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The Dispersion of Middle East University’s Students

In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

صدق اللَُّه العظيم

“Allah will exalt those who believe among you, and those who 
have knowledge, to high ranks.”







من أقوال

جاللة امللك عبد هللا الثاين ابن الحسني املعظّم

By His Majesty King Abdullah II ibn Al Hussein

     »عىل املؤّسسات التّعليميّة أن تؤمن مبا يتمتّع به أبناء هذا الشعب وبناته من طاقات 
هائلة، وقدرات كبرية، ومواهب متنّوعة، وتسعى الكتشاف هذه الطاقات، وتنمية تلك 
األساليب  أحدث  عرب  حدودها،  أقىص  إىل  وتحفيزها  املواهب،  تلك  وصقل  القدرات، 
التعليميّة التي تشّجع عىل الفهم والتفكري، والفهم ال التلقني، وتجمع بني العلم والعمل، 
ليتفّوقوا يف  أبنائها،  أمام  والنظريّة والتّطبيق، والتّحليل والتخطيط، وتفتح آفاقا رحبة 

كّل مادة، وينبُغوا يف كّل فّن أو مهنة أو حرفة«

الورقة النقاشّية امللكّية السابعة: )بناء قدراتنا البرشيّة وتطوير العملّية الّتعليمّية جوهر نهضة 
األمة( نيسان/2017

    “Educational institutions must believe in the immense energies, promising 
capabilities, and diverse talents of our youth. They should seek to cultivate and 
channel these qualities, driving young men and women to unleash their potential.

    Therefore, modern teaching methods should be adopted to encourage critical 
and deductive thinking, rather than rote learning. Moreover, these methods 
should combine theory and practice, field and classroom, as well as analysis and 
planning. Such an educational system would widen horizons for our youth, so 
that they can excel in every art, profession, or craft.”

The Seventh Discussion Paper: Developing Human Resources and Education 

Imperative for Jordan’s Progress, April 2017



حرضة صاحب الجاللة الهاشمية
امللك عبدهللا الثاين ابن الحسني املعظم

His Majesty King Abdullah II Ibn Al Hussein





صاحب السمو املليك 
األمري الحسني بن عبدهللا الثاين ويل العهد املعظم

His Royal Highness the Crown Prince Al-Hussein bin Abdullah II
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 الحمد لله الذي قّدرنا عىل مواصلة مسرية هذه الجامعة التي أصبحت اليوم محل تقدير وثناء عىل املستويات الوطنية والعربية 
والعاملية، والتي أظهرت كفاءتها يف التعامل مع التحديات الصعبة ومنها تلك الناجمة عن تفيش فايروس الكورونا يف شهر شباط 
من العام 2019، والتي شكلت اختباًرا حقيقيًّا للبنية التكنولوجية للجامعة وتلك التجهيزات التقنية واالتصالية التي حرصت الهيئة 

عىل توفريها للجامعة حتى قبل أن تصبح الحاجة لها ماسة لتلبية متطلبات التعليم عن بعد.

القريبة  وأهدافها  وغاياتها  ورسالتها  ورؤيتها  العامة،  وسياستها  الجامعة،  احتياجات  مع  الدائم  تفاعلها  يف  الهيئة  دور  هو  ذلك 
والبعيدة، وقد عززت الظروف الطارئة التي مر بها بلدنا والعامل أجمع حيوية التعاون والتنسيق بني الهيئة ومجلس األمناء ورئاسة 
الجامعة يك تكون يف مستوى التحّدي، مستخدمة كل ما متلكه من إمكانات وأجهزة ووسائل اتصالية بكفاءة عالية حتى تستمر 

العملية التعليميّة يف أفضل الظروف واألحوال.

نحن اآلن يف بداية مرحلة جديدة واستثنائية نهيّئ أنفسنا للتعامل معها بالشكل الذي يحقق األهداف املنشودة، ويف مقدمتها 
قطاع  بسالمة  معنية  تعليمية  مؤسسة  كونها  واملجتمعية،  والبحثية  األكادميية  مبسؤولياتها  الوفاء  عىل  الجامعة  قدرات  تعزيز 
التعليم العايل والبحث العلمي يف أردننا الغايل، إذ تقف تلك املؤسسات عىل مسافة واحدة من واجبها الوطني، حني نتصدى 
لنا  الله وأيده وهو يرسم  الحسني حفظه  ابن  الثاين  الوباء، ونقف خلف قائدنا جاللة امللك عبدالله  الناجمة عن  للمخاطر  جميًعا 

خارطة الطريق من أجل أن نجابه الجائحة، ونحافظ عىل سالمة اإلنسان، ونعالج آثارها السلبية عىل اقتصادنا الوطني.

نظرة عىل هذا الكتاب سرتينا حجم اإلنجازات واالستعدادات واإلمكانات، والعمل الدؤوب، والحيوية الدامئة لجامعة الرشق األوسط 
التي نفتخر ونعتز بها، وهي توظف كل ما لديها من بنية تحتية ومرافق ومراكز ومختربات وتجهيزات من أجل أبنائنا الطلبة، وتأهيلهم 
لحياة مفعمة باألمل والعطاء والكرامة اإلنسانية، فأطيب التحيّات، وأصدق التمّنيات ألرسة الجامعة، سائلة الله العيل القدير أن 

يحفظ بلدنا وأمتنا واإلنسانية جمعاء، وأن ميتعكم مبوفور الصحة والسعادة والنجاح.

سعادة الدكتورة سناء عيل شقوارة
رئيس هيئة املديرين

كلمة رئيس هيئة املديرين
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Dr. Sana’a Ali Shiqwarah
Chairwoman of the Board of Directors

I would like to begin by expressing my gratitude towards the efforts our associates have been exerting over 
the years to advance the university’s reputation on national and international scales. Thanks to everyone’s 
commitment and our rigorous planning, we have been able to overcome the challenges ensuing from the 
Coronavirus pandemic with great efficiency. The global crisis has indeed constituted a real test for our 
technological infrastructure, which we have been working on long before the need for employing distance 
learning.

The Board of Directors constantly responds to the university’s needs and upholds its general policy to 
maintain its vision, mission and aims; and ensure all efforts and initiatives are directed towards achieving its 
short-term and long-term objectives. The current state of emergency promoted the cooperation of the Board 
of Directors, Trustees and the university’s presidency, allowing us to rise to the challenge. We dedicated all of 
our capabilities and equipment to ensure the continuity of the educational process within optimal conditions.

We are currently facing unprecedented circumstances, to which we must adapt and acclimate in order to 
achieve our set goals for advancing the university’s academic and research performances, and extending 
our social responsibility. We are an educational institution that is concerned with the reputation of Jordan’s 
higher education and research sector. Therefore, we intend on collaborating with our counterparts to stand 
behind our Hashemite leadership, and limit the impact of the Coronavirus pandemic on our people’s lives and 
national economy.

Within the pages of this yearbook, you will find Middle East University’s proud achievements and be 
introduced to the magnitude of its capabilities. We provide our students with state-of-the-art facilities, 
centres and laboratories to sharpen their skills and unleash their potential, enabling them of paving their own 
paths towards success and prosperity. Hence I extend my best wishes to the MEU family, and pray to Allah to 
protect our nation and all of humanity, and bless us all with good health, happiness and success. 

Chairman of the Board of Directors’ Message
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Board of Directors     هيئة املديرين

سعادة د. يعقوب عادل نارص الدين
الرئيس التنفيذي

Dr. Yacoub Adel Nasereddin
CEO

سعادة د. أحمد يعقوب نارص الدين
نائب رئيس هيئة املديرين

Dr. Ahmad Yacoub Nasereddin
Vice Chairman of the Board of Directors

سعادة أ. سارة يعقوب نارص الدين
عضو هيئة مديرين 

Sara Yacoub Nasereddin
Member of the Board of Directors

سعادة د. متارا يعقوب نارص الدين
عضو هيئة مديرين 

Dr. Tamara Yacoub Nasereddin
Member of the Board of Directors

سعادة د. سناء عيل شقوارة
رئيس هيئة املديرين

Dr. Sanaa’ Ali Shiqwarah
Chairman of the Board of Directors

سعادة د.م. محمد يعقوب نارص الدين 
عضو هيئة مديرين 

Dr. Eng. Mohammad Yacoub Nasereddin
Member of the Board of Directors
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كلمة رئيس مجلس األمناء

يصدر هذا الكتاب حاماًل بني صفحاته بداية مرحلة التحدي التي يعيشها بلدنا، والعامل كله منذ تفيش وباء الكورونا، الذي غري مجرى 
األحداث عىل كل صعيد بعد أن وضع قاعدة التباعد االجتامعي أساسا لتاليف رشوره، فتعطلت قطاعات بأكملها لفرتة وجيزة، ومنها 

بالطبع قطاع التعليم العايل.

عرب  الجامعي  التعليم  مواصلة  كيفية  يف  للتفكري  بنا  دفعت  والعقبات  التحديات  مواجهة  عىل  اإلنسان  وقدرة  الحياة،  إرادة  لكن 
اإلمكانات التي توفرها شبكة االنرتنت، ووسائل التعليم عن بعد، بالرغم من أنها ال تحقق الغاية إال يف حدود معينة، خاصة عندما 
يتعلق األمر باملواد العلمية التي ترتكز إىل املختربات والتجارب العملية، فضال عن توقف النشاطات التفاعلية، والحياة الجامعية 

بأبعادها اإلنسانية والثقافية والفكرية وغريها مام يشكل العنارص املشرتكة يف مخرجات التعليم العايل والبحث العلمي.

كنا يف جامعة الرشق األوسط قد أعددنا العدة قبل جائحة الكورونا لبناء قاعدة تكنولوجية معرفية ضمن مفهوم الجامعة الذكية، 
املنفتحة عىل الفضاء العاملي من خالل رشاكات حقيقية مع جامعات عاملية مرموقة مثل بيدفوردشري، وسرتاثكاليد وغريهام، 
التي تعمل  الجامعية  أنها جزء ال يتجزأ من كينونة املؤسسة  التعامل مع وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات عىل  فضال عن 
العالية يف مخرجاتها  اإلدارية، والجودة  إدارة شؤونها  الحوكمة يف  تعتمد  وفق إسرتاتيجية واضحة املعامل والغايات واألهداف، 

األكادميية والبحثية ومسؤولياتها املجتمعية.

لقد تحمل مجلس األمناء مسؤولياته املتكاملة مع مسؤوليات هيئة املديرين ورئاسة الجامعة يف سبيل توفري عوامل النجاح التي 
تضمن استمرار عملية التعليم يف أفضل الظروف، من حيث املحافظة عىل العالقة التبادلية بني املناهج والطلبة وأعضاء هيئة 
التدريس، ونحن ماضون بإذن الله يف ذلك التحدي حتى نتغلب عىل كل الصعاب ، متسلحني بإمياننا بالله العيل القدير، ملتّفني 
وأمنه واستقراره،  بلدنا وتقدمه  رفعة  ورعاه، يف سبيل  الله  الحسني حفظه  ابن  الثاين  عبدالله  قائدنا املفدى جاللة امللك  حول 

وتحقيق طموحات شعبه، ومستقبل أجياله.

سعادة الدكتور يعقوب عادل نارص الدين
رئيس مجلس األمناء
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Dr. Yacoub Adel Nasereddin’s Speech
Chairman of the Board of Trustees

The pages of this yearbook bear witness to the unusual times we and the whole world have faced since the 
spread of the Coronavirus. We have experienced numerous changes within all vital sectors due to the need 
for social distancing, which led to the enforcement of various lockdowns.

Yet the will to go on and our human ability to overcome challenges urged us to find a way to continue on 
the educational process by utilising online tools and distance learning platforms. However, these tools have 
their own shortcomings, specifically in terms of teaching practical courses that require special laboratories 
and equipment. I also understand it could be rather frustrating for us to not be able to engage in interactive 
activities and be away from life on campus, in addition to being deprived of other social and shared elements 
that may impact the outputs of higher education and research.

We at Middle East University have been working on establishing a knowledge base and an advanced 
technological infrastructure, long before the Coronavirus pandemic, as part of our plan to become a SMART 
university. We have been keen on opening up to the global academic sphere by forming fruitful partnerships 
with prestigious universities such as the University of Bedfordshire and the University of Strathclyde. We also 
view information technology and communication tools as an integral part of our operations, which are based 
on a clear and exhaustive strategy for managing administrative and quality affairs.

The Board of Trustees has fully assumed its shared responsibilities with the Board of Directors and the 
university’s presidency to ensure the success and the continuity of the educational process within optimal 
conditions. We will continue on down this path until we overcome all challenges, and we will remain faithful 
to our country and its Hashemite leadership in order to maintain its security and stability and ensure good 
standards of living for our people and future generations.

Chairman of the Board of Trustees’ Message
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The Board of Trustees  مجلس األمناء

سعادة د. يعقوب عادل نارص الدين
 رئيس مجلس األمناء

Dr. Yacoub Adel Nasereddin
Chairman of the Board of Trustees

معايل م. شحادة عبد هللا أبو هديب 
نائب الرئيس للشؤون املالية واإلدارية

Eng. Shehadeh Abdullah Abu Hdaib
Vice President for Financial and Administrative 

Affairs

معايل د. طالب ضياء الدين الرفاعي
نائب الرئيس لشؤون العالقات الدولية

Dr. Taleb Deia Edeein Al Rifai
 Vice President for International Relations

سعادة د. عدنان شاهر األعرج
 عضًوا

Dr. Adnan Shaher Al Aaraj
Member 

معايل أ.د. فيصل عوده الرفوع
نائب الرئيس للشؤون األكادميية

Prof. Faisal Odeh Al Rfouh’
Vice President for Academic Affairs

سعادة أ.د. محمد محمود الحيلة
 رئيس الجامعة

 Prof. Mohammad Mahmoud Al
Hileh

University’s President

سعادة د. أحمد يعقوب نارص الدين
 عضًوا

Dr. Ahmad Yacoub Nasereddin
Member 

سعادة د. سناء عيل شقوارة
نائب الرئيس لشؤون خدمة املجتمع
Dr. Sanaa’ Ali Shiqwarah
Vice President for Community 

Service Affairs

سعادة أ.د. زهرية إبراهيم عبدالحق
 عضًوا

Prof. Zahria Ibrahim Abdulhaq
Member

سعادة د. م. محمد يعقوب نارص الدين 
 عضًوا

 Dr. Eng. Mohammad Yacoub
Nasereddin

Member 

سعادة أ. أحمد محمد الصفدي 
نائب الرئيس لشؤون العالقات العامة 

Mr. Ahmad Mohammad Al Safadi
Vice President for Public Relations

سعادة أ.د. قبالن عبدالقادر املجايل
عضًوا

Prof. Qablan Abdulqader Al Majali
Member 

سعادة أ.د. يوسف مصطفى صيام
عضًوا

Prof. Yousef Moustafa Seyam
Member 

نجمة عزت الشعار
مساعد إداري

Nejmeh Izzat  Ashaar
Administrative Assistant
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كلمة رئيس الجامعة

األستاذ الدكتور محمد محمود الحيلة
رئيس الجامعة

2020/2019، ونحن نعيش ظروفًا استثنائيّة عىل مستوى  الجامعي  للعام  السنوّي لجامعة الرشق األوسط  الكتاب  يجيء صدور 
األردن والعامل أجمع، سبّبتها جائحة كورونا؛ فيؤكد بذلك أّن جامعة الرشق األوسط ستظّل دامئًا وأبًدا عىل قدر أهل العزم، تنهض 

بكم، وتعمل من أجلكم.

لقد أثبتت جامعتكم - ومنذ اللحظة األوىل إلعالن الحكومة األردنيّة التدابري الرسميّة ملواجهة هذه األزمة العامليّة أنّها تويل طلبتها 
أقىص درجات الرعاية واالهتامم، وتؤْثِر مصلحتهم، وقد اتّخذت يف سبيل ذلك أعىل درجات الجاهزيّة فيام يتعلّق برشوط الوقاية 

من هذا الفريوس، وتوفريها مستلزمات ذلك يف كّل ركن من أركانها الحيويّة، حفاظًا عىل صحة منتسبيها ومرتاديها وسالمتهم. 

ويف ظّل هذه الظروف الصعبة أفادت جامعتكم كذلك من البنية التحتيّة التكنولوجيّة املتطورة التي متتلكها، وسّخرت إمكاناتها 
ومقّدراتها كافة، للمحافظة عىل سري عمليّة التعليم عن بُعد يف أعىل املستويات؛ وصوال بكم إىل تحقيق آمالكم وآمالنا فيكم. 
مقّدرين لكم – من قبُل ومن بعُد - التزامكم وحسن تعاونكم، ومؤّملني أن تكونوا بعد تخرّجكم عىل قدر املسؤوليّة كام عهدناكم، 

لتظلّوا كام كنتم دوًما رشكاء لنا يف تحقيق النجاح املنشود.

ومن ثّم، فإن التبرّّص يف محتوى الكتاب السنوي لجامعة الرشق األوسط للعام الجامعي 2020/2019  يكشف بوضوح ازدياد حجم 
النهوض والتطّور الذي شهدته الجامعة، وتنّوع مجاالته؛ سياّم وقد بدأت الجامعة يف هذا العام، تنفيذ خطتها اإلسرتاتيجية الرابعة 
)-2019 2024(، واضعة عىل سلّم أولوياتها اإلسرتاتيجيّة أن تكون جامعة دوليّة ذكيّة، حاصلة عىل الجودة املحليّة لربامجها، وعىل 
التصنيفات واالعتامدات املحليّة والدوليّة لتخّصصاتها، التي تحرص كل الحرص عىل اختيارها ملبّية الحتياجات سوق العمل، وهي 

كذلك يف سعي دؤوب الحتضان مراكز اإلبداع والتميّز بأشكاله كافة.

ويف سبيل تحقيقها تلك األولويّات توظف جامعة الرشق األوسط إمكاناتها ومقّدراتها كافّة لتنمية حب العلم وروح اإلبداع يف 
نفوس طلبتها، وتبذل أعظم الجهود يف تحفيزهم عىل التميّز واالبتكار، ومتكينهم من تحصيل أرقى العلوم؛ وتكون الثمرة يف كل 
عام قطافًا رطبًا جنيًّا يتمثّل فيكم، خريجات وخّريجني مسلحني بالعلم النافع، ومؤّهلني مبا ميّكنكم من خوض غامر العمل يف 

مجاالت مختلفة، تخدم الوطن، وتعيل شأنه.

يف الختام، أحييكم، وأبارك لكم ولذويكم، ولجامعتكم، واللَه أسأل أن تكونوا خري رُُسل، تحملون أمانة املسؤولية، وتؤّدون رسالة 
جامعتكم األمينة عليكم وعىل أردنّنا الحبيب... والله ويّل التوفيق والقادر عليه.
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The University’s President’s Message

Dr. Mohammad Mahmoud Al-Hileh
The President of the University

The 2019/2020 issue of Middle East University’s yearbook has been prepared amid the rather exceptional 
times we are witnessing here in Jordan and around the world due to the Coronavirus pandemic. Yet it stands as 
a testament to our unwavering determination to continue on our journey and rise up to any and all challenges 
that may lie ahead.

Once the Jordanian government announced the nation-wide procedures to be followed in the face of this 
global pandemic, MEU swiftly responded to the government’s directions and orders by following strict health 
and safety guidelines and equipping its campus with all the necessary health supplies to ensure the wellbeing 
and safety of its students and staff.

In light of these challenging times, the university employed its advanced technological infrastructure and 
dedicated all of its capabilities to ensure the continuity of the distance learning process within high standards. 
We lived up to your expectations as you lived up to ours; for we appreciate your commitment and cooperation 
before and after the pandemic. We hope you remain as responsible out there in the real world, and that you 
continue to be our partners in success.

MEU’s advancement and development is quite salient in the pages of this yearbook. We initiated the 
implementation stage of the university’s fourth strategic plan for the years 2019-2024, with the strategic priority 
to become an international SMART university. We aim to have all of our faculties meet the conditions and 
requirements of the national Quality Assurance Certificate, to obtain national and international accreditations 
for our programmes, and appropriately occupy advanced positions in national and international rankings. We 
are focused on fulfilling the needs of the labour market, and we are keen on fostering creativity and excellence 
in all forms and fields.

In order to achieve its endeavours, MEU commits its capabilities and assets to nurturing students’ love of 
knowledge and endorsing their creativity. Our efforts are yearly rewarded by producing qualified professionals 
capable of establishing successful careers and serving our beloved country.

At the end, I would like to congratulate you, your parents and ourselves on your remarkable journey, and I pray 
to Allah that you grow into the distinct individuals we believe you will be. May Allah bless you and guide your 
way.  
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 University Council    مجلس الجامعة

أ.د. محمد محمود الحيلة
رئيس الجامعة

Prof. Mohammad Mahmoud Al Hileh
University’s President

أ. د. محمود حسني الوادي
نائب الرئيس وعميد كلية األعامل

Prof. Mahmoud Hussein  Al Wadi
 Vice President and Dean of

Business

د. أحمد محمد اللوزي
ق. أ. عميد كلية الحقوق

  ق. أ. عامدة الجودة واالعتامد واملعلومات/ 
Dr. Ahmad Mohammad Allouzi

Acting Dean of Law
Acting Dean of Quality, Accreditation 

and Information

د. هشام  سعيد أبو صامية
ق. أ. عميد الربامج الدولية

ق. أ. عميد الدراسات العليا والبحث العلمي
Dr. Hesham Saeed Abusaimeh

Acting Dean of International Programmes
Acting Dean of Graduate Studies and 

Scientific Research

د. حنان كامل اسامعيل
كلية اإلعالم

Dr. Hanan Kamel Ismail
Faculty of Media

د. يزن ابراهيم العمرات
كلية العامرة والتصميم 

Dr. Yazan Ibrahim Alamarat
 Faculty of Architecture and

Design

د. نهلة نعامن عقل
كلية الصيدلة

Dr. Nahla No’man Aqel
Faculty of Pharmacy

د. أمين يوسف الرفوع 
كلية الحقوق

Dr. Ayman Yousef Al Rfoa
Faculty of Law

أ. د. ابتسام جواد مهدي
كلية العلوم الرتبوية

Prof. Ibtisam Jawad Mahdi
 Faculty of Educational

Sciences

أ. د. سالم خالد املحادين
عميد كلية اآلداب والعلوم

Prof. Salam Khaled Almahadin
Dean of Arts and Sciences

أ. د. عالء الدين توفيق الحلحويل
نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية

Prof. Ala’aldeen al-Halhouli
 Vice President for Scientific

Faculties

د. بسام أحمد الرشجبي
كلية تكنولوجيا املعلومات

Dr. Bassam Ahmad Al-Shargabi
Faculty of Information Technology

د. عبدالعزيز أحمد الرشبايت
كلية األعامل

Dr. Abdel Aziz Ahmad 
Sharabati

Faculty of Business

د. أمين منصور الخزاعلة
كلية األعامل

Dr. Ayman Mansour 
Alkhaza’leh

Faculty of Business

د. سامر محمد  اسعد
كلية الهندسة

Dr. Samer Mohammad Asa'ad
Faculty of Engineering

                         د. نبيل فرح  النرب
كلية الهندسة

Dr. Nabil Fareh Al Naber
Faculty of Engineering
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 University Council    مجلس الجامعة

السيد وسيم شاكر عزب 
عضو مجتمع محيل

Mr. Waseem, Shaker Azab
Local Community Member

السيد سمري صابر باكري
خريج

Mr.  Smaeer Saber Bakeer
Graduate

رينا رامي نارص الدين
طالب

Rina Rami Nasereddin
Student

آيات محمود الوادي
طالب

Ayat Mahmoud Al Wadi
Graduate

السيد سامر "محمد أمني" يوسف
مدير دائرة الشؤون املالية

Mr. Samer "Mohammad Amin" Yousef
Director of Financial Affairs Department

األستاذة فاتن أحمد خريسات
مديرة دائرة املوارد البرشية

Ms. Faten Ahmad Al Khreasat
 Director of Human Resources

Department

 السيد باسم عواد فالح
عضو مجتمع محيل

Mr. Basem Awad Faleh
Local Community Member

د. محمد ابراهيم محاميد
كلية اآلداب والعلوم

Dr. Mohammed Ibrahim 
Mahameed

Faculty of Arts and Sciences

د. أحمد عبدالحي موىس
كلية اآلداب والعلوم

Dr. Ahmad Abdelhay Mousa
Faculty of Arts and Sciences

 د. محمد جامل سعادة
كلية الصيدلة

Dr. Mohammad jamal saadeh
Faculty of Pharmacy

 د. اميمة عيل العرجا  
كلية العامرة والتصميم

Dr. OmaimahAli Alarja
Faculty of 

Architecture and Design

فادي فؤاد الرفاعي
مدير دائرة الهندسة والخدمات

Fadi Fouad Al Refai 
Director of Engineering and 

Services Department
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Council of Deans     مجلس العمداء

أ. د. محمد محمود الحيلة
رئيس الجامعة

Prof. Mohammad Mahmoud Al Hileh
University’s President

أ. د. محمود حسني الوادي
عميد كلية األعامل

Prof. Mahmoud Hussein Al Wadi
Dean of Business

أ. د. أمجد سعيد زينو
عميد كلية الهندسة

Prof. Amjad Saeed Zeno
Dean of Engineering

د. عامر منترص املعايطة
ق. أ. عميد كلية الصيدلة

Dr. Ammar Montaser Al Maaytah
Acting Dean of Pharmacy

د. عبد الرحمن محمد أبو عرقوب
 ق. أ. عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

Dr. Abdulrahman Mohammad Abuarqoub
Acting Dean of Information Technology

د. وائل وليد األزهري
ق. أ. عميد كلية العامرة والتصميم
Dr. Wael waleed Al Azhari

Acting Dean of Architecture and Design

أ. د. عزت محمد حجاب
عميد كلية اإلعـالم

Prof. Ezzat Mohammad Hijab
Dean of Media

د. أحمد محمد اللوزي
ق. أ. عميد كلية الحقوق 

ق. أ. عميد االعتامد والجودة واملعلومات
Dr. Ahmad Mohammad Allouzi

Acting Dean of Law and
Acting Dean of Accreditation, Quality, and 

Information

أ. د. سالم خالد املحادين
عميد كلية اآلداب والعلوم

Prof. Salam Khaled Almahadin
Dean of Arts and Sciences

           أ. د. عاطف يوسف مقابله
عميد كلية العلوم الرتبوية

Prof. Atef Yusuf Magableh
Dean of Educational Sciences

د. هشام سعيد  أبو صامية
ق. أ. عميد الربامج الدولية

ق. أ. عميد الدراسات العليا والبحث العلمي
Dr. Hesham Saeed Abusaimeh

Acting Dean of International Programmes
Acting Dean of Graduate Studies and 

Scientific Research

 د. مأمون أحمد الحنيطي
ق. أ.عميد شؤون الطلبة

Dr. Ma'moon Ahmad Al Hunaiti
Acting Dean of Student Affairs
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Vice Presidents     نواب الرئيس

هديل محمد الحروب
مساعد إداري

Hadeel Mohammad Al Hroub
Administrative Assistant

لبنى محمد العزام
مساعد إداري

Lubna Mohammad  Alazzam
Administrative Assistant

أ. د. محمود حسني الوادي
  نائب الرئيس

Prof. Mahmoud Hussein Al Wadi
Vice President

أ. د. عالء الدين توفيق الحلحويل
نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية

Prof. Ala’aldeen Tawfiq al-Halhouli
Vice President for Scientific Faculties

 د. مأمون أحمد الحنيطي
ق. أ.عميد شؤون الطلبة

Dr. Ma'moon Ahmad Al Hunaiti
Acting Dean of Student Affairs
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د. متارا يعقوب نارص الديـن
مساعد رئيس الجامعة

Dr. Tamara Yacoub Nasereddin  
Assistant to the President

أ. سارة يعقوب نارص الدين
مساعد رئيس الجامعة لشؤون العالقات الخارجية والتعاون الدويل

Sara Yacoub Nasereddin
Assistant to the President for International Affairs

Assistants to the President    مساعدو الرئيس

خلود زائد حرز الله
مساعد إداري

Kholoud Zaed  Herz Allah
Administrative Assistant

فرح هاين الجمل
مساعد إداري

Farah Hani Al Jamal
Administrative Assistant
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د. أحمد محمد اللوزي
مساعد رئيس الجامعة

Dr. Ahmad Mohammad al-Louzi
Assistant to the President

د. سليم "محمد رشيف" قارة
مساعد رئيس الجامعة

Dr. Saleem "Mohammad Sharif" Qara
Assistant to the President

Assistants to the President    مساعدو الرئيس
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جامعة جادَّة وملتزمة وساعية للتعلُّم.

إعداد القادة من خالل تهيئة بيئة محفزة عىل التعلُّم والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
 

1. تبني الحوكمة يف إدارة الجامعة.
2. تهيئة بيئة تعليميّة تعلميّة جاذبة ومحفزة لالبتكار واالخرتاع واإلبداع والريادة.

3. استكامل البُنى الفكريّة واالرتكازيّة للحرم الجامعي الذيك. 
4. التحسني املستمر للربامج والخطط األكادميية.

5. بناء ودعم جسور التواصل األكادميي داخليًا وخارجيًا.
6. تعظيم املوارد املاليّة للجامعة وتنويعها.

7. بناء رشاكات فاعلة مع مؤسسات املجتمع املدين.
8. االرتقاء مبستوى البحث العلمي.

رؤية الجامعة

رؤية الجامعة
رسالة الجامعة

أهداف الجامعة

A serious, committed and seeking to learn university

Preparing leaders through creating an environment to stimulate learning, scientific research and 
community service.

1. Adopt governance into all University’ administrative processes.
2. Establish an attractive and educational environment that supports innovation, creativity, excellence, 

and entrepreneurship.
3. Complete the establishment of SMART University infrastructure.
4. Continuously improve the University’ study plans and Programmes.
5. Establishing methods for external and internal academic exchange and support.
6. Expand and diversify the University’s financial resources.
7. Build effective partnerships with civil community institutions.
8. Upgrade the level and quality of research pursued at the University.

Vision   

Missionرؤية الجامعة

Objectives
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بضعة  مسافة  عىل  عامن،  العاصمة  من  متميّز  موقع  يف  العليا،  للدراسات  جامعة   2005 عام  األوسط  الرشق  جامعة  تأّسست 
الجامعة نوعني من الربامج األكادميية تطرحها تسع كلّيّات؛ أولهام برنامج  الدويّل، وتضم  باتّجاه مطار امللكة علياء  كيلو مرتات 
 ،2009/2008 الجامعي  العام  األكادمييّة منذ  بدأ مسريته  الذي  البكالوريوس  برنامج  وثانيهام  املاجستري يف تخّصصات عديدة، 

وتنتظم التخصصات يف ثالثة برامج عىل النحو اآليت: 

تخّصصات برنامج املاجستري

برنامج

الدبلوم

العايل

يف الرتبية

تخّصصات برنامج البكالوريوس

- تكنولوجيا التعليم- اللغة اإلنجليزيّة وآدابها- اللغة اإلنجليزية وآدابها

- الهندسة املدنيّة- القانون- القانون الخاص

- هندسة الطاقة املتجددة- إدارة األعامل- القانون العام

- الصحافة واإلعالم- اإلدارة السياحية- إدارة األعامل

- اإلذاعة والتلفزيون- التسويق- املحاسبة

- أمن وخدمات السحب الحاسوبيّة
- اإلعالم الرقمي- العلوم املاليّة واملرّصفيّة   )بالرشاكة مع جامعة مؤتة(

- هندسة العامرة- املحاسبة- مناهج وطرق التدريس

- التسويق اإللكرتوين والتواصل - اإلدارة والقيادة الرتبويّة
- التصميم الجرافييك   االجتامعي

-  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
- التصميم الداخيل- ذكاء األعامل   يف التعليم

- الصيدلة- التكنولوجية املالية- اإلعالم

- تصنيع املستحرضات التجميلية - علم حاسوب
   والكياموية

- M Pharm- الذكاء االصطناعي

وجامعة الرشق األوسط تتبّنى منذ نشأتها رؤية تتمثّل يف الجّدية، وااللتزام، والسعي للتعلّم؛ األمر الذي مّكنها من تحقيق التقدم 
بُخطًى رسيعة واثقة. وهي تحرص عىل توفري البيئة التعلّميّة املتميّزة، فتستقطب أعضاء هيئة تدريسيّة متميّزين من جنسيّات 

عربيّة وأجنبيّة، وهم أكْفاء وذوو خربة ومؤهالت عالية يف مجاالت تخّصصاتهم املختلفة. 
 

وتهتّم الجامعة بتهيئة البيئة اإلبداعيّة والبحثيّة الرائدة، فتويل اهتامًما بالًغا بتشجيع البحث العلمّي وتطويره، من خالل ما تخّصصه 
له من دعم مايّل سنوّي نوعّي، يشمل املشاريع واألبحاث املتميّزة املنشورة يف مجالت مرموقة، وقواعد بيانات عامليّة، مثل: 
Scopus، وبحوث أعضاء الهيئة التدريسيّة املنشورة فيها ترتبط بتخّصصات مختلفة، وتحظى باستشهادات عالية عىل مستوى 

الباحثني واملهتّمني.

نبذة عن جامعة الرشق األوسط    
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وتحرص جامعة الرشق األوسط كذلك عىل تطوير برامجها وخططها الدراسية لتتالءم مع التوجهات الوطنيّة والعامليّة ومتطلبات 
سوق العمل؛ تحقيًقا لرسالتها يف إعداد القادة من خالل تهيئة بيئة محفزة عىل التعلم، والبحث العلمّي، وخدمة املجتمع؛ األمر 
الذي جعلها تشهد حالة من التنّوع الثقايّف، يجّسدها تعّدد جنسيات طلبتها الوافدين من البالد العربية الشقيقة، والبالد األجنبية 
الصديقة، وقد دأبت الجامعة عىل دمجهم بالجسم الطاّليّب فيها، وعىل دفعهم لالنخراط يف أنشطتها وفعالياتها؛ مبا يسهم يف 

توسيع آفاق التالقح الفكرّي والثقايّف بينها وبني تلك الدول، ويدعم املسرية التعليميّة األكادمييّة فيها جميعا.

دوليّة  جامعات  مع  أكادمييّة  وتفاهامت  رشاكات  تكوين  إىل  األوسط  الرشق  جامعة  بها  تحظى  التي  العامليّة  السمعة  أّدت  وقد 
تخصصات  يف  املختلفة  العلمية  الدرجات  ملنح  معتمدة  برامج  منها  تستضيف  التي  الربيطانية  بيدفوردشري  كجامعة  مرموقة، 
عديدة تدرّس يف رحابها، باإلضافة إىل إطالقها برنامًجا مشرتكًا يف تخصص الصيدلة مع جامعة سرتاثكاليد الربيطانية؛ يف داللة 

واضحة وأكيدة عىل رفعة سمعتها األكادمييّة عامليًّا كام هو األمر محليًّا وإقليميًّا.

الكفاءة، وهي تعمل باستمرار  بتقنيات حديثة، وتنعم بنظام أمن وحامية عايل  تتوفر يف جامعة الرشق األوسط شبكة خدماتيّة 
لذوي  مؤّهلة  كافّة  ومرافقها  املتقدمة،  التكنولوجية  بالوسائل  تزويدها  عىل  وتحرص  وتنويعها،  الجامعية  مرافقها  تطوير  عىل 

االحتياجات الخاصة.

مبسؤوليّتها  تؤمن  إنّها  بل  فقط،  ربحية  غري  بحثية  تعليمية  وطنية  مؤسسة  كونها  عىل  األوسط  الرشق  جامعة  دور  يقترّص  وال 
املجتمعيّة؛ فتحرص عىل املشاركة بطرق عديدة ومختلفة يف جميع املحافل واملناسبات الوطنية والدينية واالجتامعية وغريها. 

كام أّن الجامعة 
 

التي تستمد اسمها من نقطة التقاء الحضارات والعوامل تبذل كامل جهدها وإمكانيّاتها يف تعزيز دور الفرد يف املجتمع وتيسري 
انخراطه به، وهي تشّجع االبتكارات واإلبداعات العلميّة، وتقّدم الحوافز التشجيعية للمبدعني واملتميّزين من أفرادها.

وقد أّدى ذلك كلّه لحصولها عىل شهادة اآليزو )ISO 9001:2015(، وشهادة ضامن الجودة )املستوى الذهبي( من هيئة اعتامد 
كليّتي  يف  األكادمييّة  الربامج  مستوى  وعىل  التعليمية،  املؤسسات  مستوى  عىل  جودتها  وضامن  العايل  التعليم  مؤسسات 
الحقوق واآلداب والعلوم، وهي حاصلة كذلك عىل مراتب متقدمة يف تصــنيف الجامعــات العــاملــي )QS( ألفضــل 800 جامــعة 
فــي العــامل، وفـــي تـصنيف تــأثري الجــامعات من )Times Higher Education )THE ضمن جامعات عاملية، ومعتمدة لدى اتحاد 

املهندسني العرب لربامج البكالوريوس يف تخّصيص الهندسة املدنية والطاقة املتجددة.

