








املغفور له الشريف احلسني بن علي

املغفور له جاللة امللك عبدالله بن احلسني

املغفور له جاللة امللك احلسني بن طالل

املغفور له جاللة امللك طالل بن عبدالله

جاللة امللك عبدالله الثاني ابن احلسني



مسريتنا امتداد  وعلى  الدوام  على  كان  األردني  املواطن  إن 
والتنمية، التحديث  عملية  يف  األهم  احللقة  الرائدة  التنموية 
ّمعرفّيامعرفيامعرفيًا ومتكينه  والتقّدم،  التغيري  معادلة  يف  الرئيس  والتقّدوالعنصر  التغيري  معادلة  يف  الرئيس  ّوالعنصر 

املستقبل. ألردن  رؤيتنا  حتقيق  متطلبات  أهم  أحد  سيبقى 

التكوين مصادر  أهم  من  وستبقى  كانت  التعليمية  والعملية 
اإلنتاجية. زيادة  يف  ًأساسيًاأساسيًا  وعاماًل لألردنيني،  املعريف 

واملساعي اجلهود  تكثيف  تتطلب  للتعليم  االسرتاتيجية  ورؤيتنا 
تنفيذ ضرورة  نؤكد  الصدد  هذا  ويف  الفريق،  بروح  والعمل 
وحتسني للطلبة،  الفكرية  والبنية  التعليم  لتطوير  جديدة  برامج 

التعليم. خمرجات  نوعية 
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نشيد الجامعة
مّية مّية... هاِشِ هاِشِ

باسِمها ترتفُع الرايُة شماَء أبّية
تفتديها األنُفُس احُلّرةُ, واأليدي القوّية

أٌي مجٍد للّندى أرفُع, بل أيُّ ُهويَّة
كالتي من فجِرها أشرَق فجُر البشرّية

: ليَل اجلاهلّية؟ وأضاءت بالُهدى, واحلقِّ

مّية مّية... هاِشِ هاِشِ
هذه الّداُر التي باحُلّب سيَّجنا ِحماها
عنا ُرباها وبشمِس العلِم, والعِرفاِن شرَّ

فهي لإلمياِن داٌر
 وهَي للحّق مناُر

وهي للخيِر..وللخيِر شذاها, ونَداها
ا في ِسماها وِلوها دائماً يختاُل حرَّ

مّية مّية... هاِشِ هاِشِ
أكرُم النَّخل الذي يُعطي, وقد أعطيتنا

يا نخيل الهاشمينَي اجَلنى.. بعد اجلنى
عُد الذي كاَن مدى الُعمِر لنا َفلََك السَّ

.. ِمنَك..ولتبَق لنا أنقى ُهوّيُة:
مّية مّية... هاِشِ مّية... هاِشِ هاِشِ

للشاعر: حيدر محمود



ويأتي احلصاد في كل عام، واجلامعة الهاشمية تواصل عطاءها اخلّير في اإلعداد والتأهيل واالجناز، ويثمر الغراس تلو 

الغراس، فالشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها في كل حني بإذن ربها، فجامعة األمس الوليدة على أطراف 

الصحراء، يشتد عودها ويقوى ساعدها، فتمتد بأذرعها لتطال بنفعها كل بقاع األردن الغالي، وتعمر جنابتها العقول املتفتحة 

نحو املستقبل، فتزّين رحابها بكل معاني الوالء واالنتماء، تقدم للوطن ما يستحقه من واجب العطاء والتضحية والبناء وفي 

كل املجاالت.

املعرفة، تدخل عامها اخلامس  العلم ومعارج  السالكني في دروب  تبوأت مكانتها في خلد  الهاشمية، وقد  ها هي اجلامعة 

التقومي  أن نحسن صناعتها، ونعيد  البناء واإلمناء والتطوير، تقتضى منا جميعًا  ابواب مرحلة جديدة من  عشر لتقف على 

مبخرجاتها، لنصّوب ما أعّوج منها، ونطوّر ما استقرت جناعته وآثاره املفيدة، ونعالج مشكالتها التي ال تزال في دائرة التنفيذ، 

لتقوم على أسس علمية دقيقة، تأخذ دائمًا بحسابات املمكن املتوافر، وتبتعد عن املغاالة في بساطة التقدير وهشاشة االنفاق، 

لتدخل اجلامعة مرحلتها القادمة وهي أقدر على البقاء واملنافسة مع اجلامعات الوطنية واإلقليمية والدولية، تؤدي دورها في 

التعليم العالي والبحث العلمي، وخدمة املجتمع على أفضل وجه ممكن.

اجلامعة  إلدارات  العظيم  والتقدير  اجلزيل،  بالشكر  أتوجه  أن  ليسرني  للجامعة،  عشر  احلادي  للحصاد  اكتب  وأنا  إنني 

أكادمييني وإداريني وفنيني، على جهودهم املخلصة في سبيل خدمة اجلامعة وحتقيق  والعاملني فيها من  املتعاقبة، وألسرتها 

أهدافها، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق دائمًا، لتظل اجلامعة بهم تنمو وتزدهر، منجزة للوعد ووفية للعهد.

أما اخلريجون من أبنائي الطلبة، أبناء احلصاد احلادي عشر، فلهم مني أطيب املنى وأجمل التهاني بتخريجهم، ومبروك 

لهم فرحتهم بالنجاح، وألهاليهم وذويهم كل التقدير على جهودهم مع اخلص الدعاء لهم مبوفور الصحة والعافية، تقديرًا 

لوقوفهم ومساندتهم ألبنائهم وحتملهم معهم تكاليف احلياة حتى تكللت جهودهم بالنجاح، فانتم أيها اآلباء تلك الرموز التي 

تبذل دائمًا بال مّنة، فهنيئًا لكم بنجاح أبنائكم وحتقيقكم الجنازاتكم التي وقفتم دونها حياتكم.

وختامًا فأنني أهنئ اجلميع بهذه املناسبة السنوية الغالية، متمنيًا للجامعة وألسرتها ولطلبتها دوام النجاح والتوفيق، 

أمانة املسؤولية تبنى مؤسسات الوطن، فلنكن فريقًا  آماًل أن يبقى العمل والبناء ديدنهم، فبالعمل واإلخالص وحسن حتمل 

واحدًا يعمل لبناء املستقبل املنشود الجيالنا، في ظل قائد املسيرة التعليمية حضرة صاحب اجلاللة امللك عبدالله الثاني بن 

احلسني املعظم حفظه الله ورعاه

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
مضر بدران

رئيس مجلس األمناء



دولة السيد مضر بدران
رئيس مجلس األمناء
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مجلس األمناء

دولة السيد مضر بدران
رئيس مجلس األمناء

معالي األستاذ الدكتور سليمان عربيات
رئيس اجلامعة

معالي األستاذ الدكتور كامل العجلوني

معالي السيد مجحم اخلريشةمعالي األستاذ الدكتور محمد حمدان
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معالي السيد إبراهيم عز الدينمعالي الدكتور صالح ارشيدات

معالي الدكتور مصطفى قرنفلة
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األستاذ الدكتور سليمان عربيات
رئيس اجلامعة

األستاذ الدكتور محمد حياصات
نائب رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية

األستاذ الدكتور صالح العقيلي
نائب رئيس اجلامعة لشؤون الكليات العلمية

عميد كلية األمير احلسني بن عبدالله الثاني 
لتكنولوجيا املعلومات

األستاذ الدكتور سلطان أبوتايه
نائب رئيس اجلامعة لشؤون الكليات اإلنسانية

األستاذ الدكتور أحمد أبوشملة
عميد كلية العلوم

األستاذ الدكتور ماضي اجلغبير
عميد كلية الطب البشري

األستاذ الدكتور موسى محسن
عميد البحث العلمي والدراسات العليا

مجلس الجامعة
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الدكتورة منار العتوم
ق. أ عميد كلية العلوم الطبية املساندة

الدكتور سامر الرجوب
ق. أ عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

الدكتورة مجد مريان
ق. أ عميد كلية التمريض

الدكتور أحمد مالعبة
ق. أ عميد معهد امللكة رانيا للسياحة والتراث

الدكتور حسن الطنطاوي
ق. أ عميد كلية الهندسة

األستاذ الدكتور عدنان هياجنة
عميد كليةاآلداب

األستاذ الدكتور عيد الطرزي
ق. أ. عميد كلية املوارد الطبيعية والبيئة

األستاذ الدكتور محمود الوهر
ق. أ عميد كلية العلوم التربوية

الدكتور عمر هنداوي
ق. أ عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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الدكتور إبراهيم جميعان
ممثل كلية امللكة رانيا للطفولة

الدكتور محمود الصمادي
ممثل كلية الهندسة

الدكتور علي العموري
ممثل كلية التمريض

الدكتور زياد الطحاينة
ممثل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

الدكتور خالد دغلس
ممثل معهد امللكة رانيا للسياحة والتراث

الدكتور صالح هندي
ممثل كلية العلوم التربوية

األستاذ الدكتور عبدالرحيم حمدان
ممثل كلية املوارد الطبيعية والبيئة

الدكتور يوسف عليمات
ق. أ. عميد شؤون الطلبة

الدكتورة ثيودورا دي باز
ق. أ. عميد كلية امللكة رانيا للطفولة

مجلس الجامعة
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الطالب أنس احملمود
رئيس مجلس الطلبة

السيد زهير الناطور
مدير وحدة الشؤون املالية

السيد محمد درويش
مدير وحدة املكتبة

الدكتور جمال الكركي
مدير مركز احلاسوب

الدكتور سليمان احلوراني
ممثل كلية الطب

الدكتور صبري الشبول
ممثل كلية اآلداب

الدكتور ياسني الطراونة
ممثل كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

الدكتور عبداملجيد املالطي
ممثل كلية العلوم الطبية املساندة

الدكتور زياد مصطفى
ممثل كلية العلوم

الدكتور أحمد اخلصاونة
ممثل كلية األمير احلسني بن عبدالله الثاني

لتكنولوجيا املعلومات



بناتي وأبنائي طلبة اجلامعة الهاشمية الغوالي
أخواتي وأخواني أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

فيسعدني أن أخاطبكم في هذه املناسبة السعيدة ونحن في غمرة أعيادنا الوطنية واحتفاالتنا في ذكرى مرور عشر سنوات 
الثاني  امللك عبدالله  األيام في حضرة  الدستورية. حيث نقف هذه  الثاني سلطاته  امللك عبدالله  ومليكنا  تولي قائدنا  على 
لنعبر عن وفائنا وعهدنا للقادة الهاشميني البواسل، ولنقرأ من دفتر الوطن صفحات من املجد واالعتزاز والعطاء واإلجناز الذي 
حققه األردن في ظل راية بني هاشم منذ قيام الدولة األردنية الهاشمية. هذه الدولة الفتية األسطورية في حتقيق املعجزات 
في إقامة املؤسسات االقتصادية والثقافية واالجتماعية والعسكرية واألمنية، أخاطبكم مبناسبة تخريج الفوج احلادي عشر 

من طلبة اجلامعة الهاشمية، لتنضم هذه الكوكبة إلى أفواج سبقتها لإلسهام في مسيرة البناء والتقدم.

وتزهو اجلامعة الهاشمية اليوم وهي ماضية في مسيرة ظافرة عمرها أربعة عشر عامًا، إذ تخرج خاللها ما يزيد عن خمسة 
وعشرين ألف طالب وطالبة من حملة البكالوريوس واملاجستير في التخصصات العلمية واألدبية، وهي مخرجات طيبة لكليات 
وعمادات ومعاهد شامخة في هذا احلرم اجلامعي اخلير، فاجلامعة الهاشمية احلاملة ألجل األسماء تتقدم نحو املستقبل مع 
شقيقاتها اجلامعات األردنية، وتزهو مبا حققت وأجنزت في مجاالت التدريس واإليفاد والبحث العلمي والتميز بني اجلامعات 
من حيث حصولها على جوائز علمية. وتتميز اجلامعة الهاشمية باحتضانها مجموعة متكاملة من الكليات الطبية تضم كلية 
مائتان  منهم  عاد   ، وخمسون  وواحد  ثالثمائة  املوفدين  عدد  بلغ  وقد  املساندة.  الطبية  العلوم  وكلية  التمريض  وكلية  الطب 
وأربعة وسبعون عضو هيئة تدريس، كما تدل اإلحصاءات على التميز في مجال البحث العلمي واملشاركة في املؤمترات العلمية، 

واستطاعت اجلامعة أن تتجاوز األزمة املالية التي ُيعاني منها عدد من اجلامعات الرسمية.

التحتية،  البنية  وإقامة  متكاملة  شبكة  إقامة  من  اجلامعة  متكنت  فقد  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  وفي 
واملشاركة في مشروع حاسوب لكل طالب وإدخال التعليم االلكتروني لعدد كبير من املواد. وتتمتع اجلامعة بعالقات جيدة مع 

املجتمع احمللي عن طريق التواصل باملصانع ومنظمات املجتمع املدني واملؤسسات احلكومية واخلاصة وتقدمي اخلدمات لهم.

لقد كانت اجلامعة الهاشمية غرسة مباركة زرعها الراحل الكبير امللك احلسني بن طالل طيب الله ثراه، ومنت وترعرت 
وكبرت، وهاهي اليوم تقف شامخة بني شقيقاتها اجلامعات األردنية في رعاية داعمها وسيفها ورمحها وملهمها امللك عبدالله 

الثاني حفظه الله ورعاه.

بناتي وأبنائي الطلبة،،

أهنئكم وأبارك لكم ولذويكم في يوم تخريجكم وانضمامكم إلى صفوف العاملني املخلصني من أبناء هذا الوطن الغالي. 
وباسمكم أتوجه بالشكر إلى أساتذتكم األجالء، وإلى العاملني في هذه اجلامعة الذين وفروا لكم الراحة وسبل النجاح.

وأشكر رئيس مجلس األمناء دولة األستاذ مضر بدران، وأعضاء املجلس ملا قدموه من دعم للجامعة والعمل على تقدمها.
ونتوجه إلى جاللة امللك عبدالله الثاني ابن احلسني بالشكر واالمتنان، مجددين له الوعد والعهد وأن نعمل على تقدم هذه 

اجلامعة. وندعو الله العلي القدير أن يحمي هذا الوطن وقائده جاللة امللك عبدالله الثاني أدام الله ملكه وأيده بنصره.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس اجلامعة

أ. د. سليمان عربيات



األستاذ الدكتور سليمان عربيات
رئيس اجلامعة



16

رئاسة الجامعة

األستاذ الدكتور سلطان أبو تايه
نائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية

األستاذ الدكتور صالح العقيلي
نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية
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األستاذ الدكتور محمد حياصات
نائب الرئيس للشؤون اإلدارية

السيد أحمد عليمات
مساعد نائب الرئيس

الدكتور حسن الطنطاوي
مساعد الرئيس للشؤون الهندسية

األستاذ الدكتور أحمد أبوشملة
مساعد الرئيس
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مجلس العمداء

األستاذ الدكتور سليمان عربيات
رئيس اجلامعة

األستاذ الدكتور محمد حياصات
نائب رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية

األستاذ الدكتور صالح العقيلي
نائب رئيس اجلامعة لشؤون الكليات العلمية

عميد كلية األمير احلسني بن عبدالله الثاني 
لتكنولوجيا املعلومات

األستاذ الدكتور سلطان أبوتايه
نائب رئيس اجلامعة لشؤون الكليات اإلنسانية

األستاذ الدكتور أحمد أبوشملة
عميد كلية العلوم

األستاذ الدكتور ماضي اجلغبير
عميد كلية الطب البشري

األستاذ الدكتور موسى محسن
عميد البحث العلمي والدراسات العليا
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الدكتورة منار العتوم
ق. أ عميد كلية العلوم الطبية املساندة

الدكتور سامر الرجوب
ق. أ عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

الدكتورة مجد مريان
ق. أ عميد كلية التمريض

الدكتور أحمد مالعبة
ق. أ عميد معهد امللكة رانيا للسياحة والتراث

الدكتور حسن الطنطاوي
ق. أ عميد كلية الهندسة

األستاذ الدكتور عدنان هياجنة
عميد كليةاآلداب

األستاذ الدكتور عيد الطرزي
ق. أ. عميد كلية املوارد الطبيعية والبيئة

األستاذ الدكتور محمود الوهر
ق. أ عميد كلية العلوم التربوية

الدكتور عمر هنداوي
ق. أ عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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مجلس العمداء

الدكتور يوسف عليمات
ق. أ. عميد شؤون الطلبة

الدكتورة ثيودورا دي باز
ق. أ. عميد كلية امللكة رانيا للطفولة
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تتشرف اجلامعة الهاشمية بحمل هذا االسم العريق الذي تتنسب إليه العائلة الهاشمية, حيث يدل هذا االسم على 
األصل الضارب جذوره بالتاريخ املجيد لألمة العربية واإلسالمية, كما يدل على التطلع نحو املستقبل املشرق الذي 

اتخذه الهاشميون نبراساً للنهوض بالوطن واألمة.
وتعد اجلامعة الهاشمية أحد أهم الصروح األكادميية في اململكة األردنية الهاشمية فمنذ نشأتها عام 1991م, 
انطلقت بقوة وعزم لتصبح من أولى اجلامعات األردنية والعربية أكادميياً وإدارياً بتركيزها على تقدمي التعليم النوعي 
الوسائل  أحدث  إلى  واملستند  الناقد,  والتفكير  احلوار  أسس  على  املعتمدة  التعليمية  األساليب  أفضل  على  املرتكز 
في  لتنفرد  لها  عمل  طريق  واحلداثة  التميز  واتخذت  واالتصاالت,  املعلومات  تكنولوجيا  وخصوصاً  التكنولوجية 

املقدمة.

النشأة
مسيرتها  وباشرت  عام1991م,  حزيران  من  عشر  التاسع  في  اجلامعة  بإنشاء  السامية  امللكية  اإلرادة  صدرت 
التعليمية عام 1995م. على أرض مساحتها )8519( دومناً, وبدأت رسالتها العلمية من خالل )3( كليات أكادميية لتصل 
خالل العام اجلامعي 2008 /2009 إلى )13( كليًة أكادمييًة ومعهداً. واستقبلت اجلامعة في عامها األول حوالي )600( 
طالٍب وطالبة ليتجاوز عدد طالبها خالل العام اجلامعي2009/2008 إلى ما يزيد عن)16( ألف طالب وطالبة موزعني 
على مختلف التخصصات في مرحلتي البكالوريوس واملاجستير, حيث بلغ عدد التخصصات في مرحلة البكالوريوس 

)50( تخصصاً, و)25( تخصصاً في مرحلة الدراسات العليا)املاجستير والدبلوم العالي والدبلوم املهني(.

الرؤية
حتقيق الريادة والتميز على املستويني الوطني واإلقليمي في مجال التعليم اجلامعي, والبحث العلمي, وخدمة املجتمع.

الرسالة
مؤسسة تعليم عاٍل, فتية ومتميزة, ملتزمة باملشاركة الفاعلة في حتقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة من خالل: 
إعداد الكوادر البشرية املنتمية والقادرة على توظيف املعرفة والتكنولوجيا احلديثة بكفاءة لتلبية االحتياجات للوطن 
العلمي  البحث  الصاحلة, ونشاط  واملواطنة  اإلنتماء  قيم  تعزز  والتميز,  لإلبداع  بيئة جامعية محفزة  وتهيئة  واألمة, 

املتميز, والشراكة احلقيقية مع مؤسسات املجتمع لتقدمي خدمات استشارية وتدريبية مثلى.

موقع الجامعة
تقع اجلامعة في محافظة الزرقاء حيث حتتل موقعاً استراتيجياً يقع على الطريق الدولي الواصل بني العاصمة 

عمان ومحافظة املفرق, والذي يربط األردن مع كل من سوريا والعراق والسعودية.

نظام الدراسة
تتبع اجلامعة نظام الساعات املعتمدة, وهذا النظام يوفر للطالب املرونة واحلرية في اختيار املواد الدراسية التي 
تلبي رغباته وتطلعاته العلمية والثقافية واالجتماعية, كما يساعد على زيادة التفاعل والتواصل بني طلبة اجلامعة في 

مختلف الكليات واملعاهد.

كليات الجامعة
تضم اجلامعة )13( كليًة أكادمييًة ومعهداً واحداً, وهي على النحو التالي:

1- كلية العلوم::الرياضيات, الفيزياء, الكيمياء, العلوم احلياتية, التكنولوجيا احليوية. تخصصات مرحلة املاجستير: 
الفيزياء التطبيقية, والكيمياء, والعلوم احلياتية.

اإلجنليزية(,  )باللغة  الثقافية  والدراسات  األدب  وآدابها,  اإلجنليزية  اللغة  وآدابها,  العربية  اللغة  اآلداب::  كلية   -2
والعالقات الدولية والدراسات االستراتيجية. تخصصات مرحلة املاجستير: اللغة العربية: )أ( اللغويات )ب( األدب 

والنقد. ودراسات السالم والنزاعات.
3- كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية:: االقتصاد, احملاسبة, احملاسبة والقانون التجاري, إدارة األعمال, نظم املعلومات 
مرحلة  تخصصات  الفنادق.  إدارة  املالي,  االقتصاد  واملصرفية,  املالية  العلوم  والتأمني,  املخاطر  إدارة  اإلدارية, 

املاجستير: احملاسبة والتمويل, إدارة األعمال/ إدارة إنتاج وعمليات وإدارة األعمال/ االستثمار والتمويل.
4- كلية العلوم التربوية:: معلم الصف, اإلرشاد املدرسي, معلم التربية الفنية. تخصصات درجة الدبلوم العالي: اإلدارة 
اللغة  تدريس  املاجستير: أساليب  التربوي. تخصصات درجة  والتوجيه  واإلرشاد  والتدريس,  واملناهج  املدرسية, 
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اإلجنليزية, أساليب تدريس العلوم, وأساليب تدريس الرياضيات, واملناهج والتدريس, واإلدارة التربوية, وأصول 
التربية, وعلم نفس تربوي/تعلم وتعليم, واإلرشاد التربوي, واإلرشاد األسري.

5- كلية الهندسة:: الهندسة املدنية, الهندسة امليكانيكية, الهندسة الصناعية, الهندسة الكهربائية, هندسة احلاسوب, 
هندسة امليكاترونكس, الهندسة الطبية, هندسة العمارة. تخصصات مرحلة املاجستير: إدارة الصيانة, وتكنولوجيا 

الفحص والتقييم الالاتالفي.
األول  اجلامعي  الفصل  من  اعتبار  التمريض  ماجستير:  مرحلة  تخصصات  التمريض.  علم  التمريض:  كلية   -6

2010/2009
7- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة: اإلدارة والتدريب الرياضي, التأهيل الرياضي, التربية البدينة وعلوم الرياضة 

اعتبار من الفصل اجلامعي األول 2010/2009
8- كلية العلوم الطبية املساندة: العلوم الطبية املخبرية, التغذية السريرية واحلميات, العالج الوظيفي, العالج الطبيعي, 

التصوير اإلشعاعي.
9- كلية املوارد الطبيعية والبيئة: اجليولوجيا والبيئة, إدارة األراضي والبيئة, إدارة املياه والبيئة. تخصصات مرحلة 

املاجستير: اجليولوجيا التطبيقية. وعلوم البيئة وإدارتها اعتبار من الفصل اجلامعي األول 2010/2009
املعلومات  أنظمة  وتطبيقاته,  احلاسوب  علم  املعلومات:  لتكنولوجيا  الثاني  عبدالله  بن  احلسني  األمير  كلية   -10

احلاسوبية, هندسة البرمجيات.
11- معهد امللكة رانيا للسياحة والتراث:: اإلرشاد السياحي, إدارة املوارد التراثية واملتاحف, علم احملافظة على اآلثار. 

تخصصات مرحلة املاجستير: آثار احلضارات العربية القدمية
12- كلية امللكة رانيا للطفولة:: رعاية الطفولة املبكرة, تربية الطفولة املبكرة, التربية اخلاصة في الطفولة املبكرة.

13- كلية الطب البشري: متنح الكلية درجة البكالوريوس في تخصص: الطب واجلراحة. وقد باشرت الكلية تدريسها 
خالل العام اجلامعي 2007/2006, بقبول الفوج األول حيث بلغ عددهم )155( طالباً وطالبًة.

العمادات
والعقلية  اجلسمية  اجلامعي  الطالب  جوانب شخصية  بجميع  العناية  إلى  العمادة  تسعى  الطلبة:  شؤون  عمادة  	•
واالجتماعية والنفسية, وهي بهذا الدور تقوم بصقل وتنمية شخصية الطلبة وإعدادهم ليكونوا قادة فاعلني في 

املستقبل, قادرين على حتمل املسؤولية بثقة واقتدار, وبالتالي حتقيق مبدأ املواطنة الصاحلة.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا: تعنى العمادة بأمور البحث العلمي, وتأمني الدعم املالي ملشاريع بحوث  	•
أعضاء هيئة التدريس. كما أنها تعمل على طرح برامج الدراسات العليا املاجستير والدبلوم العالي والدبلوم املهني. 
البحث  العمادة من مجلسني: مجلس  وتتكون  املثلى.  بالطرق  البرامج واإلشراف على سيرها  إدارة هذه  وتتولى 

العلمي, ومجلس الدراسات العليا.

المراكز العلمية
تضم اجلامعة املراكز املتخصصة التالية:

مركز احلاسوب, مركز الدراسات واالستشارات وخدمة املجتمع, مركز الدراسات البيئية, مركز ضمان اجلودة 
األكادميية, مركز اللغات, مركز الفحوصات الالإتالفية, مركز التعليم اإللكتروني, مركز العمل االجتماعي.

مكتبة الجامعة
تهدف املكتبة إلى رفع املستوى التعليمي والثقافي للطلبة وتنشيط روح البحث العلمي لديهم, وتنمية عادات القراءة 
املستقلة واحلرة من خالل مقتنيات املكتبة التي جتاوزت )220( ألف مادة مكتبية تشمل الكتب العربية واالجنليزية 
ولغات أخرى واملراجع والدوريات واألقراص املمغنطة فضال عن اشتراكها بحوالي )3( آالف دورية إلكترونية عربية 
واجنليزية. وتقوم مكتبة اجلامعة بالتعاون مع دور النشر احمللية والعربية والعاملية بتزويد املكتبة بأحدث اإلصدارات 

من مختلف الكتب واملراجع لتبقي القارئ على اإلطالع بأحدث العلوم واآلداب.

مكتبة األميرة إيمان بنت عبداهلل لألسرة والطفولة
كما أنشأت اجلامعة مكتبة األميرة إميان بنت عبدالله لألسرة والطفولة وهي متخصصة باملوضوعات املتعلقة 
كبيرة من  واملكتبة مزودة مبجموعة  املستمرة  الطفل وحركته  يراعي طبيعة  وقد مت تصميمها مبا  واألسرة  بالطفل 

قصص األطفال والكتب املتخصصة التي تهم الباحثني والدارسني في مجاالت الطفولة والتربية.
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المختبرات
تضم اجلامعة )221( مختبراً حديثاً في كافة كليات وأقسام اجلامعة مجهزة بأحدث التجهيزات التكنولوجية.

طلبة الجامعة
بلغ عدد الطلبة املسجلني في اجلامعة خالل العام اجلامعي 2009/2008,)16.476( ألف طالب وطالبة منهم 
)810( طالب دراسات عليا)ماجستير, ودبلوم عالي, ودبلوم مهني(. وقد بلغت نسبة اإلناث )57%( من مجموع الطلبة. 

و)43%( نسبة الذكور.

أعضاء الهيئة األكاديمية
بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس )531( عضو هيئة تدريس من حملة الدرجات العلمية من أرقى اجلامعات العاملية.

أعضاء الهيئة اإلدارية
بلغ عدد العاملني في اجلهاز اإلداري )1043( إدارياً.

الطلبة الوافدين
بلغ عدد الطلبة الوافدين )718( طالباً وطالبًة من )27( جنسية عربية وأجنبية.

موفدو الجامعة
بلغ عدد الطلبة املوفدين )351( موفداًَ, مت إيفادهم إلى أعرق اجلامعات العاملية في الواليات املتحدة األمريكية, 
هيئة  كعضو  عمله  أستاذاً   )264( باشر  وقد  األردنية.  واجلامعات  واليونان,  وأملانيا,  واستراليا,  وكندا,  وبريطانيا, 

تدريس في مختلف التخصصات التي أوفدوا لنيل درجة الدكتوراه فيها.

خريجو الجامعة
التخصصات  مختلف  في  وخريجة  خريج  ألف   )22( عن  يزيد  ما  اجلامعة  تأسيس  منذ  اخلريجني  عدد  بلغ 

والدرجات العلمية. ويتوقع تخريج ما يزيد على )4( آالف خريج وخريجة خالل العام احلالي 2009/2008.

تميز الجامعة
استطاعت اجلامعة خالل فترة وجيزة من عمرها التميز في العديد من املجاالت منها:

األردنية  األكادميية  للمؤسسات  تقييم  أعلى  يعتبر  الذي  العالي  التعليم  ملؤسسات  العام  االعتماد  على  احلصول  	•
الرسمية واخلاصة والذي تشرف عليه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

جائزة ضمان اجلودة األكادميية, في تخصصات العلوم املالية واملصرفية واحملاسبة والتمريض, الذي نفذه صندوق  	•
احلسني لإلبداع والتفوق بالتعاون مع املركز األمريكي لضمان جودة التعليم العالي.

احلصول على املراكز األولى في امتحان الكفاءة اجلامعية: فقد حصلت اجلامعة على املراكز األولى بني مثيالتها  	•
اجلامعات األردنية الرسمية واخلاصة في امتحان الكفاءة اجلامعية للعام اجلامعي2008/2007, الذي تشرف عليه 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فقد انفردت اجلامعة باملركز األول في املجموعة األولى في تخصص: الهندسة 
الطبية, وتصدرت تخصصات: نظم املعلومات احلاسوبية, ومعلم الصف, وتربية الطفل, واللغة العربية وآدابها, 
الهندسة الكهربائية, وهندسة امليكاترونكس, ونظم املعلومات اإلدارية, والعلوم املالية واملصرفية املراكز األولى.

جوائز دولية وعربية ومحلية 	•
جائزة مؤسسة عبدالعزير البابطني لإلبداع الشعري. 	•

جائزة الشارقة للثقافة العربية. 	•
جائزة عبداحلميد شومان للباحثني العرب الشبان. 	•

جائزة عبد احلميد شومان ألدب األطفال. 	•
جائزة رولكس للمبادرات الطموحة. 	•

جائزتان عامليتان في مجال التمريض. 	•
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إصدارات الجامعة

األصدارت العلمية والبحثية
تصدر اجلامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثالث مجالت علمية محكمة لنشر األبحاث وهي:

املجلة األردنية للهندسة امليكانيكية والصناعية. 	•
املجلة األردنية للعلوم احلياتية. 	•

املجلة األردنية لعلوم األرض والبيئة. 	•

اإلصدارات الثقافية واإلعالمية
تصدر اجلامعة العديد من الكتب واملجالت واملطبوعات العلمية والثقافية واإلعالمية ومنها:

مجلة الهاشمية: مجلة ثقافية فصلية تصدرها اجلامعة. 	•
نشرة أنباء اجلامعة الهاشمية: نشرة إعالمية تصدرها دائرة العالقات الثقافية والعامة. 	•

الواحة الهاشمية: نشرة طالبية تعنى بشؤون الطلبة وإبداعاتهم. 	•
الكتاب السنوي)احلصاد(. 	•

الدليل األكادميي. 	•
دليل الطالب اجلامعي 	•

مطويات عن الكليات واملراكز العلمية في اجلامعة. 	•
قرص مدمج )CD( يحتوي معلومات عن اجلامعة. 	•

فيلم اجلامعة الوثائقي. 	•

تطلعات الجامعة المستقبلية
تتطلع اجلامعة إلى املستقبل بإجناز العديد من املشاريع التي متكن اجلامعة من حتقيق أهدافها وغاياتها ومن أبرزها:

احملتوى  تقدمي  وهي  املشروع  من  األولى  املرحلة  اجلامعة  أجنزت  أن  بعد  اإللكتروني  التعليم  مشروع  استكمال  	•
التعليمي اإللكتروني )املواد التعليمية اإللكترونية(؛ لتوصيل املعرفة إلى الطالب مبختلف الوسائل واألساليب بحيث 
ميكن للطالب من تعلم املواد الدراسية إلكترونياً وتقدمي االمتحانات بواسطة احلاسوب واإلنترنت, لتصبح معظم 

املواد الدراسية معروضة إلكترونياً.
استكمال مرافق اجلامعة ومبانيها مبساحة إجمالية )131.202( مترا مربعا. 	•

استكمال مباني املجمع الطبي, ويضم كليات الطب, والتمريض والعلوم الطبية املساندة وهو في مراحله النهائية  	•
وقد مت االنتهاء من املراحل األولى والثانية. وتبلغ كلفته حوالي )13( مليون دينار مبساحة تبلغ )42( ألف م2. حيث 

مت جتهيزه وفق أحدث التجهيزات الطبية العاملية.
إقامة سكن داخلي للطالبات بسعة )800-1200( طالبة. 	•
العمل على تنفيذ مشروع إسكان العاملني في اجلامعة. 	•

املناطق احلرة ألغنشاء منطقة حرة مشتركة على أرض اجلامعة. بهدف  اتفاقية االستثمار مع مؤسسة  تنفيذ  	•
في  الشركات  تلك  من  واالستفادة  املنطقة,  في  لالستثمار  والتكنولوجية  الصناعية  الكبرى  الشركات  استقطاب 

مجاالت تدريب طلبة اجلامعة.
إمتام مشروع استغالل املياه العادمة في محطة اخلربة السمراء عبر خط ناقل إلى حرم اجلامعة؛ إلعادة استخدامها  	•

واالستفادة منها في األبحاث والدراسات العلمية والري والزراعة.
إنشاء مسجد ومركز إسالمي حديث. 	•

أنشاء إستاد رياضي. 	•
أنشاء متحف للتراث واآلثار. 	•



كلية العلوم
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كلية العلوم

األستاذ الدكتور أحمد أبوشملة
عميد الكلية

أ. د. علي الكرمي
نائب العميد

د. زياد مقابلة
مساعد العميد لشؤون الطلبة
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كلية العلوم

أنشئت كلية العلوم عام 1995م, وتضم الكلية األقسام التالية:
قسم الرياضيات. 	•

قسم الفيزياء. 	•
قسم الكيمياء. 	•

قسم العلوم احلياتية والتكنولوجيا احليوية. 	•

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
التالية:  التخصصات  في  بنجاح,  معتمدة  )132( ساعة  الطالب  يجتاز  أن  بعد  البكالوريوس,  درجة  الكلية  متنح 
الرياضيات, الفيزياء, الكيمياء, العلوم احلياتية, والتكنولوجيا احليوية, ودرجة املاجستير بعد أن يجتاز الطالب )32( 

ساعة معتمدة بنجاح في تخصصات الفيزياء التطبيقية, والكيمياء والعلوم احلياتية.

أهداف الكلية:
تسعى الكلية إلى حتقيق األهداف التالية:

احلفاظ على املعرفة العلمية وإثرائها وتنميتها والعمل على نشرها وتقدمها. 	•
إعداد املتخصصني في مختلف الفروع العلمية املعاصرة, ومواكبة التقدم العلمي والتقني على مختلف األصعدة 	•

توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع نظيراتها من الكليات في اجلامعات األردنية والعربية والعاملية, ومد اجلسور  	•
للتواصل مع املؤسسات العربية والعاملية املشابهة.

اإلسهام في خدمة املجتمع األردني واإلسهام في التنمية املستدامة وتطوير الصناعة احمللية. 	•
املؤسسات  مع  والبحثي  العلمي  التعاون  وتشجيع  والعاملية,  احمللية  العلمية  واملنتديات  املؤمترات  في  املشاركة  	•

الدولية.

أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية:
من  أعضاء   )104( اجلامعي2009/2008  للعام  والتدريس  البحث  ومساعدي  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  بلغ 

مختلف الرتب األكادميية, يساندهم كادر إداري مكون من)14( إدارياً.

طلبة الكلية:
يبلغ عدد الطلبة في الكلية خالل العام اجلامعي 2009/2008, )1491( طالباً وطالبة.

تميز الكلية:
حققت الكلية مراتب متقدمة بني مثيالتها من اجلامعات األردنية الرسمية واخلاصة في امتحان الكفاءة اجلامعية 
والعلوم  الفيزياء,  الكيمياء,  الرياضيات,  تخصصات:  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  عليه  تشرف  التي 

احلياتية.
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مجلس الكلية

كلية العلوم

أ. د. احمد ابو شملة
أ. د. علي الكرمي

د. زياد مقابلة
د. وصفي شطناوي

د. صفية حماشا
د. كايد ابو صفية
د. محمد ابو دية

د. فادي عواوده
د. معاذ شطناوي

د. موسى البرغوثي
د. مهند مساعده

فنيو ومشرفو املختبرات

ميسون حرزالله
حسني غنام

باسم نصرالله
الهام عبدالله

شريف الرجوب
رنا بكر

خلود فارس
فاطمة الصوباني
عبداملنعم بني 

اسماعيل
نضال ابو فرحة

وليد حماد
مازن موسى

محمد عبدالله
محمد العالوين
مرمي السالق
منار ابو جابر
منى اخلصاونة
ميرفت النجار

شريف اخلليفات
شويكار البستنجي

وهيبة القرشي

اإلداريون

جنيب الفقيات
عال ابوحالوة

بالل الشديفات
ايوب الرواجبه
احمد الرميالت
احمد االعور
دنيا احلايك
خالد قاحوش

عماد العموش
حنان بشارات
نوال نصير
هاله مصلح

يحيى الصيفي
مرمي عوده
مها الغويري
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د. وصفي شطناوي
رئيس القسم / استاذ مشارك

د. احمد عدوي
أستاذ مساعد

أ. د. حلمي كتانه
استاذ مشارك

أ. د. فارس العذاري
أستاذ

د. زياد مصطفى
استاذ مساعد

د. خالد الزعبي
مدرس مساعد

د. أمير جبر
أستاذ مساعد

قسم الرياضيات
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د. محمد ياسني
استاذ مساعد

د. فادي عواودة
أستاذ مساعد

د. صالح العداسي
استاذ مساعد

رائد النوتي
مدرس مساعد

د. منى خندقجي
استاذ مساعد

د. مصطفى  ابو شاويش
استاذ مساعد

د. محمد سرسك
أستاذ مشارك / إجازة تفرغ علمي

د. عمر حرز الله
أستاذ مشارك / إجازة تفرغ علمي

د. عبدالله متراز
استاذ مساعد

قسم الرياضيات
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ميسم  ابو دلو
مساعد بحث و تدريس

منى الكساسبه
مساعد بحث و تدريس

منال “احلاج علي”
مدرس مساعد

قسم الرياضيات

د. حامد عبيدات
استاذ مساعد

تقي الدين شطناوي
مساعد بحث و تدريس

ايات املنيزل
مساعد بحث و تدريس
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خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

االء احمد الصاحلياسماء محمد ابوسعداسراء عيسى عثماناسراء حسن فرحان

جمانة يوسف مخلوفتسنيم ديب الشريفاياد عثمان الزعاترةاالء محمد ابو الروس

قسم الرياضيات

اسماء احمد ابو حماد
امال ياسر اخلوالدة
روان راضي مبارك

عادل يوسف مصطفى
مجد محمد حوامدة
هبة جمال الصوفي

رشا عصاب اخلطيب
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خريجو الفصل األول 2009/2008

ماجد عايد الشموطلينا سعيد رضوانسلمى صالح عازمرهام عبدالله عايش

وفاء اسماعيل صالحوفاء احمد حمادندى عصام سعادةمجد سعيد العربيد

ياسمني عاطف منصور

قسم الرياضيات

ايات عطا سعيدان
بنان سمير سويلم
دانة ذيب حسن
دعاء زياد زيدان

دعاء عباس لوباني
سحر سالمة املعاعية
سمية سليم العماوي

سوسن بسام طمراوى
شيماء سامي الكردي
عيد فرج اخلاليلة

فاتن عبداللطيف ابراهيم
فادي زهدي الشوبكي
فادية وائل اخلريسات

لبنى حسني حسني
محمود عبدالرحمن البيطار

مرمي محمد الدنون
نسيبة جمعة عبدالغني

هبة جبر ابو سل
هبة مسعود اخلطيب

ياسمني سهيل اخلطيب
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

االء نهاد احمداالء مصطفى ذياباالء بسام العماريناشرف محمد املومني

اميان جميل منيهاماني كامل ابو عاموداماني عبد الرؤوف زيوداماني عبد الرؤوف عبد الرحيم

جمانه علي هنديمتارا مالك جوريبيان نواف عكوراميان وجيه عساف

دانة عبد اجلبار كتانةخلود خالد خوالدهحنني محمد زيدجمانه ناجح ابو قتب

قسم الرياضيات
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

رنا فهد عموشرفيف محمد سربلرايه حمد املهيراتدميا نبيل ابو صالح

صهيب فرج راشدسمر عبد الله احملارمهسماح عادل الطهاروهسعيد ماجد اجلرادات

فاطمه فواز عطويفاديه فهد االتيمعالء فيصل سمحانعبد الله علي الطه

كمال جمال العمورفريهان درويش »شكوكاني القوص« فداء اسماعيل العرجاتفداء »محمد فواد« النوافلة

قسم الرياضيات
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

مها اسامة االعرجمنى ربحي زايدمنال حامد عبدالنبيمعالي عمر مرعي

هدى فايز خجيلهدوب محمود السعودىنور احمد »محمد صالح« ندين عبدالوهاب هزامية

وفاء محمد عبد الفتاحهيفاء محمد مصلحهديل يوسف حسنيهديل محمد سريه

قسم الرياضيات

اسراء بسام السعدى
امل محمود جبرين

اميان »محمد مجيب« فقيه

دعاء ابراهيم اسماعيل
عائشة طالب قاسم

عمر علي الصمادي
محمد رياض السميرات

ندى خليل أبو غليون
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د. صفية حماشا
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. اكرم العقيلي
استاذ مساعد

د. فراس الدويري
استاذ مساعد

د. محمد بواعنه
استاذ مشارك

د. شرحبيل اليونس
استاذ مساعد

قسم الفيزياء

د. محمد الصغير
استاذ مشارك

د. وائل صالح
أستاذ مشارك / إجازة تفرغ علمي
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د. غسان النعواشي
استاذ مساعد

د. عبداخلالق الصمادي
استاذ مساعد

قسم الفيزياء

د. محمود اجلاغوب
استاذ مشارك

د. فراس عفانه
استاذ مشارك

د. مفيد املغربي
استاذ مساعد

د. زياد خطاري
استاذ مساعد

عادل شاهني
مدرس مساعد
غاده السيد
مدرس مساعد
عامر البلة

مساعد بحث و تدريس
منار العبيد

مساعد بحث و تدريس

شيرين شواقفة
مساعد بحث و تدريس

اياد الهقيش
مساعد بحث و تدريس

وفاء الشعر
مساعد بحث و تدريس

عمر زايد
مساعد بحث و تدريس

د. طارق العبدالله
استاذ مساعد

د. معاذ شطناوي
استاذ مساعد

د. صالح العمري
استاذ مساعد
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خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

ركان احمد زعاريربشرى فهمي يوسفاميان زهير خليلايات محمود املاضي

عبداللطيف مازن ابو عطيةسوسن خليف خوالدةسوزان يوسف البطةرهام احمد جوهر

مرمي اسماعيل عمارةمحمد حسن الهرابمحمد حسن احللبيفاطمة بسام حجير

قسم الفيزياء

سعد محمد عبدالله
فواز مصطفى العموش

محمد احمد عبدالله
ميساء مفضي العواملة
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خريجو الفصل األول 2009/2008

هيفاء فايد محمودهديل موسى عبد الرحمنهبة عبد السالم جمعة

قسم الفيزياء

قطر الندى محمود هزامية
اسكندر حسني ابو صيام
اسماء محمود العزبات
الهام عامر الراجودي
ايات محمد بني سعيد

ايناس عدنان ابواسماعيل
بتول خالد ابو شحادة

حبيب الله تركي املساعدة
حنان احمد الوليدى
حنني عصام البشايرة
خلود محمد عساف

رميا ناجح اخلصاونة
عبدالرحمن محمود طقاطق
عبدالله مصطفى الصعبي

فدوى حسني ابو جزر
محمد عرفات منسي
محمود راغب مطاوع

منتهى خالد ابوباشا
مها محمد الترك

ميس سليمان حمدان
ميسر »محمد ناصر« زهران

ميهاء سامي زيادة

قطر الندى محمود هزامية
اسكندر حسني ابو صيام
اسماء محمود العزبات
الهام عامر الراجودي
ايات محمد بني سعيد

ايناس عدنان ابواسماعيل
بتول خالد ابو شحادة

حبيب الله تركي املساعدة
حنان احمد الوليدى
حنني عصام البشايرة
خلود محمد عساف

رميا ناجح اخلصاونة
عبدالرحمن محمود طقاطق
عبدالله مصطفى الصعبي

فدوى حسني ابو جزر
محمد عرفات منسي
محمود راغب مطاوع

منتهى خالد ابوباشا
مها محمد الترك

ميس سليمان حمدان
ميسر »محمد ناصر« زهران

ميهاء سامي زيادة
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االء احمد الزبدهاسماء محمد علياناحمد عيسى التعمريابتسام علي اخلوالده

رشا موسى اخلوالدةرحاب حسن حسننيتسنيم عوني ابو شنبامل محمود عساف

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

سناء محمد الرجوبسناء صبري الضميريسماهر خالد موسىروان عبدالرحمن محمود

قسم الفيزياء

فاتن سالم العمارينعبد الله فارس املرشودصفاء سمير ابو حارثيهصابرين ابراهيم سمرين
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قسم الفيزياء

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اسراء اسامة فحماوي
االء خالد الكرنز
بيان علي الزغول
رشا أحمد البقور

صفاء محمد البطاينه
علي قاسم العبدالرحمن

ميس ابراهيم حسن
ياسمني فيصل ابو نصار

همسة فريد قاللوةهبه احمد العليماتجنوى محمد الفاعوري

محمد مفلح املشاقبةمحمد حيدر العتومالنا ماهر عرفهفايز مثقال البراهمة

جنمة سعود املشاقبةميعاد »محمد أمني« فقيهمها محمد احلياصاتمنال محمد العونني
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د. كايد ابوصفيه
رئيس القسم / استاذ مشارك

أ. د. احمد ابوشملة
استاذ

د. جمال صويلح
استاذ مشارك

قسم الكيمياء

أ. د. خالد العاني
استاذ

أ. د. حمزة عبداحلليم
استاذ

أ. د. عبدالفتاح شحادة
أستاذ / إجازة تفرغ علمي

أ. د. مقداد العارف
استاذ
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د. جمال داود
استاذ مساعد

د. موسى النعيمي
استاذ مشارك

د. رائد عبداجلليل
أستاذ مشارك / إجازة تفرغ علمي

د. محمود سنجق
استاذ مساعد

قسم الكيمياء

د. موسى البرغوثي
استاذ مشارك

د. اسماعيل الفسفوس
استاذ مساعد

د. امين عيسى
استاذ مساعد

د. امجد الشيخ
استاذ مساعد

د. عدنان ابوصرة
استاذ مشارك
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سامر حمزه
مدرس

منال البزور
مدرس مساعد

عبد السالم قرعوش
مساعد بحث وتدريس

محمد العمري
مدرس

د. يحيى الدقس
استاذ مساعد

قسم الكيمياء

د. عماد حامد
استاذ مساعد

د. عبدالله صالح
محاضر متفرغ

سوسن جعافره
مدرس مساعد

فداء القيسي
مساعد بحث و تدريس

د. بدر سالمه
استاذ مساعد

ايناس محمود
مدرس مساعد
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قسم الكيمياء

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

اميان سمير حساناميان ثابت اخلطيباسيل »محمد مازن« الشنطياسالم نعيم محمد

سهى ياسني ريحانرمي مازن برقاويروال صالح االخرسباسمة مروان هللو

محمد يوسف عبدالواحدعلياء محمود سالمةعال خالد سالمةطارق علي ابو احلاج

يوسف سالم النجداوينسرين ابراهيم تايه اماني سعيد »زيد الكيالني« 
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خريجو الفصل األول 2009/2008

