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جاللة المغفور له الملك 
الحسين بن طالل طّيب الله ثراه
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حضرة صاحب الجاللة الهاشمّية
الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم
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صاحب السمو الملكّي األمير 
الحسين بن عبدالله الثاني ولّي العهد المعظم





مجلس األمناء
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معالي األستاذ الدكتور محمد الذنيبات
 رئيس اجمللس

اأمناء اجلامعة، ا�ستنادًا لقانون    يت�سكل جمل�س األأمناء باإرادة ملكية، وبتن�سيب من رئي�س الوزراء، ويتوىل جمل�س 
اخلطة  واإقرار  للجامعة،  العامة  ال�سيا�سة  ر�سم  العالقة:  ذات  وال�سالحيات  املهام  من  العديد  األأردنية   اجلامعات 
ال�سنوية واألإ�سرتاتيجية للجامعة، وذلك بناًء على تن�سيب جمل�س اجلامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها، وتقييم اأداء 

اجلامعة من اجلوانب األأكادميية، واألإدارية، واملالية، والبنية التحتية. 

 ويقوم املجل�س مبناق�سة التقرير ال�سنوّي للجامعة ويرفقه ملجل�س التعليم العايل لالإطـالع عليه، وي�سعى املجل�س لدعم 
م للجامعة. املوارد املالية للجامعة وتنظيم �سوؤون ا�ستثمارها، وقبـول الهبات واملنح والو�سايا التي تقدَّ

ويقوم املجل�س اأي�سا، بتعيني نواب الرئيـ�س، والعمــداء، والتن�سيب ملجل�س التعليم العايل باإن�ساء الكليات، واألأق�سام، 
واملعاهد، واملراكز ال�سحية التابعة لها داخل اململكـة، والتن�سيب ملجل�س التعليم العالـي با�ستحداث الربامج والتخ�س�سات 

األأكادميية ودجمها يف غريها اأو اإلغائهـا.

جمل�س  من  بتن�سيب  وذلك  التخ�س�سات،  خمتلـف  يف  اجلامعية  الر�سوم  حتديد  �سالحيات  اجلامعة  اأمنـاء  وملجل�س 
اجلامعة، واإقرار املوازنـة ال�سنوية للجامعة، وبياناتها املالية اخلتامية، ورفعها ملجل�س التعليم العايل للم�سادقة عليها.

 ويتمتع املجل�س ب�سالحية التن�سيب ملجل�س التعليم العايل باملوافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي 
على  عنها  املنبثقة  العلمية  والتخ�س�سات  الربامج  ح�سول  �سريطة  اململكة،  خارج  ومثيالتها  اجلامعة  بني  والثقايف 

األعتماد اخلا�س، ومراعاة األأ�س�س التي ي�سعها املجلـ�س لالتفاقيات التي توؤدي للح�سول على درجات علمية.

مجلس األمناء
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معالي أ.د. عبد اجمليد العزام

مجلس األمناء

عطوفة السيد عبدالله الفناطسة

سعادة  أ.د. مصلح  النجار

عطوفة أ.د. عبد اخلرابشة

سعادة  أ.د. هاني احلمايدة

معالي السيد باسل الطراونة
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سعادة  السيد عبد الكرمي اجلازيسعادة  السيد يوسف احلمادين

مجلس األمناء

أ.د.عاطف اخلرابشة
 رئيس اجلامعة

السيد طارق علي الفالحات
أمني سر املجلس

سعادة الدكتور محمد العتوم سعادة  الدكتور عدنان املغربيسعادة الدكتور جميل الشقيرات
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مجلس الجامعة
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يتوىل جمل�س اجلامعة برئا�سـة رئيـ�س اجلامعة، وع�سوية نائبي الرئيـ�س والعمـداء واألأ�ساتذة األأع�ساء يف 
املجل�س امل�سوؤوليات ذات ال�سلـة مب�ساريع اجلامعة، وموازنتها، وح�ساباتها اخلتامية ورفعها اإىل جملـ�س األأمنـاء، 
باألإ�سافـة اإىل النظر يف التقاريـر ال�سنوية التي يقدمها اإليه رئيـ�س اجلامعة وتقييم عمل اجلامعة يف �سوء 
�سيا�ستها العامة، وتعليق الدرا�سة كليًا اأو جزئيًا يف اجلامعة للمدة التي يراهـا منا�سبة مع مراعاة اأحكام قانون 

اجلامعة.

ويقوم جمل�س اجلامعة بالعمل على رفع م�ستوى اخلدمات التي تقدمها اجلامعة يف جماألت التعليم والبحث 
العلمـي والتدريب واخلدمة العامة، ودرا�سة اخلطة ال�سنويـة مل�ساريـع اجلامعة األإمنائية التي يعدها الرئي�س، 
ورفعها اإىل جمل�س األأمناء ألإ�سدار قراره ب�ساأنها،  والتن�سيب اإىل جمل�س األأمناء مبقـدار الر�سوم التي ت�ستوفيها 
اجلامعة من طلبتها ألتخاذ قراره ب�ساأنها، وبحث م�سروعات اأنظمة اجلامعة، وتعليماتها أل�ستكمـال األإجراءات 
الالزمة ب�ساأنها، واملوافقة على م�سروع املوازنة ال�سنوية للجامعة، وبياناتها املالية اخلتامية متهيدًا لرفعها اإىل 
جمل�س األأمناء، واملوافقة على تقارير اأداء اجلامعة واأن�سطتها واإجنازاتها متهيدًا لرفعها اإىل جمل�س األأمناء، 

والنظر يف اأي اأمور اأخرى تتعلق باجلامعة يعر�سها الرئي�س عليه.

أ.د.عاطف علي اخلرابشة
 رئيس اجمللـس

مجلس الجامعة
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د. معاذ السفاسفة
مدير مركز التطوير األكادميي

وضمان اجلودة

د. بشير تركي كريشان
ق.أ. عميد شؤون الطلبة

د. خالد عاشق أبو تايه
ق.أ. عميد كلية العلوم التربوية

السيد أحمد عوض آل خطاب
مدير وحدة الشؤون املالية

مجلس الجامعة

أ.د. حنان حسن صالح
عميد كلية األميرة عائشة بنت احلسني 

للتمريض والعلوم الصحية

د. خالد محمود دوينع
ممثل كلية الهندسة

أ. د. أحمد محمد أبو جري
نائب الرئيس للشؤون األكادميية

السيد عبدالله ماجد آل املعاني
مدير وحدة القبول والتسجيل
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د. إبراهيم مصباح
ممثل كلية تكنولوجيا

املعلومات

د. وليد العاليا
ممثل كلية القانون

د. جبريل أبراهيم الطورة
ممثل كلية العلوم

مجلس الجامعة

د. رناد العبادي 
ممثل كلية اآلداب

د. عاطف احملاميد
ممثل كلية اآلداب

د. عايد العظامات
ممثل كلية العلوم

أ. د. سليمان آل خطاب
ممثل كلية إدارة

األعمال واالقتصاد

أ. د. محمد الشريده
ممثل كلية

العلوم التربوية

السيد بكر اخلليفات
ممثل كلية إدارة

األعمال واالقتصاد

د. رائد صالح
ممثل كلية

العلوم التربوية

د. حسام الصنات
ممثل كلية الهندسة

د. بالل أبو هاللة
ممثل كلية البترا
للسياحة واآلثار

د. مخلص عبابنه
ممثل كلية البترا
للسياحة واآلثار
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املدرس طاهر العطيوي
ممثل كلية تكنولوجيا 

املعلومات

م. وجدي الضالعني
مدير مديرية

أشغال معان

د. هيام األعرج
ممثل كلية التمريض

د. خلدون النوافله
ممثل كلية التمريض

د. إبراهيم مصباح
ممثل كلية تكنولوجيا

املعلومات

أ. د. سليمان الفرجات
رئيس مجلس مفوضية

سلطة إقليم البترا

مجلس الجامعة

السيد إيهاب أبو جري
ممثل خريجي الطلبة

الطالب محمد املغربي
ممثل طلبة اجلامعة

الطالب عز الدين الفرجات
ممثل طلبة اجلامعة
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مجلس العمداء
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أ. د.  عاطف علي اخلرابشة
رئيس اجمللـس

يتوىل جمل�س العمـداء �سمن �سالحياته، وطبقًا ألأحكام القانون واألأنظمة ال�سادرة، و�سع التقومي اجلامعي 
)التعيني  جلنة  خالل  من  وذلك  ونقلهم،  وتثبيتهم،  وترقيتهم،  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  وتعيني  ال�سنوي، 
التدري�س  اأع�ساء هيئة  واإيفاد  راتب،  العلمي واألإجازات من دون  التفرغ  اإجازات  والرتقية(، وكذلك منحهم 
يعملون  ممن  األأكادميي،  املجال  يف  العاملني  والفنيني  البحث  اأو  التدري�س،  وم�ساعدي  املتفرغني  واملحا�سرين 
يف اجلامعة، اأو ارتبطوا للعمل معها، ومتديد مدة تلك البعثات، واأية اأمـور اأخرى تتعلق باملوفدين منهم، وفقًا 
للطرق التي تراها منا�سبة لغايات الرتقية، والنقل، والتثبيت. كما يتوىل املجل�س تقومي اأعمال اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية، واأ�ساليب تدري�سهم، وبحوثهم العلمية، كما يتوىل جمل�س العمـداء تقومي م�ستوى التح�سيل العلمي 
لطلبة اجلامعة وعملية التدري�س اجلامعي، واتخاذ األإجراءات ال�سرورية لرفع م�ستوى التعليم والبحث العلمي 
يف اجلامعة ح�سب األحتياجات الوطنية، والنظر يف م�ساريع خطط الدرا�سة املقدمة من الكليات ومناق�ستها 
وحتديد  الطلبة،  انتقال  تعليمات  وو�سع  األأمناء،  جملـ�س  اإىل  الطالب  قبـول  �سروط  وتن�سيب  واإقرارها، 
اأعدادهم، والتن�سيق بني اأعمال الكليات، وتتبع ن�ساطها العلمي، ومنح الدرجات العلمية والفخرية وال�سهادات، 

واإن�ساء كرا�سي األأ�ستاذية.  

مجلس العمداء
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مجلس العمداء

أ.د. أحمد محمد أبو جري
نائب الرئيس للشؤون األكادميية

أ. د. زياد السالمني
عميد كلية البتراء للسياحة واآلثار

أ.د. جبريل اخلشمان
عميد كلية العلوم التربوية

أ.د. سليمان سند السبوع
 عميد كلية إدارة األعمال

أ.د. عادل آل خطاب
عميد البحث العلمي والدراسات العليا

أ.د. هاني النوافلة
عميد كلية الهندسة

أ.د. حنان صالح
ق.أ. عميد كلية األميرة عائشة بنت احلسني 

لتمريض والعلوم الصحية

أ.د.صالح فايز الشراري 
عميد كلية القانون
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مجلس العمداء

د. خالد عاشق أبو تايه
ق.أ. عميد كلية العلوم التربوية

د. علي محمد الذيابات
ق.أ. عميد كلية األداب

د. بشير تركي كريشان
ق.أ. عميد شؤون الطلبة

د. ليالي حسني املزايدة
ق.أ.  عميد كلية تكنولوجيا املعلومات
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رئاسة الجامعة
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كلمة الرئيس

ابنائي الطلبة ..أسرة اجلامعة
يسعدني اليوم أن أهنئكم وأهنئ نفسي وزمالئي بتخريج الفوج الثالث والعشرين من 
طلبة جامعة احلسني بن طالل وأن اشارككم هذه الفرحة في يوم حصاد وتتويج جلهد 
دائم ومتواصل بذلتموه على امتداد حياتكم الدراسية في اجلامعة وحققتم خاللها 
مخلصني  ابناًء  ونقدمكم  واعتزاز  بفخر  للوطن  نزفكم  اذا  أننا  النجاح.  متطلبات  كل 
، بعد ان مت  وبناة حقيقني لتساهموا في نهضته ومسيرة تطوره بكل امانة واخالص 
إعدادكم اإلعداد األمثل وتزويدكم بالعلم النافع والتدريب الالزم لتكونوا خير سفراء 

جلامعتكم والتي تطمح لتكون في الصدارة بني شقيقاتها من جامعات الوطن.

ابنائي الطلبة ... 
ان اجلامعة بيئة ورسالة وحصن للحرية الفكرية والكرامة االنسانية ومواطن للخلق 
واالبداع ومشعل للمعرفة في ركب احلضارة االنسانية ، وانه التزاما بهذا املفهوم تضع 
احملصن  االنسان  بناء  اهتماماتها  اولى  في  تأسيسها  منذ  طالل  بن  احلسني  جامعة 
بقيم العلم واملعرفة وهي لذلك تسعى الى التطوير البناء باستمرار في مناهجها وفي 
البيانات  علم  ضمنها  من  حديثة  تخصصات  مؤخرا  استحدثت  ان  فكانت  برامجها  
املتجددة  الطاقة  وهندسة  واملعلومات  الشبكات  امن  وهندسة  االصطناعي  والذكاء 
سعيا منها ملواكبة ما يتطلبه سوق العمل وتالئم متطلبات التنمية في اجملتمع احمللي 
واالقليمي ، واننا نعدكم ان نصل الليل بالنهار للنهوض مبستوى جامعة اغلى الرجال 

احلسني بن طالل لتكون منارة علم مميزة .
ابنائي اخلريجني...

 ال يفوتني ان اتقدم بالشكر اجلزيل من الزميالت والزمالء اعضاء الهيئتني التدريسية 
واالدارية على جهودهم الرائعة التي لوالها ملا حتقق النجاح وال متت املسيرة املباركة.

التبريك بتخريج  وارق عبارات  التهنئة  االمور بأصدق مشاعر  اولياء  واتقدم من  كما 
ابنائنا االعزاء على قلوبنا 

رئيس اجلامعة
أ.د. عاطف اخلرابشة
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أ. د.  عاطف علي اخلرابشة
رئيس اجلامعة

رئاسة  الجامعة
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رئاسة  الجامعة

أ. د. أحمد محمد أبو جري
نائب الرئيس للشؤون األكادميية
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رئاسة  الجامعة

السيد باسل أبو درويش
مستشار الرئيس لشؤون االستثمار والتطوير

السيد طارق علي الفالحات
مستشار الرئيس لشؤون املتابعة اإلدارية
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رئاسة  الجامعة

د. ا�سماعيل البحري
م�ساعد الرئي�س لل�سوؤون األمنية
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نبذة عن الجامعة
ـز«  جامعة احل�سني بن طالل و�سعار » ن�سعى نحو التميُّ

اإىل تقديـم  ت�سعـى  العايل  للتعليم  موؤ�س�سة وطنية  بناء  القائمون على اجلامعة منذ فرتة مبكرة من عمرها �سرورة  اأدرك   
اجلديد والنوعي وعدم التكرار يف الربامج واملدخالت األأكادميية واألإدارية، للو�سول اإلـى منـوذج للجامعـة املعا�سـرة. وبنـاء علـى 
ز ( اآملًة بذلك اأن  هـذه الروؤيـة الطموحة رفعت اجلامعة �سعار )جامعـة احل�سني بن طالل 2000م-2008م ...ن�سعى نحو التميُّ

ز مع اكتمال اخلطة امل�ستقبلية التي ي�ستمّر تنفيذها ت�سع �سنوات.  حتقق روؤيتها يف التميُّ

ولقد جاءت مربرات هذا ال�سعار وم�سوغاته انطالقًا من مراجعة م�سرية التعليم العايل يف األأردن خالل العقود املا�سية بكل 
اإجنازاته الكبرية والتحديات التي يواجهها يف هذه املرحلة؛ ولذا تتلخ�س املربرات  فيما يلي :-

1-األإ�سهام يف تطوير التعليم العايل الوطني واألبتعاد عن التكرار و الت�سابه واألنتقال من الرتاكـم الكمـّي اإىل التميـز الكيفـّي.

2- األ�ستجابة ملتطلبات التنمية الوطنية يف هذه املرحلة عامة ومتطلبات البيئة املحلية يف اإقليـم اجلامعة وجمتمعها خا�سة.

3- مواكبة الرتاكم العلمي الكبري الذي ي�سهده العامل واأل�ستفادة من معطيات ثورة املعلومات واألت�ساألت. 

ـز  التميُّ امل�ستقبلية بغية حتقيق  ال�سعار ومعطياته يف كافة براجمها وخططها  اإدخال م�سمون هذا  اإىل  ولقد �سعت اجلامعة 
النوعي والكيفي الذي ينعك�س مبا�سرة على خمرجات اجلامعة املتمثلة باخلريجني وباألإنتاجية العلمية، وباألإنتاجية املجتمعية، 

ويرتكز م�سمون ال�سعار يف املحاور التالية :-

ـز يف الربامج العلميـة التي بينتها اخلطـة امل�ستقبليـة للجامعـة يف الكليـات واألأق�سام والتخ�س�سات. -  التميُّ

اإقليم اجلامعة )حمافظتي معان والعقبة( وجمتمعها �سمن  والب�سرية يف  الطبيعية  البيئتني  التميز يف األ�ستجابة ملتطلبات    -
م�سارات اخلطة امل�ستقبلية.

التميُّز يف البحث العلمي عن طريق توفري األأطر الت�سريعية؛ لت�سجيع املعرفة التطبيقية من خالل و�سع اأوزان خا�سة للبحوث   -
اجلامعة  اإقليم  يف  والب�سرية  الطبيعية  البيئتني  مت�ّس  ق�سايا  تعالج  والتي  للرتقية،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  يقدمها  التي 

وجمتمعها. 