وخالل جائحة كورونا أثبتت جامعة الرشق األوسط أنها أهل ملواجهة التحديات، معتمدة بفضل الله تعاىل عىل خطة محكمة إلدارة 
املخاطر، أعانتها عىل مواكبة التدابري الحكومية الرسمية ملواجهة هذه األزمة، مولية مصلحة طلبتها بخاصة، ومنتسبيها ومرتاديها 
التحتية  البنية  من  واإلفادة  بعد،  عن  التعليم  عملية  تنفيذ  يف  قدًما  السري  عىل  الرتكيز  مع  والرعاية،  الحرص  درجات  أعىل  بعامة 

التكنولوجية املتطورة التي متتلكها.

والجامعة سائرة يف طريق تنفيذ خطتها اإلسرتاتيجية، وتحقيق توّجهاتها وأولوياتها اإلسرتاتيجة، ومن أهّمها: تأسيس حرم جامعّي 
دويّل تدعمه الرشاكات الدولية، واستكامل متطلبات الجامعة الذكية، وإعادة هيكلة الربامج والتخصصات مبا يتوافق مع سوق 
ومستمرّة،  عديدة  مبادرات  بنائها  إىل  تقود  التي  أهدافها  لتحقيق  دائبة  الجامعة  تسعى  وغريه  ذلك  تحقيق  سبيل  ويف  العمل، 

تستعني عىل تنفيذها مبؤرشات أداءحقيقية تستطيع من خاللها قياس أدائها، وتقييمه، وتوجيهه نحو املامرسات الفضىل.

نبذة عن جامعة الرشق األوسط    
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Middle East University, established in 2005, is a distinguished Jordanian university offering a variety of highly demanded 
Master’s and Bachelor’s degree-granting programmes. Located a few kilometres away from Amman and near Queen 
Alia International Airport, MEU began granting postgraduate degrees in 10 different majors since its inception. MEU’s 
undergraduate programme, which launched in the 20082009/ academic year, offers 24 majors.

The following are majors of the mentioned programmes:

Master’s Majors

Higher
Diploma

in 
Education

Bachelor’s Majors

- English Language and Literature - English Language and 
   Literature - Education Technology

- Private Law - Law - Civil Engineering

- Public Law - Business Administration - Renewable Energy 
   Engineering

- Business Administration - Tourism Management - Journalism and Media

- Accounting - Marketing - Radio and Television

- Cloud Computing Services and 
Security )in partnership with Mutah 
University(

- Financial and Banking 
   Sciences - Digital Media

- Curriculums and Teaching 
Methods - Accounting - Architectural Engineering

- Educational Management and 
   Leadership

- E-Marketing and Social 
   Media - Graphic Design

- Information and Communication 
   Technology in Education - Business Intelligence - Interior Design

- Media - Financial Technology - Pharmacy

- Computer Science - Formulation of Cosmetic 
   and Chemical Products

- Artificial Intelligence )MPharm(

Middle East University is committed to achieving its goals through implementing methods that embody its noble vision. 
Therefore, the university recruits and employs highly qualified faculty members from different parts of the world and are 
some of the foremost experts in their respective fields.

The university is dedicated to creating a productive research environment that will soon be recognised on the international 
stage. It encourages its students and faculty members to undertake ground-breaking research, and allocates an annual 
fund to finance projects and research projects that will create scientific advancements. MEU’s support of such projects 
has allowed its scholars to be published in prestigious journals and international databases such as Scopus, leading 
to their recognition in their fields.

About MEU
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Middle East University designs its programmes and curricula to meet national and international standards in order to 
produce graduates who will excel in the workforce. As one of MEU’s most important goals is to help shape the leaders 
of tomorrow, it fosters an environment that promotes learning, research, and community service.

MEU attracts students from across the Arab world and internationally by virtue of its distinguished academic reputation 
and the professional opportunities its graduates enjoy. Resultantly, MEU harbours a culturally diverse environment 
allowing it to provide its students with an education that surpasses the bounds of the strictly academic and teaches 
them the true meaning of becoming global citizens.

Middle East University’s global reputation has allowed for the forging of academic partnerships with prestigious 
international universities. The university works in partnership with the British University of Bedfordshire to host 
accredited programmes on MEU’s campus, jointly granting various academic degrees in multiple majors. Similarly, 
MEU established a joint pharmacy programme with the University of Strathclyde, which currently runs the top ranked 
pharmacy programme in the United Kingdom. The two partnerships are but a clear and salient attestation to the 
university’s prestigious reputation on a local and international scale.

The university provides an advanced service network and employs a state-of-the-art security system. It constantly 
seeks to develop and diversify its facilities, which are equipped with the latest educational technology and are well-
suited to the needs of students with disabilities.

Middle East University, which derives its name from the region that has historically been the meeting point of civilisations 
and worlds, is a champion of social responsibility and is always eager to participate in national, religious, and community 
events. It prioritises these efforts as teaching its students the importance of engaging with society and serving the 
community is one of its philosophical pillars.

The university’s dedication to excellence led to its acquiring of the ISO 9001:2015 and the Golden Standard of the Quality 
Assurance Certificate from the Accreditation and Quality Assurance Commission for Higher Education Institutions for 
educational institutions and academic programmes for the Faculty of Law and the Faculty of Arts and Sciences. MEU 
has also been awarded a three star rating by the QS World University Rankings, and occupies an advanced position in 
THE World University Rankings. The university’s civil engineering and renewable energy engineering programmes are 
also accredited by the Federation of Arab Engineers.

During the COVID-19 pandemic, MEU proved that it is qualified to face challenges, based on a robust risk management 
plan, which helped it to keep pace with official government arrangements in facing this crisis by giving the interest of its 
students, in specific, and all its members and visitors, in general, the highest care, with focusing on moving forward in 
implementing the online learning process and benefiting from the advanced technological infrastructure it owns. 

MEU is moving forward toward implementing its strategic plan and achieving its strategic directions and priorities, 
most importantly, establish an international university campus supported by international partnerships; complete the 
smart university requirements and restructure programmes and majors, in line with the labor market. For this end, MEU 
strives to achieve its objectives, which lead to creating several continuous initiatives implemented by reference to 
actual performance indicators through which it can measure, evaluate and direct performance toward best practices. 

About MEU
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القيم الجوهرية

الجديّة وااللتزام والتعلّم: تعّد الجديّة وااللتزام والسعي للتعلّم أحد أهم مرجعيّات املنظومة القيميّة للجامعة.  .1
االنفتاح عىل الفضاءات األكادميية: متثل قيمة االنفتاح عىل الفضاءات األكادميية املحليّة، واإلقليميّة، والعامليّة ورضورة ال بّد منها   .2

لتبادل املعلومات وإقامة الرشاكات العلميّة والثقافيّة خدمة للبرشيّة جمعاء.
احرتام مقدرات املجتمع: تعّد مسألة احرتام قيم املجتمع وتراثه التاريخي والوطني أحد أهم مرتكزات املنظومة القيمية للجامعة.  .3

الحوار وتغذية العقول: توفري األجواء املناسبة للحوار وتبادل األفكار وتغذية العقول لجميع الفئات املوجودة يف الجامعة من أعضاء   .4
هيئة تدريسية وإدارية وطلبة قيمة مهمة لنبذ العنف والتعصب وتجسيد مامرسات الثقافة التنظيمية وفن الذوق الرفيع وقواعد 

األسبقية )اإلتيكيت والربوتوكول(.
االحرتام واالعرتاف باإلنجازات: التعامل باحرتام مع أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية، وتقدير الدرجات العلمية األكادميية وصون   .5
الجامعة  مفهوم  تحقق  ألنها  عليا  قيمة  ميثل  املتيزة  باإلنجازات  واالعرتاف  كافة  املصالح  وأصحاب  وعائالتهم  والطلبة  هيبتها، 

املحرتمة.
مكارم األخالق: متثل قيمة يُعتّد بها يف معامالت الجامعة وتعامالتها مع جميع األطراف واملؤسسات والتسامح يف الحياة واملرونة   .6

يف التفكري.
املصداقية والتفاؤل: تّعد قيمة مؤثرة يف بناء مجتمع جامعي راٍق وحميم سامته األمل باملستقبل والتسامح يف الحياة واملرونة يف   .7

التفكري.
األمان الوظيفي وصون حرية التعبري: متثل قيمة أساسيّة يف تنظيم عالقة الحقوق بالواجبات املتبادلة بني الجامعة ومنتسبيها.  .8

Core Values

1. Dedication, Commitment, and the Pursuit of Education: The University considers dedication, commitment, and 
the pursuit of education to be its most important values.

2. Openness to the various Realms of Academia: This value represents the University’s openness towards all 
local, regional, and international realms of academia. It also represents the University’s enthusiasm towards 
developing international academic and cultural partnerships in order to pursue the exchange of knowledge and 
the service of humankind.

3. Respecting Society’s Values: It is important to the University to actively respect Society’s historical and national 
values.

4. Nurturing Minds and Dialogue: The University works to create the optimum supportive and nurturing environment 
to give the University’s community, including its students, faculty, and administrative staff, the space to 
exchange ideas and participate, intellectual discussions. In doing so, the University actively works against the 
forces of prejudice, Intolerance, and violence and instead supports a culture of organization and a respect for 
rules and proper etiquette.

5. Respect and Recognition: The University respect all its faculty and administrative staff and appreciates 
their contribution to the University’s pursuit of excellence. The University is always proud to recognize the 
accomplishments help the University maintain its pristine reputation.

6. Moral Conduct: The University applies its value of moral conduct in its rules and interactions with all parties 
whether they be independent individuals or entire organizations.   

7. Optimism and Credibility: This value is paramount to maintaining the tranquility, hopefulness and tolerance of 
the University community as it supports flexibility of thought.

8. Job security and freedom of Expression: This is one of the University’s main values as it helps the University 
manage the co-dependent relationship between the University and its employees.

Core Values    القيم الجوهرية
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جامعة الرشق األوسط تهتم بالنوعية وهي جامعة عرصية دينامية يف توّجهاتها، وتؤمن بإنتاج املعرفة، وبأنها نور الحياة

انطالقًا من فهمها  للدور الريادّي املنوط بها، ومن تجربتها وتفاعلها وحيويّتها العلميّة والبحثيّة واملجتمعيّة؛ فإن الّسياسة العامة لجامعة 
الرشق األوسط مرتكزة عىل كونها جامعة إنسانيّة عامليّة، تتّخذ من اإلسالم وسيلة ُمثىل للرّفعة والرقّي، وللمحبّة والتعاون والوئام بني الديانات 
والحضارات والثقافات، وتلتزم بالقوانني واألنظمة والحريّة املسؤولة، وتحرتم حقوق اإلنسان وكرامته، وحّقه يف العلم واملعرفة واملشاركة 
يف اتّخاذ القرار؛ من أجل تحقيق الّنهوض الّشامل، والتنمية املُستدامة، والحياة الُفضىل، كّل ذلك يف إطار من التفاعل الفردّي والجامعّي الذي 

تعرّب عنه املحاور اآلتية:

محاور السياسة

1. الِجّديّة وااللتزام والّسعي للتعلّم:
تُعّد موجِّهات إلسرتاتيجيّة الجامعة.

2. اإلسرتاتيجّية:
تعمل الجامعة بكّل وحداتها األكادمييّة واإلداريّة وفق خطط تنفيذيّة منبثقة عن إسرتاتيجيّة معتمدة.

3. الطّلبة:
يتّصف طالب الجامعة مبِْهنيّته ورقيّه.

4. أعضاء الهيئة التدريسّية:
عضو الهيئة التدريسيّة املتميّز امللتزم محّصن.

5. الربامج والتخّصصات واملناهج والخطط:
تواكب الحداثة والتطور، وتدمج بني النظريّة والتطبيق، وتلبّي احتياجات املجتمع املتغرّية.

6. املسؤولّية املجتمعّية:
تعّزز الجامعة املسؤوليّة املجتمعيّة خدمة لها وللمجتمع، من خالل وضع إمكانيّاتها ومقّدراتها كافّة خدمة للوطن ولإلنسانيّة. 

7. الجْودة:
غاية تلتزم الجامعة بتحقيقها وإدامتها محليًّا ودوليًّا.

8. أعضاء الهيئة اإلداريّة:
عضو الهيئة اإلداريّة الكْفء مقّدر.

9. الحوكمة الّرشيدة:
تتبّنى الجامعة الحوكمة الرشيدة بوصفها منهًجا لعمليّاتها األكادمييّة واإلداريّة.

10. البحث العلمّي:
مخرجات البحث العلمّي تخدم قضايا التّنمية املُستدامة.

11. تصنيف الجامعة:
تسعى الجامعة إىل تبّوؤ مواقع متقّدمة يف أنظمة التصنيف املحليّة والدوليّة.

12. التعلّم املستمر:
الجامعة يف كيانها وثقافتها ساعية للتعلّم، وتنسج قدرة مستمرة متجّددة عىل التكيّف والتّغيري.

13. التعاون الدويّل:
بناء تعاون مع مؤسسات أكادميية ومهنيّة، ودوليّة مرموقة، يخدم تطور الجامعة وتحقيق أهدافها.

السياسة العامة للجامعة

السياسة العامة للجامعة
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14. املُخرجات:
تحرص الجامعة عىل تكوين مخرجات متطّورة، وملبّية ملتطلبات سوق العمل، ومواكِبة للحداثة.

15. الحرم الجامعّي الذيّك والّصديق للبيئة التعليمّية:
الفضاء الذي يستخدم اإلمكانات والقدرات التكنولوجيّة بجميع أبعادها، والّصديق للبيئة التعليميّة.

16. املهارات:
بناء مهارات ِمْهنيّة وحياتيّة لدى أرسة الجامعة، وتعزيزها، وتوفري البيئة الالزمة لتطويرها.

17. النشاطات:
مأسسة النشاطات املنهجيّة وغري املنهجيّة، محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا.

18. الّتغذية الّراجعة )الدروس املُستفادة(:
تتبّنى الجامعة التّغذية الرّاجعة متعّددة املصادر لالرتقاء بأدائها.

19. اإلتيكيت والربوتوكول:
تعمل الجامعة عىل تعزيز ثقافة اإلتيكيت والربوتوكول وأصولهام لتكون ثقافة سائدة بني طلبتها ومنتسبيها.

20. االتّصال والّتواصل:
تفعيل مبادئ االتّصال والتّواصل يف جميع االتجاهات داخل الجامعة وخارجها.

21. املبادىء األخالقّية:
تُراعي الجامعة مكارم األخالق يف معامالتها كافة.

22. صورة الجامعة وسمعتها:
من الثّوابت التي ينبغي أال مُتّس وال تُخَدش.

23. التنّوع الثقايفّ:
تُشّجع الجامعة عىل التنّوع الثقايّف وتحرتم الرأي والرأي اآلخر.

24. موارد الجامعة:
تعظيم موارد الجامعة املاليّة وتنويعها، وتسويغ نفقاتها.

25. الثقافة التنظيمّية:
تعمل الجامعة عىل تعزيز ثقافتها التنظيميّة لتكون داعمة لتحقيق التميّز.

26. املحيط األزرق )مفهوم إسرتاتيجي(:
التّوّجه العميّل نحو مجاالٍت ابتكاريّة غري موجودة لدى اآلخرين، أو غري قادرين عىل القيام بها.

السياسة العامة للجامعة
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Middle East University is concerned with quality. It is a modern university that is dynamic in 
its orientation. The University believes in generating knowledge and belives that knowledge is 

Enlightenment.

The University’s general policies are rooted in its being an international, humanitarian university that upholds 
its entrepreneurial role; and realizes its scientific, research, and social objectives. It adopts Islam as a source 
for its value system of respect, compassion, cooperation, and harmony amongst religions, civilizations, and 
cultures. It abides by laws, regulations, and adopts the principles of responsible freedom. Respects human 
rights and dignity; the right to learn, know, and participate in the decision-making process in order to achieve 
comprehensive advancement, sustainable development, and good standards of living  All of these provide 
the guiding principles for the following focal points. 

The Components of the Policy:

1. Seriousness, commitment, and pursuit of learning
are the guiding principles of our university’s strategy.
2. Strategy:
The University and all of its academic and administrative units operate according to executive plans drawn 
from an approved strategy.
3. Students:
University students are professional and refined.
4. Faculty members:
Outstanding and committed teaching staff members are well-protected.
5. Programmes, specialisations, curricula, and study plans:
Keep pace with the latest developments in various fields and combine theory with practice to meet society’s 
ever-changing needs.
6. Social responsibility:
The University promotes social responsibility through dedicating all its capabilities to the service of the 
country and humanity at large. 
7. Quality:
An aim the University is committed to achieving and sustaining both locally and internationally. 
8. Administrative staff:
Capable administrative staff members are well-appreciated. 
9. Good governance:
The University adopts wise governance as model for all its academic and administrative operations. 
10. Scientific research:
Scientific research outputs promote the goals of sustainable development.
11. University Rankings:
The University aims to occupy advance positions in national and international rankings.
12. Continuous learning:
The University seeks to encourage its students and staff members to always expand their knowledge and 
again new skills and expertise.

Middle East University’s General Policy

Middle East University’s General Policy
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13.  International cooperation:
The University seeks to cooperate with prestigious international and national higher educational and 
professional institutions.
14. University outputs: 
The University seeks to produce a spectrum of outputs that respond to market needs and keep pace with 
modernity.
15. Smart campus and education friendly environment
A space that makes full use of the latest technologies and provides and educational friendly environment. 
16. Skills
Developing student and staff professional and life skills through the creation of a learning friendly environment.
17. Activities:
Institutionalizing local, regional and international curricular and extracurricular activities.
18. Feedback )learned lessons(:
The University adopts multisource feedback to improve its performance.
19. Etiquette and protocol:
The University promotes the culture of etiquette and protocol among students and staff members.
20.  Communication:
The university develops the effective interpersonal skills of its students and staff members. 
21.  Moral principles:
The University has a general code of ethical principles.
22.  Image and reputation:
The university safeguards its image and reputation. 
23. Cultural diversity:
The University encourages cultural diversity and differences in opinion. 
24. Resources:
The university diversifies its sources of income. 
25. Organizational culture:
The University has an organizational culture that promotes excellence.
26. Blue Ocean Strategy:
Unlock new demand and capture new areas of need that the competition does not have the ability to seize.

Middle East University’s General Policy
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نشيد جامعة الرشق األوسط

أرَشقَْت أنـواُر شمـٍس ساِطَعــــه                    رَشقُنــا األوَسُط أسَمــى َجاِمَعــــة
هي لألجيــــــال ُدنيـــــا واِسَعـــــــه                    شـــادهـــــا للمجـــد قــوٌم كُـرَمـــــــا

إنَّ َغرَْس العـلم نبـراُس الُهــــدى                    ناِصـُع الوجـــِه عىل طـوِل املـــدى
ِمن َسنــا اإلميـان نرجـــــو َمــَددا                    يصــل األرض بأسبـــــاب السمــــــا

نحــــُن بالعلِم نصـــــــــون الِقيمــا                    وبنـــــا األردُن يسمـــــــو  ِهمــمـــــا
نحفــُظ العهـــد ونرعــى الّذممــــا                    كُلّمــــا َخطْــــــــٌب ُملِـــمٌّ َدَهمــــــــــا

نحــــُن للعلـــِم َغَدونْـــا َمْعلَمـــــــــا                    ونََشـــرْنــــا النـــور أرًضـــا وسمــــــــا
قـــادًة للفكــر تعلـــــو ِقَمـــــــمـــــا                    إمنـــــا الحـــقُّ سبيـــــــل الُعــلَمـــــــا

اَْخِفقي يـــا رايــة املجـــــــــِد علـى                    قلعـــِة العلم وكُونـــــي ِمْشَعـــــــال
مشعــــــالً يرقـى إىل أوج الُعـــــال                    زحَمْت فيـــــــه البنـــــوُد األنجمــــــا

أرَشقَْت أنـواُر شمـٍس ساِطعـَــــْه                    رَشقُنا األوَسُط أسَمـــى َجاِمَعـــــه
هي لألجيـــــال ُدنيــا واِسَعــــــــــــه                    شـــادهـــــا للمجــد قــوٌم كُرَمــــــــا
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ميثاق طلبة جامعة الرشق األوسط

نحن طلبة جامعة الرشق االوسط

نعاهدكم

 بأن نكون خري سفراء 

للجامعة و بُناتها 

و للوطن الطهور حامًة

إخالصاً و إنتامًء 

علامً و عمالً 

أمناً و أماناً 

و قبوالً للرأي اآلخر 

و للقيادة الرشيدة والًء
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تطّور أعداد الطلبة الخّريجني منذ تأسيس الجامعة 
Development of Alumni Numbers since the University’s Foundation

أعداد أعضاء هيئة التدريس بحسب الرتبة
Number of Faculty Members According to Rank

Statistics    إحصائيات
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2019-2

2019-3
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توزيع أعضاء هيئة التدريس بحسب البلدان التي تخرجوا منها
Faculty Members’ Distribution According to Countries Graduated from

أعداد أعضاء هيئة التدريس بحسب الجنسية
Number of Faculty Members According to Nationality

Statistics    إحصائيات

أجنبيّة
Foreign

أجنبيّة
Foreign

عربيّة
Arab

عربيّة
Arab

أردنيّة
Jordanian

أردنيّة
Jordanian
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بالرشاكة مع "الدستور".. الجامعة تحتضن حلقة نقاشية حول "صفقة القرن"
Holding a discussion session on the ‘deal of the century’ in partnership with Addustour Newspaper

الدكتور يعقوب نارص الدين يدعو لتعزيز ثقافة البحث العلمي يف مواجهة تأثريات فريوس ”كورونا“
Dr. Yacoub Nasereddin calls for promoting research efforts in face of Coronavirus implications

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities

الجامعة تحتفل بأعياد امليالد املجيدة
Celebrating Christmas

الجامعة تعلن حزمة قرارات تضامنيّة مع طلبتها بسبب جائحة كورونا
Announcing decisions to support students in light of the Coronavirus pandemic



40YEARBOOK  2020 - 2019  الكتاب السنوي 

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities

الدكتور يعقوب نارص الدين لـ"حياة أف. أم": األردنيون أثبتوا للعامل التصاقهم بالقيادة الهاشمية وقدرتها عىل تجاوز كل التحديات
Dr Yacoub Nasereddin to Hayat FM: ‘Jordanians Proved their Loyalty to the Hashemite Leadership and their Trust in its Ability to 

Overcome Challenges’

الدكتور يعقوب نارص الدين يتربع ب 100 ألف دينار لوزارة الصحة
Dr Yacoun Nasereddin donates 100,000JODs to the Ministry of Health
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كلية الصيدلة تنظم املوسم العلمي والثقايف الثاين
Faculty of Pharmacy organises the Second Scientific and Cultural Season

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities

الجامعة تهنئ الدكتور أحمد يعقوب نارص الدين لحصوله عىل درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الرشف، من جامعة مؤتة، يف تخصص اإلدارة اإلسرتاتيجية. 
والدكتور أحمد عضو مجلس أمناء الجامعة، يحمل شهادة البكالوريوس يف الصيدلة والتصنيع الدوايئ من جامعة مرّص للعلوم والتكنولوجيا، وحاصل عىل درجة 

املاجستري يف إدارة األعامل من جامعة الرشق األوسط، التي يشغل فيها كذلك منصب نائب رئيس هيئة املديرين.
MEU congratulates Dr. Ahmed Yacoub Nasereddin on achieving the Doctorate Degree in Strategic Management with distinction from 

Mu’tah University, Jordan. Dr. Ahmed Nasereddin is a member of the University's Board of Trustees. He holds a Bachelor's Degree 
in Pharmacy and Pharmaceutical Manufacturing from The Egyptian University of Science and Technology and holds an MBA from 

Middle East University, where he is also Vice-President of the Board of Directors.
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الجامعة تنظّم املؤمتر الطبي االفرتايض "اإللكرتوين" الثاين
Organising the Second Virtual Medical Conference

التعليم العايل“ تختار مرشوعني بحثينّي لجامعة الرشق األوسط موّجهني للتعامل مع فايروس كورونا“
Ministry of Higher Education funds MEU research dedicated to managing the Coronavirus crisis

)Scopus( تنرش بحثا لطالبة يف جامعة الرشق األوسط قبل مناقشة الرسالة 
 MEU research published by a Scopus-covered journal

prior to thesis defence )Scopus(

كلية تكنولوجيا معلومات تفوز بأفضل بحث علمي
Faculty of Information Technology wins Best Research Award

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities

ريادة أعامل الجامعة يشارك يف شهر االبتكار لدولة اإلمارات العربية املتحدة
Innovation and Entrepreneurship Centre participates in UAE’s 

Innovation Month

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة ترعى برنامج ) رياديّو األردّن 2020(
Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship sponsors 

Jordan Entrepreneurs 2020

استحداث ثالثة تخصصات بكالوريوس وتخصص دبلوم عاٍل
Launching three undergraduate programmes and a higher diploma programme

الجامعة تستضيف الدورة التدريبية الثانية إلعداد مقيمي جودة التعليم
 Hosting the second training course for education quality

 evaluators

”العلوم الرتبوية“ تحقق إنجازًا متقّدًما يف مجال البحث العلمي
 Faculty of Educational Sciences produces distinct research

output
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الجامعة تحتفي بتخريج "فوج عامن" للفصلني الثاين والصيفي
Graduation ceremony for the second and summer semesters ‘Amman Batch’

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities

الجامعة تقيم كرنفال الخّريجني األول "طلّوا أحبابنا"
Organising the first alumni carnival ‘Here Come Our Loved Ones’
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الجامعة تعزز مجاالت التعاون مع كلية الدفاع الوطني امللكية
Promoting cooperative relations with the Royal Jordanian National Defense College

الجامعة تحقق مركزًا متميّزًا يف تصنيف التاميز العاملي لتأثري الجامعات 2020
Acquiring an advanced ranking in THE World University Rankings 2020

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities

ر اإللكرتويّن وتأثريه عىل األمن املُجتمعّي الجامعة تنظم محارضة حول التنمُّ
Organising a lecture on the impact of cyber bullying on community safety and security

الجامرك األردنية" والجامعة تطلقان رشاكة لتصنيع منتجات وحلول ابتكارية"
Establishing a partnership to find innovative products and solutions with Jordan Customs

الجامعة تستضيف امتحان املحامني املتدّربني
Hosting the Apprentice Lawyers’ Examination
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توفيع اتفاقية تعاون مشرتكة مع "جمعية املركز الوطني للعدالة البيئيّة"
 Signing a joint cooperation agreement with the National Center

For Environmental Justice

طلبة إعالم "الرشق األوسط" ينظمون حملة "الطب البديل"
 Faculty of Media students carry out ‘Alternative Medicine’

campaign

إبرام مذكرة تفاهم مع الجمعية امللكية لحامية البيئة البحريّة
Signing an MoU with the Royal Marine Conservation Society 

of Jordan

طلبة إعالم الجامعة ينفذون حملة "ازرع وطنك"
 Faculty of Media students implement ‘For a Greener Home’

campaign

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities

إبرام مذكرة تعاون مع دائرة األوقاف اإلسالمية
Signing an MoC with the Department of Awqaf
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طلبة اإلعالم ينّفذون حملة "وميض" حول التعامل مع ذوي اإلعاقة البرّصية
Faculty of Media students carry out ‘A Blink of Hope’ campaign

"بالعريب".. حملة للمحافظة عىل اللغة يف الجامعة
Organising ‘In Arabic’ campaign to preserve the Arabic language

طلبة إعالم الجامعة ينّفذون حملة "كن صديقي"
Faculty of Media students implement ‘Be My Friend’ campaign

طلبة اإلعالم ينّفذون حملة "ييل ما بلزمك بلزمنا" للتكافل االجتامعي
Faculty of Media students execute ‘Share Your Blessings’ 

campaign for social solidarity

بهدف تبادل الكتب.. طلبة اإلعالم ينظمون حملة "مّكوك ورقي"
Faculty of Media students execute ‘My Books Are Your Books’ 

campaign

طلبة إعالم الجامعة ينّفذون حملة "حلّقي" ملكافحة التنّمر ضد املرأة
Faculty of Media students carry out ‘Spread Your Wings’ 

campaign to combat gender discrimination

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities

امللك يبارك جهود رشكاء جامعة الرشق األوسط يف ”بنك الشفاء والصحة األردين“
King praises MEU’s partners the Jordanian Healing and Health Bank’s efforts

املستشار الثقايف الكويتي يزور الجامعة
Receiving the Kuwaiti Cultural Advisor
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من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities

مذكرة تفاهم بني جامعتي العلوم والتكنولوجيا والرشق األوسط
Signing an MoU with the Jordan University of Science and Technology

تكريم الجامعة يف حفل اليوم العاملي للجامرك
Celebrating the International Customs Day 
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 من الجامعة.. امللحق اإلعالمي األمرييك يشيد بالعالقات الوطيدة مع األردن
U.S. Media Attaché commends close relations with Jordan

إطالق سلسلة فعاليات مشرتكة بني ريادة أعامل "الرشق األوسط" والسفارة األمريكية
Innovation and Entrepreneurship Centre launches a series of activities in 

partnership with the U.S. Embassy 

"مهندسو الطاقة العامليون" تؤسس فرعا لها يف جامعة الرشق األوسط
Association of Energy Engineers establishes chapter on MEU 

campus

تشكيل أول فريق ألعوان الشفاء يف الجامعة
Forming the first ‘Healing Partners’ team

امللحق الثقايف العامين يزور "الرشق األوسط" ويلتقي الطلبة الُعامنیین
Omani Cultural Attaché’s visit and meeting with Omani students

إبرام اتفاقية تعاون مع املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان
Signing an MoC with the Euro-Mediterranean Human Rights 

Monitor

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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السفري الكازاخستاين من "الرشق األوسط": ندعم الوصاية الهاشمية عىل املقدسات يف فلسطني
Kazakhstani Ambassador from MEU: ‘We support the Hashemite Guardianship of Holy Places in Palestine’

الجامعة تكرم السفري الربيطاين مبناسبة انتهاء عمله الرسمي يف اململكة
Honouring H.E. Mr Edward Oakden as he ends his term as the British Ambassador to Jordan

من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities
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من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities

 )MPharm( إطالق برنامج بكالوريوس الربيطاين املشرتك
Launching the MPharm programme

جامعة بيدفوردشري الربيطانية تستضيف طلبتها الدارسني يف األردن
The University of Bedfordshire receives students of its hosted programmes at MEU
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من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities

 Silk Way  وSilk Road توقيع اتفاقيتي تعاون مع جامعتي
Signing MoCs with SILKWAY International University the 

International University of Tourism "Silk Road"

الجامعة تربم مذكرة تفاهم مع جامعة Galati الرومانية
Signing an MoU with the University of Galati

إبرام مذكرة تعاون مع "غازي عنتاب" الرتكية
Signing an MoC with Gaziantep University

الجامعة ترحب بطلبتها الدولينّي الجدد
Welcoming new international students

وفد طاليب أسرتايل يزور الجامعة
Receiving an Australian student delegation
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من فعاليات الجامعة وأنشطتها
Some of the University's events and activities

جامعة الرشق األوسط تختتم حملة "شتوة خري 6"
Concluding the sixth ‘Season of Giving Back’ campaign

الجامعة تحتفل باليوم العاملي لذوي االحتياجات الخاصة
Celebrating the International Day of Persons with Disabilities

كلية األعامل تختتم بالتعاون مع عامدة شؤون الطلبة اليوم الوظيفي
Faculty of Business concludes career day ‘Future Success with 

MEU’ in cooperation with the Deanship of Student Affairs

الجامعة تلتقي وّديًّا فريق طلبة جامعة "البرتا" لكرة القدم
Friendly match against the University of Petra football team

اختتام مسابقة "كأس الدكتور يعقوب نارص الدين" الثقافية الثانية
Concluding the Second Dr Yacoub Nasereddin Trivia Cup
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 Student Name   اسم الطالبFaculty   الكليةMajor التخصص

العلوم السياسية اآلداب والعلوماحمد محمد صبحي احمد  الونسه

اللغة اإلنجليزية وآدابهااآلداب والعلومعلياء احمد عبد اللطيف البدري

اللغة اإلنجليزية وآدابهااآلداب والعلوممحمد ماجد جرب جرب

القانون الخاصالحقوقعمر محي الدين سليامن املرّصي

القانون العامالحقوقمحمد زهري عبدالرزاق قطيشات

األعامل اإللكرتونية األعاملرامز شاهر مبارك خريس

املحاسبة األعاملغدير محمد عوده الجابر

إدارة األعامل األعاملنور خليل سعودي ابو خالد

أمن وخدمات السحب الحاسوبية تكنولوجيا املعلوماتهاله محمود فارس عطا

علم الحاسوب تكنولوجيا املعلوماتدميه حسني فخرى طه

اإلدارة والقيادة الرتبوية  العلوم الرتبويةبسام احمد نجيب عوده

اإلدارة والقيادة الرتبوية العلوم الرتبويةعالء محمد عمران مرار

اإلدارة والقيادة الرتبوية العلوم الرتبويةمحمد موىس محمود املرقطن

اإلدارة والقيادة الرتبوية العلوم الرتبويةاسامء عيل محمود الجنازره

اإلدارة والقيادة الرتبوية العلوم الرتبويةرانيه ادم محمد خليل ابو سنينه

اإلدارة والقيادة الرتبوية العلوم الرتبويةسناء كاسب عواد الرقاد

اإلدارة والقيادة الرتبوية / املاجستري العلوم الرتبويةرغده يوسف ساري املساعفه

اإلدارة والقيادة الرتبوية / املاجستري العلوم الرتبويةهناء محمد جوهر الجهران

املناهج وطرق التدريس  العلوم الرتبويةنرسين احمد محمود خميس

املناهج وطرق التدريس  العلوم الرتبويةحمزه محمد عبد املهدي املناعسه

املناهج وطرق التدريس العلوم الرتبويةسمريه فالح محمد الخريشه

املناهج وطرق التدريس العلوم الرتبويةديانا سامل حسن العواوده

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم العلوم الرتبويةعفاف عبد الحكيم عوين ابو كشك

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم العلوم الرتبويةلويس محمد سعيد الدويري

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم العلوم الرتبويةدعاء محمود محمد خليل

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم العلوم الرتبويةسهى محمد عليان عاموي

اإلعالم اإلعالمهيفاء حلمي احمد غيث

التصميم الجرافييكالعامرة والتصميمنرسين محمد خري محمد املجذوب

أسامء طلبة املاجستري الخريجني األوائل يف العام الجامعي 2020/2019

أوائل الخريجني
Outstanding Graduates
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 Student Name   اسم الطالبFaculty   الكليةMajor التخصص

اللغة اإلنجليزية وآدابهااآلداب والعلومابرار   ماجدعبد توبه

القانونالحقوقشادن شامان محمود العودات

 التسويق األعاملحسان سامي محمد اسعيد

 التمويل األعاملتاله عيل عبدالله شقبوعه

 املحاسبة األعاملنور مروان مرتي معايعه

 إدارة األعامل األعاملدعاء هاشم احمد املهيدات

 تكنولوجيا التعليم العلوم الرتبويةساره مصطفى محمد  الربغويث

 الهندسة املدنيةالهندسةحازم فارس سليامن سامره

 هندسة الطاقة املتجددةالهندسةرزان رائد احمد املحمد

 اإلذاعة والتلفزيوناإلعالممها وضاح محمود الحمود

 التصميم الجرافييكالعامرة والتصميمرضوان انيس محمد برش

 التصميم الداخيلالعامرة والتصميمسناء سعد الدين موىس اللحام

 التصميم الداخيلالعامرة والتصميمليىل يرسى شحده فراح

 هندسة العامرةالعامرة والتصميمصفا نجم عبدي عبدي

 الصيدلةالصيدلةسجا عمر انور منى

أسامء طلبة البكالوريوس الخريجني األوائل يف العام الجامعي 2020/2019

أوائل الخريجني
Outstanding Graduates
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ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands. TEL:+31(0)102922689. 
www.dnvgl.com/assurance

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificate No:
245136-2017-AQ-ARE-RvA

Initial certification date:
30 August 2017

Valid:
31 August 2020 - 30 August 2023

This is to certify that the management system of

Middle East University
Al Tuneib, Airport Road, Amman, Jordan, 

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Provision of Higher Education and Scientific Research

Chief Achievements أهم اإلنجازات
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حررت في عمان بتاریخ: ۱۹ / رمضان / ۱٤۳۹ھـ 

الموافق: ۰٤ / ۰٦ / ۲۰۱۸ م

Chief Achievements أهم اإلنجازات
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هیئه اعتماد مؤسسات التعلیم العالی وضمان جودتها

ضامن

التعليم العايل

Chief Achievements أهم اإلنجازات
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Chief Achievements أهم اإلنجازات
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Chief Achievements أهم اإلنجازات
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CATEGORY STAR RATING

Teaching

Employability

Internationalization

Facilities

Social Responsibility

Inclusiveness

Program Strength - Law

Overall

QS Stars™ – © 2019 QS Intelligence Unit (a division of QS Quacquarelli Symonds Ltd)

� e QS Intelligence Unit has, through rigorous and independent data collection 
and analysis of performance metrics as set out in the QS Stars™ methodology, rated  

Middle East University as a � ree Star institution.