نفيسة جميل البرغوثينسرين نادر احلمدنيميسون كمال ابو حسنيمحمود فتحي حسان

هنا عبداللطيف الشعراوىهديل توفيق جبرهبة ابراهيم العطارىهالة هشام علي

ياسمني وليد العيسةهيفاء عبدالرحمن املرقطن

قسم الكيمياء

احمد خلف اخلوالدة
االء ابراهيم شلباية
االء عمر عكاشة

حمزة خلف البوات
سارة محمد يوسف

سمية علي طوباسي
سهام احمد شرقي

صفاء يحيى الشاالتي
محمود ابراهيم حسن

محمود حسني الرواشدة

مشهور عودة ابو مسيمير
مها خالد ابو باشا
نور حسني ايوب

هبة زهير ابراهيم
وفاء ابراهيم شلباية
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اسراء حكمت املعانياحمد معتصم نوفلاحمد عبدالرحيم جراداتاحمد خلف اخلوالده

اسل محمود العوايصةاسراء محمود ابو لبدهاسراء محمد مساعدةاسراء عبد الرحمن سميرات

ايات خضر الدميسياماني تيسير الدرباشياالء مروان سمارهاالء جعفر حجاوي

رنا سعيد ياغيرغده فؤاد اجليوسيدينا معزوز ابو عرجهتغريد سعيد الداشر

قسم الكيمياء



49

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

سحر محمود الشبولساره ماجد الدحابرهزهراء فتحي غامنرناد اكرم زيغان

صفاء محمود البويطلشذى علي سنيداويسوسن يوسف العيسةسلسبيل احمد غامن

عمر يونس الصيفيعرين ابراهيم حوريعبد الرحمن عمر ابوشامطارق خالد حراحشة

منى كامل ابو صعيليكمنال عاطف دعميمكرم حسن عليمرام سعيد رصرص

قسم الكيمياء
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

هبه صالح التيمنور سعيد ياسنيمي يوسف أبورضوانمها ابراهيم ابو ناصريه

هيفاء يوسف عوده الله

قسم الكيمياء

احالم خليل العاشورى
اريج محمد الغويري
اسراء محمد الرمحي
االء اسماعيل العمارين

االء سفيان صالح
االء صالح هنيه

الفت عمر عثمان
بشرى مصطفى عبد الرحمن

حنان محمد ابو صفية
ختام محمود عتوم
دعاء حامت البيطار

رنا منر النمر
رمي محمود ابو سيف

ليلى سليمان ابو سبيله
مصطفى محمود خليل
ناهد جمال احملروق
نورا محمد بركات
هبه جعفر الهنيني

وئام يونس ابو النجا

احالم خليل العاشورى
اريج محمد الغويري
اسراء محمد الرمحي
االء اسماعيل العمارين

االء سفيان صالح
االء صالح هنيه

الفت عمر عثمان
بشرى مصطفى عبد الرحمن

حنان محمد ابو صفية
ختام محمود عتوم
دعاء حامت البيطار

رنا منر النمر
رمي محمود ابو سيف

ليلى سليمان ابو سبيله
مصطفى محمود خليل
ناهد جمال احملروق
نورا محمد بركات
هبه جعفر الهنيني

وئام يونس ابو النجا
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د. محمد ابو دية
رئيس القسم / استاذ مساعد

أ. د. علي الكرمي
استاذ

د. عبد اللطيف الغزاوي
استاذ مساعد

أ. د. خالد أبوالتني
أستاذ / إجازة تفرغ علمي

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

د. سليم عبدالرحمن
استاذ مشارك

د. سالم املالول
أستاذ مشارك / إجازة تفرغ علمي

أ. د. نعيم اسماعيل
استاذ



52

رجاء ابوعيدة
مدرس

د. فارس خوري
أستاذ مساعد / إجازة تفرغ علمي

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

د. لبنى تهتموني
استاذ مساعد

د. عصام قنيص
استاذ مساعد

د. رنا الدجاني
استاذ مساعد

د. مهند مساعده
استاذ مساعد

د. فاروق القعدان
استاذ مساعد

د. ماهر عبدالله
أستاذ مساعد

د. عماد بصول
استاذ مساعد
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عبير فريج
مدرس

شروق جرادات
مدرس مساعد

يسرى بسيسو
مساعد بحث و تدريس

نبيل مدلل
مدرس

كفى ولويل
مدرس مساعد

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

د. بيان ابوغزالة
استاذ مشارك

نسرين عبدالله
مساعد بحث و تدريس

فادية شعبان
مساعد بحث و تدريس

حنان العبيد
مساعد بحث و تدريس

محمد اجلنايده
مدرس مساعد
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

ختام محمود بطاينةاميان منر ابو الرباماني شوكت السعوداالء عبد الله جابر

دميا محمود املكاحلة
شذى جهاد السليم
عمر خليف الدبايبة

هبة حسن سالمة
هبة منر شقور

اماني نايل سالمة
اميرة مصطفى حسني

سهام يوسف حمامرمي جمال احلسن

اريج محمد شاهني
اميان محمد الروسان

تيسير عبدالقادر ابوالعال
رغدة فالح خليل

لينا ذياب عبداملالك

تخصص العلوم احلياتية

اغاريد سعود الدهامشة
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اسالم ابراهيم النمروطياسراء محمد اخللوفاسراء عبدالله القناصابتسام عايد املشاقبه

االء محمد اجلبوراالء مازن السودياسيل عيسى مرعياسماء محمد ابو الرب

امل عارف ابو عيدامل زياد العزهالهام يونس عموشاالء مصطفى جفال

حنني جمال ابو سنينهاميان وليد الشقيراتايات صالح الزيودانصاف وليد الزغول

تخصص العلوم احلياتية
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

رهام سمير اسعددعاء احمد ابو جقيمدتي عبد احلميد اسوختام ابراهيم البدوي

سناء احمد العليماتسخاء عثمان احللورمي علي الغامنرمي صبحي الشويات

فاتن شوقي عرموشغزاله عبد السميع ابو سنينهصباح لطفي عيسىسوسن علي اللبدي

محمد عبدالكرمي السليحاتفراس »محمد عدنان« احملتسبفداء عوض العقلهفاتن فائق محمد

تخصص العلوم احلياتية
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

نسرين محمد املدنينداء محمد الطرزىمنى عيد ابو لبةمرام جميل تيم

هبه عادل محمدنوره محمد ابو دريعنور لطفي اللويسينور سليمان عبد الغني

هبه مشهور فالحهبه محمد اسماعيلهبه قاسم اجلعاعرههبه فيصل عوده

وفاء سعد الله محمدوفاء حسن مصطفىهديل يحيى الشلتونيهدى محمد جادالله

تخصص العلوم احلياتية
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

يسرى عبد الله عودهوفاء موفق ابو طالب

امل جميل سعد الدين
دعاء خالد »احلاج خليل«

عبير زهدى الطاهر
عال تيسير االحمد

فاطمه محمد صبره
محمود احمد سكيك
هاللة محمد احليوات
وفاء حسن مصطفى

تخصص العلوم احلياتية
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

حازم نصار نصارجميل زياد هرماسباسل غسان املصلحادم مصطفى محمد

محمد وصفى شديدسهى موسى محمود

احمد امهنا الزغول
ايات منتصر محمود

رمي »احمد شحادة« الرفاعي
عالء عبدالرؤوف طشطوش

محمد سالمة حمايدة
مرمي محمد جبر

زياد سمير السحيم
سرين وليد السيد

سمر نبيل الذهبي
ميساء حربي فضة

تخصص التكنولوجيا احليوية
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اسامة محمد احمداحمد عيسى فليفلاحمد عزت مصطفىابراهيم محمد مشه

االء فيصل العفيشاتاالء فهد العميرينياسيا علي العايداسالم محمد بني شمسي

اميان يعقوب مشايخاوس محمد مصطفيامل امني اجلبرينيامجد تركي القعايدة

حسن صادق الطردةجنى سعد الدين الفيوميتهاني عايش عالونهبالل احمد عبدالدين

تخصص التكنولوجيا احليوية
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

روال عزمي العدوىرانيا »محمد سمير« »القاضي التميمي«رانيا جبريل قبطيخلود عبد الله البلوى

سينه عمر حتقايسندس عبد احلفيظ حامدزينب علي املزايدهرمي نبيل سليمان

عباده نبيل الشاعرعاصم ربحي احمدصفاء محمد نصراللهصفاء عمر صبره

كفايه فهمي عودهفاطمه محمد املراعيهعمار حربي الشيخعبد الله ممدوح العوايشه

تخصص التكنولوجيا احليوية
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

منار ابراهيم السماحنيمحمد تيسير ابو العيننيمحمد ابراهيم عوادماهر حسن الغيضان

ميسون عاطف عطيهميساء رائد حامدميرال حسني العباسمنتهى علي غامن

هيلدا حسني سبوبههديل بسام سليمانهدى محمود اجلندينور زيد املجالي

يارا سعيد صبيح

احمد وليد الزراق
اسماء صبرى اخلضر

روان حامد رمانة
عبير سليمان أبو نويرة
مرمي يوسف الهدهد

تخصص التكنولوجيا احليوية
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منال محمود العوقلرندة “محمد علي” االسعدرشا وليد القوصاسماء ماجد مالح

خريجو الماجستير

علي ابراهيم جفال

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

محمود احمد الزياترائد منير القريوتي

خريجو الفصل األول 2009/2008

ميسون محمد الكسوانيميساء خالد اجلعفريمي عبدالرحمن عنبتاوي

تخصص الفيزياء التطبيقية

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص الكيمياء

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

غصون حامد عدويخلود محمد يونساميان طه العبسي

احمد ماهر غندور
خليل إبراهيم عساف

سها سعيد خنفر
عبادة صبحي عبدالرحمن

مروة محمد العقاربة
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خريجو الماجستير

زيد حمدي هياجنة

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

اميان محمود حسان
طارق مسعود عثمان

محمد فوزي علي
نور حسني مصطفى

خريجو الفصل األول 2009/2008

تخصص العلوم احلياتية

تهاني خالد “الشيخ يوسف”

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اسراء عمر “احلاج علي”
امينة نظمي رضوان
امنار صائل احميد

رانية علي وهدان
رجاء “محمد طالل” فتح الله

رشا زياد النتشة

علي ابراهيم الزغول
كوثر عبدالفتاح ابو طاحون
مالك سفيان عبدالفتاح

اسراء عمر “احلاج علي”
امينة نظمي رضوان
امنار صائل احميد

رانية علي وهدان
رجاء “محمد طالل” فتح الله

رشا زياد النتشة

علي ابراهيم الزغول
كوثر عبدالفتاح ابو طاحون
مالك سفيان عبدالفتاح

اميان محمود حسان
طارق مسعود عثمان

محمد فوزي علي
نور حسني مصطفى

خريجو الفصل الصيفي 
زيد حمدي هياجنة
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كلية اآلداب

األستاذ الدكتور عدنان هياجنة
عميد الكلية

د. عبدالباسط الزيود
نائب العميد

د. عيسى برهومة
مساعد العميد لشؤون الطلبة
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كلية اآلداب

أنشئت كلية اآلداب عام 1995 م. وتضم األقسام التالية:
قسم اللغة العربية وآدابها. 	•

قسم اللغة اإلجنليزية وآدابها. 	•
قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 	•

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
متنح الكلية درجة البكالوريوس بعد أن يجتاز الطالب )132( ساعة معتمدة بنجاح في التخصصات التالية:

اللغة العربية وآدابها. 	•
اللغة اإلجنليزية وآدابها. 	•

األدب والدراسات الثقافية. 	•
العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجية. 	•

ودرجة املاجستير بعد أن يجتاز الطالب )33( ساعة معتمدة بنجاح في التخصصات التالية:
اللغويات, األدب والنقد. قسم اللغة العربية وآدابها:   أ( 

قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية: دراسات السالم والنزاعات. ب( 
أهداف الكلية:

تسعى الكلية إلى حتقيق األهداف التالية:
إعداد جيل قوي الشخصية, قوي اخللق, راسخ العقيدة, مؤمناً بوحدته الوطنية, مدركاً النتمائه ألمته العربية ذات  	•

الثقافة واحلضارة املجيدة.
إعداد الكوادر املتخصصة في حقول العلوم اإلنسانية, وفقاً الحتياجات املجتمع ومتطلبات تنميته, وتزويد خريجيها  	•
باملعرفة والثقافة العلمية, وقواعد تطبيقاتها في امليادين املتعددة مما يضمن للخريج القدرة على املنافسة في 

احلصول على عمل مناسب عقب التخرج.
إعداد املتخصصني للعمل في مؤسسات الدولة ودوائرها واملساهمة فيما حتتاجه الدولة واملجتمع من دراسات وبحوث. 	•

احملافظة على اللغة العربية لغة القرآن املجيد, وتثبيت أركانها وتوسيع البحث فيها. 	•
تطوير تدريس اللغة اإلجنليزية مبا يتناسب مع املعايير الدولية. 	•

اإلسهام الفّعال في برامج التعليم املستمر وخدمة املجتمع في حقول التخصص املتنوعة لرفع مستوى أداء اخلريجني  	•
والعاملني, واإلسهام في تنمية املعارف العلمية والعملية عن طريق البرامج املتعددة.

الكادر األكاديمي واإلداري:
بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية )61( عضواً من مختلف الرتب األكادميية, فيما بلغ عدد أعضاء الهيئة 

اإلدارية )12( إدارياً.
تميز الكلية:

حصول عدد من أعضاء الهيئة التدريسية على جوائز دولية من هيئات ومنظمات عاملية, وقد اشترك عدد كبير 
من أعضاء الهيئة التدريسية في جلان ومجالس عاملية تعنى بالتميز الثقافي واألدبي والعلمي على املستوى الوطني 

والدولي.
طلبة الكلية:

يبلغ عدد الطلبة في الكلية خالل العام اجلامعي 2008/ 2009 )1647( طالباً وطالبة.
تطلعات الكلية المستقبلية:

االهتمام بالدراسات احلقلية والتدريبية في مواقع العمل, ودعم اجلمعيات العلمية وإقامة حلقات البحث والندوات  	•
العلمية.

تتطلع الكلية إلى حوسبة جميع املواد ليصبح التعليم إلكترونيا, إذ قامت بحوسبة بعض املواد. 	•
طرح برامج دراسات عليا, ماجستير في األدب املقارن ودكتوراه في اللغة العربية. 	•

بدأت الكلية بإعادة النظر في خطط األقسام من أجل حتديثها مبا يتناسب والتطورات احلديثة التي تسهم في بناء  	•
الوطن.

عقد االتفاقيات الثنائية مع اجلامعات العريقة للتبادل العلمي في جميع املجاالت. 	•
إيفاد عدد من املبعوثني إلى جامعات عريقة للحصول على درجة الدكتوراه لرفد أعضاء هيئة التدريس بالكلية. 	•
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كلية اآلداب

مجلس الكلية
أ. د. عدنان هياجنة

د. عبد الباسط الزيود
د. عيسى برهومة

د. زهير عبيدات
د. محمد املصري
د. يحيى العلي
د. عمر فجاوي

د. طارق األسعد
د. وائل زريق
د. عمر راشد

اإلداريون

منال حسني
م. اميان اجلندي
ابتسام القنيص
نشأت الدالبيح

خلف اخوارشيده
خلود الشقيرات

دينا هلسة

رناء القرعان
سها اخلوالدة
قاسم املشارفة
مميز فارس
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د. زهير عبيدات
رئيس القسم / استاذ مشارك

أ. د. عبدالكرمي مرداوي
استاذ

أ. د. حسن الشاعر
استاذ

أ. د. محمد حّور
استاذ

د. ليلى العمري
استاذ مشارك 

د. محمود ابواخلير
استاذ مشارك

أ. د. صالح شتيوي
أستاذ

قسم اللغة العربية وآدابها
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د. عبدالباسط الزيود
استاذ مشارك

د. امنة الزعبي
استاذ مشارك

د. جمال مقابله
استاذ مشارك

د. إميان الكيالني
أستاذ مشارك

د. منير شطناوي
استاذ مشارك

د. ناصر شبانة
أستاذ مشارك

د. محمد اخلاليله
استاذ مشارك

د. مصلح النجار
استاذ مشارك

د. ثناء عياش
استاذ مشارك

قسم اللغة العربية وآدابها
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د. يوسف عليمات
استاذ مساعد

د. عمر خليل
استاذ مساعد

د. عيسى برهومة
استاذ مشارك

د. خلود العموش
استاذ مساعد

د. علي عشا
استاذ مشارك

قسم اللغة العربية وآدابها

د. رائده اخوازهية
مدرس

أ. د. سمير الدروبي
استاذ

امل العمري
مساعد بحث و تدريس

د. محمود احللحولي
استاذ مساعد

د. عمر الفجاوي
استاذ مشارك
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خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

امل حسام »العبد خضر«االء ابراهيم املشايخاعتماد عايد املشاقبةاسراء عدنان جمعة

ميساء عبدالفتاح احلاج عليصابرين احمد كتكتايناس وفيق مشة

رهام علي ابو عيدرانية باسم عامرخالد حرب الرقببتول محمد احلسيني

قسم اللغة العربية وآدابها

اسالم »محمد انور« البدور
امجد حسن اخلوالدة

اميان اياد محمود
بشير محمود زيادنة
رشاد عيد القدمان

رياض محمد اخلوالدة
سائد عبدالرحمن التالحمة
سوسن محمد النعيمي
محمد بركات العمري
محمد سالم الزبون

محمد سليمان املساعيد
محمد عدنان الطعامنة
محمد محمود العموش
نانسي عمر مصطفى
نبيل محمد الزيود
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خريجو الفصل األول 2009/2008

سوزان سليمان القيمسحر رضاء الزيودزياد سلمان ابو غنيمروحية امني اخلطيب

عالء بسام ملحيسعال فتحي جرارعال عبدالله احلرازنةعبدالله احمد ابو هيض

محمد خلف الشديفاتلبنى عدنان جمعةفيصل ابراهيم السعودعهود سلمان جاموس

قسم اللغة العربية وآدابها

احمد عايد غنيم
اشرف غازي الشوملي
االء اسعد العمارين
امل عوني جعارة

ايناس ناصر املالد

ايوب هاشم العواودة
بالل محمد عليمات
ديانا عزيز اخلواجة
دميا وليد ابو زيد
زيد مدحت السالم

زينب ناجي ابو ناجي

سالي مشيل حجازين
سمية عبدالله الزواهرة

سهى حسن اشتية
عدنان عيادة العزازمة
علي حمد اخلوالدة
فاطمة قاسم اجلبور

لينا عبدالرحيم يونس
محمد شحادة اخلالدي

ملك نايف الزواهرة
منال داود حجازي

هبة موسى اخلاليلة
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اروى عارف سرحاناديل محمود الصقاراحمد محمود املناصيراحالم عبدالرحمن ابو هاني

اسماء الشحات سالمةاسماء اسامة احلمصياريج اسماعيل يوسفاروى محمد ابو فخيدة

االء محمد »محمد حسن« افنان توفيق عودةاسيل رشيد كتوعةاسماء فتحي قطاش

اية محمد عورتانيانفال موسى حميداماني عقيل الغيالنياماني رسمي الطعيمات

قسم اللغة العربية وآدابها
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

ثائرة باسم عبداجلباربيان نوفان العربياتبسمة منصور ابو سرحاناميان زكي يونس

دالل رجائي الدويكدانيا احمد العمريخلود احمد الزواهرةختام عمر احملاميد

روابي احمد صالحرنا ناجي الهنديربى خالد ريادميا أبو زيد

سالم سليمان دعاسسالم بخيتان الكعابنةسرين سهيل البديريسامية طه محاميد

قسم اللغة العربية وآدابها
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

شيرين محمود الزواهرةشذى طاهر ابو جعادةسهام محمد ظاهرسليم خلف الذيابات

عبير سلمان احلورانيعبدالله وليد املجدالوىضحى رضوان الردايدةصفاء طه نشوان

فريد ابراهيم احمدفاطمة عبدالرحمن عنيزاتفادي اسماعيل ابو حربعبير عبدالله ابوحوش

ليندا عدنان ابو ناصرليلى خالد هاديةكرمية راشد غيظانفلسطني احمد علي

قسم اللغة العربية وآدابها
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

مرمي هشام ابو ريشمحمود فريد برهممحمد مازن ابو مسلممحمد حمدي شاهني

ميساء محمد حمدانميساء حسن صافيمنار محمود كافيةمصطفى محمد الشديفات

هناء عدنان جنارهديل محمد االعرجهبة محمد القبانيهبة سليمان عشا

يونس عبدالكرمي عبداللهين كياجنهناء »محمد رابح« سعادة

قسم اللغة العربية وآدابها
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم اللغة العربية وآدابها

ابرار عبدالله الشمري
االء »محمد ناجح« اسماعيل

الهام عواد العوامرة
أنس خليل القطامني

انس عبدالرحمن احلزماوي
اميان سليمان اجلعافرة

ايناس محمد ابو لبة
تهاني سعد اجلبور
رنا فتحي النجار
روان صالح فودة

سعاد محمد احلوامدة
غادة يوسف درويش

ليث نزيه املساعدة
منار محمد الزواهرة
نايف احمد اخلزاعلة

نضال عبدالكرمي العقرباوي
هشام محمد خليل

يوسف توفيق احلجازين
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د. محمد املصري
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. ماجد القرعان
استاذ مشارك

أ. د. مروان عبيدات
استاذ

أ. د. نضال املوسى
استاذ

د. كفاح العمري
استاذ مساعد

د. عالء الدين اخلرابشة
استاذ مساعد

د. ياسر التميمي
استاذ مساعد

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها



80

هيلني الغويري
مساعد بحث و تدريس

بكر بني خير
مساعد بحث و تدريس

مي ملكاوي
مساعد بحث و تدريس

عبير ملكاوي
مساعد بحث و تدريس

يوسف ابو عياش
مساعد بحث و تدريس

بيان املومني
مساعد بحث و تدريس

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

د. غاده سعسع
استاذ مساعد

د. ميسون ابو جوده
استاذ مساعد

د. هاله شريتح
استاذ مساعد

د. رجاء اخلليلي
استاذ مساعد

د. حسام املومني
استاذ مساعد
د. وائل زريق
استاذ مساعد

د. فاطمه مهيدات
استاذ مساعد

د. قصي الذبيان
استاذ مساعد

د. ملا نصير
استاذ مساعد

د. نظمي الشلبي
استاذ مساعد

د. عبدالله جرادات
استاذ مساعد

د. بكري العزام
استاذ مساعد

د. صبري الشبول
استاذ مساعد

عماد خوالده
مساعد بحث و تدريس

د. فهد سالمه
استاذ مساعد
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

اسماء محمد العطارياسالم مروان حسناسراء اسماعيل بناتازهار ابراهيم العزايزة

سهير صبحي فليفلحازم صالح الصالحاميان عاطف الزيوداسماعيل علي مسلماني

ميان احمد العبسيميس سهيل قموة

محمد خير احلمدان
احالم حمدان القعايدة
احالم فهمي عبدالكرمي
افنان مصباح محمود
امنة فواز سنباطي

ايناس محمد ابو سلعة

بتول محمود القدومي
متارا خالد عبدالعال
تهاني انور العمري
دعاء حسني الفي
دمية رفعت عابد

زكريا سالم الصرايرة

زياد كمال رواشدة
زينب »محمد رضا« سنان
فاطمة سعيد القدميات
ملياء مصطفى املصطفى

لينا زهير شلباية
محمد توفيق املومني

محمد جميل اجلدي
معن مصطفى موسى
مها حسني الفراجني
نور عطا ابو عطية
هيثم محمد الزبن
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

خريجو الفصل األول 2009/2008

ايات سعدى ابو السعوداماني صالح اجلخلباالء عبدالله ابو تينةاسماء يوسف يوسف

بسمة عبد العزيز العناتياميان محمود املراعبةاميان محمد رشيداميان توفيق اعبيد

جيهان علي اخلطيبجنات نايف عياشجمانة جمعة عبد الغنيبيان حيدر ربابعة

دميا يحيى مفرجدانية قاسم البطاينةداليا صالح ابو اخليرخلود ناصر عليمات
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

خريجو الفصل األول 2009/2008

روان عدنان الهنداوىرهام يحي منصوررنيم مالك ماضيدينا عبد الكرمي الربابعة

سارة ماهر عفانةزاهر نورالدين سالمةرمي يعقوب سليمانروان محمد نصر

سهى محمد »الهرفي البلوي«سمر جمال احلسنيسكينة عطا قطينةسجى عبد الله غنامي

عماد الدين محمد رباعصهيب احمد جراداتشادي محمود ابو عباسسوسن محمد الرمحي
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

خريجو الفصل األول 2009/2008

مجد علي ابو حشيشليندا محمود شلشالنا معزوز يوسفغادة حسن الرقيبات

منال منير ابوهدهودمنار الهدى »محمد امين« كمالملك خلف الدروبيمعاذ علي جراد

نداء »محمد يونس« ابو رجبميس محمد جبريلميس زهير سويدانمنى نادر اخلالدي

هبة دسوقي مصلحهالة عوض موسىنور باسم ابو ماضينوال محمد املصري
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

خريجو الفصل األول 2009/2008

هداية جمعه حسنهبة عبدالكرمي مرارهبة سالم العيسىهبة رياض الساخن

ياسمني خالد اجلقةورود محمد عبداجلوادهيفاء غازي زيدانهنادة احمد ابو حماد

ياسمني عبد الله حسن

ابرار عمر »دار عمر«
احالم عبد الكرمي ابو جودة

احالم محمد زريق
اسامة محمد الزواهرة

اسراء خليل يعقوب
اسراء عدنان جمال

الهام عبدالله ابو صعيليك
اماني دواس فارس

انشراح ابراهيم ابو الشيخ

حنني داود شحادة
حنني يوسف اخلاليلة
خزمية يوسف الرياحي
دانية هشام ابو شمعة

دعاء علي حمزة
دعاء عمر الزبن
دينا باسم عليان

ربى وفيق احلطاب

زياد علي اخلوالدة
سماح رسمي االسطة
سماح صالح هندى
سناء خليل اجلرابعة

فاطمة احمد الزواهرة
فاطمة عبد الله الزواهرة
فدوى موسى العزازمة

قمر طارق جعمور

كرمل محمد عابورة
ليالي عبدالوهاب بركات

مجد سليم ابو شنار
مروة محمد عثمان
مرمي صالح عنيني
منى عمر حسني

مهند انيس الغرايبة
هالة محمد ابو صعيليك

هدى عدنان حسن

ابرار عمر »دار عمر«
احالم عبد الكرمي ابو جودة

احالم محمد زريق
اسامة محمد الزواهرة

اسراء خليل يعقوب
اسراء عدنان جمال

الهام عبدالله ابو صعيليك
اماني دواس فارس

انشراح ابراهيم ابو الشيخ

حنني داود شحادة
حنني يوسف اخلاليلة
خزمية يوسف الرياحي
دانية هشام ابو شمعة

دعاء علي حمزة
دعاء عمر الزبن
دينا باسم عليان

ربى وفيق احلطاب

زياد علي اخلوالدة
سماح رسمي االسطة
سماح صالح هندى
سناء خليل اجلرابعة

فاطمة احمد الزواهرة
فاطمة عبد الله الزواهرة
فدوى موسى العزازمة

قمر طارق جعمور

كرمل محمد عابورة
ليالي عبدالوهاب بركات

مجد سليم ابو شنار
مروة محمد عثمان
مرمي صالح عنيني
منى عمر حسني

مهند انيس الغرايبة
هالة محمد ابو صعيليك

هدى عدنان حسن
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

االء خالد قاسماسمهان فالح املناصيراسراء عودة البطوشاحمد سهيل الضمور

اماني محمد الرحاحلهاماني حمد املرافيامامة بسام الشهواناالء محمود القريوتي

ايناس خضر ابو زيداميان رجا طوباسيايات محمد العمريامينه محمود الربيع

حمزة ماجد الربابعةمتارا عدنان جراداتبالل خلف البالونةايناس صالح شتيوي
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

دانه منير ابو عيشهخولة حسني النجارحنني جمال احلفارحنان جميل عواد

دعاء علي سمارهدعاء صالح السيايدهدعاء ركن الدين اجلنديدانية زياد حرب

رشا اسامة اخلاليلةدمية عبداجلابر عامردعاء موسى املعايعةدعاء عيسى خلف

رهام جاسر ابوعرجارنا محمد ابو صعيليكرشا ماجد الشويكيرشا حسن عبدالله
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

رمي سليمان جبرروان معن اخلريساترهام عادل مراررهام صالح اجلخ

سميا مفضي اخلوالدةسامر هيثم ابو ليلىسارة احمد العكرماويزيد محمد غرايبة
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

سوسن محمود عليسوسن محمد الغويريسهى محمد النجارسميه سليمان اخلوالده

صفاء حسن سالمةشاديه بشير ابراهيمشادي سامي العقرباويسيرين اسعد ابو حسني

علي رجا البلويعروبه ياسر حرز اللهعبير موسى اخلاليلهصفاء سعيد عالونه

فؤاد احمد ربابعةغيث يوسف اجلدايةغادة غسان احلاج صالحعلي صالح الزواهرة

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

فرح محمد املغربيفاطمة طالل اشتيهفاديه احمد الزيودفادي عليان العقرباوي

مادلني رضوان ضيفليليلى يوسف صالحليالي بسام غنامالرا رزق الله جبارة

مرام عمر ابو مشرفمرام سعيد السيدمحمد محمود عبدالهاديمالك صالح املطر

معاوية محمود الشريدةمصعب حسن العزاممشهور احمد احلموريمرمي حسن الفرح
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

منى داود ابو هدبةمنتهى توفيق شنبمنال هاني اخلوالدهمنال خلف املشاقبة

مهند قاسم املومنيمها محمود احملاميدمها محمد ابو غويلهمنى شاهر اجلزازي

نهى عبدالعزيز نورنهلة مازن مهيداتنسرين بهجت الشواشرةناديا سهيل النونو

وائل حسني ادهيمهنادي جبر السطريهدايه محمد ابو عودةهبة فتحي محمود
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

وفاء وائل العالموفاء عبد الفتاح اجلبروسيم علي بركاتوزيرة محمد املسند

والء نصر الدين الرحاحلهوالء محمد الكيالني

اروى عيادة ابو سرحان
اروى محمود احلسبان

االء امني البطوش
االء بسام عبدالقادر
براءة محمد سليمان

تسنيم محمد اسماعيل
تيميه محمود اخلطيب
حنني محمد اخلطيب

دعاء زكريا عرابي
سكينة هزمي مشاقبة
سهام حسني ابو عواد
شيرين حسن الياسني
محمد حسني سويلم

مها نظام الهرش
هند احمد الزيود

ياسمني عاطف خطايبة
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

هادي صالح جبيهيفاتن سعيد الهمشريشروق ابراهيم محيسنحسن خضر الدرباشي

هديل حكمت الديخمحمد خطاب شعبانغدير خالد الزواهرةرانيا محمود زياده

تخصص األدب والدراسات الثقافية باللغة اإلجنليزية

ايات »محمد عايد« ابو دهمازايات فؤاد داغراالء احمد االفغانياريج رجائي ابو غزالة

بيان محمد النمر
رائدة محمد املشاقبة

صفاء جنيب ابو ناصريةرشا حسن مصطفى
نسرين نزار املعايطة
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احمد مقداد التميمي
زينب احمد املشاقبة
سعد نظام مسعود

سمر محمد احلمود
عبدالله خليل القصاص

مجد زياد حمودة

جنوان جميل دكيدك
هويدا غازي السعايدة

يوسف عبدالفتاح اخلطيب

تخصص األدب والدراسات الثقافية باللغة اإلجنليزية
خريجو الفصل األول 2009/2008

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

االء عبدالله التميمياسماء رفيق احلمايدةاسراء موسى سعادةاحمد ربحي ابراهيم

حمزة محمد سالمةجلستان جعفر اجلعفريانس احمد الفشيكاتامل حسني حسن

هبة انور ابو شربي

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

رامي توفيق رواشدةدانة اسامة احلتوخولة خالد احلمدخالدة احمد ابو حصوة

سوزان علي النوتيسهى محمود عبداجلبارروال عطا العدويرشا مروان قطيش

مها بسام العطياتمعاذ يوسف عراعرةمروة عبداحملسن ابو الضبعاتعائشة مفيد صواحلة

هنية احمد املشاقبةهبة »محمد فوزي« منكوهبة باسم املوسىنورة سميح النوري

تخصص األدب والدراسات الثقافية باللغة اإلجنليزية
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

يسر إبراهيم بناتياسمني وليد احلرباوي

تخصص األدب والدراسات الثقافية باللغة اإلجنليزية

أحالم أحمد العيسى
انس فريح الصبيحي

ايدي غسان زنداقي
رايا محمود عربيات
فاطمة وائل النوباني

فرح ايهاب شقير
هنادي سمير رياض

أحالم أحمد العيسى
انس فريح الصبيحي

ايدي غسان زنداقي
رايا محمود عربيات
فاطمة وائل النوباني

فرح ايهاب شقير
هنادي سمير رياض
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د. يحيى علي
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. سامي اخلزندار
أستاذ مشارك

د. طارق االسعد
أستاذ مساعد

د. جمال الشلبي
أستاذ مشارك

خالد الشرفات
مساعد بحث و تدريس

أ. د. عدنان هياجنة
أستاذ

د. محمد محافظه
أستاذ مشارك

قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007
تخصص العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية

خريجو الفصل األول 2009/2008

لؤي ادريس العطيات

زيد عودة القعايدة

فادي محمد العموش

اريج خالد العقبي
روان عصام الفقير

ميرا ابراهيم معلوف
يزيد سمير شاهني

هبة توفيق درويش
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خريجو الماجستير

امل فواز طيفور

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007
تخصص اللغة العربية وآدابها / اللغويات

احمد محمد دعسان

خريجو الفصل األول 2009/2008

عبدالرزاق جمعة السرديةاحالم عامر الزبن

احمد انيس عامر
احمد حسن سواعي
احمد فهد شاهني
حنان سعادات عودة
خالد فهاد العظامات
رامي عزمي يونس

سمير احمد احلسن
عبداالله محمود اللواما

عزت جهاد العجوري
محمد عبدالله العجل

معاذ احمد عقلة
معتز عبدالودود الزراري

هند محمد اخلطيب
وليد ابراهيم احلاج

ميان منور عبداملهدي
يوسف حسن حماد

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

ايات عبدالله العظمةانعام محمد العموش
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خريجو الماجستير

نهى بنت »محمد جميل«مالك ابراهيم العموش

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

رامي علي ابو عايشة

خريجو الفصل األول 2009/2008

تخصص اللغة العربية وآدابها / األدب والنقد

حنان محمد السيوف
سهى حسن مشرقي
محمد علي القريوتي

محمد يوسف الشاعر
نسرين احمد شديفات
هاشم علي اخلوالدة

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

هدى محمد قزعسمر محمد الزيودانصاف راشد القبالناالء احمد الزيوت

خريجو دبلوم الدراسات العليا

محمد عوض اخلواجاعلي سليمان املساعيد

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص اللغة العربية وآدابها / اللغويات

خالد عبدالعزيز حسان

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص اللغة العربية وآدابها / األدب والنقد



كلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية
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كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

الدكتور سامر الرجوب
ق. أ. عميد الكلية

د. عبد الغفور الزواهرة
نائب العميد

د. أحمد الواكد
مساعد العميد للشؤون اإلدارية

د. بشار ملكاوي
مساعد العميد لشؤون الطلبة
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كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

أنشئت كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية عام 1995. وتضم األقسام التالية:
االقتصاد. 	•

احملاسبة. 	•

إدارة األعمال. 	•

العلوم املالية واملصرفية. 	•

التالية:  التخصصات  في  بنجاح  معتمدة  ساعة   )123( الطالب  يجتاز  أن  بعد  البكالوريوس  درجة  الكلية  ومتنح 
االقتصاد, احملاسبة, إدارة األعمال, والعلوم املالية واملصرفية, واالقتصاد املالي, احملاسبة والقانون التجاري, إدارة 
األعمال الدولية, إدارة الفنادق )126( ساعة معتمدة, نظم املعلومات اإلدارية )129( ساعة معتمدة, إدارة البنوك, إدارة 

املخاطر والتأمني.
ودرجة املاجستير بعد أن يجتاز الطالب )33( ساعة معتمدة بنجاح في التخصصات التالية::احملاسبة والتمويل, 

إدارة األعمال/ إنتاج وعمليات, واالستثمار والتمويل.

أهداف الكلية:

تسعى الكلية لتحقيق األهداف التالية:
للتطوير  الهادفة  اإلنسانية  املعارف  ملستجدات  األمثل  االستخدام  برؤية  املقترنة  األبعاد  بكافة  الطلبة  جتهيز  	•

والتحسني املستمر في األداء على صعيد العمل مستقبال«.
بالعمل وجتهيزهم  املقترنة  املشاكل  مواجهة  العلمية في  األسس  وإرساء  بالنفس  الثقة  تعزيز  الطلبة من  متكني  	•

باملهارات اإلدارية القادرة على اتخاذ القرارات الفاعلة في ميدان العمل.
تعزيز روح االنتماء املؤسسي والتفاعل اإليجابي البناء في مختلف ميادين العمل. 	•

اإلسهام في تطوير وحتسني األداء النوعي وتفعيل سبل مشاركتهم في اتخاذ القرارات الهادفة. 	•

جتهيز الطلبة بفاعلية وكفاءة االتصاالت واعتبارها من األسس الرصينة في حتسني األداء. 	•

تعزيز روح اإلبداع والتميز في مختلف ميادين العطاء العلمي واألداء العلمي للخريجني. 	•

الكادر األكاديمي واإلداري:

بلغ عدد أعضاء الهيئة األكادميية في الكلية)44( عضواً في مختلف الرتب األكادميية. كما بلغ عدد أعضاء الهيئة 
اإلدارية في الكلية )12( إدارياً.

طلبة الكلية:

أصبح عدد الطلبة في الكلية )4317( طالباً وطالبة خالل العام اجلامعي احلالي 2009/2008.
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كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

مجلس الكلية
د. سامر الرجوب

أ. د. نادر أبو شيخة
د. عبد الغفور الزواهرة

د. أحمد الواكد

د. بشار ملكاوي
د. أرقم الرباعي
د. مهند عتمة

د. فيصل املاضي

د. حسني خريوش
د. أحمد خصاونة

د. وليد صيام
د. جمال خصاونة

اإلداريون

عبدالله الزواهرة
كمال بني حسن

جهاد نصر
صالح املساعيد
عالء التميمي
نهى اخلزاعلة

شذى حمدان
ياسمني حسبان

أسعد مدلل
جنلة العموش

سميه الشديفات
رائد أبو شهاب



105

د. ارقم الرباعي
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. اسامه القلعاوي
استاذ مساعد

د. احمد خصاونه
استاذ مساعد

د. احمد الواكد
استاذ مساعد

د. ياسني الطراونه
استاذ مساعد

قسم االقتصاد

د. ماجد بدر
استاذ مشارك

د. ماهر احملروق
استاذ مساعد
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قسم االقتصاد

نادره نوفان مريان
مدرس
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خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

بريهان اسماعيل سلمانبتول محمد السيوفاسالم زيد البرغوثياحمد ماجد نعوم

رمي فتحي ابو صرارةروان محمد مفرححال جميل احلورانيتاال محمود الشامي

ميسون موسى ابو زيدمعتصم خالد شبيبكارينا امين حدادينزينة حتسني السوقي

قسم االقتصاد

حمزة محمد الهبارنة
رامي امني القيسي

عبير محمد حسن
عالء الدين شحادة مزهر

تخصص االقتصاد
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خريجو الفصل األول 2009/2008

هنادي جودات خالدهبة »محمد عزالدين« دنديسنور يوسف ابوالرب

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اميان راضي حسنأمل جمال اجلعافرةالهام فخرى اجلزاراالء محمد »الشيخ علي« 

سالمة محمد السبايلةسائده فايز عبدالعزيزرنا فارس الشوابكةدميه بسام اجليوسي

قسم االقتصاد

ناجح احمد مقابلة
نسيبة شوقي يونس
هدى صبحي العوفي

شرين شريف عابد
ليالي بكر ابو روفا

حمزة عبدالله الهباهبة
سارة احمد أبو طربوش

سمر حسني شاهني

تخصص االقتصاد
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

صبا عيسى اللوبانيشريهاز حسن القريشيسهير موقر جعفرسناء حسني املكاحلة

غدير عصمت نصر اللهعالء حسني خيرالدينعدي عصام العناقرةعبدالله توفيق العمايرة

مفتيه عبدالقادر ثابتمحمد عبد الوهاب احلرازنةمؤيد حسام املغربيفاطمة ضيف الله الدعسان

نور حسني شويطرنايف عبدالفتاح عبدالكرميناديه صالح نواهضهمنير فيصل الروابدة

قسم االقتصاد

تخصص االقتصاد
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سالم محمد عبد اللهزينب محمد الزواهرةرانيا رشيد ابوالويانس محمود يونس

هديل صالح ابراهيم

قسم االقتصاد

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

وفاء محمد السعيدينهبة سالمة الشوبكي

تخصص االقتصاد

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007
تخصص االقتصاد املالي

رشا منير قطامي
لقمان محمود عودة

محمد بسام الشاهد
معني مخئيل عاقلة

صفا اسامة الدويك
فالح حمدان الصمادي

مها كمال عطيات

رانيا كرم بقاعني
روان بسام مشهور
زينب فايز بشير

احمد هاني طريف
حسام محمد موسى

حسن محمد اخلطيب

رشا منير قطامي
لقمان محمود عودة

محمد بسام الشاهد
معني مخئيل عاقلة

مها كمال عطيات زينب فايز بشير حسن محمد اخلطيب

صفا اسامة الدويك
فالح حمدان الصمادي

مها كمال عطيات

رانيا كرم بقاعني
روان بسام مشهور
زينب فايز بشير

احمد هاني طريف
حسام محمد موسى

حسن محمد اخلطيب
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اشرف جمال قاسماروى جميل العمراحمد وليد القضاةأحمد خالد الرفاعي

بيان هارون ابو هاللةاميان يعقوب غيظانامنة جالل سليماناالء سمير الفيومي

دينا حسن قبعةدانية محمد الطورةجميلة خالد السمهوريجمانا عوني اجلوابرة

زكريا هاشم دولةروان علي ابو عليةرشا سلمان ابو عبليربى سهيل بالي

خريجو الفصل األول 2009/2008

قسم االقتصاد

تخصص االقتصاد املالي
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صفاء فهد احلجازينشيرين فؤاد الزقحسها خليل توبةسماح« محمد رشاد« الصرصور

محمد رمزي ريالمارينا ايلي متيافاطمة وليد شرقاويعزة نعيم سليمان

نسرين عبداملنعم سمحةمنور طلعت اجلعافرةمنار فاروق ربابعةمحمد غسان سالم

هشام محمود الضميريهبة سعدالدين ياسنينورا عاطف زيدنور عبد الرحيم مرعي

قسم االقتصاد

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص االقتصاد املالي
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خريجو الفصل األول 2009/2008

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم االقتصاد

احمد ابراهيم موسى
ايناس تيسير الهور
بدر عزمي داود

دمية اسامة البسطامي

روان رجا ايبف
ريناتا محمد لبزو

سائد سميح دحبور
عبدالرحمن جاسر حميدات

عالء نعيم حسني

عمر ابراهيم الكردي
فاطمة سهيل ابوطالب
محمد اكرم بني نصر
محمد مروان بشير

وفاء محمد خليفاتوائل جمال الذيب

تخصص االقتصاد املالي

اشرف خميس شبراوياحمد وجيه بكيراتاحمد عصام التركاحمد عبد الله مشعل

تاال مصطفى حسنياميان محمد قموماية جبر حسنامل حسن العجارمة

عالء نعيم حسني

احمد ابراهيم موسى
ايناس تيسير الهور
بدر عزمي داود

دمية اسامة البسطامي

روان رجا ايبف
ريناتا محمد لبزو

سائد سميح دحبور
عبدالرحمن جاسر حميدات

عالء نعيم حسني

عمر ابراهيم الكردي
فاطمة سهيل ابوطالب
محمد اكرم بني نصر
محمد مروان بشير
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قسم االقتصاد

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص االقتصاد املالي

حنني خالد ابو خشبةحمزة حسام كمالجريس لطفي يوسفتهاني عماد الدين »البيومي التميمي« 

رانية روحي القواسمةرائد جهاد سواقددانيه رياض الشمايلةحنني مصطفى اخلطيب

سماء بالل مكاويزينه عوني حكامهربى عطا الله خشانربى احمد الزبن

طارق جعفر طومارصبحي روحي ابوالضبعاتشروق عوض الطويلشاهر فايز املصرى
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قسم االقتصاد

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص االقتصاد املالي

فادي عدنان شاويشعالء عيد بحبحعفيفه وليد شكوكانيعبد الله عاهد جبر

 »محمد امني« اسماعيل ابوقبعمارينا اديب حلبيالنا محمد احللحفراس بسام توم

محمد عدنان »الشيخ علي« محمد سفيان حامدمحمد رفيق قنعيرمحمد حسن الهربيشي

مروى محمود عبد الهاديمروة عمر الهودليمرام محمد الزغموريمحمود عادل العتوم
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قسم االقتصاد

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص االقتصاد املالي

ندى ذيب عشائرندى امني جرارمنى شكرى الناصرمالك طه نعمة

ورود شاكر صالحهناء حسن عشاهشام عبدالعزيز الداودنواف مروان الرفاتي

والء محمد الغامنورود وليد القطامي

احمد رفيق الصالح
جوي سامي نصر

دميا نايف الرفاعي

سهاد زياد الزيود
طارق حنا الصفدي

قيس يوسف احمد
ميس عدنان القسوس
يوال عبدالله ابوخليل دميا نايف الرفاعي

احمد رفيق الصالح
جوي سامي نصر

دميا نايف الرفاعي

سهاد زياد الزيود
طارق حنا الصفدي

قيس يوسف احمد
ميس عدنان القسوس
يوال عبدالله ابوخليل



117

د. فيصل املاضي
رئيس القسم / استاذ مساعد

أ. د. نادر ابو شيخة
استاذ

أ. د. خضير الفريجات
استاذ

أ. د. سلطان أبوتايه
استاذ

د. عطا الله النويقة
استاذ مساعد / محاضر متفرغ

د. رضوان خرابشه
استاذ مساعد

د. عبد الغفور الزواهره
استاذ مساعد

قسم إدارة األعمال
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قسم إدارة األعمال

وعد النسور
مدرس مساعد

وجدان العكاليك
مساعد بحث و تدريس

عامر الشيشاني
مساعد بحث و تدريس
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خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

قسم إدارة األعمال

تخصص إدارة األعمال

محمود عبدالفتاح السهليعمر جميل جمالعال جهاد عابدينخميس نبيل الكلباني

يزن نبيل التيتيهديل عليان ابوحالوةهبة ابراهيم القواسمةمرام ربحي ابوعطية

االء رضا كراجةاالء امني النوبانياسماء محمود مقبلاحمد ناصر الزين

اميان معروف موسى
حنان نايف العميان

عالءالدين علي احلورانيعبير جمال بدير
علي فرج صالحات
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قسم إدارة األعمال

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص إدارة األعمال

ديانا رمزى السكاكينيبيان صالح خليلبدور »احمد صبحي« غنيمانوار نظمي فارس

روان يعقوب زادادينا اسماعيل حماددميا موسى الكرديديانا مازن العقاد

سيف ماجد قوقزةسهام معني »الشيخ علي«ساري بسام اخلليلزينة حمزة ابوجبارة

فاتنة محمد الفقعاويعلي محمد اجلابرىعبدالله احمد املياسضحى عماد غنامي
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قسم إدارة األعمال

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص إدارة األعمال

ميرا مفيد صالحمنال اسماعيل الغوامنةمروة حسني ابوعودةمحمد يوسف اخلطيب

هبة جمال خندقجيندى داود عبد اللهنانسي يوسف تادرسميساء مصطفى قواسمة

ياسمني محمد سعادةهديل عبدالفتاح ابوجابر

اماني محمود الكسواني
ايهاب حسني جانخوت

روند محمد مقبل
زهدي إحسان شحادة

زين زياد بنات
صالح كامل عطوي
عمر محمد مومني
نبهان عمر النبهاني

نزال ممدوح العرموطي
نور عادل قموة

هال نشات املعشر
يحيى محمود الشدفان
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قسم إدارة األعمال

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص إدارة األعمال

امل عبدالكرمي ابو شملةاالء ابراهيم موسىاسراء محمد عليواتاحمد تيسير فليفل

بالل عاطف النوبانياميان محمود شنكايات مجدى عبد اللهانس جمال الصالحات

رهام فاضل احلناويرامي فواز ابوجلبوشدعاء زهير اخلطيبجاد موسى عطية

سحر غازى عرنوسسارة نعيم سمورروال محمود القاسمروان عثمان حرحش
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قسم إدارة األعمال

