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 الهاشمية للجامعة رئيسا   الزبون بتعيين ملكية إرادة
 العبدالحق وازف الدكتور األستاذ بتعيين العالي التعليم مجلس تنسيب على بالموافقة السامية الملكية اإلرادة َصَدَرت   -عمون

 .10/2/2020 تاريخ من اعتبارا سنوات أربع لمدة الهاشمية للجامعة رئيسا   الزبون
 العام يف بإنشائها السامية الملكية اإلرادة صدور منذ الهاشمية الجامعة قيادة يتولى الذي العاشر الرئيس بذلك ليكون

 .10/2/2020 االثنين يوم عمله باشر وقد.م1991
 في الدكتوراه درجة على حاصل وهو ،1998 العام اللغويات في األستاذية درجة الزبون العبدالحق الدكتور وحاز

 ،1985 العام األميركية University of Wisconsin-Madison ماديسون -ويسكنسون جامعة من Linguistics اللغويات

 ،TEFL أجنبية كلغة اإلنجليزية اللغة تدريس طرق تخصص في 1982 العام اليرموك جامعة من األولى ماجستير، ودرجتي

 الجامعة من البكالوريوس درجة على وحصل ،1983 العام اللغويات تخصص في ماديسون -ويسكنسون جامعة من والثانية
 .وآدابها اإلنجليزية اللغة تخصص في 1978 العام األردنية

 شؤونل اليرموك جامعة رئيس نائب أبرزها من القيادية واإلدارية األكاديمية المناصب من العديد الزبون الدكتور وَشَغلَ 
 التقنية الطفيلة جامعة رئيس ونائب ،2020-2018 الفترة خالل الخارجي واالتصال الطالبية والشؤون اإلنسانية الكليات
-2007 البيت آل جامعة في اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية عميد موقع شغل كما ،2017-2014 الفترة خالل األكاديمية للشؤون
 اليرموك جامعة في اآلداب كلية عميد ونائب ،2007-2005 اليرموك جامعة في العليا والدراسات العلمي البحث وعميد ،2011
 الجامعية الكلية أمناء مجلس وعضو ،2009-2005 األهلية اربد جامعة أُمناء مجلس عضو شغل كما. 1998-1999

 يف البحرية المحطة مجلس وعضو ،2018-2014 التكنولوجية العقبة جامعة أمناء مجلس وعضو ،2013-2009( االونروا)
ا واختير واألردنية، اليرموك لجامعتي التابعة العقبة ا التعليم،و التربية وزارة في اإلنجليزية اللغة مناهج تأليف في خبير   وعضو 
ا ،2007-2005 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في العلمي للبحث العليا الهيئة في  فيصل األمير مركز مجلس في وعضو 

 .وغيرها األردنية المسلحة للقوات التابع
ا التعليمية مسيرته بدأ إذ المواقع من عدد في الواسعة التعليمية الخبرات الزبون الدكتور ولدى  في لثانويةا للمرحلة ُمعلم 

ا ،1982-1978 والتعليم التربية وزارة ا اليرموك، جامعة في اللغات مركز في متفرغ غير فمحاضر   سوالتدري للبحث فمساعد 
 .ماديسون -ويسكنسون جامعة في

 امعةج في وآدابها اإلنجليزية اللغة قسم في تدريس هيئة عضو العالي التعليم في مسيرته انطلقت 1986 العام وفي
، دوإِرب والطفيلة، البيت، وآل والتكنولوجيا، العلوم جامعة: وهي والعربية األردنية الجامعات في وَعِملَ  َعلَّمَ  ثم اليرموك،
 .يرهاوغ ُعمان سلطنة في قابوس السلطان وجامعة السعودية، في اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام وجامعة وفيالدلفيا، وجرش،