� e QS Stars™ rating system is operated by the QS Intelligence Unit, the independent compiler of the QS World University Rankings® since 2004. � e system 
evaluates universities across a wide range of important performance indicators as set against pre-established international standards. By covering a broader 

range of criteria than any world ranking exercise, QS Stars™ shines a light on both the excellence and the diversity of the rated institution.

Ben Sowter - Head of QS Intelligence Unit

Middle East University

Chief Achievements أهم اإلنجازات
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Chief Achievements أهم اإلنجازات
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رؤية كلية اآلداب والعلوم ورسالتها وأهدافها

الرؤية
األساسية  والعلوم  اللغات  وخريجي  والتدريسية  اإلدارية  الكوادر  يف  ومتيز  ريادة 

واالجتامعية.

الرسالة
واملهارات  النقدي  التفكري  وأدوات  باملعرفة  مسلحني  متميزين  طلبة  تخريج 

املستدامة، من خالل بيئة قامئة عىل التعلم والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

األهداف
1. تطوير األداء املؤسيس يف إدارة الكلية.

2.  تطوير كفايات الكوادر اإلدارية واألكادميية يف أداء مهامتها. 
3. تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة لإلبداع والتميز.

4. توسيع توظيف التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة يف التعليم والتعلم.
السوق  حاجات  تلبي  بصورة  األكادميية  والخطط  للربامج  املستمر  التحسني   .5

املحيل واإلقليمي.
املحلية  واملؤسسات  الجامعات  مع  والتعليمية  البحثية  الرشاكات  تفعيل   .6

واإلقليمية والعاملية.
7. تجويد مستوى البحث العلمي يف الكلية.

8. تفعيل دور الكلية يف خدمة املجتمع املحيل.

Vision
Exceptional academic and administrative personnel and outstanding 
graduates in languages and basic and social sciences.

Mission
Produce professional graduates who can convey information and knowledge 
effectively, think critically, and have sustainable skills by means of a dynamic 
teaching and learning environment, scientific research and community service.

Objectives
1. Advance the institutionalization of all work practices.
2. Enhance the skills of academic and administrative personnel.
3. Foster a teaching environment geared towards excellence and innovation.
4. Expand the role of technology in teaching and learning.
5. Continuous evaluation and improvement of academic programs to ensure 

they match market needs.
6. Enhance collaboration with regional and international research partners.
7. Improve the quality of research output.
8. Increase the role of the Faculty of Arts and Sciences in community service.

Faculty of Arts and Sciences     كلية اآلداب والعلوم

أ.د. سالم خالد املحادين
عميد كلية اآلداب والعلوم

Prof. Salam Khalid Almahadin
Dean of Arts and Sciences

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Arts and Sciences

قمر ربحي القواسمه
مساعد إداري

Qamar Rebhi Alqawasmeh
Administrative Assistant

مرح هيثم زامل
مساعد إداري

Marah Haitham Zamel 
Administrative Assistant

د. نورما نواف الزايد
مساعد العميد لشؤون الجودة

Dr. Norma Nawaf Al Zayed
 Assistant to the Dean for

Quality Affairs
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د. فؤاد عبد الهادي ابو شاهني
قائم بأعامل رئيس قسم العلوم األساسية/أستاذ مساعد

Dr. Fuad Abdulhadi Abu Shaheen
Acting Head of the Basic Sciences Department / 

Assistant Professor

Basic Sciences Department    قسم العلوم األساسية

د. أحمد عبد الحي موىس
أستاذ مشارك

Dr. Ahmad Abdelhay Mousa
Associate Professor

د. محمد مصطفى عريوط  
    أستاذ مساعد

Dr. Mohammad Mostafa  
Airout

Assistant Professor

د. أماين "محمد وليد" دغلس
أستاذ مشارك

 Dr. Amani "Mohammad 
Waleed" Doughlas
Associate Professor

د. جامنة مفيد السامل
أستاذ مساعد

Dr. Jumanah Mufied Alsalem
Assistant Professor

   

د. باسل خميس أبو فودة  
                          أستاذ مساعد

Dr. Basel Khamis Abu 
Foudeh

Assistant Professor

د. محمد فؤاد عبد العال
                      أستاذ مساعد

Dr. Mohammad Fuad Abdel 
Aal

Assistant Professor

د. جاد الله محمد رزق الله
أستاذ مساعد

Dr. Jad Allah )M.( Rezq Allah
Assistant Professor

د. سليم "محمد رشيف" قارة 
أستاذ مساعد

Dr. Saleem "Mohammad
Shareef" Qara

Assistant Professor

د. محمد احمد العرمان
أستاذ مساعد

Dr. Mohammad A. Al Erman
Assistant Professor

د. زيك عيل العويض
أستاذ مساعد

Dr. zaki ali alawadi
Assistant Professor
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Basic Sciences Department    قسم العلوم األساسية

أ. ملى صالح العقييل 
مدرس

Lama Saleh Aloqili
Lecturer

أ. فاتن سليامن الرقب
مدرس

Faten Sulaiman Al Regeb
Lecturer

أ. سامي محمد أمني محمد
مدرس

   Sami Mohammad Amin 
Mohammad

Lecturer

ماجدة جامل ربيع
مرشف مخترب/الفيزياء"

Majedah Jamal Rabi
Lab Supervisor/Physics"

أ. طارق محمد الدراغمة
مدرس

Tariq Mohammad 
Aldaraghmeh

Lecturer

                      أ. محمد سليامن غطاشة
مدرس

Mohammad Suleiman 
Ghatadheh

Lecturer

أ. صابرين عبد الحافظ صالح
مدرس

Sabreen Abdul Hafez Saleh
Lecturer

أ. امين نافذ الخطيب
مدرس

Ayman Nafiz Alkhtib
Lecturer
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قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
English Language and Literature Department

 د. نادية طارق  حمندي
أستاذ مساعد

Dr. Nadia Tareq Hamendi
Assistant Professor

أ. د. سالم خالد املحادين        
أستاذ

Dr. Salam Khalid Almahadin
Professor

د. نورما نواف الزايد
قائم بأعامل رئيس قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها / أستاذ مساعد  

Dr. Norma Nawaf Al Zayed
/ Acting Head of the English Language and Literature Department

   Assistant Professor 

     د.  نرسين توفيق يوسف
أستاذ مساعد

Dr. Nisreen Tawfiq Yousef
Assistant Professor

     د.  عبدالرحمن هاين أبو هالل
أستاذ مساعد

Dr. Abedel-Rahman Hani Abu 
helal

Assistant Professor

أ. ميساء سعيد سليامن
مدرس

Maisa Said Suleiman
Lecturer

د. محمد إبراهيم محاميد
أستاذ مشارك

Dr. Mohammed Ibrahim 
Mahameed

Associate Professor
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     First Semester Graduates / English Language & Literature
خريجو الفصل األول/ تخصص اللغة اإلنجليزية

Master's   املاجستري 

Manar Fahmi Ibrahim Abuelayyanمنار فهمي ابراهيم ابوعليان

ميسم عباس عبيد عبيد
Maysam Abbas Obaid

بثينه عبد العزيز النشاش
 Buthaina Abdul Azez Al

Nashash

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
English Language and Literature Department
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Master's   املاجستري 

Rawsan Kareem Waseej Alfraijatروسن كريم وسيج الفريجات

Noor Mahdi Mahmood Mobarakahنور مهدي محمود مباركه

Fadwa Husni Yousef Quzmarفدوى حسني يوسف قزمار

Rana Bilal Rabah Abdinرنا بالل رباح عابدين

Ronza Afif Shukri Abu Issaرونزا عفيف شكري ابو عيىس

Khadija ٍS. M. Elheddadخديجه صالح محمد الحداد

Mohammed Majid Jebur Jeburمحمد ماجد جرب جرب

Muthana Jaber Othman Othmanمثنى جابر عثامن عثامن

Neveen Burhan Jamil Inkheliنيفني برهان جميل انخييل

Qusay Faris Arrak Arrakقيص فارس عراك عراك

Marwan Haroon Moh'd Abu Shanabمروان هارون محمد ابو شنب

Sarah Mohammed Sana Dheyaa Dheyaaساره محمد سناء ضياء ضياء

Reem Fayiz Dheif Allah Momaniريم فايز ضيف الله مومني

Hadeel Mazen Khamis Alsabbaghهديل مازن خميس الصباغ

     Second Semester Graduates / English Language & Literature
خريجو الفصل الثاين/ تخصص اللغة اإلنجليزية

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
English Language and Literature Department

علياء احمد  البدري
Aliaa Ahmed Al-Badri

هنادي مسعود جعاره
Hanadee Masoud Ja'ara
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Bachelor's   البكالوريوس 

Ala' Fayez Adel Belbeisiعالء فايز عادل البلبييس

Ayah Mohammad Othman Hassanآيه محمد عثامن حسان

Mohammad Ragab Badran Salehمحمد رجب بدران صالح

Moh'd Ata( Al-Dahshan( Ahlam Fuadاحالم فؤاد )محمد عطا( الدهشان

Zahra Salim Wa'el Abdelhadiزهراء سليم وائل عبدالهادي

Tasnim Deeb Moh'd Al Houtتسنيم ديب محمد الحوت

Reham Hasan Abd Alrahman Wahdanرهام حسن عبد الرحمن وهدان

Haneen Saleh Ahmad Abu Materحنني صالح احمد ابو مطر

     First Semester Graduates / English Language & Literature
خريجو الفصل األول/ تخصص اللغة اإلنجليزية

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
English Language and Literature Department

ساره عمر املسنات
Sara Omar Almasannat
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Bachelor's   البكالوريوس 

رنا منري تايه
Rana Moneer Tayeh

ملك عبدالكريم الدويك
Malak Abdelkarim Aldwaik

رانيا عبدالله  الدبايبه
Rania Abdallah Aldabaibeh

ساره  محمود الربابعه
Sarah  Mahmoud Rababa

ابرار ماجد توبه
Abrar  Majed Tawba

Nuha Moh'd Ali Zuhdi Al Dawudنهى محمد عيل زهدي الداود

Siham Khaled Mohammad Othmanسهام خالد محمد عثامن

Razan Nader Odeh Omarرزان نادر عوده عمر

Saif Alden Basel Hameed Koufسيف الدين باسل حميد كوف

Hadeel Mahmoud Farhan Altaharwahهديل محمود فرحان الطهاروه

     Second Semester Graduates / English Language & Literature
خريجو الفصل الثاين/ تخصص اللغة اإلنجليزية

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
English Language and Literature Department
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Bachelor's   البكالوريوس 

     Summer  Semester Graduates / English Language & Literature
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص اللغة اإلنجليزية

Nadin Yazid Rushdi Shadidنادين يزيد رشدي شديد

Safaa Mohammad Omar Saadصفاء محمد عمر سعد

Fatima Fayyad Ibrahim Ayyoubفاطمة فياض ابراهيم ايوب

Dina Basem Mohammed A Abu Kuhailدينا باسم محمد امني ابو كحيل

Rawan Mousa Jum'ah ALhaj Afanehروان موىس جمعه الحاج عفانه

Seema Haytham Mohammad Makahalسيام هيثم محمد مكحل

ساره يوسف سالمه
Sarah Yousef Salameh

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
English Language and Literature Department
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قسم العلوم السياسية
Political Sciences Department

 د. رميا لطفي أبو حميدان
   قائم بأعامل رئيس قسم العلوم السياسية/ أستاذ مشارك

Dr. Rima Lutfi Abu Hmaidan
Acting Head of the Political Sciences Department /

 Associate Professor 

أ. د. عبدالقادر »محمد فهمي« حمدي
أستاذ

Prof. Abdulqader 
Mohammed Fahmi  Hamdi 

Professor

د. سحر محمد الطراونة
                          أستاذ مساعد

Dr. Sahar Mohammad 
Trawneh

Assistant Professor
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قسم العلوم السياسية
Political Sciences Department

Master's   املاجستري 

Mohammad Fawwaz Ahmad Khasawnehمحمد فواز احمد خصاونه

Nizar S. M. Altamimiنزار سمري محمود التميمي

Ali H. A. Abdulsalehعيل حسني عيل عبد الصالح

Abdalgani Tayseer Mohammad Alkhalailehعبد الغني تيسري محمد الخاليله

Ahmed M.Subhi  Ahmed Aleansaاحمد محمد صبحي احمد  الونسه

Abdullah Hussein Mohamed Al-masoriعبدالله حسني محمد املسوري

Ahmed Hazim Buraa Buraaاحمد حازم برع برع

Luay S. F. Shadidلؤي سعيد فايز شديد

     First Semester Graduates / Political Sciences
خريجو الفصل األول/ تخصص العلوم السياسية

     Second Semester Graduates / Political Sciences
خريجو الفصل الثاين/ تخصص العلوم السياسية
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Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Lawرؤية كلية الحقوق ورسالتها وأهدافها

الرؤية
التميز يف تدريس القانون والبحث العلمي.

الرسالة
تعميق املعرفة القانونية النظرية واملهارات العملية مبا يلبي احتياجات سوق العمل.

األهداف
1. تفعيل الحوكمة الرشيدة يف إدارة الكلية.

2. اإلبداع واالبتكار والبحث العلمي من خالل بيئة محفزة.
3. بناء رشاكات فاعلة من خالل التفاعل مع املجتمع املحيل والدويل.

4. تلبية حاجات املجتمع األكادميية والقانونية من خالل تخريج طلبة مؤهلني.
5. التطوير املستمر للخطط الدراسية وللربامج األكادميية التي تطرحها الكلية.

Faculty of Law   كلية الحقوق

Vision
Excellent legal education and relevant research.

Mission
Produce graduates with adequate legal knowledge and practice in fulfilment 
of labour market requirements.

Objectives
1. Apply governance to faculty operations.
2. Encourage creativity, innovation and research.
3. Establish effective partnerships with local and international societies.
4. Fulfil the community’s need for legal professionals and academics by 

producing qualified graduates.
5. Constantly review and develop academic programmes and study plans.

 د. أحمد محمد اللوزي 
 قائم بأعامل عميد كلية الحقوق

Dr. Ahmad Mohammad Allouzi
Acting Dean of Law

مرام نضال محمد عمرو
مساعد إداري

Maram Nedal Amro 
Administrative Assistant

سحر "محمد سمري" رفيق البظ
مساعد إداري

Sahar Mohammad Sameer 
Al Buzz

Administrative Assistant

د. عبدالله أحمد الخصيالت
مساعد العميد لشؤون الجودة

Dr. Abdallah Ahmad khseilat
Assistant to the Dean for 

Quality Affairs
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Private Law Department     قسم القانون الخاص

 د. مأمون أحمد الحنيطي
أستاذ مشارك

Dr. Ma'moon Ahmad Al Hunaiti
Associate Professor

د. محمد عبداملجيد الذنيبات
قسم القانون / أستاذ مساعد

Dr. Mohammad Abed-majed Althunibat
Assistant Professor / Law Department

أ. د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء
رئيس قسم القانون الخاص /أستاذ

Prof. Mohammed Ibrahim  Abu El Haija
Head of the Private Law Department  / Professor

 د. متارا يعقوب نارص الدين
أستاذ مشارك

Dr. Tamara Yacoub Nasereddin
Associate Professor
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Master's   املاجستري 

Rana Abdalla Ibrahim Abualwafaرنا عبدالله ابراهيم ابو الوفا

Awwad Marzouq awwad Alhadedعواد مرزوق عواد الحديد

Omar Mohieddin Suliman Al Masriعمر محي الدين سليامن املرّصي

Mohammad Nayef Yousef Altawabeyehمحمد نايف يوسف الثوابيه

Marwah Salih Mahdi Rajiمروه صالح مهدي راجي

Lida Abdallah Ismail Taghojليدا عبدالله اسامعيل تغوج

Mohammed Z. S. Abuassabمحمد زياد رسحان ابو عصب

Shahad Jasim Ismayyir Alrajaboشهد جاسم اسمري الرجبو

Mohammed Kareem Najm Al-Rubayeمحمد كريم نجم الربيعي

Ali Mohammed Jasim Jasimعيل محمد جاسم جاسم

Majid Hameed Abdulmahdi Abdulmahdiماجد حميد عبد املهدي عبد املهدي

Bara' Shihadah  M Salameh Ghannamبراء شحده محمد سالمه غنام

Duaa Najeh Daoud Salemدعاء ناجح داود سامل

Ja'far Hamed F. Almanaseerجعفر حامد فايض املناصري

Anas Fahed Saleh Abuawwadانس فهد صالح ابو عواد

Reem M.A Abdo Sunna'ريم محمد امري عبدو صناع

Mohammad Khaled Eteiwi Al Sidatمحمد خالد عطيوي السعيدات

Salah Malik Hammood Al-Azzawiصالح مالك حمود العزاوي

Ali Adnan Ali Aliعيل عدنان عيل عيل

     First Semester Graduates / Private Law
خريجو الفصل األول/ تخصص القانون الخاص

     Second  Semester Graduates / Private Law
خريجو الفصل الثاين/ تخصص القانون الخاص

Private Law Department     قسم القانون الخاص
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Master's   املاجستري 

     Second  Semester Graduates / Private Law
خريجو الفصل الثاين/ تخصص القانون الخاص

     Summer Semester Graduates / Private Law
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص القانون الخاص

Private Law Department     قسم القانون الخاص

Israa Jasim Mahdi Mahdiارساء جاسم مهدي مهدي

Omar Mohammad Abed Rabbo Allouziعمر محمد عبد ربه اللوزي

Mohammed Hadi Faraj Farajمحمد هادي فرج فرج

Ibtihal Jasim Mohammed Alhadidiابتهال جاسم محمد الحديدي

Amer Hamad Ghadhban Ghadhbanعامر حمد غضبان غضبان

Basheer Mohammed Raheem Albalaniبشري محمد رحيم باالين

Ali Muqdad Abdulrazzaq Al-Lamiعيل مقداد عبد الرزاق الالمي

Baraa Ali Salih Salihبراء عيل صالح صالح

Najah Khorsheed Shakor Shakorنجاح خورشيد شكور شكور

Faeq Saleem Hwayer Al-Janabiفائق سليم هوير الجنايب
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قسم القانون العام وقسم القانون 
Public Law and Law Departments

 د. محمد عيل الشباطات
 قائم بأعامل رئيس قسمي القانون العام والقانون / أستاذ مشارك

Dr. Mohammad Ali Al Shapatat 
 Acting Head of the Public Law and the Law Departments

Associate Professor 

أ. د. نزار جاسم العنبيك 
أستاذ

Prof. Nizar Jassem Al Anbagi 
Professor

د. أحمد محمد اللوزي
أستاذ مشارك

Dr. Ahmad Mohammad 
Allouzi 

Associate Professor

د. بالل حسن الرواشدة
أستاذ مساعد

Dr. Belal Hassan 
Alrawashdeh

Assistant Professor
   

أ.د. أنيس  منصور املنصور     
أستاذ

Prof. Anis M.Kh.Almansour
Professor

د. أحمد دخيل الله الطراونة
أستاذ مساعد

Dr. Ahmad dhakil allla al-tarawmeh
Assistant Professor

د. ياسني أحمد القضاة
أستاذ مساعد

Dr. Yassine Ahmad Alqudah
Assistant Professor

د. أمين يوسف الرفوع
أستاذ مساعد

Dr. Ayman Yousef Al Rfoa
Assistant Professor

          د. عبدالله أحمد الخصيالت
أستاذ مساعد

Dr. Abdallah Ahmad khseilat
Assistant Professor
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Public Law Departments     قسم القانون العام

Master's   املاجستري 

     First Semester Graduates / Public Law
خريجو الفصل األول/ تخصص القانون العام

Shatha Fakhri Eteiwi ALaqailehشذى فخري عطيوي العقايله

Fawwaz Saqr Jadee' Alfayezفواز صقر جديع الفايز

Sarah Mohammed Hanash Hanashساره محمد حنش حنش

Dua'a Musallam Mohammad Aloshدعاء مسلم محمد العش

Oday Menwer Ghaiaad Al-Robaiaatعدي منور غياض الربيعات

Ra'ed Tala't Faris Alzabenرائد طلعت فارس الزبن

Tamarah Abdulmunem Hameed Al-Gburiمتاره عبد املنعم حميد الجبوري

Mohammad Saeed Hashem Aldaoudمحمد سعيد هاشم الداود

Maha Salim Humaid Al Balushiمها بنت سامل بن حميد البلويش
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Master's   املاجستري 

     Second  Semester Graduates / Public Law
خريجو الفصل الثاين/ تخصص القانون العام

Abdelkader A. K. Kazaعبد القادر ابو صاع خليفة قزة

Nour Hussein Nayef Haddadنور حسني نايف حداد

Shoroq Tayseer Abdel Ghani Abu-Dabbousرشوق تيسري عبد الغني ابو دبوس

Suhaib Bashar Ahmed Aljiboriصهيب بشار احمد الجبوري

Ghufran Ahmed Abdulhussein Al-Sarrayغفران احمد عبد الحسني الرساي

Nemer Mohammad Hasan Albaddawiمنر محمد حسن البداوى

Ahmad Shada Saleh Abu Sweelimاحمد شحاده صالح ابو سويلم

Mustafa Lateef Shukur Al-Azzawiمصطفى لطيف شكر العزاوي

Ala' Rizik Younis )Moustafa Al-Haj(االء رزق يونس مصطفى الحاج

Manal Ibrahim Mohamed Abuabd Allaمنال ابراهيم محمد ابو عبدالله

Omar Mohammed Amhimmid Aboujanahعمر محمد امحمد ابو جناح

Mohammad Mansour Saleem Al Babaمحمد منصور سليم البابا

Salah Ibrahim Abdelmahdi Alrwashdehصالح ابراهيم عبد املهدي الرواشده

Tareq Jumaah Saeed Saeedطارق جمعه سعيد سعيد

Sameer Yousuf Aljeelani Alzarouqسمري يوسف الجيالين الزروق

Zuhair Nareeman Ridah Kakyزهري نرميان رضا كايك

Rashid Saleh Sufyan Al-Rashdiراشد بن صالح بن سفيان الراشدي

Public Law Departments     قسم القانون العام
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Master's   املاجستري 

     Summer  Semester Graduates / Public Law
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص القانون العام

Mohammad Zuhair A. Qtaishatمحمد زهري عبدالرزاق قطيشات

Mustafa Ali Hassan Al-Kshoshمصطفى عيل حسن الكشوش

Yaser Flah Kareem Aljanabiيارس فالح كريم الجنايب

Hasan Flah Kareem Aljanabiحسن فالح  كريم الجنايب

Jameel Khaleel Saleh Al-Majmaieجميل خليل صالح املجمعي

Mohanad Jasim   Mohammedمهند جاسم    محمد

Public Law Departments     قسم القانون العام
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Law Department     قسم القانون

Bachelor's   البكالوريوس 

يوسف سيف العزاوي
Yousif Saif Al-Azzawi

نضال عدنان النقيب
Nedal Adnan El Nakeeb

سايل حازم حامد
Sally Hazim Hammad

جالل سيف العزاوي
Jalal Saif Al-Azzawi

وليد  عيل اليارسي
Waleed  Ali Al-Yasiri

عامد الدين رضا لدادوه
Imadeddin R. Ladadwa

تاال فراس الشبار
Tala Firas Alshabbar

Mahmoud Yousef Ekrayyem  Aljhranمحمود يوسف اكريم الجهران

Zaid Osama Ali Abu-Riyalزيد اسامه عيل ابو ريال

Abdallah Khaled Odeh Almuhisenِِعبدالله خالد عوده املحيسن

Rami Abd-Allah Mohammed Al-Kheesرامي عبدالله محمد الخيص

Mohammad Abdullah Awdah Alsarhedمحمد عبدالله عوده الرسهيد

Mohammed Yousef Nabeeh Omarمحمد يوسف نبيه عمر

Aya Mohammad Ahmad Al-Alawiايه محمد احمد العالوي

     First  Semester Graduates / Law
خريجو الفصل األول / تخصص القانون
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Leen Abdallah Jamil Amayrehلني عبدالله جميل عاميرة

Khaled Fahad Mosleh Al-Zaghlawanخالد فهد مصلح الزغلوان

Sara khaled Abdallah Abed Alhaleemسارة خالد عبدالله عبدالحليم

Mallak Naser D'yab Alsaied Ahmadمالك نارص ذياب السيد احمد

Laith Jehad Mohammad Attounليث جهاد محمد عطون

Law Department     قسم القانون

Bachelor's   البكالوريوس 

رند محمد االدهم
Rand Moh'd Al-Adham

جنان حسني الوحيدي
Jenan Husein Alwahedy

ختام احمد عبد الجواد
Khitam Ahmad  Abed Aljawad

بهيه نارص حمدالله
Bahieh Naser Hamed Allah

اسيل احمد ابو العطا
Aseel Ahmed Abu Ata

شادن شامان محمود العودات
Shaden Shaman Aloudat

     Second   Semester Graduates / Law
خريجو الفصل الثاين / تخصص القانون
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Law Department     قسم القانون

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Law
خريجو الفصل الصيفي / تخصص القانون

Alhareth Sami A. Ibrahim Aldlaimiِالحارث سامي عبدالرحمن ابراهيم الدليمي

Noor Nasser Ihsan Aqilنور نارص احسان عقيل

Dana Kamal Rustom Rustomدانا كامل رستم رستم

Jwana Ahmad Yousef Zyadehجوانا احمد يوسف زياده

Rami Rimon George Hamamرامي رميون جورج حامم

Fozan Munep Fozan Al-Assafفوزان منيب فوزان العساف

Adam Mohammed Ayesh Allouziادم محمد عايش اللوزي

Hamza Emad Abed Alqwasmiحمزه عامد عبد القواسمي

Razan Saleh Hafiz Alqaisiرزان صالح حافظ القييس

Youssef Amar Hashim AL-rifalيوسف عامر هاشم الرفاعي

Ali Falih Hasan Al-Khafajiعيل فالح حسن الخفاجي
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الرؤية
الريادة والتميز يف تعليم مجاالت األعامل وتعزيز االستثامر فيها محليًا وإقليميًا 

وعامليًا. 

الرسالة
وتبني  االبتكار  وصناعة  املعرفة  اقتصاد  بناء  يف  لإلسهام  األعامل  قادة  إعداد 

الفكر الريادي لتحقيق التنمية املستدامة.

األهداف
تعزيز االستثامر يف رأس مال اإلبداع وإدارة اإلبتكار.  .1

تشجيع املشاريع الريادية مبا يسهم يف تنمية املجتمع.  .2
ربط تخصصات مجاالت األعامل باحتياجات سوق العمل العاملي.  .3

وبخاصة  والعاملي؛  املحيل  املجتمع  مؤسسات  مع  فاعلة  رشاكات  بناء   .4
الجامعات املرموقة يف مجاالت األعامل

تطوير املهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة.  .5
زيادة معدالت نرش البحوث والدراسات األكادميية.  .6

تخريج كوادر ذات مهارات قيادية ريادية مواكبة للتطورات العلمية يف مجاالت   .7
األعامل.

تبني إسرتاتيجيات التدريس املستندة عىل التعلم الذيك والريادي.  .8

رؤية  كلية االعامل ورسالتها وأهدافها

Faculty of Business    كلية األعامل

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Business

Vision
Quality business education and extended investment in local and 
international markets. 

Mission
Prepare innovative business leaders capable of building a knowledge 
economy and adopting an entrepreneurial approach towards achieving 
sustainable development.

Objectives
1. Promote investment in creative capital and innovation management.
2. Encourage entrepreneurial projects and community development.
3. Align business programmes with global market needs.
4. Establish effective partnerships with local and international institutions, 

specifically top universities for business programmes.
5. Develop faculty and students’ research skills.
6. Increase research output.
7. Produce professional graduates capable of keeping pace with field 

developments.
8. Adopt teaching methods based on smart and entrepreneurial learning.

 أ.د محمود حسني الوادي
Dean of Business

Prof. Mahmoud Hussein Al Wadi
 عميد كلية األعامل

 د. سمري موىس الجبايل
مساعد العميد لشؤون الجودة

Dr. Sameer Mousa Al Jabali
Assistant to the Dean for 

Quality Affairs

خلود خلف أبوحجزة
مساعد إداري

Kholoud Khalaf Abuhejza 
Administrative Assistant

هديل محمد الحروب
مساعد إداري

Hadeel Mohammad Al Hroub
Administrative Assistant

االء محمد القييس
مساعد إداري

Ala Mohammad Alqaissi
Administrative Assistant
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

د. سمري موىس الجبايل
    قائم بأعامل رئيس قسم إدارة األعامل / أستاذ مشارك

Dr. Sameer Mousa Al Jabali
Acting Head of the Business Administration Department / Associate Professor

أ. د. أحمد عيل صالح
أستاذ

Prof. Ahmad Ali Salih 
Professor

                   د. أحمد عيل الحراسيس
    أستاذ مساعد

Dr. Ahmad Ali  Harasis
Assistant Professor

 أ. د. هبة حسن نارص الدين
أستاذ

Prof. Hebah Hasan 
Nasereddin

Professor

د. عبدالعزيز أحمد الرشبايت
أستاذ مشارك

Dr. Abdel Aziz Ahmad 
Sharabati

Associate Professor
   

              د. فايز أحمد البدري
     أستاذ مساعد

 Dr. Fayez Ahmad Albadri
Assistant Professor

          د. محمد جميل العضايلة
أستاذ مشارك

Dr. Mohammad Jamil 
Aladaileh

Associate Professor

د. عبدالله قاسم بطاينه
أستاذ مشارك

Dr. Abdallah Qasem 
Bataineh

Associate Professor

د. أمجد فهد الطويقات
أستاذ مشارك

Dr. Amjad Fahed Tweiqat
Associate Professor

د. نهلة نهاد الناظر
أستاذ مشارك

Dr. Nahla Nihad Al nazer
Associate Professor

د. حسان جاسم محمد
أستاذ مساعد

Dr. Hassan Jassem 
Muhammad

Assistant Professor

 د. عبد الرحمن إبراهيم زريق
أستاذ مساعد

Dr. Abdelrahman Ibrahim 
Zuraik

Assistant Professor

                د.  منري مجيل الرواشده
أستاذ مساعد

Dr. Muneer Mujalli 
alrwashdeh

Assistant Professor
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د. دميا شكري القواسمي
أستاذ مساعد

Dr. Dema Shukry Alqawasmi
Assistant Professor

                     د. هنادي اكرم سلهب
أستاذ مساعد

Dr. Hanadi Akram Salhab
Assistant Professor

                      د. دينا أحمد الخرضي
أستاذ مساعد

Dr. Dina Ahmad Al Khoudary
Assistant Professor

أ. رانية فهد الزعمط
مدرس

 Rania Fahed Al Zumot
Lecturer

أ. عبري عصام كساب
مدرس

Abeer Isam Kassab
Lecturer

                                د. أمين عبد الهادي هندية
أستاذ مساعد

Dr. Ayman Abdulhadi 
Hendieh

Assistant Professor

قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

 د. حسام محمد عيل
 أستاذ مساعد

Dr. Hussam Mohammad Ali
 Assistant Professor
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل األول/ تخصص إدارة األعامل

Ali Mohammed Salih Majeed AL-Saffarعيل محمد صالح مجيد الصفار

Rana Meziad Fadel Al-Junidiرانه مزيد فاضل الجنيدي

Lana Mezyed Fadel Al Junidiالنا مزيد فاضل الجنيدي

Samar Ahmad Salameh Sondoqahسمر احمد سالمة صندوقة

Yousef Ismail Falah Khraisيوسف اسامعيل فالح خريس

Hussein Abdullah Khalaf Al-Ogaidiحسني عبدالله خلف العكيدي

Mahmoud M. Mahmoud Almawaneesمحمود املعتصم بالله محمود املوانيس

Tasnim Khader Odeh Abdallahتسنيم خرض عوده عبدالله

Ala'eddin Sa'di Methqal Jaberعالء الدين سعدي مثقال جابر

اريج فايق حجازين
Areej Faeik Hijazin

لؤي عيل املعلواين
Lu'ay Ali Malawani

محمد يوسف بطيبط
Mohammad Yousef Bteibt

نور خليل ابو خالد
Nour Khaleel Abo Khaled

زهراء جعفر البياع
Zahraa Jaafar Al-Bayyaa

ركان سامل الرّصايره
Rakan Salem Alsarayreh
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Second Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل الثاين/ تخصص إدارة األعامل

Shahad Ghazi Adel Al-Janabiشهد غازي عادل الجنايب

Mohamed Ferlando Ahmed El-Bazمحمد فرلندو احمد الباز

Riman Amin Jabirou رميان امني  جبريو

Yasir Ibrahim Murad Al-Bayatiيارس ابراهيم مراد البيايت

Mohammed Khamees  Hussein Husseinمحمد خميس حسني حسني

Summer Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص إدارة األعامل

سامح خليل قنديل
Samah Khaleel Qandeel

احمد رياض الدبس
Ahmad Riyad Dibs

احمد محمد الحجاج
Ahmad Mohammad Alhajaj

نرسين تيسري عايد
Nesreen Tayseer Ayed

سعد عيل عبد املجيد
 Saad Ali Abdul Majeed

Master's   املاجستري 

قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل األول/ تخصص إدارة األعامل

فواز لطفي العيل
Fawwaz Lutfi Alali

منترّص محمود مصطفى
Muntasir Mahmoud Mustafa

فرح رائد حميده
Farah Raed Hamideh

ابراهيم جعفر حمدان
Ibraheem Gaafar Hamdan

عبد الحكيم جامل الهندي
Abdel hakim Jamal Al-hendi

ليث عبدالرحمن شواقفة
Laith Abdel rahman Shawaqfeh

احمد امين القايض
Ahmad Ayman Al-Qadi

راشد عمر العمري
Rashed Omar Alomari

راما تيمور تيمور
Rama Taimour Taimour

غاده وليد العبويني
Ghada Walied Ala'abouni
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل األول/ تخصص إدارة األعامل

Anwar Zeyad Salem Alsahiem انوار زياد سامل السحيم

Omar Hany Abdelhay Abougalalaعمر هاين عبد الحي ابو جالله

Rawan Ramzi Mahmoud Sabbahروان رمزي محمود صباح

Abdallah Ayman Mohammad Abu Hadbahعبدالله امين محمد ابو هدبه

Hebah Abdalaziz Helael Aloranهبه عبد العزيز هليل العوران

Daoud Basil Daoud Abdulraheemداود باسل داود عبد الرحيم

Abdullah I. M. Rashidعبدالله احسان محمد رشيد

Laith Marwan Khamis Sawalhaليث مروان خميس الصوالحه

Ahmad Mus'ab Suliman Hamadاحمد مصعب سليامن حمد
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل الثاين/ تخصص إدارة األعامل

رنا محمد عيل جلوقه
Rana Moh'd Jallouqa

حنني غازي الزغلول
Haneen Ghazi Alzaghloul

احمد سمري بج
Ahmad Sameer Bij

مطلق محمد املحتسب
Mutleq Mohamd Almuhtaseb

فادي جالل العواد
Fadi Jalal Al-Awwad

فيصل زهري ابو زينة
Faisal Zuher Abu Zeinah

اخالص محمد محيسن
Ikhlas Mohammad Muhaisen

زيد احمد عليوات
Zaid Ahmed Eliwat

جهاد مازن زعرته
Jehad Mazin Za'tarah

بدر خرض ابو رجيله
Bader K. Aburjeila
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل الثاين/ تخصص إدارة األعامل

Hala Hisham M. Totanjiحال هشام مصطفى توتونجي

Hamzeh Ammar Hussein Hamdanحمزه عامر حسني حمدان

Rahaf Nedal Khaleel Almaiahرهف نضال خليل املعايعه

Rama Issa Mohammad Ismailراما عيىس محمد اسامعيل

Omar Hazim Mohammed Al-Obaidiعمر حازم محمد العبيدي

Bayan Emad Yahia Lebzoبيان عامد يحيى لبزو

Mahdi Zaid Abdul Kareem Aladwanمهدي زيد عبدالكريم العدوان

Ibrahim Mahmoud Ibrahim Elayyanابراهيم محمود ابراهيم عليان

Wardeh Zohdi Amer Wadiورده زهدي عامر وادي

Zaineh Adnan Mohammad Antarزينه عدنان محمد عنرت

Nada  Mamoun Ibrahimندى مأمون  ابراهيم

Dua'a Hashem Ahmad Almuhidatدعاء هاشم احمد املهيدات

Danah Adnan Suliman Awadدانه عدنان سليامن عوض

Hebah Osama Adnan Bejantahlaهبه اسامه عدنان بجانتحله

Abdallah Wafed Ramadan Naghawayعبد الله وافد رمضان نغوي

Samah Osama Yousef Thuwabahسامح اسامه يوسف ذوابه
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Business Administration
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص إدارة األعامل