ـز يف العالقـة مع املجتمعات املحليـة باألنتقال من املفهوم التقليدي خلدمـة املجتمع اإىل مفهوم اإنتاجية املجتمع، والذي  التميُّ  -
يركز على حزمـة من الربامج واخلطط وامل�ساريـع التـي تهـدف اإىل تاأهيـل وتـدريب الفئات غري املنتجة وحتويلها اإلـى فئـات 

فاعلـة ومنتجـة، وربط هـذا التوجـه مبفهـوم التنميـة امل�ستدامـة للمنطقـة .

ز يف املخرجات التعليمّية:     التميُّ

للطالب  خدمة  خمترباتها   يف  والتجهيزات  التقنيات  اأحدث  ا�ستخدام  خالل  من  خمرجاتها  يف  التمّيز  اإىل  اجلامعة  ت�سعى 
والعملية التعليمية، حيث يتوفر يف اجلامعة ما يلي: 

- ع�سرة خمتربات حا�سوب ب�سعات خمتلفة باأحداث املوا�سفات العامليـة.

- األأجواء األأكادميية التي تعزز التعليم الذاتي واألنفتاح على العامل والقدرة على حّل امل�سكالت والتزود باملهارات الع�سرية مع 
حر�سها ال�سديد على األحتفاظ باألأ�سالة والُهوية العربية األإ�سالمية واألإن�سانية.

- بيئة غري منهجية هادفة وفق خطط مدرو�سة يق�سد منها بناء �سخ�سية متوازنة م�سلحة مبنظومة من القيم الوطنية واألإ�سالمية واألإن�سانية.

- بيئة غري منهجية هادفة وفق خطط مدرو�سة يق�سد منها بناء �سخ�سية متوازنة م�سلحة مبنظومة من القيم الوطنية واألإ�سالمية واألإن�سانية.
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إصدار سلسلـة بحوث وحوار الثقافـة الوطنيـة:

من  مجموعـة  نشر  تتضمن  والتي  الوطنيـة  الثقافـة  وحوار  بحوث  سلسلة  بإصدار  طالل  بن  احلسني  جامعـة  استمرت 
الكتب واملؤلفات، ورعايـة البحوث والدراسات العلميـة املعنيـة بالثقافـة الوطنيـة ببعديها احمللي األردني والقومي العربي، 
وتتناول السلسلـة مشروع النهضـة الوطني األردني، ودور القيادة الهاشميـة الوطني والقومي واإلنساني، والدولـة واجملتمع 
في األردن، واألرض واإلنسان في األردن عبر العصور، وذلك بهدف الكشف عن شرعيـة اإلجناز والتاريخ واالستمراريـة 

وإرادة اإلنسان األردني في االستجابـة للتحديات والقدرة على التغيير اإليجابي والتكيف والعطاء وإدارة الندرة.

البحث  بأدوات  واملعرفـة  بالوعي  الوطنيـة  الثقافـة  تأهيل  إعادة  االسهام في  الى  السلسلـة  كما تهدف اجلامعـة من هذه 
العلمي إسهامًا في التكامل السياسي واالندماج االجتماعي، وبناء منظومـة قيم وطنيـة متكاملـة تعزز اإلجناز وترفع من 

قيم النجاح وتؤكد احلضور الوطني، وتعد هذه السلسلـة وتشرف عليها دائرة العالقات العامـة واإلعالم في اجلامعـة.

موقع اجلامعة:

تقع اجلامعة في مدينـة معان جنوب العاصمـة عمان بحوالي ) 220 كلم( ومتتاز البيئة احمليطة باجلامعـة بالتنوع الطبيعي 
واحلضاري، إذ توجد بالقرب من مدينة معان مواقع أثرية وتاريخيـة متعددة ،أهمها مدينـة البتراء التي تبعد عن معان 30 
كلم، وتضم الى جانب املواقع االثرية خدمات فندقية وسياحيـة متنوعـة، والى اجلنوب من معان تقع مدينـة العقبـة على 
خليج البحر األحمر الذي ميتاز ببيئـة بحريـة جّذابـة، وتنتشر املواقع التاريخية واألثريـة في مواقع متعددة في محيط 

اجلامعة. 

احلرم اجلامعي الدائم:

    بدأت اجلامعـة عامها الدراسي 2005/2004 في موقعها الدائم الذي يشتمل على ثالث مراحل إنشائية، حيث تضمنت 
وادي  اآلثار في مدينـة  و  للسياحـة  البترا  كليـة  الى مبنى  إضافة  مباني  وتسعـة  التحتيـة  البنية  إنشاء  األولـى  املرحلـة 
موسى. وقد انتهت اجلامعـة من تنفيذ املرحلـة الثانيـة من إنشاء املوقع الدائم، والتي أعطت دفعـة أخرى إلى األمام في 
مسيرة اجلامعـة، حيث شملت هذه املرحلـة على بناء كليـة اآلداب، وكليـة إدارة األعمال واالقتصاد، ومبنى عمادة شؤون 

الطلبـة ووحدة القبول والتسجيل.

التصاميم :

روعي في تصميم مباني اجلامعـة وجود سمات معماريـة تعكس اخملزون احلضاري للُهويـة التراثيـة واحلضاريـة األردنية، 
إذ تبرز فيها سمات العمارة النبطيـة في البترا وسمات معماريـة من قلعـة الشوبك، وأخرى من عمارة قصر امللك املؤسس في 

معان، إلـى جانب بعض سمات العمارة املعاصرة، كما مّت استخدام املساحات الفارغـة بشكل يخدم احلياة الطالبيـة.

املرافق واإلمكانيات احلاليـة:

املتكاملـة  الصفيـة  القاعات  املباني  هذه  توفر  حيث  وطالبـة،  طالبًا  االف  عشرة  إلى  االستيعابيـة  اجلامعـة  طاقـة  تصل 
واخملتبرات العلميـة واملشاغل وورش العمل الدائمـة ومصادر التعلم املرتبطـة بالتخصصات والبرامج الدراسيـة إلى جانب 

املرافق اإلدارية املتعددة واملطاعم والساحات.

نظام الدراسـة:

استخدام  مثل  التدريس  في  احلديثة  التدريس  أساليب  وتستخدم  الكامل،  االنتظام  هو  اجلامعة  في  الدراسة  نظام    
احلاسوب، والوسائط املتعددة، واحلوار واملناقشة، والتعلم الذاتّي .

اجلانب املؤسسي اإلداري:

استكملت اجلامعة هيكلها التنظيمي بإنشاء الكليات واألقسام األكادميية، إضافة إلى الدوائر اإلدارية الالزمة. كما أجنزت 
منظومتها التشريعية لتأكيد املنهج املؤسسي الالزم لعملية التطوير والتحديث في اجلامعة.
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بالنون رُب العر�ِس َاأق�سَم والقلْم                   معنًى عظيمًا قد حوى ذاك الَق�ســْم   
فًا بقلٍب واحٍد عالـــــــي الِهمــــــــْم بالعَلِم واألإميــــــاِن ن�سمو للُعـــال                     �سّ   

                                  من�سي بجامعِة احل�سنِي اإىل األأماْم
                                      بقيادِة امللِك العظيـــــــِم اإىل القمْم

فر�ساُن علٍم والعزميُة  كاحلديْد                  نرنو اإىل العليـاِء يف عـــزٍم اأكيـــــــــْد   
لُنِعَد لالأجيـــاِل نهجًا نيــــــــــــــًرا                   وِلرََنَفَع البنياَن يف العهـِد املجيــــــــْد   

                                      من�سي بجامعِة احل�سنِي اإىل األأمــاْم
                                   ُم�ستاأنفنَي "احلـــــــُق يعلو" من جديْد

عهدًا ل�سْوِبكنا وبرتاِء اجلــــــدوْد                 ولـــِعزِّ �سهِل معاَن من ما�سي العهــوْد   
ما                 اأن َنحفَظ األأردَن خفــــــــــاَق البنوْد ّحوْا وجادوا بالِدّ ولُطِهر من �سَ   

                            من�سي بجامعِة احل�سنِي اإىل األأماْم
                                 مبفاخِر األإجناِز يف درِب ال�سمـــــوْد

يا موطَن األأبطاِل اأق�سمَنا اليمنْي                للنه�سِة الكربى �سنم�سـي جاهديـــْن   
بعلِومنا نحـــــو الّتمّيِز دائمــــــــــــًا                ن�سعى بفكِرِ املبدعيـــــَن املنتمـــــــــنْي   

                                 من�سي بجامعِة احل�سنِي اإىل األأماْم
                                       لَتَظل يا اأردُن مــــــــرفوَع اجلبــــــنْي

َل يف العلياِء عر�َس العــاملـــــــنْي                                         وحَتِ

�سعر : يو�سف �سكري

نشيد  الجامعة
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كلية  العلوم التربوية



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

34

د. خالد عاشق أبو تايه
عميد الكلية

املناهج  قسم  هما:  قسمني  تضم  وكانت  2000/1999م،  اجلامعي  العام  يف  التربوّية  العلوم  كلية  ُأنشئت 
والتدريس، وقسـم مـواد متطّلبـات اجلامعـة، ويف عام 2004م، مت استحداث قسم التربيـة اخلاصـة، ومع بداية 
يف  الثالث  القسم  ليصبح  التدريس،  القسم  باشر  2006/2005م،  اجلامعي  العام  من  األول  الدراسي  الفصل 

الكلية.
التدريس يف اجلامعة، من  التعليمية لدى أعضاء هيئة  الّتربوّية  الكفاءات  الكلّية على تطوير  تعمل هذه 
خالل البحوث والدراسات والبرامج التدريبية بشكٍل دوري ومستمر، إضافة إلى احللقات الدراسية وورش العمل 
يف مختلف املجاالت، وتعمل هذه الكلّية على تطوير كفاءات املعلمني واملديرين واملشرفني والباحثني يف املجاالت 

التربوية، من خالل إدارة مجموعة من البرامج التربوية واإلشراف عليها وتنفيذها.
إلى  العربية اإلسالمية لدى طلبتها، ومتكينهم من نقل ذلك  الوطنية  بناء الشخصية  إلى  الكلّية  تسعى 
أبنائنا يف مدراس التعليم العام واخلاص، وتنمية العقل الواعي املتفتح املتفاعل مع مستجدات احلياة بروح 

إبداعية خاّلقة، تتميز بأصالتها العربية اإلسالمية املعاصـرة مـن خـالل خطـط وبرامـج تدريسيـة متطـورة.
وقد مت مؤخرا حتديث اخلطط الدراسية وتطويرها مبا يتالئم مع توجهات وخطط التعليم العالي احلديث 
التي تنص على ادماج التعليم اإللكتروني وتنويع أشكال وأمناط التلعليم مابني وجاهي ومدمج ومتزامن وغير 

متزامن ، وإلكتروني . 
والتربية  اإلرشاد  تخصص  مثل:  جديدة،  تخصصات  إنشاء  على  املستقبلية  خططها  يف  الكلية  وتعمل   
اخلاصة، وتخصص اإلدارة وأصول التربية، وتخصص التربية الرياضية، وتدّرس الكلية تخصص برنامج دكتوراه 
الفلسفة يف املناهج وأساليب التدريس وبرنامج املاجستير يف املناهج العامة وطرق تدريسها، وبرنامج املاجستير 
يف تخصص اإلرشاد األسري، وبرامج الدبلوم يف تكنولوجيا املعلومات، ودبلوم اإلدارة املدرسية، وصعوبات التعليم 
املاجستير  درجتي  على  للحصول  املتميزين  الطلبة   من  عدد  ترشيح  إقرار  مّت  فقد  لذلك  ومتهيدًا  )سابقًا(، 
والدكتوراة ، لتعزيز اجلسـم األكادميـي فـي   الكليـّة واجلامعـة. ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس يف الكلّية )46( 

من  حملـة الدكتـوراة واملاجستيـر .
ويتبع الكلية وحدة املدرسة والروضة حيث تعد مبثابة املختبر العلمي ولطلبة الكلية مبختلف تخصصاتها 

لتتطبيق التدريب العملي .
وهناك توجه لبناء شراكه حقيقة مع وزارة التربية والتعليم ممثلة ملديرية تربية قصبة معان ، وذلك من 

أجل عمل مدرسة منوذجية للبنني من صف اخلامس األساسي وحتى الصف العاشر للبنني . 

كلية العلوم التربوية
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كلية العلوم التربوية

د. أبراهيم عطاهلل اجلعافرة 
نائب العميد

د. رائد عمر صالح
مساعد العميد لشؤون الطلبة

لية يو  ال ا
د. أحمد عدنان آل خطاب

مساعد العميد للتربية العملية
د. نور طالل البدور

مديرة وحدة مدرسة وروضة اجلامعة

السيدة لينا عبد الرحمن الطويسي
مساعد العميد لشؤون ضبط اجلودة

السيد جميل عبد احلميد الطورة
مساعد مدير وحدة

سمير سالم اخلطيب
رئيس الديوان

رميا محمد الطوارة
خالد أحمد احلجازي
خليل أحمد كريشان
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د. منصور حامد التلهوني
رئيس القسم

ي الت  ال 

باشر قسم املناهج و التدريس كأحد أقسام كلية العلوم التربوية عمله يف بداية الفصل 
اآلتية:  األهداف  حتقيق  إلى  القسم  ويسعى  2000/1999م،  اجلامعي  العام  من  الثاني 
إعداد املعلمني للتدريس يف املراحل التعليمية املختلفة، وإجراء البحوث العلمية التي 
إلقاء  خالل  من  املجتمع  وخدمة  بها،  والنهوض  التربوية  العملية  تطوير  إلى  تهدف 

احملاضرات وعقد الندوات وورش العمل ألبناء املجتمع احمللي.  
 ومينح القسم الذي يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس فيه )31( عضوا الدرجات العلمية 

اآلتية: 
- البكالوريوس يف التخصصات اآلتية: معلم صف، ورياض األطفال.

- املاجستير يف املناهج والتدريس.
املعلومات،  وتكنولوجيا  التربية،  يف  العام  الدبلوم  اآلتية:  التخصصات  يف  الدبلوم   -

والدبلوم املهني يف اإلدارة املدرسية.
- دكتوراه الفلسفة يف املناهج وأساليب التدريس.
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ي   ة الت ي      

أ.د. محمد عبدالكرمي الطراونة
أستاذ

أ.د. عمر سالم اخلطيب
أستاذ 

أ. د. عيد حسن الصبحيني
أستاذ

د. اسامه مرزوق كريشان
أستاذ مشارك

أ. د. محمود سليمان بني عبدالرحمن
أستاذ 

أ. د. محمد خليل أبو الرب
أستاذ

أ. د.  محمد سالمه الرصاعي
أستاذ

أ.د.  املثنى مصطفى قساميه
أستاذ 

أ.د. دميه محمد وصوص
أستاذ

د. ختام محمد الغزو
أستاذ مشارك 

أ. د. مصطفى عودة  جويفل
أستاذ

د. انتصار تركي الضرابعة
أستاذ مشارك

د. عبداهلل سليمان املراعية
أستاذ مشارك 

د. عدنان محمد الطويل
أستاذ مشارك
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ي   ة الت ي      

د. خالد عاشق أبو تايه
أستاذ مشارك

د. إبراهيم عطااهلل اجلعافرة
أستاذ مشارك

د. سامي فواز اجلازي
أستاذ مشارك

د.رميا أسعد أبو عمر
أستاذ مشارك

د. حابس سعد الزبون
أستاذ مشارك

د. بكر سميح املواجدة
أستاذ مشارك

د. رائد عمر صالح
أستاذ مشارك

د. رهام محمد املهتدي
أستاذ مشارك

د. حسن عبدربه احلسنات
أستاذ مشارك
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د.أحمد عدنان آل خطاب
أستاذ مساعد 

د. أمني دخل اهلل البدور
أستاذ مساعد

  د. أسماء علي أبو قبيطة
أستاذ مساعد

د. حسني علي اللواما
أستاذ مساعد

ي   ة الت ي      

د.أمجد فرحان الركيبات
أستاذ مشارك

د. منصور حامد التلهوني
أستاذ مساعد
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�����س����ادي ذي�������اب ح�������س���ن اجل������ازي
م����ن����ال ج���م���ي���ل ع���ي���د ال���رك���ي���ب���ات
م�����رمي ه����ذل����ول ع��ق��ي��ل ال��ع��ث��ام��ن��ه
ف�������دوى ����س���ال���ح �����س����امل امل���راع���ي���ه

ع������ب������داهلل زه�������ر م�������س���ل���م ع�������س���اف
ال��ن��ع��ي��م��ات م����ط����اوع  ���س��ب��ح��ي  روان 
ال����ذي����اب����ات م���ط���ي���ل���ه  �����س����امل  والء 
���س��ح��ر ح�����س��ن ع����ب����داهلل اب�����و ع����وره

����س���ف���ا ���س��ل��ي��م��ان ع���ط���ي���ه ال��ن��ع��ي��م��ات

و ال ا    ري م  التربية    بلوم الع ال

و ال ال     ري م  التربية    بلوم الع ال

ي    ر ال ال تو  م  التربية   ال بلوم الع ال

ابو خن�سه �سليمان  احمد عبداهلل 
العمارين حممد  اهلل  عطا  منى 
ا���س��م��اء ح�����س��ن ع����وده ال��ذي��اب��ات
ال�سعيدات ا�سماعيل  علي  روان 