ا( 90) على يزيد ما َنَشرَ  فقد كثيف، بحثي نشاط الجديد، الجامعة ولرئيس  عربية ُمَحّكمة علمية ”دوريات“ مجالت في بحث 
 لغوي،ال التخطيط: البحثية اهتماماته وتشمل مرموقة، جامعات في منشورة علمية كتب في فصول عشرة يفوق وما وعالمية،
 واللغويات لخطاب،ا وتحليل التقابلية، واللغويات والتعريب، والترجمة، التطبيقية، واللغويات والنفسية، االجتماعية واللغويات
 .النظرية

 نظريةال واللغويات الترجمة، حقول في والدكتوراه الماجستير رسائل ومناقشة اإلشراف في مسيرة الزبون وللدكتور
 أطروحة( 180)الــ يتجاوز ما على أشرف إذ اإلنجليزية، اللغة تدريس وطرق واإلنجليزية، العربية اللغتين في والتطبيقية
 .منها المئات مناقشة في والمشاركة ماجستير ورسالة دكتوراه

 لىإ باإلضافة والعالمي والعربي الوطني المستوى على أكاديمية وغير أكاديمية لجنة( 60) على يزيد ما في عضو وهو
َمة يةالعلم المجالت في التحرير هيئات من العديد وعضوية واآلداب، الحديثة للغات األردنية العلمية المجلة تحرير رئاسة  الُمَحكَّ

 والواليات األردن في واللغوية العلمية الجمعيات من عدد في عضو هو وكذلك والعالمية، والعربية األردنية الجامعات في
مَ  كما. واألقسام والكليات الجامعة مستوى على متعددة أكاديمية لجان عضوية إلى باإلضافة األمريكية المتحدة  لميةع أوراق َقدَّ
ا( 150) من أكثر في وأبحاث ا مؤتمر   .والمحلي والعربي العالمي المستوى على علمي 

 إلنجليزية،ا اللغة في البكالوريوس درجة على للحصول والتعليم التربية وزارة من منحة منها المنح من العديد على وحصل
 ملكال جاللة ومنحة اإلنجليزية، اللغة تدريس طرق في الماجستير درجة على للحصول والتعليم التربية وزارة من ومنحة
 .اللغويات في الدكتوراه على للحصول الملكي الديوان الحسين

 حلةمر إلى العامة الثانوية من الدراسية المراحل جميع في واألوائل المتفوقين من الزبون العبدالحق فواز والدكتور
. إربد محافظة في واألول ،1975 العام األدبي الفرع العامة الثانوية شهادة في األردن مستوى على الثالث كان إذ الدكتوراه،

 ،1982 العام العلمي للتميز اليرموك جامعة ميدالية وحاز ،1982 العام اليرموك جامعة في الماجستير برنامج في واألول

 األلمانية DAAD الـ ومنحة ماديسون،-ويسكنسون جامعة في وقضاها 1997- 1996 األميركية Fulbright الفلبرايت ومنحة

. ةاألمريكي المتحدة الواليات في المنشورة واللغويات اللغة حقل في العلماء مشاهير موسوعة ضمن أسمه وأُدرج ،1999 لعام
 .األميركي البيوغرافي المعهد عن الصادر 1995-1994 لعام العالم مشاهير ضمن أُدرج وكذلك

ا وَتُضمُ  م،1995 عام التعليمية مسيرتها باشرت الهاشمية الجامعة أن بالذكر الجدير ومن  إلى باإلضافة كلية  ( 15) حالي 
ا،( 53) البكالوريوس مرحلة في وُتقدم عمادات،( 3)و العليا الدراسات كلية ا( 28) وحوالي تخصص   الدراسات في تخصص 
ا( 17) وتضم ،(العالي والدبلوم والماجستير الدكتوراه) العليا ا مركز  ا علمي  ا واستشاري   .وخدمي 



ا( 722) فيها التدريس هيئة أعضاء عدد وَيبلُغُ   عدد يبلغ حين في والعربية، العالمية الجامعات أميز خريجي من عضو 
 الجامعي العام من األول للفصل المقبولين عدد وبلغ ،(%63) الطالبات نسبة وتبلغ طالب، ألف( 22) حوالي طلبتها
ا،( 5600) 2019/2020  .خريج ألف( 80) حوالي إلى خريجيها عدد وَوَصلَ  طالب 
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 إلعادة النظر بالتعليمات في الهاشميةالزبون: سعي 