دانيه نضال قويدر
Dania Nedal Qwaider

حمزه وليد حمزه
Hamza Waleed Hamza

انفال عامد الشواورة
Anfal Emad Alshawawreh

Zaid Mohammad Saifeddin Abazaزيد محمد سيف الدين اباظه

Janset Moh'd Mazen Ismaiel Baterجانسيت محمد مازن اسامعيل باتر

Abdullah Hamdi  )Sh. Qasem(عبدالله حمدي عيىس الشيخ قاسم

Mohammad Asa'ad Mohammad Hamattoمحمد اسعد محمد حمتو

Eyad Tayseer Othman Abusaedاياد تيسري عثامن ابو سعد

Oussama Mohammad Abdelrahman Husseinاسامه محمد عبدالرحمن حسني

Ahmad Rifaat Nafea Nafeaاحمد رفعت نافع نافع

Adnan Hasan Khaleel Abu jamilعدنان حسن خليل ابو جميل

Badwan Abdelsalam Turki Al Qadiبدوان عبد السالم تريك القايض

Monaya Maher Mohammad Saeed Al Qemariمنيه ماهر محمد سعيد القيمري

Sa'ad Majed Rashed Almomaniسعد ماجد راشد املومني

Ali Ziad M. Altotanjiعيل زياد محمود التوتنجي
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Marketing
 خريجو الفصل األول/ تخصص التسويق

حمزة فتحي اشتيه
Hamza Fathi Shtayya

آيات حسام سنرتييس
Ayat Husam Santrisi

Khaled Gazi Adnan Fakhri Alshalabiخالد غازي عدنان فخري الشلبي

Arwa Moufeed Izzat Alashqarاروى مفيد عزات االشقر

Mahmoud Fadel Mohammad Alobaidiمحمود فضل محمد العبيدي

Abdallah Naim Abdallah Abdallahعبدالله نعيم عبدالله عبدالله

Mu'taz Hassan Abdallah Qunaierمعتز حسن عبدالله قنعري

Diana Mohammad Ahmad Al-Alawiديانا محمد احمد العالوي

Hassan Sami Mohammad Isiedحسان سامي محمد اسعيد
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Bachelor's   البكالوريوس 

Second  Semester Graduates / Marketing
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص التسويق

دانا خليل مراد
Dana Khalil Murad

سليم احمد الكردي
Saleem Ahmad El-Kurdi

رقيه محمد الصميعات
Rokaya Mohammed Alsomayat

قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Saif Aldeen Imad Musallam Al Khudariسيف الدين عامد مسلم الخرضي

Belal Yousef Mousa Abidaبالل يوسف موىس ابده

Hana Zuhair Musa Abu Halimehهنا زهري موىس ابو حليمه

Rakan Monther Azmi Obeidراكان منذر عزمي عبيد

Mohammad Shaher Khaled Qanadiloمحمد شاهر خالد قناديلو

Rashid Hatem Mohammad Ayasrahراشد حاتم محمد عيارصه

Mohammad Atef Rashed Almousaمحمد عاطف راشد املوىس

Laith Munther Saleh Zaid Alkilaniليث منذر صالح زيد الكيالين

Sara Asad Antone Salkhamساره اسعد انطون سلخم

Shrouq Emad Saleem Salloumرشوق عامد سليم سلوم

Obada Mohammad Yassin Al-jabaryعباده محمد ياسني الجعربي

Mohammad Salem Mohammad Aldardeesiمحمد سامل محمد الدردييس

Ramez Jeries Abboud Fahelرامز جريس عبود فحل



102YEARBOOK  2020 - 2019  الكتاب السنوي 

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Marketing
 خريجو الفصل الصيفي/ تخصص التسويق

قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Eman Sami Mahmoud Ghazwiاميان سامي محمود الغزوى

Bahaa Asa'ad Yaseen Jaberبهاء اسعد ياسني جرب

Tawfiq Ra'ed Abdelrahim Al Hamedتوفيق رائد عبدالرحيم الحامد

Mohammad Hani Abdulraheem Alnajjarمحمد هاين عبدالرحيم النجار

Maher Firas Radwan Al Batainehماهر فراس رضوان البطاينه

Dunia Jebril Hamed Al-Tarawnehدنيا جربيل حامد الطراونه

Anas Jafar jawdat Qrunfulehانس جعفر جودت قرنفله

عالء عبدالله حباب
Ala'a Abdullah Habbab

مهند فايز البوسطجي
Mohannad Fayez Albostaji

حنني عصام حسن
Hanin Issam Hasan
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قسم إدارة األعامل 
Business Administration Department

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / E - Business
خريجو الفصل األول/ تخصص األعامل اإللكرتونية

Anis Ahmad Ibrahim Yarvasانيس احمد ابراهيم يرفاس

محمد ماهر يحيى
Mohammad Maher Yahia

رامز شاهر خريس
Ramez Shaher Khries

ياسمني محمود كريشان
Yasmeen Mahmoud Kreishan

ندى محمود  املقداد
Nada Mahmoud  Al Mokdad

دانيه حابس العميان
Dania Habes Alomyan

محمد احمد حمد
Moh'd Ahmad Hamad

ساره محمود عيىس
Sarah Mahmoud Issa

Second Semester Graduates / E - Business
خريجو الفصل الثاين/ تخصص األعامل اإللكرتونية

Mohamed Salah S Mohamedمحمد صالح سالم محمد
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قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and  Financial and Banking Sciences Department 

              د. راشد محمد سالمة
قائم بأعامل رئيس قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرّصفية   

أستاذ مشارك /
Dr. Rashed Mohammad Salameh

Acting Head of  the Accounting and  Financial and Banking Sciences Department / 
Associate Professor

أ. د. محمود حسني الوادي
أستاذ

Prof. Mahmoud Hussein 
Al- wadi

Professor

د. ريم شاهر األعرج
    أستاذ مساعد

Dr. Reem Shaher Al-Araj
Assistant Professor

أ. د. سناء نظمي مسودة
أستاذ

Prof. Sana'a Nazmi Maswadeh
Professor

د. عبدالله أحمد دعاس
أستاذ مشارك

Dr. Abdullah Ahmed Aldaas
Associate Professor

   

 د. خالد جامل الجعارات
أستاذ مشارك

Dr. Khaled Jamal ja arat
Associate Professor

              د. محمد داوود عثامن
     أستاذ مساعد

Dr. Mohammed Daoud 
Othman

Assistant Professor

              د. زيد محمود السعيدات
     أستاذ مساعد

Dr. Zaid Mahmoud saidat
Assistant Professor

د. زياد أحمد الزعبي
أستاذ مشارك

Dr. Zaid Ahmad Al-Zubi
Associate Professor

 د. عبدالعزيز فريد صامية
أستاذ مشارك

Dr. Abdul Aziz Farid Saymeh
Associate Professor

د. نواف عبدالله الجندي
أستاذ مساعد

Dr. Nawaf Abdallah Aljundi
Assistant Professor

          د. "محمد خري" أحمد جبارة
أستاذ مساعد

Dr. )Moh'D Khair( Ahmad 
Jbarah

Assistant Professor

د. أمين منصور الخزاعلة
أستاذ مساعد

Dr. Ayman Mansour 
Alkhaza’leh

Assistant Professor
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قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and  Financial and Banking Sciences Department 

أ. رشا سليم إبراهيم
مدرس

Rasha Saleem Ibrahim
Lecturer

أ. يارا أحمد القطب
مدرس

Yara Ahmad Alkotob
Lecturer
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Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Financing
خريجو الفصل األول/ تخصص املحاسبة

Second Semester Graduates / Financing
خريجو الفصل الثاين/ تخصص املحاسبة

Hamzeh Moh'd Deeb Sha'alanحمزة محمد ذيب شعالن

Anwar Suleiman Kamal Ghinmeانوار سليامن كامل غنمه

Ghadeer Mohammad Odeh Aljaberغدير محمد عوده الجابر

Ashraf Hamad Rizik Alkhalailehارشف حمد رزق الخاليله

Husam Ayman Taha Malakحسام امين طه ملك

Ala'a Zeyad Sa'id Ebdahاالء زياد سعيد ابداح

Waseem Mohammad Ibrahim Al-Antariوسيم محمد ابراهيم العنرتي

Mustafa Abdulsalam M.Saeed Al-Hayalyمصطفى عبد السالم محمد سعيد الحيايل

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and  Financial and Banking Sciences Department 
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Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Accounting
خريجو الفصل األول/ تخصص املحاسبة

محمد عيل االطرش
Mohammad Ali Elatrash

احمد محمد ابو كف
Ahmad Mohammad Abu Kaf

حسني محمد الشيخ عيل
Husein Mohammed )Al-Shaikh Ali(

حوريه عبدالرحمن شواقفه
Huria Abdelrahman Shawaqfeh

مهند حسن قنوع
'Mohannad Hasan Qanou

محمد خالد صالح
Mohammad Khaled Saleh

عبدالله محمد السحيامت
Abdallah Mohammad Alsihamat

زيد محمد عامد رصاص
Zaid Moh'd Imad Rasas

ماري ليث هادي
Mary Layth Hadi

علوان عبد الرحيم قدومي
Olwan Abdelrahim Kadoumi

عامر بدوي الدييس
Ammar Badawi Aldisi

قيص امجد الحوراين
Qusai Amjad Horani

عامر تيسري معايل
Amer Tayseer Maali

اميان صالح الدين صالح
Eman Salah-Eddin Saleh

نور مروان معايعه
Nour Marwan Ma'ayeh

عاهد عاطف الدبايبه
Ahed Atef Aldabaibeh

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and  Financial and Banking Sciences Department 
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Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Accounting
خريجو الفصل األول/ تخصص املحاسبة

احمد جامل النجار
Ahmad Jamal Alnajjar

Zaineh Ghaleb Wahid Jweihanزينه غالب وحيد جويحان

Ahmad Naser Issa Alkhatibِاحمد نارص عيىس الخطيب

Anas Maher Mohammad Asiِِانس ماهر محمد عايص

Mahmoud Sohail Mahmoud hassan elnaggarمحمود سهيل محمود حسن النجار

Rakan Hussien Mustafa Alshurafaراكان حسني مصطفى الرشفا

Raghad Musleh Mustafa Hussein Aljaberرغد مصلح مصطفى حسني الجابر

Ammar Abdel Karim Abdelkader Abu Rokbehِِعامر عبدالكريم عبدالقادر ابوركبة

Reem Adel  Aleidريم عادل  العيد

Mohamed Ali Mohamed Alsafraniمحمد عيل محمد الصفراين

Zaid Bassam Hamdallah Al-Zu'biزيد بسام حمد الله الزعبي

Yousef Ahmad Mohammad Absiيوسف احمد محمد العبيس

Ayman Yahia Waleed Samourامين يحيى وليد سمور

Aseel Rebhi Ata Hamdanأسيل ربحي عطا حمدان

Razan Abdel Aziz Ahmad Abu Ajamiehرزان عبد العزيز احمد ابو عجميه

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and  Financial and Banking Sciences Department 
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Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Accounting
خريجو الفصل الثاين/ تخصص املحاسبة

محمد محمود الضفريي
 Mohamed Mahmoud Eldefiri

بالل محمد املحمد
Bilal Mohammad Almohammad

نارت ابراهيم ميك
Nart Ibrahim Yamok

نوران احمد مصطفى
Nouran Ahmad Mustafa

سليامن منذر املعايعه
Suleiman Monther Almaiah

مهند وصفي الطراونه
Mohannad Wasfi Altarawneh

فراس حسني زعرور
Firas Hussain Zarour

عمر حامد الدراويش
Omar Hamed Aldarawish

احمد محمد يغمور
Ahmad Mohammad Yaghmour

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and  Financial and Banking Sciences Department 
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Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Accounting
خريجو الفصل الثاين/ تخصص املحاسبة

Abdallah Khaled Ata Alshahwanعبدالله خالد عطا الشهوان

Ali Mohammed Hussien Hamdanعيل محمد حسني حمدان

Mohammed R. M. Tardaمحمد رائد محمد طرده

Wardeh Mahmoud Naser Mahmoudورده محمود نرّص محمود

Abuther Rushdi Mahmood Mahmoodابو ذر رشدي محمود محمود

Khalil Alrahman Mousa Khaleel Alhajajrehخليل الرحمن موىس خليل الحجاجره

Faris Imad Ibrahim ALNajjarفارس عامد ابراهيم النجار

Mohannad Saleh mohammad Hammadمهند صالح محمد حامد

Ammar Jehad Ghassab Al-Qadiعامر جهاد غصاب القايض

Mohamad Hassan Yousef Zeadehمحمد حسن يوسف زياده

Mohammad Abdelnaser Mustafa Homsiمحمد عبد النارص مصطفى الحميص

Mohammad Thaer Ali Nawabitمحمد ثائر عيل النوابيت

Hamza Faris Mohammad Abdelhadeحمزه فارس محمد عبد الهادي

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and  Financial and Banking Sciences Department 
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Mustafa Moh'd Hani R. Naseredeeinمصطفى محمد هاين رجب نارص الدين

Almoutasem Bellah Mohammad Khaleel Alkhawagaاملعتصم بالله محمد خليل الخواجا

Mohammad Nayif Sa'd Sedrمحمد نايف سعد سدر

Waseem Qadri Ali Abu Kalamوسيم قدري عيل ابو كالم

Kholoud Ayman Mohammad Alalawnehخلود أمين محمد العالونة

Ali Thakir Dheyab Dheyabعيل ذاكر ذياب ذياب

Ahmad Mazen Ahmad Alhamaidahاحمد مازن احمد الحاميده

Jalal Al-Deen Sameeh Mohammad Abu-Zeidanجالل الدين سميح محمد ابو زيدان

Ra'ad Nawrez Sharif Durakرعد ناورز رشيف دوراك

Sirin Nedal Jamil Ahmadرسين نضال جميل احمد

Emran Abdallah Mahmoud Yasinعمران عبدالله محمود ياسني

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Accounting
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص املحاسبة

امجد محمد الجنادي
Amjed Mohammad Aljnadi

مصطفى محمد زعرت
Mustafa Mohammad Za'tar

محمد عبدالله املناصري
Mohammad Abdalla Elmanasir

عبد الرحمن سلطان سلطان
Abdelrahman Sultan Sultan

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and  Financial and Banking Sciences Department 
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Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Financing
خريجو الفصل الثاين/ تخصص التمويل

Ammar Moh"D Mah'd Abu Qalbainعامر محمد محمود ابو قلبني

Raghad Tariq Abdelsalam Alkobariرغد طارق عبدالسالم الكوبري

Mohammad Adnan Suleiman Awadمحمد عدنان سليامن عوض

Diala Majed Amin Al-Kulagasiدياال ماجد امني القوالغايص

Tala Ali Abdallah Shaqbuaتاله عيل عبدالله شقبوعه

Summer Semester Graduates / Financing
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص التمويل

زين محمود الدباس
Zain Mahmoud Aldabbas

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and  Financial and Banking Sciences Department 
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First Semester Graduates / Financial and Banking Sciences 
خريجو الفصل األول/ تخصص العلوم املالية واملرصفية

Second Semester Graduates / Financial and Banking Sciences 
خريجو الفصل الثاين/ تخصص العلوم املالية واملرصفية

Bachelor's   البكالوريوس 

Abdalrahman Adel Mohammad Alsarfandiعبدالرحمن عادل محمد الرّصفندي

Alaa' Ahmad Mohammad Abu zami'االء احمد محمد ابو زمع

Jumana Mohammad Jum'ah Salehجامنه محمد جمعه صالح

Hadeel Abdallah Ahmad Zaghalهديل عبدالله احمد الزغل

مريم فؤاد زعرور
Maryam Fuad Za'rour

تسنيم نارص قاسم
Tasnim Naser Qasim

قسم املحاسبة والعلوم املالية واملرصفية
Accounting and  Financial and Banking Sciences Department 
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قسم اإلدارة السياحية
Tourism Management Department

  د. سائدة محمدعفانة
قائم بأعامل رئيس قسم اإلدارة السياحية / أستاذ مشارك   

Dr. Sa'eda Mohammad Afaneh
Acting Head of the Tourism Management Department /

 Associate Professor

د. سليم محمد خنفر
أستاذ مشارك

Dr. Salim Mohammed 
Khanfar

Associate Professor

         د. إبراهيم عبدالسالم الحرازنة
أستاذ مساعد

Dr. Ibrahim Abdel Salam 
Harazneh

Assistant Professor

د. محمد نارص أبو حجيلة
أستاذ مساعد

Dr. Mohammad Naser 
Abuhjeeleh

Assistant Professor
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قسم اإلدارة السياحية
Tourism Management Department

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Tourism Management
خريجو الفصل األول/ تخصص اإلدارة السياحية

Issa Tayseer Abdel-Majeed Deebعيىس تيسري عبداملجيد ذيب

Fadi Elias Saleh Imseehفادي الياس صالح امسيح

Radwan Naseer Radwan AL-nsourرضوان نرّص رضوان النسور

Ahmad Jamil Moh'd Alarajاحمد جميل محمد االعرج

عبدالله سمري كلوب
Abdallah Sameer Kloub

شامل عيىس الحاج حسن
Shamel Issa Alhajhasan

فواز محمد جميل الخريسات
Fawaz Mohammad Alkhraisat

احمد صربي سلامن
Ahmed Sabry Salman
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Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Tourism Management
خريجو الفصل الثاين/ تخصص اإلدارة السياحية

Ahmed Abdel Razzaq Jum'a Al Shawabkehاحمد عبد الرزاق جمعه الشوابكه

Ala'a Moh'd Khair S. Habashtعالء محمد خري سعيد حبشت

Ahmad Muzher Fareed Buqailehاحمد مزهر فريد بقيله

فايز رائد حدادين
Fayiz Ra'ed Haddadin

رزان فوزي الربابعه
Razan Fawzi Alrababah

جامل هاين اسامعيل
Jamal Hani Ismail

خالد عبدالله قايت
Khaled Abdallah Qayet

عبدالرحمن نزار نغوي
Abdel Rahman Nezar Naghawai

قسم اإلدارة السياحية
Tourism Management Department
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Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Tourism Management
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص اإلدارة السياحية

Nataly Waleid Adel Albayyatناتايل وليد عادل البيات

Raneen Mohammad Sha'ban Alzeanرنني محمد شعبان الزين

Abdul Aziz Ali 'Abdullah Al-Oraimiعبد العزيز بن عيل بن عبدالله العرميي

Marwan Hani Salman Sahawnehمروان هاين سلامن السهاونه

عاصم عبدالله تيف
Asem Abdallah Tief

قسم اإلدارة السياحية
Tourism Management Department
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الرؤية
الريادة والتميز يف التعليم والبحث العلمي يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات محليًا 

وعامليًا.

الرسالة
والتنمية  املجتمع  لخدمة  وبحثيًا  معرفيًا  املبدعة  للطاقات  محفزة  بيئة  توفري 

املستدامة.

األهداف
استقطاب كادر أكادميي وإداري متميز.  .1

تطوير جودة الربامج األكادميية املواكبة للمستجدات العلمية والتكنولوجية.  .2
الحصول عىل االعتامدات املحلية والدولية.  .3

توظيف التكنولوجيا الحديثة للوصول إىل الجامعة الذكية.  .4
إعداد خريجني أكفاء مؤهلني لسوق العمل.  .5

واإلقليمية  املحلية  والجامعات  واملؤسسات  الهيئات  مع  فاعلة  رشاكات  بناء   .6
والعاملية.

تبني مشاريع الريادة والتنمية املستدامة التي تسهم يف خدمة املجتمع.  .7

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Information Technologyرؤية  كلية تكنولوجيا املعلومات ورسالتها وأهدافها

كلية تكنولوجيا املعلومات
Faculty of Information Technology

Vision
Offer quality education and conduct original research in information 
technology fields to advance global reputation.

Mission
Establish an environment that promotes research efforts and the search for 
knowledge in service of the community and sustainable development issues.

Objectives
1. Recruit expert faculty and administrative staff.
2. Enhance the quality of academic programmes and keep pace with 

scientific and technological advancements.
3. Obtain local and international accreditations.
4. Employ modern technologies in university operations to become a smart 

university.
5. Produce graduates capable of competing in the labour market.
6. Establish effective partnerships with local and international institutions and 

universities.
7. Sponsor entrepreneurial and sustainable development projects.

 د. عبد الرحمن محمد أبو عرقوب
  قائم بأعامل عميد كلية تكنولوجيا املعلومات    

 Dr. Abdulrahman Mohammad Abu
Arqoub

Acting Dean of Information Technology

 د. أحمد عبد الفتاح الحموز
مساعد العميد لشؤون الجودة

Dr. Ahmad Abdulfattah Al Hmouz
Assistant to the Dean for Quality Affairs

د. بسام أحمد الرشجبي
مساعد العميد للتواصل والتدريب

Dr. Bassam Ahmad ash-Sharjabi
Assistant to the Dean for Communication and 

Training

مريم ربحي الواوي
مساعد إداري

Mariam Rebhi M Alwawi
Administrative Assistant
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Computer Science Department      قسم علم الحاسوب

د. أحمد غازي الزعبي
    قائم بأعامل رئيس قسم علم الحاسوب / أستاذ مساعد   

Dr. Ahmad Ghazi Al Zoubi
Acting Head of the Computer Science Department / Assistant Professor

د. محمد عباس فاضل
أستاذ

Dr. Mohammed Abbas Fadhil
Professor

د. هشام سعيد أبو صامية
أستاذ مشارك

Dr. Hesham Said Abusaimeh
Associate Professor

   

د. عبد الرحمن محمد  أبو عرقوب
أستاذ مساعد

 Dr.Abdelrahman Moh d A 
Abuarqoub

Assistant Professor

د. مظفر منري الجراح
أستاذ مشارك

Dr. Mudhafar Munir Al Jarrah
Associate Professor

 د. رشيفة فاروق مراد
أستاذ مساعد

Dr. Sharefa Farouq  Murad 
Assistant Professor
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Computer Science Department      قسم علم الحاسوب

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Computer Science
خريجو الفصل األول/ تخصص علم الحاسوب

محمد صالح العسود
Mohammad Salah Al-Iswad

يوسف عبد الرحمن ابو ديه
 Yousef Abdel Rahman Abu

Dayah

Second Semester Graduates / Computer Science
خريجو الفصل الثاين/ تخصص علم الحاسوب

Rawan Abed Al Haleem Mousa Al Zyadatروان عبد الحليم موىس الزيادات

Maysarah Mohammad Hussein Barhamميرسه محمد حسني برهم

Ma'moun Fawaz Qasem Abulabbadمأمون فواز قاسم ابو لباد

Dima Hussein Fakhri Tahaدميه حسني فخرى طه

Yusra Majed Murshed Alsharifيرسى ماجد مرشد الرشيف
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Master's   املاجستري 

Second Semester Graduates / Computer Science
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص أمن وخدمات السحب الحاسوبية

Halah Mahmoud Faris Attaهاله محمود فارس عطا

Omar Ibrahim Saleh Al-Hanashعمر ابراهيم صالح الحنش

Computer Science Department      قسم علم الحاسوب
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Computer Science Department      قسم علم الحاسوب

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Computer Science
خريجو الفصل األول/ تخصص علم الحاسوب

Saleem Emad Salim Ala Eddinسليم عامد سليم عالء الدين

Malek Mohammad Gazi Rabahمالك محمد غازي رباح

Abdallah Osama Rashed Abusaraعبدالله اسامه راشد ابو ساره

Mohammad Faris Ahmad Aqelمحمد فارس احمد عقل

Mohammad Afeef Abdul Kareem Al Najjarمحمد عفيف عبدالكريم النجار

Second Semester Graduates / Computer Science
خريجو الفصل الثاين/ تخصص علم الحاسوب

Summer Semester Graduates / Computer Science
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص علم الحاسوب

Shahad Saeed Hameed Hameedشهد سعيد حميد حميد

Yaman Sameer Hamdi Nassarميان سمري حمدي نصار

Jihad Mohammed Jihad Hriezجهاد محمد جهاد حريز

Said Azmi Mohammad Koffسعيد عزمي محمد كوف

Mohamad Walid Mansour Ghanemمحمد وليد منصور غانم

Mohammad Ismail J. Daifiمحمد اسامعيل جميل الضعيفي
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Laboratory Supervisors    مرشفو املختربات

قسم نظم املعلومات الحاسوبية
Computer Information Systems Department

د. أحمد عبد الفتاح الحموز
    قائم بأعامل رئيس قسم نظم املعلومات الحاسوبية / أستاذ مساعد    

Dr. Ahmad Abdulfattah Al Hmouz
Acting Head of the Computer Information Systems Department / 

Assistant Professor

د. بسام أحمد الرشجبي
أستاذ مشارك

Dr. Bassam Ahmed Al-
Shargabi

Associate Professor

دينا محمد حنداش
  مرشف مخترب

Dina Mohammad Hindash
Lab Supervisor

والء سعيد الكجك
  مرشف مخترب

Walaa Saied Alkajak
Lab Supervisor

رامي هاين أبو ريده
  مرشف مخترب

Rami Hani Aburaidah
Lab Supervisor

د. رائد محمد الزعبي 
أستاذ مساعد

Dr. Raid Mohammad alzubi
Assistant Professor

د. حسان يونس الطراونة
أستاذ مساعد

Dr. Hassan Younis 
Altarawneh

Assistant Professor
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قسم نظم املعلومات الحاسوبية
Computer Information Systems Department

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Computer Information Systems
خريجو الفصل األول/ تخصص نظم املعلومات الحاسوبية

Ahmad Mustafa Radwan Darrasاحمد مصطفى رضوان درس

رائد نضال غزال
Ra'ed Nedal Ghazalٌ

شامل رسوت دهشان
Shamel Surwat Dahshan

Summer Semester Graduates / Computer Information Systems
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص نظم املعلومات الحاسوبية

Second Semester Graduates / Computer Information Systems
خريجو الفصل الثاين/ تخصص نظم املعلومات الحاسوبية

Husam Sa'ed Abedalqader Assamhouriحسام سعد عبد القادر السمهوري

Lina Adnan Abdelqader Husseinلينا عدنان عبدالقادر حسني

Arwa Mohammad Khaleel Al-Nawajahاروى محمد خليل النواجعه

Bashar Suleiman Salem Zatariبشار سليامن سامل الزعرتي
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الرؤية
ريادة ومتيز يف العلوم الرتبوية.

الرسالة
السعي إلعداد قادة متخصصني يف العلوم الرتبوية والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

األهداف
تخريج طلبة مؤهلني يف املجاالت الرتبوية.  .1

استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين يف التخصصات الرتبوية.  .2
تنمية مهارات التفكري اإلبداعي والبحث العلمي.  .3

استقطاب طلبة من ثقافات متنوعة.  .4
نرش ثقافة التكنولوجيا يف التعليم.  .5

تحفيز إجراء البحوث ذات العالقة بتنمية املجتمع.  .6

تقديم استشارات يف مختلف املجاالت الرتبوية.  .7

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Educational Sciencesرؤية كلية العلوم الرتبوية ورسالتها وأهدافها

Faculty of Educational Sciences   كلية العلوم الرتبوية

Vision
Distinction and repute. 

Mission
Produce leading professionals in the field of educational sciences who are 
capable of conducting original research and serving their community.

Objectives
1. Produce education professionals.
2. Recruit expert faculty.
3. Develop creative thinking and research skills.
4. Recruit culturally diverse students.
5. Promote education technology.
6. Encourage research on community development.
7. Offer consultancy in all education fields.

أ.د. عاطف يوسف مقابلة
 عميد كلية العلوم الرتبوية

Prof. Atef Yousef Al-Magablah
Dean of Educational Sciences

د. أمجد محمود درادكة
مساعد العميد لشؤون الجودة

Dr. Amjad Mahmoud Daradkeh
Assistant to the Dean for Quality Affairs

سايل محمود الزبيدي
 مساعد إداري

 Sally Mahmoud Alzubaidi
Administrative Assistant
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قسم اإلدارة واملناهج
Administration and Curriculums Department

 د. عثامن نارص منصور 
      رئيس قسم اإلدارة واملناهج  / أستاذ مشارك

Dr. Othman Naser Mansour
Head of Administration and Curriculums Department/

Associate Professor

أ.د. ابتسام جواد مهدي
أستاذ      

Prof. Ibtisam Jawad Mahdi
 Professor

د. أحمد عبدالسميع طبية
    أستاذ مساعد

Dr. Ahmad Abdulsamee' 
Tabieh

Assistant Professor

 أ. د. محمد محمود الحيلة
أستاذ

Prof. Mohammad Mahmoud 
Al Hileh

Professor

د. أمجد محمود درادكة
أستاذ مشارك

Dr. Amjad Mahmoud 
Daradkah

Associate Professor

الهام عيل الشلبي
أستاذ

Ilham Ali Al Shalabi
Professor

           أ. د. عاطف يوسف مقابله
أستاذ

Prof. Atef Yusuf Magableh
Professor

           أ. د. احمد فتحي ابوكريم
أستاذ

Prof. Ahmad Fatehi Abu 
Kariem

Professor

            د. فواز حسن شحادة
أستاذ مشارك

Dr. Fawwaz Hasan Shehadeh
Associate Professor

د. اسامة عادل حسونه
أستاذ مساعد

Dr. Osama Adel Hasouneh
Assistant Professor
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قسم اإلدارة واملناهج
Administration and Curriculums Department

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Educational  Administration & Leadership
خريجو الفصل األول/ تخصص اإلدارة والقيادة الرتبوية

Haneen Mahmoud Munjed Hasanحنني محمود منجد حسن

Lubna Ali Attallah Alsalaymehلبنى عيل عطالله السالميه

Mahmoud Atef Mahmoud Alkhdourمحمود عاطف محمود الخضور

Bassam Ahmad Najib Odehبسام احمد نجيب عوده

Abdallah Fayiz Fahid Alajarmehعبدالله فايز فهد العجارمه

Manwa Zayed Mohammad Alraiqibمنوه زايد محمد الرقب

Ibtisam Salman Jalal Alqhaiwiابتسام سلامن جالل القهيوي

وفاء فتحي صالح
Wafa' Fatehi Saleh

اسامء عيل الجنازره
Asma Ali Aljanazerh
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قسم اإلدارة واملناهج
Administration and Curriculums Department

Master's   املاجستري 

Second Semester Graduates / Educational  Administration & Leadership
خريجو الفصل الثاين/ تخصص اإلدارة والقيادة الرتبوية

Tamar Samer Mohammad Albaghdadiمتارا سمري محمد البغدادي

Buthainah Yacoub Awad Aljfairatبثينه يعقوب عوض الجفريات

Alaa M. O. Murrarعالء محمد عمران مرار

Mohammad Mousa Mahmod Al-Mraqtanمحمد موىس محمود املرقطن

Omaima Yagoub Mohammad Rashidاميمه يعقوب محمد رشيد

Bushra Ribhi Zuhdi Abushandiبرشى ربحي زهدي ابو شندي

Husam Mohammad Abdul Kareem Alswaeerحسام محمد عبد الكريم السواعري

Hana' Ahmad Mustafa Hamzaهناء احمد مصطفى حمزه

Maryam Mohammad Abdelhafez Tawabeyehمريم محمد عبد الحافظ الثوابيه

Asma Yacoub Mohammad Althawabiehاسامء يعقوب محمد الثوابيه

Wala Wael Rajab Hamdallahوالء وائل رجب حمد الله

Safa' Ziad Hamadah Attyehصفاء زياد حامده عطيه

Ohood Farhan Mohammad Elmanaseerعهود فرحان محمد املناصري

Sara Ghazi Jamil Rawashdehساره غازي جميل رواشده

Wafa' Saleh Abdel Rahman Alrahahlehوفاء صالح عبد الرحمن الرحاحله

Salma Yousuf Mohammad Nassarسلمى يوسف محمد نصار

عبطه خلف ابو احميد
Abtaa Khalaf Abuihmaid

هيفاء حسني قرعان
Haifa'a Hussein Quran

رائد موىس القطيفان
Raed Mosa Qtaffan
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Master's   املاجستري 

Second Semester Graduates / Educational  Administration & Leadership
خريجو الفصل الثاين/ تخصص اإلدارة والقيادة الرتبوية

Balvin Gazi Jamil Sharaihaبالفني غازي جميل رشايحه

Hebah Jamal Khalaf Almahamidهبه جامل خلف املحاميد

Tamam Hussein Suleiman Abu Yahiaمتام حسني سليامن ابو يحيى

Najah Ahmad Saleem Abufannasنجاح احمد سليم ابو فنس

Shefa'a Saket Mohamed Al-Mahameedشفاء ساكت محمد املحاميد

Ghada Saleh Mussa Hussinغاده صالح موىس حسني

Shafi Jamil Nahar Alshakhanbehشايف جميل نهار الشخانبه

Rania Adam M.K Abu Snainaرانيه ادم محمد خليل ابو سنينه

Khitam Fahim Said Yousefختام فهيم سعيد يوسف

Amani Fawzi Abdallah Habahbehأماين فوزي عبدالله الهباهبه

Wafa' Ibrahim Abdalla Al-omoushوفاء ابراهيم عبدالله العموش

Mohammad Abdallah Ismael Alsleematمحمد عبدالله اسامعيل السليامت

Sana'a Kaseb Awwad Alraqadسناء كاسب عواد الرقاد

Raghda Yousef Sari Al-Masafa'hرغده يوسف ساري املساعفه

Jumana Tayel Eid Abu Jnaipجامنه طايل عيد أبو جنيب

Maysah Ibrahim Mohammad Hanounمايسه ابراهيم محمد حنون

Hana' Mohammad Jawher Aljhranهناء محمد جوهر الجهران

Eman Salem Salameh Alayedاميان سامل سالمه العايد

Raya Abdel Wahab Abdallah Abuhaziemرايه عبد الوهاب عبدالله ابو هزيم

قسم اإلدارة واملناهج
Administration and Curriculums Department
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Hiyam Odeh Musa Asakriehهيام عوده موىس عساكريه

Enshirah Mohammad Ameen Abu Khyzaranانرشاح محمد امني ابو خيزران

قسم اإلدارة واملناهج
Administration and Curriculums Department

Master's   املاجستري 

Summer Semester Graduates / Educational  Administration & Leadership
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص اإلدارة والقيادة الرتبوية

اسالم حسن الحاج
Islam Hassan El-Haj

نور جالل سعديه
Nour Jalal Sa'diyeh

ليىل عبد الفتاح عيل
Layal Abdel Fattah Ali
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قسم اإلدارة واملناهج
Administration and Curriculums Department

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Curriculum & Teaching Methods
خريجو الفصل األول/ تخصص املناهج وطرق التدريس

Nisrein Ahmad Mahmoud Khamisنرسين احمد محمود خميس

Hamzeh Mohammad  Abd-Al - Mohde Al-Mnaasehحمزه محمد عبد املهدي املناعسه

تيسري عبد الرزاق العيساوي
Taisir Abdulrazzaq Alisawi
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قسم اإلدارة واملناهج
Administration and Curriculums Department

Master's   املاجستري 

Second Semester Graduates / Curriculum & Teaching Methods
خريجو الفصل الثاين/ تخصص املناهج وطرق التدريس

Mayada Sami Jeries Sawalhaمياده سامي جريس الصوالحه

Sokiyna Amien At'ia Al-Foqahaسكينه امني عطيه الفقهاء

Jood Moh'd Hasan Zuhair Alabwehجود محمد حسن زهري العبوه

Mohammad Odeh Anayzan Alkotaifanمحمد عوده عنيزان القطيفان

Ammar Ismael Abbood Abboodعامر اسامعيل عبود عبود

Dujanah Hasan Abdullah Saeedدجانه حسن عبد الله السعيد

Aisha Ibrahim Ali Al-Majarhaعائشه ابراهيم عيل املجارحه

Maisa Mohammed Falah Alhwemelميساء محمد فالح الهوميل

Ayman Mohammed Ali Aliامين محمد عيل عيل

ندى عوده مصلح
Nada Odeh Mosleh

ساره موىس النعيمي
Sara Mousa Naimi

منتهى يحيى عبد الجواد
Muntaha Yahia Abed Aljawad

شريين عارف الطالفيح
Shirin Aref Altalafeeh

سمريه فالح الخريشه
Sameera Falah Alkhrishah

ديانا سامل العواوده
Diana Salem Alawawdeh

نانيس سامي ادريع
Nancy Sami Dra'e
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قسم اإلدارة واملناهج
Administration and Curriculums Department

Master's   املاجستري 

Summer Semester Graduates / Curriculum & Teaching Methods
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص املناهج وطرق التدريس

Salma Ali Fahim Habashnehسلمى عيل فهيم الحباشنة

Muradi Mousa Mohammad Aljabaratمرادي موىس محمد الجبارات
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قسم الرتبية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
Special Education and Education Technology Department

د. فادي عبد الرحيم بني أحمد
    قائم بأعامل رئيس قسم الرتبية الخاصة وتكنولوجيا التعليم  / أستاذ مساعد     

Dr. Fadi  Abdulraheem Bani Ahmad
Acting Head of Special Education and Education Technology Department

 / Assistant Professor

  د. حمزة عبدالفتاح  العساف
أستاذ مشارك

Dr. Hamzeh Abdulfattah Al Assaf
Associate Professor

د. خليل محمود السعيد            
أستاذ مشارك

Dr. Khaleel Mahmoud Alsa'id
Associate Professor

 د. خالدة عبدالرحمن شتات
أستاذ مساعد

Dr. Khalida Abdelrahman Shatat 
Assistant Professor

د. منال عطا الطوالبة
أستاذ مساعد

Dr. Manal Ata Altawallbeh
Assistant Professor

   

د. ساين سامي الخصاونة
أستاذ مساعد

Dr. Sani sami Alkhasaeneh
Assistant Professor
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قسم الرتبية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
Special Education and Education Technology Department

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Information and Communication Technology in Education
 خريجو الفصل األول/ تخصص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

Sabah Ahmad Omar Al-Skafiصباح احمد عمر السكايف

Second Semester Graduates / Information and Communication Technology in Education
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

رغد عبد الله عبد الله
Ragad Abdallah Abdallah

هدى جمعه النادى
Huda Gumaa Alnadi

دعاء محمود خليل
Doa'a Mahmoud Khalil

رحمه تحسني الحساميه
Rahmah Tahsin ALHusamia

رىب احمد العمري
Ruba Ahmad Alomari
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Second Semester Graduates / Information and Communication Technology in Education
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

Master's   املاجستري 

Bakir Adnan Abd Ali Al-Wassityبكر عدنان عبد عيل الواسطي

Bayan Hasan Abdalqader A'marبيان حسن عبد القادر اعمر

Aya Moh'd Khaled Abdallah Hadyaايه محمد خالد عبدالله هاديه

Shrouq Mousa Mustafa Alzghoulرشوق موىس مصطفى الزغول

Fatima Awwad Hamad Alsnaidفاطمه عواد حمد السنيد

Alia Ahmad Adel Almasaeidعاليه احمد عادل املساعيد

Afaf A. A. Abu Kishkعفاف عبد الحكيم عوين ابو كشك

Maram Farhan Younis Alharayzehمرام فرحان يونس الحرايزه

Majduleen Abdel -Rahman A. AL-Abbadyمجدولني عبد الرحمن عبدالله العبادي

Lucy Mohammad Said Al Dawiriلويس محمد سعيد الدويري

Suha Mohammad Elayan Amawiسهى محمد عليان عاموي

Foza Glayel Nayel Alzabenفوزه قليل نايل الزبن

Reem Mohammad Ismail Al-Ayedريم محمد اسامعيل العايد

قسم الرتبية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
Special Education and Education Technology Department
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Semester Graduates / Information and Communication Technology in Education
 خريجو الفصل الصيفي/ تخصص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

Semester Graduates / Information and Communication Technology in Education
 خريجو الفصل الصيفي/ تخصص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم

Master's   املاجستري 

Higher Diploma   الدبلوم العايل 

Fadi Mohammed Zedan Abdel Razzaq Al-Zaroفادي محمد زيدان عبد الرزاق الزرو

Shreen Omar Ibrahim Husseinرشين عمر ابراهيم حسني

Dua'a Naif Mohammad Fahmi Younesدعاء نايف محمد فهمي يونس

Nassem Abdulrahaman Ibrahim Abu Rasنسيم عبد الرحمن ابراهيم ابو راس

Abdulaziz Ata Ibrahim Shaninعبدالعزيز عطا إبراهيم شاهني

قسم الرتبية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
Special Education and Education Technology Department
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Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Educational Technology
خريجو الفصل األول/ تخصص تكنولوجيا التعليم

Safa Jamal Yasin Al Dweikصفا جامل ياسني الدويك

Laith Naser Awad  Salehليث نارص عوض صالح

Taima' Mohammad Abdelfattah Alhawamdehتيامء محمد عبد الفتاح الحوامده

Maryam Issa Abdulrahim Al Balushiمريم بنت عيىس بن عبد الرحيم البلوشيه

Areen Salah Nimer Abuelayyanعرين صالح منر ابو عليان

قسم الرتبية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
Special Education and Education Technology Department

احمد غازي الختالني
Ahmad Ghazi Elkhataleen

سالمه عبدالعزيز العوابده
Salameh Abedalaziz Alawabdeh

لينا عيىس ابو اصبيح
Lina Issa Abuisbeih

حكمت فارس النتشه
Hikmat Faris Natsheh
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Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Educational Technology
خريجو الفصل الثاين/ تخصص تكنولوجيا التعليم

Salim Said Khamis Rashid Al-senaidiسامل بن سعيد بن خميس بن راشد السنيدي

Said Hamed Sultan Al sinaidiسعيد بن حمد بن سلطان السنيدي

Summer Semester Graduates / Educational Technology
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص تكنولوجيا التعليم

Mo'ath Nabil Mahmoud Almuhtasibمعاذ نبيل محمود املحتسب

قسم الرتبية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
Special Education and Education Technology Department

رؤى امجد املنارصه
Roa'a Amjed Manaserh

سوسن مجدي الخطيب
Sawsan Majdi Elkhateeb

ساره مصطفى الربغويث
Sara Mustafa Albarghouthi

شهد برهان البسطامي
Shahed Burhan Al-bustami
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الرؤية
ريادة  ومتيز يف تخصصات الهندسة تعلياًم وبحثًا وتطبيًقا.