الـــنـــعـــيـــمـــات مـــحـــمـــد  هــــــــــارون  روان 
محمد غالب هــارون قاسم اخلطيب
ــاريــــن ــمــ ــعــ الــ ســـــالـــــم  ــمــــد  مــــحــ روان 
احلسنات ابــراهــيــم  سليمان  مصعب 
ــديـــن ــعـ ــيـ ــسـ ــيــــل مــــحــــمــــد املـ ــلــ نــــــــور خــ
ــوره ــ ــ ــطـ ــ ــ ــد حـــــمـــــد الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ســــــــائــــــــده احـ
ــي الــــرفــــايــــعــــه ــ ــلـ ــ اجنـــــــــــود احــــــمــــــد عـ
ريــــــــــــف مـــــحـــــمـــــد حــــــســــــن الــــــــبــــــــدور
رنـــــــــــــــــا عـــــــــلـــــــــي خـــــــلـــــــيـــــــل مــــــعــــــتــــــوق
ــد الــعــمــريــني ــمــ ــالــــب احــ ــود غــ ــمـ ــحـ مـ
الشخيبي الــســالم  عبد  محمد  هبه 
ــاريـــن ــمـ ــعـ ــلــــف الـ ــمـــد خــ ــه مـــحـ ــيـ ــفـ صـ
ــح مـــحـــمـــد الــغــنــيــمــات ــالــ بـــثـــيـــنـــه صــ

ــري ــ ــصـ ــ ــه فـــــــــــواز ســــــالــــــم املـ ــ ــمـ ــ ــاطـ ــ فـ
ــــالل دمـــيـــثـــان الـــنـــواصـــره ــنــــور طـ امــ
ــي ــ ــ ــورانـ ــ ــ فـــــاطـــــمـــــه ذيــــــــــب عـــــلـــــي حـ
نهاد عبد املجيد طعمه املستريحي
ــا ابـــراهـــيـــم ســلــيــمــان الــصــانــع ــ رميـ
اخلتاتنه الــكــرمي سلمان  عبد  ربــى 
وائــــــــــــل مــــحــــمــــد صــــبــــحــــي الـــــفـــــرا
ــد الـــــــزوايـــــــده ــمــ يـــــزيـــــد عــــلــــي مــــحــ
ــر الـــــزوايـــــده ــاصــ ــد نــ ــيـ ــبـ ــه اعـ ــيـ ــامـ سـ
مـــنـــصـــور رفـــيـــق مـــحـــمـــود الــشــويــخ
ــد الــــنــــجــــادات ــيــ ــم عــ ــ ــالـ ــ ــــف سـ ــوسـ ــ يـ
عــامــر ســلــيــمــان مــوســى احلــمــاديــن
امـــــيـــــنـــــه ســــلــــيــــمــــان بـــــنـــــي عـــطـــيـــه

ــيـــمـــات ــنـــعـ الـ مـــحـــمـــد  بـــخـــيـــت  رمي 
ـــه ــعـ ــاجــ ــنــ امــــــــــل نــــــــــــزال مــــحــــمــــد املــ
ــى خـــلـــف اخلـــلـــيـــفـــات ــوســ احـــــــالم مــ
ــيـــه ــانـ ــداهلل الـــدمـ ــ ــبـ ــ رشــــــا مـــحـــمـــد عـ
فـــاطـــمـــه خـــلـــف مــحــمــد الــلــطــايــفــه
ــه ــايــ مـــــنـــــيـــــره خـــــلـــــف زعــــــــــل ابــــــــــو تــ
عطا اهلل خالد عطا اهلل الطقطقي
ــل ابـــــــــو عـــــــوره ــيــ ــلــ بـــــــــالل صـــــــــالح خــ
ــو كــركــي ــ ــؤمــــن مـــحـــمـــد ابــ اســـــــالم مــ
مـــــــهـــــــا طــــــــــه مـــــــحـــــــمـــــــود طـــــلـــــفـــــاح
عـــمـــر ابــــراهــــيــــم احــــمــــد اخلــطــيــب
ــيــــه ــم الــــزالبــ ــيـ ــلـ ســــطــــام عــــايــــض سـ

ــــي ــامـ ــ ــد االمـ ــ ــمـ ــ ــا مـــحـــمـــد احـ ــ ــيــ ــ دانــ
ــدي ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ حــــــــامــــــــد  ايــــــــــــــــاد  رؤى 
نــــاديــــه زيــــــــدان حـــســـني االحــــيــــوات
ــلــــمــــان الــــرواجــــفــــه ــبــــال حــــمــــد ســ عــ

ــه ــايـ اميـــــــــان فــــــرحــــــان عـــــــــواد ابــــــــو تـ
ــــوض ســلــيــمــان الـــشـــاويـــش نــعــمــه عـ
ــبـــدالـــقـــادر الــلــوامــا هــنــد مــحــمــد عـ
ــم الــــدقــــس ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــد فــــــــــاروق ابـ ــعــ ســ

ــيــــه ــيـــت املــــراعــ ــبــــد اهلل بـــخـ خـــــالـــــد  عــ
ــاهلل مـــحـــمـــد الــــــزوايــــــده ــ ــطـ ــ ــه عـ ــيــ ــالــ عــ
عــــــصــــــام مــــحــــمــــد صــــبــــيــــح الــــــطــــــوره
حـــــــــــــامت عـــــــلـــــــي رجـــــــــــــا الــــــشــــــقــــــيــــــرات
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امي�����ان ����س���امل ح���م���ود امل�����س��ب��ح��ي��ن
اآي��������ه ح�������س���ن م����رع����ي ال�������س���ب���ول
ا�����س����ام ارح�������اب ع������واد ال��زع��ب��ي
دال���ي���ا ج��ري��ل ���س��ل��ي��م��ان ال��زي��ادن��ه
دمي�������ه ف���ت���ح���ي ح�������س���ن ����س���وك���ي
امي��������ان ع��������ارف ن����ه����ار ال��ب��خ��ي��ت
ب������دور ج��ل��ي��ل ار����س���ي���د ال�����س��م��وط
رغ�����د ف��ي�����س��ل ����س���امل اب�����و روم���ي���ه

ام����������ره ن�����اي�����ف ج�����دع�����ي ال����ط����اق
االق���ط�������ش حم���م���د  ج����م����ال  روزان 
���س��ج��ى ك���ا����س���ب ����س���ع���ود امل�����س��ب��ح��ي��ن
ح��ن��ن ع��ب��د ال���ك���رمي ل��ه��ل��وم ال��ع��ث��م��ان
ب������������راءه ������س�����اح حم�����م�����ود ����س���اح
ه���ب���ه ���س��ل��ط��ان اب����راه����ي����م م���را����س���ده
اح������ام خ���ال���د اخ��م��ي�����ش ال�����س��م��وط
اآي������ات ح����امت ع���ب���داهلل ب��ن��ي ار���س��ي��د

و ال ا    ري عل    

و ال ال    ري عل    

ت���ق���ى اح���م���د ع���ل���ي ب���ن���ي ح��م��د

اب������رار حم��م��د ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ات

البزايعه �سليمان  حم��م��ود  االء 

العنطز اب��و  احلليم  عبد  بيل�سان 

ه����ب����ه م����اج����د حم����م����ود ���س��ك��ر

ج��ارور اب��و  �ساهر  خ��ل��دون  ران��ي��ه 

املها عبد الرحمن هالل احملاميد

النا حسني ابراهيم القاضي

ايات عبد اهلل محمد البدول

مرمي محمود احمد ابو صعب

روعه رياض قاسم بطايحه
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م�������رام حم���م���د ����س���ل���م���ان ال��ف��ت��ن��ه

ال�سعيدين هجيج  اهلل  ع��ب��د  ره���ف 

ف������اي������زه ف���ي�������س���ل ع����ل����ي ه���دي���ب

ح���ن���ان م�����س��م��ح ����س���امل ال���ع���زام���ي

رمي�����ا ح�����س��ن خ��ل��ي��ل ال�����س��ع��ي��دي��ن

امل�سبحين ���س��وي��ل��م  ف���ار����ش  زي��ن��ب 

ه������دى حم���م���د �����س����امل ال���ع���رج���ان

ع����ري����ن ب�������س���ام ع���ل���ي ال��غ��ن��ي��م��ات

ح�سن ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ي��ون�����ش  بيل�سان 

ام��������اين م����������روان �����س����ال����ح ال���ط���ح���ان

���س��ب��اأ ع��ب��د ال��ع��زي��ز ���س��ام ال��ط��واق��ن

�����س����والف����ه خ���ل���ي���ل ح�������س���ن االم����ام����ي

م����ن����ال حم����م����د حم����م����ود ع����ب����د اهلل

امي�������ان ج�������زاع حم���م���د امل�����س��ب��ح��ي��ن

ب���ي���ان ح�����س��ن ����س���ل���م���ان ال�����س��ع��ي��دات

����س���ام���ي���ه ع���ي���د ح�������س���ن ال�����س��ب��ح��ي��ن

م��راد اب��و  �سعيد  حممد  حم��م��ود  غ��ي��داء 

العثامنه اهلل  عطا  اهلل  �سيف  �سيماء 

اب���ت���ه���ال ه���اي���ل االده������م امل�����س��ب��ح��ي��ن

ال�����س��ام��ي ع�����وين  حم���م���د  رزان 

حممد ال��ق��ادر  عبد  ف���وؤاد  اي���اف 

ال�سعيدين �سامل  ع��وده  اخا�ش 

ه���دي���ل ع��ل��ي حم��م��د اخل���وال���ده

م���رمي اح��م��د ع��ل��ي��ان االح��ي��وات

ح���ل���ى ح�������س���ن ع���ل���ي زب����ي����دات

دع�����اء ي��ح��ي��ى م��و���س��ى م��ن�����س��ور

امل�سبحين طويحن  حممد  بثينه 

خ���زام���ى ع��ث��م��ان ع��ل��ي ال���ط���وره

ي     ر ال ال تو  عل    ال

و ال ا     ري ي ا    

�سمر اجمد حممد دويرج فاطمه عمر �سامل البو�سي
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ك���ري�������س���ان حم����م����ود  م����اه����ر  االء 

رب���ي���ع���ه ظ���اه���ر زع�����ل ال���ع���م���ام���ره

ج��م��ل��ه ���س��ام��ه دوي�����س��ر ال��دراو���س��ه

اح���ي���ي���ه �����س����امل حم���م���د اب������و ه��ال��ه

ن������ور ع���ب���د ال����رح����ي����م رج������ا ����س���اح

ف���اط���م���ه ح��م��ي��د ع���ل���ي���ان االح����ي����وات

ال��ب��واري��د ع����واد  خ��ل��ف  بلقي�ش 

ي     ر ال ال تو  ي ا   ال

و ال ال     ري ي ا    

رنا سليمان همالن احلويطات



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

44

د. منيرة محيل املصبحيني
رئيس القسم

تأسس  القسم يف العام 2004م، وقد بدأ التدريس يف القسم اعتبارًا من الفصل الدراسي 
األول من العام اجلامعي 2006/2005م، ويضـم القسـم )11( من أعضاء هيئة التدريس 
ويدرس  والتربوي،  النفسي  واإلرشاد  اخلاصة  التربية  يف  الدكتوراه  درجة  حملة  من 
القسم الطلبة، وفقًا خلطة دراسية مكونة من )132( ساعة معتمدة لغاية منح درجة 
البكالوريوس يف التربية اخلاصة، وخطة دراسية مكونة من )24( ساعة معتمدة لغاية 
يف  املاجستير  برنامج  استحداث  ومت  التعلم،  صعوبات  يف  املهني  الدبلوم  درجة  منح 

تخصص االرشاد األسري.
احلاجات  ذوي  األطفال  مع  للتعامل  مؤهلني  خريجني  إعداد  إلى  القسم  ويهدف    
اخلاصة، و تزويد املجتمع بأفراد  لديهم الرغبة القوية ملساعدة وتأهيل األفراد ذوي 
احلاجات  ذوي  لألفراد  واإلرشاد  التوعية  برامج  بتقدمي  القسم  يهتم  كما  اإلعاقة. 
وكيفية  املبكر،  والتدخل  الكشف  وأهمية  اإلعاقة  بأسباب  وتعريفهم  وذويهم،  اخلاصة 

التعامل مع املعوقني.
وتقوم فلسفة القسم على املبادئ اآلتية:

-    إن األفراد ذوي اإلعاقة لهم قدرات وطاقات يجب تنميتها واستثمارها.
-    إن األفراد ذوي اإلعاقة  لهم احلق يف الدمج  باملجتمع الذي يعيشون فيه ليكونوا 

عناصر فاعلة فيه . 

ة ة ال  التربي
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أ. د. منى علي أبو درويش
أستاذ

أ.د.موفق سليم بشارة
أستاذ

أ.د.عاطف عيد الرفوع
أستاذ

د. مراد أحمد البستنجي
أستاذ مشارك

د. محمد أحمد البعيرات
أستاذ مشارك

د. رفيدة أحمد احلروب
أستاذ مساعد

السيدة متارا سالم الدراوشه
محاضر متفرغ

د. ذيب محمد الرواد
أستاذ  مشارك

د. نور طالل البدور
أستاذ مشارك

د. يحيى أحمد الدهيمات
أستاذ مشارك

ي   ة الت ي      

أ. د. محمد خليفة الشريدة
أستاذ

د. منيره محيل املصحبيني
أستاذ مشارك
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و ال ا       ري ة   التربية ال

و ال ال      ري ة   التربية ال

ي     ر ال ال تو  ة    ال التربية ال

ــــر ــاصـ ــ مـــــحـــــمـــــد جــــــبــــــر مـــــحـــــمـــــد نـ

ــلـــمـــان الـــربـــابـــعـــه احــــمــــد حـــســـني سـ
ــاب ــ ــــطـ آيـــــــــــه خـــــــالـــــــد مــــــحــــــمــــــود خـ

شــهــد اهلل مــعــن يـــوســـف الــســلــمــان

ــايــــه ــق ابـــــــــو تــ ــلــ ــطــ ايـــــــــــات نـــــــــــواف مــ

رانـــــــــيـــــــــا احــــــــمــــــــد جـــــمـــــعـــــه عـــــــــوده
ـــوض مـــحـــمـــود الــشــوبــكــي هـــديـــل عــ

ــه ــ ــبـ ــ ــــصـ هـــــــبـــــــه خــــــــالــــــــد عـــــــيـــــــد اخلـ
ــمـــد املــــســــاعــــده مـــــاريـــــا حــــيــــدر مـــحـ

اميــــــــــان احـــــمـــــد حــــســــني الــــســــواملــــه

رســــــــل نـــــاصـــــر احـــــمـــــد ســــنــــجــــالوي
ــبـــي ــزعـ ــمــــود الـ ــنــــني حــــســــني مــــحــ حــ

طارق كامل عبد الرؤوف الهياجنه

ايناس ماجد خضر الترابني
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د. ناصر عبداهلل أبو زيتون
رئيس القسم

يف  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  بلغ  وقد  2000/1999م.  اجلامعي  العام  يف  القسم  تأسس 
واملاجستير يف مختلف  الدكتوراه  أعضاء من حملة  أربعة   مواد متطلبات اجلامعة  قسم 

التخصصات األكادميية. ويظهر دور القسم من خالل:
واملسؤولية  احلوار  مثل  واالختيارية  اإلجبارية  اجلامعة  متطلبات  مواد  على  اإلشراف  أ. 
املجتمعية، مبادىء التربية الرياضية والعلوم العسكرية وغيرها. ومتثل متطلبات اجلامعة 
ما يعادل30 ساعة معتمدة يف اخلطط الدراسية املعمول بها يف جامعة احلسني بن طالل , 
وهذا يشكل ما نسبته 25! من مجموع الساعات املعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس.

ب. وجود مواد تخصص إجبارية تابعة للقسم يف اخلطط الدراسية األخرى.
ضمن  واإلسالمية  العربية  األردنية  الوطنية  الشخصية   تنمية  على  القسم  ويعمل  جـ. 
مناهجه وصقل شخصية الفرد األردني بحيث يصبح عضوًا نافعًا وإيجابيًا ومبدعًا، داخل 
أسرته ومجتمعه احمللي ومجتمعه العاملي لينفتح على احلضارات اإلنسانية يؤثر ويتأثر 
مبا يتلقاه، من إرشاد وتعليم وتوجيه مسؤول. كي يعد نفسه؛ لبنة صاحلة يف بناء وطنه  

وأمته والعالم.
د . إعداد وتدريب الكادر التدريسي يف القسم من خالل عقد دورات وبرامج يف مجال التعليم 

اإللكتروني ومجاالت ذات عالقة بتخصصهم أو تخصصاتهم األكادميية.