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص إدارة األعمال

سوسن محمد جبارةسهير مصطفى العزيزىسنابل محمد نزالسلمة سليم الصالحات

عماد جورج الكرشةعبدالله فؤاد الرمحيعبد الله خيرى ميالةشادي صالح نابلسي

معاوية محمد احليارىمروان علي مزهرمحمود زياد الغزاويمحمد ابراهيم صالح

هبة سالم الصفدىنهى نعيم ابو عليمنى جمال العكش

احمد محمد ابو سليم
انور محمد براسنة
اميان حمدي مشايخ
جمانة حافظ النجار

احمد محمد ابو سليم
انور محمد براسنة
اميان حمدي مشايخ
جمانة حافظ النجار
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خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

قسم إدارة األعمال

تخصص إدارة األعمال الدولية

هالة عبداللطيف سعيدنادين عبداللطيف عليانايات خالد يانس

خريجو الفصل األول 2009/2008

انس »محمد جهاد« احلسينياالء محمود الشريفاسيل غسان شطارةاحمد محمد ابوعطية

رغدة يوسف العتيليربى عمر حسنيتسنيم محمد ادريسايوب محمود ناصر

احمد محمد اخلوالدة
أماني تيسير عطيات
اميرة رجب ابوطالب
رزق بسام الشلبي

روان غالب حداد
روان محمد بكر

سامر سعيد برهوم

سمر عبدالفتاح احمد
كرم عوني السواملة

مرام »محمد وليد« النحاس
ياسمني صادق »احلاج يوسف«
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خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص إدارة األعمال الدولية

عدنان غالب ابراهيمشروق »محمد نادر«حريزسارة سعد نعومرميا محمود »حاج احمد«

محمد نبيل شهوانمحمد عبدالرحمن القضاةمحمد اكرم العوادفارس خضر ابو عيسى

ملك مفيد قدومي

قسم إدارة األعمال

ايناس سعيد قشمر
حسام سلطان ابو حسان

زينة سمير القرا
شرين عبدالرحمن عليان

لينا سامي فاروقة

معاذ راتب عبيدات
نسرين طالل عريقات
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص إدارة األعمال الدولية

قسم إدارة األعمال

امال سعيد بشيراسراء علي رمضانادهم عبد الكرمي مزهراحمد جاسم ايوب

حمزة ياسني الزويريحسام عصام الغزاويبسمة عدنان عبدالغنياميان محمد ابو احلور

سنابل فاحت جودةسلطان فوزي الشيشانيروال مصطفى سعدالديندعاء ابوالعال شحاتة

غسان نبيل عكروشعماد تيسير حسنعبير ياسر صالحطالب محمد ابو عليم
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص إدارة األعمال الدولية

قسم إدارة األعمال

ماغي يوسف حنانيامازن تيسير اجليالنيفيصل حسني التميميفرح »محمد خير« املسلماني

نادين علي فروقةنادر جهاد ابوالويمعتصم خليل ابو ميالةمحمد عيد الصمادي

هادية محمد العدواننور عبد الرحمن جودةنسرين انور الشيخ احمدندى احمد ابو مطاوع

وفاء احمد الفساطلةهناء باسم سويدانهشام احمد املسعودهبة محمود الكيالي
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

تخصص إدارة األعمال الدولية

تخصص إدارة الفنادق

عماد نعيم ابو شحادة

محمد عبدالله املصريعمر معن حسنيدانة عباس ناصرابراهيم اسماعيل ابو محفوظ

االء عمر الكفاوين
روان سمير مريبع

فيصل سالم املشاقبة
محمود منير الباشا

معتز خالد احلناقطة
يوسف فؤاد سمور

رمزي سالمة عماري
رمزي صادق صنوبر

عامر »محمد شريف« السعيد
عبدالله سعود زلوم

محمد عبدالعزيز خليف

مرام حسن النوري
معاذ جمال مشمش

قسم إدارة األعمال
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خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص إدارة الفنادق

يحيى امني جرارمهند صالح الهمشريمحمد يوسف اشقير

تهاني حنا عازراسامة فريد عنتيراحمد فهمي االحمداحمد سمير الكلباني

سائد عاكف الزبونراكان عصمت حتقوهحسام الدين حسن السوريكيحازم طه هديب

اياد فرح قعوار
امين مازن خطاطبة
عامر حسن الفقهاء

عماد حسام ابو رشيد
عناد فارس فراج

عيسى نخلة رزق الله
هبة سمير اخلربطلي

وليد يوسف عياش
يزن طارق ابوالهيجاء
يوسف عزيز صالح

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم إدارة األعمال
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص إدارة الفنادق

عبدالرحيم عبد مصطفىعبدالرحمن صبحي النعيميعبدالسالم محمد مساعدةشفيق خالد الغزاوي

لؤي يوسف ابو الهيجاءعمر مصطفى الرشيدىعمر محمود املزارعةعالء باسم االزرق

مصطفى محمد اللوامامحمود سعيد ابوشمالةمحمد رشاد داودمحمد داود مزيد

قسم إدارة األعمال

اميرة علي حمدان
اميلي بسام حبايبه

عيسى فؤاد تادرسسامي رجائي املعشر
ليث محمد حماد
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خريجو الفصل الصيفي 2008/2007
تخصص نظم املعلومات اإلدارية

هبة جمال النجارمهند وليد الطريفيشهرزاد عوني العدوى

اماني خليل سنونواالء منر ابو خيارةاحمد »محمد حسني« الهشلمونابراهيم محمود الشرباتي

دعاء جعفر الهنينيباسل طارق عودةامل يوسف النجارامل سامي محاسنة

رافت نفيع صالح
طالل عبداملجيد عطاالله

عنود فهد الغريب
ملا فارس الفاخوري

لينا سفيان الغزاوي
مرام حسني اخلصاونة

خريجو الفصل األول 2009/2008

قسم إدارة األعمال
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وفاء حسن عنوقةهشام مصطفى االطرشمها عبد الله حسن

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص نظم املعلومات اإلدارية

روان حسني الفريحاترنا حسني البكررشا عبد الغافر عامرربى »كمال عبداللطيف« عوقل

ضحى بهجت الغباريسوسن محمد شلبيسها نعيم العدويسالم محمد حجازي

منى سامي بركاتمصعب حسام قنديلمأمون وليد عمرفاطمة اسامة احلمصي

قسم إدارة األعمال
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خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص نظم املعلومات اإلدارية

تريزا عيسى قندحبيان عوني جابربسمة مبارك املدارمةايات يونس ابراهيم

احالم عواد النجار
اسراء زياد حسن

افنان محمود اخلطيب

االء سعيد غضبان
امية سالم محمد
حنان احمد يونس
رائد فواز ابو سيف

لبنى عادل بارودي
هبة وليد السيد

هديل عبد ربه املراهفة

اندريا اسبير الطويلاالء باسم كيواناسراء ابراهيم البيشاويابتسام ابراهيم الشديفات

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

رنا بسام السموررال ناجح صالححنني نبيل بركاتحسان املعتصم احلاج علي

قسم إدارة األعمال

احالم عواد النجار
اسراء زياد حسن

افنان محمود اخلطيب

االء سعيد غضبان
امية سالم محمد
حنان احمد يونس
رائد فواز ابو سيف

لبنى عادل بارودي
هبة وليد السيد

هديل عبد ربه املراهفة
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص نظم املعلومات اإلدارية

سارة انور ابو احلالوةزينب عمر ابو شنديزياد موسى املزيدروان عبد العزيز االطرش

سناء اسحق البناسميرة احمد بيكسمية خالد ابو قمرسماء علي ملك

غفران زكي هيكلعمر حسني الزبيديطارق خالد الربابعةشروق محمد الكفاوين

محمد انور ابو شحادةليلى ابراهيم جودةفاطمة محمد احلديدفاطمة صالح العودلي

قسم إدارة األعمال
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص نظم املعلومات اإلدارية

مشعل احمد حسنمحمد عيد العطارىمحمد عزات قنديلمحمد حازم شحادة

ميس عصام البلتاجيمنى نبيل عصفورمنتهى عيسى ياسنيملك مصطفى احملاسنة

هبة عاطف علينور عاطف خلفنازك محمد القردحجيميساء محمود العجلوني

يوسف عدنان ابو ناصريعقوب توفيق الصفدىهيا عيسى ابو عمارة

قسم إدارة األعمال
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص نظم املعلومات اإلدارية

اسراء توفيق الشجراوي
االء زهير النجار

تقي الدين خلف الرواشدة
حنني عبداملعطي السيوري

ختام عبد الصمد احلراسيس

ربا عوني البلبيسي
زيد سامي اجلرادات
علي محمود مطلق
غدير محمد خوالدة

لؤي محمد عبد الشديفات

محمد عزام الديك
محمد نعمان طرخان

معاذ عزمي بنات
منار علي عمرو

نوال محمد مفرج

قسم إدارة األعمال

اسراء توفيق الشجراوي
االء زهير النجار

تقي الدين خلف الرواشدة
حنني عبداملعطي السيوري

ختام عبد الصمد احلراسيس

ربا عوني البلبيسي
زيد سامي اجلرادات
علي محمود مطلق
غدير محمد خوالدة

لؤي محمد عبد الشديفات

محمد عزام الديك
محمد نعمان طرخان

معاذ عزمي بنات
منار علي عمرو

نوال محمد مفرج
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د. مهند عتمه
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. بشار ملكاوي
استاذ مساعد

د. حسام الدين اخلداش
أستاذ مشارك / إجازة تفرغ علمي

د. امين حداد
استاذ مساعد

د. وسيم الشطرات
استاذ مساعد

د. وليد صيام
استاذ مشارك

د. فهيم  عبداملالك
استاذ مشارك / محاضر متفرغ

قسم المحاسبة
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قسم المحاسبة

د. معتصم القضاة
استاذ مساعد

د. هيثم عبدالله حلوش
استاذ مساعد

عزات غيضان
مدرس مساعد

احمد العموش
مدرس مساعد
محمد عزام
مدرس مساعد

سامية العنزي
مساعد بحث و تدريس

د. مضر عبد اللطيف
استاذ مساعد

د. علي العطار
استاذ مساعد

د. محمد القضاة
استاذ مساعد
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خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

قسم المحاسبة

تخصص احملاسبة

عمرو خالد ابو محسنبالل حسني صالح

بيان يوسف زغلولبيان نعمان عليانس مصطفى عفانةاسامة هزاع نوفل

خريجو الفصل األول 2009/2008

احمد »محمد علي« املصطفىاحمد محمد الغولاحسان عمر ابو زهرةابراهيم احمد الناصر

احمد صالح الدين السلطي
احمد محمد حبايب

اسامة مسعود عورتاني
امجد يونس زيدية
انس داود جمعة

باسل عبد املجيد سويلم

بيداء نايف احلراحشة
تسنيم نعيم شرينة
حازم منر علوش

رانيا اسماعيل البسطامي
زين عواد البطارسة
عالء شاهر جبر

عمرو احمد زبادي
عواد محمد الشوبكي
محمد احمد الشوابكة
محمد صبحي طعامنة

مهند سمير لصوي
مهند فكتور خوري
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قسم المحاسبة

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص احملاسبة

حمزة محمود »عثمان تيلخ«حمزة احمد ابوشملةحسن ابراهيم املبرومحسام يوسف قدسي

خالد يوسف السعديخالد موسى حسنيخالد عبدالعزيز حنفيةحنان نذير ابو حمور

سليمان حنا املصاروةرزان محمد العمريدينا عماد الهنديدعاء رشيد خدرج

عبداملنعم محمود الزواهرةصفاء محمد ابوصالحشذى احمد اطبيشةسيف الدين محمد صالح
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قسم المحاسبة

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص احملاسبة

محمد مصباح النوبانيفهد نذير احلسنفداء سمير العوقلفاطمة عبدالله خليفة

منى فيصل العمريمفيد فايز اخلطيبمعاوية جهاد خصاونةمعاذ محمد ابوشاويش

نور ماهر الباشاندى حسن سنونوناصر مرسي ابو طوقمنى محمد ابو الرب

وسيم نبيل صقروائل موسى حمامهبة خالد ابو غربيةنور محمد شعالن
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انس فايز قاسمامجد سعيد سعدالديناالء محمد حسناشراق جادالله الزعبي

قسم المحاسبة

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص احملاسبة

وليد عادل حميدان

احمد ماهر االغا
اسامة ابراهيم »خليل عبدان«

االء سمير حمدان
امجد سعيد سعدالدين

اياد يعقوب كركر
ايناس عودة الله الصرايرة

جورج اميل عرنكي
حمزة حسام عودة

خالد جاسر الشريف

دانة منير تاية
سارة »محمد خليل« عبوشي

شروق محمد نحلة
طارق سامي عثمان
غادة فهمي ابو سرية
غسان ايوب قسيس

فادي عرفات حجازي
فراس زهير ابو قطام

مؤيد محمد الزعبي
محمد احمد عرفة

محمود محمد اللواما
مراد جريس حتر
معتز نبيل حجازين
موسى محمد شنان

ميشيل حنا الصيداوي
نور محمد حداد

هبة عبدالله حميدي

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

احمد عبد الدامي هديباحمد اسماعيل صقرابراهيم محمد ابو سعدهابراهيم باجس حسان

اسيل كامل العمرياسامه محمد داوداحمد يوسف جبراناحمد محمد الذويب
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص احملاسبة

اياد عوني يغموراياد عاشور الغولاياد حامد ابو سرحانانس مروان حمادة

ثائر فتحي سالمةتغريد سالم الشوابكةاميان شفيق حسنياية فرحان املجالي

خالد جمال نصرخالد احمد احمدجوانا رافت جريسجميله عدنان احمد

قسم المحاسبة

ربا علي ملكاويديانا مهني خطابختام محمد العواودةخالد نزية القسوس
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عبد القادر هاني عفانيطالل محمد مريزيقضرار محمود دحيدلصفاء محمد احلسن

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص احملاسبة

رلى مصطفى بني سالمةرشا احمد اسماعيلرحمه مصطفى القيسيربى »محمد امني« املالك

زيد غازى املغربيزيد علي عبيد اللهروان بسام الدهامشةرنا مصطفى عيروط

صالح جهاد احلدادشذى نزار احمدسندس سليمان يوسفسامر سمير عبدالنور

قسم المحاسبة
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص احملاسبة

عال عزام عبيداتعصام نبيل الكنجيعبدالله نعيم عودةعبدالرحمن عصام اجلندي

فهد محمد اغنيمنيفادي تيسير التعامرةعمر علي سروجيعمر جمال العمري

محمد جمال املصريمحمد ادريس املصاروةليث ابراهيم العبسيلبنى محمد طريش

قسم المحاسبة

محمد فايز اجلنازرةمحمد عبدالله احملارمةمحمد عبد الرحمن خضرمحمد رباح العم
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جهاد محمود احلوارثه
ربى »محمد صالح« ديرانية

ساندي محمود أحمد
شيرين زكريا ياسني

صابرين ابراهيم عبدالعال
عبدالله جودة املهيرات
محسن فياض اجلمعان
محمد مرضي السعود

منار رياض العاصي
منتصر يوسف عرفة
نظمي فاروق عودة

يوسف شفيق البيتجالي

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص احملاسبة

ميرنا باسم مرزوقهمراد سعيد العداربةمدالله علي املجاليمحمود فتحي سعد

هند كمال بيكهال جميل ضيف اللهنسرين »فضل املولى« »فتح الرحمن« نانسي نزار سعيد

وسيم محمود ابو عوادهيثم محمد املساعدةهيثم حامد الكدش

قسم المحاسبة
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تخصص احملاسبة والقانون التجاري

قسم المحاسبة

اروى زياد القضاة
ايناس غسان يوسف

حنا متري منة
رامي محمد »ابو ظهير الشواورة«

طارق ابراهيم عوض الله
عمر محمد حسن
محمد منر حماد

نيفني بدوي اجلبالي

عبد الرؤوف عبد السالم الناديعادل نضال امليناويضحى خالد حيموراميان منذر ابو هواش

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

اسماء احمد احلشحوشاسامة عبدالفتاح جراراسامة تيسير العريدياحمد عبدالله خريسات

خريجو الفصل األول 2009/2008

االء عصام العوبلياشرف سليمان احلراسيساسيل سليمان ابو تايهاسماء رفعت ابو قياص
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عبدالفتاح منذر القرينيعادل خليل بديرطاهر محمد االعمرطارق محمود بشناق

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص احملاسبة والقانون التجاري

ايات احمد احمدانس هشام شرف الدينامينة محمد يوسفاملعتصم بالله محمود شلتوني

خالد ابراهيم شرميجمال سعيد داودمتارا فتحي حسنبالل وليد خلف

روان امني احمدرشا غازي الهباهبةدينا علي النجارخديجة جميل اجليوسي

قسم المحاسبة
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خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص احملاسبة والقانون التجاري

النا عدنان داودعبير عيسى املعاداتعبدالله سليمان اجلعفريعبدالله حمدي الشويكي

محمد منير عابدينمحمد عادل حميدانمحمد روحي زيديةمؤيد عوني عيد

منار حسني حسنمعتز نادر بكريمرام سعود النابلسيمراد علي الشبيل

قسم المحاسبة

والء مروان ندىنصار محمود املوسىنانسي كمال حدادمنال يوسف مرجي
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اناس شحادة حمداناالء محمد سليماناسيل جمال داوداسراء فايز العجارمة

قسم المحاسبة

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص احملاسبة والقانون التجاري

يوسف جمعة ابو طوقيزن محمد البيساني

اسامة امني حسني
اسراء مازن عربيات
اسراء نبيل اجلزار
االء عبد القواسمي
االء مخلوف مخلوف
االء مصطفى الزغل

انس عواد ابوصنوبر
اميان ربحي طه

سند احمد الروسان
عبدالله بسام منصور

عبدالله ياسني الرواشدة

عالء فايق طعامنة
النا عزام فاخوري
محمد علي جرار

محمد مصطفى اخلروف
محمود نضال عيسى

يوسف طارق احلجازين

اريج منر عبداللهاحمد عبد احلميد املعايطةاحمد سمير التركاحمد ابراهيم مرعي

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اسامة امني حسني
اسراء مازن عربيات
اسراء نبيل اجلزار
االء عبد القواسمي
االء مخلوف مخلوف
االء مصطفى الزغل

انس عواد ابوصنوبر
اميان ربحي طه

سند احمد الروسان
عبدالله بسام منصور

عبدالله ياسني الرواشدة

عالء فايق طعامنة
النا عزام فاخوري
محمد علي جرار

محمد مصطفى اخلروف
محمود نضال عيسى

يوسف طارق احلجازين
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قسم المحاسبة

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص احملاسبة والقانون التجاري

حسني يوسف عيدباسل محمد البسوميايه احمد شرمياميان جمال ابو عيد

دميا حسني الكيالنيدياال محمد صوانخولة عمر يحيىحمزة محمود الصمادي

روان سامي ابو عوادروان رمضان اجلوالنيرزان مصطفى عيروطراكان سليمان العقاربة

سلوى مفيد اسعدزيد موسى خورىزكريا حمد سليمانروان نبيل غربية
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محمد وليد العمريمحمد مالك سعادهمحمد علي النجارمحمد عبدالغفار موسى

قسم المحاسبة

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص احملاسبة والقانون التجاري

عبير عيسى بكرعبدالرحمن محمود حليحلعبد الله فرج املشاقبةشذى محمود رنو

لؤي نبيل السمهورىعمر مروان غنيمعمر عبد الرحمن دحبسعلي طالل كروان

محمد سمير ارناوؤطمحمد سامي ابوشليبمحمد احمد عودةمحاسن خليل البراغيثي
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قسم المحاسبة

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص احملاسبة والقانون التجاري

هاني صالح مقاللةنور عامر عبيدنضال عبداحلي حسنمهند منذر ذياب

يسرى احمد جرجنازهيزن رياض مسلموالء يوسف شديفاتهدى احمد املعال

يوسف محمد ابراهيم

رازي عقاب الغوشة
راشد حازم الهشلمون

زيد سهيل زقالم

سالم عيسى قاقيش
فاتن سمير علي

لؤي ابراهيم بعيرات

لينا سعود اجلواميس
مراد عاطف ايوب

مصطفى فوزى ابو خمسة
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د. حسني خريوش
رئيس القسم / استاذ مشارك

د. هيثم النوباني
استاذ مساعد

د. خالد الزعبي
أستاذ مشارك / إجازة تفرغ علمي

د. سامر الرجوب
استاذ مشارك

زياد مراشدة
مساعد بحث و تدريس

د. محمد العليان
استاذ مشارك

د. جمال اخلصاونه
استاذ مساعد

قسم العلوم المالية والمصرفية

مرمي احلجار
مدرس مساعد

فادي مشهراوي
مدرس مساعد
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قسم العلوم المالية والمصرفية

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007
تخصص العلوم املالية واملصرفية

مؤيد محمود الصالحعبدالله فوزي عليانضحى خليل ياسني

احمد كرامة احلداد
اماني هاشم السالمية

ربا تيسير مشاقبة
رمزي انطون فرجنية

زينا هاني قموة

ليلى عبد العزيز »درويش احلجي«
محمد حسني الغرايبة

بشرى موسى البورينيايهاب تيسير البلبيسيامين سليم شطارةاميان محمد مخلوف

خريجو الفصل األول 2009/2008

ايات عادل البكرياالء محمد القرالةاريج طعم الله طعم اللهاحمد محمود احلريري
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قسم العلوم المالية والمصرفية

تخصص العلوم املالية واملصرفية
خريجو الفصل األول 2009/2008

دانا يوسف لهلهداليا فوزي الصوصومتارا اديب املساعدةتامر ندمي حاج

رناد احمد ابومرخيةربى بالل احلمصيدميا فتحي السباتنيدالل غازي عالية

سعيد يوسف سعيدسارة جورج خبيصرمي علي »قوال غاصي«رند علي العداسي

صباح عيسى حجازينسوسن فاضل شعارسوزان »محمد خميس« البشيتيسماح قصي شاهني
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قسم العلوم المالية والمصرفية

تخصص العلوم املالية واملصرفية
خريجو الفصل األول 2009/2008

فراس ماهر عريقاتعيسى »محمد عبد ربه« عثمانعبدالله اشقر االشقرطارق عبدالرؤوف زيد

محمد ناصر حواشنيمحمد فهمي عسافمارغريت هنري قطانليال يعقوب عليان

نادين ناصر حواشنيمنى فتحي السجانمعتز »محمد عاصم« ابو منشارمروج عبدالرحمن الصريدي

هديل تيسير الشروفهدى كامل ابوعالويهبة عبدالكرمي عبدالرحمننور محمد النسعة
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قسم العلوم المالية والمصرفية

تخصص العلوم املالية واملصرفية
خريجو الفصل األول 2009/2008

يوسف علي املغربيوسام ميالد بولصهيا عوني ابواستيتة

تهاني عبدالله عبدالهادي
دعاء لطفي عبدالله

دينا نبيل زعرور
زيد درويش الفار

عالية احمد حمد
عامر محمد النصر

عبيدة »محمد جمعة« الشياب
الرا ادوارد السالم

محمد عصام املومني

محمد محمود غوامنة
نادين سليم الطوال
نبيل طالل حسن
نداء نبيل محمد

حامد سعدي اجلوخيتغريد عزات قنديلبهاء لطفي الرمحيبهاء صالح شوبكي

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اميرة عودة الله املعايطةاماني ابراهيم ابو التقصيرهاريج فاحت جميل طقاطقهأحمد عرفات اجلوالني

تهاني عبدالله عبدالهادي
دعاء لطفي عبدالله

دينا نبيل زعرور
زيد درويش الفار

عالية احمد حمد
عامر محمد النصر

عبيدة »محمد جمعة« الشياب
الرا ادوارد السالم

محمد عصام املومني

محمد محمود غوامنة
نادين سليم الطوال
نبيل طالل حسن
نداء نبيل محمد
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تخصص العلوم املالية واملصرفية
املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

دمية مازن عبدالقادرديانا رشدي بسخرونداليا فايز العطاونةختام فوزي الزيدية

سامح عزالدين الفقهازينة فؤاد بهوروان محمد ابو دهيمرشا محمد عنبر

شروق محمود صرارسماء فيصل القاضيسالم مجاهد الكرديسحر عيسى دودين

طارق يعقوب ملكونيانصفاء مصطفى عبدالقادرصابرين محمود باقيشيماء اسماعيل العالم

قسم العلوم المالية والمصرفية
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تخصص العلوم املالية واملصرفية
املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

علي غازي العسافعالء الدين نايف اسعدعبير احمد املغربيعايده كمال عفانه

لؤي مازن انشاصيقمر عبدالرؤوف ظاهرفيرا يوسف عيد اندراوسفاطمة محمد ربابعة

معاذ ذيب الذيبمروى »محمديحيى« البخارىمحمد عبدالله الروابدةمارى رسمي العياش

هبه حسني حمدانهبة زهير زهرانمنى صالح ملحممنتصر فايز احلسن

قسم العلوم المالية والمصرفية
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قسم العلوم المالية والمصرفية

تخصص العلوم املالية واملصرفية
املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

ياسمني زياد حمدهبه عبد الله محاميد

عبدالكرمي محمد احلباب
هدى محمود محمد

يوسف اويديس سركسيان

تخصص إدارة املخاطر والتأمني
خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

معن هاشم صباحمروة حسني شبانةاسماء مامون السليمانابراهيم نافع الصيفي

هيثم زياد عطاري

احمد رشاد عينابوسي
احمد ماجد حمدان

ارسالن عبداخلالق الشيشاني
االء علي ابو جابر

انس »محمد عرفات« مقدادي
سوزان فيصل الزريقي
عيسى اكرم نشيوات

مالك راضي اخلرابشة

احمد رشاد عينابوسي
احمد ماجد حمدان

ارسالن عبداخلالق الشيشاني
االء علي ابو جابر

انس »محمد عرفات« مقدادي
سوزان فيصل الزريقي
عيسى اكرم نشيوات

مالك راضي اخلرابشة
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تخصص إدارة املخاطر والتأمني
خريجو الفصل األول 2009/2008

حسن خلدون قناهمتام عبدالله حميديمتاضر نعمان الشواهنياحمد فيصل العمري

علي محمود جاداللهربى »محمد رسمي« يوسفرامي الياس سليمانخلدون خليل دبابنة

محمد عبداجلبار دغلسمجدي »محمد ظريف« القيسيمازن سلطان العمايرةليما عزام مشربش

هدى جمال الكرزونجنمة »محمد ربحي« الطباخيمي عمر الفيوميمنى عزت املرعي

قسم العلوم المالية والمصرفية
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قسم العلوم المالية والمصرفية

تخصص إدارة املخاطر والتأمني
خريجو الفصل األول 2009/2008

وسن محمد الصماديهوازن ابراهيم املزين

حسن بالل نقاوة
رائد مازن اخلطيب
شادي هشام سعادة
عزالدين سمير علي
عون جمال حداد

كرستينا حامت سمارة
ليال منير النابلسي
مؤمن بالل اسطيح

محمد جميل ابو شاويش

محمد ناصر حمدي
محمود صايل عازم
منال محمد الرفاعي
منذر عصام الصاحلي

ندى بسام مومني

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

االء مفلح العمرياسراء حسن البدواناحمد عقيل الزعبياحمد اسماعيل ابو كر

زهره احمد املفلحرميا محمد فتحي غولهرنا اكرم حدادرشا عبد الهادى السلع

ندى بسام مومني

حسن بالل نقاوة
رائد مازن اخلطيب
شادي هشام سعادة
عزالدين سمير علي
عون جمال حداد

كرستينا حامت سمارة
ليال منير النابلسي
مؤمن بالل اسطيح

محمد جميل ابو شاويش

محمد ناصر حمدي
محمود صايل عازم
منال محمد الرفاعي
منذر عصام الصاحلي

ندى بسام مومني
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ايات عطا الله ابو منره

تخصص إدارة املخاطر والتأمني
املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

شدا وائل جرارسيرين نزيه ابو شيخهسناء محمد الشعيباتزيد رضوان العيه

محمد سمير »محمود الدبعي« عهود صبحي سمحانطارق مفلح البدارينضحى عبد العصاه

وسام محمد الهيشانوئام جاسر مدرعنتالي حنا الشماعمراد حسني حياصات

قسم العلوم المالية والمصرفية

ايات عطا الله ابو منره
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قسم العلوم المالية والمصرفية

تخصص إدارة البنوك
خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

منار عبدالعزيز اجلالمدة

اسراء طلعت الفتياني
اكرم محمد العزي

امل »عيسى منر« الصفدي
ايات خلف خليفة

جهاد انور االعرج
رامي محمد حسان
رنا عصام عبدالله

رمي طارق حميدي
سليمان مازن اخللفات
سوسن احمد الشلة
صبحي وحيد كراجة

خريجو الفصل األول 2009/2008

امين علي الدبعيانس انيس يوسفاالء سعيد حجازابراهيم عيسى عنز

رمي ماهر املصريروان عبداحلميد الدعجةدميا عنان العتيبيتغريد سركيس يكنيان

اسراء طلعت الفتياني
اكرم محمد العزي

امل »عيسى منر« الصفدي
ايات خلف خليفة

جهاد انور االعرج
رامي محمد حسان
رنا عصام عبدالله

رمي طارق حميدي
سليمان مازن اخللفات
سوسن احمد الشلة
صبحي وحيد كراجة
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تخصص إدارة البنوك
خريجو الفصل األول 2009/2008

مهند رامي الرنتاويمنار هالل الكفوفمعتصم بالل الشافعيعبير فوزي االسمر

يحيى تيسير عودةوجدي مروان قندحهدى خالد النوباني

قسم العلوم المالية والمصرفية

دعاء علي ياسني
رسيلة »محمد غازي« الشريف

فيفيان الفونس حزين
ملا نبيل عبابنة

منار حماد الهصيص

مهند محمود سعدالدين
يوسف عوني قموه

دعاء علي ياسني
رسيلة »محمد غازي« الشريف

فيفيان الفونس حزين
ملا نبيل عبابنة

منار حماد الهصيص

مهند محمود سعدالدين
يوسف عوني قموه
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تخصص إدارة البنوك
املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

متارا الياس اخلورىتغريد سالم الزيودايناس خالد ابو خجيلالياس جريس العوميرين

رنا محمود احلسينيرشا محمود مومنيحمزة علي ابو فايدحمدى عبد اجلليل ابو مازن

كترينا جمال بشاراتطارق حسن عيادسفيان خليل الفناطسهساره فؤاد الباشا

قسم العلوم المالية والمصرفية

االء عبد ابو سمرهاالء راتب معتوقافنان احمد الردايدهاريج نبيل هديب
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تخصص إدارة البنوك
املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

وسيم أحمد عيدهبه محمد العقادهبه صالح ابو عباس

قسم العلوم المالية والمصرفية

حسام صدقي املدهون
خالد عبدالناصر اخلصاونه

رنا هايل الزواهره
سعيد عدنان الهندي

طارق رافع القاسم
نداء بهجت ابو عريش

نور محمد منصورنادين »محمد صالح« العواملةمها حسني التميميمحمد وليد ابوجنم
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خريجو الماجستير

تخصص احملاسبة والتمويل

فايز أحمد احلجي

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

محمود تيسير بدوان

خريجو الفصل األول 2009/2008

اميان حمزة املغربي
بشار صادق الياسني

حازم زياد استيتة
رنا  جهاد النواس

عبدالعزيز فاروق اجلالد
مروان  محمود نافوخ

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

فادي وليد ابو بكرعبدالرحيم »محمد فتحي« السوسيبالل محمد الشريدة

خريجو الفصل األول خريجو الفصل األول 2009/2008
محمد مصطفى مصطفىرشا عصر الصرايرةحنان محمد عبدالقادر

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007
تخصص إدارة األعمال / اإلنتاج والعمليات

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
سالم فنخور الزيود
سامر عزام الديك

سهى عادل القواسمي
عادل محمد الشيشاني
مهند محمد احلامد

نور سالم الطراونة
هيثم زياد النادي

امين عاطف حموضة

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007
تخصص االقتصاد املالي
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رامي حسام قطيشات

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص االقتصاد املالي

عمار ياسر قنديل

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007
تخصص إدارة األعمال / إدارة البنوك

خريجو الماجستير

نور منير الور

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص االستثمار والتمويل

ماهر محمد شرابكرمية بسداتامينة هني

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

رمزي مصباح محمود
لؤي صبحي حمران

محمد صبحي حمران

رامي حسام قطيشات

عمار ياسر قنديل

رمزي مصباح محمود
لؤي صبحي حمران

محمد صبحي حمران



كلية العلوم التربوية
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كلية العلوم التربوية

األستاذ الدكتور محمود الوهر
ق. أ. عميد الكلية

د. أمين العمري
نائب العميد

د. محمد اجلوارنة
مساعد العميد لشؤون التدريب امليداني

د. سعاد غيث
مساعد العميد لشؤون الطلبة
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كلية العلوم التربوية

أنشئت كلية العلوم التربوية عام 1995, وتضم األقسام التالية:
قسم املناهج والتدريس. 	•

قسم أصول التربية واإلدارة. 	•
قسم علم النفس التربوي. 	•

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
متنح الكلية درجة البكالوريوس بعد أن يجتاز الطالب )132( ساعة معتمدة بنجاح في التخصصات التالية: معلم 

صف, ومعلم تربية فنية, وإرشاد مدرسي. كما متنح درجة الدبلوم العالي في: اإلدارة املدرسية.
باإلضافة إلى منحها درجة املاجستير في تخصصات: أساليب تدريس اللغة اإلجنليزية, وأساليب تدريس العلوم, 
وأساليب تدريس الرياضيات, واملناهج والتدريس, واإلدارة التربوية, وأصول التربية, وعلم النفس التربوي/تعلم وتعليم, 

واإلرشاد التربوي, واإلرشاد األسري.

أهداف الكلية:
إعداد املعلمني واملرشدين واملشرفني واإلداريني التربويني لرفد املؤسسات التربوية وسد حاجاتها من الكفاءات. 	•

رفع كفاية العاملني في احلقل التربوي في األردن بشكل عام وفي محافظة الزرقاء بشكل خاص. 	•
إجراء البحوث التربوية التي تخدم العملية التربوية. 	•

خدمة املجتمع احمللي عن طريق عقد الندوات والدورات, وتقدمي االستشارات للمؤسسات الراغبة في ذلك. 	•
تقدمي برامج أكادميية تتواءم مع سوق العمل األردني, بحيث تلبي احتياجات القطاعني العام واخلاص. 	•

تزويد الطلبة باملعارف واملهارات التخصصية الضرورية لتأهيلهم لدخول سوق العمل بكفاءة عالية وذلك باالعتماد  	•
على أحدث ما تقدمه البحوث في التعليم اإللكتروني وتكنولوجيا املعلومات.

تعزيز عالقات الشراكة والتعاون مع نظيراتها من اجلامعات األردنية والعربية والعاملية ومع مؤسسات املجتمع  	•
احمللي لتطوير ورفعة التعليم والتعلم.

تشجيع البحث العلمي وتبني إبداعات الطلبة وابتكاراتهم في املجال التربوي. 	•

الكادر األكاديمي واإلداري:
بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية )51( عضوا من مختلف الرتب األكادميية, كما بلغ عدد أعضاء الهيئة 

اإلدارية )14( إداريا.

طلبة الكلية:
بلغ عدد الطلبة خالل العام اجلامعي 2009/2008 )1053( طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس و)367( طالباً 

وطالبة في مستوى الدراسات العليا.

التطلعات المستقبلية:
تتطلع الكلية الستحداث برامج في الدراسات العليا مثل املاجستير في القياس والبحث التربوي, والقيادة التربوية, 
وأساليب تدريس اللغة العربية, كما تعمل الكلية على إنشاء مختبرات طرق تدريس, ومختبر قياس وإنشاء مدرسة 

منوذجية.
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كلية العلوم التربوية

مجلس الكلية
أ. د. محمود الوهر
أ. د. ماجد أبو جابر
أ. د. سامح محافظة

أ. د. محمد العزاوي
د. أمين العمري

د. صادق شديفات
د. يحيى نصار

د. رنا الصمادي
د. جمال أبو الرز

السيد زياد التميمي

اإلداريون

د. عمر بطاينه
سوسن عبيدات
نادره احلجازين
محمد الزغول
محمد اخلطيب

محمد الزيود
سعاد احلجازي
رميان عبدالقادر

رمي شتات

رياض خوالده
ارجوان ابو شهاب
اسيا احلويطات
اروى الطاهر
فائقة ابوجامع

فنيو ومشرفو املختبرات

عنود الفدعاناميان الصماديطارق العموش
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د. صادق الشديفات
رئيس القسم / استاذ مساعد

أ. د. محمود الوهر
استاذ

أ. د. كايد عمرو
استاذ

قسم المناهج والتدريس

د. اكرم البشير
استاذ مشارك

د. أمجد أبولوم
استاذ مشارك

د. ثيودوره دي باز
استاذ مشارك

د. صالح هندي
استاذ مشارك
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د. محمد عبيدات
استاذ مشارك

د. عبدالله ابونبعة
استاذ مشارك

قسم المناهج والتدريس

د. ممدوح الشرعه
استاذ مساعد

د. جمال ابوالرز
استاذ مساعد

د. سعاد الوائلي
استاذ مساعد

د. هاني العبيدي
استاذ مساعد

د. محمد  جوارنه
استاذ مساعد

د. سامر خصاونه
استاذ مساعد

د. جبرين حسني
استاذ مشارك
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قسم المناهج والتدريس

د. سهيل العساسفه
استاذ مساعد

د. صالح هيالت
استاذ مساعد

د. سائد صباح
استاذ مساعد

د. يوسف الشبول
استاذ مساعد

د. وليد عيادات
استاذ مساعد

د. زينب ابو سمك
استاذ مساعد

د. اسماء ابوعبود
استاذ مساعد

د. اريج برهم
استاذ مساعد

د. احمد حياصات
استاذ مساعد
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د. احمد قبالن
استاذ مساعد

د. صبحي شرقاوي
استاذ مساعد

خالده الكيالني
مدرس

قسم المناهج والتدريس

د. ابتهال ابو رزق
استاذ مساعد
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د. عبدالله ابو تينة
استاذ مشارك

د. خليل قراعني
استاذ مساعد

د. رنا الصمادي
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. محمود ابوقديس
استاذ مشارك

أ. د. سامح محافظة
استاذ

د. فايز احلديدي
استاذ مشارك

قسم أصول التربية واإلدارة

د. يزيد السورطي
استاذ مشارك
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قسم أصول التربية واإلدارة

لينا قاسم
مدرس

د. اسامة عبيدات
استاذ مساعد

د. امين العمري
استاذ مساعد
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د. يحيى نصار
رئيس القسم / استاذ مساعد

أ. د. سهام أبو عيطة
استاذ

د. سعاد غيث
استاذ مساعد

د. رنده احملاسنة
استاذ مساعد

أ. د. محمد ابوعليا
استاذ

أ. د. محمد  العزاوي
استاذ

قسم علم النفس التربوي

د. هند احلموري
استاذ مشارك
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د. تغريد العلي
محاضر متفرغ

د. جهاد عالءالدين
استاذ مساعد

د. عائشة الطوالبة
استاذ مساعد

قسم علم النفس التربوي

د. شاكر احملاميد
استاذ مشارك

د. معتصم عكور
استاذ مساعد

د. شاكر احملاميد
استاذ مشارك
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خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

سيرت فهد ابو شماسمية فيصل عوادختام محمد ضمرةاالء نايف شامي

خريجو الفصل األول 2009/2008

اشراق ابراهيم جميعاناسالم علي يعقوباحالم موسى املرزوقاحالم رزق الله الغويري

اماني صقر محمداماني بسام الرمونياالء عزت هديباشرف سالم الزيود

قسم المناهج والتدريس

عال فواز العدوان
فاطمة نعيم ابراهيم

محمد عبدالله القمول
منى جمال ايوب

حنان عثمان احمد
دعاء عمر مرمش
دعاء محمد الفقير

سيرين ابراهيم جراد

احالم جالل ابو حمتة
اروى مصطفى ابوملوح

اميان احمد قاسم
حمزة احمد فريحات

تخصص معلم صف

سيرين ابراهيم جراد

عال فواز العدوان
فاطمة نعيم ابراهيم

محمد عبدالله القمول
منى جمال ايوب

حنان عثمان احمد
دعاء عمر مرمش
دعاء محمد الفقير

سيرين ابراهيم جراد

احالم جالل ابو حمتة
اروى مصطفى ابوملوح

اميان احمد قاسم
حمزة احمد فريحات
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خريجو الفصل األول 2009/2008

اميان مرشد عثماناميان عبدالله ابو زيتونايات سليمان الوديانامل زهدي كنعان

حنني احمد ضمرةحنان غندور العمريثامر نهار الزواهرةبيان داود جبران

دعاء محمد قديراتدعاء عماد عبدالوهابخلدون ابراهيم الدبابيحورية فياض ابو سويد

رنا علي اخلوالدةربيحة نبيل حجازيربا حسن ابو خضررأفت عبدالرحمن الكواملة

قسم المناهج والتدريس

تخصص معلم صف
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خريجو الفصل األول 2009/2008

رميا اسماعيل بكررميا ابراهيم سعديةروال خالد فوطةرنا واصل حطاب

سوزان عصام الشيشانيسناء كمال املليفيسحر فليح اخلوالدةرميا فرحان عوض

عايدة عبدالفتاح مصطفىشيرين محمد حميدانشادية محمد القواقنةسوسن سليمان الرقب

فضا عايد العموشعبير محمد العماراتعبير عاطف العودةعبيدة »محمد هاشم« وزير

قسم المناهج والتدريس

تخصص معلم صف
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خريجو الفصل األول 2009/2008

مي عنان اخلطيبمنتهى حسني حسنمنال زهدى خميسمنار ربحي شلباية

نهيل محمود بركاتجناح مبارك ابو خطابميسم محمد قاسمميس عيسى حمدان

هالة عبدالله بناتهاشم محمود الغويرينور سلطان ابو حساننور حتسني سالم

هند احمد هاللهناء بديع البدويهداية جمال حربهبة محمد موسى

قسم المناهج والتدريس

تخصص معلم صف
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خريجو الفصل األول 2009/2008

والء احمد عراقوفاء محمد الذرعانوسام سمير جرادات

قسم المناهج والتدريس

تخصص معلم صف

عبير اسماعيل خالد
عال عبد الله ارشيدات

عليا خلف العموش
علياء حمدان الفدعان
عمر دخيل احليصة
كفاح فهد الصبيحات

مهى عطاالله ابو سبيتان
جنوى عبدالفتاح الشديفات
جنوى يوسف ابو هويدي
نسرين يوسف الربايعة

نور كرمي الرقب
هالة احمد رمضان
هبة طه ابو جبارة

وفاء عطا الضرابعة
والء ابراهيم الرقب

والء عبدالفتاح الطريفي
ياسمني عبدالله العليمي

دعاء سميح سالم
دعاء محمد االسمر
ديانا احمد ابو كالم
دميا ياسني ابو رميلة

رشا عبدالرحمن اجليتاوي
رناد عبداملالك سعيفان

روان سمير الهوادي
روال اسماعيل املناعسة

رمي صالح نويران
رمي محمد ابو صفية
رميا محمد اسماعيل
زينب حسني احلوراني
سماح موسى دودين
سمر محمد مشاقبة
سناء ابراهيم خضر

شروق نعيم »محمد سالم«
عبداحلكيم محمد اخلزاعلة

اسراء محمد غلة
اسراء هايل البشابشة
االء ابراهيم ابراهيم

االء جمال عشا
االء حمدان القضاة
االء مخلد الفشيكات

امل جمعة صالح
امل كامل معمر

ايات سمير القاسم
اميان احمد اجلندي

اميان عايد ابو سرحان
اميان عبدربه الفقير

تتيانا فوزي عابد
متاضر ضياءالدين ابو عريش
خديجة حسني العليمات
خديجة عبدالله »زيد الكيالني«

خلود طه احلشايكة
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

االء احمد محمدافنان خليل عراراسماء كامل الدباساسراء محمد الرمحي

االء يوسف النجاراالء شوكت نزالاالء حسني الشروفاالء احمد مصطفى

امل عوض القضاةامل عقلة الهقيشاماني محمود جبريلامال محمود حسني

قسم المناهج والتدريس

تخصص معلم صف

اسراء عبداملجيد السعوداسراء حسن ابو ملوحاحسان تيسير احلساميةابتهاج جمال العكش
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

ايات عودة ابو محفوظايات عبد الرحيم القعايدةايات رزق املشاقبهايات حافظ ابو جامع

اميان علي الزيوداميان عبدالفتاح غامنايات يحيى اخلوالدةايات محمد احلويطات

تسنيم احمد اخلشمانبيان فياض العمايرةايناس بسام السيداميان ماهر جبريل

قسم المناهج والتدريس

تخصص معلم صف

امينة »عز الدين« عبد اللهامنة محمد الدوينامنة عمر الهياجنةامل قاسم تياهة
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

رائدة صالح الزواهرةدمية محمد الزعبيحنني ابراهيم جودةحكمات فرحان ابو عفينة

رانية حسني السعديرانيا عدنان العتومراما موفق املواجدةرابحة حسن حبابية

رشا احمد جباليرحمة عبدالعزيز الصانعربا هايل محمد غنمةراية يوسف اخلاليفة

قسم المناهج والتدريس

تخصص معلم صف

تهاني محمد بني خالدمتام محمد ضمرةمتارا حسني احلسنيتسنيم علي املرعي
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم المناهج والتدريس

تخصص معلم صف

زينب خالد فارسزينب ابراهيم الغويرينرمي محمد احلويطاتروان خليل بيظو

روان جميل العموررهام محمد الزواهرةرنا مسعف دعابسرشا احمد السليتي
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

عبد الله علي ابو الفوارسعايشة سلمان الزيودعائشه احمد السمامعةصفاء هاني الصمادي

قسم المناهج والتدريس

تخصص معلم صف

سناء محمد قاسمسماح علي الفقيةسبأ عدنان بدوانسارة موسى الصلحات

سهير توفيق عتومسهى يوسف الصابرسناء محمد صبحسناء محمد ياسني

صفاء جمال الساعاتيصابرين عيسى بني عيسىشذى اسماعيل الصالحسيف حسني العموش
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

عبير محمد الهالالتعبير عمر الزيودعبير سالم البشيشيعبير بسام مصلح

فاتن ابراهيم الزغليفائدة »رشيد رشدي« العبداللهغدير احمد منيزلغادة احمد داود

كرمل عبدالفتاح قراقيشفرح عبد احلميد محمدفاتن محمد املشاقبةفاتن طه املشاقبة

قسم المناهج والتدريس

تخصص معلم صف

ليلى عبد الله النغيمشليلى شاهر املرقطنلقاء نادر اخلريشةلبنى حنا قاقيش
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

محمد احمد جراونةلينا ياسر العواودةلينا شوقي حسنلينا سامي احلوامده

منال عبدالكرمي الزواهرةمنار علي اموممرام محمد االخرسمحمد خميس املجدالوى

قسم المناهج والتدريس

تخصص معلم صف
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

نوال عبد الرحمن الصواحلةميساء صبحي العجارمةمها محمد فرجمها روحي عوده

هبة عايش الغويريننور عادل فحماوينور ربحي اخلطيبنور احمد عطية

هدى احمد ابو شعيبهبة محمد رشيدهبة محمد الزعبيهبة عقلة الكعابنة

قسم المناهج والتدريس

تخصص معلم صف

منكشا محمد مومنيمنال محمد ابراهيممنال »محمد خير« شيشانيمنال عواد اخلوالدة
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

هند محمد اخلزاعلةهديل نايف الشرفاتهديل ماجد عباسهديل عمر الرباع

والء محمود البركاتوفاء عبد احلكيم املومنيوفاء احمد ملحموائل حسني الغزاوي

ياسمني احمد صالح

قسم المناهج والتدريس

تخصص معلم صف

هديل خالد ابو سريةهديل ابراهيم الدهامشةهدى فايز احلويطيهدى »جميل جمال« ابو صالح

والء محمود البركاتوفاء عبد احلكيم املومنيوفاء احمد ملحم

احسان صيتان الطالفحة
اريج عبدالفتاح حميدان

اسالم حماد يونس
اسماء طاهر خزنة

اسماء يوسف أبوهويدي
رنا احمد الزيود
رميا مسلم العودة

زكريا محمود العقاربة
سماح حسني القصيري

سمر سعيد سرحان

سيف احمد الزواهرة
شيماء لطفي جبيل

ضحى محمود شطناوي
علي نهار العموش
غدير احمد سالمة
لقاء نادر اخلريشة
ملى سفيان دحبور