الرسالة
تخريج مهندسني قادرين عىل املنافسة يف سوق العمل مبهنية عالية.

األهداف
تحقيق مبادئ الحوكمة يف أعامل الكلية.  .1

ترسيخ أخالقيات املهن الهندسية لدى الطلبة ومبادئ املامرسة العملية.  .2
التطوير املستمر للربامج الدراسية حسب حاجة سوق العمل.  .3

واإلقليمية  املحلية  والجامعات  واملؤسسات  الهيئات  مع  فاعلة  رشاكات  بناء   .4
والعاملية.

والتدريبية  الهندسية  العالقة يف املجاالت  الجهات ذات  التواصل مع  بناء جسور   .5
والعمل البحثي.

تقديم التدريب واالستشارات الهندسية للجهات ذات العالقة.  .6
تحفيز الكادر التدرييس عىل البحث العلمي.  .7

تقديم أفكار رياديّة.  .8

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Engineeringرؤية  كلية الهندسة ورسالتها وأهدافها

Faculty of Engineering   كلية الهندسة

Vision
Quality education, original research and effective implementation.

Mission
Produce highly professional engineers capable of competing in the labour 
market.

Objectives
1. Apply governance to all operations.
2. Cement students’ professional ethics and engineering skills.
3. Continuously develop academic programmes in response to labour 

market requirements.
4. Establish effective partnerships with national and international institutions 

and universities.
5. Network with engineering, training and research entities.
6. Provide training and consultancy in engineering fields to interested 

entities.
7. Encourage faculty to expand research efforts.
8. Present entrepreneurial ideas.

 أ.د. أمجد سعيد زينو
 عميد كلية الهندسة

Prof. Amjad Said Zeno
Dean of Engineering

د. يزن عيىس أبو عيشة
مساعد العميد للتواصل والتدريب
Dr. Yazan Issa Abu Esheh

Assistant to the Dean for 
Communication and Training

د. فراس جمعة الخليل
مساعد العميد لشؤون الجودة

Dr. Feras Jum'a Al-Khalil
Assistant to the Dean for

 Quality Affairs

بتول مسلم الشخانبة
 مساعد إداري

Batool Musallam Alshakhanbeh
Administrative Assistant
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

د. أمين عبدالسالم  عواد
    قائم بأعامل رئيس قسم الهندسة املدنية  / أستاذ مساعد       

Dr. Ayman Abdulsalam Awad
Acting Head of Civil Engineering Department / Assistant Professor

أ. د. امجد سعيد زينو
أستاذ

Prof. Amjad Said Zeno 
Professor

 د. هالة محمد حامدة
أستاذ مشارك

Dr. Hala Mohammad Hammadeh 
Associate Professor

                          د. محمد عطالله الحسبان
أستاذ مساعد

Dr. Mohammad Attalah Alhusban
Assistant Professor

   

                         د. نبيل فرح  النرب
أستاذ مساعد

Dr. Nabil Fareh Al Naber
Assistant Professor

   

 د. حازم  جريس الربيض
أستاذ مساعد

Dr. Hazem Jeries Al- Rabadi 
Assistant Professor

د. يزن عيىس أبو عيشة
أستاذ مساعد

Dr. Yazan Issa Abu Aisheh 
Assistant Professor

د. منذر حفظي عالونة
أستاذ مساعد

Dr. Munther Hifzi Alawneh
Assistant Professor

              د. املعتصم  "محمد تيسري" درويش
أستاذ مساعد

Dr. Motasem mohd taysir darwish
Assistant Professor

د. فراس جمعة الخليل
أستاذ مساعد

Dr. Feras Jum'a Al-Khalil
Assistant Professor

د. احمد شفيق عفانة
أستاذ مساعد

Dr. Ahmad Shafiq Afaneh 
Assistant Professor
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أ. فردوس محمد ربابعة
مدرس

Ferdous Mohammad 
Rababaa
Lecturer

                            أ. هديل مناور املحاسنة
مدرس

Hadeel Mnawer Al Mahasneh
Lecturer

Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

 أ. ضحى عدنان خليل
مدرس

Duha Adnan Khalil 
Lecturer

       أ. روان حاتم الغنيامت
مدرس

Rawan Hatem Aleghnimat
Lecturer
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Laboratory Supervisors    مرشفو املختربات

م. إبراهيم يعقوب أبو الروس
مرشف مخترب

Eng. Ibrahim Yaqoub  Abo 
Rous

Lab Supervisor

م. عمر حسن السوطري
مرشف مخترب

Eng. Omar Hassan Alsotary
Lab Supervisor

م. نورالهدى زهري البزمليط
مرشف مخترب

Eng. Nour Alhuda Zuhair 
Albazlameet

Lab Supervisor

غسان مصطفى زامل
فني مخترب

Ghassan Mustafa S Zamel
Lab Technician

م. معن أنور هاكوز
مرشف مخترب

Eng. Maen Anwar Hakouz
Lab Supervisor

م. عمر توفيق فرحات
مرشف مخترب

Eng. Omar Tawfiq  Farhat
Lab Supervisor

م. دارين أحمد العيده
مرشف مخترب

Eng. Dareen Ahmad Alidah 
Lab Supervisor

م. عمر شاكر شديد
مرشف مخترب

Eng. Omar Shakir Shadid
Lab Supervisor

م. أسامء جامل أبو هره
مرشف مخترب

Eng. Asma Jamal  Abuhera
Lab Supervisor

م. عدي تريك الخرابشة
مرشف مخترب

Eng. Odai Turki Al 
Kharabsheh

Lab Supervisor

م. حنني سعادة سعادة
مرشف مخترب

Eng. Haneen Saadeh  
Saadeh 

Lab Supervisor

م. متارا جمعة الشوابكة
مرشف مخترب

Eng. Tamara Juma  Al 
Shawabkeh 

Lab Supervisor

مروان ماجد العوارشة
مرشف مخترب

Marwan Majed Mustafa
Lab Supervisor

م. أمل أحمد املناصري
مرشف مخترب

Eng. Amal Ahmad Almanaseer
Lab Supervisor

م. هاين محمد "زيد الكيالين"
مرشف مخترب

Eng. Hani Mohammad Zaid 
Kilani

Lab Supervisor
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل األول/ تخصص الهندسة املدنية

حمزه نايل عبد الجواد
Hamza Nayel Abed Aljawad

اكرم صباح الحلبويس
Akram Sabah Al-Halboosi

فرح خالد برهوم
Farah Khalid Barhoum

راما سمري الرمياوي
Rama Sameer Alremawi

عيل يوسف ابو عمر
Ali Yousef Abu Omar

مصعب موىس الشوامره
Mos'ab Moussa ALshawamreh

عبد الله نضال مزهر
Abdallah Nedal Muzher

محمد خالد املشايخ
Mohammad Khaled  Almashayek

محمد حسن منسية
Mohammad Hasan Mansieh

رحيل اكرم صيادنه
Raheel Akram Syadneh

محمد خليل خرضه
Mohammad Khalil Khadra

شيامء نضال ذوقان
Shaima' Nedal Thugan

مؤيد حسني سبوبة
Moayad Hussein Sabobeh

احمد انور هاكوز
Ahmad Anwar Hakouz

محمود فؤاد الزير
Mohmoud Fuad Alzeer

يوسف محمد املحاميد
 Yousef Mohammad

Almahameed
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل األول/ تخصص الهندسة املدنية

راكان محمد العساف
Rakan Mohammad Alassaf

محمد يعقوب غربيه
Mohammad Yacoub Gharbieh

ماجد عيل عثامن
Maqjed Ali Othman

اسامه محمد العبيس
Osama Mohammad Alabsi

احمد محمد الكوز
Ahmad Mohammad Alkouz

صهيب محمد عيد االسود
Suhib Mohmmd Eid Alaswad

يوسف صالح اللوزي
Yousef Saleh Alozi

حسن محمد الكوز
Hasan Mohammad Alkouz

مظفر محمود يخلف
Mothafar Mahmoud Yakhlef

Assim Basim Hammood Al-Gburiعاصم باسم حمود الجبوري

Taoufik Wajd  Labaniaتوفيق وجد محمد لبنيه

Mohammad Raed M.K. Thabah Aljamalمحمد رائد محمد خري ذباح الجمل

Midhat A. M. Dawadehمدحت عادل محمد دوده

Saad Mohammad Salman Barakehسعد محمد سلامن بركه
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل األول/ تخصص الهندسة املدنية

Marah Khaled Saleem Abdallahمرح خالد سليم عبد الله

Osama Ata Hasan Abujubbehاسامه عطا حسن ابو جبه

Abdallah Nidal Fenoounِعبد الله نضال فنون

Mathael Radwan Mohammad Al-Otaibiمثايل رضوان محمد العتيبي

Abdullah Zaki Abdulaziz Alburaimعبدالله زيك عبدالعزيز الربيم

Ala' Abdulraheem Mustafa Alshamaliعالء عبد الرحيم مصطفى الشاميل

Mohammad Deeb Moh'd Alhoutمحمد ذيب محمد الحوت

Abdelrahman Ahmed Mahmoud Khaledعبد الرحمن احمد محمود خالد

Mohammad Osama Ahmad Abubakerمحمد اسامه احمد ابو بكر

Basil Abdelmajid Ahmad Daqqaباسل عبداملجيد احمد دقه

Mohammad Mahmoud Ahmad Al Khawarahمحمد محمود احمد الخوره

Mohammed Salam Abdulsattar Abdulsattarمحمد سالم عبدالستار عبدالستار

Mahmoud Samih M. Awadمحمود سميح محمد عوض

Hasan Helmi Hasan Alsughairحسن حلمي حسن الصغري

Waseem I. S. Alshaikhahmadوسيم اسحاق سليم الشيخ احمد

Hamza Nabeel Hasan  Hasanحمزه نبيل حسن  حسن

Mohannad Mohammad  Ahmad Alshalashمهند محمد احمد الشلش

Mohammad Abdallah Matar Nemerمحمد عبدالله مطر منر

Mohammad Anwer Mohammad Aliمحمد انور محمد عيل

Ahmad Emad Hussien Abdel Hafezاحمد عامد حسني عبد الحافظ

Ahmad Jamal Majed Husseinاحمد جامل ماجد حسني

Laith Amer Saeed Quaider Alsalhiليث عامر سعيد قويدر الصالحي

Abdullah Suhaib Ahmad Alhiaryعبدالله صهيب احمد الحياري

Mohamad  Osama Alsaedمحمد اسامة  السيد

Saeed Amer Saeed Quaider Alsalhiسعيد عامر سعيد قويدر الصالحي



150YEARBOOK  2020 - 2019  الكتاب السنوي 

Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل الثاين/ تخصص الهندسة املدنية

مازن رائد االسمر
Mazen Raed Alasmar

حمزه احمد حمد الله
Hamzeh Ahmad Hamed Allah

مؤيد ابراهيم دراغمه
Moayad Ibrahim Daraghmeh

Abdallah Abidrabbu Mohammad Alwohoushعبدالله عبدربه محمد الوحوش

Khalil Abdelhameed Khalil Abu Shaweeshخليل عبدالحميد خليل ابوشاويش

Salah Khaled Salahaldin Hassonehصالح خالد صالح الدين حسونه

Abdallah Faris Abdel Rahman Alashqarعبدالله فارس عبد الرحمن االشقر

Assala Hani Rafiq Nazzalاصاله هاين رفيق نزال

Yazan Yousef Suleiman Abukhaterيزن يوسف سليامن ابو خاطر

Mohammad Nawaf Ibrahim Abu-Mahfuzمحمد نواف ابراهيم ابو محفوظ

Mohammad Jamil Hassan Maqusiمحمد جميل حسن املقويس

Mohanad Hosny Mohammad Hoshkiمهند حسني محمد حشيك

Ahmad Guma Asa'ad Al-Shaikhhassanاحمد جمعه اسعد الشيخ حسن

Abdel Rahman Ahid Mahmoud Abu Alhayjaعبد الرحمن عاهد محمود ابو الهيجا

Ahmad Mohammad Mahmoud Aladliاحمد محمد محمود العديل

Faris Maher Mohammad Alawadiفارس ماهر محمد العويض
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل الثاين/ تخصص الهندسة املدنية

Mohammed Nabih Fouzan Qoqasمحمد نبيه فوزان قوقاس

Saddam As'ad Said Almayadmehصدام اسعد سعيد امليادمة

Mohammad Ahmad Mufleh Aqrabawiمحمد احمد مفلح عقرباوي

Mu'taz Bellah Ahmad Issa Abdallahمعتز بالله احمد عيىس عبدالله

Qusay Ayoub Mohmad Alamriقيص ايوب محمد العامري

Abdallah Ali Mah'd Sharafaعبد الله عيل محمود الرشفاء

Bader Ahmad Mohammad Bader Mustafaبدر احمد محمد بدر مصطفى

Ala' Ziad Hussein Al-Kouzعالء زياد حسني الكوز

Gehad Hossen Ibrahem Sandoqaجهاد حسني ابراهيم صندوقه

Mohanned Raed Mahmoud Al-Ghoulمهند رائد محمود الغول

Ahmad Jehad Ahmad Alhawariاحمد جهاد احمد الحواري

Mohammad Ali Hamad Al Qallabمحمد عيل حمد القالب

Hamza Jehad Abdelfattah Obaidallahحمزة جهاد عبد الفتاح عبيدالله

Zaid Mohammad Abed Abu Kafزيد محمد عبد ابو كف

Nabeel Nofan Ali Dheif Allahنبيل نوفان عيل ضيف الله

Mahmoud Wesam Jehad Al Habliمحمود وسام جهاد الهبيل

Iyad Abedalqader  Khaled Alshaikh Ismailاياد عبد القادر خالد الشيخ اسامعيل

Omar Mousa Ahmad Hassanعمر موىس احمد حسن

Saed Khalil Ibrahim Jodehسعد خليل ابراهيم جوده

Motaz Mohammad Tayseer Al-Soudaniمعتز محمد تيسري السوداين

Mohammad Fawzi Ismail Busboosمحمد فوزي اسامعيل بصبوص
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل الثاين/ تخصص الهندسة املدنية

Mazen Ibrahim Ahmad Abuhejlehمازن ابراهيم احمد ابو حجله

Anas Mohammad Mohammad Saleem Alkazimiانس محمد محمد سليم الكاظمي

Ala' Amer Fayig Ajourعالء عامر فائق عجور

Yazan Ali Abdelkarim Alshawabkehيزن عيل عبد الكريم الشوابكة

Abdallah Nashat Kamel Abu-Aishehعبدالله نشات كامل ابو عيشة

Abdallah Mahmoud Khamis Kh. Abu Haybaعبدالله محمود خميس خليل ابو هيبه



153YEARBOOK  2020 - 2019  الكتاب السنوي 

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص الهندسة املدنية

Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

عبد الرحمن محمد ابو طاعه
 Abdal Rahman Mohammad Abu

Ta'eh

وليد خالد ابو الرب
Waleed Khaled Aburub

كرم عوده الله الشوابكه
Karam Audaall Alshawabkeh

احمد اسامة العبيس
Ahmed Osama Al-Absi

احمد محمد سليامن
Ahmad Mohammad Suliman

احمد عيل ابو عواد
Ahmad Ali Abuawad

بشار غسان نصار
Bashar Ghassan Nassar

ايه عاطف ابوردن
Aya Atef Abureden

محمد جواد مصلح
Mohammad Jawad Mosleh

نور الدين يعقوب ابو شحادة
Noureldeen Yaqoub Aboshahadah

سامي ناجي سليامن
Sami Naji Suleiman

وجيه زهدي  كنعان
Wajeeh Zohdi Kanaan

ياسني احمد الحداد
Yasin A. Alhaddad

قيص ثائر الحنيني
Qusai Tha'er Alhanini

حازم فارس سامره
Hazim Faris Samara

متيم ماهر الدرادكة
Tamem Maher Aldaradkeh
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Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص الهندسة املدنية

Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Abdelrahman Mohmoud Almuhaisenعبدالرحمن محمود املحيسن

Anton   Al-Sagerانطون   الصغري

Alaa Abdul Rahman Mohammad Al-Ostaعالء عبد الرحمن محمد االسطه

Mohanad Saleh Mohamad  Alabayatمهند صالح محمد العبيات

Hazim Mohammad  Almhliحازم محمد  املحيل

Renat   Sopjaniرينات   سبيوين

Mohammed O. S. Namooraمحمد اسامة سامل منوره

Moh'd Khaled Ahmad Abzakhمحمد خالد احمد ابزاخ

Murad O S Shaarمراد عمر صالح شعار

Amr Said M. Qasemعمرو سعيد محمد قاسم

Almonther Waheed Mosleh Alsousاملنذر وحيد مصلح الصوص

Yazan Ahmad Abdulqader Salehيزن احمد عبدالقادر صالح

Ali Khaled Ali Zayedعيل خالد عيل زايد

Talal Mohammed Saleem Alahmadطالل محمد سليم االحمد

Hamza Ahmad Ismail Alassiحمزه احمد اسامعيل العايص

Fadi Karam Ali Ishneiwerفادي كرم عيل اشنيور

عبد الرحمن عوض مرعي
Abdulrahman Awad Mari'i

حسام الدين اسعد امليادمه
 Hussam Al-Deen As'ad

Al-Mayadmeh
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Civil Engineering Department     قسم الهندسة املدنية

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Civil Engineering
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص الهندسة املدنية

Aws Faris Mohammad Awwadأوس فارس محمد عواد

Omar Ahmad Salameh Al Adarbehعمر احمد سالمه العداربه

Soliman Kamal Soliman Mohamed Yakoutسليامن كامل سليامن محمد ياقوت

Suhib Aref A. Ahmadصهيب عارف عيل احمد

Ahmed Yousif Abdulsalam Alabd Alwahedاحمد يوسف عبد السالم العبد الواحد

Abdelqader Abdel Rahim M. Al Ahwaqعبد القادر عبد الرحيم محمد االحوق

Yazan Murad Ibrahim Hassanيزن مراد ابراهيم حسان

Ahmad Nedal Mousa Alkhatibاحمد نضال موىس الخطيب

Feras Tayseer Saeed Sondoqahفراس تيسري سعيد صندوقة

Abdel Rahman Naser Abdul Kareem Mareiعبد الرحمن نارص عبد الكريم مرعي

Osama Nabil Ahmad Khaderاسامه نبيل احمد خرض

Mohammad Khalil Mohammad Abu-Shalanfahمحمد خليل محمد ابو شلنفح

Hamza Mohammad Ahmad Sotariحمزه محمد احمد السوطري

Bashar Hossam Ahmed Ghannamبشار حسام احمد غنام

Mohammad Sami Ass'ad Ali Ahmadمحمد سامي اسعد عيل احمد

Abed Alfattah Ahmad Abed Alfattah Al Dibsعبد الفتاح احمد عبد الفتاح الدبس

Samer Nezam Deeb Abu Ghoshسامر نظام ذيب ابو غوش

Ahmad Saeed Mohammad Ali Soufanاحمد سعيد محمد عيل صوفان

Ali Mohammad Ali Dannounعيل محمد عيل دنون

Fahad Hatem Mahmoud Al-Hamaidiفهد حاتم محمود الحميدي

Omar Ahmad Mohammad Ibrahimعمر احمد محمد ابراهيم

Sara Mohammad Mahmoud Allanساره محمد محمود عالن

Qusai Sameer Mohammad Altahainehقيص سمري محمد الطحاينه
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قسم هندسة الطاقة  املتجددة
Renewable Energy Engineering Department

د. سامر محمد  اسعد
    قائم بأعامل رئيس قسم هندسة الطاقة املتجددة  / أستاذ مساعد       

Dr. Samer Mohammad Asa'ad
Acting Head of Renewable Energy Engineering Department  / 

Assistant Professor

د. بشار عبد الجبار عبد الرحمن
أستاذ مشارك

Dr. Bashar Abduljabbar 
Abdulrahman

Associate Professor

أ. د. عالءالدين  توفيق الحلحويل
أستاذ

Dr. Aladdin Tawfiq 
Alhalhoule
Professor

                            د. معتز ابراهيم الغزيوات
أستاذ مساعد

Dr. Mutaz Ibrahim Al- Ghzaiwat
Assistant Professor

         أ. اسامعيل محمود سليم
مدرس

Ismail Mahmood Salim
Lecturer

   

د. عوين محمد الجيويس
أستاذ مساعد

Dr. Awni  Mohd Aljayyoussi
Assistant Professor

أ. قيص رضوان سعود
مدرس

Qusai Radwan Soud
Lecturer



157YEARBOOK  2020 - 2019  الكتاب السنوي 

قسم هندسة الطاقة  املتجددة
Renewable Energy Engineering Department

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Renewable Energy Engineering
خريجو الفصل األول/ تخصص هندسة الطاقة املتجددة

Abdallah Nayef Salem Abdeddinعبد الله نايف سامل عبد الدين

Esraa Suhail Ameen Alaqrouqارساء سهيل امني العقروق

Omar Ghazi Talab Al Jpourعمر غازي طلب الجبور

Adham Nahed Ahmad Alsbihiادهم ناهض احمد الصبيحي

معن امين كشكش
Ma'an Ayman Kashkash

محمد عبدالرزاق العاميرة
Mohammad Abdel Razzaq Elamaireh

محمد نايف العويسات
Mohammad Nayef Alowysat

محمد خرض بدر
Mohammad Khader Bader

ليث وليم القصار
Laith Wiliam Alqussar

حسني منذر الرشيف
Hussein M. Alsharif

رزان رائد املحمد
Razan Raed Al-Mohamad

فراس طارق تركيه
Firas Tareq Turkieh

محمود مجدي جامع
Mahmoud Magdi Gamee

اسيل محمد رضوان
Aseel Mohammad Radwan

عالء نبيل الزرو
Ala' Nabeel Alzaro

ليث وجدي ابوعاليه
Laith Wajdi Abu Alia
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قسم هندسة الطاقة  املتجددة
Renewable Energy Engineering Department

Second Semester Graduates / Renewable Energy Engineering
خريجو الفصل الثاين/ تخصص هندسة الطاقة املتجددة

Bachelor's   البكالوريوس 

Nisreen Naser Mujahed Alshbrawiنرسين نارص مجاهد الشرباوي

Raghad Nedal Nayef Narmouqرغد نضال نايف نارموق

Tasnim Khalil Yonnes Abu Arqoubتسنيم خليل يونس ابو عرقوب

Mohamed Adel Mahmoud Aboushebakمحمد عادل محمود ابوشباك

Mohammed A. S. Barakaمحمد اسعد سليامن بركة

Qais Abdallah Mahmoud Abualasalقيس عبدالله محمود ابوالعسل

Marah Fuad Nouh Issaمرح فؤاد نوح عيىس

Dina Hussein Ali Alzahraniدينا حسني عيل الزهراين

Lina Hussein Ali Alzahraniلينا حسني عيل الزهراين

Obieda Ibrahim Abdelqader Abu-Arqoubعبيده ابراهيم عبد القادر ابو عرقوب

محمد اسامه عزوقه
Mohammad Osama Azzuqa

مروان نهاد محمود
Marwan Nihad Mahmoud

احمد سعيد بكليزي
Ahmad Saeed Bakleezi

عمرو بدر القايض
Amro Bader Al-Qadi
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Bachelor's   البكالوريوس 

Zaid Abdel Rahman Mohammad Abuelsiba'زيد عبد الرحمن محمد ابو السباع

Rami Nashat Louis Al Twalرامي نشأت لويس الطوال

Gameel Emad Khader Haniyahجميل عامد خرض هنيه

Suheb Zidan Khalaf Khalafصهيب زيدان خلف خلف

Ibrahem Mazen Ahmad Al Hamaidahابراهيم مازن احمد الحاميدة

Ammar Yahya Ahmad Abu-Dahaqعامر يحيى احمد ابو دهاق

Khaled Tawfiq Mohammed Al-Attalخالد توفيق محمد العتال

محمود نبيل املحتسب
Mahmoud Nabil Almuhtasib

Summer Semester Graduates / Renewable Energy Engineering
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص هندسة الطاقة املتجددة

قسم هندسة الطاقة  املتجددة
Renewable Energy Engineering Department
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الرؤية
الريادة يف الربامج األكادميية وخدمة املجتمع يف مجاالت اإلعالم.

الرسالة
إعداد خريجني متميزين للمنافسة يف مجاالت اإلعالم.

األهداف
بناء وتطوير الشخصية القوية لدى الطلبة.  .1

االرتقاء مبستوى البحث العلمي.  .2
تقديم برامج أكادميية متميزة.  .3

االرتقاء مبستوى أعضاء الهيئة التدريسية من حيث الخربة والكفاءة.  .4
تطوير العالقات املهنية مع املؤسسات اإلعالمية والرأي العام.  .5

تعزيز االبتكار واإلبداع.  .6
خدمة املجتمع املحيل وبناء رشاكات مع مؤسساته.  .7

تنمية االستثامر يف موارد الكلية املختلفة.  .8

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Mediaرؤية  كلية اإلعالم ورسالتها وأهدافها

Faculty of Media   كلية اإلعالم

Vision
Quality academic programmes and community service within the fields of 
media.

Mission
Prepare distinct graduates capable of competing in the field.

Objectives
1. Develop students’ personalities.
2. Enhance the quality of research output.
3. Offer quality academic programmes.
4. Develop faculty’s competencies and expand their expertise.
5. Establish professional relations with media and public opinion institutions.
6. Promote innovation and creativity.
7. Serve the local community and establish partnerships with its institutions.
8. Extend investment in the faculty’s various resources.

 أ.د. عزت محمد حجاب
 عميد كلية اإلعالم

Prof. Ezzat Mohammad Hijab
Dean of Media

مليس "محمد أديب" الحموري
 مساعد إداري

Lamees Mohammad  Al Hammouri
Administrative Assistant

د. ليىل أحمد جرار
مساعد العميد لشؤون الجودة
Dr. Layla Ahmad Jarrar
Assistant to the Dean for 

Quality Affairs
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Journalism and Media Department    قسم الصحافة واإلعالم

د. كامل خورشيد  مراد
    قائم بأعامل رئيس قسم الصحافة واإلعالم  / أستاذ مشارك        

Dr. Kamel Khurshid Murad
Acting Head of Journalism and Media Department

 / Associate Professor

أ. د. عزت محمد حجاب
أستاذ

Prof. Ezzat Moh D Hijab
Professor

د. هاين أحمد البدري
أستاذ مساعد

Dr. Hani Ahmed Albadri
Assistant Professor

د. ليىل أحمد جرار
أستاذ مساعد

Dr. Layla Ahmad Jarrar
Assistant Professor

د. محمد زيد عبيدات
أستاذ مساعد

Dr. Mohammad Zaid Obeidat
Assistant Professor

                                   د. عبدالله عطوي الطوالبة
أستاذ مساعد

Dr. Abdallah atawi El 
Tawalbeh

Assistant Professor

أ. سارة يعقوب نارص الدين
مدرس

Sara Yacoub Nasereddin
Lecturer

د. أحمد عيل عريقات
أستاذ مساعد

Dr. Ahmad Ali Ariqat
Assistant Professor
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Journalism and Media Department    قسم الصحافة واإلعالم

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Media
 خريجو الفصل األول/ تخصص اإلعالم

Yazan Akram Husain Nawaflehيزن اكرم حسني نوافله

Farah Hani Ahmad Albadriفرح هاين احمد البدري

Mahmoud Abdel Rahim Said Salloumمحمود عبد الرحيم سعيد سلوم

Anas Mohammad Jaber Alhmoudانس محمد جرب الحمود

Areej Riyad Mustafa Othmanاريج رياض مصطفى عثامن

Muaamar Fadhil Abdulabbas Zarqaniمعمر فاضل عبد العباس زرقاين

Fateh Hatem Khazaal Alkhalilفتح حاتم خزعل الخليل

Mai Moh'd Mah'd Al-Anatiمي محمد محمود العنايت

رامي رمضان سلطان
Rami R. Sultan
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Journalism and Media Department    قسم الصحافة واإلعالم

Master's   املاجستري 

Second Semester Graduates / Media
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص اإلعالم

Bandar Fawwaz O. Naharبندر فواز عوده النهار

Rami Basim Yousif Haddadرامي باسم يوسف حداد

Abdallah M. H. Alaraminعبدالله محمد حمدان العرامني

Hebah Issa Suleiman Khatatbehهبه عيىس سليامن خطاطبه

Mustafa Mosleh Mohammed Mohammedمصطفى مصلح محمد محمد

Haifa' Helmi Ahmad Ghaithهيفاء حلمي احمد غيث

Hatem Meteab Azzawi Azzawiحاتم متعب عزاوي عزاوي

Yousef Salman Hussein Abuabdoonيوسف سلامن حسني ابو عبدون

Faisal Nayef Ali Alqaaidiفيصل نايف عيل القعايده

Ahmed Abdulkareem Ali AL-Sammarraieاحمد عبد الكريم عيل السامرايئ

Reham Yousef Hasan Issawiرهام يوسف حسن العيسوي

Hakem Salameh Talab AL-Mahmoudحاكم سالمه طلب  املحمود

Razan Amer Adnan Almbaidinرزان عامر عدنان املبيضني

Rania Ibrahim Moh'd Subeihرانيه ابراهيم محمد صبيح

رنا مروان العيىس
Rana Marwan  Al-Issa
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غاليه جامل دغمش
Galya Jamal Daghmash

امجد صقر الكرميني
Amjad Saqer Alkremeenِ

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Journalism
خريجو الفصل األول/ تخصص الصحافة

Second Semester Graduates / Journalism
خريجو الفصل الثاين/ تخصص الصحافة

Summer Semester Graduates / Journalism
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص الصحافة

Murad Ahmad Younes Kutkutمراد احمد يونس كتكت

Yazan Hussein Abed Allah Nashwanيزن حسني عبد الله نشوان

Rama Qassem Mohammad Sonqerراما قاسم محمد سنقر

Sara Muntasir Subhi Qasimساره منترّص صبحي قاسم

Journalism and Media Department    قسم الصحافة واإلعالم
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Radio and Television Department    قسم  اإلذاعة والتلفزيون

 د. حنان كامل  اسامعيل
        قائم بأعامل رئيس قسمي اإلذاعة والتلفزيون واإلعالم الرقمي  / أستاذ مساعد

Dr. Hanan Kamel Ismail
Acting Head of the Radio and Television Department and the Digital Media 

Department / Assistant Professor

د. محمود أحمد الرجبي  
أستاذ مساعد

 Dr. Mahmoud ahmad alrajabi
Assistant Professor

د. امين محمد الشيخ
أستاذ مشارك

Dr.    Ayman Mohamed Elshaikh
Associate Professor

د. مجذوب بخيت صالح
أستاذ مشارك

Dr. Majthoub Bakhie Saleh
Associate Professor

د. أرشف محمد املناصري
أستاذ مساعد

Dr. Ashraf Mohammad Al 
Manaseer

Assistant Professor

عيل ياسني عبيدات
مرشف مخترب

Ali Yaseen Obeidat
Lab Supervisor

                   د. محمد كامل القرعان
أستاذ مساعد

Dr. Muhamad Kamel 
Alquraan

Assistant Professor
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Radio and Television Department    قسم  اإلذاعة والتلفزيون

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Radio and Television
خريجو الفصل األول/ تخصص اإلذاعة والتلفزيون

Omer Hameed Nattah Klebawiعمر حميد نطاح كليباوي

Noor Rajeh  Alsoudنور راجح  السعود

Nour Mohammad Abdul Hadi Alramahiنور محمد عبدالهادي الرمحي

Ammar Almoutaz Khalil Alzaghalعامر املعتز خليل الزغل

John Youel  John Malikجون يوئل  جون مالك

Noor Mohammed Mahdi Al-nuaimiنور محمد مهدي النعيمي

Maadh Imad Ahmed Al-Sammarraieمعاذ عامد احمد السامرايئ

Mohammad Maher  Obaidمحمد ماهر  عبيد

اسيل سامل الحنيطي
Aseel Salem Alhnaity

معاذ احمد كتكت
Mo'ath Ahmad Kutkut
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Radio and Television Department    قسم  اإلذاعة والتلفزيون

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Radio and Television
خريجو الفصل الثاين/ تخصص اإلذاعة والتلفزيون

Hadeel Abdalkareem Muhye Aldeen Hajهديل عبد الكريم محي الدين حاج

Yasmeen Shaher Mohammad Alhawamlehياسمني شاهر محمد الهوامله

Roa'a Tariq Abdelsalam Alkobariرؤى طارق عبد السالم الكوبري

Hamza Riyad Mustafa Momaniحمزه رياض مصطفى مومني

Bara'ah Taha Khaled Almariبراءة طه خالد املرعي

Rashed Awad Saleem Alqaruotiراشد عوض سليم القريويت

Ghadier Mohammad Mustafa Albitarغدير محمد مصطفى البيطار

Bana   Toutanjiبانه خالد احسان توتنجي

Ala' Saleh Ibrahim Albaraisehعالء صالح ابراهيم الربايسه

Anas A'sem Ahmad Hadyaانس عاصم احمد هاديه

فرح عدنان املجايل
Farah Adnan Al-Majali

روغازه ناصح  حاج ماف
Roghaza Naseh  Hajmaf

مها وضاح الحمود
Maha Waddah Hmoud

مراد حجازي عبده
Murad Hijazi Abdo
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Rasha Fisal Salim Akroushرشا فيصل سليم العكروش

Shurouk Talal Nayef Mukahhalرشوق طالل نايف مكحل

Hashem Zaid Darweesh Alswaeerهاشم زيد درويش السواعري

Bashar M. J. Jaawanبشار محمد جمعه جعوان

Fatima Mohammad Ahmad Do'arفاطمة محمد أحمد دوعر

Dolameh Mohammad Wasfi Alhindawiدالمه محمد وصفي الهنداوي

Christine Garabet Micheal Karsoyanكريستني كره بت مخايل كرصويان

Seif Ahmad Hamad Alhadedسيف احمد حمد الحديد

Radio and Television Department    قسم  اإلذاعة والتلفزيون

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Radio and Television
خريجو الفصل الصيفي/ تخصص اإلذاعة والتلفزيون

هدى عثامن اسعد
Huda Othman Ass'ad

دانية عهد  عبدالله
Dania Ahed  Abdullah

رانيا سعيد صبيح
Rania Saeed Sobeih

مرح رشيف اباظه
Marah Sharef Abaza
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الرؤية
الريادة يف التعلم والتعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف العامرة والتصميم.