ة ع ل ال ت وا   
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السيد هيثم سليمان النعيمات
مدرس

د. عايدة مهاجر ابو تايه
أستاذ مساعد

د. ناصر عبداهلل ابو زيتون
أستاذ مشارك

أ. د. عبد اهلل سالم الدراوشة
أستاذ

ي ة الت ي      
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و ال ا     ري ل     الر ي ر الت ة  ال الع

و ال ال     ري ل     الر ي ر الت ة  ال الع

و ال ا     ري ي     لي الت ة  ال  ل ال

و ال ال     ري ي     لي الت ة  ال  ل ال

ي      ر ال ال تو  ل    ال الر ي ر الت ة  ال الع

تير ة ال

تير ة ال

ا كتو ة ال

ا كتو ة ال

تير ة ال

ابــتــســام مــحــمــد صـــبـــاح الــزالبــيــه
ســوســن كــمــال عــبــد ربــــه كــريــشــان
حــيــاه عــبــد الـــقـــادر عــلــي احلــجــوج
اللواما سالمه  اسماعيل  سوسن 
ــان ــرمــ ــشــ ــر مـــحـــمـــد الــ ــمــ ــم عــ ــ ــهـ ــ ايـ

ــنــــي عــطــا افـــــنـــــان جــــاســــر حــــســــن بــ
ــيــــه الـــــــزوايـــــــده تــــهــــانــــي عــــلــــي عــــطــ

ابــو غليون ربــه  عيد اسماعيل عبد 
ــر شــايــقــي ــيـ ــغـ اميــــــــان صــــالــــح الـــصـ

ــد حـــســـني الـــســـواملـــه ــمــ عـــائـــشـــه احــ

ســيــتــه ســلــيــم اســلــيــم ابــــو غــريــقــانــه
ســـــهـــــاد يـــــاســـــني مـــحـــمـــد الـــنـــســـعـــه 

رهـــان عــدنــان عبد الــقــادر الــزيــادنــه
السليمانيني ســالــم  احــمــد  احــــالم 
حــســنــه ســلــيــمــان ســـالمـــه املــراعــيــه
احلسنات عـــوده  اسماعيل  ســاجــده 
هـــنـــاء مــحــمــد مـــحـــمـــود الـــهـــالالت

حـــــســـــني احــــــمــــــد فــــــــــالح اجلـــــفـــــال
الـــصـــويـــلـــحـــني ــــي  ــلـ ــ عـ ــم  ــ ــالــ ــ ســ رمي 

احـــــمـــــد عــــيــــد مــــحــــمــــد الــــــشــــــراري
عــــــــــــوده فــــــالــــــح بــــــــــــادي الـــــدمـــــانـــــي

اســـــــــــــــراء مـــــحـــــمـــــود عـــــلـــــي صـــــالح

ــنــــي عــطــا ــن بــ ــســ ــر حــ ــ ــاسـ ــ ذكـــــــــرى جـ
الـــفـــرجـــات نــــبــــال عـــلـــي عـــطـــا اهلل 

هـــاللـــه ابــــــــو  مــــحــــمــــد  صــــــفــــــوان  رؤى 
مـــــاجـــــده مـــحـــمـــد عـــقـــيـــلـــه الـــفـــرجـــات
الــــبــــدول ــمـــد  ــبــــد اهلل مـــحـ عــ جـــمـــيـــلـــه 
بـــثـــيـــنـــه احـــــمـــــد ســـــالمـــــه الـــــــرواشـــــــده

ــاح عـــــــــادل ابـــــراهـــــيـــــم الـــنـــايـــل ــ ــمـ ــ سـ
شـــاديـــه عــبــد اهلل احـــمـــد الـــهـــالالت

ــالــــي زايــــــــد مــــوســــى الــــفــــرجــــات ــعــ مــ
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تير ة ال

تير ة ال

تير ة ال

تير ة ال

و ال ا    ري ال      ي ر الت ة  ال الع

ي    ر ال ال تو  ال     ال ي ر الت ة  ال الع

و ال ا    ري ل     ر  الر ا ا

ي    ر ال ال تو  ل    ال ر  الر ا ا

ــد مــــســــتــــريــــحــــي ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ــد بــــــــاجــــــــس مــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ مــ

ــــى حـــــــــمـــــــــدان اخلــــــزاعــــــلــــــه ــفـ ــ ــطـ ــ ــــصـ لـــــبـــــنـــــى مـ

نـــســـيـــبـــه فــــــالح ســــالــــم اخلــطــيــب

ــده  ــ ــوالـ ــ اخلـ مـــحـــمـــد  ــد  ــالــ خــ روى 

ــلــــمــــان عـــلـــيـــان ــمـــد ســ مــــنــــال مـــحـ

امــانــي عــاطــف عــبــاس الطويسي

ــه عـــيـــد الـــعـــمـــاريـــن ــالمــ ــاف ســ ــفــ عــ

ي     و ال ال ري ي     لي الت ة  ال  ل ال
ا كتو ة ال

صـــفـــاء مــحــمــود يـــوســـف احملــامــيــد عبدالوالي يوسف أحمد الفناطسة



كلية  اآلداب
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د.علي محمد الذيابات
عميد الكلية 

تأسست كليـــة اآلداب عـــام 1999م وشكلـــت النواة األولى جلامعة احلسني ابن طالل لتمثل عنوانًا 
أهدافها  حتقيق  على  جاهدة  الكلية  تعمل  ،و  احملمودين  التغير  و  التميز  نحو  اجلامعة  في  بارزًا 
واملتمثلة في تخريج طلبة ذوي سوية عالية في التخصصات التي متنحها, و تزويد اجملتمع احمللي 
والعربي  بكفاءات علمية متميزة من حملة البكالوريوس من خريجي الكلية و املساهمة في احلركة 

العلمية.

وتضــم الُكليــة سبعــة أقســـام هـــي: قســم اللغــــة العربيـــــة وأدابها , وقســـم اللغــــة االجنليزيــــة 
وأدابها , و قسم اإلعالم و الدراسات اإلستراتيجية وقسـم علـم املكتبـات, وقسم الدراسات اإلسالمية, 

وقسم التاريخ واجلغرافيا, وتطبق الكلية نظام الساعات املعتمدة في خططها التدريسية .

اخلطط  بتطوير  فقامت  أدائها،  لتطوير  مستقبلية  خطة  تأسيسها  منذ  الكلية  انتهجت  وقد 
في  وتنشط  معها,  وتتفاعل  وخارجها  اجلامعة  داخل  العلمية  النشاطات  تتابع  وهي  الدراسية 
تنظيم العديد من الفعاليات األدبية اخملتلفة , وتضم الكلية كادرًا تدريسيًا نهل املعرفة من منابع 

مختلفة ومن جامعات عريقة من جميع أنحاء العالم.

كلية  اآلداب
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د. عبداحلميد أيوب الفناطسة
نائب العميد

األقسام األكادميية في الكلية تقوم بتدريس سبعة برامج على مستوى البكالوريس:  اللغة العربية وآدابها، 
اللغة االجنليزية وآدابها، العالقات الدولية واإلستراتيجية، علم املكتبات ، الدراسات اإلسالمية، التاريخ، 

واجلغرافيا .

واألرشفة  املعلومات  إدارة  وآدابها،  العربية  اللغة  ماجستير  في عددة تخصصات:  برامج  الكلية  وتضم 
الرقمية في قسم علم املكتبات،الدراسات األدبية املقارنة - قسم اللغة االجنليزية وآدابها، وتخصص 

اإلستراتيجية في قسم األعالم والدراسات اإلستراتيجية . 

ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في كلية اآلداب في العام الدراسي احلالي ٢٠٢1 / ٢٠٢٢ )٦٢( عضوًا ، 
يسهم في حتقيق رسالة الكلية كادر إداري عددهم )1٠( موظفني من ذوي اخلبرة والكفاءة.
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كلية  اآلداب

السيد علي عبدالقادر  الطوره
مساعد العميد للشؤون االدارية

السيد يسري اجلازي
مدير دائرة

لية دا  ا

ــــب ــ ــاتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ نـــــــــــاهـــــــــــدة عـــــــــــبـــــــــــداهلل الـ
رئيس الديوان

ســــــــــاجــــــــــده عــــــــــبــــــــــداهلل الــــــكــــــاتــــــب
حــــــنــــــان عـــــبـــــد املــــــــهــــــــدي الــــــبــــــدور

ُعــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد الــــــــــــــــبــــــــــــــــواب
إنـــــــــــــــــــاس هــــــــــاجــــــــــس أبـــــــــــــــو تــــــايــــــه
ســـــمـــــيـــــرة عــــــــبــــــــداهلل الـــشـــخـــيـــبـــي
رأفــــــــــــــــت عــــــــــبــــــــــداهلل الــــشــــخــــيــــبــــي

د. مصطفى كمال املعاني
مساعد العميد لشؤون التطوير واجلودة
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تأسس قسم اللغة العربية و آدابها سنة 1999 / 2000م , ومينح هذا القسم درجة البكالوريوس يف اللغة العربية وآدابها،
وتقوم فلسفة القسم على املواءمة بني األصالة يف تناول تراث اآلمة اللغوي واألدبي من جهة واملعاصرة من جهة أخرى.

الرؤيــة:
يسعى القسم إلى تنويع أساليب التعليم وتطويرها من خالل توظيف التعليم اإللكتروني وجتاوز التعليم التلقيني .

الرسالــة:
العمل على مساعدة الطلبة لتحسني عملية التعليم و جتويدها  مبا يخدم اللغة العربية.

األهــداف:
- يتوقع من الطالب دارس اللغة العربية أن يكون قادرا على أن:

يتكلم العربية بإتقان يف التعبير عن حاجاته.
يكتب العربية كتابة صحيحة لغة و إمالء .

ينطق أصوات العربية نطقًا صحيحًا وفق مخارجها وصفاتها األصلية.
يتمسك باملبادئ و القيم املستمدة من الدين احلنيف من القران الكرمي و احلديث الشريف.

ينمو لديه اعتزاز بلغته العربية.
تنمو لديه عناية بالبعد اللغوي و البعد املعريف يف مجال اللغة العربية.

يستخدم املصادر األصول و املراجع املهمة يف فنون العربية و مجاالتها.
يطلع على أبرز القضايا الفكرية و النظريات األدبية و النقدية. 

تنمو لديه الرغبة يف البحث و التحصيل العلمي.
يشارك يف النشاط الثقايف من خالل احملاضرات و الندوات.

تنمو لديه روح احلوار و املناقشة.
ينمو لديه احترام الذات و احترام اآلخر و احترام اآلراء املتبادلة.

تنمو لديه املشاركة الفاعلة يف احملاضرات و الندوات و غيرها وكذلك املشاركة يف التقومي.
-  ويسعى القسم إلى تقدمي ما هو مفيد يف علوم اللغة العربية وآدابها من خالل  محورية عضو هيئة التدريس والطالب و إقامة الندوات 
أصول   على  القائمة  األبحاث  و  التقارير  وإعداد  الفاعلة  املشاركة  خالل  من  وتأهيلها  الطلبة  مهارات  تنمية  وكذلك  العلمية,  واحملاضرات 

البحث العلمي , زيادة على االهتمام بشخصية الطالب وتشجيع روح املبادرة و اإلبداع لديه.  
ويسعى القسم إلى التواصل مع اجلامعات الوطنية واإلقليمية ومؤسسات املجتمع احمللي بإقامة الندوات واألمسيات األدبية

 و العلمية وعقد احملاضرات الهادفة .
مت استحداث برنامج املاجستير يف اللغة العربية وآدابها، ومينح الطالب درجة املاجستير ضمن مسار الرسالة، وذلك خالل الفصل األول من    -

العام اجلامعي  2014 / 2015.

دا ة  ي ة  ا ل  ا

د. محمد موسى النعيمات
رئيس القسم
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ة ا   ي  

أ. د. حسني عباس الرفايعة
أستاذ

أ. د. حسن فالح البكور
أستاذ

أ. د. خالد محمد املساعفة
أستاذ

أ. د. منصور عبد الكرمي الكفاوين
أستاذ

د. على محمد الذيابات
أستاذ مشارك

د. ناديا حسني الطويسات 
استاذ مشارك

د. محمد موسى النعيمات
استاذ مساعد

د. عاطف عادل احملاميد
أستاذ مشارك

أ. د. عيسى نوري العبادي
أستاذ

د. شاهر عوض الكفاوين
أستاذ مشارك

د. عماد الدين الشمري
أستاذ مشارك

د. مصطفى كمال املعاني
استاذ مساعد

د. خولة جعفر القرالة
أستاذ مشارك
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دا    ا ا    ية  ة ا ل ا

دا    ا ا    ية  ة ا ل ا

الزغاتيت الكرمي  رهــف عــارف عبد 
السعيديني هــوميــل  مــهــدي  عائشه 
ــه ــفــ ــرواجــ ــادى ذيــــــــاب هـــلـــيـــل الــ ــ ــنـ ــ هـ
الــهــنــوف راضـــي عــايــد السميحيني
ــود الــســمــيــحــيــني ــمـ ــاد حـ ــمـ ــيــــا حـ رانــ
ــل اجلــــــــــازي ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــد حـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ عــــــــا مـ
ــعــــري االشــ اهلل  ــبـــد  عـ احــــمــــد  روان 
ــام مـــحـــمـــد الـــــرواشـــــده ــســ يـــحـــيـــى بــ
ــبـــات ــيـ ــركـ ــان حـــمـــد الـ ــ ــرحـ ــ مـــهـــنـــد فـ
ــه ــ ــ ــواسـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــد نــــــــافــــــــل الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ امـــــــــــــل عـ
جنــــــــــود مــــحــــمــــد عـــــلـــــي الــــعــــطــــون
شــــــــروق غــــالــــب احــــمــــد ابـــــــو عـــــوده
ايــــــــات عـــــطـــــااهلل حـــمـــد ابــــــو صـــايف
مــــاريــــا شــــحــــاده مـــحـــمـــد الــــعــــدوان

رايـــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــواف عـــــــــلـــــــــي جـــــــــــــرار
دويــــــــرج عــــــــــوده  اهلل  عــــبــــد  دانــــــيــــــه 
رغـــــــــد كــــــايــــــد لــــطــــفــــي الــــبــــزايــــعــــه
ــعــــطــــون عــــمــــر عــــــــــادي حــــــمــــــدان الــ
بـــيـــان احـــمـــد مــحــفــوظ الــقــرامــســه
نـــــهـــــى عـــــــبـــــــداهلل حــــــــــزم احلــــــــــــردان
نــــاصــــر حــــمــــدان نــــاصــــر عــــبــــد اهلل 
ــاهــــني مــــحــــمــــد عــــــمــــــاد ســــعــــيــــد شــ
خـــالـــد مــحــمــد عــبــد اهلل الــســلــمــان
ــو حــســني ــ ــمـــد صــبــحــي ابـ ــيـــل احـ اسـ
ــم عـــلـــيـــمـــات ــ ــالـ ــ ــود سـ ــمــ ــحــ ــن مــ ــ ــاتـ ــ فـ
اميـــــــــــــان حـــــســـــني ســـــعـــــد الـــــــبـــــــدول
ــى بــــنــــات ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــل عـ ــ ــصـ ــ ــيـ ــ احـــــــمـــــــد فـ
زيـــــــــــــــــاد زيــــــــــــــد حـــــــــابـــــــــس الـــــــرقـــــــب

ــات ــنــ ــســ احـــــمـــــد رجــــــــا مـــــوســـــى احلــ
عبدالرحمن محمد حسن العودات
عاقوله ابــو  عقيل  محمد  اهلل  عبد 
عــــبــــداهلل فــــــراس غــــــازي اخلـــزاعـــلـــة
عــبــد املــلــك فـــراس غـــازي اخلــزاعــلــه
تــــــــقــــــــى خـــــــــالـــــــــد احـــــــــمـــــــــد صــــــــاح
فــــايــــز نــــايــــف ابــــراهــــيــــم ابــــــو عـــــرام
خـــــتـــــام عــــلــــي ســـــالـــــم ابــــــــو اخلـــيـــل
الشريف وائــل محمد عيسى  عــاء 
ــه ــواســ ــعــ ــل الــ ــ ــافـ ــ ــد نـ ــ ــمـ ــ ــه احـ ــمــ ــاطــ فــ
عدي محمد عبد الرحمن العسويف
خــديــجــه احـــمـــد عــطــا اهلل الـــطـــوره
ــم اخلـــصـــبـــه ــلــ ــســ ــي امــ ــ ــامـ ــ ــار سـ ــ ــمـ ــ عـ

دعاء محمد سالم اجلبور املاح

بيان منر حمدان اخلريشه

رهف احمد عبد الغنى الفاحات

رناد عوض احمد الذيابات

سليمان اليف مفضي الدمانيه
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ي     دا   ا  ا ا ية  ة ا ل ا

العثامنه مصطفى  عيسى  محمد 
مــنــيــا ابــــراهــــيــــم الـــعـــبـــد الــطــبــيــري
ــع ــ ــريـ ــ هـــــيـــــثـــــم جــــــــمــــــــال احــــــــمــــــــد قـ
تــســنــيــم جــعــفــر ســلــيــمــان املــشــاعــلــه
ــم ســـــعـــــود الـــشـــبـــلـــي ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ رنــــــــد ابــ
ــره ــابــ ــســ ــكــ الــ ــــني  ــسـ ــ حـ اليف  ــد  ــ ــؤيــ ــ مــ
نــــــــداء مـــحـــمـــد خـــلـــيـــل ابــــــو هـــالـــه

ــاســــب ســـلـــيـــمـــان فـــــــراج املــنــاجــعــه كــ
مــصــطــفــى ســـالـــم خــلــف الــعــمــاريــن
ــيـــم اخلـــوالـــده انـــســـام احـــمـــد ابـــراهـ
نــــــــداء امــــــني مـــحـــمـــد ابــــــو درويــــــش
ــوالــــدة مـــحـــمـــود يـــونـــس حـــســـن اخلــ
ــدي مـــحـــمـــد بـــســـيـــونـــي ــ ــمـ ــ ــه حـ ــ ــالـ ــ تـ
ــبــــه تـــــقـــــى ســــمــــيــــر احــــــمــــــد اخلــــصــ

ــمـــد مــحــمــد الــعــوايــشــه تــســنــيــم احـ
ــودات ــ ــعــ ــ ــي الــ ــلــ ــــس عــ ــابـ ــ ــه حـ ــمــ ــاطــ فــ
ــعــــود الــشــبــلــي ــم ســ ــيــ ــراهــ ســــجــــود ابــ
احــــــمــــــد مــــحــــمــــد احــــــمــــــد قــــــــــدوره
ــااهلل ســـلـــيـــم ســـــــام الـــطـــويـــل ــ ــطــ ــ عــ
ابراهيم عبد اهلل ناصر املصبحيني
مــــحــــمــــد خـــــالـــــد ســـــالـــــم املــــراعــــيــــه
عـــــوض عـــبـــد اهلل خــلــيــل الــعــســويف

