدراتهم.
نسجم ،يتميز ببيئ ٍة ُم َح ِّفزةٍ،
بناء مجتم ٍع
جامعي ُمتعاونٍ و ُم ٍ
ٍ
جود ُة التعليم:
امج مدروس ٍة متنوع ٍة مناسبةٍ ،وذلك إلعدا ِد خريجني من ذوي الكفاء ِة األكادميي ِة واملهني ِة املميزةِ ،قادرين عىل استقا ِء
توفري وتعزيز التعليم
النوعي ا ُملد َّعم واملدمج برب ِ
ِ
العلم َ
العليا وسوقِ العملِ بنجاح.
طوال حياتِهم ،مام ُ َي ِّكنَهم من ِ
شق طريقِهم نحو الدراسات ُ
بنا ُء الكفاءات:
ومنح الحوافز التي ُ َت ِّكن العاملني والطلبة يف الجامع ِة من تطوي ِر مهاراتِهم ،وخرباتِهم ،وكفاءاتِهم ،ومن َثم ترقيت ِهم.
إيجا ُد الفرص،
ُ
امجُ ،
وتصميم الرب ِ

البحث العلمي والتعاون الخارجي:
ِ
ِ
العامل الخارجي ،وتشجيع ُاالخرت ِ
واالكتشافات املبتكرة ،ونقلِ التكنولوجيا،
البحث العلمي،
فرص
اعات واملبتكرات ،إليجاد ِ
توفري التمويل والدعم الالزم ،والتجسري ِمع ِ
واملشاركة الفعالة يف الندوات واملؤمترات.
املجتمع املحيل:
خدم ُة
ِ
وجهة إىل تقييم الجوانب االقتصادية واالجتامعية ،وإثرائها يف املجتمعات املحلية.
ُ
دعم النشاطات واملبادرات املنهجي ِة والالمنهجي ِة املختلفة ،وا ُمل َّ
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كلمة المستشار األعلى للجامعة ومجلس أمنائها

الجامعة بوتقة علمية وثقافية واجتامعية تحتضن أفكار الخريجني لبناء مستقبل أفضل لهم وللوطن .ومن خالل الخريجني الذين تعدهم الجامعة ملجابهة
التحديات السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،تنمو املجتمعات عىل أسس سليمة وفق وسط إنساين معتدل بعيد عن الغلو والتطرف ،وتن ّمى التعددية الفكرية
املستدامة ،واحرتام العمل واالختالف يف الرأي واحرتام التنوع وتقدير وتباين الحضارات والثقافات ،مع ترسيخ الحريات لبناء مجتمع العدالة واملساواة وتكافؤ
الفرص.
سريورة التغيري والتطوير يف املجتمع تستنبت من الجامعة إذ إنها تشكل حاضنة الفكر الخالق ،املبدع واملبتكر .فالجامعة ليست قلعة جامدة يف برج عاجي،
وتغي ،ألنها تتكون من مجموعة أفكار وقيم ومعارف ،تنمو بنمو الفكر الخالق.
فهي تتغري ِّ

والحاضنة «الجامعة» تشكل بيئة إبداعية لتحفيز البحث العلمي لبناء املعارف الجديدة ،إلغناء املعرفة اإلنسانية ،عن طريق نرش بحوثها يف دوريات علمية
محكمة ،وتسجيل براءات االخرتاع الكتشافاتها ،وذلك لرفد التنمية االقتصادية واالجتامعية يف املجتمع.

وجامعة البرتا تعي ذلك متاماً ،إذ وضعت خطة عمل لتحديث وتطوير محاور التعلم والبحث العلمي ،وتنمية حرم جامعي ذيك متكامل ،يوفر واحة فكرية
ثقافية واجتامعية وفنية ورياضية ،يستطيع الطلبة واألساتذة التواصل مع أقرانهم يف الحرم الجامعي ومع العامل ،لبناء أدبيات الحوار ،واحرتام االختالف ،وتقدير
الثقافات املتباينة ،وتعظيم الجوامع اإلنسانية ،واحرتام الفوارق الثقافية واالجتامعية.
والحرم الجامعي الذيك لجامعة البرتا تتوفر فيه الخدمات والتجهيزات ،والبنية التحتية ،واملرافق العامة الصديقة للبيئة من طاقة متجددة ،ومياه مكررة
ومدورة وبيئة لتجديد الفكر وتحفيز انطالقه ملدارات أعىل يف البحث واالستقصاء واالبتكار واإلبداع للبحث عن املجهول ،والوصول إىل مهارات معرفية خالقة
لتكنولوجيات حديثة ،تسهم يف فتح فرص عمل ،وحياة أفضل لإلنسان ،فإما أن نكون  ..أو ال نكون.
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كلمة رئيس الجامعة  

ها هي الجامعة تواىل مسريتها الواثقة ،باعتبارها الخيار األفضل للعلامء واملتعلمني عىل املستويني الوطني واإلقليمي ،وذلك بتوفيق من الله ،وإخالص القامئني
عليها ،والعاملني فيها .فاإلنجازات الكبرية هي مثرة جهود مشرتكة ،ورؤى ثاقبة مستنرية ،وسواعد قوية تبذل قصارى جهدها ،لتتجاوز السائد واملألوف ،لولوج
عامل اإلبداع .فهذا زمن ال مكان فيه ملن ال يواكب روحه وحركته .ومل يحدث يف تاريخ البرشية أن شهد مثل هذا العرص رسعة يف اإلنجاز واإلبداع والتطوير ،وغدا
قانون املرحلة « من ال يتطور برسعة يتأخر « ،وأصبح لزاماً علينا أن نعي ذلك جيداً ،ونعمل وفق إيقاعه ،لنأخذ مكاننا الالئق بني املجتمعات املستنرية واملتحرضة.
ّ
واليتأت ذلك للجامعة ،إالّ إذا قدّ مت مخرجات تعليمية متميزة ،موصولة بروح العرص ،وم ّتسقة مع حركته املتسارعة ،وإنجازاته العلمية املدهشة ،وقادرة عىل
استيعاب مستجداته ،وواعية بتحديات الراهن ،ومؤمنه بأنها صاحبة رسالة ،ولها دور ينبغي أن تنهض به ،ولديها القدرة عىل املواجهة ،وال ّتحدي ،والتجاوز ...
ومتلك من اإلمكانات واملعارف ما يؤهلها القتحام عامل اإلبداع واالبتكار  ...فهذا عامل الحداثة والتجديد ،ال عامل التنميط والتقليد.
ً
وتلبية لحاجات سوق العمل ،تم استحداث تخصصات تتناسب وروح العرص ،مثل:
ومن أجل ذلك،
 علم البيانات والذكاء االصطناعي /كلية تكنولوجيا املعلومات ذكاء األعامل وتحليل البيانات  /كلية العلوم اإلدارية واملالية.13