الرسالة
احتياجات املجتمع يف  تلبي  التطور إلعداد كوادر مبدعة  تواكب  تعليمية  بيئة  تهيئة 

العامرة والتصميم.

األهداف
ترسيخ مبادئ الحوكمة يف إدارة الكلية مبا يحقق الريادة.  .1

توفري بيئة تعلمية وتعليمية قادرة عىل تحقيق اإلبداع والتميز.  .2
تطوير كفايات املصممني من خالل مواكبة التطورات العاملية والتكنولوجية.  .3

العامرة  يف  املستجدات  يواكب  مبا  األكادميية  والخطط  الربامج  تحسني   .4
والتصميم.

تبادل املعرفة مع املؤسسات األكادميية والبحثية.  .5
التي  واألبحاث  االستشارات  خالل  من  بالكلية  املالية  املوارد  تنمية  يف  اإلسهام   .6

تخدم املجتمع املحيل.
يف  ريادية  مشاريع  وتقديم  العلمي  البحث  عىل  والطلبة  التدرييس  الكادر  تحفيز   .7

مجال التخصص.
التواصل مع املجتمع لتلبية احتياجاته يف مجاالت العامرة والتصميم.  .8

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Architecture and Designرؤية كلية العامرة والتصميم ورسالتها وأهدافها

كلية العامرة والتصميم
Faculty of Architecture and Design

Vision
Offer quality education, conduct original research and serve the community 
within the fields of architecture and design.

Mission
Produce distinct graduates capable of meeting the community’s architecture 
and design needs by establishing a modern educational environment.

Objectives
1. Apply governance to faculty operations.
2. Establish an environment that promotes creativity and distinction.
3. Develop designers’ competencies by keeping pace with global 

technological advancements.
4. Align academic programmes and study plans with the latest field 

advancements.
5. Exchange knowledge and expertise with academic and research 

institutions.
6. Expand the faculty’s financial resources by providing consultancies and 

conducting research that serves the local community.
7. Encourage faculty and students to conduct research and launch 

entrepreneurial projects.
8. Reach out to the community to fulfil its architecture and design needs.

 د. وائل وليد األزهري                   
قائم بأعامل عميد كلية العامرة والتصميم

Dr. Wael Waleed Al Azhari
Acting Dean of Architecture and Design

منال عيىس السكر
 مساعد إداري

Manal Eissa Al Sukkar
Administrative Assistant

لينا سعيد بزادوغ
 مساعد إداري

Lina Saied Bazadough
Administrative Assistant

د. آيات خليل الفقرا
مساعد العميد للتواصل والتدريب

Dr. Ayat Khalil Alfkara
Assistant to the Dean for 

Communication and Training

د. وائل عبد الصبور محمد
    مساعد العميد لشؤون الجودة       

Dr. Wael Abdulsabour Mohammad
Assistant to the Dean for Quality Affairs
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Graphic Design Department    قسم التصميم الجرافييك

د.ستار حامدي الجبوري
    قائم بأعامل رئيس قسم التصميم الجرافييك  / أستاذ مشارك

Dr. Sattar Hamadi al-Jbouri
Acting Head of Graphic Design Department / Associate Professor

د. وائل عبد الصبور محمد
    أستاذ مشارك        

Dr. Wael Abdulsabour Mohammad
Associate Professor

            أ. أمل »محمد رضا« الدجاين
مدرس

Amal Mohammad Rida 
Aldajani
Lecturer

أ. د. أحمد حسني وصيف
أستاذ

Prof. Ahmed Husain Waseif
Professor

                  د. يزن  إبراهيم العمرات
أستاذ مساعد

Dr. Yazan Ibrahim Alamarat
Assistant Professor

                  د. حسني محمد العمري
أستاذ مساعد

Dr. Hussein mohammad 
Alomari

Assistant Professor

د. آيات خليل الفقرا
أستاذ مساعد

Dr. Ayat Khalil Alfkara
Assistant Professor

أ. محمد تيسري شحادة
مدرس

Mohammad Tayseer Ali 
Shehadeh

Lecturer
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Laboratory Supervisors    مرشفو املختربات

م. سهري أحمد غنام
مرشفة مخترب

Eng. Suhair Ahmad Ghannam
Lab Supervisor

ليىل صالح الخريشا
مرشفة مخترب

Laila Saleh Alkhresha
Lab Supervisor

بالل أحمد أبو مرار
مرشف مخترب

Bilal Ahmad Abu Marar
Lab Supervisor

علـي أحمد ملكاوي
فني مخترب

Ali Ahmad  Malkawi
Lab Technician

م. هديل محمد أبو سامل
مرشفة مخترب

Eng. Hadeel Mohammad Abu 
Salem

Lab Supervisor

محمد هيثم خريسات
مرشف مخترب

Mohammad Haytham Khresat
Lab Supervisor
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Graphic Design Department    قسم التصميم الجرافييك

Master's   املاجستري 

First Semester Graduates / Graphic Design
 خريجو الفصل األول/ تخصص التصميم الجرافييك

Fawaz Khalaf Abdel-Nabi Al-Rawahnihفواز خلف عبد النبي الرواحنه

Shadha Jaafar Mahdi Al-Qadooriشذى جعفر مهدي القدوري

Mohammad Hasan Mustafa Alafeefمحمد حسن مصطفى العفيف
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Graphic Design Department    قسم التصميم الجرافييك

Master's   املاجستري 

Second Semester Graduates / Graphic Design
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص التصميم الجرافييك

Hamza Amjed Mohammad Bani Melhemحمزه امجد محمد بني ملحم

Reham Mudfi Mikhled Aldokhiرهام مظفي مخلد الدوخي

Nisreen Moh'd Khair Mohammad Almajdoubنرسين محمد خري محمد املجذوب

Daliah Hussein Ali Al Talafhaداليه حسني عيل الطالفحه

Tahani Abdel Kareem Yousef Alomariتهاين عبد الكريم يوسف العمري

Ayah Hashem Saleh Manna'ايه هاشم صالح مناع

Amre Nadeem Ramadan Shehadehعمرو نديم رمضان شحاده

Sarina Ashiq Ali  Mohammad Raiرسينا عاشق عيل  محمد راي

Saja Abdel Hadi Hafez Al Zawatiسجى عبد الهادي حافظ الزوايت

Tawfiq Mohmmd Eid Akram Alnajjarتوفيق محمد عيد اكرم النجار

Mahmoud S. M. Asadمحمود سالمه محمد اسعد

Dina Qutaiba A. Abu Qorahدينا قتيبه عبد اللطيف ابو قوره

روان ابراهيم قاسم
Rawan Ibrahim Qasim

Summer Semester Graduates / Graphic Design
 خريجو الفصل الصيفي/ تخصص التصميم الجرافييك

Suhaib Khaled Mohammad Alqudahصهيب خالد محمد القضاه
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Graphic Design Department    قسم التصميم الجرافييك

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Graphic Design
 خريجو الفصل األول/ تخصص التصميم الجرافييك

Mohammad Hani Yousef Alkamaysaمحمد هاين يوسف الخاميسة

Abdelrahman Farouq Abdo Mihyarعبد الرحمن فاروق عبده مهيار

Marwa Nashat Fayiz Bal'awiمروه نشأت فايز بلعاوي

Hana' Hisham Husni Alghazawiهناء هشام حسني الغزاوي

Marah Mohammad Rafiq Ihmoudaمرح محمد رفيق احموضه

Ali Hani Taysser Masriعيل هاين تيسري املرّصي

بهاء الدين ابراهيم ابو البصل
 Baha' Aldeen Ibrahim

Abu Al-Basal

مرغريتا حازم عبيدات
Margreta Hazem Obedat

االء محمد يامني
Ala' Mohammad Yamin

عبد الرؤوف خالد أبو قضامه
 Abdel Raouf Khaled

Abuqdameh

نرجس منري اللحام
Narjess Munir Al-Lahham

هديل محمود الخدام
Hadeel Mahmoud Alkhaddam

نجاة غسان العدوان
Najat Gassan Alidwan
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Second Semester Graduates / Graphic Design
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص التصميم الجرافييك

Graphic Design Department    قسم التصميم الجرافييك

Bachelor's   البكالوريوس 

Abdullah Yaqoub Mohammad Zaidعبدالله يعقوب محمد زيد

Omar Abdul Kariem  Sabbaghعمر عبد الكريم محمود عيد صباغ

Heba Saleh Said Sayyedهبه صالح سعيد السيد

Ala'a Ahmad Mohammad Almanasrahعالء احمد محمد املنارصه

Majd Munzer  Chukمجد منذر  شق

Marah Emad Mohammad Alfayoumiمرح عامد محمد الفيومي

Alaa Ibrahim Ata Ataاالء ابراهيم عطا عطا

Salah Hasan Mahmoud Alqaisiصالح حسن محمود القييس

Raa'd Abrahim Yousef Khildaniرعد ابراهيم يوسف الكلداين

رسى خالد عبدالرحيم
Sora Khaled Abdulraheem

رنيم ساجي  سييل
Raneim Saji  Seily
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Summer Semester Graduates / Graphic Design
 خريجو الفصل الصيفي/ تخصص التصميم الجرافييك

Bachelor's   البكالوريوس 

Graphic Design Department    قسم التصميم الجرافييك

Ahmad Azmi Said Hammadاحمد عزمي سعيد حامد

Mahmoud Mohammad Mahmoud Al Soudمحمود محمد محمود السعود

Radwan Anees Mohammed Beshrرضوان انيس محمد برش

درة محمد البستنجي
Drrah Mohammad Albustanji

سايل احمد الكبيس
Sali Ahmed Al-Kebsi

سهام نايف الزبن
Siham Nayef Alzaben

هيام جامل سليامن
Hiyam Jamal Suleiman
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Architectural Engineering Department    قسم هندسة العامرة

   د. اميمة عيل العرجا
    القائم بأعامل رئيس قسم هندسة العامرة  / أستاذ مساعد         

Dr. Omaimah Ali Alarja
Acting Head of Architectural Engineering Department / Assistant Professor

                   د. وائل وليد األزهري
أستاذ مشارك

Dr. Wael Waleed Alazhari
Associate Professor

                   د. نريان محمد عبدالوهاب
أستاذ مساعد

Dr. Niran Mohammad al.shikhli
Assistant Professor

                      أ. ميس عاطف الجبور
مدرس

Mais Atef Al Jbour
Lecturer

   

أ. رشين عاصم الخالدي
مدرس

Shireen Assem Alkhaldi
Lecturer

                   أ. بهيجة نادر النتشة
مدرس

Bahijah Nader Natsheh
Lecturer
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Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Architectural Engineering
 خريجو الفصل األول/ تخصص هندسة العامرة

Sara Ahmad Dauod Al-Abedسارة احمد داود العابد

Abdulhamid Basheer Abdulhamid Abdelkaderعبدالحميد بشري عبدالحميد عبد القادر

Ahmad )Moh'd Raja( Abbaas Alnadiاحمد محمد رجا عباس النادي

Safa Najim Abdi Abdiصفا نجم عبدي عبدي

نزار زياد عبده
Nizar Zeyad Abdo

وليد زياد العمله
Waleed Ziad Alamleh

هاشم اسامه العبيس
Hashim Osama Al-Absi

روان عصام النجار
Rawan Issam Alnajjar

Architectural Engineering Department    قسم هندسة العامرة
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Hamzeh Faiq Jaber Al-Najjarحمزه فايق جرب النجار

Ali Aref Ahmed Zaidعيل عارف احمد زيد

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Architectural Engineering
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص هندسة العامرة

يزن روحي فرج الله
Yazan Farajallah

خوله محمد حامد
Khawla Mohammad Hammad

رامي محمد تفاحه الحسيني
 Rami Mohammad Tuffaha

ALhusseni

دعاء عيل  الجربه
Dowaa Ali Al Jabrah

مرح امين صيام
Marah Ayman Sayyam

عطيه ساهر عبد الفتاح
Atia Saher Abdelfattah

عال جالل طناطره
Ola Jalal Tanatrah

حال عصام الرمحي
Hala Issam Alramahi

Architectural Engineering Department    قسم هندسة العامرة
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زهره رافت ندى
Zahra Rafat Nada

نور خليل موىس
Nour Khalil Musa

محمد بكر العايص
Mohammad Baker Alassi

رهف عامد عبادي
Rahaf Emad Abbadi

مهند محمود حجري
Muhanad Mahmoud Hajeir

راكان عبدالله النعريات
Rakan Abdallah Aln'airat

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Architectural Engineering
 خريجو الفصل الصيفي/ تخصص هندسة العامرة

Rayyan Nidal Ghaleb Saidريان نضال غالب سعيد

Mo'tasem Mohammad Hussein Hnaihenمعتصم محمد حسني حنيحن

Mohammad Hammoudeh zaki Haithamمحمد حموده زيك هيثم

Mohammad Zuhier Salah Alomariمحمد زهري صالح العمري

Mohammad Osama Ibrahim Burgholمحمد اسامه ابراهيم برغل

Mohammed Anwar Mansour Mansourمحمد انور منصور منصور

Mohammed Maher Khader Alhaleesمحمد ماهر خرض الهليس

Architectural Engineering Department    قسم هندسة العامرة
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Interior Design Department   قسم التصميم الداخيل

د. سعد محمد جرجيس
    قائم بأعامل رئيس قسم التصميم الداخيل  / أستاذ مشارك       

Dr. Saad Mohammad Jarjes
Acting Head of Interior Design Department / Associate Professor

د. رعد حسون العابد         
أستاذ مساعد

Dr. Raad Hasson Alaabed
Assistant Professor

د. زينب عبد العايل عبد الباقي
أستاذ مساعد

Dr. Zaynab Abdulaali Abdulbaki
Assistant Professor

أ. سامح محمد الدويك
مدرس

Samah Mohammed Aldweik
Lecturer

   

د. شهريار عبدالقادر محمود
أستاذ مساعد

Dr. Shahrayar Abdulqader 
Mahmood

Assistant Professor
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Interior Design Department   قسم التصميم الداخيل

Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Interior Design
 خريجو الفصل األول/ تخصص التصميم الداخيل

Abdelrahman Anees Ass'ad Khanjarعبد الرحمن انيس اسعد خنجر

Waleed Mohammad Ahmad Dweekatوليد محمد احمد دويكات

Linda Khaled Ahmed Salemليندا خالد احمد سامل

Nada Abdelhakim Kamel Aleterندى عبدالحكيم كامل العرت

Yazeed Muwaffaq Hussein Almasriيزيد موفق حسني املرّصي

Hebah Daoud Salaheddin Alnatshehهبه داود صالح الدين النتشه

سعاد جهاد شحاده
Suad Jehad Shehadeh

ساجدة مصلح ابو محفوظ
Sajeda Mosleh Abumuhfouz

يزيد موفق جرب
Yazeed Mwafaq Jaber
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Interior Design Department   قسم التصميم الداخيل

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Interior Design
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص التصميم الداخيل

عبدالله حسن الصدر
Abdallah Hassan Sader

سوسن خالد السمهوري
Sawsan Khaled Alsamhouri

لينه حسام الدين سمور
Lina Husameddin Sammourِ

مرح توفيق نجم
Marah Tawfiq Najim

ارساء محمد العطاونه
Esra'a Mohammad Elatawneh

رؤى محمد الغندور
roaa Mohammed Elghandour

مروج محمد عباس
Mrooj M. A. A.

تاال فراس الكرمي
Tala Firas Al-karmi

دانيه احمد رواشده
Dania Ahmad Rawashdeh

محمد بالل صبيح
Mohammad Belal Sbaih

عبدالرحمن زهري قفيشه
Abdel Rahman Zuhier Qafisheh

سناء سعد الدين اللحام
Sana Saadaldin Allaham
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Abdallah Mahmoud Khaleel Abuothmanعبدالله محمود خليل ابو عثامن

Rawan Majed Ahmad Alheraniروان ماجد احمد الهريني

Hadeel Khaled Wadi Hammadهديل خالد وديع حامد

Ahmad Burhan Hamdan Aljalladاحمد برهان حمدان الجالد

Mohammad Mahmoud Rabeh Elmughrabiمحمد محمود رابح املغريب

Sereen Ghassan Hasan Aldamrawiسريين غسان حسن الضمراوي

Kamel Khamees Kamel Altarteerكامل خميس كامل الرتتري

Nadeen Khaled Soud Shuweihatنادين خالد سعود شويحات

Sara Fahid Mosleh Alzaghlawanساره فهد مصلح الزغلوان

Laila Abbaas Ismail Khalilليىل عباس اسامعيل خليل

Hamza Asa'ad Abdulkareem Edreesحمزه اسعد عبدالكريم ادريس

Layla Yusri Shehdeh Farrahليىل يرسى شحده فراح

Ahmad Ghaleb Hassan Awadاحمد غالب حسن عوض

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Interior Design
 خريجو الفصل الثاين/ تخصص التصميم الداخيل

Interior Design Department   قسم التصميم الداخيل
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Rahaf Kamal Hammoud Abualsondosرهف كامل حمود أبو السندس

Ibrahim Abdallah Yousef Habbabابراهيم عبدالله يوسف حباب

Ismail Abdel Rahman A. Al-Sharabatiاسامعيل عبد الرحمن احمد الرشبايت

Ali Iyad Ahmad Hasanعيل اياد احمد حسن

حنني نواف ابو خجيل
Haneen Nawwaf Abu Khajeel

هبه عوده بن طريف
Heba Oedeh Ben Tareef

Interior Design Department   قسم التصميم الداخيل

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Interior Design
 خريجو الفصل الصيفي/ تخصص التصميم الداخيل
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  Faculty  of Pharmacy    كلية الصيدلة

الرؤية
الريادة واملنافسة أكادمييًا ومهنيًا يف العلوم الصيدالنية محليًا وعربيًا وعامليًا.

الرسالة
العمل بكوادر صيدالنية مدعمة باملعارف واملهارات وأخالقيات املهنة،  رفد سوق 

وتعزيز البحث العلمي وخدمة املجتمع.

األهداف
تخريج صيادلة ذوي كفاءة عالية مهنيًا وعلميًا يف العلوم الصيدالنية.  .1

تجويد العملية التعليمية التعلّمية للعلوم الصيدالنية.  .2
التوسع يف استقطاب الطلبة وتعزيز التنوع الطاليب.  .3

الحصول عىل اعتامدات محلية ودولية.  .4
تطوير برامج أكادميية نوعية يف التخصصات الطبية والصيدالنية.  .5

التشبيك مع القطاعات الصيدالنية والدوائية املختلفة.  .6
تقديم الخربات األكادميية والخدمات الصحية لخدمة املجتمع.  .7

تجويد البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة.  .8

Vision, Mission, and Objectives: Faculty of Pharmacyرؤية  كلية الصيدلة ورسالتها وأهدافها

Vision
Achieve academic and professional notability and competitiveness in the 
field of pharmaceutical sciences on local and international scales.

Mission 
Provide the labour market with pharmacy professionals equipped with 
knowledge, skills and ethics; and promote research and community service.

Objectives
1. Produce highly-competent pharmacists with adequate pharmaceutical 

knowledge.
2. Enhance the educational process for pharmaceutical sciences.
3. Expand student recruitment and promote student diversity. 
4. Obtain local and international accreditations.
5. Develop quality academic Programmes in medical and pharmaceutical 

specialisations.
6. Network with various influencers of the pharmaceutical manufacturing 

sector.
7. Dedicate academic expertise and available health services towards 

community service.
8. Enhance faculty and student’s research output.

 د.عامر منترص املعايطة           
 قائم بأعامل عميد كلية الصيدلة

Dr. Ammar Muntaser Al Maaytah  
Acting Dean of Pharmacy

د. معني فؤاد دبابنه
مساعد العميد لشؤون الجودة

Dr. Moeen Fuad Dababneh
Assistant to the Dean for Quality Affairs

عزه ربحي عبد اللطيف
 مساعد اداري

 Azza Rebhi Abdellatif
Administrative Assistant
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Pharmacy Department    قسم الصيدلة

 د. محمد ابراهيم االعرج      
 قائم بأعامل رئيس قسم الصيدلة  / أستاذ مشارك    

Dr. Mohammad Ibrahim al-Aaraj
Acting Head of Pharmacy Department  / Associate Professor

أ. د. خليل إبراهيم الطيف
أستاذ

Prof. Khalil Ibrahim Elttayfe
Professor

د. منار ماهر عرفة
أستاذ مساعد

Dr.  Manar Maher Arafeh
Assistant Professor

           د. عامر منترص املعايطة
أستاذ مشارك

Dr. Ammar Muntaser Almaaytah
Associate Professor

 د. نهلة نعامن عقل
أستاذ مساعد

Dr. Nahla Numan Aqel 
Assistant Professor

   

       د. نجوى احمد املوصيل
أستاذ مساعد

Dr. Najwa Ahmad Al-Mously 
Assistant Professor

   

د. إميان محمد حمدان
أستاذ مساعد

Dr. Iman Mohammad 
Hamdan

Assistant Professor

 د. محمد جامل سعادة
أستاذ مساعد

Dr. Mohammad jamal saadeh
Assistant Professor

                        د.  إياد عيل هيالت
أستاذ مساعد

Dr. Iyad Ali Nayef Hailet
Assistant Professor

                        د.  عبري محمد خرشيد
أستاذ مساعد

Dr. Abeer Mohamma Kharshid
Assistant Professor

                        د.  امنه محمد شتيوي
أستاذ مساعد

Dr. Amneh Mohammad Shtaiwi
Assistant Professor

د. رنا هاين »الشيخ حامد«
أستاذ مساعد

Dr. Rana Hani »Al-Shaikh 
Hamed«

Assistant Professor

د. معني فؤاد دبابنة
أستاذ مساعد

Dr. Moeen Fuad Dababneh
Assistant Professor
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Pharmacy Department    قسم الصيدلة

أ. رزان حسني طبيلة
مدرس

Razan Husni Tubeleh
Lecturer

     أ. نوره شحادة أبوهديب 
مدرس

Nura Shehadeh Abuhdeeb
Lecturer

أ. هناء ربيع آل باجس
مدرس

Hana Rabea Bajees 
Lecturer

 أ. رشا نهاد مرقة
مدرس

Rasha Nihad Maraqa
Lecturer



192YEARBOOK  2020 - 2019  الكتاب السنوي 

Laboratory Supervisors    مرشفو املختربات

رنا حسان سيجري
رئيس مرشيف مختربات

Rana Hassan Segare
Lab Supervisor

حنني أمين بركات
مرشفة مخترب

Haneen Ayman Barkat
Lab Supervisor

بيان يارس سدر
مرشفة مخترب

Bayan Yaser  Seder
Lab Supervisor

لينا مراد النجار
مرشفة مخترب

Lina Murad Al Najjar
Lab Supervisor

عيل حسن سالمة
مرشف مخترب

Ali Hasan salameh
Lab Supervisor
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Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Pharmacy
 خريجو الفصل األول / تخصص الصيدلة

ساره سوري العيساوي
Sarah Suri Al-Isawi

ربيعه  محمد االمري
Rabiah M. Alameer

اسيل مصطفى اهرام
Aseel Mustafa Ahram

يارس محمد الالمي
Yasir Mohammed Al-Lami

صباح سعدون كلري
Sabah Saadoon Kalare

رندا عبد الكريم منصور
Randa Abdul Kareem Mansour

ساره حمزه حداده
Sara Hamza Haddadah

مصطفى رعد عيد
Mustafa Raad Ied

مالك خرض حقروص
Malak Khader Hagrous

عبد الرحمن خليل البشيش
Abdel-Rahman Al-Bsheish

دانا يوسف زعيرت
Dana Yousef Zaiter

Pharmacy Department    قسم الصيدلة
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Bachelor's   البكالوريوس 

First Semester Graduates / Pharmacy
 خريجو الفصل األول / تخصص الصيدلة

Pharmacy Department    قسم الصيدلة

Haneen Sami Khaleel Al-Najafiحنني سامي خليل النجفي

Aya Mahdi Salih Al-Jubooriِايه مهدي صالح الجبوري

Maryam Mohammed Hazim Alsamanمريم محمد حازم السامن

Fatimah Burhan Feza Aljumailiفاطمه برهان فزع الجمييل

Ali Hussein Khaleel Al-Daweriعيل حسني خليل الداوري

Aruan Othman Abdula Abdulaاريان عثامن عبد الله عبد الله

Abdullah Kareem Hammood Hammoodعبدالله كريم حمود حمود

Redha Faisal Ghazi Al Abasyرضاء فيصل غازي العبايس

Haneen Mohammed Abdullah Abdullahحنني محمد عبدالله عبدالله
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Pharmacy Department    قسم الصيدلة

Bachelor's   البكالوريوس 

Second Semester Graduates / Pharmacy
 خريجو الفصل الثاين / تخصص الصيدلة

Mohammed Abdulnaser Mohammed Al-Bayatiمحمد عبدالنارص محمد البيايت

Aya Mousa Ahmad Farrajآيه موىس احمد فراج

Daniah Ayad Fakhri Al-Azzawiدانيه اياد فخري العزاوي

Aws Khamees Khalaf Khalafاوس خميس خلف خلف

Sarah Bashar Hamdi Hamdiساره بشار حمدي حمدي

Mahmood Adel Faraj Farajمحمود عادل فرج فرج

Mustafa Taha Abed Abedمصطفى طه عبد عبد

Qayssar Mohammed Faraj Farajقيرّص محمد فرج فرج

Omar Hekmat  Alhajiعمر حكمت  الحاجي

Yassmen Jabbar ِAbdlsattar Abdlsattarياسمني جبار عبد الستار عبد الستار

Tarek Moussa Mohammad Alshawmrehطارق موىس محمد الشوامره

Sumaya Mohammad Khader Alhejojسميه محمد خرض الحجوج

Jeena Imad Jeries Alghishanجينا عامد جريس الغيشان

يارا احمد خطاب
Yara Ahmad Khattab
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Pharmacy Department    قسم الصيدلة

Bachelor's   البكالوريوس 

Summer Semester Graduates / Pharmacy
 خريجو الفصل الصيفي / تخصص الصيدلة

Hanadi Mamdouh  Al Terkawiهنادي ممدوح محمد الرتكاوي

Shuhad Ali Hameedi Algherahشهد عيل حميدي ال غره

Dalya Mohammed Hamzah AL-Isawiداليا محمد حمزه العيساوي

Moutasem Mohammad  Bayashمعتصم محمد  بياسه

Doaa Amer Hasan Al-Warshanدعاء عامر حسن ال ورشان

Nour Khamees Aldahshanنور خميس الدهشان

Amenah Amer Hasan Aal-Warshanامنة عامر حسن ال ورشان

Aya Othman Fuad Othmanايه عثامن فؤاد عثامن

Omar Hafedh Awad Awadعمر حافظ عواد الهنيدي

Mohammed Qasim Mohammed Al-Obaidiمحمد قاسم محمد العبيدي

Mohammed Abraheem Balnasir Aljahawiمحمد ابراهيم بالنارص الجحاوي

Rhaghad Adnan Hamoud Alsalamiرغد عدنان حمود السالمي

Lees Botan Othman Dizayeeليس بوتان عثامن دزه يي

Fatimah Mohammed Abdulmunem Alsamaraieفاطمة محمد عبد املنعم السامرايئ

Mai Amar Hashem Al-rifaiمي عامر هاشم الرفاعي

Donia Ahmad Mahmoud Ismerranدنيا احمد محمود اسمران

Ghazar Sad Khalaf )Alwadi Almanasir(غزار سعد خلف ) الوادي املناصري(

Asma Omar M. Alyasinاسامء عمر ماجد الياسني

سجا عمر منى
Saja Omar Muna

راما عامد عبادي
Rama Emad Abbadi

منار محمد كريشان
Manar Mohammad Kreishan
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عامدة الربامج الدولية
Deanship of International Programmes

Vision, Mission, and Objectives: Deanship of International Programmesرؤية عامدة الربامج الدولية ورسالتها وأهدافها

 د. هشام سعيد أبو صامية 
 قائم بأعامل عميد الربامج الدولية

Dr. Hesham Said Abusaimeh
Acting Dean of International Programmes

فرح هاين الجمل
 مساعد اداري

Farah Hani Aljamal
Administrative Assistant

الرؤية
قوة عمل عاملية مبدعة، مبتكرة، ريادية، تضيف قيمة للمجتمع وقادرة عىل الحصول 

الرسيع عىل فرص عمل يف أي مكان.

الرسالة          
تقديم برامج أكادميية متميزة وبحث علمي تطبيقي وتدريب احرتايف يضيف قيمة 

للمجتمع العريب والعاملي.

األهداف
تقديم برامج أكادميية فريدة ونوعية مشرتكة ومستضافة.  .1

تبادل الخربات األكادميية واإلدارية.  .2
السعي الستقطاب الطاقات الريادية لاللتحاق يف الربامج الدولية.  .3

تشارك املعرفة ونقلها وإجراء البحوث.  .4
تعزيز القدرات املؤسسية.  .5

إعداد متخصصني يف املجاالت التي تلبي سوق العمل والتنمية املستدامة.  .6
تنظيم التواصل ما بني العامدة وباقي األطراف الداخلية والخارجية.  .7

السعي لتحقيق رشاكات جديدة نوعية مع جامعات عاملية.  .8

Vision
Creative, innovative and entrepreneurial workforce that adds value to the 
community, and is capable of competing in the global labour market.

Mission 
Offer quality academic programmes, conduct original applied research and 
provide professional training that adds value to the Arab and international 
community.
  
Objectives
1. Offer unique, quality joint and hosted academic programmes.
2. Exchange academic and administrative expertise.
3. Recruit entrepreneurial and ambitious students to enrol in international 

programmes.
4. Share and transfer knowledge, and conduct research.
5. Promote institutional capabilities. 
6. Produce professionals in the fields required to achieve sustainable 

development and fulfil the needs of the labour market.
7. Organise communications between the deanship and internal and external 

parties.
8. Establish new, effective partnerships with international universities.
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عامدة الربامج الدولية
Deanship of International Programmes

روال جريس خرض
 رئيس شعبة التبادل الطاليب وبرامج الدراسة يف الخارج 

Rula Jeries  Khader
 Head of Student Exchange and Study Abroad

Programmes Unit

هبة مفيد عثامن
 استقطاب

Heba Mufeed Othman
Recruitment

أنسام عدنان صوالحة
 الدعم الخارجي واملشاريع الدولية

Ansam Adnan  Sawalha
International Cooperation

لينا عمر قادري
 شعبة الرتويج

Lina Omar Kadri
Promotion Division
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الربامج املستضافة من جامعة بيدفوردشري الربيطانّية

     تُعّد جامعة بيدفوردشري أّول جامعة بريطانيّة يف األردّن، وهي جامعة بريطانيّة عريقة يعود تراثها التعليمّي عايل الجودة إىل مئة وأحد عرش 
عاًما؛ إذ إنّها تأّسست عام 1908م، وهي اليوم جامعة حديثة ومتطّورة، تقّدم تّعلياًم متميّزًا ميثّل أحد أهّم الدوافع الختيار الّدراسة فيها؛ وذلك 
بسبب الكادر األكادميّي الربيطايّن ذي التأهيل العايل والخربات األكادمييّة املتميّزة، وكذلك الّدعم املقّدم لطلبتها ليصبحوا خّريجني مثّقفني 

وقادرين عىل العمل بتميّز محلّيًّا عامليّا. 

     ومن أهم مميّزات برامجها املستضافة يف جامعة الرشق األوسط أّن الّشهادة املمنوحة فيها تصدر عن الجامعة األّم يف بريطانيا، وهي 
معتمدة وموافق عليها من وزارة التّعليم العايل والبحث العلمّي األردنيّة، ومن هيئة اعتامد مؤّسسات التّعليم العايل وضامن جودتها األردنيّة، 
محليّا  بها  معرتف  أنّها  إىل  باإلضافة  األردّن،  يف  الربيطايّن  الثقايّف  املعهد  بختم  ومصّدقة  الربيطانيّة،  العايل  التعليم  وزارة  من  ومعتمدة 
وعامليّا. علاًم أّن الطّالب الذي يلتحق بأحد برامج جامعة بدفوردشري التي تُدرّس يف حرم جامعة الرشق األوسط يُعفى من رشط اإلقامة يف 
أنّه يف الوقت نفسه يستطيع دراسة فصل درايس أو أكرث يف أحد فروع الجامعة فيها، ويتمتّع كذلك بفرصة التخّرج يف مقّر  بريطانيا، مع 

الجامعة األّم هناك.
 

     ميكن قبول الطلبة يف برامج جامعة بدفوردشري التي تستضيفها جامعة الرشق األوسط كّل شهرين عىل مدار العام الدرايّس، وتتيح برامج 
الدراسات العليا فيها ملن يلتحق بها إمكانيّة العمل والدراسة يف آن مًعا. وقد تم يف العام الحايل تخريج الفوج األول من طلبة بيدفوردشري يف 

تخصص ماجستري إدارة األعامل.

     ومن التخّصصات املطروحة يف جامعة بيدفوردشري– األردّن: 

كلية األعامل : 

  مدة الدراسة بالسنوات الدراسات العليا     البكالوريوس          

X3البكالوريوس يف األعامل الدولّية 

X3البكالوريوس يف املحاسبة 

X3البكالوريوس يف التسويق 

X3البكالوريوس يف املالّية واملرصفّية الدولّية 

X1املاجستري يف إدارة األعامل العاملّية 

X1املاجستري يف التسويق 

X3الدكتوراه يف األعامل 

كلية علم وتكنولوجيا الحاسوب : 

  مدة الدراسة بالسنوات الدراسات العليا     البكالوريوس          

البكالوريوس يف أمن الحاسوب والجرائم 
X3اإللكرتونّية 

X1املاجستري يف  األمن الّسيربايّن 
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كلية اإلعالم واألداء: 

  مدة الدراسة بالسنوات الدراسات العليا     البكالوريوس          

X3البكالوريوس يف اإلنتاج اإلعالمّي 

X3الدكتوراه يف اإلعالم 

كلية الفنون والتصميم : 

  مدة الدراسة بالسنوات الدراسات العليا     البكالوريوس          

X3البكالوريوس يف التصميم الجرافييّك  

لقطات من حفل إطالق برامج بيدفوردشري املستضافة يف الجامعة
Scenes from the Launching Ceremony for Bedfordshire’s hosted programmes at the University

الربامج املستضافة من جامعة بيدفوردشري الربيطانّية
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The University of Bedfordshire’s Hosted Programmes

    The University of Bedfordshire )BEDS( is a prestigious British university that was founded in 1908. Ever since, 
it has maintained a high-quality academic legacy that laid the bases for the modern and advanced university 
it is today. BEDS defies the norms by educating with excellence, which necessitates the recruitment of 
highly-qualified and expert faculty members. Armed with distinction, it believes in graduating well-informed 
professionals that are poised for local and global success. Therefore, it was the obvious choice to be hosted 
as the first British university in Jordan.

       The reason we have looked to host BEDS’ programmes here at Middle East University )MEU( is to 
facilitate Jordanian and Arab students’ enrolment in high-quality education. Students who join one of BEDS’ 
programmes taught on MEU’s campus are exempted from compulsory residence in the United Kingdom. 
At the same time, they will have the option to study one semester or more at one of its branches in the UK, 
thus enjoying the privilege of graduating at its headquarters. The hosted programme’s certificate is issued by 
BEDS’ headquarters in the United Kingdom. It is accredited and approved by the Jordanian Ministry of Higher 
Education and Scientific Research, as well as Accreditation and Quality Assurance Commission for Higher 
Education Institutions. It is also certified by the British Council in Jordan, and recognized locally and globally.