ماجدة تيسير بلوط
محمد فالح العموش

مقبولة عبدالرؤوف اخلاليلة

منى أحمد مصطفى
منال حسن ابو صعيليك

منال عثمان محمد
مها محمود اخلاليلة

ميسون محمود احمليسن
ندى محمد رزق

هالة حسن عنتري
هبة محمد بدوي

هناء سليمان القالب
هناء عبد الله الزواهرة
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خريجو الفصل األول 2009/2008

سوسن ارحيل السرحانرهام انور الزعبياميان شافي الشرفاتاروى ابراهيم ابوكوش

هديل محمد الرواحنةمرام خليل املعانيشروق سليمان السبايلة

قسم المناهج والتدريس

عبير محمد سعادة رنا خالد الدعجة

تخصص معلم تربية فنية

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اميان علي ابو محفوظاالء منير ابو عصبةاالء صبحي فريتخاالء صابر احللو
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

رقيه عبد السالم ابو محفوظرامي احمد احلراحشةديانا طالب احمليسنخلود محمد الزويرى

علياء عيسى الصويصسناء سفيان »بركات طه«زينب محمد عليماترمي »محمد علي« اخلوالدة

مها محمد العمايرةمنال محمد ادعيجيمرام »محمد رمضان« ابو حليمةفاطمة صالح عوض

هيا عوض مجذوبهديل عبداحملسن القمازهديل حمدان العواملة

قسم المناهج والتدريس

تخصص معلم تربية فنية

تهاني محمد سعادة
سوزان فايز عياش

فاطمة علي الزواهرة
فاطمة محمد حمدان

مروان محمد الشواشرة

تهاني محمد سعادة
سوزان فايز عياش

فاطمة علي الزواهرة
فاطمة محمد حمدان

مروان محمد الشواشرة
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قسم المناهج والتدريس

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص إرشاد مدرسي

ايات زكريا اجلاليلةامل فارس احملارمةاماني تيسير حنفيةاسراء نهاد سويدان

خديجة امني الربايعةحنان احمد العليماتبراءة محمود العليماتبدر احمد املومني

سمية محفوظ سلمانسلوى يوسف الزعبيروان منير حميدانربا محمد احملارمة

مجد منيب عطاغدير عواد ابوحسانصفاء محمد ابواحلاجشادن جورج املصاروة
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خريجو الفصل األول 2009/2008

قسم المناهج والتدريس

تخصص إرشاد مدرسي

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اميان سعيد اخلالدانوار ابراهيم جميعاناماني رضوان املشاقبةاسماء »محمد روحي« احلاج متيم

يسرا خليل راشدنور محمد بني خالد

امل صالح نويران
محمد احمد حجازي

هبة جمال ابوزيد
يحيى الفي ابوحامد

احالم شريف الثوابية
اسراء عبدالوهاب الطبور
اسماء مسلم ابوزغلة
اسيل محمود قوقزة

رشا عبد الله العزازمةتهاني فالح الزواهرةبيان ناصر اجلحاوشةبسمة جميل القريب
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

سناء صدقي حميدانسماء علي ابوعرقوبزهراء احمد الشخاترةرنا عيسى احملادين

شيخة محمد الزيودشريهان خلف اجلرابعةشاكر محمد الغويرينسهير محمد ابو خشب

غيثاء جمعة شريفغدير عماد حرز اللهغدير بسيم عبد العزيزشيماء جمال احلسني

قسم المناهج والتدريس

تخصص إرشاد مدرسي

منى منذر القاضيمحمد عبد الكرمي الزواهرةفداء احمد صالحفاطمة خليل عليان
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم المناهج والتدريس

تخصص إرشاد مدرسي

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

نور مصباح دراغمةجناة محمد الغويرينميسون مصطفى صبحميادة فتحي مهاوش

ياسمني عبد الفتاح العمريهيا رسمي قاسمهناء نايل املهيرات

تخصص معلم مجال / لغة عربية

شروق كمال سعيدروان عمر النجداوي
نور محمود شاهني

والء عدنان الشرقاوي

محمد صايل مومني
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خريجو الماجستير

تخصص اإلدارة التربوية

اشرف علي االشقر
خالد شفيق الرمياوي

خلدة ملهي الفهيد
دالل خميس اللحام
رابح رزق اجلهني

عبير يوسف القماز
فاطمة عيسى علي
موسى هذلول بربور

نداء مصطفى كمال
نسب حمزة الالال

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

هيام جراد القيسي

هدى احمد اخلاليلة

خريجو الفصل األول 2009/2008

سناء علي اخلريشا
سيرين محمد بني عطا

نور فتحي القاسمنهى جنم عبدالقادر

ريد قاسم عيسىامين مرعي النعيمياسماء مشهور رواشدة
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تخصص أساليب تدريس اللغة اإلجنليزية

اياد عبدالله يوسف
عبدالله عبدالرحيم عبداجلبار

هبة محمد ابو سمعان

اكرام »محمد فهمي« صبري
رميا عقلة ابو خيط
سوسن هاشم طعان

عبدالقادر محمد الشبول
منى عيد القرعان

ميسون حسن ابو جنا
هيام محمود الزعبي

خريجو الفصل األول 2009/2008

سلمى خليل خليل

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

محمد انيس املعايطةروز عبدالكرمي اجلنادة

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

تخصص أساليب تدريس الرياضيات

نسرين موسى الزعاترةاباء منصور محمود

خريجو الفصل األول 2009/2008

سمية راشد حمدالله

خريجو الماجستير

حنان فالح ابو شهاب
رشا احمد القيسي

سوزان عبدالوهاب »الشيخ علي«
فاديا موريس الشويحات

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

حنان فالح ابو شهاب
رشا احمد القيسي

سوزان عبدالوهاب »الشيخ علي«
فاديا موريس الشويحات

محمد انيس املعايطةروز عبدالكرمي اجلنادةروز عبدالكرمي اجلنادة

نسرين موسى الزعاترةاباء منصور محمود نسرين موسى الزعاترةاباء منصور محمود
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تخصص أساليب تدريس العلوم

االء جمال الشاعر

خريجو الفصل األول 2009/2008

هيفاء نعيم اخلليليفاطمة محمد درويشسهى فتحي رطروط

تخصص مناهج وأساليب تدريس

شادي جمال ابو حلتم
هناء نواف ابو شهاب
هيام علي عصيدة

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الماجستير

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

خولة مصطفى ابو صبحةحامت عبدالفتاح غامناميان ابراهيم الغويري

دميا صبري النمريخالد محمد العمري دميا صبري النمريخالد محمد العمري دميا صبري النمريخالد محمد العمري

االء جمال الشاعر

هيام علي عصيدة

شادي جمال ابو حلتم
هناء نواف ابو شهاب
هيام علي عصيدة
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تخصص مناهج وأساليب تدريس

اميان نبيل ابو جنيلة
بهيرة وليد »قدورة احلاج«
هبة عطيةالله املعايطة

خريجو الفصل األول 2009/2008

سناء محمد ابو جقيمايناس نواف الساحورياميان عبداملجيد عبدالرحمناروى كمال صالح

هالة محمود الغويري

خريجو الماجستير

اميان نبيل ابو جنيلة
بهيرة وليد »قدورة احلاج«
هبة عطيةالله املعايطة
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رشا محمد قطوسحسان رحمي ابو عرةانعام عبداملجيد احلبيةاحمد محمد العموش

خريجو الماجستير

تخصص مناهج وأساليب تدريس

أشرف سالمة الشقيري
أماني حامد رشيد
أماني علي البدوي
رانيا محمد عواد

روان جمال اجلندي

سارة محمد املعايعة
سناء محمد العموش
عامر جورج بوشة

عطالله حسن صخرية
غدير كامل البندقجي

فاطمة عبدالقادر الدراغمة
محمد احمد السمامعة
محمد محمود ابو مسلم
نسرين سليمان العراقنة

نهدة “محمد علي” ابراهيم

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

هبة عبدالدامي عبدالعزيزمطيعة رشدي احلطابعبير كامل عباسسوسن رضوان رضوان

وليد محمد عليمات

أشرف سالمة الشقيري
أماني حامد رشيد
أماني علي البدوي
رانيا محمد عواد

روان جمال اجلندي

سارة محمد املعايعة
سناء محمد العموش
عامر جورج بوشة

عطالله حسن صخرية
غدير كامل البندقجي

فاطمة عبدالقادر الدراغمة
محمد احمد السمامعة
محمد محمود ابو مسلم
نسرين سليمان العراقنة

نهدة “محمد علي” ابراهيم
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خريجو الماجستير

مرام سامي األغوات

تخصص علم النفس التربوي

تخصص اإلرشاد األسري

تخصص اإلرشاد التربوي

هدى رعدعبدالرؤوف محمد الشويطرصالح خليل احلجاحجة

ملك احمد الصرايرةسهام ابراهيم الهربلةدينا عزالدين ابزاخ

عبير جمال عرفاتتغريد نذير ابو الراغب

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008
منيب احمد قضاة

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
ابتسام سلمان ابو سرحان

فارس محمد اخلاليلة
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خريجو دبلوم الدراسات العليا

تخصص اإلدارة املدرسية

تخصص اإلدارة التربوية

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

خريجو الفصل األول 2009/2008

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

علي احمد املومني

ابتسام محمد احلسبان
امل منير ابو جحيشة
بثينة محمد الصرايرة
حنني انور الشومرية
ربا تيسير بطاينة
سناء احمد حسني

سهاد عبدالله عبدالهادي
عائشة محمد املوالي

عبيدة شحادة القطنة
عفاف راضي ابو صبيح

غادة خالد عواد
فاطمة محمد الزواهرة
فريال حسني صمادي
كرمية محمود محمود
كوثر احمد احلسبان
محمد علي الدقس

محمد عويد سالم
معالي تيسير عبدالله

مي علي زيادة
نسرين فيصل العساسفة

هند محمود ابو زيد
هيام سعود املشاقبة

وليد عبدالرحيم ابراهيم
ياسمني محمد الطريفي

فضة محمد العليسمية احمد الزيودحليمة احمد الزيود

اروى محمد اخلطيب

إميان علي عليمات





كلية الهندسة
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كلية الهندسة

الدكتور حسن طنطاوي
ق. أ. عميد الكلية

د. عدنان مقطش
نائب العميد

د. عيسى عطير
مساعد العميد لشؤون الطلبة

د. فيصل الشلبي
مساعد العميد لشؤون االتصال مع الصناعة
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كلية الهندسة

أنشئت كلية الهندسة في عام 1998. وتضم األقسام التالية:
قسم الهندسة املدنية, وقسم الهندسة امليكانيكية, وقسم الهندسة الصناعية, وقسم الهندسة الكهربائية, وقسم 

هندسة امليكاترونيكس, وقسم الهندسة الطبية, وقسم هندسة احلاسوب,و قسم هندسة العمارة.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
والهندسة  امليكانيكية,  والهندسة  املدنية,  الهندسة  التالية:  التخصصات  في  البكالوريوس  درجة  الكلية  متنح 
الصناعية, والهندسة الكهربائية, وهندسة احلاسوب, وهندسة امليكاترونكس, والهندسة الطبية, وهندسة العمارة. كما 

مت طرح برامج ماجستير في تخصصات: إدارة الصيانة, وتكنولوجيا الفحص والتقييم الالإتالفي.

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة:
تتطلب خطة البكالوريوس اجتياز الطالب بنجاح )141( ساعة معتمدة في أقسام الهندسة املدنية, وامليكانيكية, 
والصناعية, وامليكاترونكس, والطبية. و)154( ساعة معتمدة في قسمي هندسة احلاسوب, وهندسة الكهرباء. و)172( 

ساعة معتمدة في قسم هندسة العمارة.

أهداف الكلية:
تعليم الطلبة وتدريبهم على التفكير واإلبداع بصورة خالقة لتحديد واملشاكل التقنية وحلها وممارسة مهنة الهندسة  	•

مبهارة فنية وحس هندسي عاٍل.
تزويد اململكة والدول العربية املجاورة مبهندسني أكفياء مؤهلني على أعلى املستويات. 	•

تقدمي اخلدمات االستشارية والتدريب الفني في مختلف امليادين. 	•
التميز محلياً ودولياً في مجال البحث وإقامة ورش العمل واملؤمترات العلمية والندوات, التي تهدف إلى رفع سوية  	•

الهيئة التدريسية وتبادل اخلبرات العلمية.
السعي اجلاد نحو احلصول على شهادات اعتماد دولية بهدف رفع مستوى الكفاءة التعليمية ومستوى مخرجات  	•

الكلية.

الكادر األكاديمي واإلداري:
بلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية )88( عضواً من مختلف الرتب األكادميية و)49( مبختلف الوظائف االدارية من 

مهندسني ومشرفني وفنيي املختبرات, باالضافة الى )16( مهندساً وفنياً في املشاغل الهندسية التابعة للكلية.

طلبة الكلية:
بلغ عدد الطلبة للعام الدراسي 2009/2008م في الكلية حوالي )2700( طالب وطالبة.

التطلعات المستقبلية:
تعمل الكلية على استحداث وتفعيل برامج ماجستير في الهندسة امليكانيكية وفي الهندسة الصناعية ومجموعة 

من البرامج في الهندسة املدنية, وفي هندسة االتصاالت واملعلومات وفي التحكم والطاقة.

التعاون مع المجتمع المحلي:
واملساهمة  طلبتها  مستوى  لرفع  الدورات  بعقد  املجتمع سواء  مع  التعاون  تعزيز  على  للعمل  الكلية جهود  تبذل 
باالرتقاء مبستوى املهندسني والفنيني العاملني بالسوق احمللي, أو من خالل الندوات املختصة وذلك باالستفادة من 
خبرات طاقم األساتذة واملهندسني في الكلية, ومن خالل مكتبها املتخصص باالتصال مع الصناعة في حل املشاكل 
التي تواجه القطاع الصناعي. وتعمل الكلية بالتعاون مع العديد من اجلهات العلمية من جامعات وهيئات رسمية وأهلية 

في اململكة على االستفادة من خبراتهم املتراكمة في مجال البحث والتطوير.



214

كلية الهندسة

مجلس الكلية
د. حسن طنطاوي
د. عدنان مقطش
د. شاهر ربابعة
د. خالد الوديان
د. جمال الكركي
د. جمال النابلسي

د. أسامة العقيلي
د. سوما احلاج علي
د. طالب الروسان
د. اسامة العقيلي
د. عمر الشبلي
د. زياد الطراونة
د. بسام النعامي

د. زياد مسعود
د. عيسى عطير
د. سائد رسمي

د. شذى ابو خفاجه
د. أسماء التميمي
م. رميون احللته

فنيو ومشرفو املختبرات

اسامة املنيزل
اسماء احليح
االء السواملة
انس احمد

ايات ابو محفوظ
ايناس احمد

ايناس اخلوالده
بالل العمور

بهاء الدين احلاج حسن
تغريد احلبانني
حسني خنفر
حسني الديكي
ميسون سمحان
نضال عليان

نور عبداحلليم
وفاء مراد

وليد النايفه

لينا مبارك
ماجد البريقي
محمد نصيرات
محمد املعايطة

»محمد عدنان« حسونه
محمد فوزي

محمد ابو خجيل
مراد اعطير

مرمي ابراهيم
شرين اليوسف
شيرين اجلعبري

عبداحلميد الزيود
عبدالله املصري

عبدالله بني دومي
عكرمه عمايره
عمر االسطه
فادي شهاب

قصي الربيع
دانيه املومني
رهام هياجنة

سالم احملتسب
سليم حتاملة
سمر عفانة

سوزان البطاينه
سوسن احلراحشة



215

والء خشمان
حياة الدفار

عمر الشديفات
عبدالله شديفات
حنان الرواشدة
نداء احلسبان

لينا العطعوط
محمد العموش
محمد ابو ضلع
منى حمدان

ميرفت احلاج علي
عماد املومني

عمر الدالبيح
خلود الزيود

دالل ابو سنينه
رانيا الفرح

رجاء الصمادي
إميان أبورميشان

اإلداريون

كلية الهندسة

فنيو املشاغل الهندسية

ابراهيم احلويطات
احمد الدالبيح
احمد قاموق
اشرف عمر

جمال »محمد احلاج«
نضال احمد

مبارك بخيت
محمد بني مصطفى

محمد ابو دلبوح
محمد ابو العيس
مروان بني سالمه

مروح ابوزينه

منير احلمصي
عبداحلكيم حماد
عبدالرحمن النمر
عالء الصمادي
علي اجلراح
فرج علقم

خلدون صالح
رمزي بصيله

سامر العويسات
سعيد عيسى

ابراهيم ابوخمسه

إداريو مركز الفحص والتقييم الالإتالفي

محمد نصيراتم. سلطان عمرو
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أ. د. حسون حديد
استاذ

قسم الهندسة المدنية

د. طالب الروسان
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. إبراهيم عاصي
أستاذ مشارك

أ. د. محمد حياصات
استاذ

د. حسن طنطاوي
استاذ مشارك

د. نضال حدادين
استاذ مشارك

د. فيصل الشلبي
استاذ مشارك
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د. حازم الدويري
استاذ مساعد

د. خالد احلياري
استاذ مساعد

د. حسن كتخذا
استاذ مساعد

د. حسام القبالن
استاذ مساعد

قسم الهندسة المدنية

د. محمد املشاعلة
أستاذ مساعد

د. زياد الطراونه
استاذ مساعد

د. احمد بدور
استاذ مساعد

د. عمر احلتامله
استاذ مساعد

د. نسيم شطرات
استاذ مساعد
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قسم الهندسة المدنية

م. جناح  العموش
مساعد بحث و تدريس

م. هشام القصراوي
مدرس

م. اقبال مرعي
مدرس

د. يحيى اخلاليله
استاذ مساعد
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خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

محمد عبدالرؤوف اخلباصعمر مصطفى سليمانصفا احمد صالحاتاحمد محمد ابو صالح

نسرين مازن ريان

قسم الهندسة المدنية

اجود جميل النميشي
احمد »محمد صالح« اخلضر

احمد هاني حتبسم
اكرام جمال حداد
االء خالد الرميوني
االء محمد التلهوني
اويس ممدوح احمد
ايهاب سمير عودة

بهاء حسني ابو عيشة
بيان عمران خطاب

بيان فؤاد ابو زايد
حسام عاطف الطميزي
حنني زياد اخلريسات

حنني عبدالرحمن القناص
راسم نصار علقم

رشا احمد بني اسماعيل
زيد ابراهيم ابو رحمة
سامر جاسر عبدالله
سحر حكمت سعيد
سماح باسم ناصر

صابرين محيي جرادات
طارق زياد العمري

عدي محمود ابو ملوح
عدي هشام موسى
عالء حسني علي

عالء زياد عبداللطيف
عالء عواد اخلرابشة

عمار عبداللطيف ابو كير
عمر جودت السعدي

عمر محمود »احلاج احمد«

فرحة مفلح اخلطار
كوكب سليمان اخوبرش
محمد سعيد العجو

محمد صبحي »عبداملوسى«
محمد عبدالله عبدالله
نداء محمد القطيش

نيران وهيب الشويحات
هالة حسن الفراج
وسيم وليد عيد
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خريجو الفصل األول 2009/2008

شيرين عوض خشانسناء طارق عليزيد داود نصار

قسم الهندسة المدنية

النا موفق اجلمال
مهند نعيم حسني
نفني عماد النمري
هاني درويش جاسر
هبة كمال السليحات
وليد فهمي اسماعيل

خضر احمد عبدالقادر
رائد حسام عوض الله
شرين عزام بطاينة

عبداللطيف محمد بعارة
علي محمد عودة

غيث قاسم ابوعيد
فادي عمر أبوخليل

ابتسام حسني احلسن
احمد مفيد عبدالرازق
اميان محمد محسن
براء محمد السوطري

بشير »محمد خير« احلسن
حلمي عطاالله ترزي
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احمد غازي الطرابشةاحمد عواد اجلريرياحمد خالد غزالاحمد جميل عواد

االء تيسير صقراشرف هاني قعداناسعد شكرى البسطامياحمد محمود احمد

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

متارا عمر عبداحلميدايهاب عمران ابو زبيدةاميان عقلة خليفاتايات خالد ابو الطيور

حسني احمد نوفلجميل وصفي نايفةثامر احمد الصالحتهاني زهير احلوامدة

قسم الهندسة المدنية
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

سارة احمد العبابنةسائد عايد مطرزيد طارق محمدريان احمد ابو علي

سالم احمد صالحسعيد محمد طعمةسعاد مصطفى مقداديسرى يوسف الرحاحلة

قسم الهندسة المدنية

رامي »محمد يوسف« زعتريةرامي اسعد ابو حمداندميا جمال العطاونةخلف جزاء الزبن

روان ناجي ابراهيمروان عدنان اجلبوررزان حسني اخلطيبربيع منصور احلاشدي
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طارق عبداحملسن العليميصفاء رفعت السيوفشذى خالد »ولد علي«سيف محمد بني حمد

عبدالعزيز محمد عليانعامر احمد حجازيعادل احمد قدوميطريف احمد طريف

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

عمر رائق االقرععالء محمد احمدعالء شوقي العلبيعثمان موسى حميدة

قسم الهندسة المدنية

لؤي محمد عبدالقادرفرح ياسني البالونةفرح محمود داوودفراس محمد القيسي
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم الهندسة المدنية

مصعب موسى سالمةمصطفى عدنان السوقيمحمود محمد املدنيمحمود بسام منر

وفاء عبداملجيد االطرشهبة عبد احلميد العبدالالتميس تيسير املصريمعتز جهاد املوسى

سالم علي أبوسوا
عبادة مصطفى عرفة

احمد محمد عابد
احمد ياسر اسبيتان

محمد ماهر عودة
مصطفى يوسف يوسف

عمر زيدان املعايطة
النا سعيد عريقات

»محمد نور« »دامس أبوالهول« باروديمحمد عبدالرحمن باكيرمحمد سعيد الدردساويمحمد سامي عويس

محمد زهير اخلليليمحمد درويش حرابيمحمد ابراهيم الزواهرةمجد عبدالكرمي احلوراني
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قسم الهندسة الميكانيكية

د. عمر الشبلي
استاذ مساعد

د. زياد مسعود
استاذ مشارك

أ. د. موسى محسن
استاذ

د. اسماعيل احلنطي
استاذ مشارك

د. سالم جنمة
استاذ مشارك

د. »محمدسامي« األشهب
استاذ مشارك

أ. د. بالل العكش
استاذ
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د. علي جوارنه
استاذ مساعد

د. هيثم تليالن
استاذ مساعد

د. عامر عبابنة
استاذ مساعد

د. عالء  حجازي
استاذ مساعد

أ. د. محمود ابو زيد
استاذ

د. ضيف الله الدعجه
استاذ مساعد

قسم الهندسة الميكانيكية

د. عبد احلي العلمي
استاذ مساعد

د. احمد الشياب
استاذ مساعد

د. عبدالسالم السرخي
استاذ مشارك

د. إياد أبو الندى
استاذ مشارك
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خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

محمد عبداملنعم البستونيليث ابراهيم اخلاليلةصالح مصطفى القصراوياسيد رياض الشيخ

قسم الهندسة الميكانيكية

احمد جمال يامني
احمد حسني الكحلوت
احمد نورالدين ابراهيم

اشرف طارق سعيد
االء باسم ابوعمرة
انس مكرم نصير

حسان فريد ال سيف
حسن محمد الشديفات
حسني طالل ابوخلف

خالد جمال جابر

رائد محمد احلنيطي
رامي خالد دلبح
سابا بسام حداد

عبدالله محمود بني دومي
عالء خالد عدوان

علي اسماعيل قنديل
عمار جهاد االحمد
فهد غازي قفاف

لؤي رجا اخلليفات

مالك عادل ملكي
مالك عبدالكرمي النمر

مالك عبداحملسن العزام
محمد تيسير التوم
محمد نعيم ابوعيد

محمد هاني ابو ربيع
محمد هاني ابوخجيل
مفيد محمد اللوزي

نبيل عبدالعزيز حمودة
نضال فايز عليان

خريجو الفصل األول 2009/2008

سامر محمود القيسيتامر حتسني غناماحمد طه حسنياحمد توفيق ابوعابد
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احمد محمد اخلندق
احمد وصفي عاصي
اسامة محمد عقيل
ايوب سليم عنطبيل
جود مروان سمارة

ربيع اهاب الشوملي
زكريا عبدالرحمن ابوشاويش
شادي محمد الدعجة

علي يوسف حنن

مالك فليح الغويري
محمد عيسى الرباعي

محمد يونس دعنا
محمود ياسر عبدالكرمي

مراد زياد ابو زياد

خريجو الفصل األول 2009/2008

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

الياس سمير القبرصياحمد محمد املبيضنياحمد محمد شاتيابراهيم محمد احملتسب

عادل واصف حموضةحلمي منذر اجلملبنان مصطفى سليماناياد كايد عبدالغني

فراس احمد برهمعهود احمد اجلالوديعمر مشرف الدراغمةعبدالرحيم احمد علي

قسم الهندسة الميكانيكية
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

محمد عوني العربمحمد صدقي عيسىمحمد سالم العموشفيصل احمد عيسى

والء محمد قاسممرمي محمود العزاممحمود علي عطيةمحمد مفلح الزواهرة

قسم الهندسة الميكانيكية

احمد خالد دروبي
حمزة محمد العبسي
زياد توفيق مصطفى
سائد مازن خنفر

عبدالرحمن عبدالله حاجي

عبدالله سميح عبدالله
عبيدة قاسم ابو عيد
عمر محمد بصول

محمد حسني الدباس

محمود علي سليمان
هيثم محمد هديب
يزن هشام طوقان
يزيد اسامة العقاد
يزيد محمد تيم
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قسم الهندسة الصناعية

د. سليمان عبيدات
استاذ مساعد

د. رامي احلديثي
استاذ مشارك

د. عدنان مقطش
استاذ مشارك

د. سوما احلاج علي
استاذ مساعد

د. وسام ابوجدايل
استاذ مساعد

د. نبيل مندحاوي
استاذ مساعد

د. عدنان  البشير
استاذ مساعد
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أ. د. نسيم سواقد
استاذ

د. ناصر جابر
استاذ مساعد

د. وليد خريسات
استاذ مساعد

قسم الهندسة الصناعية

د. احمد الغندور
استاذ مساعد

د. مراد السمهوري
استاذ مساعد
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قسم الهندسة الصناعية

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

محمد سامي قويدرحمادة سليم باطابتول يحيى الطريفياحمد »محمد خير« باكير

محمد سامي شنك

احمد ابراهيم عبداخلالق
احمد محمد ابو اعمير
اسيل سليمان السعدي

امني معن عبدالله
امين عماد شكور
متارا نبيل يونان

دعاء صالح البريزات
دمية هاني »زيد الكيالني«

رائد فرحان احلسبان
رجائي حنا شنودة
رمزي سهيل قبطي
رمزي غسان غريب
روند باسم مجدالوي

رمي سامي كرياكوس
سعد »محمد عدنان« التونسي
سعدالدين هشام حمام
شادي كمال بانوسيان
عبدالله جمال اجلبر
عبدالله محمد العلوي
غريس قبالن الطوال

محمد ابراهيم اخلطيب
محمد عدنان مقبل
محمد علي ابداح

محمد فخري عبيدات
محمود خالد ابو شما

مروة سلمان زلوم
معالي جمال ابو فارس

منتصر مأمون اجلاعوني
مهند هشام العزة
نوح موسى ربابعة

نور عبداحلليم »القرعان الزيادات«
هدى نامق »احلاج اسعد«

هشام محمد منسي
هشام هاني هيدموس
هيثم منصور ناصر

وليد فيصل اجلعبري
ياسمني مقبل خوالد
يزن زياد ابو الروس

احمد ابراهيم عبداخلالق
احمد محمد ابو اعمير
اسيل سليمان السعدي

امني معن عبدالله
امين عماد شكور
متارا نبيل يونان

دعاء صالح البريزات
دمية هاني »زيد الكيالني«

رائد فرحان احلسبان
رجائي حنا شنودة
رمزي سهيل قبطي
رمزي غسان غريب
روند باسم مجدالوي

رمي سامي كرياكوس
سعد »محمد عدنان« التونسي
سعدالدين هشام حمام
شادي كمال بانوسيان
عبدالله جمال اجلبر
عبدالله محمد العلوي
غريس قبالن الطوال

محمد ابراهيم اخلطيب
محمد عدنان مقبل
محمد علي ابداح

محمد فخري عبيدات
محمود خالد ابو شما

مروة سلمان زلوم
معالي جمال ابو فارس

منتصر مأمون اجلاعوني
مهند هشام العزة
نوح موسى ربابعة

نور عبداحلليم »القرعان الزيادات«
هدى نامق »احلاج اسعد«

هشام محمد منسي
هشام هاني هيدموس
هيثم منصور ناصر

وليد فيصل اجلعبري
ياسمني مقبل خوالد
يزن زياد ابو الروس
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قسم الهندسة الصناعية

خريجو الفصل األول 2009/2008

»محمد خير« أحمد بني فارسسليمان سعيد »مصطفى حلوة«رزان عزام شاهنياالء ابراهيم حيمور

»محمد خير« عزام بظ

ايناس يعقوب ربضي
دانا بسام البوالصة
سالي وجيه لطفي

سعيد مصطفى موسى

صفاء بالل مكاوي
ضافي عبدالله جرادات
لينا حسني ابو راشد
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قسم الهندسة الصناعية

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

حسن عواد القواقنةانس محمد شلبيامل اسماعيل عبداللهاماني عبدالله خليفات

رنا جبرائيل العيفاترنا اسماعيل سالمرزان ابراهيم قطاشدعاء بشار عرفات

لينا جنيب املاضيصهيب مفيد العنتريصبا علي محاسنةشمس احمد محمود

افنان وليد جراداتاسيل »محمد رفعت« الفاراحمد محمد عبدالفتاحاحمد صبري املعاني
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قسم الهندسة الصناعية

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

محمد جهاد القناصمحمد تيسير محمدمحمد ابراهيم ابو حمورمؤيد جمال »سعيد حمدان« 

وفاء علي رمضانهدى علي »غضية احلسيني« نور مازن البازيانندى محمد عزالدين

ياسر محمد اخلتاتنة

خريجو الماجستير

أكرم محمد الطورة
حمزة مصطفى مساد

ناجح عبدالرحمن الصعوب
وفاء توفيق مساد

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص إدارة الصيانة

باسم ابراهيم اخلاليلة
سارة رشيد الويسي

عاصم محمد الدويري

عبداحلي عوني أبوسيدو
عماد نبيل الربضي



236

قسم الهندسة الكهربائية

د. جالل شبيل
استاذ مساعد

د. جاسم العبيدي
استاذ مساعد

د. انس الطرابشه
استاذ مساعد

د. اسامة العقيلي
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. عبد الكرمي البياتي
استاذ مساعد

د. هادي العيثاوي
استاذ مساعد

د. عيسى عطير
استاذ مساعد
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قسم الهندسة الكهربائية

د. احمد النمرات
استاذ مساعد

زهره غامن
مدرس مساعد

د. محمد وديان
استاذ مساعد

د. نبيل أبوخضر
أستاذ مساعد

د. محمود الصمادي
استاذ مساعد

د. فادي الزغول
أستاذ مساعد

د. اجريد اخلوالده
استاذ مشارك

د. صالح جزار
استاذ مساعد

د. عمر الصرايره
استاذ مساعد
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قسم هندسة الحاسوب

أ. د. صالح العقيلي
استاذ

د. سائد عبد
استاذ مساعد

د. احمد الدرايسه
استاذ مساعد

د. جمال الكركي
رئيس القسم / استاذ مساعد

غادة املشاقبة
مدرس مساعد

د. عوني اطرادات
استاذ مساعد

د. عوني اطرادات
استاذ مساعد
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قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

االء فتحي القصاصاسماعيل عبدالرزاق امارةاسراء عدنان احلايكاحمد صادق االسعد

دينا عادل ارميليايناس »محمد كامل« قاسماميان يوسف الرجوبالهام وليد اليمن

شذى باسل صالحسلمى عبدالكرمي الزيودريهام عبداالله ابوغنامرميا عمر عمران

غدير صبحي نومانعبير عيسى البشيتيعبير صالح اجلبورعائشة خالد الزيود
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قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

نضال عوني العربميساء عادل غيظانليلى محمد عاليةلبنى حسني اجلرارعة

يارا احمد الشقيراتهبة محمد ابو تايه

احمد زايد طاهات
احمد عبداحلميد اسعد
اسماء عبدالله احلبيالن
انس محمد العبدالالت

اياس رفيق دريدي
باسل حلمي بلبيسي

بشير علي »الشيخ محمد مرعي«
جعفر حسام ابو رعد
حسن خليفة خريسات

حسني عبداملجيد شريف
خالد »حرب عايش« حمدان

رمزي عودة اخلوري
سامي احمد العجلوني

سالم نبيل الناصر
شذى رشدي احلاج

طارق ماهر ابو جعفر
عبدالله حسن الغويري
عمر عبدالعزيز ناصر

عمر »محمد ياسر« حداد
لبنى احمد جمعة

مجدي حماد صباح
محمد ساري صبح

محمد ماجد القرعان
محمد محمود »ولد عبدالله«
محمد يوسف »الشيخ يوسف«

مرام هاني املجدوبة
مرمي علي املساندة

معاذ محمد بني ارشيد
منور عيادة بني خالد
ندى مروان سمارة

نورالدين عبدالرحمن القاسم
همام اسماعيل ابو عامر
يزيد سليمان الربيحات
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قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب

خريجو الفصل األول 2009/2008

محمد يوسف املصطفىفادي جودت وقاداميان صدقي صواحلةابراهيم حسني النشاش

احمد نضال حسني
اسامة احمد السالك
اسالم عمر ابولوم

عامر محمود البطاينة

عبادة عوني الشريف
عبدالرحمن يوسف فيصل
عبدالله حسني ابوالرب

عبدالله سليمان ابو اسعد
عمر حمدان القطامني

عمر عيد ابو صعيليك
محمد حسني »احلاج مسعود«
مصطفى احمد ابو عرة

يزن حسني البدارنة

احمد نضال حسني
اسامة احمد السالك
اسالم عمر ابولوم

عامر محمود البطاينة

عبادة عوني الشريف
عبدالرحمن يوسف فيصل
عبدالله حسني ابوالرب

عبدالله سليمان ابو اسعد
عمر حمدان القطامني

عمر عيد ابو صعيليك
محمد حسني »احلاج مسعود«
مصطفى احمد ابو عرة

يزن حسني البدارنة
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قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

براء سليمان حربايهم نزار جاداللهايهاب يوسف »حسني محي الدين« امين توفيق ريان

دعاء ياسني ابو زنيدحنني »محمد عطية« ابو سعدةحابس علي خوالدةتاال »محمد جمال« مالخة

احمد عمر ابو خمسةاحمد اكرم كياليابراهيم محمود جرادةابتهال طارق ابو طالب

اية محمد احللوانس غسان املصرياسامة جورج ابو سعدةاحمد محمود الكفاوين
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قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

روان فتحي الياسنيرنا وليد »احلاج بدار« ربا حسني قعاقعةدالل سعود العويدي

سيف زياد النسورسوسن مفضي السرحانسكينة احمد الزيودسائد احمد شطناوي

طارق »محمد علي« الطرابشةطارق فايز هبارنةصهيب عفيف هاللسيف »محمد وائل« الشنتير

فاطمة جميل حتاملةغدير صبحي السليحاتعلي قاسم الشتويعبداللطيف عمر الكيالي
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قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

هشام محمود حمداننور هالل السيدنسرين فخرى النشاشيبيمهند صائب غنيم

يزن زياد ابو سير

االء منور الشرفات
زيد محمود احلسن

سامي محمد الضميري
سمير حسام العكش

غيث محمد بني حمد
هدى محمود العليمات
هدى نورالدين عالونة
يوسف ابراهيم اجفيل

مؤيد محمد السيوفلينة مفيد عباسلينا صبري عبدالرحمنليث نزار ابو علي

مراد احمد الطراونةمحمد مازن محمدمحمد عماد ابو عبدةمحمد جاسر نصار



245

قسم هندسة الميكاترونكس

د. محمد عبابنه
استاذ مساعد

د. اسماء التميمي
استاذ مساعد

د. احمد اجلراح
استاذ مساعد

د. خالد الوديان
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. محمد ابو ملوح
استاذ مساعد

د. محمد صالح
استاذ مساعد

د. سليمان بني هاني
استاذ مساعد

د. بشار خليل حماد
استاذ مساعد
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قسم هندسة الميكاترونكس

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

محمد موسى الطويلرهام سليمان هياجنة

خريجو الفصل األول 2009/2008

مصطفى محمد سمرينمحمد محمود شبيطةايناس محمود العريقاتاحمد »جميل ابراهيم« عوض

احمد زياد تركي
احمد سهاد حاووط

احمد عبدالناصر اخلضير
احمد مصطفى يوسف
انس عطاالله امللكاوي
انس كامل املهيرات
ايهاب فتحي صالح
براء برهان العماري
حمزة شاكر الترتير
حمزة صبري جروان

حمزة غالب القضاة
رائد عبدالرؤوف التميمي
راكان سمير احلجازين

رامي بهيج البلة
رزان هاني رنتيسي

زينب عبدالوهاب الضمور
سامر زيد صالح

سعد احمد العجلوني
عامر »محمد فرج« الصاحلي

عبدالرحمن ابو ربعية
عبدالله محمد ابوسيف

عرين محمد الشرع
عرين محمد اخلزاعلة
عصام عيسى عويضة

عالء الدين حسن »قطان االغا«
فادي غالب ابو خلف
فراس طالل شرف

مازن زياد قدح

محمد جمال سرحان
محمد ربحي البرمي
محمد سعيد سمارة

محمد عبداحلفيظ ابوالرب
محمد علي خليل

محمد مرزوق اخلاليلة
مدحت عادل الصفدي
هاشم مفلح اخلرابشة

يزيد جمال عاشور
يعقوب جريس مهنا

احمد سمير جمهور
اسراء سعيد السالمية
حسني محمد الزيود

عبدالرحمن بسام السعدي

عدي عبدالودود عبابنة
عمر اسماعيل مصطفى
فخري هاشم البوبلي
ليث غازي العودات
مجدي سامي خليف

مناف محمد اجبارة
نورالدين رياض نوفل
هالة خميس سواملة
هيثم محمود املذكر

خريجو الفصل األول 
حمزة صبري جروان

احمد زياد تركي
احمد سهاد حاووط

احمد عبدالناصر اخلضير
احمد مصطفى يوسف
انس عطاالله امللكاوي
انس كامل املهيرات
ايهاب فتحي صالح
براء برهان العماري
حمزة شاكر الترتير
حمزة صبري جروان

حمزة غالب القضاة
رائد عبدالرؤوف التميمي
راكان سمير احلجازين

رامي بهيج البلة
رزان هاني رنتيسي

زينب عبدالوهاب الضمور
سامر زيد صالح

سعد احمد العجلوني
عامر »محمد فرج« الصاحلي

عبدالرحمن ابو ربعية
عبدالله محمد ابوسيف

عرين محمد الشرع
عرين محمد اخلزاعلة
عصام عيسى عويضة

عالء الدين حسن »قطان االغا«
فادي غالب ابو خلف
فراس طالل شرف

مازن زياد قدح

محمد جمال سرحان
محمد ربحي البرمي
محمد سعيد سمارة

محمد عبداحلفيظ ابوالرب
محمد علي خليل

محمد مرزوق اخلاليلة
مدحت عادل الصفدي
هاشم مفلح اخلرابشة

يزيد جمال عاشور
يعقوب جريس مهنا
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قسم هندسة الميكاترونكس

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

احمد عوض الزواهرةاحمد عبدالقادر حسناحمد خليل خموسابراهيم احمد ابو زيد

حازم جميل احلواجرةجميل جالل مجدالويةثائر رشيد محمدامال محمد العليمات

عباس محمد ابو الويسليمان محمد الزبديةسليمان محمد ابو دلورشدان طالل امللكاوي

ماجدة ارحيل الغوامنةليث غالب جاسرليث جمال ابو صالحعبدالباسط محمود بني دومي
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قسم هندسة الميكاترونكس

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

معتز جمال حسنمحمد عدنان قاطونيمحمد ظاهر امريزيقمحمد خضر الرواشدة

هند »محمد سمير« قناديلوهديل سلمان ابو هاشمندمي صبحي عالونة

الياس جريس الداود
ايهاب ادريس ابو عجمية

شمس الدين »محمد صالح« الشيشاني

شيخنا خليفة جدو
عيسى سامي ابراهيم
محمد حتسني الشاعر

مؤيد زياد برغال
محمد سعد قادري
يوسف جدو الواقف

الياس جريس الداود
ايهاب ادريس ابو عجمية

شمس الدين »محمد صالح« الشيشاني

شيخنا خليفة جدو
عيسى سامي ابراهيم
محمد حتسني الشاعر

مؤيد زياد برغال
محمد سعد قادري
يوسف جدو الواقف
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قسم الهندسة الطبية

د. لؤي الزعبي
استاذ مساعد

د. بسام النعامي
استاذ مساعد

د. بالل الطرابشة
استاذ مساعد

د. جمال النابلسي
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. هاني عماشه
استاذ مساعد

د. اسامه البطاينه
استاذ مساعد

د. ذاكر املومني
استاذ مساعد

د. اسامه البطاينه
استاذ مساعد

د. ذاكر املومني
استاذ مساعد
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قسم الهندسة الطبية

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

محمد عطا الشرعةروان عبداللطيف عساف

محمد هاشم ابو عمرانمحمد رزق ابو داودرنا عبدالله الزواهرةاسامة باسم الفارس

ابراهيم احمد املصري
اسماء عبدالله القطيفان

اسماء محمد حسني
االء ابراهيم املصري

االء عبدالله السميرات
االء محمود ابراهيم

البراء »محمد مالك« شقرة
اميرة صالح محسن

اميمة عباس الذنيبات
اميان خليف العبدالله
بسام عبداخلالق خالد

بشار محمد يفوز
حسام احمد احمد
حنان زياد طوالبة

دينا مروان ندى
رأفت رسمي ابو دية
رعد علي النوافلة
روان حسن عليان
رمي طالل التميمي
سالم كمال اخلطيب
سامر محمود االقطم
سماح يوسف املالحي
سميرة عبدالله حداد
صفاء عوض االقطش

طارق زياد اسعد
ظالل مبارك عبداحلافظ
عبدالكرمي عبداملالك ابو دقة

غادة محمود »النجيدين البطوش«
فادي جمال حسن
لبنى طالل االشهب

ملى محي الدين اجلادالله
لينا رافع جرادات

لينا عبداحلميد اخلاليلة
لينا ناجح ظاهر
لينا نضال جبريل

محمد حسني محمود
محمد عبدالله السعودي
ميس ابراهيم الدراس
ناصر حسني درويش
يحيى بسام رزق الله
يزن عبدالله اعبيد

ابراهيم احمد املصري
اسماء عبدالله القطيفان

اسماء محمد حسني
االء ابراهيم املصري

االء عبدالله السميرات
االء محمود ابراهيم

البراء »محمد مالك« شقرة
اميرة صالح محسن

اميمة عباس الذنيبات
اميان خليف العبدالله
بسام عبداخلالق خالد

بشار محمد يفوز
حسام احمد احمد
حنان زياد طوالبة

دينا مروان ندى
رأفت رسمي ابو دية
رعد علي النوافلة
روان حسن عليان
رمي طالل التميمي
سالم كمال اخلطيب
سامر محمود االقطم
سماح يوسف املالحي
سميرة عبدالله حداد
صفاء عوض االقطش

طارق زياد اسعد
ظالل مبارك عبداحلافظ
عبدالكرمي عبداملالك ابو دقة

غادة محمود »النجيدين البطوش«
فادي جمال حسن
لبنى طالل االشهب

ملى محي الدين اجلادالله
لينا رافع جرادات

لينا عبداحلميد اخلاليلة
لينا ناجح ظاهر
لينا نضال جبريل

محمد حسني محمود
محمد عبدالله السعودي
ميس ابراهيم الدراس
ناصر حسني درويش
يحيى بسام رزق الله
يزن عبدالله اعبيد
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قسم الهندسة الطبية

خريجو الفصل األول 2009/2008

هيثم سامي حسني

خالد فائق احلطيني
سوزان يوسف شجراوي
عبدالله خالد القواسمة
عبدالله صالح هياجنة

عالء علي السعدي
عمر محمد اخلزاعي
لؤي احسان ابو قاسم
ليث محمد الطويسي
محمود نواف حسني

معاذ عودة الشوابكة
منال رياض املومني
وسيم عدنان حوران
يوسف جمال شلبي

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اسراء »احمد عصام« عجاوياحمد نايف السيداحمد عامر ابو الرباحمد جمال حماد

االء وليد ياسنياالء عبدالكرمي التركاسالم ابراهيم املصاروةاسراء سعيد شاهني

محمود نواف حسني

خالد فائق احلطيني
سوزان يوسف شجراوي
عبدالله خالد القواسمة
عبدالله صالح هياجنة

عالء علي السعدي
عمر محمد اخلزاعي
لؤي احسان ابو قاسم
ليث محمد الطويسي
محمود نواف حسني

معاذ عودة الشوابكة
منال رياض املومني
وسيم عدنان حوران
يوسف جمال شلبي
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قسم الهندسة الطبية

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

بيان زيد هياجنةبالل نبيل سلميبكر يوسف الكنشاياد احمد الزعبي

حنني علي صالحجميل علي »الوضحا القرعان« جمانة عبدالكرمي العبوستسنيم جمال احلوراني

رزان احمد ابو هزميرحمة خليل سموررامي احمد مرعيدانية عبدالكرمي الدعجة

محمد عبد الرازق »عبدالقادر قدورة« قيس عبدالرحيم عوضفايز عبدالعزيز منصورعدنان محمد بني علي
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قسم الهندسة الطبية

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

عبدالعزيز محمد قريصعبدالرحمن علي كحيلطالل سليمان االفغانيروان عبداملعطي الهاشم

هالة خلف خلفمهند حسني »السيد احمد« مدحت مجدي االفيونيمحمد عبدالله العبود

هال حسني مراد

اسالم خالد ماضي
اية عزالدين عبدالرحمن

باسم احمد الدسيت
رشا احمد جبران

مها امني ششتاوي
مهند حافظ مسعود

هبة أنور جنار
يزن عبدالناصر السعدييزن عبدالناصر السعدي

اسالم خالد ماضي
اية عزالدين عبدالرحمن

باسم احمد الدسيت
رشا احمد جبران

مها امني ششتاوي
مهند حافظ مسعود

هبة أنور جنار
يزن عبدالناصر السعدي
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قسم هندسة العمارة

د. شذى أبو خفاجه
استاذ مساعد

د. راما الربضي
استاذ مساعد

د. شاهر ربابعه
رئيس القسم / استاذ مساعد

خوله االعرجي
مدرس مساعد

فضائل الرحمن الطموني
مدرس مساعد

خوله االعرجي
مدرس مساعد

فضائل الرحمن الطموني
مدرس مساعد



كلية التمريض
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كلية التمريض

الدكتورة مجد مريان
ق. أ. عميد الكلية

د. شاهر حمايدة
نائب العميد

د. سناء أبو جلبان
مساعد العميد لشؤون الطلبة

د. فواز العالول
مساعد العميد لشؤون االمتحانات
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كلية التمريض

أنشئت الكلية في عام 1998, وتضم األقسام التالية:
قسم متريض صحة البالغني. 	•

قسم متريض صحة املجتمع والصحة النفسية. 	•
قسم متريض صحة األم والطفل واألسرة. 	•

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
متنح الكلية درجة البكالوريوس بعد أن يجتاز الطالب)132( ساعة معتمدة بنجاح في تخصص »علم التمريض«, 

حيث يشكل التدريب العملي فيها جزء كبير بنسبة 65% من مجموع الساعات املتخصصة ومتطلبات الكلية.

أهداف الكلية:
تسعى الكلية لتحقيق األهداف التالية:

متكني الطلبة من فهم وادراك أن التمريض فن وعلم. 	•
تنمية املهارات املختصة التي تتطلبها املعايير املهنية ومدونة أخالقيات املهنة للطلبة. 	•

حتقيق الغايات واملتطلبات للطلبة وأرباب العمل من خالل توفير برامج التأهيل والتعزيز الوظيفي ومبا يضمن  	•
املرونة وحرية االختيار.