 
 

ا للجامعة  - عمون : وكالة عمون االخبارية بمناسبة صدور اإلرادة الملكية السامية بتعيين األستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون رئيس 

َمت أسرة الجامعة حفل استقبال لتقديم التهاني إلى رئيس الجامعة األستاذ الدكتو ر فواز العبدالحق الزبون، بحضور نائب رئيس الهاشمية، َنظَّ
ر، الجامعة األستاذ الدكتور كايد أبوصفيه، ومساعد الرئيس السيد عبدالرحمن أبودلبوح، وعمداء الكليات، ومدراء المراكز والوحدات والدوائ

 .وعدد كبير من العاملين من األكاديميين واإلداريين، والطلبة
مني الملك الحسين الراحل باب تعاثي إلى وقال الدكتور الزبون مخاطب ا أسرة الجامعة: إنه شرف عظيم أن أحمل اإلرادة الملكية السامية، فكما َكرَّ

نة ي ويحملني أماالواليات المتحدة األميركية للحصول على درجة الدكتوراه، فها هو جاللة القائد الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم ُيَكِرمن
 .المسؤولية في رئاسة هذه الجامعة الواعدة، كما أسعد بالعمل مع هذه النخبة الطيبة من األكاديميين واإلداريين

ا من الكل أكاديمي ين، وقال إن مبادئي في العمل هي: 'إدارةٌ بالمحبة، ومسافتي من الجميع ستكون واحدة، وأنا خادمكم األمين، وسأكون قريب 
ا بروح الفريق الواحد للرقي بهذه الجامعة في التصنيفات الوطنية والعربية والعالمية' وإداريي في ون، وطلبة'، وأضاف 'َقِدمُت إِليُكم لنعمل سوي 

 .كافة المجاالت والميادين
: 'اعتقد أن 'حملي ثقيل' فأرجو أن نتشارك في حمل المسؤولية فاإلدارة الناجحة التي أومن بها تس تند على العقل الجمعي، وتعتمد وأضاف قائال 

جاز ناإلدارة الجماعية، وتؤمن بالتشاركية والتفاعلية، فال إقصاء ألي أحد، فالجميع شركاء في المسؤولية، وفي داخل دائرة الفعل والعمل واال
 .والنجاح

 الواحد، واإلدارة الواقعية الميدانية، وتلبيةوقال الدكتور الزبون: أن قلبي وعقلي مفتوحان، وسيكون مكتبي مفتوح للجميع ضمن مفهوم الفريق 
 .ما نستطيع من طموحات وآمال العاملين والطلبة ضمن إطار التشريعات السارية

 وأعلن رئيس الجامعة عن السعي الجاد في القريب العاجل إلعادة النظر في التعليمات بما يلبي طموحات العاملين في الجامعة خاصة إجراءات
 تعاث، والتعيينات األكاديمية، والتأمين الصحي وغيرها،الترقيات، واالب

 .وقال: سنحرص على الشفافية والوضوح والتميز، مؤكدا بأننا في جامعة طموحة ال تقبل إالَّ التميز
ز والوحدات كما أعلن عن تنظيم سلسلة من اللقاءات مع أسرة الجامعة من األكاديميين واإلداريين تشمل مختلف الكليات واألقسام والمراك

 .باإلضافة إلى اللقاءات المستمرة مع طلبة الجامعة وسماع وجهات نظرهم، واقتراحاتهم، ومعالجة التحديات التي تواجههم
َم شكره وتقديره لرئيس الجامعة السابق األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني وفريقه الذي عمل على مدار السنوات السابقة  .وَقدَّ

 .والطلبة إلى تقديم االقتراحات والمبادرات والنصائح التي تعمل على تحسين العمل وتطويره وتقدمه وتعالج السلبيات والتحدياتودعا العاملين 
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 الزبون يوجه رسالة بعد صدور اإلرادة الملكية بتعيينه رئيساً للجامعة الهاشمية فواز عبدالحقد.