    Students are admitted to BEDS’ hosted programmes by MEU every two months around the academic 
year. Moreover, postgraduate programmes allow their participants to study and work simultaneously. We 
are proud to that the first batch of the University of Bedfordshire's Business Administration has successfully 
completed the requirements of their academic degrees.

   The following are some of BEDS’ available majors in Jordan:

Business School:

Undergraduate Postgraduate Study period/years

International Business BSc )Hons( X 3

Accounting BA )Hons( X 3

Marketing BSc )Hons( X 3

International Finance and Banking BSc 
)Hons( X 3

MBA Global X 1

MSc Marketing X 1

PhD in Business X 3

School of Computer Science and Technology:

Undergraduate Postgraduate Study period/years

Computer Security and Forensics BSc 
)Hons( X 3

MSc Cyber Security X 1
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School of Media and Performance:

Undergraduate Postgraduate Study period/years

Media Production BA )Hons( × 3

PhD in Media × 3

School of Art and Design:

Undergraduate Postgraduate Study period/years

Graphic Design BA )Hons( × 3

The University of Bedfordshire’s Hosted Programmes
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إطالق برنامج الدكتوراه يف تخصصات إدارة األعامل واإلعالم بالرشاكة مع بيدفورشري
Launching PhD programmes in Business Administration and Media in partnership with BEDS

جامعتا الرشق األوسط وبدفوردشري تحتفالن مبرورعام عىل تعاونهام املشرتك
MEU and BEDS celebrate a year of joint cooperation

Bedfordshire تختتم مشاركتها يف »املعرض الواحد والعرشون الدويل للدراسة«
BEDS concludes its participation in the 21st International Exhibition for Studying Abroad

The University of Bedfordshire’s Hosted Programmes
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من محارضات بدفوردشري
From Bedfordshire's lectures

The University of Bedfordshire’s Hosted Programmes
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الرشاكة مع جامعة سرتاثكاليد الربيطانّية

     تأّسست جامعة سرتاثكاليد يف عام 1796م، ماّم يجعلها واحدة من أقدم مؤّسسات التّعليم العايل يف بريطانيا. تطرح الجامعة مجموعة 
من التخّصصات املختلفة، لكّنها تركز عىل الدراسات التكنولوجيّة والعلميّة. ويُعّد البحث العلمي أحد أهم مميّزات جامعة سرتاثكاليد؛ إذ تركز 

الجامعة عىل األبحاث العلميّة يف تخّصصات الطّب، والّصيدلة، والتّصنيع، والطّاقة، وغريها. 

برنامج   - الّصيدلة  يف  بريطانيا  مستوى  عىل  األوىل  وهي   – الربيطانيّة  سرتاثكاليد  جامعة  مع  بالتعاون  األوسط  الرشق  جامعة  أطلقت       
بكالوريوس الّصيدلة الربيطاين املشرتك MPharm، األّول من نوعه يف املنطقة، واملعتمد من مجلس التعليم العايل األرديّن، ومن املجلس 

الصيداليّن الربيطايّن. 

      يدرس الطّالب بحسب برنامج MPharm أول ثالث سنوات يف كليّة الّصيدلة بجامعة الرّشق األوسط يف عاّمن – األردّن، والسنتني األخريتني 
يف كليّة سرتاثكاليد للّصيدلة والعلوم الطّبّيّة الحيويّة يف أسكتلندا – بريطانيا، ويحصل يف نهاية دراسته عىل شهادة أردنيّة بريطانيّة مشرتكة 
معتمدة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمّي األردنيّة، ومن هيئة اعتامد مؤّسسات التّعليم العايل وضامن جودتها األردنيّة، ومن وكالة 

 .)QAA( الجودة الربيطانيّة

     يتيح الربنامج ملن يلتحق به فرصة الجمع بني العلوم األساسيّة النظريّة والخربة العمليّة والتدريب، يف املستشفيات والصيدليات الربيطانيّة، 
ومينحه كذلك فرصة التعلّم املبارش من صيادلة مرّخصني مهنينّي، والتطبيق العميّل يف أحدث املختربات الطبيّة، وباستخدام وسائل التعلم 

اإللكرتونيّة املتطّورة.

Partnering with the University of Strathclyde:

    The University of Strathclyde was founded in 1796, making it one of the oldest higher education institutions 
in the United Kingdom. The university offers a range of courses, but has a focus on technological and scientific 
studies. Research is also a chief interest of Strathclyde’s, with key focus on health, pharmacy, manufacturing 
and energy, among others. 

    MEU, and in cooperation with the University of Strathclyde – the first-ranked in the UK for Pharmacy – 
launched the British Joint BA Pharmacy Programme )MPharm(. An unprecedented programme in the region, 
accredited by the Jordanian Higher Education Council, and the General Pharmaceutical Council )GPhC(.

    Upon joining MPharm, students study the first three years at MEU’s Faculty of Pharmacy in Amman, Jordan, 
and the remaining two years at the Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences )SIPBS( in 
Scotland, UK. Thereafter, students acquire a joint Jordanian-British degree accredited by the Jordanian 
Ministry of Higher Education and Scientific Education, Accreditation and Quality Assurance Commission for 
Higher Education Institutions, and the British Quality Assurance Agency )QAA(.

    The programme allows its participants to combine theory with practice at British hospitals and pharmacies. 
It provides the opportunity of benefiting from the expertise of professional certified pharmacists. Additionally, 
participants will experience practical application in the latest medical laboratories, using the state-of-the-art 
e-learning tools. 

الرشاكة مع جامعة سرتاثكاليد الربيطانّية
Partnering with the University of Strathclyde



207YEARBOOK  2020 - 2019  الكتاب السنوي 

حفل إطالق برنامج الصيدلة الربيطاين املشرتك MPharm مع جامعة سرتاثكاليد الربيطانّية
 The Launching Ceremony of the British Joint Pharmacy Programme with the University of Strathclyde
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عامدة الدراسات العليا والبحث العلمي 
Deanship of Graduate Studies and Scientific Research

 غدير أحمد السلامن
رئيس قسم الدراسات العليا/ مكلفة بالقيام بأعامل 

 رئيس قسم االبتعاث واإليفاد 
Ghadeer Ahmad  Alsalman

Head of Graduate Studies Department/
 Assigned with the Duties of the Head of

Scholarships and Sponsorships Department

رنيم رجب صالح
 مساعد اداري

Raneem Rajab Saleh
Administrative Assistant

الرؤية
مجتمع  وبناء  العليا  الدراسات  وبرامج  العلمي  البحث  مجاالت  يف  والتميز  اإلبداع 

املعرفة.

الرسالة
هيئة  أعضاء  من  الباحثني  دعم  بيئة  توفري  خالل  من  املتميز  البحث  عمل  تشجيع 
التدريس والطلبة يف جميع املجاالت العلمية مبا يحقق أهداف الجامعة واملجتمع.

األهداف
تحفيز أعضاء هيئة التدريس والطلبة عىل التنافس النوعي يف البحث العلمي.  .1

ربط الرسائل الجامعية بقضايا املجتمع والتنمية املستدامة.  .2
التحسني املستمر واملتابعة الدورية.  .3

تشجيع عقد املؤمترات العلمية واملشاركة فيها محليًا ودوليًا.  .4
تعزيز البحث التطبيقي واملشاريع البحثية التي تخدم املجتمع.  .5

تطوير أنظمة إلكرتونية إلدارة املعرفة وتوثيقها وإنتاجها ونرشها.  .6
اإلسهام يف إيفاد طاقات قيادية تحقق التنمية املستدامة.  .7

  رؤية عامدة الدراسات العليا والبحث العلمي
ورسالتها وأهدافها

Vision, Mission, and Objectives:  Deanship of 
Graduate Studies and Scientific Research

Vision
Conduct original research, offer quality post-graduate programmes and build 
a knowledge society.

Mission
Endorse ground-breaking research by sponsoring research conducted 
by faculty and students in all fields, in the aim to achieve the university and 
society’s objectives.

Objectives
1. Encourage faculty and students to attain notability for quality research.
2. Direct research efforts towards resolving social and sustainable 

development issues.
3. Constant development and periodical supervision.
4. Organize and participate in local and international conferences.
5. Promote applied research and research projects that serve the community.
6. Develop electronic systems to manage, document, produce and publish 

knowledge.
7.   Sponsor individuals with the potential to lead sustainable development.

 د. هشام سعيد أبو صامية 
قائم بأعامل عميد الدراسات العليا والبحث العلمي

Dr. Hesham Said Abusaimeh
Acting Dean of Graduate Studies and Scientific Research

إرساء عبد الحليم املبيضني
 مساعد إداري

Esra Abd Alhaleem Mubaideen
Administrative Assistant
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 عامدة االعتامد والجودة واملعلومات
Deanship of Accreditation, Quality, and Information

رؤية عامدة االعتامد والجودة واملعلومات
ورسالتها وأهدافها 

Vision, Mission, and Objectives: Deanship of 
Accreditation, Quality, and Information

 د. أحمد محمد اللوزي 
 قائم بأعامل عميد االعتامد والجودة واملعلومات

Dr. Ahmad Mohammad Allouzi
Acting Dean of Accreditation, Quality, and Information

الرؤية
اعتامدات وطنية ودولية يف إطار جودة شاملة.

الرسالة          
والدوليّة،  الوطنيّة  االعتامدات  متطلبات  وتحقيق  وتطبيقها،  الجودة  معايري  متثُّل 

والتحسني املستمر يف أنشطة املعلومات.

األهداف
األداء املؤسيس عىل  الفاعل لجودة  بالتحسني املستمر والتطوير  االلتزام  تعزيز   .1

مستوى الوحدات األكادميية واإلدارية.
اقرتاح السياسات والخطط التنفيذيّة لضامن الكفاءة، والفاعلية يف إدارة الجودة.  .2

ضامن  شهادة  عىل  للحصول  الجامعة؛  يف  واإلداريّة  األكادمييّة  الوحدات  دعم   .3
الجودة، واالعتامدات والتصنيفات الوطنية والدولية.

الجامعة،  يف  والتطوير  التخطيط  لدعم  الالزمة  واملعلومات  البيانات  توفري   .4
واملجتمع املحيل.

إدارة عمليات التوثيق واألرشفة عىل مستوى الوحدات األكادميية واإلدارية.  .5
اإلرشاف عىل إجراءات اإلرشاد األكادميي ومتابعة تنفيذها.  .6

متابعة شؤون التدقيق األكادميي يف كليات الجامعة كافة.  .7
تطوير األداء األكادميي واإلداري ملنتسبي الجامعة.  .8

Vision
National and international accreditations within the frame of comprehensive 
quality.

Mission 
Set and apply quality standards, meet national and international accreditation 
requirements and constantly enhance information activities.

Objectives
1. Promote continuous improvement and effective development of the quality 

of institutional performance at academic and administrative units.
2. Suggest policies and operational plans to ensure adequate and effective 

quality management.
3. Support the university’s academic and administrative units in obtaining 

the Quality Assurance Certificate, as well as national and international 
accreditations and rankings.

4. Provide the necessary data and information to support planning and 
development at the university and local community.

5. Manage documentation and archiving processes at academic and 
administrative units.

6. Supervise academic guidance procedures.
7. Follow-up with academic audit affairs at all faculties.
8. Develop staff’s academic and administrative performance. 

لينا خالد الصالحات
مساعد إداري- ومكلفة برئيس شعبة التوثيق واألرشفة

Lina Khaled  Alsalahat
 Administrative Assistant - and assigned as

 the Head of the Documentation and Archive
Divisio
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 عامدة االعتامد والجودة واملعلومات
Deanship of Accreditation, Quality, and Information

غالية عطا اللحام
رئيس شعبة االعتامد الوطني
Ghalia Ata Al Lahham

Head of National Accreditation Division

هاجر هاين عرار
رئيس قسم املعلومات ورئيس شعبة التنفيذ 

 واملتابعة
Hajar Hani  Arar

 Head of the Information Department and
 Head of the Implementation and Follow-up

Division

د. جامنة مفيد السامل
 رئيس قسم الجودة

Dr. Jumanah Mufied Alsalem
Head of Quality Department

محمد أمني الخرابشة
رئيس قسم االعتامد

Mohammam Amin Al 
Kharabsheh

  Head of National Accreditation
Department
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الرؤية
الريادة والتميّز يف الخدمات الطالبية.

الرسالة
خالل  من  وإبداعاتهم  الطلبة  ملواهب  داعمة  تفاعلية  جامعية  بيئة  إىل  االرتقاء 

األنشطة الالمنهجية.

األهداف
ترسيخ روح االعتزاز الوطني واالنتامء لدى الطلبة.  .1

صقل مواهب الطلبة وتنمية مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل.  .2
تعزيز القيم األخالقية لدى الطلبة.  .3

تقديم الخدمات الطالبية ملواكبة التطورات التكنولوجية املعارصة.  .4
تشجيع الطلبة عىل االنخراط يف العمل التطوعي املجتمعي.  .5

دعم الروح القيادية واملبادرة لتطوير األفكار اإلبداعية الريادية.  .6
تقدير جهود الطالب املتميز.  .7

تواصل الجامعة مع الخريجني.  .8
املساهمة يف بناء بيئة جامعية جذابة وآمنة.  .9

Deanship of Students Affairs      عامدة شؤون الطلبة

Vision, Mission, and Objectives: Deanship of Students Affairsرؤية عامدة شؤون الطلبة ورسالتها وأهدافها

Vision
Provide excellent student services.

Mission
Establish an interactive university environment that endorses students’ 
talents and interests by organizing extracurricular activities.

Objectives
1. Cement students’ patriotism and active citizenship.
2. Develop students’ skills and talents to meet labour market needs and 

requirements.
3. Promote students’ ethics and morals.
4. Provide student services that keep pace with technological 

advancements.
5. Encourage students to participate in volunteer work.
6. Promote leadership and initiative to develop innovative and entrepreneurial 

ideas.
7. Award outstanding students’ efforts.
8. Keep in touch with alumni.
9. Assist in establishing a safe and attractive university environment.

د.مأمون أحمد الحنيطي
 قائم بأعامل عميد شؤون الطلبة 

Dr. Ma'moon Ahmad Al Hunaiti
Acting Dean of Student Affairs

هديـل محمـد أبو صالح
 مساعد اداري

Hadeel Mohammad  Abusalah
Administrative Assistant
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Deanship of Students Affairs      عامدة شؤون الطلبة

طه عبد املجيد الحوامتة
 مرشف رياضة/ شعبة النشاط الريايض
Taha Abdelmajed  Alhawatmah

Sports Supervisor/Sports Activities Division

سامح صابر الصوايف
 مرشف رياضة/ شعبة النشاط الريايض

Samah Saber Alsawafe
Sports Supervisor/Sports Activities Division

إياد محمود القطاطشة
مرشف شعبة النشاط الفني

Eyad Mahmoud Al Qatatsheh
Supervisor/Art Activities  Division

إبراهيم خليل الجعربي 
 مرشف رياضة/ شعبة النشاط الريايض

 Ibrahim Khalil Aljabari
Sports Supervisor/Sports Activities Division

آالء حسني الرقاد 
شعبة األنشطة الطالبية

 Alaa Hussein Al Raqqad
Sports Supervisor/Sports Activities Division

روان عثامن أسعد 
أخصائية إرشاد وظيفي/ مكتب اإلرشاد الوظيفي

 Rawan Othman Asaad
 Career Guidance Specialist/ Career Guidance

Office

هيثم جامل الفواعري 
الخدمات الطالبية

 Haitham Jamal Al Fawaer
Students Services

رندة هايل العتيبي
 منسقة شعبة متابعة الخريجني

Randa Hayel  Al Atibi
Alumni Follow-up Unit Coordinator

نور الدين أحمد عاموي
رئيس قسم األنشطة الطالبية وق.أ رئيس شعبة 

 النشاط الثقايف واالجتامعي
Noureddin Ahmad  Amawi

 Head of Student Activities Department/Acting
 Head of Cultural and Social Activities Division
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الرؤية
التميز يف إدارة املعلومات داخل الجامعة وخارجها.

الرسالة
التقارير وتنسيق املراسالت مبا  القرارات وإعداد  البيانات ودعم  الجودة يف معالجة 

يضمن تدفق املعلومات بني األطراف كافة داخل الجامعة وخارجها. 

األهداف
1. تنظيم املراسالت الداخلية والخارجية.

2. إعداد تقارير العمل التخصصية.
3. تنسيق الجهود املتعلقة بإدارة املعلومات بني األطراف الداخلية والخارجية.

4. تحديد أولويات العمل بحسب أهميتها وتأثريها.
5. تنظيم االجتامعات ومتابعة قراراتها.

6. إدارة وسائل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بأشكالها املختلفة.

    Presidency Department    دائرة الرئاسة

Vision, Mission, and Objectives of the Presidency Departmentرؤية دائرة الرئاسة ورسالتها وأهدافها

Vision
Excellent information management on and off campus.

Mission
Process data, support decisions, prepare reports and coordinate 
correspondence efficiently to ensure an organised flow of information 
between all parties inside and outside the university.

Objectives
1. Organise internal and external correspondence.
2. Prepare focused work reports.
3. Coordinate efforts to manage information between internal and external 

parties.
4. Define work priorities according to significance and impact.
5. Organise meetings and follow up with decisions.
6. Manage all types of communication and information technology tools.

لطيفة محمد الرمياوي
 قائم بأعامل مدير دائرة الرئاسة

Latifa Mohammad  Alremawi
Acting Director of Presidency Deparment

ساندرا سمري عبد النور
 مساعد إداري

Sandra Sameer  Abdulnour
Administrative Assistant
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    Presidency Department    دائرة الرئاسة

سوسن اسحق اسحق
 رئيس القسم القانوين

Sawsan Isaac Isaac
Head of Legal Department

عبري فضل  العبيدي
 رئيس قسم الديوان

 Abeer Fadel Alebedi
Head of Bureau Department

ارساء أحمد العواملة
 مساعد إداري

Esraa Ahmad Alawamleh
Administrative Assistant

رماء عبدالفتاح النمورة
 محامية

Rema' Abdulfattah Nammoura
Lawyer

حنني أحمد الطراونة
 محامية

Haneen Ahmad Altarawneh
Lawyer

رىب احمد عربيات 
 مساعد إداري

Ruba Ahmad Arabiat
Administrative Assistant
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الرؤية
التميز يف بناء صورة الجامعة وتعزيز سمعتها عىل املستوى الوطني واإلقليمي 

والعاملي.

الرسالة
تقديم الدعم اللوجستي واالرشادي لتعزيز االستثامر يف رأس املال اإلجتامعي 
واملكان  املناسب  الوقت  يف  وخارجها  الجامعة  داخل  العالقات  مال  ورأس 

املالئم.

األهداف
تطوير التعاون مع املؤسسات األكادميية والجهات ذات العالقة.  .1

رسم صورة مرشقة لجامعة وإبراز سمعتها.  .2
تعزيز االنطباع اإليجايب عن الجامعة.  .3

املساهمة يف ترسيخ مفهوم التنوع باستقطاب طلبة منثقافات مختلفة.  .4
تقديم الدعم الخدمايت إلنجاح األنشطة والفعاليات.  .5

ترغيب األفراد واملؤسسات باملشاركة يف أنشطة الجامعة املختلفة وتقديم   .6
الدعم إلنجاحها.

   دائرة اإلعالم والعالقات العامة
Media and Public Relations Department

Vision, Mission, and Objectives of the Public Relationsرؤية دائرة اإلعالم والعالقات العامة ورسالتها وأهدافها
and Media Department

Vision
Glowing university image and distinct reputation on national and international 
scales.

Mission
Provide logistic and management support to promote investment in the 
social and relational capital at the appropriate time and place.

Objectives
1. Establish cooperative relations with academic institutions and other 

entities.
2. Advance the university’s reputation and image.
3. Promote a positive impression of the university.
4. Contribute to establishing student diversity.
5. Support the organisation of activities and events by providing the needed 

services.
6.  Encourage individuals and institutions to participate in the university’s 

activities.

عادل محمد الطيطي 
 قائم بأعامل مدير دائرة اإلعالم والعالقات العامة

Adel Mohammad  Altiti
 Acting Director of Media and Public Relations

Department

فاتن أحمد عبدالوهاب
 مساعد اداري

Faten Ahmad Abdulwahhab
Administrative Assistant
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   دائرة اإلعالم والعالقات العامة
Media and Public Relations Department

كامل لطفي حسني
إعالم

Kamel Lutfi  Hussein
Media

فرح فالح البداوي
 إعالم

Farah Falah Albaddawi
Media

محمد سامل الرواحنة
 مراسم

Mohammad Salem Alrawahna
Ceremonies

وسام حسني الزعبي
 مراسم

Wesam Hussien Al Zu'bi
Ceremonies

فرح محمد الهروط
 مراسم

Farah Mohammad Alhrout
Ceremonies

بالل محمد املعجل
إعالم

Bilal Mohammad Almuajjel
Media

خالد موىس الحياري
 مراسم

Khaled Mousa Alhyari
Ceremonies

مأمون جميل بيضون
رئيس قسم اإلعالم

Mamoun Jameel Baidoun
 Head of the Media  Department

أرشف عفيف الرزية
 رئيس قسم املراسم

Ashraf Afif Alruzzieh
Head of the Ceremonies Department
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الرؤية
تحقيق قيمة مضافة للجامعة من خالل إدارة رأس املال البرشي األكادميي واإلداري 

بفاعلية. 

الرسالة
االستقطاب الفاعل للكفاءات األكادميية واإلدارية، واملساهمة يف تدريبهم وتطوير 

كفاياتهم، وتقييم أدائهم لتحفيزهم واملحافظة عليهم.

األهداف
اإلسهام يف وضع أسس االختيار والتعيني الصحيحة للموارد البرشية.  .1

استقطاب كفاءات علمية متميزة من أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية الكفاءات   .2
األكادميية واإلدارية املتميزة.

تنمية مهارات وقدرات أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية وتطويرها مبا يتامىش   .3
مع املستجدات العلمية والتكنولوجية.

التعاون مع الكليات/العامدات/الدوائر اإلدارية/املراكز/الوحدات اإلدارية يف عملية   .4
تقييم األداء.

املساهمة يف تحفيز الكفاءات األكادميية واإلدارية املتميزة واملحافظة عليهم.  .5

    Human Resources Department     دائرة املوارد البرشية

Vision, Mission, and Objectives of the Human Resources Departmentرؤية دائرة املوارد البرشية ورسالتها وأهدافها

Vision
Achieve added value by efficiently managing academic and administrative 
human capital. 

Mission
Recruit academic and administrative professionals, develop their skills 
and evaluate their performance to maintain their motivation and retain their 
services.  

Objectives
1. Contribute to outlining the bases for selecting and appointing most 

qualified staff members.
2. Recruit outstanding academic and administrative professionals.
3. Develop academic and administrative staff’s skills and capabilities in 

alignment with scientific and technological developments.
4. Cooperate with faculties, deanships, administrative departments, 

centres and administrative units to carry out the performance evaluation 
process.

5. Contribute to motivating and retaining outstanding academic and 
administrative staff.

فاتن أحمد خريسات
 مدير دائرة املوارد البرشية

Faten Ahmad Khreasat
Director of Human Resources Department

نجوان هاين سعاده
مساعد إداري/ شؤون الهيئة األكادميية

Najwan Hani Saadeh
Administrative Assistant/Academic

Staff Affairs
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    Human Resources Department     دائرة املوارد البرشية

محمد ماجد الرشوف
 محاسب/ ق.أ رئيس شعبة الرواتب واألجور

Muhammed Majed Alshrouf
 Accountant/Acting Head of the Salaries and

Wages Division

عبدالرحمن برهان إسالم
 مساعد إداري

Abdulrahman Burhan Islam
Administrative Assistant

يزيد عيىس الرساحنه
مساعد إداري/  

 شؤون الهيئة اإلدارية
Yazeed Issa  Alsarahni

Administrative Assistant / Administrative
Staff Affairs
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الرؤية
التميّز يف خدمات القبول والتسجيل مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
تقديم خدمات متميّزة يف مجاالت القبول والتسجيل تتسم بالرسعة، والدقة، والثقة، 

والبساطة وباستخدام التكنولوجيا الذكية.

األهداف
اعتامد آليات واضحة وشفافة يف عمليات القبول والتسجيل  .1

توسيع استخدامات تكنولوجيا املعلومات يف عمليات القبول والتسجيل  .2
تطوير مهارات الكادر اإلداري يف مجاالت القبول والتسجيل   .3

هندستها  إعادة  خالل  من  والتسجيل  القبول  عمليات  يف  املستمر  التحسني   .4
لضامن دقتها ورسعتها.

    دائرة القبول والتسجيل
Admission and Registration Department

Vision, Mission, and Objectives of Admission and Registration Departmentرؤية دائرة القبول والتسجيل ورسالتها وأهدافها

Vision
Excellent admission and registration services that promote an attractive 
university environment 

Mission
Provide prompt, accurate, reliable and simple admission and registration 
services using smart technologies.

Objectives
1. Adopt clear and transparent strategies in managing admission and 

registration procedures.
2. Expand the use of information technology in admission and registration 

processes.
3. Develop staff’s admission and registration skills.
4.  Constantly enhance and restructure admission and registration 

procedures to ensure accuracy and promptness.

نادية مصلح البكري
 مدير دائرة القبول والتسجيل
Nadia Musleh  Albakri

Director of Admission and Registration Department

إرساء واصف عبيدات
 مساعد إداري

Esraa Waseef  Obeidat
Administrative Assistant
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    دائرة القبول والتسجيل
Admission and Registration Department

 آيـــات عيل عبد املهـدي
 مساعد مدير دائرة القبول والتسجيل

Ayat Ali  Abd  Almuhdi
 Assistant to the Director of Admission and

Registration Department

نرسين خلف النجادا
 شعبة القبول

 Nisreen Khalaf Alnajada
Admission Unit 

النا عصام سكريه
 شعبة القبول

Lana Issam Sukkariyeh
Admission Unit 

ماجد عطا الله البقوم
 شعبة التسجيل

Majid Attallah Albaqom
Registration Unit

النا مروان آغا 
 شعبة التسجيل

Lana Marwan Agha
Registration Unit

عمر خالد الرصايرة 
 شعبة التسجيل

Omar Khaled Alsarayrah
Registration Unit

عاصم هاين نوافلة 
شعبة القبول

Aasim Hani Nawafleh
Admission Unit

محمد عودة الحمد 
 شعبة التسجيل

Mohammad Ouda Alhamad
Registration Unit

عمر محمد عثامن 
 شعبة التسجيل

Omar Mohammad Othman
Registration Unit

عبد الله حسني الخطيب
 شعبة التسجيل

Abdallah Hussein Alkatib
Registration Unit

مالك أحمد اخميس
 شعبة القبول

Malek Ahmad Ikhmayes
Admission Unit

مالك نواف الروسان
 نائب مدير دائرة القبول والتسجيل

Malek Nawaf Alrosan
 Vice Director of Admission and

Registration Department

أحمد جرب املرصي
 شعبة التوثيق 

Ahmad Jaber  Almasri  
Documentation Unit
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الرؤية
التميز يف أداء الخدمات املالية مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
والترشيعات  والقوانني  الدولية  املحاسبة  ملعايري  الرقابة  تتضمن  عمل  بيئة  توفر 

واألنظمة.

األهداف
قرارات  حسب  تنفيذها  ومتابعة  للجامعة  التشغيلية  التقديرية  املوازنة  إعداد   .1

مجلس األمناء.
تعظيم االيرادات وإدارة التكاليف يف اطار الجودة الشاملة.   .2

أوضاع  تعكس  التي  املالية  والبيانات  والكشوفات  الجامعة  حسابات  تنظيم   .3
الجامعة ومركزها املايل.

حقوق  عىل  للمحافظة  الجامعة  يف  التشغيلية  األنشطة  عىل  املالية  الرقابة   .4
الجامعة.

التأكد من حسن تطبيق أنظمة الجامعة املالية وتعليامتها بشفافية.  .5

Financial Affairs Department   دائرة الشؤون املالية

Vision, Mission, and Objectives of the Financial Affairs Departmentرؤية دائرة الشؤون املالية ورسالتها وأهدافها

Vision
Excellent financial services that promote a competitive university 
environment 

Mission
Establish a work environment that ensures control over international 
accounting standards, laws and regulations. 

Objectives
1. Prepare an operating budget estimate and supervise its implementation 

as per the Board of Trustees’ decisions.
2. Maximise revenue and manage costs within the framework of 

comprehensive quality.
3. Organise the university’s accounts, financial disclosures and data that 

reflects its financial health and performance.
4. Oversee the finances of operating activities to preserve the university’s 

rights.
5. Ensure adherence to the university’s financial regulations and guidelines.

 سامر "محمد أمني" يوسف
 مدير دائرة الشؤون املالية

Samer "Mohammed Amine"  Yousef
Director of Financial Affairs Department

 وفاء صالح املساعفة 
 مساعد إداري

Wafa Saleh  Al Masaafh
Administrative Assistant
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Financial Affairs Department   دائرة الشؤون املالية

محمود محمد قنديل
 محاسب/ رئيس شعبة حسابات الطلبة

 Mahmoud Mohammed  Qandeel
Accountant/Head of Student Accounts Unit

محمد سليامن أبو اكريم
 رئيس قسم املحاسبة 

Mohammed Suleiman Abu Ekrayem
Head of Accounting Department

بالل محمد الحسني
 رئيس قسم املحاسبة اإلدارية

Bilal Mohammad Alhussien
 Head of the Administrative Accounting

Department

 عبدالله أحمد الرشبجي
 أمني صندوق

Abdullah Ahmad Alshorbaji
Treasurer

 مهند "صالح نعامن" النجار
 أمني صندوق

Muhannad  Al Najjar
Treasurer

 سامر ابراهيم الرشوف
محاسب

Samer Ibrahim Alshrouf
Accountant

خليل فتحي أبو جيش
 محاسب

Khalil Fathi Abu Jaish
Accountant

رائد ماجد املومني
 محاسب/ شعبة الحسابات العامة

Raed Majed  Almomani
Accountant/General Accounts Unit
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University Library Department   دائرة مكتبة الجامعة 

Vision, Mission, and Objectives of the Library Departmentرؤية دائرة املكتبة ورسالتها وأهدافها

Vision

Excellent direct and online library services to establish an attractive 

university environment.

Mission

Provide the latest sources of information to contribute to establishing an 

environment that promotes research innovation.

Objectives

1. Keep pace with the latest sources of information in various fields.

2. Provide excellent services for beneficiaries.

3. Recruit a competent staff to meet the needs of beneficiaries.

4. Employ the latest systems to acquire information and locate the available 

sources.

5. Expand the library’s subscription to international databases.

6. Develop online services and a platform for task completion.

إبراهيم محمد الفيومي
 مدير مكتبة الجامعة

Ibrahim Mohammad Fayoumi
Director of University Library

الرؤية
التميز يف تقديم خدمات مكتبية مبارشة والكرتونية مبا يحقق بيئة جامعية 

منافسة. 

الرسالة
توفري أحدث مصادر املعلومات املتنوعة لإلسهام يف التهيئة لبيئة إبداعية 

يف مجال البحث العلمي.

األهداف
مواكبة أحدث مصادر املعلومات يف التخصصات املختلفة.  .1

تقديم خدمات متميزة للمستفيدين.   .2

توفري الكادر الوظيفي املناسب لتلبية احتياجات املستفيدين.  .3

استخدام أحدث النظم للحصول عىل املعلومات واملصادر املتوفرة يف املكتبة.  .4

توسيع املشاركة يف قواعد البيانات العاملية.  .5

تطوير العمل االفرتايض اإللكرتوين عن بعد يف تقديم الخدمات وأداء املهام.  .6

معتصم سعدي املنشاوي
 مساعد إداري

Moatasem Sadi  Al Menshawi
Administrative Assistant
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University Library Department   دائرة مكتبة الجامعة 

يزيد نرص ناعس
 رئيس قسم الخدمات املكتبية

Yazeed Naser  Naes
Head of Library Services Department

منال محمد الدبعي
 أمني مكتبة/ شعبة اإلعارة

Manal Mohammad Debi
Librarian/Borrowing Division

هاشم محمد الهروط
 أمني مكتبة/ شعبة اإلعارة

Hashem  Mohammad Alhrot
Librarian/Borrowing Unit

حسني محمد املصالحة
 رئيس شعبة اإلعارة 

Husny Mohammad Almasalha
Head of Borrowing Unit

رضاب محمد خري أبو نوار
 أمني مكتبة/ شعبة التجهيز والصيانة

Redab  Abunwwar
Librarian/Equipment and Maintenance Unit
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Healthcare Department    دائرة الرعاية الصحية

Vision, Mission, and Objectives of the Health Care Departmentرؤية دائرة الرعاية الصحية ورسالتها وأهدافها

Vision

Excellent healthcare services that ensure a healthy environment.

 

Mission

Provide quality healthcare services, promote healthy habits and practices, 

and contribute to achieving sustainable development plans.

Objectives

1. Meet the healthcare needs of all students and personnel.

2. Follow up with the implementation of the group health insurance policy.

3. Contribute to raising the health awareness of students, personnel and 

local community members.

4. Promote protective health measures.

د.عيىس درويش بريك
مدير دائرة الرعاية الصحية

Dr. Issa Darweesh  Breik
Director of Healthcare Department

الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات الصحية مبا يحقق بيئة سليمة.

الرسالة
لجميع  السليمة   واملامرسات  العادات  وترسيخ  املتميزة  الصحية  الرعاية  توفري 

منتسبي الجامعة واملساهمة يف التنمية املستدامة.

األهداف

تلبية احتياجات الرعاية الصحية ملنتسبي الجامعة.  .1

متابعة تنفيذ عقود برنامج التأمني الصحي الجامعي لجميع منتسبي الجامعة.  .2

اإلسهام يف رفع مستوى الوعي الصحي يف الجامعة واملجتمع املحيل.  .3

تعزيز الخدمات الصحية الوقائية يف الجامعة.  .4

أنوار محمود أبو الوي
 مساعد إداري

Anwar Mahmoud Abulawi
Administrative Assistant
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Healthcare Department    دائرة الرعاية الصحية

املعتصم بالله شحدة املشط
 ممرض قانوين/ شعبة التمريض

Almotasem Billah  shehda Almushet
Legal Nurse Consultant/Nusring Unit

مريم مبارك حجازين
 ممرضة مشارك

Maryam Mubarak  Hjazeen
Associate Nurse

د. آمال إبراهيم الصعيدي
 طبيبة

Amal Ibrahim  Saidi
Doctor
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دائرة الهندسة والخدمات
Engineering and Services Department 

Vision, Mission, and Objectives of theرؤية دائرة الهندسة والخدمات ورسالتها وأهدافها
Engineering and Services Department

Vision
Excellent services that establish a safe and attractive university 
environment.

Mission
Advance the quality of technical and engineering services, preserve the 
university’s infrastructure and facilities, and ensure the security and safety 
of students, staff and visitors.

Objectives
1. Achieve public safety standards for the university’s facilities, buildings 

and transportation.
2. Gain the satisfaction of the receivers of maintenance, transportation and 

other services.
3. Contribute to boosting the university’s image.
4. Keep pace with the developments made in the field of engineering, 

technical, security and transportation services.
5. Develop staff’s skills and competencies.
6. Provide a safe educational environment.
7. Protect the university’s assets from being lost or destroyed.

فادي فؤاد الرفاعي
مدير دائرة الهندسة والخدمات

Fadi Fouad Al Refai 
Director of Engineering and Services Department

الرؤية

التميز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية آمنة ومنافسة.

الرسالة

ومرافق  التحتية  البنية  عىل  والحفاظ  والهندسية  الفنية  الخدمات  بجودة  االرتقاء 

وأصول الجامعة ودميومتها وضامن أمن وسالمة الطلبة ومرتادي الجامعة والزوار.

األهداف

تحقيق معايري السالمة العامة ملرافق ومباين ووسائل النقل يف الجامعة.  .1

تحقيق رضا متلقي خدمة برامج الصيانة ووسائل النقل والخدمات يف الجامعة.  .2

اإلسهام يف إظهار الصورة الجاملية للجامعة بجميع خدماتها.  .3

يف  والتطور  واألمنية  والفنية  الهندسية  الخدمات  مجال  يف  التطورات  مواكبة   .4

وسائل النقل والخدمات.