تعزيز النهوض باملجاالت املعرفية واملهارات التمريضية. 	•
تشجيع منو الشخصية والنمو املهني من خالل تعزيز املهارات التي تسهم في االستقالل الوظيفي. 	•

تطوير املمارسة املبنية على البحوث التطبيقية واملعتمدة على األدلة والبراهني. 	•

المختبرات:
تكون  ما  أقرب  هي  والتي  والدمى  والتشريحية  العلمية  واملجسمات  األدوات  بأحدث  الكلية  مختبرات  ُجِهزت 

لألجسام الطبيعية وذلك لتدريب الطلبة وتأهيلهم وفق أفضل املستويات العاملية.

الكادر األكاديمي واإلداري:
بلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية )16( عضواً من مختلف الرتب األكادميية, كما بلغ عدد أعضاء الهيئة 

اإلدارية عدد )8( إداريني, و)11( مساعد بحث وتدريس و)34( مدرب سريري.

تميز الكلية:
حصلت الكلية على املركز األول على مستوى اململكة مبشروع ضمان اجلودة األكادميية بالتعاون مع املركز األميركي 
الكفاءة  بامتحان  اململكة  مستوى  على  األول  املركز  وعلى   ,2007/2006 اجلامعي  للعام  األكادميية  اجلودة  لضمان 

اجلامعي للعام اجلامعي 2007/2006.

تطلعات الكلية المستقبلية:
إنشاء برامج للدراسات العليا ضمن تخصصات التمريض مع بداية العام اجلامعي )2010/2009(, ومنها برنامج  	•

املاجستير في تخصص »التمريض السريري املتخصص »
أحدث  تواكب  التي  العاملية  التكنولوجية  التجهيزات  أحدث  وفق  وجتهيزها  الكلية  مختبرات  أعداد  في  التوسع  	•
التطورات العلمية والتكنولوجية وذلك في مبنى الكلية اجلديد الذي يقع ضمن مبنى مجمع الكليات الطبية حيث 

سيتم مباشرة التدريس فيه مطلع العام اجلامعي القادم 2010/2009.
إنشاء وحدة للبحوث في علوم التمريض. 	•

إنشاء مركز لتقدمي اخلدمات واملشورة املتعلقة بصحة املرأة واألسرة والصحة النفسية واجلسدي وذلك خلدمة  	•
املجتمع احمللي.

عقد املزيد من االتفاقيات واملشاريع املشتركة مع اجلامعات واملعاهد واملراكز العلمية املختلفة على الصعيد الدولي  	•
واإلقليمي وذلك انطالقاً من أهمية التعاون العلمي وتبادل اخلبرات مما يسهم في تطوير وتوسيع أفاق العملية 

التعليمية واألكادميية.
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كلية التمريض

مجلس الكلية
د. مجد مريان

د. شاهر حمايده
د. علي العموري

د. أحمد الرواشده
د. جميله أبو ادحيل

د. فّواز العالول
د. حسن العمري

د. سناء أبو جلبان
العميد رويدا سالمة
السيدة هيام األعرج

املدربون السريريون

غادة غزال
خالد احلوامدة
خيرية الكيالني

رافت صالح
روان عثمان

رويدا ابو شهاب
زياد سالم

ساجده محمد

بثينة اعومير
بدور الغرايبة
عالء ابو مي
عفاف يوسف

عبدالله اخلوالدة
عبدالقادر نشوان
عاصم عبدالرحيم

طارق شهاب
شيماء شمعون

سلوى ابو الرب
سمية رشيد
سميه محمود
اسراء عيسى
اسماء عميره
الهام زيدان
اماني موسى
امل يوسف

ايناس العبسي

منال حمد
مصعب املناصير
مجدي ربابعه
مالك عيسى
كوثر شلش
وسام عواد

حنان قاروط
نداء الشطناوي
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كلية التمريض

اإلداريون

هاني الدراوشة
اريج ملكاوي
لينا عياش

سامية حماد

فرسه املشاقبه
مرمي احلسبان
محمد الطحيمر
محمد محمود

فنيو ومشرفو املختبرات

فاطمة محمد عهود النعيمي
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قسم تمريض صحة األم والطفل واألسرة

د. جميلة ابو ادحيل
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. اسراء خصاونه
استاذ مشارك

ختام العوامره
مدرس

د. سناء ابو جلبان
استاذ مساعد

تغريد سالمه
مدرس مساعد

سعاد جكالت
مساعد بحث و تدريس

ساره النواصره
مساعد بحث و تدريس
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قسم تمريض صحة البالغين

د. عزيزه صوان
استاذ مساعد

د. حسن العمران
استاذ مساعد

د. مجد مريان
استاذ مشارك

د. علي العموري
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. زينب الوحش
استاذ مساعد

د. فواز العالول
استاذ مساعد

د. عصام اخلصيب
استاذ مساعد

اميان احمد الصالح
مساعد بحث و تدريس

مرمي الذويب
مساعد بحث و تدريس

بالل أبوميالة
مساعد بحث و تدريس

وفاء عثمان
مساعد بحث و تدريس
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قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

د. كوكب الشيشاني
استاذ مشارك

د. حنان املدلل
استاذ مساعد

د. حسن العمري
استاذ مساعد

د. احمد الرواشدة
رئيس القسم / استاذ مساعد

ميسون العتوم
مدرس مساعد

رهام اخلطيب
مساعد بحث و تدريس

د. شاهر حمايدة
أستاذ مساعد
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قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

سامي الرواشده
مساعد بحث و تدريس

شادي كنعان
مساعد بحث و تدريس
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خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

كلية التمريض

احمد رياض القاضي
انعام خالد صمادي

برجس ياسني الزعبي
بهاء هاشم اجلاسر
دانيال انور قطاش

صادق عبدالرحمن شحادة
طارق عماد عيسى

عادل محمود الصمادي
لؤي محمد عبداحلليم

خريجو الفصل األول 2009/2008

تخصص علم التمريض

احمد رياض القاضي
انعام خالد صمادي

برجس ياسني الزعبي
بهاء هاشم اجلاسر
دانيال انور قطاش

صادق عبدالرحمن شحادة
طارق عماد عيسى

عادل محمود الصمادي
لؤي محمد عبداحلليم
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ابراهيم موسى الظواهرةابراهيم سالم املومنيابراهيم جمال دحبورابتهاج عثمان الكوز

احمد رياض ابو فضةاحمد حمد اخلوالدةاحمد توفيق الشديفاتاحالم خالد قريص

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

احمد محمد االتيماحمد فؤاد »السيد احمد«احمد عدنان سريةاحمد عبد ربه العكايله

احمد عبد الله محمداحمد طه العامرىاحمد سامي احلايكاحمد سالم الشديفات

كلية التمريض

تخصص علم التمريض
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

االء عبد اخلالق ابو عطااللهاالء ابراهيم حماداشرف محمود الشوناسماء امني صالح

اسالم عبدالكرمي ابو ريةاسراء يحيى احلديدىاسراء هاني مراراسامه محمد حماد

كلية التمريض

تخصص علم التمريض

اروى عبدالكرمي العموشادهم روحي غزالاحمد يحيى العمرياحمد محمود الزعبي

اسامه فواز اسماعيلاسامه غالب هندىأسامه راتب العالملةاسامة وليد األخرس
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امال عمر يونسامال ربحي اعليهالواثق بالله احمد العمرياالء محمد حرب

امجد وصفي بني سالمهاماني علي ابوشحادةاماني احمد سليماناماني احمد علوه

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اياد خليل ابو شبيبانس مروان احملمودانس محمد عبد الكرميانس عيسى عشيش

امني عمران العمريامنه ماجد اخلطيبامل عبد اخلالق نحلهامل احمد ابوشريف

كلية التمريض

تخصص علم التمريض
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

كلية التمريض

تخصص علم التمريض

اميان محمد دردساميان احمد صباحاية فتحي دعساناياد محمد الزغول

بهاءالدين محمد حمادبسمة غالب محمدايناس فتحي »صالح املوسى« اميان نعيم جادالله
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حسام صابر داودحذيفة سعيد بني صالحجعفر علي ثويرانثامر حمد اخلاليله

ثابت ماهر الزغولتولني كامل مهيداتتوفيق عمر ياسنيتهاني نايف ابو ريدة

تاال تيسير االحمدبيلسان شحاده اخلمايسهبيسان عز الدين الغاويبيان جوهر صبح

حمزة علي احلاجحمزة احمد رمضانحسني احمد الرفاعيحسام محمد دندن

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

كلية التمريض

تخصص علم التمريض
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

كلية التمريض

تخصص علم التمريض

رائد محمد قواقنةرائد ابراهيم الهوردياال عطا الدجانيدعاء فؤاد ابو الريش

دعاء سليمان االفغانيخليل محمد صالحخلف بسام حجازينخضر عباس الشاويش

خالد وليد بدرخالد علي الدعومخالد عدنان حسنيحمزة ممدوح الصباغ

رانيا راتب الترعانيراضي محمد النجارراشد كمال الغوادرةرائد هشام ناصر الدين
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رواد علي ياسنيرواء محمد الفيوميرنا كامل سليمرنا سالم القمول

رنا جمال الباروكيرنا توفيق حسنرعد ابراهيم عبيداترشا سلمان ابو مرة

رشا ذيب عليانرشا حسن ابو رميشانرجاء خالد املالحيمربيع حامد الزغول

رياض سعيد العامرىروان منصور املصرىروان حسني العباسروان حتسني ابونقيرة

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

كلية التمريض

تخصص علم التمريض
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

كلية التمريض

تخصص علم التمريض

سمير عبداملجيد الزعبيسكوت عبدالقادر قيسيسفيان اعبيدالله خوالدةساميه جمال خليل

سامية يوسف الزيودسامر سمير حجاحجةزياد نبيل عبداللهزهير علي الغرام

زكريا احمد اللوامازايد محمد رضوانرمي خالد الداعورريحان عارف الرياحنة

شذى اكرم غرزالدينشذى ابراهيم الغرايبةسوسن فواز سالمسهى خالد يوسف
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صهيب احمد املساعدهصفاء محمد جباليصالح علي ابو جمعةشيرين عبد اللطيف الهبرات

شيرين ابراهيم عدوىشريف فتحي احمدشذى محمود عليانشذى محمد العليمي

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

كلية التمريض

تخصص علم التمريض



274

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

كلية التمريض

تخصص علم التمريض

عبدالرحمن »محمد زياد« ابو حميدعبد الله كمال عتيليعبد الله عبد الرحمن احمدعبد الله حسني عموش

عبد الفتاح جمال نصرعبد الرحمن محمد عبد اللهعبد الرحمن شاكر البورينيعبد احلفيظ محمد العزام

طارق زياد ناصرضياء محمد البلهصهيب محمد سعدصهيب حسني عكور

عاصم بشير حسنعاصم اسامه احلسونطارق محمود طزالتطارق زياد جلبوش
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عمرو رزق الفراجنيعمر عودة الصالحنيعمر عبد الرحيم مرشدعمر سلمان ابو اخليل

عماد محمد حيمورعلي عبداللطيف النعيراتعلي سرور الزيودعلي سامي حرب

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

كلية التمريض

تخصص علم التمريض

عبدالله محمد الفقيهعبدالله فالح ابوخيطعبدالله عبدالفتاح عنايهعبدالله صالح جعارة

عالء محمد اخلوالدةعالء محمد السواعيرعثمان عمر عوضعبير عزمي اخلوار
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

كلية التمريض

تخصص علم التمريض

فؤاد فرج ابراهيمغدير خالد السليمانغالب عودة ابو عديلةغادة يوسف هديب

فيصل عيسى رواشدةفيصل زكي زكريافادي نبيل بشيرفادي محمد احلبايبة
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

مالك عبد الرحمن يحيىمؤمن محمد العجلونيليلى ابراهيم زكرياليث محمد عبيدات

ليث رسمي زغولليث »محمد خير« هياجنةالنا محمود مستريحيالنا غالب ابو زينة

لؤى جميل سهاونةكوكب مجاهد ابوسنينةكفاح مصطفى ابوالشيخفيصل معزوز اخلوالدة

مجدي يوسف بكورمجد فوزي حسنيمالك نبيل حسنمالك محمد الزعبي

كلية التمريض

تخصص علم التمريض
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

محمد مروان رمضانمحمد فيصل خضرمحمد فهمي ابو احمدهمحمد عبدالله الشيشاني

محمد عبد الرحمن العمدمحمد شاكر الغرايبةمحمد سليمان عبداللهمحمد خير جمال مقدادي

محمد حسني الرواشدةمحمد جميل اخلندقمحمد احمد املومنيمحمد احمد الفيومي

محمود مروان صاحلةمحمد يوسف حيمورمحمد وليد اخلليفاتمحمد مصطفى نصرالله

كلية التمريض

تخصص علم التمريض
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

معن محمد بني ملحممعتز عيسى صافيمعاذ محمد الشنطيمعاذ عمر الشيخ يوسف

معاذ سعيد ابوزيدمعاذ ابراهيم نوافلهمصعب غازي بديرمصعب احمد رضوان

مصطفى ضيف الله العموشمرام مامون التميميمراد محمد ابو شحادةمحي الدين سعيد ابو شحادة

نعمات ندمي صباهيميساء مصدق الصغيرميساء احمد املومنيموفق علي العموش

كلية التمريض

تخصص علم التمريض
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

ياسمني رمضان عطيةوليد خالد ابو صالحوعد فيصل احلمارنةوسيم مصطفى حمدان

وجدي مصباح الزغولوجدان العبد عيسىهيثم فهمي فرحهناء ابراهيم عثمان

هدى علي اللحامهاني عبد الله ابو نبعةهاشم توفيق مسادنور »غازي عدنان« الشلبي

يزن عبد الله حدقيزن عادل رواشدةيحيى زكريا جعفرياسمني »محمد انيس« العابد

كلية التمريض

تخصص علم التمريض
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املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

يوسف عوض احلراحشةيوسف اسماعيل الكايد

كلية التمريض

تخصص علم التمريض

تخصص التمريض والصحة اإلجنابية

احمد عبداللطيف احلمود
احمد محمود حمد
ادم رضوان اجلمل
براء ربحي خليل

بهاء الدين عوني زلوم
حسان راتب الترعاني
حسن سليمان املشاقبة
حنان حافظ ابو زهري
رابعة سليمان الزيود

رافت سلطان احلسبان

رمي بسام حشمه
ساجدة ابراهيم احلمورى
سامية محمود الزغول
سوسن احمد كنعان
سيرين جمال حجير
شروق عزت علي

شيماء جودت سليمان
صفوان سليم الشديفات

عبير شتيوي البلوي
عقلة جمعة املعاعية
عمر احمد طاهات

عيسى عادل امعدي
فاطمة طالل ابو الطيب

محمد عبدالكرمي القطامي
معن »محمد امني« الزغلول

منيرة جمال عثمان
ميسون اسماعيل الصقور

نسرين عدنان بيبو
هاني حماد السيايدة
وفاء عادل القرالة

يوسف عزالدين العكش

سامية محمود ابو جابر





كلية التربية البدنية
وعلوم الرياضة
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كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

الدكتور عمر هنداوي
ق. أ. عميد الكلية

د. زياد الطحاينة
نائب العميد

د. معاذ بطاينة
مساعد العميد لشؤون الطلبة
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كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

أنشئت الكلية عام 1998م وتضم األقسام التالية:
قسم اإلدارة والتدريب الرياضي. 	•

قسم التأهيل الرياضي. 	•
قسم التربية البدنية. 	•

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
متنح الكلية درجة البكالوريوس, بعد أن يجتاز الطالب )129( ساعة معتمدة بنجاح في التخصصات التالية: اإلدارة 

والتدريب الرياضي, والتأهيل الرياضي.

شروط القبول في الكلية:
إضافة إلى الشروط العامة املطلوبة لاللتحاق باجلامعة يشترط للقبول في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

اجتياز الفحص الطبي واختبارات اللياقة البدنية والقابلية احلركية.

أهداف الكلية:
تهدف الكلية إلى حتقيق اآلتي:

إعداد معلمي التربية الرياضية للعمل في مراحل التعليم املختلفة. 	•
الرياضي  والتأهيل  والترويح,  واإلشراف  واإلدارة  الرياضي,  التدريب  مجال  في  للعمل  املؤهلة  الكوادر  إعداد  	•

والصحي.
إجراء البحوث والدراسات العلمية في مختلف مجاالت التربية الرياضية. 	•

تقدمي املشورة العلمية للهيئات احلكومية واألهلية العاملة في مجاالت التربية الرياضية. 	•
التعاون مع الهيئات واملؤسسات العلمية والرياضية العربية والدولية في دراسة القضايا الرياضية. 	•

تطوير البرامج واملناهج الدراسية لتتوافق مع أحدث املستجدات واملعارف العلمية والتكنولوجية في العالم. 	•
كوادر  وتطوير  تنمية  في  واملساهمة  املجتمع  وخدمة  املجتمع,  في  الرياضية  التربية  برامج  تطوير  في  اإلسهام  	•

املؤسسات الرياضية ببعديها اإلداري والفني.

مرافق الكلية ومختبراتها:
ومختبر  البدني,  النشاط  فسيولوجيا  مثل:مختبر  العلمية  واملختبرات  واملرافق  املنشآت  من  العديد  الكلية  تضم 
املالعب  من  والعديد  األثقال,  تدريب  وصالة  وصالة جمباز,  األغراض,  متعددة  رياضية  وصالة  احليوية,  امليكانيكا 

اخلارجية.

الكادر االكاديمي واالداري:
بلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية )23( عضواً من مختلف الرتب األكادميية و)19( ادارياً ومدرباً خالل 

العام 2009/2008.

طلبة الكلية:
بلغ عدد طلبة الكلية )440( طالباً وطالبة خالل العام الدراسي 2009/2008.

دور الكلية في خدمة المجتمع المحلي:
تقوم الكلية بتسهيل مهمة التدريب وإقامة املباريات للطلبة ضمن مرافق اجلامعة, وكذلك عقد الدورات التدريبية 
والتأهيلية, وتقدمي املشورة العلمية, وإجراء الدراسات والبحوث وعقد الندوات, وحلقات البحث املرتبطة بالقضايا 

الرياضية.

التطلعات المستقبلية:
استحداث برامج للدراسات العليا »ماجستير« في التأهيل الرياضي. 	•

إنشاء إستاد رياضي, وتطوير املنشآت الرياضية اخلاصة بالكلية. 	•
إنشاء مركز متكامل لبحوث الصحة واللياقة البدنية. 	•

العمل على استحداث مجلة علمية متخصصة في مجال العلوم الرياضية. 	•
إنشاء مختبرات السلوك احلركي والتأهيل احلركي. 	•
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كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

مجلس الكلية
د. عمر هنداوي
أ. د. حازم النهار

أ. د. سميرة عرابي

أ. د. ساري حمدان
د. زياد طحاينة
د. علي النوايسة
د. مؤيد وحشه

د. معاذ بطاينة
د. عبدالباسط الشرمان

سعادة النائب رسمي املالح

فنيو ومشرفو املختبرات واملدربون

عبداملنعم ابوطبنجة
ابراهيم حرافشة

عماد سرداح
هيا القطامي

فهمي منصور 
رهام مصطفى

جميلة احلراحشة
زيد الزواهرة

اإلداريون

رشيد حجازي
ليلى عبدالفتاح

ربا شوتر
مها ابراهيم

محمد املشاقبة

نادية السويلمني
غدير حدادين
ساهر الوحيدي
اسامه اجلالد
نصار اخلوالدة
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قسم التربية البدنية

د. زياد الطحاينة
رئيس القسم / أستاذ مشارك

أ. د. حازم النهار
استاذ

عمر الكيالني
مدرس
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أ. د. وليد الرحاحلة
استاذ

غازي الكيالني
مدرس

قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

أ. د. سميرة احمد
استاذ

د. زياد الطحاينة
استاذ مشارك

د. محمود احلليق
استاذ مساعد

د. علي النوايسه
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. ابراهيم سالمه
استاذ مساعد
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قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

اسماء ابو عريضه
مدرس مساعد

هيا عبدالسالم
مدربة

حسن اخلالدي
مساعد بحث و تدريس

محمد ابو الطيب
مدرس

عاكف طيفور
مدرس

خيري حسني
مدرس
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قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

شاكر محمد العموشسليمان عبدالكرمي الزواهرة

انس »محمد محسن« شموط
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قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

خريجو الفصل األول 2009/2008

هاجر محمود الرحال

نارميان علي ابو قنديلمنى عفيف مسامحمصطفى محمود النونومصطفى »كمال عبداللطيف« عوقل

احمد امني الشيخ
احمد عبدالرحمن عواد

احمد مسلم سليمان
امل عواد العموش

انس تيسير املناصير

ثامر فرحان الشيحان
خالد محمد غزال
رناد تيسير ياسني
رندة فوزي خنفر

سيف رائد الزواهرة
عمر عقلة املشاقبة

ليث سمير ابراهيم
محمد سعود عصفور
مقبل محمد الزنغري

هناء علي جنم
يحيى فؤاد ابوجابر

سوسن جميل النجارسامر محمد الشربينيخلدون علي الغولاحمد فالح املومني

ليالي رزق قطومكرمة عبد الكرمي ابو سميرفاديا نزيه القاضيعبير حسني عبدالوهاب
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زريفة خلف شديفاترمي محمد العموشرويدة حسن شرميروزا رمزي نعمة

ربى يحيى قطاطودميا »ذيب رافع« الذيبخلود نبيل كريشانخالد مازن اجلياتوة

جودة محمد بطاطبسما منصور الزيودامين محمود احلجاجاميان ابراهيم العمري

قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اماني احمد العموشاالء »محمد جواد« شحادةاسامة حسام الهبلاحمد مازن حمدان
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قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

ليث نايف معادلةقيس بسام معمرفرح منير العبسيفاطمة احمد اخلطيب

عمر اديب زيدعالء رجا الصرافعال ظاهر يونسعبير سامي موسى
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هديل عودة الغويرينوفة احمد العمرومها محمد أبو الهيجاءمعاذ عبداملجيد البربراوي

صفاء أحمد املصريهديل مازن الرمحي

ليلى نايف املناصير
ملك مصطفى »محمود غامن«

نداء نادر اخلريشة

قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

محمود هشام اخلطيبمحمد جنيب احلسنمحمد احمد القهوجيلينا محمود شامي
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قسم التأهيل الرياضي

د. عمر هنداوي
استاذ مشارك

د. احمد الشيشاني
استاذ مشارك

د. ماهر الكيالني
استاذ مشارك

د. امان خصاونه
استاذ مساعد

د. معاذ بطاينه
استاذ مساعد

د. عبدالباسط الشرمان
استاذ مشارك

د. مؤيد وحشه
رئيس القسم / استاذ مساعد
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قسم التأهيل الرياضي

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007
اجياد حسن اسعد

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

ندى حسام القاق

هيثم ماجد احملمود
علي جميل العامر

سندس منير صالح أبو قبع

خريجو الفصل األول 2009/2008

شذى منذر الهنيدي

حامت حسني احمد
ملى امني املومني

»محمد سيف« حسني صالح



كلية العلوم الطبية 
المساندة



298

كلية العلوم الطبية المساندة

الدكتورة منار العتوم
ق. أ. عميد الكلية

د. سالمة الدعجة
نائب العميد
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كلية العلوم الطبية المساندة

أنشئت الكلية عام 1998م, وتضم األقسام التالية:
قسم العلوم الطبية املخبرية. 	•

قسم التغذية السريرية واحلميات. 	•
قسم العالج الطبيعي. 	•
قسم العالج الوظيفي. 	•

قسم التصوير اإلشعاعي. 	•

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
متنح الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: العلوم الطبية املخبرية.التغذية السريرية واحلميات. العالج  	•

الطبيعي. العالج الوظيفي.التصوير اإلشعاعي.

عدد الساعات المعتمدة لنيل الدرجات العلمية:
)140( ساعة في: العلوم الطبية املخبرية, والعالج الوظيفي, والتصوير اإلشعاعي.

)139( ساعة في: التغذية السريرية واحلميات.
)138( ساعة في: العالج الطبيعي.

أهداف الكلية:
إعداد كوادر فنية مؤهلة في املجاالت التشخيصية والعالجية والتأهيلية خلدمة املرضى. 	•

تقدمي اخلدمات التثقيفية والتشخيصية والتأهيلية للمجتمع احمللي. 	•
إجراء البحوث امليدانية التطبيقية, التي تهدف إلى املساعدة في حل املشكالت الصحية في املجتمع احمللي, وعقد  	•

الدورات التدريبية املتخصصة في املجاالت التشخيصية والعالجية.
تعزيز العالقات الدولية مع مراكز البحوث العاملية بهدف تبادل اخلبرات ومواكبة التطور العلمي. 	•

االهتمام بصقل شخصية الطالب وتنمية قدراته في التواصل مع املجتمع من خالل التدريب امليداني. 	•
مد جسور التواصل والتعاون مع اخلريجني لتزويدهم باملستجدات العلمية في حقول تخصصاتهم املختلفة. 	•

الكادر األكاديمي واإلداري:
يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية )25( عضواً من مختلف الرتب األكادميية, فيما يبلغ عدد أعضاء 

الهيئة اإلدارية والفنيني في الكلية )33( إدارياً.

مختبرات الكلية:
مت إنشاء عدد من املختبرات املتخصصة خلدمة الكلية ليتمكن الطالب من متابعة الدراسة العملية للمواد املطروحة 

في الكلية

تميز الكلية:
حصول مجموعة من أعضاء هيئة التدريس على اجلوائز العلمية وذلك إلنتاجهم العلمي القيم من جهات داخلية  	•

وخارجية.
حصول قسم العالج الوظيفي على االعتماد الدولي. 	•

دور الكلية في خدمة المجتمع المحلي:
تساهم الكلية في إقامة األيام الطبية املجانية لتقدمي اخلدمات التثقيفية والوقائية والعالجية, كما يساهم التدريب 

العملي للطلبة في تقدمي اخلدمات التثقيفية والتشخيصية والعالجية للمرضى.

التطلعات المستقبلية:
تسعى الكلية لتفعيل خدمات املركز املجتمعي لتأهيل األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة في محافظة الزرقاء. 	•

إنشاء برامج دراسات عليا في عدد من األقسام. 	•
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كلية العلوم الطبية المساندة

مجلس الكلية
د. منار العتوم

د. سالمة الدعجة
د. وسام عبد الرزاق

د. هاشم ابو طرية
د. هدى احلوراني
د. نوال احلجاوي
د. محمد جبريل

د. إميان احمد
د. إسماعيل الوحش

د. عبد املجيد املالطي

فنيو ومشرفو املختبرات

ميساء االشرم
ناديه عيسى
ناصر ظاهر
هبه ملحيس
هدى يوسف
لبنى ابو خلف
ملى مخلوف
ملى حرز الله

مصطفى القيسي
منذره الزعبي
عائشه حسونه

عبير عوده

عفت نقرش
فهد مهيار

خلود الفيومي
خلود الزيود
زيد اخلوالدة

شادن عبدالقادر
شادي أبو دية
االء االقطم
اياد مرعي
اميان ربابعة

تغريد احملارب
تغريد عيد

اإلداريون

نور الزواهره
ليلى ابوحالوة
محمد ابوشنب
شيرين رجوب
عبير حرزالله
غدير الكاتب
رانيه حتامله

ابراهيم اخلوالده
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قسم العلوم الطبية المخبرية

د. اياد البدراوي
استاذ مساعد

د. حازم عقل
استاذ مشارك

د. وسام عبدالرزاق
رئيس القسم / استاذ مساعد

أ. د. سليمان صالح
استاذ

أ. د. صباح داود
استاذ

د. سمير عوض الله
أستاذ مشارك

د. منار عتوم
استاذ مشارك
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د. نوال حجاوي
استاذ مساعد

نسرين منر
مدرس مساعد

شفاء عواد
مدرس مساعد

قسم العلوم الطبية المخبرية

د. ناصر البنا
استاذ مساعد

د. عز الدين قدومي
استاذ مساعد

د. حكم اخلطيب
استاذ مساعد

د. محمد ارحيمه
استاذ مساعد

د. احمد ابو خضر
استاذ مساعد

د. بالسم العزي
استاذ مساعد
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قسم العلوم الطبية المخبرية

نعيم كناكري
مساعد بحث وتدريس

فؤاد الزغول
مساعد بحث وتدريس

سوسن حبوش
مساعد بحث و تدريس

منى عراقي
مساعد بحث و تدريس

خالد خليل
مساعد بحث و تدريس
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قسم العلوم الطبية المخبرية

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

هديل حسني ابوعلينورا انور ابورحمةعدلة عماد املصريزينب عمر الشمايلة

ياسمني عبدالقادر االزهريرائد عبدالرحمن احلياصات

سيف ابراهيم ابوقاعود
شروق جمال ابوزيد

عمر مصطفى اخلصاونةعال سلمان الزيادنة
مازن سالم سهاونة

احمد حمزة اخلوالدة
احمد خليل اخلاليلة
احمد ذيب املدني

اماني احمد النويهي
روان عوض قمردين
طارق محمد الهشيم

عبدالرحمن الشيخ
محمد بن رحيل العنزي

هبة وجيه قراقيش
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قسم العلوم الطبية المخبرية

اسالم رضوان ابورياشاريج عبد الله مصطفىاحالم سليمان النعامياباء »محمد االمني« البيانوني

االء محمد العبادياالء مامون موسىاالء صياح ابو محفوظاسماء جمعة بني خالد

اميان »محمد خالد« برغلةاميان السيد »محمد عبد الرازق« ايات وهبة عثماناماني احمد جنار

تسنيم نايل ابو شقرةبراءة سالمة الهباهبةايناس نايف عيادايناس محمد ابو زعنونة

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
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قسم العلوم الطبية المخبرية

حنني هاني عفانةحنني خليل القمازحنان عبد الله »االوبير الدعجة« حسام الدين محمد الشرع

روان محمد احلروبرشا اسعد كوكشدعاء عرفات ابو رجبدعاء رشيد الباشا

سامية عبدالكرمي العموشرمي سامي رحمةروعة فيصل اخلليلروزان ابراهيم ناصيف

سوزان محمد السعودىسهام محمود املدنيسماء »محمد وهيب« سدرسالم حسني احلسون

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
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قسم العلوم الطبية المخبرية

عائشة ادريس نورايضحى صايل داودضحى »محمد جمال« حزينيشيماء جعفر عوض الله

غادة سالم الديكةعالء محمد السالمنيعال فيصل قشتمعبدالفتاح صالح الفرارجة

مرام طاهر خضرلينا عدنان النابلسيةالنا عدنان النسعةغدير سعود الدعجة

ميساء احمد ابو مرادميس عماد السلعوسميرفت عمر قرمشمنى عبدالرؤوف عاشور

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008



308

قسم العلوم الطبية المخبرية

نسرين وليد ابو كركينداء حسني الزغموريميساء محمود ابو عقابميساء حسن النعيرات

هبة حسن احمدهبة جميل سبيتاننور انور االحولنهاد »محمد ماهر« بركات

هديل عيسى جديعهدى جميل شهابهبة عبد الرزاق سعادةهبة حسني عيسى

يسرا محمد داوديحيى جمال »درويش سعادة« ياسمني حسام جنموفاء نادي عابدين

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
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قسم العلوم الطبية المخبرية

يسرا ناصر حسن

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اسامة عبداحلميد الزيادات
اميان ياسر »الزرو التميمي« 

دانية يحيى السقا
سناء داود خليفة

شفاء مصطفى خوالني
عائشه »محمد خير« الشربجي

عماد تيسير السعيد
ملياء صالح ابو ربيع
منال احمد خليفات

ميمونة »محمد عادل« فارس
هبة خليل عريقات

وفاء مصطفى محمد
ياسمني محمود مسعد
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قسم التغذية السريرية والحميات

د. هدى احلوراني
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. محمود ابو غوش
استاذ مساعد

د. رميا تيم
استاذ مشارك

د. مراد احلولي
استاذ مساعد

د. اسماعيل الوحش
استاذ مساعد

د. سهاد ابو مويس
استاذ مساعد

د. ايناس التميمي
استاذ مساعد
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قسم التغذية السريرية والحميات

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

معاذ بركات القريوتي

اميان صالح الشهاب
هبة عبداحلفيظ العنيزات
ياسمني احمد »حاج مسعود«

حنان احمد مصطفى
هدى هاني الهباهبة
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قسم التغذية السريرية والحميات

اميان بالل النسورامنة بدر طعمةاالء محمود حجازياالء زياد سدر

خلود رباح عطيةمتارا اسامة جاداللهتسنيم يوسف عبدالكرميبتول درويش اجلمال

دعاء زاهر عامردانية قصي شاهنيدانا توفيق مالكخلود عبد الكرمي ابو شاويش

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اسماء معتصم ديرانيهاسماء حسن املواساحمد سليم الشرمانابرار عفيف العريض
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قسم التغذية السريرية والحميات

سماح محمود خميسسارة عدنان ابوشعررميا حسني زهرانرنا عبداجلبار عبدالرحمن

عبير رامز جاموسطارق زياد ال سيفشذى صبرى حمادشاهدة محمد منر

محمد مازن كريشانلينا احسان ابو طالبغدير عبد احلليم مجاهدعلياء حابس ابو سالم

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

رشا محمود احملاميدرزان محمود خشرومرانيا محمد احملادينرانيا مالك حسني
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قسم التغذية السريرية والحميات

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

وسام ناصر حصوةهبة »محمد كمال« عموصهبة عزمي البرغوثيهبة الياس دبابنة

وفاء متيم ابو هدبة

زينة خليل ابو جنماميان احمد احمد

نيفني ماهر حدادنهى حسني حساننسرين طالل النمرمنال خليل حشاش

زينة خليل ابو جنماميان احمد احمد
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قسم العالج الوظيفي

د. هاشم أبوطرية
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. صباح جنيب
استاذ مساعد

د. محمد جبريل
استاذ مساعد

خولة أبو الفيالت
مدرس مساعد

خولة أبو الفيالت
مدرس مساعد
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قسم العالج الوظيفي

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

متارا محمد احملارمةاية محمود البغداديامل خليل ابو عليوةاالء »محمد عزمي« رباح

سارة يحيى بني عيسىروان كمال خالددينا بيان »احلاج محمد« دعاء ابراهيم الغول

علي سمير ابو شمةعال خالد العجارمةشيماء مامون خلفسوسن محمد االقرع

محمد فريد ابو حديد
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قسم العالج الوظيفي

محمد عدنان شاويشمحمد احمد عابودىالرا سليمان الشقارينفاطمة قاسم عبدالعزيز

وفاء صالح االخرسهديل عبدالله احلايكميس عارف حمدمهند محمد عميرة

يسر عصري قطيشاتوالء عيسى ابو شعيرة

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

فاطمة محمد اشتيوى
منار محمد القرنة
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قسم العالج الطبيعي

د. عبد املجيد املالطي
استاذ مساعد

د. صالح العريبي
استاذ مساعد

د. سالمه الدعجة
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. سجى  حامد
استاذ مساعد
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قسم العالج الطبيعي

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

احمد عبدالرحمن علياحمد عبد كليباحمد رائد ابو الهيجاءاحمد حسني »السيد احمد« 

االء محمد قطيشاالء عبداملطلب احللوانياالء جمعة النشاشاسراء موسى ابواحلاج

بالل محمد فليفلاية سعيد النتشةايات حسن العواودةاالء محمد الصالح

محي الدين فايز مناعامجد عبد املقارنةاالء علي العموش

مهند »محمد بسام« احملتسب

محي الدين فايز مناعامجد عبد املقارنةاالء علي العموش

مهند »محمد بسام« احملتسب
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قسم العالج الطبيعي

حنان وليد احلوشيةحمزة اسماعيل الزبنحسام ابراهيم النسوربهاء الدين جبريل ابو زلطة

رمزي عاطف بني كنانةرافت زيد عمايرةخالد حسن حسنحياة منصور الدبوبي

شهناز عالءالدين حسنيسمية »محمد نور« سكيكسجى خضر ابو العدسروزلني تركي املواس

ماريا محمد شريتحليال محمد السعافنيفاطمة محمد ابوعبيدعائشة صباح عبد الله

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
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قسم العالج الطبيعي

محمود يوسف نصراللهمحمد ماهر ابو تيممحمد عقلة »االوبير الدعجة« محمد حسني حامد

نضال محمد التعمريمها محمد شحادةمالك جهاد ياسنيمعاذ بسام حسني

وجدان علي عبيداتوائل محمد املومنيهادي عبدالله سماعنةنور مفلح العموش

يزن محمود النجادا

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

دينا جابر جفال
محمد عايد قطيشات

دينا جابر جفال
محمد عايد قطيشات
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قسم التصوير اإلشعاعي

د. محمد البدري
استاذ مشارك

د. اميان احمد
استاذ مساعد

د. عامر عبابنه
مدرس مساعد

د. سالمه الدعجة
رئيس القسم / استاذ مساعد
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ماهر احمد الشديفات
محمد عبداملجيد عرابلي

معتز موسى احلامد
معتصم محمد بواعنة

قسم التصوير اإلشعاعي

علي عبداملطلب هزاميةعبدالرحمن رضوان النتشةاسامة عبدالفتاح رمانةاحمد جمعة الزمبع

عمر صدقي الزول

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

خديجة علي الربيحات

محمد احمد املقصقصزهير عمر ابو ليل

ماهر احمد الشديفات
محمد عبداملجيد عرابلي

معتز موسى احلامد
معتصم محمد بواعنة

خديجة علي الربيحات
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قسم التصوير اإلشعاعي

اسامة صدقي سالمةاحمد عنان درويشاحمد انور سروراحمد ابراهيم النجار

رسمية وليد جروانتامر عوني ضميديبسام عواد صالحاميان جمعة خضر

سوزان عيسى ابو زرسماح »محمد زيد« زكارنةسامر اديب محمدرويدة حامد سليمان

علي ابراهيم عياصرةعال عارف زيدعبير صالح الشريفنيعبد الله يوسف محمد

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
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قسم التصوير اإلشعاعي

ليلى اسماعيل السيدفداء »محمد االمني« البيانونيغسان كايد الشايبعمر حمدان النعامي

نور اسماعيل حمدانمرام احمد صباحمؤيد منر محمدمؤمن موسى اجلابري

والء علي الغنيماتوسام عودة الله الطرمانهبة خير الدين ياسنينور سمير مقبول

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

اسراء علي الشمايلة
االء علي شواقفة

رقية مفلح اخلشبانحسن حازم اقطامي
معالي عبدالرحيم طريف

اسراء علي الشمايلة
االء علي شواقفة

رقية مفلح اخلشبانحسن حازم اقطامي
معالي عبدالرحيم طريف





كلية الموارد الطبيعية 
والبيئة
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كلية الموارد الطبيعية والبيئة

األستاذ الدكتور عيد الطرزي
ق. أ. عميد الكلية

أ. د. راضي الراشدي
نائب العميد

د. محمد القنة
مساعد العميد لشؤون الطلبة
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كلية الموارد الطبيعية والبيئة

أنشئت الكلية عام 1999م وتضم ثالثة أقسام هي:
قسم علوم األرض والبيئة 	•

قسم إدارة األراضي والبيئة 	•
قسم إدارة املياه والبيئة 	•

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
التالية:  التخصصات  في  معتمدة  ساعة   )133( بنجاح  الطالب  يجتاز  أن  بعد  البكالوريوس  درجة  الكلية  متنح 
اجليولوجيا والبيئة, وإدارة األراضي واملياه, وإدارة املياه والبيئة. كما متنح الكلية درجة املاجستير بعد أن يجتاز الطالب 

بنجاح )33( ساعة بنجاح في تخصص اجليولوجيا التطبيقية.

أهداف الكلية:
تسعى الكلية لتحقيق األهداف التالية:

بناء برامج أكادميية متكاملة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا تواكب احتياجات املجتمع احمللي والعربي  	•
والعاملي.

إعداد الكوادر العلمية املتميزة في مجاالت التخطيط وإدارة وتنمية املوارد الطبيعية. 	•
رفد السوق احمللي والعربي بكفاءات متخصصة قادرة على استخدام التقانات احلديثة لتحليل وتفسير البيانات  	•

واملعلومات اجليولوجية واجليوفيزيائية والبيئية املائية والزراعية.
إجراء البحوث وتقدمي اخلدمات العلمية التطبيقية في مجاالت علوم األرض وحماية البيئة واستصالح األراضي  	•

اجلافة ومكافحة التصحر واستكشاف واستثمار املوارد الطبيعية ورفع جودة اخلامات وإدارة املصادر املائية.
دراسة املشاكل البيئة في املنطقة واملساهمة في وضع احللول املناسبة لها. 	•

الكادر األكاديمي واإلداري:
يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي البحث والتدريس في الكلية)29( عضواً يساندهم كادر إداري مكون 

من )7( إداريني.

مختبرات الكلية:
تضم الكلية )14( مختبراً حديثاً ومتطوراً في مجاالت اجليولوجيا واملعادن واجليوفيزياء التطبيقية واالستشعار 
عن بعد وكيمياء وفيزياء وميكروبيولوجيا التربة البيئية, وأنظمة املعلومات اجلغرافية, باإلضافة إلى متحف جيولوجي, 
ومحطة لألرصاد اجلوية, إضافة إلى مركز بيئة متكامل مجهز بأحدث األجهزة ذات املستوى العالي ومختبر متنقل 

لقياس األشكال املختلفة للتلوث البيئي.

تميز الكلية:
عملت الكلية على تطوير البرنامج الدراسي للتركيز على اجلانب العملي يشمل ما نسبته 25-30% من اخلطة 
الدراسية للطلبة إضافة الى التدريب الصيفي, والذي يساعد في تطوير مهارات الطلبة والكادر التدريسي, كذلك تضم 
الكلية مركز متخصص للدراسات البيئية يحوي أحدث األجهزة املتعلقة بالتحاليل الكيميائية والبيولوجية للمياه والتربة 

إضافة إلى وجود مختبر متنقل لقياس تلوث الهواء, والوحيد على مستوى األردن.

دور الكلية في خدمة المجتمع:
تساهم الكلية في معاجلة مشاكل التلوث املتعلقة باملياه والبيئة في محافظة الزرقاء, وتقدم العديد من الدراسات 
النفايات, واستكشاف املياه اجلوفية  واالستشارات اجليولوجية واجليوفيزيائية في مجاالت إنشاء السدود ومكبات 
واخلامات املعدنية, وإدارة وحتديد استعماالت األراضي وتصميم محطات املعاجلة اخلاصة للمياه وتقييم األثر البيئي, 

باإلضافة إلى مساهمة الكلية في زيادة الوعي البيئي لدى املجتمع من خالل عقد الندوات والنشاطات املختلفة.

التطلعات المستقبلية
إلى رصدها  العلمي في اجلامعة, إضافة  والبحث  الطلبة  الزالزل تخدم  إنشاء محطة لرصد  إلى  الكلية  تتطلع 
للنشاطات الزلزالية في األردن ومحافظة الزرقاء بشكل خاص, ومحطة أبحاث للدراسات الزراعية والبيئية, إضافة 
إلى إنشاء محطة للمياه العادمة لالستفادة منها في مشاريع اجلامعة ومكافحة التصحر في املنطقة ومشاريع لتطوير 

البادية األردنية.
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كلية الموارد الطبيعية والبيئة

مجلس الكلية
أ. د. عيد الطرزي

أ. د. راضي الراشدي
أ. د. عبد الرحيم حمدان

د. فاخر العكور
د. عالء احلوري
د. نزار حموري

د. صالح الدين حلمي

د. مشرق حمدي
م. عبد الكرمي عالوين

م. محمد شهبز

فنيو ومشرفو املختبرات

طارق البشيتي
زينه بدار

اإلداريون

رائد اخلاليلة
اسامه مشاقبه
فراس املومني
رانيا صالح

مراد ابو معالي
سهى الطنيب

شيرين ابوعبيد
منال عنطبيل
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قسم علوم األرض والبيئة

د. احمد املالعبه
استاذ مشارك

أ. د. عيد الطرزي
استاذ

أ. د. عبدالرحيم حمدان
استاذ

د. ختام الزغول
استاذ مساعد

د. مصدوق التاج
استاذ مساعد

د. فايز أحمد
استاذ مشارك

د. نزار احلموري
رئيس القسم / استاذ مشارك
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جعفر أبورجب
مدرس مساعد

يحيى اجلهماني
مساعد بحث و تدريس

خالد الزواهرة
مساعد بحث و تدريس

قسم علوم األرض والبيئة

د. خليل خضر
استاذ مساعد

أ. د. حسن الفقهاء
استاذ / إجازة تفرغ علمي

د. قاهر القاضي
محاضر متفرغ
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قسم علوم األرض والبيئة

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

رنا نهاد ابراهيمرحمة يوسف املرعيدانة جميل العويلبهاء الدين ناصر قنعير

دالل توفيق سرية

فاتن فراس القرمصالح احمد حوامدةشيرين محمود الظاهرسلوى محمد عبدالرزاق

احمد محمود سليم
شريهان محمود كانون

محمد احمد ملكاوي
هبة احمد زعرور

تخصص اجليولوجيا والبيئة

احمد محمود سليم
شريهان محمود كانون

محمد احمد ملكاوي
هبة احمد زعرور
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قسم علوم األرض والبيئة

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

االء عبدالله احلايكاسماء »محمد نبيل« اشتيةاسراء عيسى العداربةاسراء ابراهيم ابو لبادة

مروة نبيل بركاتالرا مثاري عباديفراس عادل جديتاويفادية نهاد اللبدي

وجدان سمير حسنهناء زكي يونسموني عبدالناصر ابو سمرامظفر خليل البراهمية

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص اجليولوجيا والبيئة

اشرف ريحان جدوع
سميا نظمي عبدالله

علي خليل الصمادي
فادية محمد مصلح

فالنتينا نظام البرغوثي

مي علي »احمد صافي«
هناء نصرالله الزيودي

اشرف ريحان جدوع
سميا نظمي عبدالله

علي خليل الصمادي
فادية محمد مصلح

فالنتينا نظام البرغوثي

مي علي »احمد صافي«
هناء نصرالله الزيودي
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قسم علوم األرض والبيئة

اميان محمد حساينايات ابراهيم راضيامل محمد ابو حمرةاالء ياسر عبدربه

حنني عماد ابو علفةبديعة سليم حسنيايناس مالك اعمرايناس جمال ابو عيشة

رائدة اسماعيل حمدانرائد عيد ربابعةديانا سالم العواودةدعد ضامن اجلزازي

شروق محمد رمضانسالم احمد بني عيسىرمي جهاد الشعيبيرزان محمد شحروري

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص اجليولوجيا والبيئة
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قسم علوم األرض والبيئة

غدير يعقوب »السيد احمد« عبير سامي احلجصالح احمد احمدشهيرة نايف القضاة

مرمي رياض جبرمرام شحادة املصريمأمون نايل اخلمايسةفادية زهير زيادة

نور احمد مصطفىمها عبدالرؤوف الصالحمنيرة عبدالرؤوف زيدانمالك اكرم القيق

والء احمد الكلوبنور سبع عبدالرحمن

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص اجليولوجيا والبيئة

ايات محمد شعالن
حنان ياسر الزريقات
رهف حسني خضير

شروق زياد بدر

عبدالعزيز عمر دردس
محمد طالب محسن
هبة جمال ابو شريف
هناء محمد الصوري



337

د. جوان عبيني
استاذ مساعد

د. محمد صالحات
استاذ مساعد

د. خلود مشعل
استاذ مساعد

د. فاخر عكور
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. مشرق حمدي
استاذ مساعد

د. محمد القنه
استاذ مساعد

أ. د. راضي الراشدي
استاذ

قسم إدارة األراضي والبيئة
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زياد شطناوي
مساعد بحث و تدريس

عبير العيسه
مدرس مساعد

قسم إدارة األراضي والبيئة
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قسم إدارة األراضي والبيئة

دميا احمد عبداحلميداميان نايف سعادةاسراء محمد اخلوالدةاسراء عثمان ابراهيم

محمد مفيد سلمان فراس حسن ابو رحمةروال سالم ابراهيمرمزي محمد جفال

تخصص إدارة األراضي واملياه
خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

بدر سميح املنسي

اسالم عارف حسن
اماني علي عباهرة

براء محمد ابو خديجة

جمانا عبدالقادر القناص
خالد نواف اخلالدي
رانية ابراهيم العمري

صالح عبدالقادر النجار
محمد زاهر كساب
يحيى عبدالله باكير

اسالم عارف حسن
اماني علي عباهرة

براء محمد ابو خديجة

جمانا عبدالقادر القناص
خالد نواف اخلالدي
رانية ابراهيم العمري

صالح عبدالقادر النجار
محمد زاهر كساب
يحيى عبدالله باكير
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قسم إدارة األراضي والبيئة

منى ماهر البظ

اميان سعود اخلرابشةاسماء محمود »عثمان عواد« ادمون الياس دامونيابراهيم عبدالرحمن ابو عرقوب

ثناء احمد ارتيمةثامر جمعة حرز اللهمتام غالب قطيشاتتغريد احمد ياغي

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص إدارة األراضي واملياه

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

احمد ربحي حمدان
االء محمد احمد

الياس سمير احللو

اماني عبدالله الرفاعي
متارا صفوان الغرايبة
سماح انور الشقيري

عالءالدين مروان النواهضة
هبة احمد البكيرات
هبة جميل صبيحة

احمد ربحي حمدان
االء محمد احمد

الياس سمير احللو

اماني عبدالله الرفاعي
متارا صفوان الغرايبة
سماح انور الشقيري

عالءالدين مروان النواهضة
هبة احمد البكيرات
هبة جميل صبيحة
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نانسي محمود البراغيثيميس منير ظاهرمرام محمد الكراعنيفداء خالد »عبدالقادر برهم« 

فاتن محمود السلجيعرين صالح الدين شرفعبير محمد الفيوميعبداخلالق محمود عيسى

شيرين فيصل النعسانسجا سيف الدين ربابعةرائف عارف االبراهيمجمانة هاني الطيار

يزن فائق شوشاريهديل تيسير ابو صالحهبة محمد الشاعر

تخصص إدارة األراضي واملياه
املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم إدارة األراضي والبيئة

ابراهيم طه احمد
أحمد عبدالرحمن عبابنة
سماء بديع ابو الهيجاء
صفاء توفيق جودية
منذر محمد اجبارة
نور انور الشقيري
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قسم إدارة المياه والبيئة

د. محمود ابواللنب
استاذ مساعد

د. بسام مريان
استاذ مشارك

عمار الشايب
مدرس مساعد

د. صالح الدين جبر
استاذ مساعد

د. علي الناقة
استاذ مشارك

د. عالء احلوري
رئيس القسم / استاذ مساعد
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قسم إدارة المياه والبيئة

صفاء مصطفى محمدسامر عبدالله يوسفزينب خالد ابو جامعرهام عودة البدور

رنا نبيل القاسمرغدة زهير عرمانرشا كاظم التركبيان فؤاد جروان

محمد محمود عياصرةمحمد شوكت ابو الويفاطمة سفيان قاسمفاتن مهيب الفارس

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

اميان احمد شيشاني
سهاد محمد احلراسيس

عبدالله محمد املشاقبة
مالك نعيم ابو الروس

اميان احمد شيشاني
سهاد محمد احلراسيس

عبدالله محمد املشاقبة
مالك نعيم ابو الروس
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وفاء سليم ابو فارسمهند هاني عفانةمنى »عمر خميس« ابراهيممحمود محمد جرادات

خريجو الفصل األول 2009/2008

قسم إدارة المياه والبيئة

االء محمد احلالجاالء قاسم ضمرةاالء زكي شاهنياحمد عبدالرحيم املصري

جمان سعد الشنيكاتتهاني صدقي عاديتغريد علي اخلواجااميان محمد غباين

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

احمد لكهيل
االء عبدالكرمي الهربيشي

اماني سامي مرعي
بشرى سليمان مصطفى

عبدالرحمن عمر البوريني
هشام رسمي ابو عبيلة

احمد لكهيل
االء عبدالكرمي الهربيشي

اماني سامي مرعي
بشرى سليمان مصطفى

عبدالرحمن عمر البوريني
هشام رسمي ابو عبيلة
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دعاء »محمد جنيب« الدويريخضر يوسف محمدحنني شهاب الدين البرغوثيحنان عبدالرزاق بركات

رويدة اسماعيل الزعاريررنا سالم املعايطةربى ماهر املوسىدياال طالل دودين

فاتن ابراهيم املهناعمرو عادل ابو عوضعائشة يوسف محمودسالم وليد ابو كركي

مي اسماعيل نوفلمنى »جميل ابراهيم« عوضمحمد صابر حسنمأمون شكري ادريس

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم إدارة المياه والبيئة
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والء محمود احمدهبة نزيه جمالهبة عزمي الشيخ

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم إدارة المياه والبيئة

أسامة فوزي مصطفى
ايات حسن مقابلة

داليا محمد ابو غربية

سمر ابراهيم النسور
هيا داود حميد

خريجو الماجستير

والء وليد سعيدالنا بيان شعيب

خريجو الفصل األول 2009/2008

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

تخصص اجليولوجيا التطبيقية

داليا محمد القنة
رزان سالم اخلاليلة
رنا خالد أبواصبع

فداء يوسف فايد
محمود صالح جرادات
هدى محمد سمارة



معهد الملكة رانيا 
للسياحة والتراث
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معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث

الدكتور أحمد مالعبة
ق. أ. عميد الكلية

د. حسني القدرة
مساعد العميد
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معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث

مت إنشاء املعهد عام 1999م, ويضم املعهد ثالثة أقسام هي:
قسم السياحة املستدامة. 	•

قسم إدارة املوارد التراثية. 	•
قسم احملافظة على اآلثار. 	•

تخصص إدارة الفنادق )قيد اإلنشاء(. 	•

الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد:
مينح املعهد درجة البكالوريوس بعد أن يجتاز الطالب بنجاح )134( ساعة معتمدة في التخصصات التالية: اإلرشاد 

السياحي, إدارة املوارد التراثية واملتاحف, احملافظة على اآلثار.
كما مينح درجة املاجستير في تخصص آثار احلضارات العربية القدمية.