كلمة رئيس الجامعة  
وقد دأبت الجامعة عىل تطوير بنيتها ،وإمكاناتها ،عىل مستوى املناهج ،وطرق التدريس ،وتطوير خربات الهيئة التدريسية ،واستقطاب املميزين منهم ،الذين
تخرجوا يف جامعات عريقة معتربة ،وابتعاث أفواج متالحقة من الطلبة املميزين ،للحصول عىل درجتي املاجستري والدكتوراه من أكرث جامعات العامل عراقة وتف ّرداً،
هذا باإلضافة إىل التعاون الوثيق بني الجامعة والكثري من الجامعات العاملية املرموقة ،كل هذا وأكرث تقوم به الجامعة لتقدِّ م ملجتمعها وأمتها خريجاً متميزاً ،وفياً لقيم
الجامعة ،ومنهجها ،وفلسفتها ،ومنظومة قيمها النبيلة ،التي تتمحور حول حرية التفكري والتعبري ،واحرتام الرأي والرأي اآلخر ،ونبذ العنف والتطرف ،وعدم إقصاء اآلخر.
ففي هذا العام ،وجدنا أنفسنا يف مواجهة ت ّح ٍد كبري ،ال عهد لنا به ،فقد شُ لّت كل مناحي الحياة يف العامل كله ،وأصبح لزاماً علينا أنً نختار بني توقف العملية
التعليمية ،أو مواصلتها ،ليظل نهر العلم والتعليم ماضياً يف مجراه .واستطعنا بفضل الله ،ثم وعي طالبنا ،ورغبتهم يف استمرار العملية التعليمية ،وبالجهود الكبرية
املثمرة ألعضاء هيئة التدريس ،ودعم أولياء أمور الطلبة ،وبتوجيهات وزارة التعليم العايل ومجلسها املوقر ،لذلك كله استطعنا أن نعرب التحدي باقتدار.
لقد كانت جامعة البرتا رائدة بني جامعات الوطن كافة يف الظفر بشهادة ضامن الجودة من هيئة مؤسسات التعليم العايل يف األردن ،التي جاءت تتويجاً لجهود
الجامعة عرب سنوات متطاولة من العطاء والبذل السخي ،وقبل ذلك بكثري حصلت الجامعة عىل شهادة األيزو ،وتواىل حصد املراتب املتقدمة يف تصنيف الجامعات.
ويكفينا فخراً ما يحصده طلبة الجامعة وأساتذتها من جوائز ،وبراءات اخرتاع ،ومراكز متقدمة يف املسابقات املحلية والدولية ،وهي إنجازات لها داللتها عىل جودة
مخرجات الجامعة ومت ّيز هيئتها التدريسية.
نص َب أعينها أهدافاً بعيدة للحصول عىل شهادات ضامنٍ لجودة كلياتها ،وأقسامها
وعىل درب الحصول عىل شهادات االعتامد العاملية ،فقد وضعت الجامعة ْ
العلمية من مؤسسات عاملية ،وتحقّق لها حتى اآلن الحصول عىل :
االعتامد الربيطاين عىل مستوى الجامعة.االعتامد األمرييك يف تخصيص نظم املعلومات الحاسوبية وعلم الحاسوب.االعتامد األمرييك يف تخصص الصيدلة. االعتامد األملاين األورويب لقسم الكيمياء. االعتامد الربيطاين لقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها. شهادة ضامن الجودة عىل املستوى الفيض. جائزة الحسن للتميز العلمي.وعىل مستوى خدمة املجتمع ،فالجامعة تواصل أداء دورها ،انطالقاً من أنّ خدمة املجتمع هي إحدى إسرتاتيجيات الجامعة ،التي تسعى إىل تفعيلها عىل
مستويات عديدة ،منها تأهيل عدد من مدارس املجتمع املحيل ،ودعمها باألثاث ،وأجهزة الحاسوب ،باإلضافة إىل إنشاء الوحدات الخدمية ملجتمعها املحيل ،مثل
 :مكتب التعليم العايل ،والعلوم العسكرية ،وخدمة العلم ،واستضافة حرمها للفعاليات الوطنية الثقافية والفكرية ،ورعاية املسابقات الثقافية واإلبداعية ،وتنظيم
املؤمترات بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املحيل ،هذا باإلضافة إىل تنفيذ الحمالت الخريية ،التي تستهدف األرس العفيفة ،ومؤسسات دور األيتام.

أبنايئ الخريجني:

إن الجامعة إذ تتقدم إليكم ،ولذويكم ،ومحبيكم بالتهنئة الصادقة ،فهي ته ّنئ نفسها بتقديم فوج جديد من فرسان البرتا ،الذين يحملون رايتها بإخالص،
ويعدّ ون سفراء أوفياء لها يف كل مكان ،ويسهمون -بفضل الله وتوفيقه -يف حركة البناء والتغيري اإليجايب يف هذا الوطن الغايل ،وهذه األمة العظيمة .راجياً أن
تظلوا عىل تواصل دائم مع جامعتكم ،من خالل قنوات التواصل املعدة لذلك.

مع أطيب متنيايت لكم بدوام التوفيق والنجاح ...
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مجلس األمناء
يتوىل مجلس األمناء رسم السياسة العامة للجامعة ،وإقرار الخطة السنوية واالسرتاتيجية لها ،املنبثقة من السياسة االسرتاتيجية الوطنية ،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.