تطوير قدرات ومهارات موظفي الدائرة.  .5

اإلسهام يف توفري بيئة تعليمية آمنة للجميع.  .6

حامية ممتلكات الجامعة من التلف والضياع.  .7

آمال سعيد بشري
 مساعد إداري

Amal Said  Basheer
Administrative Assistant
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دائرة الهندسة والخدمات
Engineering and Services Department

عبد الله عادل املناصري
رئيس شعبة النظافة

 ومكلف ق. أ. رئيس شعبة الطعام والرشاب
 Abdullah Adel Almanaseer

 Head of Hygiene Unit/Acting Head of
Food and Drink Unit

م. سامل عامد خريسات
رئيس شعبة التنفيذ والصيانة و.ق.أ رئيس شعبة الزراعة

Eng. Salem Emad Alkhraisat
 Head of the Implementation and Maintenance

Division

أحمد محمد دواغره
 رئيس قسم األمن والحامية

Ahmad Mohammad  Dawaghreh
 Head of Security and Protection

Department

عبد الكريم سعيد فرعون
 رئيس شعبة الحركة

Abdulkareem Saied Feroon
Head of Transportation Unit
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مأمورة مقسم
Telephone Operator  Shatha Ahmad Thater شذى أحمد ظاهر

مراسل
Gofer Omar Abdelletif Alazzeh عمر عبد اللطيف العزة

مراسل
Gofer Ghaith Dawoud Almasri غيث داود املرّصي

مراسل
Gofer Basem Jaber  Abuheid باسم جرب أبو هيض

مراسل
Gofer Amjed Mohammad Abukhazneh أمجد محمد  أبو خزنة

مراسل
Gofer Mohammad Saeed Feras Saleem Tuffaha محمد سعيد" فراس تفاحة"

مراسل
Gofer Moyad Amen Shahin مؤيد أمني شاهني

مراسل
Gofer Zayed Mohammad Al Hamouri زايد محمد الحموري

مراسل
Gofer Musab Mohammad Abumarar  مصعب محمد أبو مرار

 )فني/صحي( مياه ومجاري
Plumber Fawzi A H Dar Naser فوزي عبدالقادر دار نارص

 )فني/صحي( مياه ومجاري
Plumber Mahmoud Mohammad Abushamma محمود محمد أبو شمــا 

فني/كهرباء
Electrician Mohammad Adnan Abuawwad محمد عدنان أبو عواد

فني/كهرباء
Electrician Yahia Zakaria Qanqoush يحيى زكريا قانقوش

  فني/نجارة
Carpenter Faris Mohammad Alkhawaja فارس محمد الخواجا

فني/تدفئة وتربيد
Air Conditioning Technician Mohd Aref Halabiyeh محمد عارف الحلبية

فني تصوير
Photocopy Technician" Murad Abed Alfattah Alrtaimat مـراد عبد الفتاح الرتيامت 

عامل/ نظافة
Custodian Moustafa Daheer  Alkhaleel مصطفى ظهري الخليل

عامل/ نظافة
Custodian Badri Botros Jamil   بــدري بطـرس جميـل

عامل/ نظافة
Custodian Mahmoud Fikry Hassan محمود فكري حسن

عامل/ نظافة
Custodian Ali Ahmed Alhadidi عيل أحمد الحديدي

عامل/ نظافة
Custodian Muhammad Othman Husayn محمد عثامن حسني

عامل/ نظافة
Custodian Motaa Ali Kilani مطاع عيل الكيالين

عامل/ نظافة
Custodian Zahir Mohamad Zain زاهر محمد زين

مرشف أمن
Security Supervisor Naseem Ahmad Zawahreh نسيم أحمد زواهرة

دائرة الهندسة والخدمات
Engineering and Services Department 
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  مرشف سالمة وصحة مهنية متفرغ
On-Demand Workplace Health and Safety 

Supervisor
Mamoon Saad Aldin Almughrabi مأمون سعد الدين املغريب

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Yahia Ishaq Marahil يحيى إسحق مراحيل

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Tariq Khaled Alsabealah طارق خالد السبيلة

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Khaldoun Abu Taleb خلدون خليفة أبو طالب

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Fadi Kamel Alsaied فادي كامل السيد

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Evan Mustafa Shabsogh إيفان مصطفى شابسوغ

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Omar Yousef Alhaj Asmar عمر يوسف الحاج أسمر

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Ahmad Fayiz Alqamaz أحمد فايز القامز

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Mohammad Ahmad Almanaeseh محمد أحمد املناعسة

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Khaled Minwer Abumater خالد منور أبو مطر

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Mahmoud Sareh  Al Owaidi محمود سارح العويدي

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Dafe Abed Alsalam  Al Bwareedi ضايف عبد السالم البواريد

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Hussein Maho Sawafneh حسني محمود السوافنة

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Mnawar Hamd Aldahamsheh مناور حامد الدهامشة

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Mohammad Farhan Al Jundi محمد فرحان الجندي

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Anwar Mohammad Alwakhyan أنور محمد الوخيان

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Mohammad A   H   Almadaineh محمد عبد الحميد املداينة

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Ali Ghaseb Al Jhran عيل غاصب الجهران

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Khaled Mohammad Shihan خالد محمد شيحان

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Iyad Ismail Mustafa إياد إسامعيل مصطفى

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Reyad Shlash Alrwajeh رياض شالش الرواجيح

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Hamza Faiz Asad Hajtass حمزه فايز الحاج طاس

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Faten Mohammad Al Makhzoumi فاتن محمد ااملخزومي

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Ahmad Sayyed Helael أحمد سيد هليل

دائرة الهندسة والخدمات
Engineering and Services Department
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أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Yousef Mubarak Alhejoj يوسف مبارك الحجوج

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Ahmad Mousa Alfarraj أحمد موىس الفراج

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Tareq Akram Al Oran طارق أكرم العوران

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Abdallah Mohammad Aladwan عبد الله محمد العدوان

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Majed Odeh  Alshakaheen ماجد عودة الشقاحني

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Yousef Rebhi Abu Hejleh يوسف ربحي أبو حجلة

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Mazen Mefleh Al Aqil مازن مفلح العقيل

أمن/ انضباط جامعي
Campus Security Guard Wedad Moussa Joudeh وداد موىس جودة

أمن/ حارس
Gate Security Guard Ahmed Mosleh Al Sawair أحمد مصلح السواعري

أمن/ حارس
Gate Security Guard Ayman Mutleq Rhael أمين مطلق الرحيل

أمن/ حارس
Gate Security Guard Khaled Abdelwahab Aldahamsheh خالد عبد الوهاب الدهامشة

أمن/ حارس
Gate Security Guard Fawwaz Haza Alhameed Al Thunibat فواز هزاع الذنيبات

أمن/ حارس
Gate Security Guard Faisal Salameh Al Kaabneh فيصل سالمة الكعابنة

أمن/ حارس
Gate Security Guard Fahed Eid Yed Alnajada فهد عيد النجادا

أمن/ حارس
Gate Security Guard Mohammad Hassn  Alksas  محمد حسن  القصاص

أمن/ حارس
Gate Security Guard Sameer Mohammad Aldaham سمري محمد الدهام

موظف شعبة الحركة
Employee of the Transportation Division Mohanad Tawfiq Alyaashi مهند توفيق اليغيش

ميكانييك
Mechanic Wesam Abdulmajed Alrahal وسام عبد املجيد الرحال

سائق
Driver Mahmmod Mohammad Khamis محمود محمد خميس

سائق
Driver Abdulkareem Almasarwa عبدالكريم محمود املصاروة

سائق
Driver Hasan Farouq Bdeir حسن فاروق بدير

سائق
Driver Qusai Mohammad Shehadah قيص محمد شحاده

سائق
Driver Ayman Mahmmoud Alqaryoti أمين محمود القريويت

سائق
Driver Ahmad Khalifah Alkhalalh أحمد خليفة الخاليلة

دائرة الهندسة والخدمات
Engineering and Services Department 
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سائق
Driver Mohammad Yasen Alomari محمد ياسني العمري

سائق
Driver Sarhan Hmoud Alawawdeh رسحان حمود العواودة

سائق
Driver Osama Mohammad Abuelawa أسامة محمد أبو عليوه

سائق
Driver Mutleq Faiz Shahin مطلق فايز شاهني

سائق
Driver Khaled Ismail Alayat  خالد إسامعيل العياط

سائق
Driver Mowafaq Faiz Abuomar موفق فايز أبو عمر

سائق
Driver Ahmad Yousef Abusharaf أحمد يوسف أبو رشف

سائق
Driver Omar Abdalkarem Alebedat عمر عبد الكريم العبيدات

سائق
Driver Eisa Sedqe Husain عيىس صدقي حسني

سائق
Driver Faiz Jehad Daraz فايز جهاد دراز

سائق
Driver Waleed Hasan Qaraq وليد حسن قراقع

سائق
Driver Adel Mahmoud Hjazi عادل محمود حجازي

سائق
Driver Shaban Mahmoud  Sabra شعبان محمود صربة

سائق
Driver Mahmoud Wasel Abu Jaber محمود واصل أبو جابر

سائق
Driver Yousef Sliman Albtayha يوسف سليامن البطايحة

سائق
Driver Ala Mohammad Aldeeri عالء محمد الديري

سائق
Driver Marwan Jamal Mamlouk مروان جامل اململوك

سائق
Driver Waleed Ghaleb Nawar وليد غالب نوار

سائق
Driver Khaled Kalil Amro خالد خليل عمرو

سائق
Driver Jihad Hafez Allaimoon جهاد حافظ الليمون

سائق
Driver Jamil Mohammad Abu Salim جميل محمد أبو سامل

سائق
Driver Ahmed Omar Othman Abuomar أحمد عمر أبو عمر

دائرة الهندسة والخدمات
Engineering and Services Department
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دائرة الهندسة والخدمات
Engineering and Services Department
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دائرة تكنولوجيا املعلومات
 Information Technology Department 

Vision, Mission, and Objectives of theرؤية دائرة تكنولوجيا املعلومات ورسالتها وأهدافها
Information Technology Department

Vision

Excellent information technology services on and off campus.

Mission

Advance the quality of technical support provided by the department.

Objectives

1. Select the latest software to support educational and administrative 

processes.

2. Activate and develop computerised systems.

3. Constantly update the university’s official website.

4. Develop the infrastructure for the internal and external computer network, 

and upgrade hardware.

5. Maintain the security of systems and networks.

6. Develop staff’s technical competencies and skills.

7. Connect the university with other institutions online.

8.  Provide technical support, training and consultancy for all users.

رائـد عبد الجواد اللحـام 
  مديردائرة تكنولوجيا املعلومات

Raed Abdul Jawad Al Lahham
Director of Information Technology Department

الرؤية

التميّز يف جودة خدمات تكنولوجيا املعلومات داخل الجامعة وخارجها.

الرسالة

االرتقاء مبستوى خدمات الدعم الفني يف مجال تكنولوجيا املعلومات.

األهداف

تفعيل الربمجيات الالزمة للعملية التعلمية التعليمية واإلدارية.  .1

تفعيل األنظمة املحوسبة وتطويرها.  .2

تحديث املوقع اإللكرتوين للجامعة بشكل مستمر  .3

تطوير البنية التحتية لشبكة الحاسوب الداخلية والخارجية واألجهزة وملحقاتها.  .4

املحافظة عىل أمن األنظمة والشبكات  وسالمتها يف الجامعة.  .5

تطوير الكفايات واملهارات الفنية لكادر الدائرة.  .6

ربط الجامعة الكرتونيا باملؤسسات املختلفة.  .7

تقديم الدعم والتدريب واالستشارات الفنية والالزمة للمستخدمني يف الجامعة.  .8

نجد مشعل الدريبي
 مساعد إداري

Najd Mashal Aldraibi
Administrative Assistant
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حمزة رضوان الصامدي
 رئيس قسم التعلم اإللكرتوين

Hamzeh Radwan  Al Smady
Head of E-Learning Department

أسامة هشام يونس
 فني/ شعبة الصيانة والدعم الفني 

 Osama Hesham Younis
 Technician/Maintenance and Technical

Support Unit

محمود فتحي الكرزون
 مربمج/ شعبة الربمجة والدعم الفني
Mahmoud Fathi Alkarazoon

 Programmer/Programming and Technical
Support Division

رامي عمر رضوان
رئيس شعبة الربمجة والدعم الفني

  Rami Omar Radwan
 Head of the Programming and Technical

Support Division

جهاد حامد قزاعر
مرشف املوقع االلكرتوين

  Jihad Hamed Qazayer
Website Supervisor

عمر تيسري العموري
 فني/ شعبة الصيانة والدعم الفني 

 Omar Tayseer Alamoori
 Technician/Maintenance and Technical

Support Unit

إسامعيل محمد الرواشدة
 رئيس قسم االنظمة املحوسبة

 Ismail Mohammad  Alrawashdeh
 Head of Computerized Systems 

Department

مصطفى ياسني عبدالجواد
 فني/ شعبة الصيانة والدعم الفني 

 Mustafa Yaseen Abduljawad
 Technician/Maintenance and Technical

Support Unit

أحمد رياض عيل
 مرشف مخترب

Ahmad Riyad Ali
Lab Supervisor

حسن عثامن الصيفي
 رئيس شعبة أمن وحامية البيانات والشبكات

Hasan Othman Alsaify
 Head of the Data and Network Security and

Protection Division

دائرة تكنولوجيا املعلومات
 Information Technology Department 
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دائرة املشرتيات والعطاءات
Purchases and Tenders Department

Vision, Mission, and Objectives of theرؤية دائرة املشرتيات والعطاءات ورسالتها وأهدافها
Procurement and Tendering Department

Vision
Excellent management of purchases and tenders to establish an attractive 
university environment.

Mission
Provide adequate, quality supplies and equipment from trusted sources, 
and deliver them on time.

Objectives
1. Secure quality supplies and services.
2. Provide supplies and services according to a plan that ensures their 

sustainability.
3. Secure the best deals with the least risk.
4. Establish effective partnerships with trusted importers.
5. Maximise the productivity of supplies, equipment and services.

محمد عاهد العرموطي
مدير دائرة املشرتيات والعطاءات
Mohammad Ahed Armouti

Director of Purchases and Tenders Department

الرؤية

التميز يف إدارة املشرتيات و العطاءات مبا يحقق بيئة جامعية تنافسية. 

الرسالة

واملكان(  والسعر،  والوقت،  والجودة،  )الكمية،  بـ  السلع  و  املواد  توفري  ضامن 

املناسب ومن مصادر التوريد املوثوقة.

األهداف

تأمني املواد والخدمات من مصادرها الخارجية ضمن مواصفات عالية الجودة.  .1

توفري املواد و الخدمات وفقاً لجدولة تضمن استمرارية تدفقها بكفاءة.  .2

اختيار أفضل العروض لتخفيض مخاطر التوريد.  .3

بناء رشاكات فاعلة مع موردين موثوقني.  .4

تعظيم أنتاجية املواد والسلع واملستلزمات والخدمات.  .5

روان توفيق الثوابية
 مساعد إداري

Rawan Tawfiq Althawabih
Administrative Assistant

أديب أمجد العدوي
 ضابط مشرتيات

Adeeb Amjad  Aladawi
Purchases Officer
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دائرة املستودعات
Warehouses Department

Vision, Mission, and Objectives of the Warehouses Departmentرؤية دائرة املستودعات ورسالتها وأهدافها

Vision

Excellent services that meet the needs of academic and administrative units 

and align with regulations and guidelines.

Mission

Provide and ensure the durability of all sources of financial support and the 

necessary equipment using modern technologies.

Objectives

1. Ensure the availability and sustainability of equipment and supplies.

2. Develop staff’s administrative and computer skills.

3. Maximise the benefit gained from the available financial resources.

4. Constantly enhance operations in accordance with quality standards.

5.  Preserve the quantity and quality of stored supplies.

الرؤية

التميز يف تقديم الخدمات مبا يحقق احتياجات الوحدات األكادميية واألدارية ضمن 

األنظمة والتعليامت.

الرسالة

استخدامها  لتحقيق  استمراريتها  وضامن  داخلياً  املادي  الدعم  مصادر  كافة  توفري 

األنظمة  بأحدث  وأدائها  استمراريتها  وضامن  الالزمة  األحتياجات  وتوفري  األمثل 

ومتابعة تحقيق األستخدام األمثل لها.

األهداف

ضامن توافر اللوازم واستمرارية تدفقها.  .1

تطويرمهارات املوظفني يف األنظمة اإلدارية واألنظمة املحوسبة الحديثة.  .2

تعظيم االستفادة من املوارد املادية املتاحة يف الجامعة.  .3

التحسني املستمر عىل أعامل الدائرة وفقأ ملعايري الجودة.  .4

الحفاظ عىل املخزون كامً ونوعاً.  .5

فادي فؤاد الرفاعي
ق. أ. مدير دائرة املستودعات

Fadi Fouad Al Refai 
Acting Director of Warehouses Department

آالء فؤاد الصوص
 مساعد إداري

Allaa Fuad Alsous
Administrative Assistant
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دائرة املستودعات
Warehouses Department

محمود موىس قنبز
 أمني مستودع

Mahmoud Mousa  Kunbuz
Storage Keeper

أمجد أحمد أبو مطر
 رئيس قسم املستودعات

Amjad Ahmad  Abu Matar
Head of Storage Department

أوس جعفر الجعافرة
 أمني مستودع/ مساعد صيديل 

Awss Jafar Aljaafreh
Storage Keeper/Pharmacist Assistant
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مركز استقطاب الطلبة
Student Recruitment Center

Vision, Mission, and Objectives : Students' Recruitment Centerرؤية مركز استقطاب الطلبة ورسالته وأهدافه

Vision
Recruit outstanding students to study at a serious and committed institution 
that is characterised by its continuous desire for improvement.

Mission
Search for students willing to develop their skill and abilities, and recruit 
them based on pre-set strategy within the framework of quality assurance 
standards to study in an environment that encourages learning, research, 
leadership and self-reliance.

Objectives
1. Attract targeted students by using the suitable promotional techniques 

and focusing on the push-pull strategy.
2. Reflect the university’s image and reputation with high credibility.
3. Provide excellent services to students by promptly responding to their 

needs.
4. Recruit competent staff capable of assuming recruitment duties with high 

efficiency

الرؤية

الريادية للدراسة يف جامعة جاَدة وملتزمة وساعية  السعي إلستقطاب الطاقات 

للتعلَم.

الرسالة

البحث عن الطلبة الراغبني بتطوير قدراتهم وجذبهم وفق إسرتاتيجية ريادية ويف 

العلمي  التعلَم والبحث  بيئة محفزة عىل  للدراسة يف  الجودة  إطار معايري ضامن 

إلعدادهم قادة للمستقبل شعارهم االعتامد عىل الذات.

األهداف

ترويجية  أساليب  باعتامد  الجامعة  يف  للتسجيل  املستهدفني  الطلبة  ترغيب   .1

مناسبة بالرتكيز عىل سياستي الجذب والدفع.

تجسيد صورة الجامعة وسمعتها مبصداقية عالية داخل األردن وخارجه.  .2

تقديم خدمات متميزة للطلبة من خالل االستجابة الرسيعة لجميع احتياجاتهم.  .3

بكفاءة  االستقطاب  مهامت  لتنفيذ  املؤهلة  العمل  وفرق  الكوادر  تهيئة   .4

وفعالية.

محمد حسام الدين شايب
مدير مركز استقطاب الطلبة

Mohammed Hossameddin  Shayeb
Director of Student Recruitment Center

شهدية محمد جرب
 مساعد إداري

Saahdea Mohammed Jbr
Administrative Assistant
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مركز استقطاب الطلبة
Student Recruitment Center

باسل هشام النشوايت
 رئيس شعبة الرتويج

Basel Hesham  Alnashwati
Head of the Promotion Division

وعد فيصل زيغان
 شعبة الرتويج

 Waed Faisal Zeghan  
Administrative Assistant

فرح عدنان القيقية
 شعبة الرتويج

 Farah Adnan Qeqeeh  
Administrative Assistant

أحمد نزيه شقور
 مصمم جرافييك 

Ahmad Nazih  Shaqqour
Graphic Designer

ساره طارق يونس
  مصمم جرافييك

Sarah Tariq Younis
Graphic Designer

محمود هاين الصواف
   فني/مصمم

Mahmoud Hani Alsawwaf
Technical / Designer
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مركز االبتكار وريادة األعامل
Innovation and Entrepreneurship Center

 د. عبد الرحمن ابراهيم زريق 
 مدير مركز االبتكار وريادة األعامل 

Dr. Abdulrahman Ibrahim Zuraik
Director of Innovation and Entrepreneurship Center

رؤية مركز االبتكار وريادة األعامل
ورسالته وأهدافه

Vision, Mission, and Objectives :
 Innovation and Entrepreneurship Center Center

الرؤية
بناء بيئة محفزة ملجتمع الجامعة يف االبتكار وريادة األعامل.

الرسالة
وخدمة  العلمي  والبحث  التعليم  لدعم  الجامعة  يف  املتوفرة  الطاقات  إستثامر 

املجتمع.

األهداف
بناء سياسات وتعليامت خاصة باالبتكار.  .1

نرش ثقافة االبتكار يف الجامعة وتهيئة البيئة املحفزة لذلك.  .2
إنشاء حاضنة أعامل الرشق األوسط.  .3

عمل برامج ومسابقات لريادة األعامل.  .4
إنشاء مخترب إبتكار.  .5

.MEU Coffee House إنشاء سلسلة  .6
إنشاء وحدة التبادل املعريف.  .7

بناء شبكة من الرشكاء من املؤسسات املحلية واإلقليمية.  .8
اإلستثامر يف الرشكات الناشئة.  .9

وعد ماهر عربيات
 مساعد إداري

Waed Maher  Arabyat
Administrative Assistant

Vision
An environment that promotes innovation and entrepreneurship.

Mission
Invest in the available capabilities to support education, research and 
community service.

Objectives
1. Outline innovation policies and guidelines.
2. Popularise the culture of innovation and establish a fostering 

environment.
3. Establish a Middle East University incubator.
4. Organise entrepreneurial programmes and competitions.
5. Establish an innovation lab.
6. Establish the MEU Coffee House.
7. Establish a knowledge exchange unit.
8. Form a network of partners at national and regional institutions.
9. Invest in start-ups.
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مركز حقوق االنسان
Human Rights Center

 د. بالل حسن الرواشدة
 مدير مركز حقوق االنسان

Dr. Bilal Hasan Al Rawashdeh
Director of Human Rights Center

Vision, Mission, and Objectives of the Human Rights Centerرؤية مركز حقوق اإلنسان ورسالته وأهدافه

مرام نضال عمرو
 مساعد إداري

 Maram Nedal Amro
Administrative Assistant

الرؤية
االلتزام الجاد واملامرسة الفعلية لثقافة حقوق اإلنسان.

الرسالة
العمل عىل احرتام حقوق اإلنسان.

األهداف
1. نرش ثقافة حقوق اإلنسان بالوسائل املختلفة.

2. التعاون مع الجهات ذات العالقة بحقوق اإلنسان.
3. تلبية احتياجات املجتمع يف مجاالت حقوق اإلنسان .

Vision
Serious commitment and actual practice of the culture of 
human rights.

Mission 
Work on the concept of respecting human rights.

Objectives
1. Spread the culture of human rights through different 

means.
2. Cooperate with the relevant entities in the field of human 

rights.
3. Meet the needs of the community in the field of human 

rights.
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مركز التدريب والتطوير اإلعالمي
Media Training and Development Center

د. أرشف محمد املناصري
 القائم بأعامل مدير مركز التدريب والتطوير اإلعالمي

Dr. Ashraf Mohammad Al Manaseer
Acting Director of Media Training and Development Center

 Vision, Mission, and Objectives of the Media Training andرؤية مركز التدريب والتطوير اإلعالمي ورسالته وأهدافه
Development Center

الرؤية

مركز تدريب اعالمي مميز وساع ٍ للتطور.

الرسالة

إعداد جيل من االعالميني قادر عىل مواكبة التطورات يف سوق العمل االعالمي 

ضمن بيئة محفزة عىل االبداع.

األهداف

تبني مبادئ الحوكمة يف االدارة بكفاءة وفاعلية  مبا يحقق الريادة.   .1

تبادل الخربات واالستشارات مع املؤسسات اإلعالمية محليًا وإقليميًا.  .2

مواكبة الربامج التدريبية املميزة لتلبية االحتياجات للجمهور الداخيل والخارجي.  .3

تدريب الكوادر اإلعالمية والطلبة عىل املستويني النظري والتطبيقي.    .4

اإلرتقاء مبستوى التدريب والتطوير االعالمي محليًا وإقليميًا.  .5

Vision
An outstanding training and media centre that seeks constant development.

Mission
Produce media graduates capable of keeping pace with market developments 
within an environment that fosters creativity.

Objectives
1. Adopt governance in effective management to achieve prominence.
2. Exchange expertise and consultancies with local and regional media 

institutions.
3. Offer quality training programmes to meet community needs.
4. Train media staff and students on theoretical and applied aspects.
5. Advance the quality of media training and development in Jordan and the 

region.

محمد رزق عوض الله
 رئيس شعبة التصوير واملونتاج

Mohammad Rizik Awadallah
Head of Filming and Editing Unit

محمود عمر حجازي
شعبة التصوير واملونتاج

Mahmoud Omar Hijazo
Filming and Editing Unit

فالح راجح أبو جنيب
شعبة التلفزيون

Faleh Rajeh Abu Junaib
TV Unit

شهدية محمد جرب
 مساعد إداري

Saahdea Mohammed Jbr
Administrative Assistant

محمود محمد املرطوان
رئيس شعبة التلفزيون

Mahmoud Mohammad
AlMartawan

Head of TV Unit
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مركز التنمية والتطوير األكادميي واإلداري  
Academic and Administrative Development Center

 أ.د محمود حسني الوادي
 مدير مركز التنمية والتطوير األكادميي واإلداري

Prof. Mahmoud Hussein Al Wadi
Director of Academic and Administrative Development Center

رؤية مركز التنمية والتطوير األكادميي واإلداري 
ورسالته وأهدافه

Vision, Mission, and Objectives of the 
Academic and Administrative Development Center

مريم ربحي الواوي
 مساعد إداري

Mariam Rebhi M Alwawi
Administrative Assistant

الرؤية
التميّز يف تقديم الخدمات مبا يحقق بيئة جامعية منافسة.

الرسالة
االرتقاء مبستوى كفاءة أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية يف الجامعة.

األهداف
1. نرش ثقافة التميّز يف األداء األكادميي واإلداري.

يف  واإلدارية  التدريسية  الهيئتني  أعضاء  ألداء  املستمر  التحسني   .2
الجامعة.

الهيئة  أعضاء  لدى  والتعليم  التعلم  أساليب  تطوير  يف  اإلسهام   .3
التدريسية.

4. تحديد الفئات املستهدفة للتنمية والتطوير األكادميي واإلداري.
5. اإلسهام يف تطوير القدرات البحثية لدى أعضاء الهيئة التدريسية.

Vision
Excellence in the provision of services in order to achieve a 
competitive university environment.

Mission 
Uplifting the efficiency of faculty members and administrative 
staff at the University.

Objectives
1. Spreading the culture of excellence in academic and 

administrative performance.
2. Continuous enhancement of the University’s faculty 

members and administrative staff’s performance.
3. Contributing to the development of faculty members’ 

learning and teaching methods.
4. Determining the targeted categories for academic and 

administrative development.
5. Contributing to the development of faculty members’ 

research capabilities. 



248YEARBOOK  2020 - 2019  الكتاب السنوي 

وعد ماهر عربيات
 مساعد إداري

Waed Maher  Arabyat
Administrative Assistant

مركز يعقوب نارص الدين إلحياء الرتاث
 Yacoub Nasereddin Heritage Revival Center

 د. سليم محمد خنفر
 مدير مركز يعقوب نارص الدين إلحياء الرتاث
Dr. Saleem Mohammad Khanfar

Director of Yacoub Nasereddin Heritage Revival Center

رؤية مركز يعقوب نارص الدين إلحياء الرتاث 
ورسالته وأهدافه

Vision, Mission, and Objectives of the 
Yacoub Nasereddin Heritage Revival Center

الرؤية

متيز املركز عاملياً يف إحياء الرتاث الحضاري والبيئي.

الرسالة

اإلسهام يف إبراز عنارص الرتاث الحضاري والبيئي والهوية التاريخية يف املجتمع 

األردين والعريب.

األهداف

نرش الوعي بأهمية الرتاث األردين والعريب.  .1

الربط بني البيئة وعنارص الرتاث الستثامرها يف إيجاد وعي بيئي مستدام.  .2

والطلبة  الباحثون  إليها  يحتاج  التي  واملخطوطات  الوثائق  توفري  يف  اإلسهام   .3

ألغراضهم البحثية العلمية.

الجامعة  داخل  املختصة  الجهات  مع  بالتعاون  واألثرية  الرتاثية  املواقع  توثيق   .4

وخارجها.

الحفاظ عىل املوروث الحضاري لدعم صناعة السياحة.  .5

Vision

Internationally-renowned centre for cultural and natural heritage revival.

Mission 

Contribute to highlighting the elements of cultural and natural heritage and the 

Jordanian and Arab historical identity.

Objectives

1. Raise awareness of the importance of Jordanian and Arab heritage.

2. Link the environment with heritage elements to establish a sustainable 

environmental awareness.

3. Assist in providing the documents and scrolls needed by researchers and 

students for research purposes.

4. Document heritage and historical sites in cooperation with the responsible 

parties inside and outside the university.

5. Preserve the cultural heritage to support tourism.
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مركز اإلرشاد والخدمات النفسية  
Counseling and Psychological Services Center

 د. أماين ""محمد وليد"" دغلس            
 مديرة مركز االرشاد والخدمات النفسية

Dr. Amani Mohammad Waleed Doughlas
Director of Counseling and Psychological Services Center

رؤية مركز اإلرشاد والخدمات النفسية
ورسالته وأهدافه

Vision, Mission, and Objectives of the 
Counseling and Psychological Services Center

الرؤية
التميز يف تقديم خدمات االرشاد النفسية مبا يحقق بيئة جامعية صحية.

الرسالة
وخارجها  الجامعة  داخل  النفسية  والصحة  االرشاد  مجاالت  يف  خدمات  تقديم 
للفرد  املختلفة  النمو  جوانب  بني  التوازن  حالة  وتحقيق  االضطرابات  لتقليل 

والجامعة واملجتمع وفق معايري الجودة العاملية.

األهداف
توفري خدمات اإلرشاد الفردي ملنتسبي الجامعة.  .1

توفري خدمات اإلرشاد الجمعي ملنتسبي الجامعة.  .2
توفري خدمات اإلرشاد الفردي إلفراد املجتمع املحيل.  .3

توفري املعلومات االرشادية للطالب ومنتسبي الجامعة.  .4
تفعيل نرش الوعي بأهمية اإلرشاد النفيس.  .5

تفعيل دور املركز يف الربامج الشبابية والتوعوية يف مختلف وسائل االعالم.  .6
تفعيل املشاركة االعالمية املرئية واملسموعة.  .7

عقد ورش تدريبية نفسية بحسب حاجة املجتمع املحيل.  .8

Vision

Excellent psychological services that promote a healthy campus environment.

Mission

Provide counselling and psychological services on and off campus to treat 

disorders and find a balance between individual, group and community 

development according to international quality standards.

Objectives

1. Offer individual counselling sessions to students and staff members.

2. Offer group counselling sessions to students and staff members

3. Offer individual counselling sessions to the local community.

4. Share counselling information with students and staff.

5. Raise awareness of the importance of mental health and counselling.

6. Assume an active role in youth and awareness programs via all media 

channels.

7. Appear on audio-visual media.

8. Hold psychological training workshops based on local community needs.

وعد ماهر عربيات
 مساعد إداري

Waed Maher  Arabyat
Administrative Assistant
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مركز اللغات والرتجمة 
Language and Translation Center

رؤية مركز اللغات والرتجمة
ورسالته وأهدافه

Vision, Mission, and Objectives
The Language and Translation Center

الرؤية

التميز يف خدمات الرتجمة وتدريس اللغات. 

الرسالة

للناطقني بغريها وتقديم خدمات متميزة  العربية  واللغة  األجنبية  اللغات  تدريس 

يف مجال الرتجمة من العربية و إليها من مختلف اللغات.

األهداف

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.  .1

تطوير مهارات طلبة الجامعة باللغة اإلنجليزية.  .2

تدريس اللغات األجنبية لطلبة الجامعة واملجتمع املحيل.  .3

تقديم خدمات الرتجمة لجميع وحدات ومراكز وكليات الجامعات.  .4

ومراكز  وحدات  لجميع  واالنجليزية  العربية  باللغتني  التدقيق  خدمات  تقديم   .5

الجامعة وكليات الجامعة.

تطوير املهارات اللغوية للعاملني واملدربني يف املركز.  .6

Vision
Excellence in the provision of services in order to achieve a 
competitive university environment

Mission
Creating an environment that stimulates learning and training 
to meet the needs of society in the field of language and 
translation.

Objectives
1. Providing well qualified trainers.
2. Creating and developing distinctive training programmes to 

meet the needs of society.
3. Developing the trainees’ qualitative, intellectual, and 

professional skills.
4. Contacting accredited international organizations 

responsible for international English examinations

 د.نرسين توفيق  يوسف     
 مديرة مركز اللغات والرتجمة

Dr. Nisreen Tawfiq Yousef
Director of Language and Translation Center

هبه محمد إقليم
 مساعد إداري

Hiba Mohammad  Iqliem
Administrative Assistant

هديل فايز املناصري
 مرتجمة

 Hadeel Fayez Al Manaseer
Translator

نور سامي الدباس
 مرتجمة

 Nour Sami Al Dabbas
Translator
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محمود عبد الله الدييس
 مدير مركز االستشارات والتدريب

Mahmoud Mohd Al-Disi
Director of Consulting and Training Center

هبه محمد إقليم
 مساعد إداري

Hiba Mohammad  Iqliem
Administrative Assistant

مركز االستشارات والتدريب
Consulting and Training Center

رؤية مركز االستشارات والتدريب
ورسالته وأهدافه

Vision, Mission, and Objectives of the 
Consulting and Training Center

الرؤية
الريادة يف مجايل االستشارات والتدريب.

الرسالة
التميز يف الخدمات االستشارية والتدريبية املقدمة للفئات املستهدفة.

األهداف
1. مواكبة التطورات العلمية واملهنية والفنية واالستشارية يف املجاالت 

كافة.
2. توظيف الطاقات والقدرات املبدعة يف تنفيذ برامج املركز وأنشطته.

للجهات  والفنية  العلمية  والدراسات  والخدمات  االستشارات  تقديم   .3
املختلفة.

4. اإلسهام يف تنمية املوارد املالية للجامعة.

Vision
Leadership in consulting and training.

Mission
Excellence in providing consultancy and training services for 
targeted groups.

Objectives
1. Keeping pace with scientific, professional, technical, and 

consultancy developments in all fields.
2. Employing creative capabilities in implementing the center’s 

programmes and activities.
3. Providing scientific and technical consultancies, services, 

and studies for all entities.
4. Contributing to the development of the University’s financial 

resources. 



252YEARBOOK  2020 - 2019  الكتاب السنوي 

مركز شبكة تنمية السياحة والسفر للرشق األوسط
Middle East Travel and Tourism Development Network Center

رؤية مركز شبكة تنمية السياحة والسفر للرشق 
األوسط ورسالته وأهدافه

Vision, Mission, and Objectives : 
Middle East Travel and Tourism Development Network Center

الرؤية
عىل  والّسفر  الّسياحة  قطاع  يف  املستدامة  التّنمية  تحقيق  يف  التّميّز 

مستوى الرّشق األوسط.
الرسالة

تعظيم املنافع والفرص الّناجمة عن قطاع الّسياحة والّسفر عىل مستوى 
اإلقليميّة  املنظاّمت  مع  رشاكات  إقامة  خالل  من  األوسط،  الرّشق 

والعامليّة واإللتزام بأهداف التّنمية املستدامة.

األهداف
وبحراً،  )برّاً،  إليها  والوصول  الّسياحيّة  الوجهات  بني  االتّصال  1. تحسني 

وجّواً(.
2.  تطوير إسرتاتيجيّات اإلعالم الرّقمي والرّتويج الّسياحي املشرتك لّدول 

اإلقليم. 
3.  االرتقاء مبستوى الخدمات وتطوير املنتج الّسياحي وضبط الجودة.

4. دعم اإلنتاج العلمي، واإلبتكار، والتعليم والتّدريب يف الّسياحة والّسفر. 
5.  دعم مشاريع تنمية البيئة والرّتاث الثّقايف وحاميتهام.

6.  تطوير إدارة  الوجهات الّسياحيّة وتحقيق التّنافسيّة.
7. تسهيل الّسفر للجميع.

Vision
To excel in achieving sustainable development in travel and 
tourism in the Middle East .

Mission
To maximize the benefits and opportunities of travel and tourism 
sector in the Middle East, by establishing partnerships with 
regional and international organizations, and committing towards 
achieving sustainable development goals. 

Objectives
1. Improving inter and intra connectivity between tourism 

destinations )air, land, and sea(.
2. Developing joint strategies for digital media and tourism 

promotion between regional countries.
3. Upgrading the quality of standards in tourism services, products 

and quality control systems.
4. Endorsing scientific production, innovation and education.
5. Supporting projects to protect and develop the environment and 

cultural heritage.
6. Developing tourism destination management and achieving 

competitiveness.
7. Facilitating Travel for All.
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Graduation ceremony 2010-2009 حفـــل تخريـــج
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Graduation ceremony 2011-2010 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2012-2011 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2013-2012 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2014-2013 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2015-2014 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2016-2015 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2017-2016 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2018-2017 حفـــل تخريـــج
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Graduation Ceremony 2019-2018 حفـــل تخريـــج
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د. جامنة مفيد السامل
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Committee President
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 عضًوا
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Graphic Designer

نجوان هاين سعادة
عضًوا

Najwan Hani Saadeh
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أمجد رايق خليل
عضًوا

Amjad Rayeq Khalil
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عضًوا

Noureddin Ahmad Amawi
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