أهداف المعهد:
تأهيل الكوادر والكفاءات الواعية بضرورة التنمية السياحية وتعزيزها كمصدر دخل مع التأكيد على سالمة املواقع  	•

واملكتشفات األثرية وحمايتها وصيانتها وإدارتها إدارة سليمة.
إجراء املسوحات والتنقيبات األثرية والدراسات االستشارية في مجال السياحة واآلثار والتراث. 	•

إنشاء قواعد بيانات إلكترونية في مجال السياحة واآلثار والتراث والفندقة. 	•
إنشاء متحف للتراث احلضاري والطبيعي في محافظة الزرقاء. 	•

الكادر األكاديمي واإلداري:
بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعدي البحث والتدريس في املعهد )24( عضواً, كما بلغ عدد أعضاء الهيئة 

اإلدارية )8( إداريني.

موفدو المعهد:
أوفد املعهد طالبني للحصول على درجة الدكتوراه في تخصصات علم املتاحف.

طلبة المعهد:
بلغ عدد طلبة املعهد خالل العام اجلامعي 2009/2008 )513( طالباً وطالبة في مستوى البكالوريوس. و)22( 

طالباً وطالبة في مستوى درجة املاجستير.

المختبرات والتجهيزات:
يضم املعهد العديد من املختبرات والتجهيزات احلديثة, ومن أبرزها: مختبر علم احملافظة على اآلثار, ومختبر 
نظم معلومات أثرية, ومختبر االستشعار عن بعد في اآلثار, ومختبر التنقيبات األثرية, ومختبر التصوير الفوتوغرافي, 

ومختبر املسح األثري.

دور المعهد في خدمة المجتمع:
يقوم املعهد بتنظيم املؤمترات والندوات وورش العمل للمجتمع احمللي, واملشاركة في عقد دورات مختلفة في مجال 

السياحة واآلثار والتراث على املستويني احمللي والدولي.

التطلعات المستقبلية:
يتطلع املعهد إلى إنشاء متحف تراثي, وإحياء القرى التراثية الستخدامها في أغراض السياحة املستدامة, وعمل 

مكتبة خاصة لرصد الوثائق التراثية وتصويرها.
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معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث

مجلس الكلية
د. احمد مالعبه
د. حسني القدره
د. إياد املصري

د. يحيى الشوابكه
د. أحمد عجاج
د. محمد وهيب

د. ميرنا مصطفى

د. فراس عالونه
السيد محمد الغويري

رئيس بلدية الزرقاء / ممثل املجتمع احمللي
السيد عقلة الزيود

رئيس بلدية الهاشمية اجلديدة / ممثل املجتمع احمللي
السيدة حياة الزواهرة

ممثل املجتمع احمللي

فني ومشرف املختبرات

فواز اسحاقات

اإلداريون

مجدولني بلعاوي
مرمي زيود

نبيله احلوتري
ختام ابوهنية

جهاد رشيد
تيسير اخلاليله

رواء عويس
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قسم السياحة المستدامة

د. ميرنا مصطفى
استاذ مساعد

د. خالد دغلس
استاذ مساعد

د. حسني القدرة
استاذ مساعد

د. فردوس العجلوني
استاذ مساعد

نرمني خصاونه
مساعد بحث و تدريس

د. اياد املصري
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. فردوس العجلوني
استاذ مساعد
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قسم السياحة المستدامة

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

اندريا نبيل عشم اللهامل خالد سماحةاحمد عالءالدين السيفياحمد باسم كيوان

رامي محمد الشبول

سارة مصطفى حمارشةرغدة ابراهيم الصعيديمتارا جريس سمارنةانسام هاشم سالم

احمد خالد اشرف
احمد ماهر حمد
اماني نايف جروان
حازم كامل حداد

دميا اسماعيل الزعبي
روشيل عدنان الرواشدة
عامر صالح البراسنة

هبة محمد اسعد

تخصص إرشاد سياحي

حازم كامل حداد

احمد خالد اشرف
احمد ماهر حمد
اماني نايف جروان
حازم كامل حداد

دميا اسماعيل الزعبي
روشيل عدنان الرواشدة
عامر صالح البراسنة

هبة محمد اسعد
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قسم السياحة المستدامة

عالء محمد حمدانعادل عايد السبولسناء »محمد هاني« مصطفىسفيان احمد الشطناوي

فردوس بسام لبادةفتحي يوسف املقابلةعلي خالد النبتيتيعلي اسماعيل جاداحلق

منال محمد منصورمحمود صبحي املصريمحمد عفيف خليلمحمد رسالن حمد

هدى حامد حبيبةهاني محمود شعبان

خريجو الفصل األول 2009/2008

احمد ايوب حماد
دارين فتحي املصري
دالل رفاعي محمد
فادي موسى حيمور

فالح عبدالله الرواحنة
فداء حسن ابراهيم

مليس فايز عريقات
محمد حسني خالد
محمد خالد صالح

محمود حسن الشمالي
موفق حسن العلي

ياسني احمد النمرات

تخصص إرشاد سياحي
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امجد احمد عبدالقادراماني محمد احلمداسيل محمد عبداجلواداحمد هاشم صبري

جبر عليان عبداللهمتارا زياد بدربهاءالدين خالد ملحمبدر حسن الشهيل

رأفت مصلح اجلمرةديانا كمال لبزوحنان عصام سلطانحنا انطون حداد

عبدالرحيم عوني الشاميصالح عواد زريقاتروابي فتحي التركمانرزان رياض العمارين

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم السياحة المستدامة

تخصص إرشاد سياحي
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فارس محمد الشرشفادية عيد احلويطاتعمر محمد اخلزاعلةعصام محمود العزام

مالك جورج »فان فرجنني« لينا »محمد هشام« الصاحليفلسطني محمود صبحفراس كمال القسيس

محمد محمود درسمحمد سميح سمورمحمد خالد اخلطابمحمد جمال الرشق

محمود زياد الدويريمحمود احمد املبيضنيمحمد يوسف الصالحمحمد موسى حبو

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم السياحة المستدامة

تخصص إرشاد سياحي
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نفني احمد ابو الربمراد عيسى حترمحمود محمد احمليسنمحمود صبري القيسي

وسام جورج حدادهناء علي ابو زرقةنورالدين جميل سعدنور نافز نوفل

يزن نزار البدوييزن باسم احلورانيياسمني عصام العكليكوفاء يوسف اخلطيب

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم السياحة المستدامة

تخصص إرشاد سياحي

اسراء عبدالكرمي بالو
حمزة احمد نغيمش
خالد هشام احملتسب
زياد جمال العكروش

محمد خليل النجار

اسراء عبدالكرمي بالو
حمزة احمد نغيمش
خالد هشام احملتسب
زياد جمال العكروش
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قسم إدارة الموارد التراثية

د. أحمد عجاج
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. مهدي عبدالعزيز
استاذ مساعد

د. محمد وهيب
استاذ مشارك

انور اجلازي
مساعد بحث و تدريس

د. شذى أبو خفاجة
أستاذ مساعد

د. راما الربضي
استاذ مساعد
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قسم إدارة الموارد التراثية

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

منال راقي عبداحليمروة ماهر اسعداكرام نواف الشرباتي

اسماء احمد الشديفاتاحمد عبد كنعان

يوسف ماهر عايشعبدالله فهد »حب الرمان«

اكرم ماهر ابو شنب
اماني عبدالرحمن احلنيطي

بكر فايز منصور
عال مراد زوايدة

تخصص إدارة املوارد التراثية واملتاحف

اكرم ماهر ابو شنب
اماني عبدالرحمن احلنيطي

بكر فايز منصور
عال مراد زوايدة

يوسف ماهر عايشعبدالله فهد »حب الرمان«
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قسم إدارة الموارد التراثية

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص إدارة املوارد التراثية واملتاحف

رنا سليمان ابو زيددمية يحيى خليلدانة غالب جودةحمزة خميس اندي

ميس فايز مطرفاطمة عبداحلي الطاهرزينة زهير عبدالله

اكتشاف أروع نفق في العالم / احلريدة - البادية
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قسم المحافظة على اآلثار

د. محمد اخلليلي
استاذ مساعد

د. نايف حداد
استاذ مساعد

د. بالل خريسات
استاذ مساعد

د. يحيى الشوابكة
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. فادي بلعاوي
استاذ مساعد

د. شرف خضر
استاذ مساعد

د. فراس عالونه
استاذ مساعد
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د. عبدالرؤوف مياس
استاذ مساعد

د. شاهر ربابعة
استاذ مساعد

قسم المحافظة على اآلثار

اكتشاف نفق البادية - البشرية / البادية األردنية
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قسم المحافظة على اآلثار

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007
تخصص علم احملافظة على اآلثار

هديل ابراهيم الشرقاويمنى ابراهيم محمد

خريجو الفصل األول 2009/2008

عمر احمد النصيرات
عمرو سفيان دياب

فؤاد محمد ابو دامس
محمد عبدالرؤوف القيسي

غدير عارف الهناندةبيان نهيد الدارياسماء محمد عبدالهادياحمد فيصل رواشدة

االء محمود بطاينة
اماني خضر سمرين
رشا عدنان محمود

رميا سعيد السدودي
سماح سمير منكو
غادة وليد نبهان

منتهى محمد الزيود

محمد فؤاد عبيداتمؤمن »محمد خير« عبيدات

عمر احمد النصيرات
عمرو سفيان دياب

فؤاد محمد ابو دامس
محمد عبدالرؤوف القيسي
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قسم المحافظة على اآلثار

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص علم احملافظة على اآلثار

شيرين انور اخلطيبسناء محمود حساندالل صالح كنعانانصاف ساطي نصار

محمد »رضاطالب« ابو حيةمحمد برهان ابو غامنمارلن سليمان النمريفاطمة خالد قطيشات

وسام نبيل عالوي

احمد عمر عبدالهادي
صابرين عاطف ابراهيم
صالح عثمان احلمامرة

مهران أنور مقداد
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خريجو الماجستير

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007
تخصص آثار احلضارات العربية القدمية

محمد امني عبداجلواد

احمد مبارك الزواهرة
آالء زياد آل سيف

فاطمة يوسف جلبوش
لينا جورج كززيان

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008



كلية
األمير الحسين بن عبداهلل الثاني

لتكنولوجيا المعلومات
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كلية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات

األستاذ الدكتور صالح العقيلي
عميد الكلية

د. سحر العدوان
نائب العميد
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كلية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات

مت إنشاء كلية األمير احلسني بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا املعلومات عام 2001م, وتضم األقسام التالية:
علم احلاسوب وتطبيقاته. 	•
نظم املعلومات احلاسوبية. 	•

هندسة البرمجيات. 	•

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
متنح الكلية درجة البكالوريوس بعد أن يجتاز الطالب بنجاح )132( ساعة معتمدة في التخصصات التالية: علم 

احلاسوب وتطبيقاته, ونظم املعلومات احلاسوبية, وهندسة البرمجيات.

أهداف الكلية:
رفد السوق األردنية والعربية بالكفاءات العلمية املؤهلة القادرة على إحداث التغيير التقني املطلوب على املستويني  	•

احمللي والعربي.
إعداد خريجني قادرين على حتليل وتصميم األنظمة احلاسوبية وطرق تنفيذها وإدارتها من خالل تعريفهم بعلم  	•
احلاسوب وفروعه األساسية وتطبيقاته املختلفة, وأيضاً من خالل تعريفهم على طرق وتصميم النظم البرمجية 

املختلفة ومراحل تنفيذها, وصناعة البرمجيات.

مختبرات الكلية:
يحوي مبنى الكلية )12( مختبراً مربوطاً بشبكة داخلية تستخدم إلكساب طلبة الكلية وطلبة اجلامعة املهارات 
للتعليم اإللكتروني, ومختبر  الوسائط, ومختبر  إلى وجود مختبر متعدد  األساسية في تطبيقات احلاسوب, إضافة 

.UNIX التصميم الرقمي, ومختبر الشبكات, ومختبر هندسة البرمجيات

دور الكلية في خدمة المجتمع المحلي:
تعمل الكلية على خدمة املجتمع في قطاع تكنولوجيا املعلومات وذلك من خالل: عقد الدورات التدريبية في تقنيات 
احلواسيب ومهارات استخدام اإلنترنت. وكذلك تعقد الكلية دورات متخصصة في مجاالت صيانة أجهزة احلاسوب, 
وتصميم مواقع إنترنت, وبرمجيات التصميم والرسوم, ومجاالت استخدام التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد, ومجال 
شبكات احلاسوب, واحلصول على شهادة IC3. كما تقوم الكلية بتنفيذ دورة Cisco بإشراف وتدريب متخصصني 

أكفاء في هذا املجال للمتقاعدين العسكريني وأبناء املجتمع احمللي.

الكادر األكاديمي والفني واإلداري:
بلغ عدد مشرفي مختبرات  األكادميية, كما  الرتب  من مختلف  التدريسية )18( عضواً  الهيئة  بلغ عدد أعضاء 

احلاسوب في الكلية )16( مشرفاً. وعدد أعضاء الهيئة اإلدارية )7( أعضاء.

تميز الكلية:
حصلت الكلية على املركز األول في امتحان الكفاءة اجلامعية في دورة عام 2007 في تخصص هندسة البرمجيات 

وعلى املركز الثالث للمجموعة األولى في تخصص نظم املعلومات احلاسوبية.
تطلعات الكلية المستقبلية:

تأسيس مكتب املواصفات واملقاييس لتكنولوجيا املعلومات لضمان جودة مواصفات البرمجيات واملعدات اخلاصة  	•
بتكنولوجيا املعلومات.

استحداث برامج دراسات عليا في علوم احلاسوب. 	•
تعزيز عالقات التعاون مع املؤسسات والشركات العاملية الرائدة في مجال تكنولوجيا املعلومات والتعليم اإللكتروني  	•
والشبكات لتدريب الطلبة ومنحهم شهادات عاملية في املجاالت املختلفة في تكنولوجيا املعلومات من هذه الشركات 

العاملية, باإلضافة إلى سعي الكلية لتأسيس مركز تدريب متقدمة.
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كلية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات

مجلس الكلية
أ.د. صالح العقيلي
د. سحر عدوان
د. نافع كوركيس

د.إبراهيم العقيلي

د. إباء فيومي
د. سعاد الرموني
د. أحمد خصاونة
د. إبراهيم عبيدات

فنيو ومشرفو املختبرات

احمد الربابعة
ناهد حميدان
عرفات ابوملوح

ربى الزامل
رامي جرادات
فداء مسعود
ايات االحمد
مرام الشمالي

حنني حجازي
ضحى قطيشات

صفاء »احلاج صالح«
نهله اخلطاطبة
اماني اسماعيل

هند ربعي
منار الرفاعي
رامي الطوس
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اإلداريون

غيداء البلتاجي
نهى عطيات

ناديه االغراب
ليلى القالب
عال العموش

مروان رحاحلة
عبدالله الشرع

كلية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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د. سعاد الرموني
استاذ مساعد

د. ابراهيم العقيلي
استاذ مساعد

د. اباء فيومي
استاذ مساعد

قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

Dr. Ashit Kumar
استاذ مساعد

د. محمد بصول
استاذ مساعد

د. سحر عدوان
استاذ مساعد

د. نافع كوركيس
رئيس القسم / أستاذ مساعد
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د. محمد عبابنه
استاذ مشارك

د. ابراهيم عبيدات
استاذ مساعد
رنا احملمود

مدرس مساعد

فيروز حسني
مدرس مساعد

صبحية الصاحلي
مدرس مساعد

سميه ابو غوش
مدرس مساعد

قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

ساري عواد
مدرس مساعد

زاهر صالح
مدرس مساعد

امال كراجه
مدرس مساعد



372

قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

انس عمران العمرياماني احمد عبوشياالء مروان الصمادياحمد بالل طربية

فارس محمود عبدالقادردانيا وليد النجاراالء احمد املبيضني

خالد محمد الكسجيحمزة محمد عدوانجراح وجيه ابو بكربشار اجريد اخلوالدة

احمد سعدات عميرة
احمد محمد ابو جنم

امين محمود محمود
زيد جمعة العبدالالت
زيد سليم ابو الوى

محمد علي »الشيخ محمد مرعي«
محمد عمر عبدالهادي
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قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

عصام احمد اجلالوديصفاء خالد الشديفاتسامي عطا عبداللهدارين زياد حماتي

محمود مصطفى مهداويمحمد منذر الصواحلةمحمد غازى احمدمازن محمد ابو طويلة

هيا احمد ابراهيمهديل حسني ابو نبعةمنى حسن مالحمنال سليمان املعايعة

خريجو الفصل األول 2009/2008

هيثم عزت صالح

امل عبد املعطي طه
حمزة خالد حرزالله
خالد سعيد جزر

سائد نظمي عبداحلليم
سناء علي اخلوالدة

عبادة إبرهيم جهيمان
عبدالله احمد شنبو

عمر عبدالرحمن اخلليلي
محمود ابراهيم قنديل
هبة خضر السرخي
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ايات احمد الصرايرةاالء احمد الشديفاتاروى محمد ابراهيمابراهيم عيسى عويس

رزان بسام مشهورجمانه اسحق علياناياد محمد اصالح الشيخهاياد عصام كلبونه

سمية ماهر برهمسخاء محمد كريشانسحر سعود النابلسيساره محمد زهران

علي حسني السعوعالء علي فودهصفاء حسني رجبسيراء فواز الطراونه

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم علم الحاسوب وتطبيقاته
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فادي محمود العظماتعمر واصف حجازينعمر مروان الدباسعمر عبد العزيز عبد العزيز

محمد محمود قطاشمحمد سامي اخلواجامحمد حسن اخلطيبمؤمن عدنان حسن

يزن خالد حسننور هاني عمرجنالء علي العنسيمحمد نايل الرقاد

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

احمد علي العكايله
اسامة ضيف الله النواوي

اسماء محمد السرحان
طارق زياد احمليسن

احمد علي العكايله
اسامة ضيف الله النواوي

اسماء محمد السرحان
طارق زياد احمليسن
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قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

د. يوسف كيالني
استاذ مساعد

د. احمد اخلصاونه
استاذ مساعد

د. إباء فيومي
رئيس القسم / استاذ مساعد



377

قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

رامي نصرى نصارحمادة عباس الصفديانعام حسان اللحاماحمد محمد عبدالله

صهيب ابراهيم عبدالكرمياسامة دياب عيسى

عمر محمد العمريعايدة كامل خوالدةسناء وصفي عبدالرحمنرهام محمد دنون

انس عبدالكرمي الغويري
بصير محمد العمور

حمود فليح القومياني
سعد مروان حمدان

سوزان ماجد ابريوش

محمد اسعد جبارة
هديل مازن فليفل

انس عبدالكرمي الغويري
بصير محمد العمور

حمود فليح القومياني
سعد مروان حمدان

سوزان ماجد ابريوش

محمد اسعد جبارة
هديل مازن فليفل
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قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

محمد ابراهيم مسكماهر منذر سلمانليلى زكريا العطاريلبنى هشام ابو حمدة

ميساء خضر »ابو دقراخلماش«محمود عبداملجيد الصاحليمحمد عبد املعطي نوفلمحمد خليل التنح

يارا بسام بشيرهديل جمال الشومليهداية عطاالله الرفايعةهبة سامح خمش

خريجو الفصل األول 2009/2008

ياسمني كمال حسني

احمد امني صبيح
اسراء زياد ابوصالح
اميرة عيسى البدور

سارة يونس ابوغليون
هديل جهاد صالح

واثق جميل ابوصقر

احمد امني صبيح
اسراء زياد ابوصالح
اميرة عيسى البدور

سارة يونس ابوغليون
هديل جهاد صالح

واثق جميل ابوصقر
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حمدي محمد الدعوساميان موسى احملارمهاسيل حتسني السنجالوياسامه محمود خدرج

دعاء صبحي خاطردانة رأفت قاقيشخديجه محمد القدوميحنان يوسف بشير

سناء محمد اخلوالدهروان سليمان عسافدينا سفيان العليواتديانا عصام الدحله

محمد بركات ابو كركيلبنى فاروق القريوتيغنى رافع خضرغصون عبد الله جرار

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية
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مها خليل داودمراد منذر عبد يدكمحمد فايز عيسىمحمد عيسى شتات

وفاء محمد القزقهال علي ابو سرحان

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

روان عبدالقادر أبوصيني
رمي رياض محمد الكيالي

سامر فهيم حداد

ستيفاني فرديناند املرجي
سناء تيسير حالوه

فوزية عبدالصمد شيخ علي
محمود احمد مسعود

محمود يوسف ابراهيم
منى عصام البواب
والء حمدان برهوم

روان عبدالقادر أبوصيني
رمي رياض محمد الكيالي

سامر فهيم حداد

ستيفاني فرديناند املرجي
سناء تيسير حالوه

فوزية عبدالصمد شيخ علي
محمود احمد مسعود

محمود يوسف ابراهيم
منى عصام البواب
والء حمدان برهوم
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قسم هندسة البرمجيات

د. إباء فيومي
أستاذ مساعد

د. ابراهيم العقيلي
رئيس القسم / استاذ مساعد

د. نافع كوركيس
أستاذ مساعد
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قسم هندسة البرمجيات

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

اسيد ابراهيم اخلواجااسيا عبد ربه ابوفودةاسماء طه ابوسرحاناحمد علي عوض

احمد حسني الطالفحة

امين عصام جبرانس زهير عبيداتاميرة نايف العموشاالء فؤاد هنطش

سلوى رشاد اجلابري
عماد عبدالرحمن العليمات

النا عبدالله القصيرعمر محمود ابو هيكل
معتز جمعة الشيشاني

سلوى رشاد اجلابري
عماد عبدالرحمن العليمات

النا عبدالله القصيرعمر محمود ابو هيكل
معتز جمعة الشيشاني



383

قسم هندسة البرمجيات

روان محمد مراشدةرغدة حافظ احلمصيجمال بن »محمد تيسير« هيكلباسل عماد عبدالعزيز

عمر طالل الزعبيعلي عبدالوهاب الشيشانيعبدالعزيز فاروق اسعدساري مشيل سركسيان

ياسمني جمال سكرنسرين ابراهيم حربمنار عطية طرخانلؤي يوسف مصلح

خريجو الفصل األول 2009/2008

احمد محمد حمدان
روان بهاء الدين سعد

رمي عبد االله السطل
سوزان احمد مقدادى

محمد خالد عيسى
مي محمد ابوجازوة

احمد محمد حمدان
روان بهاء الدين سعد

رمي عبد االله السطل
سوزان احمد مقدادى

محمد خالد عيسى
مي محمد ابوجازوة
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اميان رجا بطاينهاشرف عزو العويوياشرف حمزه الصفدياسامه عدنان الصمادى

ديانا بكر التكروري التميميدعاء زياد القدسهدانة معني اسعداميان وجيه يوسف

رمزي احمد جبررافت محمود احلموىدينا يحيى الدمسيسدميا مصطفى املصرى

سارة محمود علي املشاقبةزكيه سلمان السلمانرمي محمود الطهراويروان عبد املجيد موسى

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم هندسة البرمجيات
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طارق نايف القاسمسمير راتب صباحسعد الدين حسني شرميسحر منصور العموش

عالء مفلح املشاقبةعال عمر حربعبير اسعود مصطفىعايش محمد علي

لينا احمد ابو خليللؤي مازن جويحانغاده فايز العليماتعمرو ادريس القضاة

محمد علي فقيهمحمد دياب ابو حمدمالك يوسف ابو حامدهماجد حسني ابوصوصني

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم هندسة البرمجيات
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نور حسني بني سالمهمهند يوسف السوقيمفيد عاهد الزعبيمعاوية سامي انعيم

والء يوسف عبد الوهابوسيم صالح محمدهشام سعيد مرعيهديل حسام الدين ابو بكر

يوسف سلمان ربابعهيحيى عبدالله العموش

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

قسم هندسة البرمجيات

اروى ابراهيم الزيود
االء شاهر ابو حشيش

سعد علي الكرمي

عادل خالد »حميد اخلوالدة« 
فاتن عبد الكرمي بني احمد
مالك عبد الكرمي عالن

اروى ابراهيم الزيود
االء شاهر ابو حشيش

سعد علي الكرمي

عادل خالد »حميد اخلوالدة« 
فاتن عبد الكرمي بني احمد
مالك عبد الكرمي عالن



كلية الملكة رانيا 
للطفولة
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كلية الملكة رانيا للطفولة

الدكتورة ثيودورا دي باز
ق. أ. عميد الكلية

د خلود دبابنة
نائب العميد
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كلية الملكة رانيا للطفولة

أنشئت كلية امللكة رانيا للطفولة عام 2002, وتضم قسم تربية الطفل.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
متنح الكلية درجة البكالوريوس بعد أن يجتاز الطالب بنجاح )132( ساعة معتمدة في التخصصات التالية: تربية 

الطفولة املبكرة, ورعاية الطفولة املبكرة, كما متنح الكلية درجة الدبلوم املهني في العمل االجتماعي.

أهداف الكلية:
تسعى الكلية إلى حتقيق األهداف اآلتية:

تقدمي برامج أكادميية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا إلعداد اختصاصني في مجال تربية الطفل  	•
ورعايته, ومجال التشخيص والتدخل املبكر لألطفال, ومجال اإلدارة واإلشراف على مؤسسات رعاية األطفال, 

ومجال التربية اخلاصة.
املساهمة في توفير قاعدة من املعلومات العاملية والعربية لتوجيه القرارات التربوية املتعلقة بإعداد العاملني في  	•

مجال تربية أطفال ما قبل املدرسة, وتنظيم اخلدمات التربوية والنفسية اخلاصة بهم.
املساهمة في تقدمي خدمات للمجتمع احمللي األردني والعربي تشمل عقد الندوات والورش والبرامج التدريبية  	•

واالستشارات للمؤسسات التي تعنى باألطفال وأسرهم.
توفير خدمات تشخيصية وعالجية للمشكالت املرتبطة باألطفال وأسرهم. 	•

العمل على تأسيس روابط ما بني اجلهات احمللية في مجال الطفولة واجلهات العربية والعاملية. 	•
إجراء البحوث التربوية والنفسية املتخصصة في مجال الطفولة, وتوفير املواد التعليمية والعلمية اخلاصة بتربية  	•

وتعليم األطفال الصغار ورعايتهم سواء تلك املوجهة للطفل أو املعلم أو األسرة.
العاملة في املراكز ورياض األطفال من اجل رفع كفاءاتهم وتطوير  للكوادر  أثناء اخلدمة  التدريب  توفير فرص  	•

أساليب تعاملهم مع األطفال والعناية بهم.

الكادر األكاديمي واإلداري:
بلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية )10( أعضاء و)4( إداريني ومشرفني اثنني للتدريب امليداني.

أعداد الطلبة في الكلية:
يبلغ عدد الطلبة املسجلني في الكلية للعام اجلامعي 2009/2008 )499( طالباً وطالبة.

التطلعات المستقبلية:
إنشاء قسم للتربية اخلاصة تابع للكلية مينح درجة البكالوريوس في التربية اخلاصة. 	•

إنشاء روضة ومركز لرعاية الطفل مرتبط بالكلية. 	•
جتهيز وحدة إرشاد للطفل واألسرة. 	•

إنشاء تخصصات على مستوى الدراسات العليا في مجال الطفولة املبكرة. 	•
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كلية الملكة رانيا للطفولة

مجلس الكلية
د. ثيودورا دي باز
د. خلود دبابنة

د. فتحي احميدة
د. سهى احلسن

د. محمود الكفاوين
ممثل املجتمع احمللي

السيدة سهاد العتوم
ممثل املجتمع احمللي

اإلداريون

وصفي شطناوي
اسماء ابو دلبوح

سالي عمرو

نور اخلوالده
انعام ابو رضوان

محمود طه
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كلية الملكة رانيا للطفولة

د. خلود الدبابنه
استاذ مساعد

د. حنان طقش
استاذ مساعد

د. اميه احلسن
استاذ مساعد

د. مرفت فايز
استاذ مساعد

د. ابراهيم جميعان
استاذ مساعد

د. فتحي احميده
رئيس قسم تربية الطفل / استاذ مساعد

د. سهى  احلسن
استاذ مساعد
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د. مصطفى اخلوالدة
مدرس مساعد

كلية الملكة رانيا للطفولة

د. ملا عثمان
استاذ مساعد
د. ملا عثمان
استاذ مساعد
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قسم تربية الطفل

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

اماني احمد خليفة
انعام غسان مسعود
ثراء جودت طوالبة

ختام سلمان ابو صعيليك
رمي محمود الزعبي

هنادي حسن ابو حسان

معتز نواف الرضوانعالية يوسف ابوحسنةساجدة سميح »احلاج حسن«

تخصص رعاية الطفولة املبكرة

خريجو الفصل األول 2009/2008

رنا عبداملجيد الرفاعياميان عيسى ابنياناميان عبدالله حسناماني علي التلولي

هديل حسني احلوامتةهبة عيد القوقزةفردوس احمد بشاتوةرميا احمد بني احمد
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قسم تربية الطفل

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص رعاية الطفولة املبكرة

اسراء حسام عاصياروى فرحان الداوداحمد فضيل عيدابتهاج محمد ابو صيام

اسماء مصطفى شديفاتاسماء عبد الله عيدةاسما مصطفى حنانةاسالم مصطفى الشريف

ايات رجب الربيحاتاالء خيري مقاطفاالء حمدى ابو حميدةاالء بهيج جابر

اميان عمر البزوراميان عصمت ارسالنايات سليم عبد اللهايات سامر ابو حمد
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جمالت نبيل احلنبليبيان علي عبد الرحمنبنان بالل الشافعياميان »محمد عوني« عمرو

دعاء محمد العليدعاء عبد املجيد اخلطيبخولة عيد خوالدةحنان عبد الكرمي الهبارنة

زين جميل الشديفاتروان عبد الستار املصريدينا نايف العالمدنيا محمد الشرع

صفاء احمد العزازمةصابرين كاظم مطرسميرة عبد احلميد الزريقاتسارة عبد املجيد جرادات

قسم تربية الطفل

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص رعاية الطفولة املبكرة
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منى فالح العموشملى مصطفى احلاج محمودفايزة محمود املمشاقبةفاطمة محمد الشديفات

هبه عبد املهدي القيمريهبة علي الزيودهبة حمدى الشقيراتميساء سميح ابوغنام

وفاء نادر »زيد الكيالني«وصال محمد الفاحت عبد اللطيفهديل موسى الطويل

قسم تربية الطفل

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص رعاية الطفولة املبكرة

مها محمد اخلزاعلةسمية يوسف ابو كفاالء صالح بني عواد مها محمد اخلزاعلةسمية يوسف ابو كفاالء صالح بني عواد
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قسم تربية الطفل

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

خريجو الفصل األول 2009/2008

هبة محمود اخلوالدةمي عقلة احلراحشةاسراء »محمدسمير« الطرزي

تخصص تربية الطفولة املبكرة

دانية ياسر ابو خلفدانة عبدالعزيز كوكشامين احمد ابو هويدياية ابراهيم العايدي

عبير عيسى اخلوالدةصفاء يحيى مباركرفيدة زايد الشلولرغدة مظهر جرار

حياة احمد اخلوالدةاميان امني زبن

هبة محمود اخلوالدةمي عقلة احلراحشةاسراء »محمدسمير« الطرزي
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قسم تربية الطفل

خريجو الفصل األول 2009/2008
تخصص تربية الطفولة املبكرة

نداء احمد صوافطةمنال منصور ابو جاجةمنار صالح خليفةعال تيسير ابو صيام

هيفاء محمود ابو ركبةهالة غالب خليل

اريج محمد املشاقبة
ايثار مجاهد البوز

اميان مفلح الشرفات
مجد علي االخرس

مقبولة سليمان الدغمي
منى سليمان العموش
وفاء ابراهيم النصار

وفاء عزمي »القاحوش السويطي«

اريج محمد املشاقبة
ايثار مجاهد البوز

اميان مفلح الشرفات
مجد علي االخرس

مقبولة سليمان الدغمي
منى سليمان العموش
وفاء ابراهيم النصار

وفاء عزمي »القاحوش السويطي«
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اسراء محمد عزاماروى جمال مهنااحالم ابراهيم الدرينيابتهال منصور منصور

امل حمد الشرعةاماني راتب ابو قرمولالهام عبد الرحمن العاصياالء سليمان القالب

قسم تربية الطفل

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص تربية الطفولة املبكرة
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روان سمير احلناوىروان حسن حسنيروان اشحادة فرحيةرشا ناصر الزيود

قسم تربية الطفل

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص تربية الطفولة املبكرة

اميان محمد اطحيمرايات محمد الزيودايات عودة السرحانانسام مروان عطيات

بيان طارق الشنطيبهية فؤاد حمدبسمة عمر املشاقبةباسمة احمد سالمة

دعاء بسام بواعنةخلود هالل الدعجةجهان مشاوش السرحانتغريد حسن زيد
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سوزان يوسف عليسهى طالب ابو جودةسناء محمد الزيودرميا محمد حمد

غادة محمد العيسىعال عيسى التميميعبير محمود العقرباويصفاء محمود ناصر

قسم تربية الطفل

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص تربية الطفولة املبكرة

ميساء محمد ابو العيننيمها فايز الزيودمها حمدان العنزةمشاعل نواف املعلى

مرمي عمران الكتوتمروة جمال كريشانفايزة علي اخلوالدةفاطمة فايز قموم
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قسم تربية الطفل

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008
تخصص تربية الطفولة املبكرة

وفاء ابراهيم البكورهنا عودة اخلريبيشهبة عبدالعزيز عويضةميسون اكرم رواشدة

يسر احمد السميراتياسمني محمد الشنتيرياسمني احمد ابو عويص

بسمه ذيب الزواوي
عبدالله عطية اخلزعلي
غادة محمد رصرص
ليلى حسن املسقي
هبة محمد العموش
هناء زياد املومني

هيا جمعة املشاقبة
يسرى سليمان الزيود
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قسم إعداد معلمي رياض األطفال

خريجو الفصل األول 2009/2008

هند محمد صالحفاطمة محمد القالبسوسن قسيم املشاقبة

امل فايز العمري
امينة هاشم اجلزازي
نعامي سليم السميران

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

هبة عبدالوهاب زريقاتكفاية مازن فرج اللهاهتداء فايز سعادة

االء عبدالله العموش
اماني اكرم ابوكوش

ساجدة صالح اسماعيل
لطيفة محمود سمارة
وائل احمد غنيمات

تخصص معلم تربية وتعليم طفل

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

غدير عبد القادر شلولزين جروح النويراندالل محمد داروقة

روان ماجد زعيتر
سمر مرزوق الشريط
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محمد اسماعيل فريجرشا عطاالله حويلةخلود سليمان السوارية

قسم الخدمات النفسية واالجتماعية والتربوية والطفل

خريجو الفصل األول 2009/2008

اسماء محمد فريحات
دانية محمد املومني
مرمي حسن عبدالله

نانسي عدنان كريشان
هناء عبدالله الروابدة
هند احمد ابو خوصه

خريجو الفصل الصيفي 2008/2007

نوال عبدالكرمي الردايدةبراءة عصام ابوشهاب

االء ديب اخلطيب
امنة عبدالفتاح مناع
جهاد عايد احلجازين

رائدة وليد سمارة

تخصص رعاية الطفل

املتوقع تخرجهم في الفصل الثاني 2009/2008

عال اميل برورشا قاسم لبابنة

دالل عبدالرحمن »حسني املصري« 
رجاء تيسير مناع

معاذ محمد احلردان



كلية الطب البشري
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كلية الطب البشري

األستاذ الدكتور ماضي اجلغبير
عميد الكلية

د. حسن احلوامدة
نائب العميد

د. سمير ناجي
مساعد العميد
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كلية الطب البشري

أنشئت كلية الطب البشري عام 2005م.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
متنح الكلية درجة البكالوريوس في تخصص الطب واجلراحة العامة.

أهداف الكلية:
تخريج أطباء عامني مبستوى عال من الكفاءة ليكونوا قادرين على تقدمي مستوى متميزاً من الرعاية الصحية,  	•

ومؤهلني للتخصص الدقيق في فروع الطب املختلفة.
املساعدة في النهوض مبستوى األطباء والرعاية الصحية في املجتمع احمللي من خالل آليات محددة في التعليم  	•

الطبي املستمر.
تشجيع البحث العلمي الطبي مع التركيز على املشاكل الصحية التي تعاني منها املجتمعات احمللية. 	•

النهوض باملستوى الطبي الوقائي والرعاية الطبية األولية. 	•

أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية:
يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية )16( أعضاء من مختلف الرتب األكادميية, يساندهم كادر إداري مكون من 

)15( إدارياً.

عدد الموفدين:
الدكتوراه  درجة  لنيل  موفدين   )9( الكلية  أوفدت  متميزة  وخبرات  بكفاءات  الناشئة  البشري  الطب  كلية  لتزويد 
في: علم املناعة, أحياء دقيقة, وعلم األدوية, وعلم وظائف األعضاء, والكيمياء احليوية, والتدريب في االختصاصات 

السريرية في اجلراحة النسائية والتوليد, اجللدية, العظام, أمراض األطفال.

التطلعات المستقبلية:
االستمرار في التعاون مع الوزارات واملؤسسات الصحية احمللية والعاملية وعقد االتفاقيات معها. 	•

تخصيص املزيد من البعثات للحصول على شهادة الزمالة, والبورد أو الدكتوراه في مجاالت االختصاصات السريرية  	•
واألساسية.

تطوير املكتبة الطبية اخلاصة بالكلية وتزويدها بأحدث الكتب العاملية في املجاالت الطبية املختلفة. 	•
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كلية الطب البشري

مجلس الكلية
أ. د. ماضي اجلغبير
أ. د. عمر شاهني
أ. د. سناء عباس
أ. د. فائق حسني
د. حسن حوامدة

د. محمد الوسواسي

د. نبيل عامر
د. جعفر غرايبه
د. سعد السبتي

د. خليل السوطري

د. سليمان احلوراني
د. سمير ناجي
د. جانيت ميرزا

السيدة سوزي جانبيك
الطالب عمر هنطش

الطالب حسن الضمراوي

فنيو ومشرفو املختبرات

نانسي املشني
انس عبابنه
نور الديري
منى سالمه
مي ايوب

رعد املشاقبة
احمد عويدات
اسالم رحاحله

نسرين الهيمصاوي

اإلداريون

سوزي جانبيك
نعمة فهيد

لبنى املساعيد
محمد ابوعليان
رشا حراحشة
زكريا اخلوالده
سجى محمود
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كلية الطب البشري

د. خليل »ابو موسى السوطري«
استاذ مساعد

أ. د. فائق جالبي
استاذ

رئيس قسم الفسلجة والتشريح

د. سعد السبتي
استاذ مشارك

أ. د. سناء علي
استاذ

د. نبيل عامر
استاذ مشارك

رئيس قسم الكيمياء العضوية

د. محمد الوسواسي
استاذ مشارك

رئيس قسم علم األمراض وطب املجتمع

أ. د. ماضي اجلغبير
استاذ

د. حسن احلوامده
استاذ مساعد

د. سمير أحمد ناجي
استاذ مساعد
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كلية الطب البشري

د. جعفر غرايبه
استاذ مساعد

رئيس قسم الطب السريري

أ. د. عمر شاهني
استاذ

د. صايل صالح
استاذ مساعد

د. عبداإلله الشديفات
استاذ مساعد

د. هنادي القرعان
استاذ مساعد

د. سليمان احلوراني
استاذ مساعد

د. اديب الياس
استاذ مساعد



عمادة البحث العلمي
والدراسات العليا
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

األستاذ الدكتور موسى محسن
عميد البحث العلمي والدراسات العليا

د. عدنان أبوصرة
ق. أ. نائب العميد
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

أوالً: نشأة العمادة
أنشأت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في مطلع العام اجلامعي 1997/1996, لالهتمام بأمور البحث 

العلمي وتأمني الدعم املالي ملشاريع بحوث أعضاء هيئة التدريس وإدارة سير برامج الدراسات العليا ومراقبتها.
حيُث أدركت اجلامعة الهاشمية منذ تأسيسها:

دور البحث العلمي في تقدم املجتمعات. 	•
أهميته في تطوير معارف أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم العلمية. 	•

رفع سوية التعليم اجلامعي. 	•
إسهامه في رفد املعرفة اإلنسانية باالكتشافات العلمية وصياغة النظريات اجلديدة. 	•

ثانيًا: أهداف ومهام عمادة البحث العلمي والدراسات العليا:
متابعة تنفيذ السياسة العامة للبحث العلمي في اجلامعة ووسائل تنفيذها. 	•

العمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي ونشر البحوث لدى أعضاء هيئة التدريس وحتكيمها ودعم تأليف الكتب  	•
القيمة ونشرها وحتكيم الكتب املؤلفة سابقاً العتمادها كمقررات دراسية.

متابعة تنفيذ األسس والشروط الالزمة حلفظ حقوق اجلامعة والباحثني املتعلقة بالبحوث العلمية ونتائجها مبا ال  	•
يتعارض مع براءات االختراع والتأليف والنشر املعمول بها في اململكة األردنية الهاشمية.

تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالبحوث العلمية والرسائل اجلامعية العلمية التي تخص طلبة الدراسات العليا. 	•
العمل على التنسيق مع اجلهات الداعمة اخلارجية وتنفيذ االتفاقيات املبرمة معهم في مجاالت البحث العلمي  	•

والعمل على توفير اإليرادات املالية الالزمة للبحث العلمي.
متابعة تنفيذ اإلجراءات اخلاصة باللوائح والسياسات اخلاصة ببرامج الدراسات العليا في اجلامعة ومتابعة عملية  	•

قبول طلبة الدراسات العليا وحصر اإلعداد بالتنسيق مع الكليات واملعاهد املعنية ومتابعة مسيرته األكادميية.
متابعة اإلجراءات اخلاصة بإقرار اخلطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا والتعديالت الالحقة لها بالتنسيق مع  	•

اجلهات املختصة.