بــشــرى حــســني ســلــيــمــان الــرصــاعــي
عــمــر أحــمــد حــمــدان أبـــو صعيليك
رحــــــمــــــه ســــــالــــــم فــــــــــرج الـــــعـــــونـــــات
ــدوح اخــوعــمــيــره يــقــني مــحــمــود ممــ
هــدايــه خــلــدون عــبــد اهلل الــدويــري
الرصاعي سليمان  اهلل  عطا  حنان 
شــــــهــــــد هـــــــانـــــــي احـــــــمـــــــد عــــثــــمــــان
ــم رمــــــــان ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــد سـ ــمـ ــ ــــحـ ــون مـ ــ ــ ــصـ ــ ــ مـ
رشـــــــــــا فـــــــايـــــــز دخـــــــيـــــــل الــــــهــــــدبــــــان
ــل الـــكـــعـــابـــنـــه ــ ــيـ ــ ــان ارحـ ــمـ ــيـ ــلـ ايــــــه سـ
جـــنـــا امـــجـــد مــحــمــد ابـــــو صــهــيــون
نــــــبــــــا عــــــــطــــــــاء عــــــلــــــي الـــــــــصـــــــــاروم

بشتاوي مصطفى  خالد  مصطفى 
ــم عـــبـــداجلـــابـــر ــالــ نـــفـــني ريـــــــاض ســ
الــقــادر احملاميد عــبــد  فـــرح محمد 
هــاجــر عــــوده عــبــد اهلل الــعــصــيــفــات
اخلـــايـــفـــه مـــحـــمـــد  ســـلـــيـــمـــان  آالء 
ـــد عــــــــــوض رواشـــــــــــــده ــ ــيــ ــ ـــ ـــــد ول ــ ـــــال خــ
ــه املـــــراعـــــيـــــه ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــان ســـــنـــــد عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ جـ
عــبــيــر عـــبـــد ربـــــه مــحــمــد املـــراعـــيـــه
عـــبـــدالـــكـــرمي عــلــي مـــوســـى ابــــو ديــه
ســـــالـــــم وصـــــفـــــى ســـــالـــــم الـــــذويـــــب
صـــقـــر احــــمــــود عــــرميــــط املــشــاقــبــه
ــه ابـــســـيـــس الــعــقــيــان ســـحـــر ســـامـ

ابراهيم مصطفى عبد محمد علقم
مــحــمــد صـــبـــاح عــبــد اهلل الــبــشــيــش
ربــــــــــــا رجــــــــــــا مــــــــوســــــــى احلـــــســـــنـــــات
ــه ــ ــزازمـ ــ ــعـ ــ غــــيــــث ســــويــــلــــم عــــــــــوده الـ
مـــامـــون مــحــمــود صــالــح الــنــعــيــمــات
مــحــمــد مـــفـــوز عــبــد الـــســـتـــار املــطــر
إميــــــــــان ســـــالـــــم عــــــــــواد ابــــــــو فـــلـــيـــان
ــيـــف ســــالــــم الـــعـــثـــامـــنـــه نــــاصــــر لـــطـ
املصبحيني مــحــيــل  مــحــمــد  بــشــرى 
ــل مـــحـــمـــد الـــشـــنـــاق ــ ــاسـ ــ مـــحـــمـــد بـ
ــود ابـــــــــو عـــــــوره ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـــــــي ولــــــيــــــد مـ
ــات ــبــ ــيــ ــركــ اريــــــــــج فـــــيـــــاض فـــــالـــــح الــ

"سيف االسام" عدنان عبد الكرمي الشراري
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ة   ا ا     دا  ا ية  ة ا ل ا

ة   ا ا     دا  ا ية  ة ا ل ا

ي     ة  ا  ا ا دا  ا ية  ة ا ل ا

ي ة ا د

ي ة ا د

ي ة ا د

عثمان عبد احلي يوسف الكساسبه

ــيـــل الـــعـــجـــول ــلـ ــيـــســـى ســـويـــلـــم هـ عـ

ــراج ــ ــبـ ــ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــان ابـ ــلــــطــ ــه ســ ــبــ هــ

عـــــلـــــي احــــــمــــــد عــــقــــلــــه املـــــراعـــــيـــــه

ســــــاجــــــده مــــحــــمــــد نـــــاصـــــر عـــبـــاس

عــبــد اهلل عــيــد ابـــراهـــيـــم الــهــبــاهــبــه

العمارين اهلل  عبد  سليمان  عائشه 
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يضطلع  قسم اللغة اإلجنليزية وآدابها ومنذ تأسيسه مع نشأة اجلامعة عام 1999 
بإعداد الطلبة للحصول على درجة البكالوريوس في اللغة اإلجنليزية وآدابها، ويضم 
الدكتوراه في مختلف مجاالت  القسم )1٨( عضو هيئة تدريس من حملة شهادة 
البريطانية واألمريكية واالسترالية،  ، وجلهم من خريجي اجلامعات  اللغة واألدب 

ويعد القسم األكبر في كلية اآلداب من حيث عدد الطلبة.

األساسية:القراءة،والكتابة،  اللغوية  املهارات  الطالب  إكساب  إلى  القسم  ويهدف 
واالستماع واحملادثه، وتعزيز التفكير النقدي وتنمية القدرات اإلبداعية من خالل 

دراسة مختلف النصوص األدبية واللغوية في اللغة اإلجنليزية.

- ومينح القسم درجة املاجستير في تخصص الدراسات األدبية املقارنة.

دا ة  لي ة ا ل  ا

د. ماجد رافع كريشان
رئي�س الق�سم
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د. عبري قا�سم الطويل
اأ�ستاذ م�سارك

اأ. د. احمد حممود ال�سعيدات
اأ�ستاذ

د.بالل عبد املجيد الع�سايلة
اأ�ستاذ م�سارك

د. رناد حممد عبادي
اأ�ستاذ م�سارك

د. و�سفي رجا ال�سقريات
اأ�ستاذ م�سارك

د. ممدوح عايد  العنزي 
اأ�ستاذ م�سارك

د.عبداهلل حامد احلجوج
اأ�ستاذ م�سارك

د. بالل ماجد ابو رخية
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. حممد را�سي حممود
اأ�ستاذ

د. نعمان اأحمد ملكاوي
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد عي�سى اأبو عوده
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عماد حممد  ال�سعيدات
اأ�ستاذ م�سارك

د. ماجد رافع كري�سان
اأ�ستاذ م�ساعد

ة ا ي      

اأ. د. امين �سند القرالة
اأ�ستاذ

د. النا جمال كري�سان
اأ�ستاذ م�سارك

د. ن�سيبة عادل املحاميد
اأ�ستاذ م�سارك

د. رمي اأحمد ربيع
اأ�ستاذ م�سارك 

د. غازي خليل النعيمات
ا�ستاذ م�سارك
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دا    ا ا    ة  لي ة ا ل ا

مــــــــــــــرام مـــــحـــــمـــــد نـــــعـــــيـــــم عـــيـــســـى
قنيش عــدنــان  نــور محمود محمد 
ــى الــــنــــوافــــلــــه ــ ــوســ ــ ــد مــ ــ ــالــ ــ يـــــــــــارا خــ
ــان ــدبـ ــهـ ــم مـــطـــلـــق الـ ــالــ ــون ســ ــسـ ــيـ مـ
رنـــــــــــني عـــــــــدنـــــــــان مـــــفـــــلـــــح وديـــــــــــان
ــه مــــحــــمــــد نــــــايــــــف الــــشــــعــــان ــ ــبـ ــ هـ
بيان عبد الرحمن محمود الفاحات
النعيمات ــرزاق  الــ عبد  محمد  ايــه 
ســـفـــيـــان حـــســـني حـــســـن الــفــلــحــات
ــود ــمـ ــحـ احـــــمـــــد حــــســــن يـــــاســـــني مـ
هــــبــــه مـــــاهـــــر ابـــــراهـــــيـــــم اتــــكــــيــــدك

ــا الـــرواجـــفـــه ــ ــيـــل رجــ ــاعـ ــار اســـمـ ــنــ مــ
تــســنــيــم صــالــح ســلــيــمــان الــهــبــاهــبــه
هــــــــــا خــــــــالــــــــد غــــــــالــــــــب املــــــعــــــانــــــي
ــــج ــيـ ــ ــدهـ ــ هـــــبـــــه احـــــــمـــــــد حـــــســـــني الـ
شيماء ضيف اهلل ابراهيم املصبحيني
تـــــيـــــمـــــاء اميـــــــــن نــــــاصــــــر كــــريــــشــــان
ــاد خـــلـــيـــل الـــتـــلـــهـــونـــي ــ ــمـ ــ افـــــنـــــان عـ
ــلـــه رهـــــــف غـــــــــازى مـــحـــمـــد الـــعـــقـــايـ
ــبـــد اهلل ســــالــــم االدهــــــــم اجلـــــازي عـ
ــم هــــــــارون اخلــلــيــفــات ــاســ ــل قــ ــديــ هــ
ــان ــقــــدمــ ــم الــ ــ ــالـ ــ مـــــــاك مـــحـــمـــد سـ

ــبـــد اهلل احلـــمـــدانـــيـــه ــا مـــــــازن عـ ــ النــ
رامـــــــــــــــا جــــــــمــــــــال رشــــــــيــــــــد قــــنــــديــــل
ــد اخلــــــــــوره ــ ــمـ ــ ــحـ ــ هــــــــــدى قـــــــاســـــــم مـ
السميحيني عــبــد اهلل جنـــاع  مــالــك 
السميحيني اهلل  عــبــد  خــلــف  بـــال 
احـــمـــد مــحــمــد عــيــســى احلــســنــات
حــــنــــني صـــــالـــــح خـــــالـــــد الـــــهـــــاالت
ابــراهــيــم مــحــمــود طــالــب احلسنات
الــــقــــمــــول عــــــــــوض  مــــحــــمــــد  رؤى 
سلسبيل احمد عبد السام الشخيبي
ــنــــه ــي مـــحـــمـــد الــــرمــــاضــ ــ ــركـ ــ رشــــــــا تـ

اخاص سليمان عيد ابو غريقانه

النا احمد هارون الحسنات

صفاء باسم خالد خليل

عز الدين خالد موسى النعيماتهديل محمد لطفي خليل

الرا محمد علي محمد العفورى
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دا    ا ا    ة  لي ة ا ل ا

بــتــول يــوســف عــبــد الــرحــمــن مشه
ــي ــ ــركــ ــ ــوكــ ــ ــه عـــــــمـــــــاد ســـــــالـــــــم ابــ ــ ــبــ ــ هــ
ــات احملــامــيــد ــركــ ــه بــ ــامــ ــل اســ ــايــ اصــ
معيوف ســالــم  سليمان  عبيده  ابــو 
ملـــــــــــــــا ســـــــــمـــــــــيـــــــــر ســـــــــــــالـــــــــــــم عـــــيـــــد
ســــــيــــــريــــــن مـــــحـــــمـــــد عــــــلــــــي جـــبـــر
مــحــمــد نــــــواف مــحــمــد اخلـــزاعـــلـــه
ــد عـــــــــادل اخلـــطـــيـــب ــيــ ــمــ ــد احلــ ــبــ عــ
سماح صاح الدين شفيق ابو صيام
هـــديـــل عـــلـــي ســـامـــه الــســعــيــديــني

ــيــــى هــــــــال بــــنــــي يـــاســـني آيــــــــه يــــحــ
ــاهـــني ســـعـــيـــد شـ ــاد  ــ ــمـ ــ عـ ــد اهلل  ــبــ عــ
هـــديـــل احـــمـــد صــبــحــي ابــــو حسني
ــا ــ ــواجـ ــ ــد اخلـ ــ ــمـ ــ ــود احـ ــمــ ــحــ لـــــــؤي مــ
ــع ــلــ ــســ ـــد ايــــــــــــــاد حــــــســــــني الــ ــمــ ــ ــحـ ــ مـ
ــيــــم هــــــــال جــــــــــرادات ــلــ ــيــــب ســ ــهــ صــ
اسماعيل املجيد  عبد  اسامه  هاله 
ــد الــــــعــــــودات ــمــ ــان راكـــــــــــان حــ ــهــ ــيــ جــ
العسويف الرحمن  عبد  احمد  رؤى 
ــيــــم ــد تــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ــد مــــــــنــــــــذر مــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ مــ

ــه ــن ابــــــــو ديــ ــســ ــفـــى حــ ــطـ يــــــــزن مـــصـ
اميـــــان ســلــيــمــان ســــــودان الــركــيــبــات
ــاحــــي عـــــــوده الـــــزوايـــــده ــمـــه ضــ ــاطـ فـ
عــــــــــــــاء يــــــحــــــيــــــى صــــــــــــــاح صـــــــاح
احــمــد اخلطيب الـــقـــادر  عــبــد  والء 
ــــن ــاديـ ــ ــمـ ــ ــن احلـ ــ ــسـ ــ ــد حـ ــ ــمــ ــ كـــــــــرم احــ
ــلـــف الــعــصــيــفــات رانــــيــــا مـــحـــمـــد خـ
هـــــــيـــــــا عــــــــمــــــــاد يــــــــوســــــــف ســـــامـــــه
لـــــــــيـــــــــلـــــــــى نـــــــــــــاصـــــــــــــر شـــــــمـــــــالـــــــيـــــــه

نداء هاني عارف البواعنهماريا ياسر حسين صدوقاسماء خلدون محمد المومني

سجود محمد هارون العماراتوائل عبد اهلل حميد الحسنات محمد احمد محمود السعيدات
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ي     دا  ا  ا ا ة  لي ة ا ل ا

ــم جـــمـــعـــه مـــحـــمـــد الـــنـــوافـــلـــه ــاشــ هــ
بــــشــــار مـــحـــمـــد هــــــــارون اخلــلــيــفــات
ــــام احـــمـــد مــشــيــش الــبــطــونــيــه اســ
هـــــــديـــــــل قـــــــاســـــــم يـــــــوســـــــف قــــاســــم
ازهـــــــــــــــار خــــــالــــــد ســـــعـــــد الــــعــــطــــون
الـــعـــطـــا ابـــــــو  مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد  رمي 
شـــهـــد مـــحـــمـــود مـــحـــمـــد الـــبـــزايـــعـــه
ــده ــ ــزايــ ــ ــســــني املــ اميـــــــــان مـــحـــمـــد حــ
وســــــــن ســـــالـــــم خـــــالـــــد ابــــــــو كـــركـــي
اجلــــــــازي اهلل  عــــبــــد  نـــــايـــــف  االء 
مــيــس مــحــمــد عــطــا اهلل الــفــضــول
الفاحات اهلل  محمد حامت ضيف 
اخلـــشـــمـــان مـــحـــمـــد  ــي  ــ ــانـ ــ هـ روان 
النعيمات محمد  اهلل  عبد  ساجده 
الــعــاديــه جــعــفــر  عـــدنـــان  سلسبيل 
خـــــتـــــام مــــــطــــــاوع عــــلــــي املـــشـــاعـــلـــه
برهم محمد  الــكــرمي  عــبــد  تسنيم 

ــنـــات ــمـــد احلـــسـ بــــاســــل نــــايــــف مـــحـ
عـــــريـــــن رائــــــــــد مــــحــــمــــد الــــشــــهــــوان
ــاد ــ ــمـ ــ حـ ســـــــامـــــــه  جـــــــمـــــــال  روان 
ــــني اخلـــطـــيـــب ــسـ ــ ــر حـ ــ ــمـ ــ فـــــــــــارس عـ
دعـــاء غــســان ابــراهــيــم ابـــو خديجه
زيـــــــــــــد عــــــــمــــــــاد احــــــــمــــــــد الــــــــعــــــــرود
ــي ــامــ ــشــ ــد زيـــــــــــاد احــــــمــــــد الــ ــمــ ــحــ مــ
ــاره ــ ــمـ ــ سـ ــــوظ  ــفـ ــ ــحـ ــ مـ ــل  ــيــ ــمــ جــ الرا 
شـــــــــــــــروق بــــــــســــــــام قــــــــاســــــــم حـــســـني
تـــيـــمـــاء عـــــــادل مـــحـــمـــد  الـــفـــضـــول
ــرنــــي ــقــ اســــــــــــراء عــــلــــي مــــحــــمــــود الــ
ــان ــمــ ــثــ اســـــــيـــــــل اكــــــــــــــرم شـــــــوكـــــــت عــ
ــبــــد الــــــهــــــادى ديــــه ــد عــ ــمـ ــحـ فـــــــرح مـ
مـــحـــمـــود حــــــــازم مـــحـــمـــود حــيــمــور
حـــــــــمـــــــــزه كـــــــــامـــــــــل طـــــــــــه عـــــثـــــمـــــان
عـــــلـــــي عــــيــــســــى مــــحــــمــــد املــــعــــانــــي
ــن ــســ امـــــــــيـــــــــر نـــــــــاجـــــــــح حـــــــســـــــن حــ