أ .موىس شحادة
رئيساً

أ.د .كامل أبو جابر
نائب رئيس املجلس

م“ .محمد مازن” األنصاري

أ.د .رشاد بدران

م .مروان بشناق

أ.د .مروان املوال
رئيس الجامعة

م .عوين املرصي

م .عوين شاكر األسري

م .مازن الخانجي

أ.د .رضا الخوالدة

أ.د .محمد أبو دية معتوق

أ.د .محمد الشوابكة

أ.د .هاشم الطويل

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

رئيس الجامعة (رئيساً)

أ.د .تيسري أبو عرجة
نائب رئيس الجامعة

أ.د“ .محمد نجيب” الرصايرة

أ.د .إبراهيم األدهم

أ.د .مروان املوال

عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية

عميد كلية العلوم اإلدارية واملالية

د .هدير مرزة

أ.د .إياد املالح

د .عنرب شالش

د .إبراهيم الخصاونة

د .وائل هادي

ممثل كلية العامرة والتصميم

ممثل كلية الصيدلة والعلوم الطبية

د .نضال حسني

ممثل كلية الهندسة
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عميد كلية اإلعالم

ممثل كلية العلوم اإلدارية واملالية

د .معن جويحان

ممثل كلية الحقوق

د .نبيل حسنني

ممثل كلية اآلداب والعلوم

ممثل كلية اإلعالم

د .سهري الجاغوب

ممثل كلية تكنولوجيا املعلومات

السيدة زبيدة أبو الهيجاء
مدير املوارد البرشية

السيد بسام أبو ريان
املدير املايل

املهندس ثائر حمدان
مدير اللوازم واملشرتيات

د .شادي أبو حلو

املساعد القانوين للجامعة

السيد عامر إدريس
مدير منطقة املقابلني

اآلنسة وفاء الخطيب
أمني رس املجلس

باإلضافة إلى :
د .نوار فريز

السيد مؤيد الحباشنة

ممثل من املجتمع املحيل

ممثل الخريجني /كلية اإلعالم

الطالب رياض السعودي

الطالبة دميا عمرو

ممثل طلبة الجامعة

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

أ.د .مروان املوال

رئيس الجامعة (رئيساً)

أ.د .تيسري أبو عرجة
نائب رئيس الجامعة

أ.د“ .محمد نجيب” الرصايرة

أ.د .رامي عبدالرحيم

عميد كلية اآلداب والعلوم

عميد البحث العلمي والدراسات العليا

أ.د .إبراهيم األدهم

أ.د .نهى الخلييل

أ.د .فيصل أبو الرب

د .سهري الجاغوب

د .خالد رمضان

عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية

عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

د .فاطمة النمري

عميد كلية العامرة والتصميم
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عميد كلية اإلعالم

عميد القبول والتسجيل

د .شادي أبو حلو

عميد كلية الحقوق

عميد كلية العلوم اإلدارية واملالية

د .فتحي الفاعوري

عميد ش ٔوون الطلبة

أ.د .مياس الرمياوي

عميد كلية الهندسة

اآلنسة زينب فاروقة
أمني رس املجلس

الكادر اإلداري المساند إلدارة الجامعة

اآلنسة روال النشاشيبي
مدير مكتب املستشار

السيد جواد إبراهيم
رئيس الديوان

اآلنسة قمر الصالحني
سكرترية مكتب املستشار

د .هنادة املومني
مدير مكتب الرئيس

اآلنسة وفاء الخطيب
سكرترية مكتب الرئيس

اآلنسة زينب فاروقة
سكرترية مكتب الرئيس
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أنشطة المستشار األعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها

20

املستشار األعىل للجامعة األستاذ الدكتور عدنان بدران ورئيس الجامعة يرعيان افتتاح
بطولة كرة القدم بني فريقي نادي جامعة البرتا وقناة رؤيا الفضائية

املستشار األعىل للجامعة األستاذ الدكتور عدنان بدران يرعى حفل تقدير جهود
املشاركني يف إنجاز مرشوع الطاقة الشمسية يف جامعة البرتا

املستشار األعىل للجامعة األستاذ الدكتور عدنان بدران يستقبل النائب نصار القييس

املستشار األعىل للجامعة األستاذ الدكتور عدنان بدران يستقبل
سعادة السيد حيدر العذاري سفري جمهورية العراق يف األردن

أنشطة المستشار األعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها

املستشار األعىل للجامعة األستاذ الدكتور عدنان بدران يستقبل سمو األمرية دينا مرعد
خالل رعايتها اليوم العارش ملكافحة التدخني “اإلعالم والتدخني الواقع املأمول”

املستشار األعىل للجامعة األستاذ الدكتور عدنان بدران يستقبل معايل أ.د .محمود أبو مويس
وزير التعليم العايل والبحث العلمي دولة فلسطني

املستشار األعىل للجامعة األستاذ الدكتور عدنان بدران يستقبل صاحبة السمو املليك
األمرية سمية بنت الحسن

املستشار األعىل للجامعة األستاذ الدكتور عدنان بدران يشارك يف الحفل التكرميي
ألعضاء الهيئة اإلدارية السابقني
21

أنشطة المستشار األعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها

املستشار األعىل للجامعة األستاذ الدكتور عدنان بدران يشارك يف تأبني املرحوم
الدكتور عصام سخنيني

املستشار األعىل للجامعة األستاذ الدكتور عدنان بدران يشارك يف حفل توزيع جوائز
خليل السامل للتأليف والبحث العلمي واإلرشاد الزراعي الدورة السادسة

املستشار األعىل للجامعة األستاذ الدكتور عدنان بدران يفتتح املوسم الثقايف الرابع لصالون البرتا الثقايف كيف نرقى بالتعليم العايل لننافس اآلخرين ونجابه تحديات القرن

22

أنشطة الجامعة

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال واملستشار األعىل للجامعة
األستاذ الدكتور عدنان بدران يستقبالن املستشار التجاري يف السفارة الكندية

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يتسقبل وزير العمل خالل رعايته مؤمتر
اإلبداع والريادة ملخرتعي جامعة البرتا

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يرعى افتتاح أعامل ورشة متكني املرأة

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يرعى اللقاء التنويري للطلبة املستجدين
للفصل الدرايس األول
23

أنشطة الجامعة

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يرعى حفل تخرج الفصل األول

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يرعى حفل تخريج
الفوج الخامس والعرشين
24

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يرعى حفل تخرج الفصل الصيفي

أنشطة الجامعة

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يرعى حفل تكريم الطلبة املتفوقني

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يرعى فعاليات مهرجان جامعة البرتا
الخامس عرش إلحياء الرتاث العريب والفنون الفلكلوريه

رئيس األستاذ الجامعة الدكتور مروان املوال يستضيف بروفسور من جامعة فريدرك األملانية

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يستقبل الدكتورة قبله محمد سعيد
امللحق الثقايف اليمني
25

أنشطة الجامعة

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يستقبل صاحبة السمو املليك
األمرية سمية بنت الحسن

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يستقبل دولة فيصل الفايز اللقاء محارضة بعنوان
“دور الشباب يف بناء املستقبل ومحاربة اإلشاعات”
26

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يستقبل سمو األمرية دينا مرعد خالل رعايتها
اليوم العارش ملكافحة التدخني “اإلعالم والتدخني الواقع املأمول

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يستقبل سعادة السيد حيدر العذاريسفري جمهورية العراق يف األردن