ثالثُا: الدرجات العلمية التي تمنحها العمادة:
الشروط العامة لاللتحاق ببرامج الماجستير والدبلوم العالي:

أن يكون الطالب حاصاًل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة معترف بها وبتقدير ال يقل عن )جيد(. 	•
أن تكون درجة البكالوريوس في موضوع يؤهل الطالب للدراسة املتخصصة في البرنامج الذي يرغب في االلتحاق  	•
به, وفقاً للخطة الدراسية لذلك البرنامج وفي حاالت استثنائية تقدرها جلنة الدراسات العليا في القسم والكلية 

ميكن قبول الطالب الذي يحمل البكالوريوس في تخصصات أخرى.
أن تكون دراسته في مرحلة البكالوريوس وفق أسلوب االنتظام. 	•

برامج الدراسات العليا
أوالً: برامج الماجستير: )33 ساعة معتمدة(

كلية العلوم التربوية:
أساليب تدريس لغة إجنليزية )رسالة /شامل( 	•
أساليب تدريس الرياضيات )رسالة / شامل( 	•

أساليب تدريس العلوم )رسالة / شامل( 	•
مناهج وأساليب تدريس )رسالة / شامل( 	•

اإلرشاد والتوجيه التربوي )رسالة / شامل( 	•
اإلدارة التربوية )رسالة / شامل( 	•

علم نفس التربوي )رسالة / شامل( 	•
أصول التربية )رسالة أو امتحان شامل( 	•

اإلرشاد األسري )رسالة لو امتحان شامل( 	•
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كلية اآلداب:
اللغويات )رسالة( 	•

األدب والنقد )رسالة( 	•
دراسات السالم والنزاعات )رسالة( 	•

كلية العلوم:
العلوم احلياتية )رسالة( 	•

الفيزياء التطبيقية )رسالة( 	•
الكيمياء )رسالة( 	•

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية:
االستثمار والتمويل )رسالة / شامل( 	•
احملاسبة والتمويل )رسالة / شامل( 	•

إدارة أعمال/ إنتاج والعمليات )رسالة / شامل( 	•

كلية الموارد الطبيعية والبيئة:
اجليولوجيا التطبيقية )رسالة( 	•

علوم البيئة وإدارتها)رسالة( 	•

معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث
آثار احلضارات العربية القدمية )رسالة( 	•

كلية التمريض
التمريض السريري )شامل(: ضمن مسارين هما: 	•

)متريض السرطان/ متريض الصحة النفسية والعقلية(: 	•

كلية الهندسة:
إدارة الصيانة )رسالة أو امتحان شامل( 	•

تكنولوجيا الفحص والتقييم االاتالفي )رسالة أو امتحان شامل( 	•

ثانيًا: برنامج الدبلوم: )30 ساعة معتمدة(:
اإلدارة املدرسية / كلية العلوم التربوية. 	•

ثالثًا: برنامج دبلوم مهني: )24 ساعة معتمدة(
دبلوم اخلدمة االجتماعية. 	•

رابعًا: المجالت العلمية التي تصدر عن العمادة:
يصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثالثة مجالت 

أردنية علمية عاملية محكمة وهي:
املجلة األردنية للعلوم احلياتية. 	•

املجلة األردنية للهندسة امليكانيكية والصناعية. 	•
املجلة األردنية لعلوم األرض والبيئة. 	•

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

مجلس البحث العلمي
أ. د. موسى محسن
أ. د. ماضي اجلغبير
أ. د. أحمد أبوشملة
أ. د. حسونة احلديد

أ. د. حازم النهار
أ. د. عيد الطرزي

أ. د. سامح محافظة

د. يحيى العلي
د. بشار ملكاوي

ممثل غرفة صناعة الزرقاء
ممثل احملطة احلرارية

مجلس الدراسات العليا
أ. د. موسى محسن
أ. د. سامح محافظة
أ. د. أحمد أبو شمله

أ. د. محمود الوهر
أ. د. عيد الطرزي

أ. د. عدنان الهياجنة

د. حسن طنطاوي
د. أحمد مالعبة
د. سامر الرجوب
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اإلداريون
رائد اخلوالده
كفى املشاقبة
فواز مسلم
مي العموش

امال ابو دخينه

منى احلاج
محمد الشياحني
خالد الزيودي
عبير اخلطيب
محمد بطيحة

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا



عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة

الدكتور يوسف عليمات
ق. أ. عميد شؤون الطلبة

د. محمود احلليق
ق. أ. نائب العميد

د. زهير الزعبي
ق. أ. مساعد العميد
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عمادة شؤون الطلبة

تنفرد هذه العمادة بخصوصية متيزها عن باقي العمادات لطبيعة املهام واملسؤوليات واألعباء امللقاه على عاتقها, 
الطالبي, عالوة على  باجلسم  التصاقا  األكثر  كونها  ومتميزاً  فريداً  مركزاً  وهي حتتل بني سائر عمادات اجلامعة 
عالقاتها املتعددة واتصاالتها الدائمة بعمادات ودوائر وأقسام اجلامعة العلمية واإلدارية, وكذلك عالقاتها واتصاالتها 

التي تتعدى اجلامعة إلى املجتمع اخلارجي.

إلى  وتنظمها  تعّدها  التي  والفعاليات  والنشاطات  وبرامجها,  خدماتها  خالل  من  الطلبة  شؤون  عمادة  وتسعى 
العناية بجميع جوانب شخصية الطالب اجلسمية واالجتماعية والثقافية واالنفعالية, وهي بذلك تقوم بصقل وتنمية 

شخصيات الطلبة وإعدادهم وتهيئتهم ليكونوا قادة املستقبل قادرين على حتمل املسؤولية بثقة واقتدار.

دائرة اخلدمات  العمادة وهي:  تتكون منها  التي  الدوائر  إليها من خالل  والوصول  يتم حتقيقها  وهذه األهداف 
والرعاية الطالبية, ودائرة النشاط الرياضي, ودائرة النشاط الثقافي والفني, مكتب صندوق امللك عبدالله للتنمية/ 

لإلرشاد املهني, دائرة الهيئات الطالبية.

اإلداريون
حمدالله الرحيبة

وفاء عمرو
النا الفرا

إسالم املعاني
إبراهيم العموش
ماجدة الصقرات

محمد النواصرة
هاني العنزي

محمد الشديفات
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دائرة النشاط الرياضي

شاط الرياضيارسة النشاط الرياضيارسة الّنشاط الرياضي, ارسة النمارسة النَم متهدف دائرة النشاط الرياضي منذ تأسيسها إلى استقطاب أكبر عدد من طلبة اجلامعة ملمتهدف دائرة النشاط الرياضي منذ تأسيسها إلى استقطاب أكبر عدد من طلبة اجلامعة ملُ
ّجتمع احمليط باجلامعة لبناء وتنمية قاعدة رياضّية سليمةجتمع احمليط باجلامعة لبناء وتنمية قاعدة رياضية سليمةجتمع احمليط باجلامعة لبناء وتنمية قاعدة رياضّية سليمة, ويأتي عمل دائرة النشاط الرياضي جتسيداً ُ

تهدف دائرة النشاط الرياضي منذ تأسيسها إلى استقطاب أكبر عدد من طلبة اجلامعة مل
ُ

تهدف دائرة النشاط الرياضي منذ تأسيسها إلى استقطاب أكبر عدد من طلبة اجلامعة مل
جتمع احمليط باجلامعة لبناء وتنمية قاعدة رياضيوالتفاعل مع املجتمع احمليط باجلامعة لبناء وتنمية قاعدة رياضيوالتفاعل مع امل

للدور الالمنهجي للعمادة في تطوير وصقل شخصية الطلبة انسجاماً مع رسالة اجلامعة.
وتضم دائرة النشاط الرياضي مالعب داخلية وخارجية تقام عليها مختلف األنشطة الرياضية وهي:

صالة رياضية مغلقة )جمبنازيوم متعدد األغراض( مسبح نصف أوملبي مغلق مدفأ مجهز بأحدث وسائل التعقيم,
متعددة  قاعة  الطاولة,  كرة  بلعبة  خاصة  صالة  النفس,  عن  الدفاع  أللعاب  خاصة  صالة  دولية,  سكواش  مالعب 

األغراض, وقاعة للياقة البدنية, مالعب خارجية للتنس, كرة السلة, كرة اليد, وخماسي كرة القدم.

حسني سويلم
مدير الدائرة

اإلداريون
عماد املومني

أميرة الرواجبة
منال بنات

حلمي اخلوالدة

تغريد مؤمنة
فالح أبوعيد

سليمان الغدران

شامل الداغستاني
ياسمني العموش
حنان الرواشدة

خليل سعد

خالد بطاح
أحمد العموش

خضر أبو مبارك

محمد الزيود
معاذ الطعاني

محمد اخلاليلة
محمد خريشة
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دائرة الهيئات الطالبية

تقوم دائرة الهيئات الطالبية بإعداد وتنظيم ورعاية النشاطات اخلاصة باجلمعيات واألندية الطالبية ومجالس 
الطلبة واإلشراف على نشاطاتها مثل: جمعية اخلدمة العامة, النادي الثقافي, نادي التنمية السياسية, نادي الغناء 
ذوي  نادي  التشكيلي,  الفن  نادي  العلمي,  البحث  نادي  املسرح,  نادي  الشعبي,  والتراث  السياحة  نادي  واملوسيقى, 
االحتياجات اخلاصة, نادي التثقيف والتوعية الصحية, وإشراك الطلبة في االنشطة الداخلية واخلارجية بالتنسيق مع 

مؤسسات املجتمع املدني احمللية والدولية, واملشاركة مع كافة املؤسسات الوطنية في العديد من فعالياتها.

اإلداريون
إبراهيم ناجي
بشار الصاطع

سعاد شديفات
عبدالكرمي اخلزاعلة

فراس فرسوني
مدير الدائرة
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دائرة النشاط الثقافي والفني

وتنظيم  والقصة,  كالشعر  للطلبة  اإلبداعية  الكتابات  من  ابتداًء  والفنية  الثقافية  األنشطة  بكافة  الدائرة  ابتداًءتعنى  والفنية  الثقافية  األنشطة  بكافة  الدائرة  ًتعنى 
إلى أعمال الطقوس والبانوراما الشعرية وإصدار   ً
وتنظيم  والقصة,  كالشعر  للطلبة  اإلبداعية  الكتابات  من   

ً
وتنظيم  والقصة,  كالشعر  للطلبة  اإلبداعية  الكتابات  من   

القرآن الكرمي واحلديث الشريف وصوال مسابقات حفظ وتالوة 
لتحقيق  واإلسالمية  والقومية  األردنية  الوطنية  الثوابت  على  مرتكزة  الهاشمية  ومجلة  الهاشمية«  »الواحة  صحيفة 
أهدافها من خالل انسجام انشطتها مع رسالة اجلامعة, وتعتبر دائرة النشاط الثقافي والفني في اجلامعة املنبر احلر 
الثقافية املختلفة واملتعددة, األنشطة  الذي يستطيع الطالب من خالله تقدمي موهبته وصقلها من خالل: األنشطة 

الفنية وتشمل الغناء, املوسيقى والفلكلور, الكورال واملسرح.

اإلداريون
محمد حماد
منى القالب

طارق الشبول
أحمد العزام

أنصاف أبو العيس
رائد اخلزاعلة

نيرودا العزام
أمين أبو زريق

عبدالصمد البصول
ليث الطعاني

مالك املومني
ق. أ. مدير الدائرة
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دائرة الخدمات والرعاية الطالبية

والتربوية, وذلك من خالل  العملية األكادميية  نواح عديدة بوصفهم محور  الطلبة من  الدائرة على رعاية  تعمل 
تقدمي ما يحتاجون إليه من خدمات, ومساعدتهم في التغلب على املشاكل التي قد تواجههم من أجل حتسني كفاءتهم 
وحصولهم على أعلى مستويات التكيف اجلامعي للوصول بهم لنتاجات تعلمية متميزة, ولترجمة هذه األهداف فقد 
النفسي  اإلرشاد  املالية, خدمات  واملساعدات  واملنح  القروض  التالية:  اخلدمات  تقدمي  عاتقها  على  الدائرة  أخذت 

واالجتماعي, مساعدة الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة, اإلهتمام بالطلبة الوافدين وتسهيل مهمتهم.

فادي عويدات
ق. أ. مدير الدائرة

اإلداريون
نعمات العموش
محمد العمري

حسن العظامات

منتهى القهموس
جمانا أبو عويضة 

أمل العموش

إيناس املراحلة
شاكر املشاقبة
أمل شموط
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مكتب صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية/لإلرشاد المهني

في  الشباب  أهمية متكني  الله حول  املعظم حفظه  بن احلسني  الثاني  الله  عبد  امللك  لتوجيهات جاللة  تنفيذاً 

اجلامعات ورفدهم باملهارات واخلبرات العملية مبا يعزز االستثمار في طاقاتهم وتبني إبداعاتهم, مت إنشاء مكتب 

صندوق امللك عبد الله الثاني للتنمية/ لإلرشاد املهني في عمادة شؤون الطلبة, حيث يقدم خدمات اإلرشاد املهني 

التسويقية  الفرص  من  يعزز  مبا  العمل  فرص  على  احلصول  وطرق  االتصال  مهارات  مجاالت  في  الفنية  واملشورة 

خلريجي اجلامعات ليكون حلقة من حلقات التواصل بني املجتمع الطالبي ومؤسسات القطاع العام, القطاع اخلاص,

وهيئات املجتمع املدني محليا وإقليميا وعاملياً.

اإلداريون
فايزة الزبونسامية املدانأسامة اخلطيب

محمد الداللعة
مساعد مدير املكتب
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عمادة شؤون الطلبة

طلبة الكورال

مجلس الطلبة احلادي عشر

م وضم وَضمَّ أعضاء املجلس األول )19( عضواً, وكان انتخاب املجلس  تشكل أول مجلس للطلبة بتاريخ 1998/3/22,

احلادي عشر بتاريخ 2009/4/30 وبلغ عدد أعضائه )56( عضواً.

ل أهداف املجلس في: تنمية روح الوالء واالنتماء واالعتزاز بالوطن أرضا وشعباوتتمثل أهداف املجلس في: تنمية روح الوالء واالنتماء واالعتزاز بالوطن أرضا وشعباوتتمّثل أهداف املجلس في: تنمية روح الوالء واالنتماء واالعتزاز بالوطن أرضا وشعباً ونظاماً.

تنمية روح الوالء واالنتماء واالعتزاز الواعي العميق لعقيدة األمة وفكرها وتراثها ومثلها وقيمها.دعم النشاطات 

الطالبية في املجاالت العلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية.تعزيز روح التعاون ومفهوم العمل اجلماعي.
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مركز اللغات

د. محمد املصري
ق. أ. مدير املركز

د. عمر راشد
ق. أ. نائب املدير
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أنشىء مركز اللغات في عام 2005 ليكون نافذة تطل اجلامعة من خاللها على لغات األمم املختلفة وثقافاتها. 
وجسراً للتواصل الثقافي واحلضاري واالجتماعي.

المهام والواجبات:
تدريس مواد اللغتني العربية واالجنليزية كمتطلبات )جامعة( إجبارية. 	•

تدريس اللغة العربية للناطقني بغيرها. 	•
وفقاتدريس اللغات األجنبية ألغراض خاصة وفقاتدريس اللغات األجنبية ألغراض خاصة وفقاً الحتياجات طلبة التخصصات املختلفة 	•

طرح مواد استدراكية لطلبة اجلامعة على مستوى / البكالوريوس/ واملاجستير. 	•
وعاملياً. تعزيز عالقة اجلامعة باملؤسسات الثقافية والتعليمية إقليمياً 	•

تدريس مواد اللغات احلديثة وغيرها من اللغات. 	•
توجيه طلبة اجلامعة لالستفادة من فرص اإليفاد واالبتعاث ضمن برامج عاملية مختلفة. 	•

.ETS لطلبة الدراسات العليا بالتعاون مع مركز االختبارات TOEFL/ITP يعقد املركز امتحان 	•
يعقد املركز االمتحان املوحد في اللغة االجنليزية لطلبة الدراسات العليا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 	•

التطلعات المستقبلية:
إنشاء برامج لغوية ملدة فصل في اللغة العربية للناطقني بغيرها. 	•

إنشاء برنامج دراسي ملدة عام في اللغة العربية للناطقني بغيرها. 	•
إنشاء برنامج دراسات شرق أوسطية. 	•

تعميم برنامج ASIP في أوروبا وآسيا والتوسع في قبول الطلبة. 	•
تدريس بعض اللغات اآلسيوية مثل اللغة الكورية واللغة اليابانية. 	•

قريباتوقيع اتفاقيات مع جامعات أمريكية عريقة وذات سمعة دولية مرموقة قريباتوقيع اتفاقيات مع جامعات أمريكية عريقة وذات سمعة دولية مرموقة قريباً. 	•
بعد توقيع هذه االتفاقيات سيتم االنتقال ملستوى التبادل الطالبي والبحثي وأيضا تبادل أعضاء الهيئة التدريسية. 	•

اإلداريون
محمد رواشده
رائده العزب

مازن عليماتنوال شديفات
مرمي الزيود

مركز اللغات
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مركز اللغات

محمود اخلزاعلة
مساعد بحث و تدريس

سليمان الفرعني
مساعد بحث و تدريس

د. محمد العزام
استاذ مساعد 

حسام الدين مغايره
مدرس
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مركز الحاسوب

د. جمال الكركي
ق. أ. مدير املركز

م. هارون جرادات
نائب املدير

بكر صالح
ق. أ. مدير دائرة البرمجة
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مركز الحاسوب

اإلداريون
عالء عواد
علي بواعنة

علي ابو سليمة
علي اخلوالدة
عمر البشايرة
فتحيه خاطر

فراس املناصير
ليالي غرايبة

م. ماجده الغرايبه
مجدي معابره
محمد اخلاليله

محمد العمري
محمد الزواهرة
محمد املشاقبة
محمد الشروقي
منى البطاينة
مهند عقده

ندى »محمد االشرم«
وليد السقار

يوسف ابو داود
ابراهيم الدسيت

ابراهيم سعدالدين

احمد دار عاصي
احمد ابوعفيفه
احمد الربايعة
اسامه الشريط
اياد ابوغالي

اياد داود
باسل البشابشه
باسم محمد
بالل العمري

حسن اخلوالده
حسن العمري

حمزه الشقيرات
خالد يوسف
خلود املبروم

رافت العبدالعال
شرحبيل ابو القرن

صالح الدين طعامنه
عبدالله املنيص
عبدالله مساد

عبير الشديفات
عدنان اجلراح
عصام خويله

1997أنشئ مركز احلاسوب في عام 1997أنشئ مركز احلاسوب في عام 1997 لغاية إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في كافة أعمال اجلامعة, وإعداد 
اخلطط الالزمة لتطوير األنظمة العاملة فيها وجتهيز اجلامعة بشبكة حاسوبية وبنية حتتية متطورة لالتصاالت.

مهام المركز وواجباته
حوسبة جميع األعمال اإلدارية واألكادميية داخل اجلامعة. 	•

إنشاء بنية حتتية من أجهزة حاسوبية وشبكة محلية وبرامج ضمن أفضل املعايير. 	•
تقدمي اخلدمة الفنية وإجراء الصيانة لكافة األجهزة املوجودة في اجلامعة. 	•

تأهيل وتطوير كادر املركز لتقدمي خدمات أفضل لكافة دوائر اجلامعة. 	•
العمل على تطوير كافة األنظمة سواء التطبيقية أو أنظمة التشغيل أو األنظمة اإلدارية. 	•

إنشاء مختبرات لتلبية احتياجات الطلبة,وتوفير خدمة االنترنت والبريد االلكتروني. 	•
تقدمي االستشارات والتدريب امليداني والدعم الفني بالتنسيق مع مركز الدراسات واالستشارات وخدمة املجتمع. 	•

تقدمي خدمات للمجتمع احمللي من خالل عقد الدورات وتطوير أنظمة محوسبة وتوقيع عقود الصيانة لبرامج  	•
وأنظمة مت تطويرها في اجلامعة.
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مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع

نبيل مسمار
ق. أ. مدير املركز / مدير دائرة التدريب

شهناز ابريوش
مديرة دائرة الدراسات
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مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع

اإلداريون
عيسى احملادين
عايد اخلوالده
سناء السواعير
بسام أبو ليمون

االء بركات
احمد حوراني

هويده عرابي
مهند الشيشاني
منتهى العموش
محمد العقيلي
احمد مصبح
رمزي خوالدة

البشرية  املوارد  رفع قدرات  للمساهمة في  املجتمع عام 1997م.  واالستشارات وخدمة  الدراسات  أنشئ مركز 
التدريب  دائرة  رئيسيتني هما:  دائرتني  الواقع. من خالل  األكادميية مع  والعربية من خالل ربط اجلوانب  األردنية 
وخدمة املجتمع: حيث تقوم الدائرة بتصميم البرامج التدريبية في مختلف املجاالت وتنفيذها واإلشراف عليها. ودائرة 
موظفو  عدد  ويبلغ  واإلنتاجية.  اخلدمية  للمؤسسات  املختلفة  الدراسات  بتنفيذ  تقوم  واالستشارات:التي  الدراسات 

املركز )14( موظفاً إداريا وفنيا.
أهداف المركز ومهامه:

املساهمة في رفع سوية األداء في مؤسسات القطاعني العام واخلاص. 	•
تنمية املعرفة واملهارات للمشاركني في البرامج التدريبية التي يعقدها املركز بصورة تنعكس ايجابياً على مستوى  	•
والفنية  واملالية  اإلدارية  املجاالت  والفعالية في  اإلنتاج  وزيادة  املجتمع  تنمية  املساهمة في  لتمكينهم من  أدائهم 

وتكنولوجيا املعلومات وغيرها.
تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية ووضع اخلطط التدريبية على املستوى احمللي واإلقليمي. 	•

تطوير القدرات الفنية للعاملني في اجلامعة وتنمية إمكانات اجلامعة في تقدمي اخلدمات للمجتمع 	•
املساهمة في إنشاء مراكز تدريب متخصصة على املستوى الوطني واإلقليمي. 	•

تنفيذ الدراسات واالستشارات املختلفة للمؤسسات اخلدمية واإلنتاجية. 	•
تقدمي الدراسات واالستشارات للمؤسسات اخلدمية واالنتاجية. 	•
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مركز ضمان الجودة األكاديمية

باملخرجات  املتعلقة  العمليات  األكادميية وضمانها من خالل حتسني  املركز في حتسني اجلودة  تتلخص رسالة 
خالل  من  للجامعة  خدماته  معظم  املركز  ويقدم  العالي.  التعليم  جلودة  العاملية  واملعايير  تتوافق  والتي  األكادميية, 
وتقدمي  لها  املالئمة  احللول  واقترح  ودراستها  األكادميية  البرامج  بنوعية  املرتبطة  املشكالت  حتديد  في  املشاركة 

االستشارات والدراسات املرتبطة بالبرامج األكادميية.
مهام المركز وواجباته:

املساهمة في إعداد اخلطط االستراتيجية للجامعة وكلياتها املختلفة ومتابعة تنفيذها وفقاً ملؤشرات أداء محددة  	•
مسبقاً.

التوصيات  وتقدمي  نتائجها  وحتليل  األكادميية  والبرامج  لألقسام  الذاتي  التقييم  عمليات  إجراء  على  اإلشراف  	•
بشأنها, وحتديد املشكالت ومواطن الضعف واقتراح احللول املالئمة لها.

االعتماد  لتحقيق معايير  تنفيذية  إعداد وخطط  برامج  توفير  والكليات من خالل  الفني لألقسام  الدعم  توفير  	•
احمللية والعاملية للبرامج األكادميية.

تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل واملؤمترات اخلاصة بتطوير التعليم والتعلم والفلسفات والوسائل التعليمية  	•
والتربوية احلديثة, وأساليب التقييم واإلدارة.

توفير قاعدة بيانات مرجعية ألداء أعضاء هيئة التدريس والعملية التدريسية, وإغناءها باملعلومات املتصلة بالتقنيات  	•
املستخدمة في التدريس.

د. إسماعيل احلنطي
ق. أ. مدير املركز
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مركز ضمان الجودة األكاديمية

اإلداريون
روا السبايله

ليلى عبدالفتاح
ميسون مالعبة
نضال الغويري
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مركز التعليم االلكتروني

د. أحمد اخلصاونة
ق. أ. مدير املركز

محمود الغرايبة
نائب املدير
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مركز التعليم االلكتروني

2006أنشئ مركز التعليم االلكتروني عام 2006أنشئ مركز التعليم االلكتروني عام 2006 بهدف حتسني وتطوير العملية التعليمية من خالل استخدام استراتيجيات 

مدعمة ببرمجيات وتكنولوجيا املعلومات لتزويد املتعلمني بالتعلم بغض النظر عن الزمان واملكان ويتم ذلك من خالل 

جتهيز البنية التحتية الالزمة لذلك.

مهام المركز وواجباته:

إدارة التعلم االلكتروني من خالل توفير البنية التحتية ومصادر التعليم االلكتروني والتدريب الالزم لها. 	•

زيادة فعالية االتصال املباشر مابني االكادميني والطلبة من خالل االنظمة التي حتقق التفاعل املباشر. 	•

تسهيل إدارة املواد التعليمية من اعداد املادة وتطويرها الكترونياً. 	•

خلق بيئة تعلم الكتروني مما يحفز الطلبة داخل وخارج اجلامعة لاللتحاق باجلامعة. 	•

توفير الولوج ملصادر التعليم في الزمان واملكان املناسب العضاء هيئة التدريس والطلبة إلنتاج مخرجات مميزة  	•

فاهمة لطبيعة استخدام التكنولوجيا.

توفير املصادر التعليمية اتي تتيح للجامعة عقد اتفاقيات تعليمية مع جامعات ومؤسسات داخل وخارج اململكة  	•

باستخدام التعليم عن بعد.

متيز خريجي اجلامعة من حيث املعرفة التامة. 	•

اإلداريون
حازم مومني
منيب  غريب
ميرنا ددوخ
حسام رشيد

حمزة اجلنيدي
علياء الهباهبة

عالء الدين السليمان

معتز احلميمات
موفق املعال

احمد الدالبيح
اسالم اخلوالدة
امتياز الشديفات
رفيق  مصطفى
عبادة الصمادي
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مركز العمل االجتماعي

ّاملعظّمة بتاريخ املعظمة بتاريخ املعظّمة بتاريخ 13-4-2006, ودعت  استجابة للمبادرة امللكية السامية التي أطلقتها جاللة امللكة رانيا العبد الله 
فيها جاللتها إلى ضرورة املبادرة بتطوير مهنة العمل االجتماعي في األردن, قامت اجلامعة الهاشمية بوضع برنامجني 
األول أكادميي للحصول على الدبلوم املهني في العمل اإلجتماعي في كلية امللكة رانيا للطفولة, واآلخر عملي لتوفير 
فرص التدريب واإلستشارات وإجراء الدراسات في مجال العمل االجتماعي من خالل مركز العمل اإلجتماعي الذي 
أنشئ في حرم اجلامعة الهاشمية. وقد أتى هذا املشروع الوطني الذي بدأ في األول من شهر كانون األول عام )2006(,

ثمرة الشراكة وللتعاون الوطني بني اجلامعة الهاشمية ومؤسسة نهر األردن وجامعة البلقاء التطبيقية واملجلس الثقافي 
البريطاني وجامعتي ريدجن وبرونل )Reading and Brunel Universities(, لتطوير العمل االجتماعي كمهنة 

وملراجعة األسلوب الذي من خالله يتعلم األخصائيون االجتماعيون في األردن.
2008ة في الثاني من كانون األول 2008ة في الثاني من كانون األول 2008, موقع املركز باحتفال رسمي أبدت فيه  ّاملعظّمة في الثاني من كانون األول املعظمة في الثاني من كانون األول املعظّم املعظمافتتحت جاللة امللكة رانيا العبد الله املعظمافتتحت جاللة امللكة رانيا العبد الله 
جاللتها توجيهاتها ملواصلة عمل املركز في تطوير مهنة العمل االجتماعي, بعد لقائها مع بعض املستفيدين من خدماته.

لقد بدأ مركز العمل االجتماعي عمله في األول من شهر تشرين األول عام )2007(, بهدف توفير أنشطة وخدمات 
اجنازات  عدة  السنة  تتجاوز  ال  مدة  املركز خالل  حقّق  وقد  األردن,  في  االجتماعي  العمل  مهنة  لدعم  متخصصة 
أساسية منها عقد تسع عشرة )19( دورة تدريبية, استفاد منها مائتني وثمانية وسبعني )278( مشاركاً من املختصني 
االجتماعية  لألحداث  استجابة  ميدانية  دراسات   )7( سبعة  أجرى  كما  االجتماعي.  العمل  مجال  في  واملتطوعني 
ّالطارئة كدراسة ظاهرة تشّرد األطفال ودراسة اآلثار النفسية واالجتماعية حلادث سير سلحوبالطارئة كدراسة ظاهرة تشرد األطفال ودراسة اآلثار النفسية واالجتماعية حلادث سير سلحوبالطارئة كدراسة ظاهرة تشّرد األطفال ودراسة اآلثار النفسية واالجتماعية حلادث سير سلحوب, وبهدف الكشف عن 
ّالصعوبات التي تعترض تطّور مهنة العمل االجتماعي كدراسة حالة خلمسة وعشرين مؤسسة غير إيوائية لأليتامالصعوبات التي تعترض تطور مهنة العمل االجتماعي كدراسة حالة خلمسة وعشرين مؤسسة غير إيوائية لأليتامالصعوبات التي تعترض تطّور مهنة العمل االجتماعي كدراسة حالة خلمسة وعشرين مؤسسة غير إيوائية لأليتام,

ولالحتياجات التدريبية للعاملني في إحدى مؤسسات األحداث, وتلك التي تتعلق باملستفيدين من اخلدمات االجتماعية 
ككبار السن في مؤسستي األميرة منى ودار الضيافة, وأطفال الروضة واملدارس االبتدائية – مدرسة السبعاوية في 

منطقة احلالبات الشرقي, وسكان لواء الهاشمية.
ن املركز من استقطاب وإنشاء قاعدة عمل تطوعي تضم عدداً )ن=30( من طلبة البكالوريوس والدراسات  ّ

منطقة احلالبات الشرقي
ّ

منطقة احلالبات الشرقي
ن املركز من استقطاب وإنشاء قاعدة عمل تطوعي تضم كما متكن املركز من استقطاب وإنشاء قاعدة عمل تطوعي تضم كما متك

ّ ممن يرغبون في املساهمة في األنشطة املجتمعية التي ينفّذ ممن يرغبون في املساهمة في األنشطة املجتمعية التي ينفّذها املركز. العليا في اجلامعة الهاشمية,

د. جهاد عالء الدين
ق. أ. مدير املركز
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مركز العمل االجتماعي

اإلداريون
سعاد حمدي
الهام اخلوالدة
عادل احلسبان
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وحدة القبول والتسجيل

إبراهيم املبروم
مدير الوحدة

أنشئت الوحدة عام 1995م وتضم الوحدة الدوائر التالية:

الكليات  تسجيل  ودائرة  العلمية,  الكليات  تسجيل  ودائرة  الفنية,  واخلدمات  الوثائق  ودائرة  القبول,  دائرة 

اإلنسانية.

المهام واالنجازات:

إعداد وترتيب قبول الطلبة اجلدد وإجراءات القبول والتسجيل لهم واإلعالن عنها. 	•

اإلشراف على عملية التسجيل للطلبة ومتابعتها على شبكة االنترنت. 	•

متابعة أوضاع الطلبة من تأجيل وانقطاع وانسحاب وتثبيتها على صفحة الطالب وفق نظام محوسب ومتطور. 	•

إعداد جدول االمتحانات النهائية وحتديد القاعات وجتهيزها وتزويد اجلهات املعنية به وإعالنه للطلبة. 	•

تدقيق ملفات الطلبة املتوقع تخرجهم والتحقق من استيفائهم لشروط منحهم الشهادات والدرجات العلمية. 	•

متابعة وتدقيق اخلطط الدراسية للتخصصات احلالية واجلديدة وتنفيذ التعديالت عليها حسب األصول. 	•

فصلياتزويد اجلهات الباعثة باألوضاع األكادميية والنتائج للطلبة املبعوثني على نفقتهم فصلياتزويد اجلهات الباعثة باألوضاع األكادميية والنتائج للطلبة املبعوثني على نفقتهم فصلياً. 	•
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وحدة القبول والتسجيل

محمود احلناوي
ق. أ. مدير دائرة تسجيل الكليات العلمية

ناصر اخلطيب
ق. أ. مدير دائرة الوثائق واخلدمات الفنية

كامل خريسات
ق. أ. مدير دائرة تسجيل الكليات اإلنسانية

أميرة عليمات
ق. أ. مديرة دائرة القبول

توفير املعلومات اإلحصائية الالزمة املتعلقة بطلبة اجلامعة. 	•

إعداد مشروع التقومي اجلامعي. 	•

املشاركة في تنظيم حفل تخريج الطلبة السنوي. 	•

تطوير نظام الوحدة احملوسب, مبا يواكب متطلبات العصر. 	•

تنفيذ تعليمات منح الدرجات العلمية. 	•

تدقيق معادالت املواد للطلبة, وإنهاء اجراءات املعادلة. 	•

اعداد اجلدول الدراسي لكل فصل بالتعاون مع الكليات وضبط توزيع القاعات. 	•
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وحدة القبول والتسجيل

اإلداريون
سيف الدين العمري

نهى ابوالرز
نور العليمات
هيام خاليلة

طالل اخلزاعلة
عبدالرحمن الدواهده
عبدالواحد هويدي
عطاف احلوامدة

علي عبد القضاه
علي حماشا
علي عطاري
عمر الزواهره
غسان قرنفلة
فراس جرن
نداء املومني
راجح حرب

قاسم الشجراوي
محمد املساعيد

محمد احلراحشة
محمد املومني
محمد البدارين
محمود عثمان
مخلد املعايطه

معتصم املساعدة
مقبولة اخلاليلة

منيره املشاقبه
احمد الزيود

احمد محاسنة
احمد الشرمان
اروى النعيمي

اميان اجلعبري
جعفر »صالح املوسى«

حنني املومني

رائد القالب
رافت حتاملة
رفيق العموش
رماح صالح

زياد العويدات
سقار سقار

سالم الدالبيح
نضال يوسف



442

وحدة الشؤون المالية

زهير الناطور
ق. أ. مدير الوحدة

نزار اللبدي
ق. أ. نائب املدير

تغريد حداد
مساعد مدير الوحدة



443

محمد تقي الدين
مساعد مدير دائرة احلسابات

وحدة الشؤون المالية

أنشئت وحدة الشؤون املالية عام 1995 م وهي اجلهة املسؤولة عن جميع األعمال املالية في اجلامعة, وذلك وفقاً
لقانون اجلامعة

أهداف الوحدة:

إعداد مشروع موازنة اجلامعة وجداولها وبياناتها وجدول التشكيالت السنوية. 	•

قبض وحتصيل أموال اجلامعة واحملافظة عليها. 	•

دفع االلتزامات املالية املترتبة على اجلامعة. 	•

التنسيق مع مختلف الدوائر احلكومية واملؤسسات العامة, من أجل حتصيل أموال اجلامعة أو دفع التزاماتها. 	•

التعاون مع اجلامعات األردنية في دراسة األمور املالية املشتركة, ووضع احللول لها مبا يتفق مع القوانني واألنظمة  	•

والتعليمات املعمول بها.

موسى عبدالعزيز
مدير دائرة املوازنة

عصام العرامني
ق. أ. مدير دائرة احلسابات

عمار التميمي
ق. أ. مدير دائرة الرواتب
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وحدة الشؤون المالية

اإلداريون
نبيل الذنيبات
شحاده عبادي

نورالدين عبدالرحمن
وفاء اخميس
وفاء الدغمي
وفاء دغلس

ياسمني النعامنه
شريف حسان

طه الزواهره
عائشة الشباطات

عامر الفي
عدنان شطناوي
عال املشاقبة
علي العموش

عمر زيد
عمر احلتامله

عمران ارسالن
عنود القهموس

فاتن العزام
فاديا العوابدة
فراس العديلي
فراس حداد
كوثر ابوهاني

محمد الروضان
مراد البواليز

ابراهيم شديفات
اسماء بني هاني

اياد الغويري
بشير اجلنادا
توفيق البدور

جهاد النجمات
حسام ابوعرقوب
حمزه اخلاليله

حنان سالم
خالد احلوامدة
خيرية الصبح
راوية شجراوي
رجاء الغرايبة
رجاء العلمي

رشا الصمادي
روال احلالمله
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وحدة المكتبة

محمد تيسير درويش
مدير الوحدة

تيسير الدعجة
مساعد مدير الوحدة
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وحدة المكتبة

أنشئت املكتبة عام 1995 م.
مقتنيات المكتبة:

ّفلمّية وقرص فلمية وقرص فلمّية وقرص  بلغت مقتنيات املكتبة ما يزيد على )220( ألف مادة مكتبية ما بني كتاب ومرجع ودورية ومصغرة 
ً بخمسمائة دورية علمية,

( ألف مادة مكتبية ما بني كتاب ومرجع ودورية ومصغرة 
ً

( ألف مادة مكتبية ما بني كتاب ومرجع ودورية ومصغرة 
حاسوب, وباللغتني العربية واإلجنليزية وفي مختلف فروع املعرفة, وتشترك املكتبة حاليا

عربية وأجنبية بالشكل الورقي, وذلك باإلضافة إلى توفير االشتراك االلكتروني بحوالي عشرة آالف دورية أخرى, كما 
يتم توفير النصوص الكاملة للمقاالت واألبحاث والكتب االلكترونية عن طريق البحث املباشر,ومن خالل بنوك وقواعد 

البيانات واملعلومات االلكترونية.
خدمات المكتبة:

تقدم املكتبة خدماتها ألسرة اجلامعة من أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية والطلبة والباحثني عامة, باإلضافة 
إلى املجتمع احمللي, ومن ابرز خدماتها:

خدمات اإلعارة. 	•
خدمات املعلومات وخدمات البحث الببليوغرافي, باإلضافة إلى خدمات االنترنت واخلدمات املرجعية واإلرشادية  	•

والتدريبية, وخدمات رف احلجز وغيرها.
بالتعاون  وذلك  املتوافرة  غير  املتخصصة  والدراسات  العلمية  واملقاالت  واملراجع  الكتب  من  نسخ  تأمني  خدمة  	•

والتنسيق مع املكتبات اجلامعية الرسمية األردنية األخرى وغيرها.
حوسبة المكتبة:

تستخدم املكتبة احلاسوب في خدماتها وأعمالها,وجميع أقسام املكتبة مرتبطة بشبكة داخلية للحاسوب,ومتثل 
فهارس املكتبة املبنية على احلاسوب جميع محتوياتها من الكتب واملراجع املصنفة, وذلك باإلضافة إلى اشتراكها , 
بعدد من قواعد البيانات واملعلومات االلكترونية املتخصصة في كافة مجاالت املعرفة. ومنذ البدايات فقد مت ربط 
املكتبة بشبكة اإلنترنت للمعلومات, كما مت توفير أكثر من ثمانني شاشة في هذا املجال وذلك الستخدامها كفهارس 

آلية من قبل الباحثني والطلبة للوصول إلى الكتب واملعلومات املطلوبة.
نظام التصنيف:

تستخدم املكتبة نظام تصنيف ديوي العشري لتنظيم مقتنياتها, كما تستخدم املعايير والتقنيات الدولية في عملية 
الفهرسة الوصفية واملوضوعية مثل التقنني الدولي للوصف الببليوغرافي وقواعد الفهرسة االجنلو – امريكية, كما 
تستخدم شبكة حاسوب محلية يتم من خاللها إدخال البيانات املتعلقة بجميع مقتنياتها وذلك بعد معاجلتها فنياً, ليتم 
ORACLE املبنى على ORACLE املبنى على ORACLE ووفق نظام MARC21 إلدارة  HORIZON مستخدمة لذلك نظام HORIZON مستخدمة لذلك نظام HORIZON استرجاعها بشكل آلي,
املكتبات وبنوك وقواعد املعلومات , وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز احلاسوب في اجلامعة وفي إطار ائتالف وشبكة 
معلومات املكتبات اجلامعية الرسمية األردنية ومركز التميز في اخلدمات املكتبية في اجلامعات األردنية الرسمية.

نبيل الالفي
مدير الدائرة الفنية

زيد الكيالني
مدير دائرة اخلدمات املكتبية
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وحدة المكتبة

اإلداريون

نادر البطاينه
صبحا خزاعلة
طالب الروسان
زياد العبادي

عادل احلسبان
عبدالله محمد
عليا عكنان
فؤاد املوال

فادي الشرع
فتحي العمره

الرا خليل
ماجد قاسم

محمد ابو الرب
محمد حميمات
موسى القطاونه

موفق الزيود

اشرف عمرو
الهام القالب
امال اجلميلي
اياد الرديسات
امين غوردلو

باسم السرحان
بسام اخلاليله
بالل ابودية

ثائر الزقيبة
حسام الدين الشيشاني
حسام الدين عابد

حسنني حامد
حمزة اللطايفة
خالد النمور
خالد ادهيثم

رائف الكوفحي

راتب العالمله
رغد القاسم

نهى احلصري
رونزا الطراونة
رمي حراحشة

زهره سوسربي
سعاد العموش
شريف الشياب
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مكتب رئاسة الجامعة

يعتبر مكتب رئاسة اجلامعة حلقة وصل بني إدارة اجلامعة وكلياتها ووحداتها ودوائرها املختلفة من جهة, وبني 
اجلامعة واملؤسسات الرسمية وغير الرسمية الداخلية واخلارجية من جهة أخرى, من خالل تنظيم األعمال اإلدارية 
من مراسالت صادرة وواردة وأرشفتها وفق نظام حاسوبي حديث, ميكن من خالله متابعة إجراءات سير تلك املعامالت 

والرجوع إليها عند احلاجة, وبالتنسيق التام مع مختلف كليات ووحدات ودوائر اجلامعة.
إن طبيعة مكتب رئاسة اجلامعة تتطلب مهنية ودقة عاليتني, ومتابعة دقيقة جلميع املعامالت واملراسالت بشقيها 

ً على مسيرة اجلامعة وتطورها.
إن طبيعة مكتب رئاسة اجلامعة تتطلب مهنية ودقة عاليتني, ومتابعة دقيقة جلميع املعامالت واملراسالت بشقيها 

ً
إن طبيعة مكتب رئاسة اجلامعة تتطلب مهنية ودقة عاليتني, ومتابعة دقيقة جلميع املعامالت واملراسالت بشقيها 

الصادرة والواردة الداخلية واخلارجية, وبالشكل الذي ينعكس إيجابا

حسني بني حمد
مدير املكتب

اإلداريون
جوهانا ابو زهره
طاهر ارسالن
ابتسام الزيود
نور العنزي

احمد عليمات
اريج مسعود

اسماعيل هديب
حمزة احلراحشة

سامر الوحيدي
شهانة املشاقبة
عمر العرجان

فارس العموش
لطفيه املنسي

محمد ابوالعيس
محمد الشرعه

منال العيسى
منى السليتي
مها الهروط

ابتهاج »احمد خليل«
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اإلداريون
سالم العموشحنان طهعائدة دغلساسماء سمارةكرم احلناقطة

دائرة أمانة سر المجالس

هايل الشياب
مدير الدائرة

أنشئت الدائرة عام 1992م لتتولى القيام بجميع األعمال املنوطة بها والتي تدخل ضمن نطاق أعمال املجالس 
:ً

م لتتولى القيام بجميع األعمال املنوطة بها والتي تدخل ضمن نطاق أعمال املجالس 
ً

م لتتولى القيام بجميع األعمال املنوطة بها والتي تدخل ضمن نطاق أعمال املجالس 
الرئيسة في اجلامعة أو أي من اللجان املنبثقة عنها املبينة تاليا

مجلس األمناء, مجلس اجلامعة, مجلس العمداء, جلنة التعيني والترقية, جلنة دعم البحث العلمي 	•
تعنى الدائرة بشكل رئيس في تنفيذ األعمال املتعلقة بالشؤون األكادميية واإلدارية ضمن أعمال املجالس واللجان 

 وخاصة في املجاالت التالية:
تعنى الدائرة بشكل رئيس في تنفيذ األعمال املتعلقة بالشؤون األكادميية واإلدارية ضمن أعمال املجالس واللجان 

ً
تعنى الدائرة بشكل رئيس في تنفيذ األعمال املتعلقة بالشؤون األكادميية واإلدارية ضمن أعمال املجالس واللجان 

َ
تعنى الدائرة بشكل رئيس في تنفيذ األعمال املتعلقة بالشؤون األكادميية واإلدارية ضمن أعمال املجالس واللجان 

َ
تعنى الدائرة بشكل رئيس في تنفيذ األعمال املتعلقة بالشؤون األكادميية واإلدارية ضمن أعمال املجالس واللجان 

ًَ ً
تعنى الدائرة بشكل رئيس في تنفيذ األعمال املتعلقة بالشؤون األكادميية واإلدارية ضمن أعمال املجالس واللجان 

ً
تعنى الدائرة بشكل رئيس في تنفيذ األعمال املتعلقة بالشؤون األكادميية واإلدارية ضمن أعمال املجالس واللجان 

َ
تعنى الدائرة بشكل رئيس في تنفيذ األعمال املتعلقة بالشؤون األكادميية واإلدارية ضمن أعمال املجالس واللجان 

ً
تعنى الدائرة بشكل رئيس في تنفيذ األعمال املتعلقة بالشؤون األكادميية واإلدارية ضمن أعمال املجالس واللجان 

املشار إليها آنفا
رسم السياسات العامة للجامعة ورفع مستوى اخلدمات التي تقدمها في التعليم والتدريب والبحث واخلدمات العامة. 	•

إنشاء الكليات واألقسام والبرامج والتخصصات ودمجها وإلغائها وإنشاء كراسي األستاذية. 	•
حتديد أعداد الطلبة املقترحة للقبول في مختلف البرامج التي تطرحها اجلامعة وحتديد مقدار الرسوم اجلامعية. 	•
إقرار تعيينات أعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي البحث والتدريس, ونقلهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم وإجازتهم  	•

وتثبيتهم وانتقالهم وإنهاء خدماتهم وتقييم أعمالهم.
اإليفاد واالبتعاث للحصول على درجات علمية ودورات تدريبية. 	•

دراسة مشروعات اخلطط الدراسية ملختلف التخصصات والبرامج األكادميية والتنسيب بإقرارها. 	•
إقرار دعم مشاريع األبحاث العلمية التي تدخل في صالحيات املجالس ذات العالقة. 	•

مناقشة مشاريع األنظمة والتعليمات, وإقرار التعليمات التي تدخل ضمن صالحيات املجالس املذكورة0 	•
إقرار اخلطط واملشاريع اإلمنائية واملوازنة واحلسابات اخلتامية والتقارير املالية. 	•

قبول الهبات واملنح والهدايا واملصادقة على العطاءات املركزية ضمن صالحات املجالس املذكورة. 	•
أية أعمال أخرى تدخل ضمن صالحيات املجالس واللجان أعاله. 	•
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جهاز الرقابة الداخلية

عبدالرحمن أبودلبوح
مدير جهاز الرقابة الداخلية

محمد أمني غازي
مساعد املدير
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جهاز الرقابة الداخلية

اجلامعة  بأموال  التصرف  على  واإلدارية  املالية  والرقابة  للتدقيق  اجلامعة  في  الداخلية  الرقابة  جهاز  أنشئ 
وموجوداتها حسب القوانني واألنظمة والتعليمات املعمول بها في اجلامعة. وتهدف الرقابة الداخلية إلى تزويد رئاسة 
للخطط  احملددة  األهداف  من  إجنازه  مت  مما  الواقع  في  فعلياً  يجري  مبا  املتعلقة  والبيانات  باملعلومات  اجلامعة 

والسياسات لغايات إحكام الرقابة والتقييم واملساءلة.

أهداف ومهام الرقابة الداخلية:

التأكد من صحة القوانني واألنظمة والتعليمات النافذة واملعمول بها في اجلامعة وسالمة تطبيقها. 	•

التأكد من صحة العمليات احلسابية للمعامالت واملستندات املالية والوثائق املعززة لها واملتعلقة باإليرادات والنفقات  	•

وفق األنظمة والتعليمات املعمول بها.
التأكد من أن املوارد املالية وأوجه استخدامها قد متت وفق األهداف واخلطط اإلدارية واملالية املرسومة. 	•

التأكد من سالمة أساليب األداء وإجراءات العمل املتبعة في اجلهات املختلفة في اجلامعة والتوجيه بتعديل أو  	•

ّتصحيح أو إلغاء كل ما يعيق األداء الفّعال أو الرقابة الوقائية الفعالة.تصحيح أو إلغاء كل ما يعيق األداء الفعال أو الرقابة الوقائية الفعالة.تصحيح أو إلغاء كل ما يعيق األداء الفعال أو الرقابة الوقائية الفعالة.
تشخيص املشكالت القائمة وتقدمي التوصيات باإلجراءات التصحيحية واحللول املقترحة, وإبداء الرأي في أي  	•

موضوع ذي طبيعة مالية أو إدارية أو فنية.