اســـامـــه مــحــمــود مــحــمــد الــنــبــراوي
ــبــــحــــي اســـمـــاعـــيـــل مــــلــــك زيــــــــــاد صــ
بــــــــــراء حــــســــن مــــحــــمــــد اخلــــايــــفــــه
مــــحــــمــــد احــــــمــــــد فــــــــــــؤاد الــــنــــجــــار
دانـــيـــه احـــمـــد خــمــيــس ابــــو عــاشــور
الــــوهــــاب مــصــلــح ـــارق عـــبـــد  ــ رؤى طـ
ــكـــي ــمــــد حــــســــن احلـــشـ ــلــــى مــــحــ ــيــ لــ
مــــــؤيــــــد خــــــالــــــد ســــــعــــــدو املـــــصـــــرى
ــوش ابــــــو تـــايـــه ــلــ ــود عــــــوض عــ ــنــ ــعــ الــ
بــلــقــيــس هــشــام ســلــيــمــان الــفــواعــيــر
السميحيني اهلل  عــبــد  حــســن  رقــيــه 
ســـجـــود يـــوســـف مــحــمــد الــســامــني
محمد يــوســف ابــراهــيــم الــســعــودي
ــيـــدات ــعـ بــــتــــول ولــــيــــد مـــحـــمـــد الـــسـ
اســـــــكـــــــنـــــــدرونـــــــه يـــــــوســـــــف بــــرغــــش
دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــايــــــــــــــــــز عـــــــــــبـــــــــــده
مــنــى عــبــد احلــفــيــظ عــبــد الـــهـــادي

فردوس محي الدين محمد عنبصبشار عبداهلل موسى المشاعله

نور محمد محمود ابو جوده ماك صالح عبد اهلل الدرارجه
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ــه الـــزايـــدانـــيـــني ــــف مــــــازن ســـامـ رهـ
رهــــــــــف نــــــاجــــــح عــــــــــــودة خـــلـــيـــفـــات
ســلــســبــيــل خـــالـــد ســلــيــمــان ســعــيــد
صــــــــــرار مـــــــــوســـــــــى  خـــــــــالـــــــــد  رؤى 
ــل ابــــــــو شــكــر ــيــ ــلــ اســـــيـــــل بـــــاســـــم خــ
السعيدات اهلل  عطا  يوسف  بشرى 
ــدر ــ الــ اهلل  ــا  ــطــ عــ ســـلـــيـــمـــان  اروى 
شــــــــــذى خـــــــالـــــــد طــــــــــال ابــــــــــو كـــف
زيـــــــــــن عـــــــمـــــــاد عـــــــدلـــــــي الـــــــدويـــــــك
حــــــمــــــزة اســــــعــــــد ســــلــــيــــم الـــنـــتـــشـــه
ــات ــ ــــاحـ ــفـ ــ ــي الـ ــ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــانــ ــ ايـــــــثـــــــار هــ
ــه ــارنـ ــرى الـــزغـ ــشـ ــاد مـ ــيـ ابـــراهـــيـــم عـ
هـــــــــــدى عــــــلــــــي ســـــــالـــــــم املــــــراعــــــيــــــة
قــــــاســــــم احــــــمــــــد قــــــاســــــم عـــــاونـــــه
كـــــــــــــــــــرم جــــــــــبــــــــــر شــــــــــــكــــــــــــري جـــــبـــــر
مــهــا عــبــدالــوهــاب مــحــمــد اجلــنــدي
ــلـــحـــات ــفـ ــي الـ ــلــ ــود يـــحـــيـــى عــ ــ ــجـ ــ سـ
ــكــــاز ــد ابـــــــــو عــ ــ ــمــ ــ ــي احــ ــ ــلـ ــ اكـــــــــــــرام عـ
ــد الــشــمــرى ــمـ بــيــلــســان عــــدنــــان احـ
ــل ــ ــمـ ــ رغــــــــــــد عــــــــونــــــــي خـــــلـــــيـــــف اجلـ
ــــت ــابـ ــ دانـــــــــيـــــــــه حــــــســــــني احـــــــمـــــــد ثـ
اخلطيب مصطفى  محمد  ســـوزان 
اجلـــــــــــــــازي اليف  عـــــــقـــــــلـــــــه  امـــــــــــــــل 

ــدور ــ ــبـ ــ ــل الـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــد اســ ــ ــالـ ــ ــا خـ ــ ــنـ ــ ديـ
النــــــــا عــــــدنــــــان احـــــمـــــد ابــــــــو قــــــران
ايـــهـــاب مــجــدى عــبــد اهلل ابـــو جــرى
ــر بـــــريـــــش ــ ــ ــمـ ــ ــ احــــــــمــــــــد جــــــــمــــــــال عـ
عـــامـــر ســلــيــمــان مـــوســـى الــرمــيــات
اســـــمـــــاء ركــــــــان مـــثـــقـــال الـــشـــرفـــات
ــا قــــــــاســــــــم يــــــــوســــــــف قـــــاســـــم ــ ــنــ ــ ــيــ ــ لــ
ــان الـــعـــرافـــني ــرفــ ــااهلل عــ راشــــــد عــــطــ
حسن عبداحلميد  تركي  سلسبيل 
ــاد ــ ــمـ ــ رغــــــــــــد يــــــــوســــــــف ســــــــامــــــــه حـ
اســــــــــام عــــلــــي مــــحــــمــــد ابــــــــو ربـــيـــع
راغــــده احــمــد ســلــيــمــان بــنــي مرعي
صـــــفـــــاء نـــــاجـــــح ســـــالـــــم الــــفــــقــــراء
ــصــــر ســــــــــــــاره زيــــــــــــــاد ســــــلــــــمــــــان الــــنــ
الصبيحات اهلل  ــودة  عــ مــحــمــد  ايـــه 
ــود الـــهـــبـــاهـــبـــه ــمــ ــر مــــحــ ــمــ ــنــــى عــ ميــ
ــارف ابـــو تايه االء عــبــد الــرحــمــن عـ
ــولـــي ــلـ ــتـ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــال احـ ــ ــضـ ــ ــى نـ ــحــ ضــ
ــه حــــمــــاد ــ ــ ــامـ ــ ــ مــــــــــرح مـــــحـــــمـــــود سـ
وراد مــــــــســــــــعــــــــد  خـــــــــضـــــــــر  لـــــــــــــني 
ــم الــــدمــــانــــيــــه ــ ــالــ ــ ــه زايـــــــــــع ســ ــ ــــضـ جـ
ــه ــيــ ــراعــ ــد املــ ــمــ ــه مـــحـــمـــد حــ ــ ــازيــ ــ جــ
الدعاسني اهلل  عبد  حسني  سكينه 

مــــهــــا عــــيــــســــى حــــــمــــــدان املـــعـــاعـــيـــه
خــلــود عــطــا اهلل مــحــمــد الــطــواهــيــه
ــاد مـــحـــمـــود الــشــقــيــرات ــهـ ــان جـ ــ اميــ
ــره ــايـ ــمـ ــعـ مـــحـــمـــد فــــايــــز مـــحـــمـــد الـ
ابــراهــيــم مــجــدى ابــراهــيــم ســويــدان
ــو عــمــيــره ــ ــاســـني عــيــســى اخـ ــان يـ ــيـ بـ
رهـــف عــبــد الــفــتــاح مــحــمــود كتكوت
ــان ابـــوخـــضـــر ــ ــضـ ــ رنــــــــده مـــحـــمـــد رمـ
ــى الــــرواضــــيــــه ــ ــوسـ ــ ــح مـ ــ ــالـ ــ زيـــــــن صـ
ــم ــيــ ــعــ ــد انــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــد عـــــــمـــــــاد مـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ مـ
املـــشـــانـــكـــه مــــحــــمــــود  مـــــاهـــــر  االء 
ــي الـــــنـــــوافـــــلـــــه ــ ــلــ ــ ــد عــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ زيـــــــــــد مـ
احــــــــمــــــــد عــــــطــــــا جـــــمـــــعـــــه الــــــقــــــاق
ــاء مـــحـــمـــد حـــســـن ابــــــو دوش ــ ــمـ ــ اسـ
ــر ــويـ ــيــــمــــان ابـــــــو نـ ــلــ ــي ســ ــلــ هـــــــدى عــ
ــعــــه ــزايــ ــبــ ايــــــــه حــــســــني مــــحــــمــــود الــ
ــود عــــــاهــــــد فــــــــــــواز املـــــصـــــري ــ ــنــ ــ ــعــ ــ الــ
ــمــــد حـــمـــاد ــيــــب يـــــوســـــف مــــحــ ــهــ صــ
ــل الــــســــعــــيــــدات ــيــ ــلــ ــر خــ ــ ــاهــ ــ عـــــــا مــ
نــبــيــه عــــــارف مــحــمــد الــطــرابــلــســي
رانيا رزق محمد العروسى احلفنى
سامح حسن عبد السام الشعيبات
رنـــــده ســمــيــر ســلــيــمــان ابــــو عفيفه
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ة   ا ا     ة  ا ية ا د ا ا ة  ا لي ة ا ل ا

ة   ا ا     ة  ا ية ا د ا ا ة  ا لي ة ا ل ا

ا   ا ا     ة  ية ا د ا ا ة  ا لي ة ا ل ا

ا   ا ا     ة  ية ا د ا ا ة  ا لي ة ا ل ا

ي     ا  ا  ا ا ة  ية ا د ا ا ة  ا لي ة ا ل ا

ي ة ا د

ي ة ا د

ي ة ا د

ي ة ا د

ي ة ا د

صدفه عبد الرحمن محمد عبداهلل

ــار ــصــ نــ ابـــــــراهـــــــيـــــــم  نــــــصــــــار  روان 

ــاق عــبــداخلــالــق عيسى ــرح اســـحـ العمراتفــ اهلل  عبد  اسماعيل  امـــال 

عــمــاد عـــبـــداهلل مــحــمــد الــفــنــاطــســه

رهف صالح محمد الشقيرات

بوران علي دخل اهلل البدور
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ية ي ا ا ا ا  ا 

ُأنشئ قسم اإلعام والدراسات اإلستراتيجية كقسم مستقل منذ مطلع العام الدراسي 2003/2002م ضمن اإلطار العام لكلية اآلداب، 
تخصصني هما: تخصص العاقات الدولية/ لغة فرنسية ،  وتخصص العاقات  ويف بداية نشأته كان مينح درجة البكالوريوس يف 
واإلبقاء على تخصص   ، فرنسية  لغة   / الدولية  العاقات  إيقاف تخصص  ومنذ عام 2007 مت   ، اإلستراتيجية  والدراسات  الدولية 

العاقات الدولية والدراسات اإلستراتيجية. 

وهو من األقسام العريقة يف جامعة احلسني بن طال، ويعنى القسم بجميع جوانب املعرفة السياسية والتفاعات بني هذه املعرفة 
والظواهر االقتصادية والثقافية ويتيح القسم لطالب العاقات الدولية اإلملام باملوضوعات األساسية يف التخصص مثل: األنظمة 
السياسية املقارنة، والسياسة اخلارجية، والنظرية السياسية، والسياسات العامة، ويهتم القسم أيضًا بالدراسات السياسية اإلقليمية:  
كاألنظمة السياسية يف الشرق وأمريكا الشمالية وُأوروبا وإفريقيا وجنوب شرق آسيا ، كما يهتم بالتطور السياسي للمملكة األردنية 
السياسية،  املتعددة:  جوانبها  من  املعاصرة  الدولية  السياسية  املشكات  على  أيضًا  ويركز  العربي،  اإلقليمي  والنظام  الهاشمية 
واالقتصادية، واالجتماعية، واحلضارية والتفاعات بينها واملؤثرات الناجمة عن هذه  التفاعات على املستوى اإلقليمي والدولي إضافة 

إلى دراسة  الثورات العربية من جميع جوانبها وتطور األنظمة العربية بعد هذه الثورات .

ويهدف القسم إلى تأهيل الطلبة فكريًا، وعمليًا وتطوير مهاراتهم يف البحث والكتابة واملشاركة يف النقاش واحلوار مبا يسهم يف صقل 
شخصياتهم وتنمية قدراتهم اإلبداعية يف التفكير، وتعزيز انتماء القيادات للوطن واألمة مبساقات التنشئة السياسية والعمل على 
تلبية حاجات املجتمع عن طريق إعداد كوادر علمية مؤهلة يف مجال العاقات الدولية وإعداد قيادات تسهم يف توجيه الرأي العام 
يف خدمة أهداف اململكة األردنية الهاشمية  وقضايا األمة العربية وتزويد الطالب باإلطار النظري الذي يساعد على فهم الواقع 
السياسي واملتغيرات احلاصلة يف العاقات الدولية للنظام الدولي وتنمية القدرات العلمية والفكرية وتشجيع روح البحث والتحليل 
واالستنتاج احملايد يف ظل  املبادئ  العامة للدراسة السياسية، حيث ميكن للطالب مواصلة دراسته العليا ويخدم وطنه وأمته  يف ظل 

حضرة صاحب اجلالة امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني املعظم  .

مت إستحداث برنامج املاجستير يف تخصص الدراسات اإلستراتيجية بدءًا من العام الدراسي 2022/202١ م . 

أ. د. حسن عبد اهلل  الدعجه
رئيس القسم
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د. ب�سري تركي كري�سان
اأ�ستاذ  م�ساعد

د.  حممد �سالح جرار
اأ�ستاذ  م�ساعد

اأ.د ها�سم حممد الطويل
اأ�ستاذ

د.عي�سى اأحمد ال�سلبي
اأ�ستاذ  م�سارك

ة ا  ي      

د. �سلطان نا�سر  القرعان
اأ�ستاذ  م�سارك

اأ.د. مدثر جميل اأبو كركي
اأ�ستاذ

أ. د. حسن عبد اهلل  الدعجه
أستاذ
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ية     ا ا    ي ا ا ا ا ية  ا ا

ية    ا ا    ي ا ا ا ا ية  ا ا

ي     ية  ا  ا ا ي ا ا ا ا ية  ا ا

مــــــــرح عـــــونـــــي عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن الــــســــعــــودي

مــــــــــــرام ابـــــــراهـــــــيـــــــم مــــحــــمــــد الـــــزيـــــدانـــــيـــــني

ـــد صــــــــــالــــــــــح زعـــــــــــــــل الـــــــــنـــــــــجـــــــــادات ــ ــمــ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ

ــوي ــ ــطــ ــ ــعــ ــ الــ نــــــــــــــــادي  اهلل  عـــــــبـــــــد  ــد  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ مــ

عبد الرحمن ماهر احمد سالمفايز حسني محمد الرواجفه

رافت مهند ابراهيم فريحات

ــره ــامــ ــعــ ــتــ ســــبــــأ خـــــالـــــد مــــحــــمــــد الــ

ــايــــده ــعــ مـــحـــمـــد فـــــــــؤاد مـــــــــداد الــــقــ

ــيــــصــــل اجلــــــــازي فــــهــــد ســــلــــطــــان فــ

ــه ــيــ ــانــ ــدمــ بـــــاســـــل نـــــايـــــف دابــــــــــل الــ
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ل ا  

د.عفاف عطيه اأبو�سرحان
رئي�س الق�سم

اآلداب،  كلية  إلى  القسم  ويتبع  2006م،  عام  واملعلومات  املكتبات  علم  قسم  تأسس 
حيث باشر   باستقبال الطلبة يف الفصل األول من العام اجلامعي 2007/2006م، 
القسم ستة  ويضم  املكتبات،  البكالوريوس يف تخصص علم  درجة   القسم  ومينح 
أعضاء هيئة تدريس يحملون شهادة الدكتوراه واملاجستير يف تخصص علم املكتبات 
واملعلومات، ويسعى القسم يف املستقبل إلى استحداث تخصصات أخرى يف مجال 

علم املكتبات و املعلومات.

املكتبات  علم  مجال  يف  ومرنه  مكثفة  تعليمية  برامج  تقدمي  إلى  القسم  ويهدف 
والتوثيق واألرشيف واملعلومات  التي تهدف إلى إعداد كوادر مهنية مؤهلة ومؤثرة 
يف هذا املجال، واملساهمة يف تقدمي  املعرفة يف حقل املكتبات واملعلومات بجانبيها 
العملي والنظري، من خال التدريس والتدريب ودعم البحوث وإجنازها، وكذلك 
علميًا  الفرد  بناء  على  تعمل  اجتماعية  كمؤسسة  املعلوماتي  املكتبة  دور  تعزيز 
بالكادر  العربي  والوطن  األردن  داخل  املؤسسات  ورفد  وسياسيًا،  ودينيًا  وأخاقيًا 
املؤهل  واملدرب على العمل يف مجال املكتبات ومراكز املعلومات والتوثيق واألرشيف، 

وذلك حلاجة السوق األردني والعربي لهذا النوع من التخصصات.