 

- 10/02/2020 16:47 

 
 

 اإلرادة صدور بعد الجامعة، أسرة إلى رسالة الزبون العبدالحق فواز الدكتور الهاشمية الجامعة رئيس وجه - الساعة مدار

 .للجامعة رئيسا بتعيينه الملكية

 :الرسالة في وجاء

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 جميعاً  هللا حفظكم األعزاء والطلبة واإلدارية التدريسية الهيئة أعضاء والزمالء الزميالت

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 لحسينا ابن الثاني عبدهللا الملك جاللة شّرفني أن بعد الهاشمية، للجامعة رئيساً  العمل أبدأ ومعكم وبكم تعالى، هللا بركة فعلى

 نم للسابع الموافق أمس من أول يوم المصادف والبيعة الوفاء يوم ذكرى مع يتزامن والذي بتعييني، السامية إرادته بصدور المعظم

 الثاني عبدهللا الملك جاللة اعتالء وذكرى وراعيها، الهاشمية الجامعة مؤسِّس ثراه، هللا طيب طالل، بن الحسين رحيل ذكرى شباط،

 اسم جبينها يعلو التي الجامعة هذه لخدمة ِجسام مسؤوليات أمام يضعني منهما كل مناسبتان وهما الهاشمية، األردنية المملكة عرش

 على شامة الجامعة تبقى أن وأنبلها األهداف أسمى وأن غيرنا، من كالمطلوب ليس منا المطلوب أن جميًعا لنا يعني مما" الهاشمية"

 يف فيها الدراسة وبدء تأسيسها منذ لها تحققت التي اإلنجازات لمراكمة والمخلص الجاد بالعمل إال لنا يتأت   لم ما وهو الوطن، جبين

 .1995 العام

 األعزاء والزمالء الزميالت

 فاألهدا وتحقيق لنجاحها أساسيًا ركنًا يعتبر خاصة أو كانت حكومية مؤسسة أي في العمل فريق بين واالنسجام التعاون إن

 بتغىم إلى لنصل واحد مركب في نسير بأننا قناعاتي في الّراسخ المبدأ لهذا وإعماالً  لتحقيقها، وتسعى أجلها من قامت التي والغايات

 مام العربية الجامعات من ونظيراتها األردنية الجامعات شقيقاتها بين مكانة من الهاشمية الجامعة إليه وصلت ما على اإلبقاء وهو واحد

تِّم ل ل   تعرف ال وعزيمة ونشاط بهمة العمل الجميع على يُح   به مناط الوظيفي مسماه كان مهما الجامعة في فرد وكل   النكوص، وال الك 

 .والتفرقة االنقسام تقبل ال عضوية وحدة يمثّل فالكل لوظيفته تِب ًعا بها القيام عليه مسؤولية

 األفاضل والزمالء الزميالت

 السالم، عليه محمد األمة هذه نبي سبط من هاشمية عائلة فيه الحكم زمام تقود عربي حر موطن األردن بأن دوماً  آمنت لقد

 يالثان عبدهللا الملك جاللة الركب وحادي الوطن قائد منا يرجوه الذي المأمول المستوى إلى عملنا يرتقي كي جهودنا قصارى وسنبذل

 .األمام نحو قدما لتمضي دفعة مرة كل في أعطتها مباركة بزيارات الجامعة هذه شّرف الذي الحسين ابن

 .الوطن وازدهار خير فيه لما ويعيننا بأيدينا يأخذ وأن مرضاته، فيه لما يوفقنا أن أسأل وهللا

ِ "و رُ  لِِلَ ِمن ق بألُ  ِمن األأ مأ  العظيم هللا صدق" ب عأدُ  و 

 الزبون العبدالحق فواز الدكتور األستاذ   -أخوكم

 الجامعة رئيس
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