اإلداريون
احمد السقرات
خالد العبادي

عامر العقرباوي
نضال الزبون

ماهر قعوار
مجدي زوايدة

مرام القبج
عطاالله عرار
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مكتب الشؤون القانونية

أنشئ املكتب عام 1999 لتنظيم كافة املسائل القانونية املرتبطة بالعمل اإلداري واألكادميي, ومتابعة القضايا ذات 
ختصة, وترسيخ املبادئ القانونية والتنسيق بني دوائر اجلامعة في املختصة, وترسيخ املبادئ القانونية والتنسيق بني دوائر اجلامعة في املُختصة, وترسيخ املبادئ القانونية والتنسيق بني دوائر اجلامعة في  الصلة بالعملية اإلدارية واألكادميية أمام اجلهات 

املسائل القانونية.

أهداف المكتب:
يهدف املكتب إلى ما يلي:

تنظيم املسائل القانونية املرتبطة بالعملية األكادميية والعمل اإلداري. 	•
تقدمي االستشارات القانونية في الشؤون واملوضوعات املالية واإلدارية واألكادميية في اجلامعة. 	•

برمها اجلامعة مع اجلهات األخرى وترجمتها إلى العربيةإعادة صياغة العقود واالتفاقيات التي تبرمها اجلامعة مع اجلهات األخرى وترجمتها إلى العربيةإعادة صياغة العقود واالتفاقيات التي تُبرمها اجلامعة مع اجلهات األخرى وترجمتها إلى العربية, واملشاركة في  	•
صياغة وإعداد مشاريع القوانني واألنظمة والتعليمات النافذة في اجلامعة.

قترح ألنظمة اجلامعة وتعليماتها لدراستها وإبداء الرأي فيها وتعديلها مبا يتناسب ومصلحة مقترح ألنظمة اجلامعة وتعليماتها لدراستها وإبداء الرأي فيها وتعديلها مبا يتناسب ومصلحة ُمقترح ألنظمة اجلامعة وتعليماتها لدراستها وإبداء الرأي فيها وتعديلها مبا يتناسب ومصلحة  مالنظر في أي تعديل مالنظر في أي تعديل  	•
اجلامعة.

عن  عن واملُرافعة  عن واملرافعة  رافعة  املُدافعة  لتتولى  اإلدارية  العامة  النيابة  رئاسة  إلى  العليا  العدل  اخلاصة مبحكمة  القضايا  املدافعة إحالة  لتتولى  اإلدارية  العامة  النيابة  رئاسة  إلى  العليا  العدل  اخلاصة مبحكمة  القضايا  دافعة إحالة  	•
اجلامعة, وتزويدها بكافة األوراق الالزمة لالطالع عليها ومتابعتها,وإحالة القضايا األخرى إلى محامي اجلامعة 

رافقة على اجلامعة.دافعة واملرافقة على اجلامعة.دافعة واملُرافقة على اجلامعة. دافعة واملليتولى املدافعة واملليتولى املُ
إعادة وصياغة وتدقيق جميع القرارات القانونية والتأديبية املتعلقة بالهيئة اإلدارية واألكادميية في اجلامعة. 	•

يتولى املكتب أمانة سر مجالس التحقيق واملجالس التأديبية واالستئنافية, ومتابعة اإلجراءات القضائية اخلاصة  	•
بها وصياغة محاضر اجللسات.

كادر المكتب:
يضم إداري شؤون قانونية

جومانه شموط
ق. أ. مساعد مدير املكتب
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دائرة الخدمات العامة

م. عصام النتشة
مدير الدائرة

عصام الغويري
مساعد املدير
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دائرة الخدمات العامة

أنشئت دائرة اخلدمات العامة بتالزم مع نشأة اجلامعة, فقد مت إنشاء الدائرة في عام 1995 وقد مت البدء بالعمل 
من خالل الشعب التالية:

شعبة احلركة. 	•
شعبة الزراعة. 	•

شعبة املباني والقاعات الصفية / تابع لدائرة النظافة والسالمة العامة. 	•
شعبة املطاعم. 	•
شعبة املقسم. 	•

تقوم دائرة اخلدمات العامة بتقدمي خدماتها إلى الطلبة واملوظفني من خالل توزيع هذه اخلدمات على الشعب كل 
حسب اختصاصه وهي حلقة متصلة باخلدمات الداعمة سواء للهيئة اإلدارية أو األكادميية من خدمات نقل وجاهزية 
للطلبة  والشراب  الطعام  خدمات  وتقدمي  للطلبة  آمن  جو  توفير  مع  صيانتها  واستمرارية  نظافتها  وإدامة  املباني 
للمجتمع  الفنية  املساعدات  بتقدمي  تقوم  كما  الزراعية,  الرقعة  وتوسعة  اخلضراء  باملسطحات  والعناية  واملوظفني, 

احمللي احمليط باجلامعة.
وبلغ عدد العاملني في الدائرة )159( موظفاً في مهن ووظائف مختلفة.

اإلداريون
بالل القاضي
فاتن حرزالله

شعبة املطاعم
عماد عقلوجدي القرعانتوفيق ملكاوي

شعبة املقسم
خالد شطناوي
اشرف الضمور
باسم احلسني

موسى الهزامية
عصام القضاه
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دائرة الخدمات العامة

شعبة الزراعة
م. عالء الزيود

م. محمد الشبول
م. علي العلي

حسن اخلوالده
غازي مقدادي
جمال املساعيد
حامت خوالده

حسن اخلوالده
حسني الزيود
حمزه العباد

خضر ابو كف
خليل الديري

دعاس املشاقبة

رائد مشاقبه
زياد خوالده

زياد الرواجبه
ابراهيم املشاقبه
ابراهيم املشاقبة
ابراهيم العموش
احمد ابوحيانة
احمد مشاقبه

احمد الضميري
احمد اجلمعان
احمد مصلح

ارشيد اجلمعان

امين اخلاليله
توفيق احلمد
تيسير مشاقبه
مهند ابو سعد
مهند فرجاني

ناصر اخلزاعلة
نايف احلسبان
هادي املشاقبة
هايل الظواهرة
وسام الوحيدي
يوسف الدهيثم
يونس الشوابكة

فيصل الشرعة
قاسم العنزي
محمد القالب
محمد املوسى

محمد الدعبوسي
محمد غامن
محمد فالح

محمود خيرالله
مرزوق الشرعة

علي الزيود
علي العثمان
علي اخلاليلة

عواد املشاقبة
فالح ارشيد

سالمه الزبون
سلطان الدالبيح
سلمان الشيوخ

سليمان العموش
سهم الطراونه

صدام الشديفات
طالل املسقي
عامر الدغمي

عبدالله اخلوالدة
عبدالله الشرفات
عبدالله الزيود

شعبة احلركة
علي احلسبان

فوزي الشطناوي
حسني الشطي
عامر القضاة

حسني املشاقبة
حكم الغوله

خالد الرياني
زياد اخلوالده
زياد الصمادي

ابراهيم العموش
احمد العليمات
احمد بني قبالن

احمد احلوامده
اسامه شريف
جالل ابو داود

محمد الشديفات
محمد ابو رزق
محمد يوسف

محمد الزريقات

محمود دبسة
محمود العويدات
محيسن العموش

مطيع عامر
منتصر املومني
علي احلسبان

عيد املالحي
فايز العنزي
زيد اخلزاعي
سلطان ابو زيد
سلمان املشاقبة

صالح الدين القاضي
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دائرة النظافة والسالمة العامة

م. عصام النتشة
ق. أ. مدير الدائرة

شعبة املباني
جليل عباسي

إبراهيم القالب
حمزة اخلوالدة
أحمد الزيود
خالد اخلاليلة
خالد اخلوالدة

رائد عدنان
عبدالعزيز اخلصاونة

عبدالله البشري
عدي الوزان

عبدالله الشرعة

علي أبو دالغ
عبداحلليم الزواهرة 

عواد نويران
غامن الرحيمي
عيد الزيود

ليث الطعاني

شعبة القاعات الصفية
طارق عودات

عمر بني حسن
سيف الدين الرشايدة

عماد الغويري

عماد العايدي
مالك العموش

حمادة شديفات

أنشئت دائرة النظافة والسالمة العامة عام 2008, وتضم شعبة املباني وشعبة القاعات الصفية.
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دائرة الهندسة والصيانة

أنشئت دائرة الهندسة والصيانة عام 1997م.وتضم الشعب التالية: شعبة األعمال الكهربائية وامليكانيكية, وشعبة 
األعمال املدنية.

المهام والواجبات:
املشاركة في التخطيط الستكمال احلرم اجلامعي. 	•

متابعة إعداد املخططات الهندسية ملباني اجلامعة. 	•

متابعة اإلشراف على مباني اجلامعة. 	•

القيام بصيانة أبنية اجلامعة املختلفة والبنية التحتية واألنظمة امليكانيكية والكهربائية. 	•

متابعة صيانة أجهزة اجلامعة املختلفة. 	•

املشاركة في إجراءات طرح عطاءات جديدة )تصميم, إشراف, وتنفيذ( مبا يخدم متطلبات اجلامعة من الكليات  	•

املستحدثة.
فنيااملساهمة مع الدوائر األخرى فنيااملساهمة مع الدوائر األخرى فنياً إلجناز العطاءات املركزية وعطاءات األشغال الفرعية 	•

إعداد اخلطط ألعمال الصيانة الدورية والوقائية والطارئة. 	•

توفير ما يلزم من احتياطات إلجراءات السالمة العامة. 	•

تنفيذ بعض األشغال املتعلقة باجلامعة. 	•

م. صايل نصير
مدير الدائرة
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دائرة الهندسة والصيانة

الفنيون
يوسف اليماني

حسن توبه
جعفر املراشده
طارق العبادي
طارق سعادات

عبدالرحيم عبدالرحمن
عبدالله اخلالدي
جمال احلنبلي

جميل اخلزاعله
حمودة جليل
رائد أبوالزين
ربيع الروسان
رزق اخلزاعلة
زكريا املشاقبة
ابراهيم املجالي

احمد علي
احمد ابو مبارك
احمد الدالبيح
اسامه عموش
امني زوالي

منذر سليمان
ناجح عبدالله

يحيى الدالبيح
قاسم السالم

محمد بني صخر
محمد عليان

محمد ابو فالحه
عبدالله املشاقبة
عدنان ضمره

عدنان الداللعة
عرفات املعاني
علي اخلوالدة
علي اجلرايدة

عماد حتر
عمر السيد

فايز املشاقبة
فراس الدالبيح

اإلداريون
م. إبراهيم العزازي
م. إبراهيم احلمود

ايهاب املصري
هناء شتات

محمد ابو دلبوح

مرام الهديبات
صالح القطيشات
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دائرة الموارد البشرية

نضال عربيات
مدير الدائرة

عايدة املشاقبة
ق. أ. مساعد املدير
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دائرة الموارد البشرية

ولبنة أساسية  لتباشر دورها كواحدة من دوائر اجلامعة  البشرية في منتصف عام 1995  املوارد  دائرة  أنشئت 
في أركان بناء هذا الصرح األكادميي وإنشاءه. وقد تولت الدائرة عبر سنوات عمرها املختلفة اإلشراف اإلداري على 
املبتعثني للدراسة في اخلارج ورفد اجلامعة بالكوادر البشرية املؤهلة القادرة على القيام بالواجبات األكادميية واإلدارية 

في مختلف مجاالت العلم واملعرفة واإلدارة.
املجاالت, التطور في مختلف  إلى  البشرية متواضعة فإنها تطمح  املوارد  دائرة  بدايات  أن كانت  أما اآلن وبعد 

وتأدية  احلقوق  وتضمن  اجلامعة  في  العمل  حتكم  التي  والتشريعات  والتعليمات  األنظمة  تطوير  إلى  تسعى  حيث 
الواجبات بحيث يتساوى اجلميع أمامها وينهض مبسؤولياته على أكمل وجه. وسيتم إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي 
للعمادات والدوائر في اجلامعة مبا يراعي احلداثة والتطوير والشمولية وكذلك ستسعى الدائرة إلى تصنيف الوظائف 

وترميزها.
وقد باشرت الدائرة سلسلة من البرامج احلاسوبية التي سيتم وضعها قيد التنفيذ في القريب العاجل بالتعاون 
مع مركز احلاسوب لتواكب التطوير والتحديث ليتمكن العاملني من التعامل بشكل آلي مع دائرة املوارد البشرية دون 
الرجوع لها وكذلك ربط مجموعة من برامج الدائرة مع برامج عمل مساندة في مختلف الكليات والوحدات اإلدارية 

وإنشاء برامج التخزين االلكتروني للوثائق والشهادات العلمية وملف الكتروني مرادف للملف الورقي.
وتضم دائرة املوارد البشرية الشعب التالية:

شعبة شؤون أعضاء هيئة التدريس 	•
شعبة شؤون املوظفني واملستخدمني 	•

شعبة السجالت واألرشيف 	•
شعبة اإليفاد - شعبة التأمينات 	•

- ديوان الدائرة شعبة التخطيط والتطوير  	•

اإلداريون
غازي الشوحه
بشرى خصاونة
ابراهيم شتات
عواد الغيالني

إبراهيم املعمار
سوزان لصوي
اماني العوامله

صفاء العيسة
ميره عربيات
هناء ابو ربيع
مروة نصير

معاذ التميمي
مالك ابو عكليك
عبير املشاقبة

محمد الشواقفة
غادة مشهراوي
فايز العموش

عامر احلراحشة
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دائرة اللوازم

حسني السرحان
مدير الدائرة

إلهام البركة
ق. أ. مساعد املدير
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دائرة اللوازم

أنشئت دائرة اللوازم عام 1995 حيث تقوم بتوفير احتياجات الكليات واملراكز املختلفة والدوائر اإلدارية من املواد 
والتجهيزات املختلفة لغايات املساهمة في إجناح العملية التربوية في اجلامعة

وتقوم الدائرة مبوجب نظام اللوازم واألشغال النافذ في اجلامعة بشراء املواد وفق الصالحيات ومن خالل حتقيق 
مبدأ املنافسة احلرة بني قطاعات املوردين واالتصال مع مصادر التوريد داخل اململكة وخارجها لتحقيق أعلى فائدة 

من خالل احلصول على أجود املواد بأقل األسعار املمكنة.
كما تقوم الدائرة بتسلم املواد املختلفة املوردة للجامعة وتسجيلها وترميزها على النظام اآللي

وتخزينها في املستودعات املركزية إضافة إلى جردها واإلشراف عليها كما يتم صرف
املستلزمات املختلفة إلى املعنيني في اجلامعة واملراقبة واحملافظة على ممتلكات اجلامعة التي بحوزتهم.

باإلضافة إلى ذلك تقوم الدائرة مبتابعة توريد اللوازم ومخاطبة دائرة اجلمارك ومختلف
الوزارات ذات االختصاص والتخليص على البضائع الواردة باسم اجلامعة. وقد مت حوسبة دائرة اللوازم بشكل 
كامل واالستغناء عن السجالت اليدوية, وتسهيل اجراءات طلبات اللوازم من خالل الربط اآللي مع مختلف اجلهات 

في اجلامعة, باإلضافة إلى قيام الدائرة بإدارة أمانة سر العطاءات الفرعية.
وتضم دائرة اللوازم األقسام التالية: شعبة املشتريات, شعبة املستودعات, شعبة التدقيق

شعبة املتابعة والتسلم, شعبة الرقابة على املخزون والسجالت, شعبة احلاسوب.

اإلداريون
عبدالرحمن عبابنة
صامد ابومطاوع
جميلة ابودلبوح
جهاد املرابي

حسام الدين ابوعبيد
حسام حماد

حسني اجلمعان
حمزه فوارسة
خالد اخلالدي

محمود أبوعليم
ردينه ابوالزين
زهير شوحان
زياد االبراهيم
زياد الزبون
زيد الزعبي

احمد مشارقه
احمد اخلوالدة
احمد قصقص

ادهم خيخو
اشرف الدويري
ايهاب أبو دواس
تيسير خاليلة
موسى مصلح

هاشم الشموط
ياسر داود

محمد الفريج
محمد الزواهرة

محمود يعقوب
مراد الداغستاني
عزمي الشرمان
عماد الزواهرة
فارس الرواشده

سامي معال
سالمه السمير

سمير الشديفات
عبدالستار الربايعه

املرحوم فراج فراج
انتقل إلى

رحمة الله تعالى 
بتاريخ 2008/12/9
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دائرة العالقات الثقافية والعامة

أنشئت دائرة العالقات الثقافية والعامة عام 1995م. وتضم الشعب التالية:

شعبة اإلعالم. 	•

شعبة العالقات العامة. 	•

شعبة العالقات الثقافية واملطبوعات. 	•

أهداف الدائرة:

مد جسور الثقة بني اجلامعة واجلهات املشرفة على التعليم اجلامعي واملجتمع احمللي من خالل النشر والتعريف  	•

باملعلومات الكافية عن أهداف اجلامعة وسياستها املتعلقة بنشاط التعليم اجلامعي.

التعريف بدور اجلامعة ورسالتها األكادميية والبحثية في حتقيق الرؤى الوطنية وتنمية املجتمع وخدمته. 	•

التغطية اإلعالمية لنشاطات وفعاليات اجلامعة ونشرها في وسائل اإلعالم وتوطيد العالقات مع وسائل اإلعالم  	•

املختلفة.

خالد اليبرودي
مدير الدائرة
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دائرة العالقات الثقافية والعامة

اإلداريون
مصطفى مساد
عمر عليمات

صابر الهزامية
ابراهيم الغميض

اصاله اجلراجره
مائده الروسان
عبدالله احمد

محمد العمري
ليلى ابو رميشان
فيصل الدحدل
علي الزريقات

إصدار املطبوعات واملنشورات اإلعالمية التي من شأنها أن تنقل الصورة احلقيقية للجامعة, وتعريف املجتمع  	•

احمللي واخلارجي باإلجنازات والنشاطات املختلفة للجامعة.

إجراء األبحاث والدراسات واستطالع الرأي العام للجمهور الداخلي عن اخلدمات التي تقدمها اجلامعة. 	•

كليات  بالتعاون مع  والثقافية واالجتماعية  العلمية  والندوات  والعربية واحمللية  الدولية  إعداد وتنظيم املؤمترات  	•

وأقسام ومراكز اجلامعة املختلفة, ومتثيل اجلامعة في املعارض احمللية والعربية والدولية.

توفير الرعاية واخلدمات لوفود وضيوف اجلامعة وتولي تنفيذ برامج الزيارات من جميع جوانبها. 	•

املناسبات  في  الدعوات  وتوجيه  التهاني  تبادل  لغايات  الدولة  في  املسؤولني  وعناوين  أسماء  وحتديث  إعداد  	•

املختلفة.

تعزيز عالقات التعاون مع كافة املؤسسات العامة واخلاصة ومع املجتمع احمللي من خالل املناسبات املختلفة. 	•

إعداد الهدايا والدروع واملسكوكات اخلاصة باجلامعة لتقدميها لضيوف وزوار اجلامعة. 	•
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مكتب العطاءات المركزية

د. نزار شموط
مدير املكتب

عبدالناصر محافظة
نائب املدير
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مكتب العطاءات المركزية

على  قيمتها  تزيد  التي  املتنوعة  واألجهزة  واملستهلكات  اللوازم  من  اجلامعة  لتأمني  1998م,  عام  املكتب  أنشئ 

ألنظمة اجلامعة  دينار, وذلك وفقاً  تزيد قيمتها على عشرة آالف  التي  املباني  دينار, وإحالة عطاءات  عشرة آالف 

وتعليماتها.

المهام والواجبات:

تلبية ومتابعة تأمني احتياجات اجلامعة بطرح العطاءات السنوية. 	•

التأكد من توفر املخصصات املالية للمواد املطلوبة حسب املقر في املوازنة. 	•

إعداد وثائق العطاءات واملناقصات والتي تشتمل على الشروط العامة والشروط اخلاصة واإلعالن عنها. 	•

استالم ملفات العطاءات وحفظ أوراقها واستالم العينات والتأكد من مطابقتها للشروط املطلوبة. 	•

إعداد الردود على العطاءات وإصدار كتب اإلحاالت واستالم كفاالت العطاءات بالتنسيق مع الدائرة املالية. 	•

املوائمة بني الدراسة الفنية وقرار جلنة العطاءات وقرار االحالة النهائي. 	•

اإلداريون
فراس الرواشدة
رانيه نشيوات

خالد رباع
وائل الضروس
رامي النسور

رنا الرواشدة
محمد قطيشات
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مكتب العالقات الدولية

أنشئ مكتب العالقات الدولية في عام 1998م, ليتولى املهام التالية:

تعزيز عالقات التعاون القائمة بني اجلامعة واجلامعات واملؤسسات واملراكز العلمية احمللية والدولية من خالل  	•

التواصل معها.

إعداد اتفاقيات التعاون املشتركة بني اجلامعة واجلامعات العربية واألجنبية ومتابعة تنفيذها. 	•

متابعة الطلبة املوفدين الى اجلامعات العاملية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن سيرتهم األكادميية واملساهمة في  	•

حل املشكالت التي تواجههم.

التواصل مع الهيئات الدبلوماسية والثقافية واملراكز والدوائر املختصة لدى السفارات العربية واألجنبية لالستفادة  	•

من البرامج واملنح التي تقدمها فيما يلبي اختصاصات اجلامعة واهتماماتها.

باالتفاقيات  معها  ترتبط  التي  والدول  اململكة  بني  والثقافي  الدولي  للتعاون  التنفيذية  البرامج  من  االستفادة  	•

الثقافية.

توفير قاعدة بيانات عن األجهزة املتعاونة مع اجلامعة لتسهيل التواصل معها وتبادل املعلومات. 	•

د. زينب أبو سمك
ق. أ. مديرة املكتب
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مكتب العالقات الدولية

اإلداريون
حمدي شديفات

ايوب هالل
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المركز الصحي

أنشئ املركز عام 2006, املركز عام 1995م حيث يضم ثالث عيادات طب عام وخمس عيادات اختصاص, ومت 

جتهيز املركز مبختبر طبي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية األولية وبعض الفحوصات الطبية املتقدمة, وقد مت جتهيزه 

بوحدة أشعة تقوم بإجراء التصوير اإلشعاعي, باإلضافة إلى صيدلية تقوم على توفير احتياجات املركز من املستلزمات 

الطبية, وكذلك يضم املركز قسماً للطوارئ يقوم على تقدمي اإلسعافات األولية للحاالت الطارئة وغيرها من اخلدمات 

الطبية التي يقدمها املركز خدمة للطلبة وألسرة اجلامعة.

أهداف املركز:

تقدمي اخلدمات الطبية والصحية لطلبة اجلامعة وأسرتها. 	•

تعليم وتدريب طلبة كليات الطب والتمريض والعلوم الطبية املساندة مبستوياتهم الدراسية املختلفة. 	•

نشر الوعي والثقافة الصحية في املجال الطبي على مختلف املستويات. 	•

صحيادعم البحث العلمي من خالل إيجاد قاعدة بيانات شاملة للمؤمنني صحيادعم البحث العلمي من خالل إيجاد قاعدة بيانات شاملة للمؤمنني صحياً. 	•

التنسيق مع كلية الطب لعقد الدورات التي تسهم في رفع مستوى األطباء العاملني على املستوى الوطني. 	•

العمل مع اجلهات املعنية على خدمة املجتمع احمللي بإقامة األيام الطبية املجانية وغيرها من النشاطات. 	•

د. حسن حوامدة
ق. أ. مدير املركز
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المركز الصحي

اإلداريون
د. وليد ابوزينة
د. بسمه ميرزا

د. رياض ابوشنب
ابتهال القشقيش
ابراهيم الساخن
امل الشقيري

اميان الهشلمون
تهاني املشاقبة
خالد الرواجفة
خليل احلسبان
زياد عبد الله
طالب املشاقبة
عبيدة الفرا

ماجدة أبوطه
منال الرواد
مهند الزيود

ميسون املجالي
وليد اخلاليله

ابراهيم اخلوالده
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دائرة التأمين الصحي

محمد الشلبي
مدير الدائرة

أنشئت دائرة التأمني الصحي بتاريخ 2008/11/22 بناء على قرار مجلس العمداء في اجتماعه )2009-2008/6( 
والذي تضمن أيضاً إنشاء صندوق منفصل للتأمني الصحي, وتضم الدائرة الشعب التالية:

شعبة االشتراكات 	•
شعبة تدقيق املطالبات الصحية 	•

الشعبة املالية 	•

المهام والواجبات:
استقبال طلبات االشتراك واالنسحاب من التأمني  	•

الصحي والتعديالت من إضافة أو إلغاء املنتفعني.
الشهرية  املالية  املطالبات  على  اإلداري  التدقيق  	•
الواردة للدائرة من املستشفيات املتعاقد معها وفق 
من  والواردة  املعتمدة,  التسعيرة  ووفق  االتفاقيات 
جهات طبية خاصة غير متعاقد معها وفق التسعيرة 

املعتمدة.
اخلاصة  واملطالبات  املستشفيات  مطالبات  تدقيق  	•

من حيث اإلجراءات الطبية واإلجراءات املالية.

اإلداريون
طاهر اإلبراهيم
عبدالهادي عكور

»محمد قاسم« عوض

الرا عمرو
سلطان الدالبيح
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دائرة المشاريع الهندسية

د. شاهر ربابعة
ق. أ. مدير الدائرة

أنشئت الدائرة عام 2008حيث ترتبط مبساعد الرئيس للشؤون الهندسية وتتألف من عدد من ذوي االختصاص 
واخلبرة وتتولى الدائرة القيام باألعمال التالية:

القيام بأعمال التصميم والتخطيط واإلشراف للمنشآت املنوي إقامتها في اجلامعة 	•

بعضوية جلنة  واملشاركة  اجلامعة  أشغال  بعطاءات  اخلاصة  املناقصات  عروض  ودراسة  العطاء  وثائق  مراجعة  	•

العطاءات املركزية.

اإلداريون
م. سهى بريزات

م. شيرين اجلعبري

مراجعة وتدقيق جداول الكميات لبنود األشغال املنفذة  	•

للرئاسة  ورفعها  واملهندس  املقاول  من  توقيعها  بعد 
الجراء الالزم.

مصادقة  بعد  للمشاريع  املالية  املطالبات  تدقيق  	•

املهندس عليها حسب األصول ورفعها للرئاسة لغايات 
الصرف.

تشارك الدائرة بعضوية جلان االستالم األولي والنهائي  	•

للمشاريع.
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دائرة األمن الجامعي

أنشئت دائرة األمن اجلامعي عام 2008, وهي تضم الشعب التالية:
شعبة احلراسة الليلية. 	•

شعبة أمن الكليات واملباني. 	•

شعبة أمن البوابات. 	•

المهام والوجبات:

وضع تعليمات مبهمات احلراسة جلميع مرافق اجلامعة واتخاذ اإلجراءات الكفيلة باحملافظة على ممتلكاتها. 	•

تنظيم ومراقبة عمليات الدخول للجامعة واخلروج منها, 	•

التعاون مع املعنيني عن تنظيم األنشطة املختلفة في اجلامعة لتوفير اجلو املالئم لها. 	•

العمل على توفير األمن والهدوء داخل احلرم اجلامعي بالتعاون مع اجلهات املعنية. 	•

احملافظة على السالمة العامة في جميع مرافق اجلامعة ويشمل ذلك احملافظة على سالمة املتواجدين ومعاجلة  	•

أي حريق طارئ في حينه بالوسائل املتوفرة.
تدريب موظفي األمن اجلامعي على أعمال الدفاع املدني والسالمة العامة والتعامل مع اجلمهور. 	•

متابعة ومراقبة جميع عمال الشركات العاملة داخل احلرم اجلامعي. 	•

زيد النعيمي
ق. أ. مدير الدائرة



474

دائرة األمن الجامعي

األمن اجلامعي
سالم املشاقبة
جمعة حسيبان
حسني الزبون
عايد اخلاليلة

عبدالرحمن الشديفات
عبدالرحيم الدالبيح
عبدالرزاق خزاعلة
عبدالكرمي القطعان

عبدالكرمي احلراحشة
عبدالله الدالبيح
جميل خوالدة

جهاد العظامات
حسن عبيد

حسني الزبون
حسني الشرفات
حمدان الشرعه

خالد ربابعه
خالد العمري
خالد الدالبيح

ذيب الغويري
رائد اخلاليله

زايد اخلشاشنة
ابراهيم الزبون

ابراهيم اخلوالدة
ابراهيم اخلاليلة

احمد زواهرة
احمد العابد
احمد العمله

احمد الغويري
احمد الطويسات

اكرم الدالبيح
امجد الزوميل

امجد الشديفات
بسام الشديفات
تيسير املشاقبة
منصور الزيود
موسى الغويري

نواف احلراحشة

نواف الشرعة
نوال أسعد

هادي العنزي
هاني السوامله
هند الوقفي

يوسف الشديفات
يوسف الدالبيح
قاسم الفواخرة
قبالن اخلزاعلة
محسن طويسات
محمد خوالدة
محمد الزيود

محمد املشاقبة
محمد الزبون

محمد اخلوالدة
محمد عبيدالله
محمد املشاقبة
محمد اخلزاعلة
محمد الزيود

محمد اخلاليله

محمد مران
محمد السوامله

محمود احلوامتة
محمود حجازي
محمود اخلاليله
مخلد الشديفات
مدالله العيسى
مفلح العنزي
علي محمد
علي التبيني
علي الشرعه

علي الشديفات
علي املشاقبة
عليان الربعات
عماد الزواهرة
عمر مشاقبه
عمر العموش
عمر الغويرين

عواد احلراحشة

عواد البري
عوده حراحشه
عوده اخلوالده
عوض الزوميل
فاضل مهيدات
فايز السرحان
سامي املشاقبه
سليمان الزيود
شافي العموش

شحاده الفرجاني
صباح اجلبور

صالح اخلزاعله
طارق املشاقبة
طالب العاصم
عادل عقيل

عاطف العموش
عاطف اخلزاعله
عايد اخلوالده
عايد الغويري

اإلداريون
موفق الزيود

رندة الطراونة
خالد الزيود
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مكتب االرتباط

صدرت اإلرادة امللكية السامية في 19/ حزيران / 1991 بإنشاء اجلامعة الهاشمية, وتشكيل اللجنة امللكية ملتابعة 
إنشاء اجلامعة, وجتهيز مباني اجلامعة بكافة احتياجاتها الالزمة للبدء بالعملية التدريسية في موقع اجلامعة احلالي,

حيث مت تأسيس مكتب ارتباط اجلامعة, ليكون مرآة اجلامعة خارج حدود محافظة الزرقاء وينشر رسالة اجلامعة 
العلمية والثقافية.

المهام والواجبات:
ربط اجلامعة الهاشمية مع املجتمع احمللي من خالل نقل رسالة ورؤية اجلامعة إلى مختلف املؤسسات والدوائر  	•

والقطاعات الرسمية داخل حدود اململكة االردنية الهاشمية.
تعلقة باجلامعة.املتعلقة باجلامعة.املُتعلقة باجلامعة. اإلجابة على االستفسارات األكادميية واإلدارية  	•

نعقدة داخل مبنى االرتباط.املنعقدة داخل مبنى االرتباط.املُنعقدة داخل مبنى االرتباط. جتهيز قاعات جميع اللقاءات واإلجتماعات الرسمية  	•
إستقبال ضيوف اجلامعة في عمان وترتيب لقاءات مكتب رئيس اجلامعة في مبنى االرتباط. 	•

استالم البريد الوارد من مختلف اجلهات والقطاعات وارساله إلى اجلامعة. 	•
استقبال طلبات االلتحاق في برامج الدراسات العليا املطروحة في اجلامعة. 	•

نعقدة في مبنى االرتباط.املنعقدة في مبنى االرتباط.املُنعقدة في مبنى االرتباط. جتهيز قاعات محاضرات الدراسات العليا وجميع الدورات  	•
 )U-Shape( يحتوي مبنى االرتباط على سبع قاعات صفية وثالثة مختبرات حاسوب, وثالث قاعات اجتماعات 	•

جهزة بجميع وسائل العملية التدريسية والتدريبية.مجهزة بجميع وسائل العملية التدريسية والتدريبية.ُمجهزة بجميع وسائل العملية التدريسية والتدريبية.

منذر العوضات
ق. أ. مدير املكتب
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اإلداريون
محمد العقيلي
سناء السواعير

محمد شديفات
عليان السردي

أحمد جابر
ياسر العجارمة

مكتب االرتباط
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نادي العاملين

والفنية بني  والرياضية  واالجتماعية  والفكرية  الثقافية  العالقات  ُعرى  لتوثيق  والفنية بني   والرياضية  واالجتماعية  والفكرية  الثقافية  العالقات  لتوثيق عرى  والفنية بني   والرياضية  واالجتماعية  والفكرية  الثقافية  العالقات  ُعرى  لتوثيق   ُ العاملني عام1998م, نادي  أنشئ 
العاملني في اجلامعة وبني املجتمع األردني والعربي.

شترط في عضو النادي أن يكون من العاملني في اجلامعة أو الذين عملوا فيها ويشترط في عضو النادي أن يكون من العاملني في اجلامعة أو الذين عملوا فيها ويشترط في عضو النادي أن يكون من العاملني في اجلامعة أو الذين عملوا فيها ُشترط في عضو النادي أن يكون من العاملني في اجلامعة أو الذين عملوا فيها ُشترط في عضو النادي أن يكون من العاملني في اجلامعة أو الذين عملوا فيها سابقاً ملدة ال تقل عن خمس 
سنوات.

أما موارد النادي فتتألف من منحة سنوية تقدمها اجلامعة, وبدل انتساب األعضاء واشتراكهم.

أعضاء الهيئة اإلدارية
عصام الغويري

د. عبدالباسط الشرمان
د. عمر فجاوي
د. أمان خصاونة

نهى أبو الرز

عمر حتاملة
غازي الشوحة

عصام الغويري
رئيس النادي
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مكتب المستشار الثقافي

مكتب املستشار الثقافي هو واحد من دوائر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويعتبر مكتب ارتباط للوزارة داخل 
اجلامعة. وقد أنشئ مكتب املستشار الثقافي في اجلامعة الهاشمية عام 1999 ويقوم باملهام والواجبات التالية:

متابعة الطلبة املستفيدين من البعثات العلمية املقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مختلف أنواعها  	•
الثاني  عبدالله  امللك  البشرية, صندوق  للتنمية  الهاشمي  األردني  الصندوق  األقسام,  أوائل  األلوية,  أوائل  مثل: 
للتنمية, صندوق األميرة منى لدعم التمريض, صندوق دعم الطالب في اجلامعات األردنية الرسمية, ومنح جمعية 
الكشافة األردنية ومنح الشركات والبنوك األردنية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي حيث يتابع املستشار عملية 
التسجيل والوضع األكادميي والنتائج الدراسية, واملطالبات املالية املستحقة للجامعة وذلك بالتعاون والتنسيق مع 

وحدة القبول والتسجيل ووحدة الشؤون املالية في اجلامعة.
متابعة أمور معلمي وزارة التربية والتعليم املستفيدين من برنامج التأهيل التربوي على مختلف مراحله, البكالوريوس  	•

والدبلوم العالي واملاجستير من حيث التسجيل والنتائج الدراسية, واملطالبات املالية.
متابعة شؤون الطلبة الوافدين من الدول العربية واألجنبية الصديقة مبوجب االتفاقيات الثقافية وذلك بالتعاون  	•

والتنسيق ما بني وزارة التعليم العالي واجلامعة وامللحقية الثقافية في السفارة املعنية.
تصديق الشهادات العلمية الصادرة عن اجلامعات األردنية الرسمية واخلاصة وحتصيل الرسوم املستحقة عليها  	•

مبوجب النظام املالي.

هشام أبومنشار
مدير املكتب

العاملون في املكتب
خولة أبوعطية
بسام العموش
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شعبة العلوم العسكرية

1995بدء تدريس مادة العلوم العسكرية في اجلامعة الهاشمية في الفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي 1995بدء تدريس مادة العلوم العسكرية في اجلامعة الهاشمية في الفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي 1996/1995
كذلك مت تشكيل شعبة للعلوم العسكرية في اجلامعة بشكل رسمي بتاريخ 1998/9/1 ترتبط بدائرة التعليم اجلامعي/ 

اجلامعة األردنية.
وتتولى الشعبة تدريس مساق العلوم العسكرية في اجلامعة الهاشمية, جامعة آل البيت, جامعة الزرقاء اخلاصة,

العلوم التطبيقية, جامعة األميرة سمية, كلية الهندسة التكنولوجية, وكلية الزرقاء اجلامعية.
والهدف من تدريس مساق العلوم العسكرية هو تعريف الطالب بالقوات املسلحة األردنية ودورها في حفظ األمن 
واالستقرار في هذا البلد ودورها في التنمية الوطنية الشاملة وذلك من خالل إعطاء محاضرات ثقافية وتاريخية 

تعطى من قبل محاضرين من الشعبة واألجهزة األمنية األخرى.
يرتبط في الشعبة ركن البعثات العسكرية والذي يقوم مبتابعة شؤون الطلبة الدارسني على نفقة القوات املسلحة 

األردنية »نظام املكرمة امللكية السامية«.

العاملون في الشعبة

العقيد الركن محمد إسماعيل الشرمان
املقدم الركن جناح احلسينات

املالزم سامي اخلالدي
الرقيب/1 غدير الشورة
اجلندي/1 نور الزبن

ليلى العليمات
ميسون الدالبيح

عامر اخلوالدة
ميرفت اجلبور
أمينة الضمور
ميساء الدروبي
هبة البطوش
أسماء الدويخ

رجب الصبيحي

العقيد الركن محمد اخلوالدة
رئيس الشعبة
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مكتب المكرمة الملكية

العاملون في املكتب
مالزم/1 محمود ملكاوي
جندي/1 أحمد يعقوب

صفاء العرقان
فرح الزيود

تقديراً من القيادة الهاشمية املستمر للقوات املسلحة األردنية ملا درجت عليه من حتمل األعباء امللقاة على عاتق 
العاملني بها وتكرمياً لهم ملا يبذلونه من عطاء متميز فقد صدرت اإلرادة امللكية السامية بتخصيص 20% من مقاعد 
اجلامعات وكليات املجتمع األردنية, وكانت هذه املكرمة وما زالت خير هدية ألبناء الوطن من قائدهم جاللة امللك 
ً على صون 
 وكانت هذه املكرمة وما زالت خير هدية ألبناء الوطن من قائدهم جاللة امللك 

ً
 وكانت هذه املكرمة وما زالت خير هدية ألبناء الوطن من قائدهم جاللة امللك 

ً أمينا
 وكانت هذه املكرمة وما زالت خير هدية ألبناء الوطن من قائدهم جاللة امللك 

ً
 وكانت هذه املكرمة وما زالت خير هدية ألبناء الوطن من قائدهم جاللة امللك 

ً مدركا
 وكانت هذه املكرمة وما زالت خير هدية ألبناء الوطن من قائدهم جاللة امللك 

ً
 وكانت هذه املكرمة وما زالت خير هدية ألبناء الوطن من قائدهم جاللة امللك 

ً منه ملا للعلم من قيمة وأهمية بالغة في صقل الفرد األردني ليكون واعيا
اجلامعات وكليات املجتمع األردنية

ً
اجلامعات وكليات املجتمع األردنية

املعظم وذلك إدراكا
لهذا الهدف السامي فقد صدر نظام خاص للدراسة على   ً

 منه ملا للعلم من قيمة وأهمية بالغة في صقل الفرد األردني ليكون واعيا
ً

 منه ملا للعلم من قيمة وأهمية بالغة في صقل الفرد األردني ليكون واعيا
تراب الوطن ورفع إجنازاته وحتقيق طموحاته وحتقيقا

ً من العام 
 لهذا الهدف السامي فقد صدر نظام خاص للدراسة على 

ً
 لهذا الهدف السامي فقد صدر نظام خاص للدراسة على 

حساب املكرمة امللكية السامية ونشر باجلريدة الرسمية بتاريخ 1980/10/8 وبدأت الدراسة الفعلية اعتبارا
الدراسي 1981/1980.

توجد في جميع اجلامعات اركانية بعثات عسكرية ومن بينها اجلامعة الهاشمية هذا الصرح العلمي الشامخ, حيث 
يسند لهم واجب متابعة جميع األمور األكادميية واملالية والسلوكية املتعلقة باملبعوثني على نفقة القوات املسلحة األردنية 
»املكرمة امللكية السامية« داخل اجلامعة, حيث تولي القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية اهتمامها املستمر لكافة 
منتسبيها وكذلك األمن العام واملخابرات العامة والدفاع املدني بتكرمي هؤالء من خالل إتاحة الفرص املناسبة لتدريس 
أبناءهم وبناتهم في اجلامعات األردنية الرسمية حيث بلغ عدد الطلبة املوجودين على مقاعد الدراسة في اجلامعة 

الهاشمية لغاية الفصل الدراسي األول 2009/2008 )3148( طالبة وطالب.

النقيب رائد املصري
مسؤول املكتب
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مكتب خدمة العلم

لتحقيق   96/95 الدراسي  العام  في  فيها  التدريس  بدء  منذ  اجلامعة  في  الزرقاء   / العلم  خدمة  مكتب  أنشئ 

األهداف التالية:

شمولية تطبيق قانون خدمة العلم على الطالب في اجلامعات وكليات املجتمع ضمن محافظة الزرقاء. 	•

تسهيل إجراءات السير مبعاملة الطالب وهم على مقاعد الدراسة من حيث تطبيق قانون خدمة العلم. 	•

التعامل مع  العلم وكيفية  تزويد مسجلي اجلامعة بنشرات وكتب رسمية لتوضيح إجراءات تطبيق قانون خدمة  	•

الطالب املطلوبني خلدمة العلم وكذلك تزويد هؤالء الطالب بنشرات عن التوعية الوطنية.

اجلامعات  في  يدرسون  الذين  الطلبة  يخص  مبا  لديهم  األساسية  القيوم  إلدامة  واملكاتب  الشعب  مع  التنسيق  	•

والكليات املتواجدة في محافظة الزرقاء.

الرائد محمد البطاينة
مسؤول املكتب

العاملون في املكتب
العريف جناح أحمد
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مكتب ديوان المحاسبة

يقوم املكتب بالتدقيق املالي واإلداري على املؤسسات والدوائر واألقسام اخلاضعة لرقابته, وكذلك تدقيق احلسابات 

االستالم  وجلان  واملزادات  العطاءات  جلان  في  باملشاركة  ويقوم  والتسويات,  والقروض  والسلف  باألمانات  املتعلقة 

واإلتالف, حيث يقدم املشورة الالزمة وتوجيه املؤسسات اخلاضعة لرقابته بااللتزام باألنظمة والقوانني الصادرة عن 

تلك اجلهات, محافظاً على املال العام واملصلحة العامة. 

محمد فريز
مدير املكتب



483

فرع البنك العربي

باشر البنك العربي في تقدمي خدماته املصرفية عام 1997م.
ويقوم البنك بتقدمي اخلدمات املصرفية التالية:

ّاحمللّية واألجنبية.احمللية واألجنبية.احمللّية واألجنبية. فتح احلسابات بالعمالت  	•

ّاحمللّية واألجنبية.احمللية واألجنبية.احمللّية واألجنبية. إصدار احلواالت بالعملة  	•
منح القروض والتسهيالت االئتمانية )شخصية, وعقارية, ومتويل السيارات(. 	•

العاملون في املكتب
ماهر شراب

أسامة العوضي
وجدي البواب

بسام جابر
مدير الفرع

إصدار بطاقة الصراف اآللي وخدمات السحب على  	•
أجهزة الصراف اآللي, بطاقات فيزا الدولية, وبطاقة 

فيزا البنك العربي وامللكية األردنية.
وحتويل  )استفسار,  االنترنت  وخدمة  الناطق  البنك  	•

.)SMS مالي, وخدمة الرسائل القصيرة
صناديق االستثمار بالعمالت األجنبية. 	•

مت إضافة الصراف اآللي ملكتب اجلامعة. 	•
طريق  عن  اجلامعة  لطالب  الفصلية  الرسوم  دفع  	•

البنك.
دفع جرايات طالب املاجستير عن طريق البنك. 	•

طريق  عن  اجلامعة  لطلبة  التشغيلية  األجور  دفع  	•
البنك.
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يقوم مكتب بريد اجلامعة بتقدمي اخلدمات التالية:

استقبال الرسائل العادية واملسجلة واملطبوعات والرزم الصغيرة. 	•

استقبال احلواالت املالية الواردة الداخلية واخلارجية. 	•

اشتراك قي صناديق البريد. 	•

استقبال الفاكس الصادر والوارد. 	•

قبض فواتير الهاتف والكهرباء واملاء. 	•

استقبال البرقيات الصادرة والواردة. 	•

فتح حسابات توفير البريد )ايداع وسحب(. 	•

استقبال البريد السريع وإرسال البريد السريع املمتاز. 	•

ا.مسبقا.مسبًقا. مسبقبيع بطاقات االنترنت وبطاقات الهاتف املدفوعة مسبقبيع بطاقات االنترنت وبطاقات الهاتف املدفوعة  	•

مكتب البريد

أحمد األفغاني
مدير املكتب



نشاطات جامعية



نشاطات جامعية



نشاطات جامعية



نشاطات جامعية



نشاطات جامعية



نشاطات جامعية



نشاطات جامعية



نشاطات جامعية



نشاطات جامعية



نشاطات جامعية



نشاطات جامعية



نشاطات جامعية



نشاطات جامعية



نشاطات جامعية



نشاطات جامعية



المحتويات

8   .................................................................. مجلس األمناء  
مجلس اجلامعة  ............................................................   10
16   ............................................................. رئاسة اجلامعة  
18   ............................................................. مجلس العمداء  
اجلامعة في سطور  .....................................................   21
كلية العلوم ...........................................................................  25
كلية اآلداب .........................................................................  65
101  .............................. كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 
171  ..................................................... كلية العلوم التربوية 
211  .................................................................. كلية الهندسة 
255  ................................................................ كلية التمريض 
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ....................  283
297  ..................................... كلية العلوم الطبية املساندة 
كلية املوارد الطبيعية والبيئة ...................................  327
347  ..................... معهد امللكة رانيا للسياحة والتراث 
كلية األمير احلسني بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا املعلومات ......  365
387  ........................................... كلية امللكة رانيا للطفولة 
كلية الطب البشري ......................................................  405
411  ............ عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
عمادة شؤون الطلبة ....................................................  417
مركز اللغات ....................................................................  426
مركز احلاسوب .............................................................  429
مركز الدراسات واالستشارات وخدمة املجتمع ......  431
433  ............................ مركز ضمان اجلودة األكادميية 
435  ........................................... مركز التعليم االلكتروني 
مركز العمل االجتماعي .............................................  437
439  ............................................ وحدة القبول والتسجيل 
442  ................................................... وحدة الشؤون املالية 

445  ................................................................... وحدة املكتبة 
448  ................................................ مكتب رئاسة اجلامعة 
دائرة أمانة سر املجالس ...........................................  449
450  ............................................... جهاز الرقابة الداخلية 
452  ............................................ مكتب الشؤون القانونية 
دائرة اخلدمات العامة ...............................................  453
دائرة النظافة والسالمة العامة .............................  456
دائرة الهندسة والصيانة ...........................................  457
دائرة املوارد البشرية ..................................................  459
دائرة اللوازم ....................................................................  461
دائرة العالقات الثقافية والعامة ...........................  463
465  .......................................... مكتب العطاءات املركزية 
467  ............................................ مكتب العالقات الدولية 
املركز الصحي ................................................................  469
دائرة التأمني الصحي ................................................  471
دائرة املشاريع الهندسية ...........................................  472
دائرة األمن اجلامعي ..................................................  473
475  .............................................................. مكتب االرتباط 
477  ................................................................. نادي العاملني 
مكتب املستشار الثقافي ............................................  478
شعبة العلوم العسكرية ...............................................  479
480  .................................................. مكتب املكرمة امللكية 
مكتب خدمة العلم ........................................................  481
مكتب ديوان احملاسبة ................................................  482
فرع البنك العربي .........................................................  483
484  ................................................................... مكتب البريد 
485  .......................................................... نشاطات جامعية 
500  ......................................................................... احملتويات 



لجنة الكتاب السنوي

د. يوسف عليمات
ق. أ. عميد شؤون الطلبة / رئيس اللجنة

عبدالله أحمد
دائرة العالقات الثقافية والعامة

فادي عويدات
ق. أ. مدير دائرة اخلدمات والرعاية الطالبية

نضال عربيات
مدير دائرة املوارد البشرية

خالد اليبرودي
مدير دائرة العالقات الثقافية والعامة

إبراهيم املبروم
مدير وحدة القبول والتسجيل

+962 6 463  7772/1