- مينح القسم درجة املاجستير يف تخصص إدارة املعلومات واألرشفة الرقمية.
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اأ. د. رائد جميل �سليمان
اأ�ستاذ 

د. م�سطفى حمدي اأحمد
اأ�ستاذ م�سارك

د. حسن أحمد املومني
محاضر متفرغ

د. �سرحان اأحمد الطوالبه
اأ�ستاذ م�سارك

ة ا   ي  

د. عفاف عطيه أبوسرحان
أستاذ مساعد

د. ابراهيم نظمي محسن
أستاذ مساعد
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ل     ا ا    ي ا ل ا  

ل     ا ا    ي ا ل ا  

ي     ل    ا  ا ا ي ا ل ا  

ة    ا ا    ية  ا ة ا ا ل  دا ا

ة    ا ا    ية  ا ة ا ا ل  دا ا

حـــنـــان ســـعـــود عـــــوض اخلـــضـــيـــرات

بــــــــال ســـــامـــــه مــــحــــمــــد اخلــــــــروب

ــــني عـــــــــــوده الـــــذيـــــابـــــات ــــسـ ــا حـ ــنــ ــيــ لــ

ــان املـــعـــانـــي ــضــ ــيــ رهـــــــــام مـــحـــمـــد غــ

ــان صـــالـــح الــصــواخــنــه عــبــيــر رمـــضـ ــبــــا بـــــكـــــر عــــــريــــــف مــــحــــمــــد اخلــــطــ

ــارك خـــلـــيـــفـــه عــطــيــات ــ ــبـ ــ ــي مـ ــ ــانـ ــ امـ

انـــفـــال ابـــراهـــيـــم اعـــطـــي الـــرواشـــده

ـــه الــبــزايــعــه لــيــنــدا مــحــمــد عــبــد ربـ

ي ة ا د

ي ة ا د

االء هشام مطلق العزام
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ي    ة   ا   ا ا ية  ا ة ا ا ل  دا ا

ية  ا    ا ا    ة ا ا ل  دا ا

ــى الــــــبــــــواب ــفــ ــطــ رشـــــــــا عـــــلـــــي مــــصــ

ــى مــــفــــلــــح نـــــــــــزال الــــركــــيــــبــــات ــ ــنـ ــ مـ
املنتصر باهلل سامي امسلم اخلصبه
ــود حــــرب ــمــ ــد مــــحــ ــ ــامـ ــ ــمــــني حـ ــاســ يــ

امــــــــل شـــــاكـــــر ســــلــــمــــان ابــــــــو جــبــلــه

علي ابراهيم علي العيثات النعانعه
مــحــمــد ســويــلــم مــحــمــد الـــذيـــابـــات
عــلــي مــحــمــد ســلــيــمــان الــنــعــيــمــات

ي ة ا د

ي ة ا د
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ية ا ا  ا

د. محمود الفـي خلف
رئيس القسم 

يعد قسم الدراسات اإلسامية من األقسام الفعالة يف كلية اآلداب، على الرغم من حداثة تأسيسه، لكونه يشارك 

يف تقدمي مساق الثقافة اإلسامية متطلبًا اختياريًا من متطلبات اجلامعة، ولإلقبال املتزايد من الطاب لدراسة 

التخصص. 

و يهدف القسم:

إلى توفير بيئة تعليمية متميزة تؤّهل متخّصصني ذوي كفاءات عالية يف مجال العلوم الشرعية، متكنهم من متابعة 

واالستشارات  والتعليم  والوعظ،  واإلفتاء،  كالقضاء،  الشرعي،  الطابع  ذات  املهن  يف  العمل  ومن  العليا،  دراساتهم 

الشرعية، وإعداد الكفاءات العلمية املتخصصة ذات الكفاءة العالية، وامللكة الناقدة، القادرة على االستدالل والربط 

والترجيح، املؤهلة للبحث والدراسات العليا، واملساهمة الفاعلة يف البحث العلمي، واملؤمترات والندوات، والدراسات 

الشرعية املتنوعة، باإلضافة إلى تربية جيل يؤمن باهلل تعالى ويلتزم بشريعته.

ويضم القسم يف هيئته التدريسية ثمانية أعضاء، متخصصني يف العلوم الشرعية املتنوعة، يتولون تدريس مواد التخصص، 

وبعض متطلبات اجلامعة االختيارية ،والكلية اإلجبارية، ويتطلع القسم إلى استقطاب املزيد من الكفاءات العلمية 

املرموقة، ويستعني القسم عند احلاجة بعدد من أبناء املجتمع احمللي من حملة املؤهات العلمية املتخصصة.
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د.محمود  هارون النوافلة
أستاذ مشارك

د. أسامة سعود كريشان
أستاذ مساعد

أ.د. يوسف محي الدين أبو هاله
أستاذ

ة ا ي  

د. رائد محمود دوينع
استاذ مساعد

د. محمود الفـي خلف
أستاذ مشارك

د. محمد محيسن الهاالت
استاذ مساعد

السيدة شريهان سميح آل خطاب
محاضر متفرغ

د. فرج حمد الزبيدي
أستاذ مشارك
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ية     ا ا    ا ا ا

ية     ا ا    ا ا ا

ــده ــوالــ ايــــــاف امـــجـــد عـــبـــد اهلل اخلــ
عـــائـــشـــه احـــمـــد مــشــيــش الــبــطــونــيــه
رحـــمـــه ممـــــدوح مــلــيــح الــســمــيــحــيــني
السميحيني صـــالـــح  عــيــد  صــابــريــن 
السميحيني عـــايـــد  ــي  ــ راضـ حــكــمــات 
ــي الــســمــيــحــني ــود شـــطـ ــمــ ســـلـــمـــى حــ
ــمــــد الـــــرشـــــايـــــده مــــــــرمي عــــــــــوده مــــحــ
ــدول ــ ــبـ ــ الـ عـــــــــواد  ــل اهلل  ــ ــيـ ــ رغـــــــــده دخـ

محمد مصطفى محمد ابو خديجه
ــات ــمـ ــيـ ــعـ ــنـ تـــســـنـــيـــم صــــــــاح عــــيــــد الـ
عــــــلــــــي حــــــســــــن عــــــلــــــي اجلــــــــذيــــــــات
خـــزامـــى نـــاجـــي ســلــيــمــان الــنــعــيــمــات

ســـــــنـــــــدس جـــــــمـــــــال ســـــعـــــيـــــد ذيـــــــــاب
هــنــد ســلــيــمــان مــصــطــفــى الــشــعــيــبــي
ــــاك حـــســـني خـــلـــيـــل الــســعــيــديــني مــ
عـــطـــا اهلل مــحــمــد جــمــعــه املــنــاجــعــه

ــلـــق الــــبــــدول ــلــــي مـــطـ متــــــــارا عــ
مزيد عيال  محمد  سالم  فــرح 
ــالـــم عـــــوده الــهــواشــلــه مــجــد سـ
نــــوال مــحــمــد عــلــي بــنــي عطيه
ســــاره عــقــلــه مــوســى الــســعــادنــه
مــيــســون عــمــر هــــارون الــنــوافــلــه
ــي حـــســـن عــــــوده الــعــيــدى ــانــ امــ
ــه ــوسـ ــان جـــمـــعـــه مـــحـــمـــد املـ ــيــ بــ

مــــــــيــــــــار اشـــــــــــــــرف حــــــــامــــــــد املـــــعـــــانـــــي
ــه ــ ــلــ ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ رنــــــــــــــا فـــــــهـــــــد بـــــــــــركـــــــــــات املــ
فـــــــاطـــــــمـــــــه عـــــــيـــــــد ســــــلــــــيــــــم االتـــــــيـــــــم
ــانـــي عــطــا اهلل ابــــو رخــيــه خــديــجــه هـ

ــايـــد الـــرصـــاعـــي ــام عـ ــام بـــسـ ــ ــ اريـ
احام عبد اهلل عليق الدراوشه
مــحــمــد زعـــل ســلــمــان الـــزوايـــده
البزايعه صالح  مــرزوق  ضحى 
حنني عبد اهلل مطلق الزوايده

الرواجفه هليل  محمد  رابــعــه 
امـــل احــمــد حــمــيــد الــرواضــيــه
ــور ــ ــدقـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــــف احـ ــايـ ــ ــقــــى نـ تــ
وئـــــام مــحــمــد عــيــد الــســامــني
منتصرباهلل حربي محمد السعودي
اخللف ابراهيم  هيثم  نورهان 

ــد شــــــــاكــــــــر عـــــســـــاف ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ابـــــــــــــــــــرار مــ
املــــــــــــزنــــــــــــه عــــــــــــيــــــــــــد  عــــــــــــلــــــــــــي  رمي 
ــود الــســمــيــحــيــني ــ ــعـ ــ ــح سـ ــ ــالـ ــ مـــهـــنـــد فـ
انــــــــــــس ولــــــــيــــــــد عـــــــــــــــوده الــــــــــرواشــــــــــده

ي    ية  ا  ا ا ا ا ا

سعيد مصطفى سعيد كريشان
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ي ا ا  ا  

د. شذا حسني الرواشدة
رئيس القسم 

تأسس قسم التاريخ  واجلغرافيا يف كلية اآلداب يف مطلع العام الدراسي 20١4/20١3 م، وجاء استحداث هذا القسم ملا متثله دراسة 

و  املؤمن بعروبته  بناء اإلنسان األردني  إرساء فلسفة جامعة احلسني بن طال يف  أركان  التاريخ واجلغرافيا من ركن أساسي من 

إسامه و املنتمي لوطنه و قيادته الهاشمية الرشيدة, وإدراكًا من القائمني عليها بأهمية دراسة التاريخ واجلغرافيا و فهم املشكات 

املعاصرة وتوضيح الرؤى  املستقبلية للفرد اجتاه القضايا احمللية و العربية والعاملية .

ويهدف برنامج  التاريخ:

 إلى تبصير الطالب و اطاعه على الدور الفاعل لإلنسان عبر التاريخ وتفاعله مع محيطه املادي والامادي عبر العصور التاريخية 

ويهدف  لإلنسانية  جمعاء،  و  والمته  لوطنه  انتمـائه  لتعزيـز  معارفـه  تنميـة  و  تاريخـه  يف  الوضاءة  باجلوانب  معرفته  عن  فضًا 

التربيـة والتعليم,  العاملني يف ميـدان  إعادة تأهيل  و   , السـوق احمللي بحاجته من املتخصصني يف هذا املجال  رفـد  إلى  البرنامج 

ومؤسسات الدولة املختلفة علميًا, ملواكبة مستجدات العصر و مينح القسم درجة البكالوريوس يف التاريخ. 

وتتطلع اجلامعة إلى التميز يف مخرجاتها ضمن تخصص اجلغرافيا، وذلك بإكسابهم املهارات العلمية 

استخدام  على  الضرورية  املهارات  وإكسابهم  املختلفة  املجاالت  يف  العمل  سوق  يف  التميز  على  قدرتهم  من  تعزز  التي  التقنية  و 

التقنيات احلديثة يف هذا املجال إضافة إلى تدريبهم ميدانيًا يف املجاالت التطبيقية يف علوم املنـاخ و اخلرائط و تقييم املشكات 

البيئية و تخطيط املدن و علوم السكان و املساحة .

وتسعى كلية اآلداب من طرح تخصص اجلغرافيا إلى إعداد كوادر متخصصة يف مجال علم اجلغرافيا لتلبية حاجة السوق احمللي 

بيئته  التعامل مع  القادر على  إعداد اإلنسان  األردني يف  املجتمع  انسجامًا مع فلسفة اجلامعة يف خدمة  و  التخصص،  من هذا 

وتطوير مجتمعه و تطويع اإلمكانيات املتاحة ملا فيه خدمة املصلحة العامة.
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أ. د. محمد اسماعيل النصرات
أستاذ

د. عبدالرزاق محمود املعاني
أستاذ مشارك

د. عبد احلميد ايوب الفناطسه
أستاذ مشارك

د. محمد عبد الهادي اجلازي
أستاذ مساعد

د. حسني رجا الشقيرات
أستاذ مساعد

د. شذى حسني الرواشدة
أستاذ مساعد

د. أنور دبشي اجلازي
أستاذ مشارك

ة ا   ي  

أ. د. علي حمدي أبو سليم
أستاذ

د. ميسون بركات الزغول
محاضر متفرغ

د. أحمد عطا اهلل السعيدات
محاضر متفرغ

د. صفاء صبح صبابحة
أستاذ مساعد
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ا     ا ا    

ا     ا ا    

ي    ا    ا  ا ا

ذكــــرى ســلــيــمــان صــالــح الــرواضــيــه
ســاجــده احــمــد عـــوض ابـــو جميعه
مشاعل اسماعيل سامه الرواجفه
رحــــمــــه مـــســـلـــم عـــتـــيـــق الــعــثــامــنــه
ــا ســـاطـــع فـــخـــرى ال خــطــاب ــيــ دانــ
ــالـــه اســـحـــيـــمـــان قـــاســـم املـــراعـــيـــه هـ
هـــيـــا مــصــطــفــى مـــحـــمـــد املـــراعـــيـــه
ــل عـــــــواد الــســمــيــحــيــني ــايــ ــمـــر طــ عـ
ــه ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ ــد املـ ــ ــمـ ــ زهـــــــــــور هـــــــــــــارون حـ
ــذيــــات ــم اجلــ ــالــ بــخــيــتــه عـــــــوده ســ

العصيفات مــوســى  سليمان  اســيــل 
ــمــــد مــــوســــى الـــســـامـــني ــر احــ ــامــ عــ
ــان مـــحـــمـــد الـــعـــطـــون ــ ــدنـ ــ حـــنـــني عـ
ــالـــم الــعــثــامــنــه ــنـــدس لــطــيــف سـ سـ
حازم محمد مصطفى عبد الرزاق

فــــريــــال حــــامــــد ســـويـــلـــم الـــرواجـــفـــه
ــــده ــرواشـ ــ فــــــداء ســـلـــيـــمـــان مـــوســـى الـ
ديــــــنــــــا مــــحــــمــــد حــــــــــرب الــــــــعــــــــودات
ــم الـــرصـــاعـــي ــالـ اســـــــراء عـــبـــد اهلل سـ
ــده ــ ــ ـــرواشـ ــ ــود الــ ــمــ ــحــ مـــــــرح حـــــــامت مــ
اميــــان مــحــمــد ضــيــف اهلل الـــزوايـــده
اســــــــام مــــوســــى ســــالــــم اخلـــلـــيـــفـــات
ابـــو عريضه ريـــاض محمد  عــبــداهلل 
ــل مـــســـيـــب الـــدمـــانـــيـــه ــ ــايـ ــ ســـــــــاره صـ
مــريــفــه مــحــمــد هــلــيــل اخلــضــيــرات

ــيــــد الــســمــيــحــيــني خــــتــــام ســــعــــود عــ
ــم الـــعـــثـــامـــنـــه ــ ــالــ ــ ــي ســ ــضــ ــفــ ــا مــ ــ ــيـ ــ هـ
هـــــــاجـــــــر ســـــــعـــــــود عـــــلـــــي الـــــعـــــونـــــات
بــــتــــول عـــــوض ســـلـــيـــمـــان الـــشـــاويـــش
ــور ــقــ ــل الــــصــ ــيــ ــلــ ــد هــ ــمــ ــحــ ــر مــ ــ ــاجــ ــ هــ
ســـمـــر هــــــــارون دخـــيـــل اهلل املـــراعـــيـــه

اســـــــمـــــــاء عــــــايــــــد ارفــــــيــــــفــــــان اجلـــــــــازى
مـــــــــــــــرام عــــــيــــــد دمـــــــيـــــــثـــــــان املــــــراعــــــيــــــه
ــه حــــســــني ســـلـــيـــمـــان الـــعـــمـــايـــره ــ ــمـ ــ رحـ
خـــديـــجـــه ســـلـــيـــمـــان ســلــيــم الـــعـــمـــاريـــن
مـــــــجـــــــد حـــــــســـــــني عـــــــلـــــــي املـــــــراعـــــــيـــــــه
ــن ــاريــ ــمــ ــعــ ســـمـــيـــحـــه هــــــــــــارون عــــيــــد الــ
حــــــنــــــان مــــحــــمــــد ســــــــــــــودان املـــــراعـــــيـــــه
حـــــــــســـــــــن جـــــــــــــــــال حـــــــــســـــــــن بـــــــــــــــــدران
يـــــــســـــــرى عــــــلــــــي ســـــلـــــيـــــمـــــان رضـــــــــــوان
ــات ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ روعـــــــــــــــه ســـــلـــــيـــــم زعــــــــــــل الـ
ايــــــــــــــوب نـــــبـــــيـــــل احـــــــمـــــــد الـــــســـــامـــــني

ــى عـــــــــوده املـــســـقـــي ــ ــوسـ ــ مـــحـــمـــد مـ
ــد ابـــــــو تـــايـــه ــ ــايـ ــ ــيـــل عـ ــــي خـــلـ ــانـ ــ متـ
رشا حسني عبد احلميد الشاويش
ــان خـــلـــيـــف مـــســـلـــم الـــركـــيـــبـــات ــيــ بــ
مجد عبد املطلب هارون اخلليفات
اميــن صــالــح احــمــد ابــو صعيليك
خالد نايف عبد الرحمن العدوان
فاطمه عبد اهلل سليمان العمارين
ايـــــــــه عــــيــــســــى مــــحــــمــــد املــــعــــانــــي

حـــــســـــن نــــــايــــــف مــــحــــمــــد املـــــزنـــــه
هـــاجـــر مــحــمــد عــــوض الــنــعــيــمــات
ــريـــش ــو الـ ــ ــان ابــ ــمـ ــثـ ــر عـ ــاســ ــد يــ ــ زيــ
ــيـــف الــــذيــــب ــلـ مــــاجــــد ممــــــــدوح خـ
زيد محمد نصيب عساف عيال حصان

عـــائـــشـــه احــــمــــد عـــلـــي اخلـــضـــيـــرات
ــان الـــــنـــــجـــــادات ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــي عـ ــ ــلـ ــ وفـــــــــــاء عـ
شــيــمــاء صـــالـــح ســلــيــمــان الــنــعــيــمــات
ــمــــد احـــــمـــــد نـــــصـــــرى عــــطــــارى مــــحــ
ــان الـــــشـــــوره ــمــ ــيــ ــلــ عــــمــــر مـــــوســـــى ســ
ــنــــات احـــــمـــــد يــــحــــيــــى ســـــالـــــم احلــــســ
ــمــــد املـــشـــاعـــلـــه ــمــــد عــــلــــي مــــحــ مــــحــ
احـــمـــد عـــامـــر عــبــد الـــعـــزيـــز مــبــروك
مـــــنـــــار عــــيــــد ســـــامـــــه اخلــــضــــيــــرات
ــــن ــاديـ ــ ــمـ ــ ــى احلـ ــ ــوســ ــ ــد مــ ــ ــايــ ــ ــان كــ ــ ــيــ ــ بــ
ــن ــاويــ ــفــ ــكــ رهــــــــف عـــــاهـــــد حـــــامـــــد الــ