أنشطة الجامعة

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يستقبل مفتي القدس ويرعى مؤمتر
“القدس يف الرواية العربية”

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يستقبل هيئة إعتامد مؤسسات التعليم العايل
ملتابعة شهادة ضامن الجودة

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يستقبل وف ًدا من جامعة كوينز الربيطانية

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يستقبل مدير املنطقة الحرة

27

أنشطة الجامعة

28

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يستقبل وف ًدا من طلبة
جامعة دانكوك كوريا الجنوبية

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يشارك يف الحفل التكرميي
ألعضاء الهيئة اإلدارية السابقني

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يشارك يف تكريم الدكتور عبداملنعم طويق

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يطلع عىل سري أعامل ورشة عمل
ألعضاء الهيئة األكادميية لكلية العلوم اإلدارية

أنشطة الجامعة

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يفتتح أعامل ورشة تدريبية للمعهد الربيطاين
وزارة التعليم العايل

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يكرم املشاركني يف إنجاز
مرشوع الطاقة الشمسية يف جامعة البرتا

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يكرم املشاركني يف فعالية ريادة األعامل

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يكرم املشاركني يف مهرجان جامعة البرتا
الخامس عرش إلحياء الرتاث العريب والفنون الفلكلوريه
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أنشطة الجامعة

30

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يكرم طلبة جامعة البرتا مرافقني طالب
جامعة دانكوك

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يكرم معايل أ.د .محمود أبو مويس
وزير التعليم العايل والبحث العلمي دولة فلسطني

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يلتقي الشاركني يف ورشة تعريفية
بربنامج PRIMA

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يلتقي املحكمني يف يوم مناقشة املشاريع
لطلبة كلية الصيدلة

أنشطة الجامعة

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يلتقي بأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يلتقي طالبات الجالية العامنية يف الجامعة

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يوزع شهادات لطلبة جامعة دانكوك كوريا الجنوبية

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان املوال يوقع اتفاقية مع رئيس الجامعة األردنية

31

32

33

ك ّلية 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 :

• ّ
التحل 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.
34

أبنايئ طلبة كلية اآلداب والعلوم
تحية طيبة،،
أبارك لكم تخرجكم من كلية اآلداب والعلوم ،هذه الكلية التي يتخرج منها ثلة
من املتخصصني باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية باإلضافة إىل متخصصني يف
مجاالت علمية أخرى كالرياضيات والكيمياء ومعلمني للمراحل األوىل لتخُّصيص
تربية الطفل ومعلم الصف .وإذا تحدثنا عن العمل يف وظيفة التعليم أو أي مجال
آخر ،فإننا نتحدث عن أمل األمة و تقدمها و ازدهارها.
أود أن أبلغكم بأنكم أغىل ماننتج وأن نجاحكم يف حياتكم العملية هو أكرب
نجاح قد نحققه ،فأنتم أمل األمة وأمتنى أن يكون دوركم يف خدمة الوطن
موازياً ملا نكنه كلنا من غرية وحب لهذا الوطن.
أبنايئ الخريجني :إنكم بحصولكم عىل درجاتكم العلمية ،أصبحتم مسؤولني
أمام الله للرقي بهذا الوطن ،إال أن ذلك ال يعني أن رحلة املعرفة قد انتهت،
فهي باقية حتى يرث الله األرض ومن عليها ،وأنتم ال زلتم يف بداية الطريق،
فاملعرفة ليس لها حدود وتتجدد باستمرار.
أبنايئ الخريجني :أمتنى أن تكونوا قد اكتسبتم مهارة الحصول عىل املعرفة
والتعلم ،فاإلنسان مييض حياته يف التعلّم والبحث عن املعرفة ويتوج شخصيته
بالخربات املرتاكمة إذ ستدركون أن ما تعلمتموه يف حياتكم الجامعية ليس
إال أساسيات ومقدمات يف تخصصاتكم املختلفة وستكشف لكم الحياة أنكم
يف مرحلة البداية فقط.
أمتنى أن يكون مستقبلكم مرشقاً وضا ًء وبحجم الطموح ليزداد الوطن رفع ًة
وتألقاً .وأمتنى كذلك أن تبقوا عىل العهد معنا وأن يكون تخرجكم من جامعة
البرتا وسام رشف تنافسون به يف سوق العمل لتثبتوا أن البرتا هي األفضل
بخريجيها وأساتذتها وإدارتها الحكيمة.
دمتم بخري

عميد كلية اآلداب والعلوم
أ.د.رامي عبد الرحيم

قسم اللغة العرب ّية وآدابها  /أعضاء هيئة التدريس

د .أماين سليامن عبد الله
(رئيس القسم)

أ.د .أحمد موىس الخطيب

أ.د .رزان محمود إبراهيم

د .سميح أحمد مقدادي

د .هارون محمد الربابعة

د .إبراهيم حسني خليل

د .نبيل عيل حسنني

د .النا “محمد خري” مامكغ

م .باعث فيصل الحروب

م .هوازن عثامن القايض
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قسم اللغة العرب ّية وآدابها  /خريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

املعتز ابهلل مصطفى مصطفى
أول التخصص

اهلنوف علي املرعي

رغد مامون القيسي

عروب صامد الدروع

هبة هاشم احلداد

باإلضافة الى:

فاطمة عطا العلي
هبة سلطان األسود

قسم اللغة العرب ّية وآدابها  /خريجو الفصل األول (بكالوريوس)

حياة عبد املنعم عبد الصمد
أوىل التخصص

36

آية منر حاجيب

تركية ماجد ترو

داليا أمحد عساف

رهام حممد خلوى خضري

قسم اللغة العرب ّية وآدابها  /خريجو الفصل األول (بكالوريوس)
باإلضافة الى:

رغد أمحد أبو ربيع

غدير حممود صندوقة

غرام عدانن شلوف

قسم اللغة العرب ّية وآدابها  /خريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

لينا أمحد سامي صيام
أوىل التخصص

حممد بسام أبو محاد

قسم اللغة العرب ّية وآدابها  /خريجو الفصل الصيفي (ماجستير)

بيان سليمان العيوطي
أوىل التخصص

مكرم فؤاد النتشة

قسم اللغة العرب ّية وآدابها  /خريجو الفصل الثاني (ماجستير)

لبابة حكمت احلاجي

بكر أعقاب الثوايبة
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قسم اللغة اإلنجليز ّية  /أعضاء هيئة التدريس

أ.د .عمر فايز عطاري
(رئيس القسم)

د .عال “حممد كامل” الدابغ

م .أمينا عزام األسري

د .حممد عواد الشناق

م .سامية فوزي شحادة
38

د .زينب “حممد رسول” الكيالين

م .جهينة هناد املوسى

م .رزان حممد الزيود

د .هبة سليم عمرو

قسم اللغة اإلنجليز ّية  /أعضاء هيئة التدريس

م .سامح مصطفى الحنبيل

م .نبال يوسف الحنيطي
باإلضافة إلى:

أ.د .رايض فايز حسني
أ.د .حممود أمحد السلمان
د .ماجد عبد اللطيف البصري
د .أمل عبد هللا الشناق
د .حممد قاسم احلمد
د .الزورد أمحد الصغري
د .دميا حممد القطب
د .حممد علي احلليواين
د .داليا تيسري أبو عرجة
د .وليد أمحد عثمان

م .نور فيصل الياسني

لقــد ســلحتكم جامعــة البتــرا
بــكل مــا تحتاجونــه مــن علــوم
ومهــارات لمواجهــة عصــر العلــوم
والتكنولوجيا....
فكونوا عند حسن الظن بكم.
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قسم اللغة اإلنجليز ّية وآدابها  /خريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

باإلضافة الى:

دايان عبد الكرمي الزعيب
أوىل التخصص

جود مصطفى اجليالين
الان حممود حممد
أسيل نبيل عياد

مرام ماجد حممد علي

آية حممود العز

قسم اللغة اإلنجليز ّية وآدابها  /خريجو الفصل األول (بكالوريوس)
باإلضافة الى:

رمحة مجعة حممود
سايل عالم الشاهد
سوسن حممود يوسف

أماين خالد حسن
أوىل التخصص

إيناس مجال عوض هللا

سجى عماد عليان

سرات حممد القعايدة

قسم اللغة اإلنجليز ّية وآدابها  /خريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)
باإلضافة الى:
مليس حسان الزعيم
أوىل التخصص

آية عيسى السيد
آية انصر أبو العافية
سارة عامر راجحة
فرح عماد الناظر
ميساء ايسني اللحام
هديل عدانن بدران
وجيهة مجال اللولو
ايمسني حممد أبو زهرة

آية عبد هللا احلايك
40

سارة سامي عبد الوهاب

ميسم موفق طنطور

هند عودة الدروع

قسم اللغة اإلنجليز ّية /الترجمة /خريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

ميس حممد الشايب

داان عبد اللطيف عمري

داان نبيل محود

ريزان خالد الزغل

سارة مسري أبو ليلى

سارة وائل رحال

شادي مجال دايب

صابرين حسني العواودة

طارق رائد الدبس

غالية بسام عثمان

أوىل التخصص

باإلضافة الى:

رزان جهاد أبو شرخ
رند أديب غزال
رمي مجال الفايز
مياسة مفيد سامل
غيداء عبد الغفور آغا

فاتنة ابسل أبو زينة

هبة مازن أبو خشب

41

قسم اللغة اإلنجليز ّية /الترجمة /خريجو الفصل األول (بكالوريوس)

42

إلياس علي احللي

أماين سعدي اجلنيدي

إيالف وضاح القصري

تقى عامر الرواشدة

جىن خالد أبو دبوس

حنني إبراهيم عيسى

خالد إمساعيل عودة

رىب حسام الدويك

رغد حممود أبو شرحية

رفيف معتز حريز

رمي إبراهيم الشوبكي

ريهام إبراهيم الرجوب

زيد حممد مفيد الزيود

سندس فاحل عودة

شاجوان حممد احلزينة

قسم اللغة اإلنجليز ّية /الترجمة /خريجو الفصل األول (بكالوريوس)

فرح حممد عطا هللا

مروة وليد احلديثي

مرح عمر سكروجة

هنا هاين العتييب

هديل عماد احلرابوي
باإلضافة الى:

زينا سيد إبرهيم حسن
أوىل التخصص

االء حممد النوابين
جنان عاهد محاد
سعيد يوسف سعيد
يزن أجمد خندقجي
ينال علي الكعابنة
هيا عامر اهلريدي

وعد مجال الدرابيع

هيا هشام اخلضار

قسم اللغة اإلنجليز ّية /الترجمة /خريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

أريج يوسف الدويك
أوىل التخصص

أاندين يوسف محدان

آية سعيد الطاهر

آية معتز إمساعيل

آية هشام جاسم
43

قسم اللغة اإلنجليز ّية /الترجمة /خريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

بدور حممد رمحون

براء ستار الربيعي

بيان انئل كشوقة

جياان مأمون الدحلة

شذى حممد سعيد

فاطمة عيسى رمضان

فرح عيسى الرجعي

مرمي عزام دار بكر

مها عبد املعني انصر

نور فايز انصر

باإلضافة الى:

تيماء مسيح أبو شنب
حال بسام مكان
سلمى حممد جنيب الكردي
مرح اثئر شروف
اننسي عيسى عصفورة

ايمسني أكرم نصر هللا

44

قسم اللغة اإلنجليز ّية /الترجمة /خريجو الفصل الصيفي (ماجستير)
أمني مصطفى فياض
أول التخصص

سناء حممود بين دومي
أوىل التخصص  /مكرر

حاكم مجال الدرويب

قسم اللغة اإلنجليز ّية /الترجمة /خريجو الفصل الثاني (ماجستير)

عبد هللا حممد املراحلة
أول التخصص

أسيل خملد املناصري

راشد خليل حدادين

باإلضافة الى:

حامت حممد النسور
مهند حممد أبو شنب
ميس بسام قرم

45

قسم العلوم التربوية  /أعضاء هيئة التدريس

أ.د .محمود جامل السلخي

46

د .أسيل أكرم الشوارب

د .نهيل محمد الجابري

د .حاتم أحمد الرصايرة

د .عيل سالمة الخضور

د .فاطمة سليم الطراونة

(رئيس قسم العلوم األساسية واإلنسانية)

(رئيس القسم العلوم الرتبوية)

د .سناء عبد الوهاب الكبييس

د .مي سليم الطاهر

د .إميان محمد غيث

د .قاسم جميل الثبيتات

د .نرمني يوسف غوامنة

د .هشام راجي العميان

قسم العلوم التربوية  /أعضاء هيئة التدريس

د .تغريد توفيق أبو حمدان

د .مرام فؤاد أبو النادي

د .منري محمد عجاج

م .فاتن فياض قناديلو

م .مهران محمود الزعبي

د .مجدي عبد الله الدهيسات

باإلضافة إلى:
د .نيلـــي عدنـــان البنـــا

47

قسم تربية الطفل  /خريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

سارة بسام العلي
أوىل التخصص

رزان اثبت بيوك

لينا يوسف أبو سعد

سارة عبد هللا أبو دهيم

نور يوسف أبو رضوان

باإلضافة الى:

شذى حممد العبد

هنادي أمحد النمر

قسم تربية الطفل  /خريجو الفصل األول (بكالوريوس)

ران تيسري احلرابوي
أوىل التخصص

48

ريتا عيسى الفراج

سارة جنيب غنيم

عال حممد علي

فرح خضر الدراس

قسم تربية الطفل  /خريجو الفصل األول (بكالوريوس)

ملك يعقوب زايد

قسم تربية الطفل  /خريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

رشا خالد عودة
أوىل التخصص

االء عبد هللا الظاهر

حممد مشعل املناصري
49

قسم معلم الصف  /خريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

سارة نبيل احلجة

االء مناور الصرايرة

أنفال عمر صباح

هتاين فوزي خلف

ثراي محزة الطيب

ران عصمت حتقوه

عليا عادل زعتور

مرمي رائد نوفل

مينا بالل السعدي

اننسي حممد محد هللا

نورين أجمد كتانة

هيا راين العوراين

أوىل التخصص

باإلضافة الى:

حنني عمر املقوسي

50

قسم معلم الصف  /خريجو الفصل األول (بكالوريوس)

هناء رفعت حممود

أماين حممد الطيب

راما عمر قطيل

رسل مسري خليل

رهف حممد أبو خلف

سارة محدان مصطفى

سوزان رائد عزام

فرح حسن شاوه

قمر إبراهيم البنا

كرم حممد العباسي

أوىل التخصص

باإلضافة الى:

دايال مجال الشيخة
رانية أمحد القريين
ريهام أمحد بصبوص
سندس مجال حسن
غفران عمار عبد العال
هبة عبد اللطيف املصري

هيفاء مجيل حممد

ايمسني حممود نوفل

51

قسم معلم الصف  /خريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

آية يوسف هللا الفقيه

آية يوسف املسند

راوند عبد اللطيف عمري

رغد إبراهيم علوه

روان إمساعيل عصفور

ضحى عبد الرمحن مصلح

عدالة عبد الرزاق املساعفة

فرح أكرم أبو دية

ملك حممد داود

هديل عاطف احلجاوي

باإلضافة الى:

عائشة بنت حممد الصقرية
أوىل التخصص

الغالية بنت علي احلارثي
آايت أمحد عوض
ثرايء بنت عامر احلارثية

52

رىب أمحد دقة
رمحة بنت أمحد احلارثية
سرى حممد الرحمي
هالة مأمون عبد النيب

قسم الكيمياء  /أعضاء هيئة التدريس

د .عبد املنعم محمود الطويق
(رئيس القسم)

أ.د .رامي عبد املجيد عبد الرحيم

د .نبيل مصباح الدريني

د .هاين عيل ياسني

د .نهى إسامعيل سويدان

د .أحمد قاسم الدراوشة

د .مؤيد ديب سعيفان

م .ليىل عوين قدورة

باإلضافة إلى:
د .ثائـــر عـــي بـــري
د .محمــد إبراهيــم العمــري
م .أمــل محمــود املعاريــف

م .هديل تحسني السنجالوي
53

قسم الكيمياء  /خريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

عبد الرمحن نبيل سدر

آايت حممود السليحات

إايد أكرم احلمود

جنان اندر عوض هللا

راندي عدانن أمحد

سارة رائد جاد هللا

مرام عصام سالم

هبة ماهر عايش

أول التخصص

حنني عمر طعمة

باإلضافة الى:

تسنيم مأمون العملة

قسم الكيمياء  /خريجو الفصل األول (بكالوريوس)

أيسر عليان البنا
54

ابسل خالد غنيم

اترة ابسم مشة

دعاء خالد عليان

عبد هللا عدانن صيام

قسم الكيمياء  /خريجو الفصل األول (بكالوريوس)

باإلضافة الى:

فاتن كمال أبو زينة
أوىل التخصص

رىب مصطفى عفانة
فرح هاين حممد

حممد أمحد بوشيبة

هبة أمحد أبو رمان

هبة كمال عمر

قسم الكيمياء  /خريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

أسامة مأمون الشماس

بشار رائد شاهني

اتال هشام العراين

دانيا فايز البصري

رهف بسام عياد

رهف وصفي القطارنة

نبيل أمحد خضر

ندى عباس عبيد

راما أسعد دايربكريل
باإلضافة الى:
رويدة إبراهيم الدمريي
أوىل التخصص

إسراء عبد الكرمي عليمات
إسالم عبد الرحيم البوز
آية أمين التميمي
تسنيم عارف أبو سعد
دينا منصور احلالحلة
رزان بسام العنبتاوي
سلطان حممود سريوه
علي بسام سليمان
عمار عاطف اللهالية
حممد نعيم اقنييب
مرح علي األطرش
نسيم حسن القوامسي
هبة عباس احلديدي
هديل منصور منصور

55

قسم اللغات الحديثة  /أعضاء هيئة التدريس

د .طارق زهري محمود

د .أحمد عمر موىس
(رئيس القسم)
باإلضافة إلى:
باإلضافة إلى:

د .مي ــس يوس ــف القطام ــي
د.عبدالرحم ــن عي ــد النتش ــة
م .نائـــل خالـــد منيـــزل

قسم اللغات الحديثة  /اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما  /خريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

سارة فواز الفالح
أوىل التخصص

56

كرم حممد أبو هشهش

يسرى وليد إبراهيم

قسم اللغات الحديثة  /اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما  /خريجو الفصل األول (بكالوريوس)

الرا حوامتة عصفور

قسم اللغات الحديثة  /اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما  /خريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

بيان شاهر جربيل

دانة انصر الشماس

شيماء طه إهديب

شهد مسيح املعطي

كاترين حممد طه أبو رمان

باإلضافة الى:

كريستينا سامر مصلح
أوىل التخصص

أمحد أسامة أبو شهاب
آية أنيس عبد الرحيم
داراي يورييفنا جايفورونسكيخ
دالياان نضال قدادة
ريتا عصام اتدرس
قمر وليد عمايرة

مرح أسامة عبد اهلادي
57

قسم الرياضيات  /أعضاء هيئة التدريس

د .غسان خميس أبو فودة
(رئيس القسم)

د .وسيم أحمد عودة

د .صالح أحمد قطيشات

د .رفيق عبد الله الخرض

د .رائد راجح أبو عواد

د .معايل نور الدين املهيدات

د .سامر أحمد العقييل

م .عيل عبد القادر الصعوب

باإلضافة إلى:
د .رجـــاء رشيـــف النعيمـــي
د .محمــد صالــح أبــو زيتــون
د .منـــال شـــوكت اللبـــدي

م .بهاء محمد أبو غزالة
58

قسم الرياضيات  /خريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

هبة أسامة غنمة
أوىل التخصص

إسراء عبد السالم سلطان

خدجية خليل الزير

دانية أكرم محاد

قسم الرياضيات  /خريجو الفصل األول (بكالوريوس)

دايال نبيل عبد القادر

قسم الرياضيات  /خريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

مالك أنور جرب
أوىل التخصص

أسيل أمحد اخلليل

جهاد هاين احلموري

دعاء رايض أبو صالح

لينا عبد هللا القيسي
59

60

61

ك ّلية العمارة والتصميم
الرؤية :
النهوض املتميز بالعامرة والتصميم يف البيئة املحلية واإلقليمية مبا يواكب أحدث
املنجزات يف الحضارة اإلنسانية.
الرسالة:
ملا كان للعامرة والتصميم دور أسايس يف توفري بيئة منسجمة مع قيم أصحابها
الجاملية والروحية ،مبا يعني عىل االرتقاء باإلنتاج املعنوي واملادي ،فإن الكلية تهدف
إىل إعداد رشائح متميزة من أهل التخصص ،بقدرات خالقة وإبداعٍ وابتكا ٍر يَ ِس َمن

أبنايئ وبنايت الخريجني

املنجز املعامري والتصميم بأنواعه.

باسمي وباسم جميع أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية يف كلية العامرة والتصميم ،نبارك
لكم إنجازكم ونهنئكم عىل تخرجكم الذي يتوج أعواماً من العمل واملثابرة واإلبداع .أنتم

األهداف :

اآلن مسلّحون بالعلم واملهارات ،التي تتوجونها بحسن خلقكم وإميانكم .فاليوم تنفتح
أمامكم طرق ومسارات جديدة تحتاج من يستكشفها ،ومستقبل باهر يحتاج للبناء الجاد.

•اكتساب مهارات التصميم املختلفة.

إن التخرج ليس نقطة نهاية بل هو بداية أيضا ،فبناء سرية ذاتية متميزة يستلزم االستمرار

•احرتام التنوع ،والتعددية ،والرأي اآلخر.

يف العمل واإلبداع .األفق مفتوح أمامكم اآلن إلنجازات جديدة تستخدمون فيها ما تعلمتم

•العمل ضمن فريق تقدير اإلبداع واإلنجازات.
• حامية الحرية الفكرية.
•تطوير الفكر اإلبداعي املستقل.

وتستمرون عىل نهج اإلبداع والتميز.
نثق أنكم ستتميزون يف حياتكم ،وسنكون لكم دامئاً مصدر سند ودعم ،ونوصيكم
باالستمرار عىل نهج تعليم الذات وتطوير املهارات التي ال تنتهي بالتخرج .لقد متيزت
كلية العامرة والتصميم وطنيا وإقليمياً بجودة التعليم ،ولديها سمعة طيبة تم بناؤها عرب
أجيال من الخريجني ،وستستمر الكلية يف التواصل معكم وستحرص عىل تطوير مناهجها
وأساليب التعليم فيها لتبقى منارة التعليم والبحث املتميزة يف املنطقة .لذلك ندعوكم
للبقاء عىل اتصال وإعطاء التغذية الراجعة واملساهمة يف بناء مستقبل كليتكم وإثرائها.
ونحن واثقون من قدرتكم عىل النجاح وفخورون بكم ،ونرجو من الله أن يسدد خطاكم
ويلهمكم الصواب يف خطواتكم نحو املستقبل.
والله املوفق ،،،

عميد كلية العامرة والتصميم
د .فاطمة النمري
62

قسم هندسة العمارة  /أعضاء هيئة التدريس

د .يارس محمد أبو هاشم

د .هدير إسامعيل مرزة

د .فاطمة ميادة وليد النمري

د .محمد موىس الخلييل

د .خالد كامل الطرزي

د .ماهر عبد املجيد الشيخ خليل

د .عامر محمد عزت الجوخدار

م .نائلة حسني الحياري

رئيس القسم

باإلضافة إلى:
د .شـــذا رامـــز ملحيـــس
د .ملـــا بـــال أبـــو حســـان
د .آيـــة صبيـــح مســـار

م .فـــداء محمـــد الحنبـــي
م .رعـــد وجيـــه عيســـوه
م .شـــذى منـــذر قطيـــط

م .ياسمني زكريا السعودي
63

قسم هندسة العمارة  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

ران حيىي تلجبيين
أوىل التخصص

سارة حممود سلطان

عبد الرمحن سقف احليط

حممد علي اجلمل

ميان أجمد رحال

فهد صاحل العنزي

لؤي أمين شحادة

باإلضافة الى:

دايال وجدي أسعد
حممد عبد املعطي العمارين
معاذ عدانن خواج

قسم هندسة العمارة  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

مسري عدانن أبو العينني
أول التخصص

64

رند حممد اجليالين

زيد حممد الشمايلة

سيف الدين صاحل الكسواين

علي سفيان السرخي

قسم هندسة العمارة  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)
باإلضافة الى:

السيد حممد حبيب الوداعي
تقى مهند الشيباين

فارس حممد حممد

نور هيثم القيسي

فرح نبيل الصالج

وسام أمحد أبو شرخ

قسم هندسة العمارة  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

هنيل نبيل سلوم

إبراهيم ايسني اجلنايب

أمحد عبد املعطي رحيان

إيالف عماد الضرب

بدور انطق صباح

تسنيم معاوية احلسون

جنان لؤي عالن

محزة رائف األقرع

رشا خالد سالمة

رنيم ابسل مصطفى

أوىل التخصص
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قسم هندسة العمارة  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

66

رهام عبد اجمليد األطرش

روان عادل سلمان

روندا زكراي املغربل

سارة سهيل حداد

سارة حممد رموين

سايل ماهر الراوي

سندس أمين الريس

شهد أمين عطية

شهد عبد العزيز العراكزة

شريين نشأت موسى

عادل حممود مطاوع

فرح عمر العرموطي

لبىن خليل املغري

ملى حسني أبو حسن

ليث سامر الفقهاء

قسم هندسة العمارة  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

ليلى قصي العزاوي

حممود يوسف العنايت

ميس أسامة غامن

نور جهاد اخلاروف

نور حممود عزت ايسني

والء حممد أبو اسبيتان

ايرا رمسي البدوي

نور عادل الذويب

باإلضافة الى:

أسيل خالد النجار
دمية صاحل الشيخه
شيماء حسني صبيح
عمر حسام الدين هرماس
ليمار مازن كعيد
نور سلطان اليف
ينال هاين وادي

67

قسم ال ّتصميم الداخلي  /أعضاء هيئة التدريس

د .ميادة فهمي الحيايل

د .واصف رضوان املومني

م .فاتن يوسف النشاش

م .منى مروان األنصاري

م .سوزان عطا الزير

م .عالء عز الدين عيىس

باإلضافة إلى:
د .نـــزار شـــتيوي حـــداد
( رئيس القسم)
د .نـــارص ثابـــت الحســـني
د.ياســـن طـــه العيســـاوي
م .نهى نعامن عثامن
68

م .نورا مازن الطباع

قسم التصميم الداخلي  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

رىب مجيل أبو سامل

إبراهيم زيدان بزادوغ

أمحد تيسري بدر

أمرية حممد احمليسن

أوج علي العسلي

إميان حسن النابلسي

آية منتصر النهار

مجيل انجي سليمان

محزة حممد علي أبو غزالة

دميا زكراي السعيد

دينا عبد الرمحن بالمسة

رنيم حممد أبو سبيتان

سايل حسن الالمي

مسر انفع أمحد

سهى عبد الرؤوف اليونس

أوىل التخصص

69

قسم التصميم الداخلي  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

عبد الرمحن عزام الشطل

عبد هللا غالب عبد اللطيف

ليث ماجد عريض

ليلى حسام درعزيين

حممد عرفات محاد

حممد هناد الزراب

معتمر أمني أبو حجلة

ملك وائل عليان

نور مجال الناعسة

نور جهاد نوفل

باإلضافة الى:

أمين إبراهيم التميمي

هنا درويش خرما

70

ايمسني موسى حممود

يزيد فايز صبيح

قسم التصميم الداخلي  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

فاطمة الزهراء مثىن الدوري

أمنار قطري غطاشه

متارا حممد علي خاطر

توليب مدحت العزب

داان أسامة سعيفان

دينا وائل علي

رغد أشرف الصاحب

زينب رائد اخلفاجي

سجاد علي جاسم

سهى سامل الفقهاء

شهد عودة هللا العبيسات

ضحى مروان صالح

غدير حممد ايغي

فريوز مروان يغمور

ملى إمساعيل القبالوي

أوىل التخصص
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قسم التصميم الداخلي  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

باإلضافة الى:

داود إمساعيل الزواهرة
راان ماهر احلريري

لينة ماجد اجلابري

مالك حممد البكري

قسم التصميم الداخلي  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

أمحد عزمي املاضي

أمري أسامة إسعيد

تبارك انصر عبد اجلبار

رشا أسامة حسني

رقيه أمل حممد عقيلة

رهف حممد غيث

رؤى رشاد صدر

زينب عبد الغفار

سريين حممد انصر أبو رجب

علي وائل العزاوي

أول التخصص

72

قسم التصميم الداخلي  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

فاطمة عبد الغفار

فاطمة عمر علي

حممد سامل بوشيبة

باإلضافة الى:

إبتهال عماد عناية
بيان انصر علوش
مجال عبد الناصر مراغة
جودي حممد خري هللا
حسن جاسم الطه
داان ماهر ملحيس
رغد أسامة حممد

رهف جمدي أبو النادى
شادي حافظ درويش
ضحى عصام الشبلي
عماد طارق الشايب
غالية حممد زهري الكسيح
حممد فتحي يوسف
مروان وليد يعقوب
يسر عالء اخللويف

الشــباب المســلح بالعلــم
مؤهل للحياة والعمل ،وهم
رهان الوطن لبناء مستقبله،
وتحقيق نهضتــه ،ومواجهة
تحدياته.
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قسم ال ّتصميم الجرافيكي  /أعضاء هيئة التدريس

د .محمد خريي عمر
(رئيس القسم)

د .نهى صالح البسيوين

م .لبنى منر العساف

د .عائدة حسني جوخرشة

م .زينة شعبان الشيخ

باإلضافة إلى:
م .ســعيد ضياء الدين الحســيني

74

د .مارية عبد الرحمن أبو ريشة

م .سناء محمد األسعد

قسم التصميم الجرافيكي  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

لؤي مازن أبو زهرة

لينا كرمي الدين أبو رية
أوىل التخصص

قسم التصميم الجرافيكي  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

آمنة زايد فطاير
أوىل التخصص

الان عزام العبد

جود أكرم املومين

جند اندر احلنيطي

باإلضافة الى:

أمحد شوقي محام
مجيلة فيصل الفقيه
راما رمزي دروزة
زيد وائل الزيتاوي
سندس هيثم النوابين

75

قسم التصميم الجرافيكي  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

هناء رايض حسني

إسراء حييي راشد

إيناس حممد راضي

مجانة حسني صيام

جود حممد الشرايعة

حنني فايق البيساين

رمي حسني شخاتره

سارة داوود البزمليط

ليث مضر بسيسو

مالك عمر جربيين

نور كاظم الواكد

هند حممد نصيف

أوىل التخصص

باإلضافة الى:

اترا نوير النرب
دانية صبحي البيكاوي
رانيا منصور ابو الكباش
سيف سعد مشحن

76

قسم التحريك والوسائط المتعددة  /أعضاء هيئة التدريس

باإلضافة إلى:
د.منص ــور محم ــد الرشي ــف
د .فــارس أمــن أبــو حشــيش

د .طارق زيك الرمياوي
رئيس القسم

أ .د .شفيق حسني اشتي

قسم التحريك والوسائط المتعددة  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

سارة عادل الزايت
أوىل التخصص

إمساعيل حممد عمر شاكر

آمينة امحد العبدات

آية عمار راضي

آية حممد حواري

77

قسم التحريك والوسائط المتعددة  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

رنيم أسامة راشد

سايل جعفر السعيد

سلسبيل جنيب أبو عبيد

سلمى وليد احلاج حممد

مسية عمر الشيخ حممود

مسية حممد حامت بركات

عاصم طارق شحروج

عبد الرمحن خالد الوراسنة

جمد أمحد بركات

مرية عيد اخلصيالت

باإلضافة الى:

متارة مدحت عمر العزب
دنيل نزار أنسوقة

يوسف أمني السايس
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