يوسف محمد يوسف مقبل
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ــيــــطــــي طــ ــي  ــ ــنــ ــ ــســ ــ حــ عــــــــــــــــواد  رمي 
وســــــــــام عــــلــــي زكــــــريــــــا ابــــــــو هـــالـــه
ــه ــعـ ــايـ ــرفـ النــــــا مــــرضــــي مـــحـــمـــد الـ
ــاكــــمــــه حــــســــن بـــــركـــــات اجلـــــــازي حــ
ــهــــاالت ــانــــي ســـلـــيـــمـــان الــ مـــــــرام هــ
ــايـــزه عــلــي عــبــد اهلل الــعــصــيــفــات فـ
الصويلحني اهلل  عطا  سالم  رهــف 
مــــــــــــــــروه عـــــــلـــــــي عــــــــــــــــوده اجلـــــــبـــــــور
ــي فـــــــاح املـــصـــبـــحـــيـــني ــلــ ــى عــ ــجــ ســ
ــلـــم املــنــاجــعــه مـــحـــمـــد نــــصــــار ســـويـ
ــد الـــــنـــــجـــــادات ــمــ رنــــــــا ذيــــــــــاب مــــحــ
مــهــا عــبــد اهلل حــســني الــبــطــايــحــه
الــــــزوايــــــده ــي  ــلــ عــ اهلل  ــا  عــــطــ االء 

نـــــــــــور زعـــــــــــل ســــــلــــــمــــــان الــــــــــزوايــــــــــده
حــــمــــزه ســـلـــمـــان مـــفـــضـــي الـــقـــمـــول
رانيا يوسف سالم العمران احلويطي
ــــري ــمـ ــ ــــشـ الـ ــــد  ــمـ ــ ــــحـ مـ ــاد  ــ ــ ــهـ ــ ــ جـ االء 
ــــاالت ــهــ ــ الــ اهلل  ــد  ــ ــبـ ــ عـ رائـــــــــــد  ــه  ــ ــبـ ــ هـ
الـــعـــجـــامـــي مـــجـــاهـــد  مـــحـــمـــد  رواء 
ــايــــه تــ ابـــــــــو  ظــــــاهــــــر  ــد  ــمــ ــحــ مــ وداد 
ــدى ــيــ ــبــ رنـــــــــــا مــــــــــــــازن ابـــــــراهـــــــيـــــــم عــ
ــريـــن عـــــــدوان بــــــراك الــتــوايــهــه ــابـ صـ
مــحــمــد حــســني مــفــضــل الـــرواجـــفـــه
مـــــــــــــاك عـــــــلـــــــي ســــــــالــــــــم اجلـــــــــــــازي
عـــلـــي مـــحـــمـــود مــصــطــفــى الـــنـــمـــرات
عــــــمــــــر كــــــــامــــــــل مـــــجـــــلـــــي احلـــــســـــن

ــاحـــي املــصــبــحــيــني ــل راكـــــــان ضـ ــ امـ
ــون يـــاســـني مــحــمــد الـــطـــوره ــامــ مــ
بــاســل ابــراهــيــم هــــارون احلــســنــات
ــايــــف مـــحـــمـــد نـــويـــديـــس ــود نــ ــلــ خــ
ــو الـــريـــش ــ ــــس يـــاســـر عـــثـــمـــان ابـ انـ
ــمــــد اميــــــــن احـــــمـــــد درويــــــــش مــــحــ
رحـــــمـــــه ســـــامـــــي جــــــــــزاع اجلــــــــازي
ــد عـــبـــداجلـــبـــار زيـــت ــمـ مــحــمــد احـ
ــم املــصــبــحــيــني ــ مـــعـــاذ هـــانـــي االدهــ
ــد اهلل اجلـــــــازي ــبــ عــ راكـــــــــــان  ــا  ــ حــ
ــي ســـــــالـــــــم كــــايــــد ــ ــحـ ــ ــبـ ــ مـــــــــــــروه صـ
رهـــــــــــــام هـــــــايـــــــل عـــــــنـــــــاد اجلـــــــــــازي
العودات قريفان  اهلل  عطا  عائشه 

اصايل عبد الدامي شفيق احملاميد

فاطمه سالم حماد العكالني غفران حسني علي الزيادنه



81

!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*
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حمزه محمد احمد اخميس راشد منصور حسن كريشان بتول احمد محمد عيسى

ماك محمد كمال البعجاوي رشيد صالح سليمان النعيمات

ي    ا ا    ا ا

ـــه الــعــفــيــشــات ــامـ ــول رائــــــــد ســ ــتــ بــ
حـــــــــا مـــــــنـــــــذر قـــــــاســـــــم كـــــريـــــشـــــان
ــه الــعــثــامــنــه ــايــــف ســــامــ شـــــــروق نــ
ــيـــص ــنـ ـــد قـ ــمــ ــ ــحـ ــ ــا يـــــــاســـــــر مـ ــنـــ ــيـــ ــ لـ
ــه ــيــ ــراعــ ــاهلل عـــــــــوده املــ ــ ــطـ ــ ــزه عـ ــ ــمـ ــ حـ
ســـبـــأ خــلــيــفــه ابـــراهـــيـــم الــرفــايــعــه
هــديــل ابـــراهـــيـــم ســالــم الــطــواهــيــه
رهـــــــــــف عــــــــــــــوده عــــــيــــــد املــــــراعــــــيــــــه

فــــــــؤاد مـــحـــمـــود مــــوســــى احلـــســـنـــات
الـــصـــغـــيـــر اهلل  عــــطــــا  زيــــــــد  افــــــنــــــان 
مـــالـــك عــبــد الـــكـــرمي عــلــي عــبــيــدات
خـــــــلـــــــود عــــــلــــــي عــــــــــــــوده املــــشــــاعــــلــــه
ــان اخلـــايـــفـــه ــمـ ــيـ ــلـ امــــنــــه خــــالــــد سـ
ــه ــنــ ــطــ ــعــ وعــــــــــــد راكـــــــــــــــــان عـــــتـــــيـــــق الــ
ــنـــواجـــي مـــحـــمـــد يــــوســــف مـــحـــمـــد الـ
ــيــــدات ــعــ الــــســ ــيــــه  عــــطــ احـــــمـــــد  االء 
دعــــــــاء مـــحـــمـــود يــــوســــف احملـــامـــيـــد

سندس عبد الوالي خليفه الباونه
ــه عـــطـــا اهلل احـــمـــد اخلــلــيــفــات ــ ايـ
هــبــه عــبــد الـــكـــرمي ســالــم املــراعــيــه
ثــــامــــر خــــالــــد ســـلـــيـــم ابــــــو ارقـــيـــق
غــــــــرام مـــحـــمـــد عــــســــود ابــــــو تـــايـــه
ياسر عبد الرحمن سليمان العمارين
ســامــيــه نــاجــح قــطــيــش الــشــمــوط
اســـــــراء احـــمـــد عـــطـــا اهلل اجلــمــل
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ــه ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ ــم املـ ــ ــالــ ــ ــد ســ ــ ــمــ ــ متـــــــــــارا احــ
ــه زيــــــد مـــحـــمـــد احلـــجـــاحـــجـــه ــنــ امــ
ــان املــــراعــــيــــه ــمــ ــيــ ــلــ امــــــــل عــــــــــواد ســ
ـــروس ــضـ ــيـــمـــان الــ ــلـ ايــــــه حـــســـني سـ
شـــيـــمـــاء عــــــــوده ســــامــــه املـــراعـــيـــه
ــد الــتــلــهــونــي ــامـ ــنــــاس حـــســـني حـ ايــ
ســـــــــاره فـــــــــواز مـــحـــمـــد اخلـــشـــمـــان
السعيديني محمد  حــســني  امــيــره 
ــبــــات ــيــ ــركــ ســــجــــى حـــــامـــــد عــــيــــد الــ
ســجــى مــوســى خــلــيــل الــســعــيــديــني

ــودى ــامــ ــعــ يـــاســـمـــني جــــمــــال زيــــــن الــ
مـــهـــا عـــــوض عـــويـــض الــســمــيــحــيــني
بـــكـــر حـــســـني مـــحـــمـــد الـــســـعـــيـــديـــني
ــادي مــحــيــل اجلــبــهــه ــهــ هـــيـــا عـــبـــد الــ
نورسان ماهر عبد العزيز الغنميني
ــل ابـــــــــــــو جنــــا ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ يـــــــــــــزن حـــــــمـــــــد خــ
رانــــــــــيــــــــــا مــــــحــــــمــــــد عـــــــيـــــــد املـــــــزنـــــــه
ــوع ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــــح فــــــــــاح الـ ــيـ ــ ــلـ ــ تــــســــنــــيــــم مـ
ــد الـــصـــراحـــنـــه ــمـ ــحـ ــمــــر خــــالــــد مـ عــ
ــيـــم عـــبـــد احلـــافـــظ ــــس بـــكـــر ابـــراهـ انـ

خـــــــالـــــــد عـــــــــــاء خـــــــالـــــــد غـــــــــــزاوى
ــد جـــمـــعـــة مـــحـــمـــد الـــعـــمـــامـــرة ــ وعــ
ــودات ــعــ جــمــيــلــه جــمــعــه عــتــيــق الــ
اســــــــــراء تــــركــــي عــــــــوده الــــشــــرفــــات
ايــــــه ابــــراهــــيــــم عـــقـــلـــه الـــدمـــانـــيـــه
نـــهـــاونـــد ســـعـــد ســـالـــم احلــويــطــي
ــا فـــــــارس ســـلـــيـــمـــان اجلــــــازي ــ ــيـ ــ رانـ
النوافله اهلل  عبد  محمد  غــصــون 
ــد عـــــــبـــــــداهلل مــــرعــــي ــمــ ــحــ زيـــــــــد مــ



83

!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*



84

!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*



كلية العلوم



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

86

أ. د. جبريل محمد اخلشمان
عميد الكلية 

تأسست كلية العلوم يف العام اجلامعي 1999/2000م مع انطالقة اجلامعة، وتعد الركيزة األساسية للكليات العلمية، حيث حتمل 
على عاتقها تهيئة الطلبة يف سنتهم الدراسية األولى بتزويدهم باملستوى املطلوب من العلوم األساسية. كما أن لها الدور األهم 
بالتفاعل مع املجتمع احمللي بأفراده ومؤسساته، وتزويده بالكفاءات القادرة على حمل رسالة العلم واملضي ُقدمًا يف رفعة هذا 

الوطن .
تعنى الكلية مبتابعة وحتديث خطط وأساليب التدريس يف شتى األقسام باستخدام التكنولوجيا احلديثة، ومواكبة كل جديد يف 
مجال العلوم وخصوصًا املختبرات العلمية، حيث تضم اآلن ما يزيد عن )30( مختبرًا تدريسيًا وبحثيًا، وحتوي الكلية أربعة أقسام 
هي : قسم الرياضيات، وقسم الفيزياء، وقسم الكيمياء، وقسم العلوم احلياتية، وتكمن قوة الكلية يف تنوع مدارس الكادر األكادميي 

فيها وانسجامه مع الكادر اإلداري، وحرص اجلميع على تطوير أنفسهم واستغالل الفرص املتاحة.
والفيزياء،  الرياضيات،  البكالوريوس يف تخصصات:  الكلية درجة  )50( عضو هيئة تدريس، ومتنح  أنها تضم ما يزيد عن  كما 

والكيمياء، والعلوم احلياتية.
 ، ومت  الطبيعية  للعلوم  متحفًا  إنشاء  كما مت  الفيزياء  املاجستير يف  وبرنامج  الرياضيات،  املاجستير يف  برنامج  إستحداث  مت 
إنشاء قناه )AHU-LAB( على منصت اليوتيوب وتهدف الى شرح اجلانب العملي يف املختبرات، وذلك انطالقا من رسالة اجلامعة 
الرامية إلى إعداد كوادر علمية متخصصة ترفد السوق احمللي واخلارجي بالكوادر التعليمية املؤهلة.  كما تسعى الكلية جاهدة 
تفعيل  وذلك من خالل  العلمي،  والبحث  التدريس  والتميز يف  واإلبداع  التطوير  دعم  إلى  تهدف  تفاعلية  بيئة علمية  لتوفير 
إبراز دور الطلبة  االتفاقيات الدولية واالستفادة من صناديق دعم البحث العلمي الداخلية واخلارجية، كما تسعى الكلية إلى 
املؤسسات  نكون يف طليعة  أفضل، ونسعى ألن  بغٍد  إلى مستقبل مشرق، ونحلم  ورعايتها. نتطلع  وتنمية قدراتهم ونشاطاتهم 

األكادميية محليًا وعامليًا . 

كلية  العلوم
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أ. د. أحمد محمد أبو الرب
نائب العميد 

السيد علي محمد العسوفـي
مساعد العميد للشؤون االدارية واملختبرات

كلية  العلوم

د. عبدالعزيز قاسم جبارة
مساعد العميد لشؤون التخطيط واجلودة
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السيد أسامة محمد احلسنات
رئيس الديوان

كلية  العلوم

لية و  ال ا

أســـــــــــــــــمـــــــــــــــــاء عــــــــــــــامــــــــــــــر الــــــــــرفــــــــــايــــــــــعــــــــــة
رئيس فرع

فـــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــة رمـــــــــــــــــــــــــــــــان احلـــــــــــــــــــوارثـــــــــــــــــــة
رئيس فرع

ســــــــــــحــــــــــــر درويــــــــــــــــــــــــــــــــــــش اخلــــــــــشــــــــــمــــــــــان
إســــــــــــــــــــــــــراء مـــــــــحـــــــــمـــــــــود أخــــــــوعــــــــمــــــــيــــــــرة
ســــــــــــــــهــــــــــــــــى طــــــــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــــــــــــــــو هــــــــــــدبــــــــــــه
خــــــــــــــــلــــــــــــــــود مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد احلــــــــــــــــجــــــــــــــــازي
نــــــــــــــــــايــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــــــــــــــــــراج الـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــاهـــــــــــا
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د. أحمد محمد عوجان
رئيس القسم

ي   ال

اجلامعي  العام  بداية  يف  تأسيسه  مت  العلوم،  كلية  أقسام  من  واحدا  الرياضيات  قسم  يعد 
واملؤهلة  املتخصصة  الكوادر  من  املجتمع  حاجة  تلبية  إلى  القسم  ويهدف  )2001/2000م(. 
للتدريس يف مجاالت الرياضيات واإلحصاء، ويضم القسم االن  )16( عضو هيئة تدريس يف 
مختلف  التخصصات والرتب العلمية، يقومون بتدريس املواد يف القسم وإعداد األبحاث يف 
مختلف مجاالت الرياضيات. كما ويؤدي القسم دورًا فعااًل فعال يف إيصال علم الرياضيات 

إلى املجتمع احمللي من خالل إقامة الندوات و ورشات العمل.
ويقوم القسم أيضا، بتدريس مواد الرياضيات واإلحصاء لطلبة أقسام كلية العلوم والكليات 
بانتظام  الدراسية  خططه  مبراجعة  القسم  يقوم  كما  الدراسية.  خططهم  حسب  األخرى 

وذلك من أجل تعريف الطلبة بآخر املستجدات يف علم الرياضيات.
مينح القسم درجة البكالوريوس يف الرياضيات ، باإلضافة إلى درجة املاجستير.
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ة ال  ي  

أ. د. جهاد جمعه اجلرادين 
أستاذ

أ.د. عوني فايز الدبابسة
أستاذ

أ. د. فراس محمود الفقيه
أستاذ

أ. د. علي محمود العطيوي
أستاذ 

د. أديب قاسم طالفحة
أستاذ مشارك

د. فيصل محمد عبابنة
أستاذ مشارك 

د. سعدون عبداهلل العبيدي
أستاذ مشارك

د. بالل ناصر احلسنات
أستاذ مشارك

د. عايد حسني العظامات
د. أحمد سلمان احلسناتأستاذ مشارك

أستاذ مساعد

د. �سحر مبارك القرالة
اأ�ستاذ م�سارك

د. إميان  يوسف الصرايرة
أستاذ مشارك
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السيد جهاد محمد احلسنات
مدرس

د. إياد محمود الفرجات
أستاذ مساعد

د. أحمد محمد عوجان
أستاذ مساعد

د. ابراهيم علي جوارنة
أستاذ مساعد

د. سامي عاطف شكري
أستاذ مساعد

السيد سهم أحمد الطراونة
مدرس

اآلنسة رمال شاهر الغنميني
مدرس
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ي   ال  ال ا    ال

ي ال

ي ال

ي ال

ي ال

لة  ال ا    ي   ال ال

و ال ال    لة   ي   ال ال

ي    و  ال ال لة  ال ي   ال ال

عـــبـــداهلل حــكــمــت مــرضــي اخلــرشــه
ــرات ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــيــ ــلــ ــح خــ ــ ــالــ ــ رشـــــــــا صــ
ــنـــي عــامــر ــالــــد مــــزعــــل بـ مــــؤمــــن خــ
الــســعــودي احــمــد سليمان ســلــمــان 

احمد سليمان محمد بني عبد النبي

ــم الــــــــزوايــــــــدة ــ ــالــ ــ ــــي ســ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــاجــ ــ هــ

سلسبيل محمود موسى احلسنات

حــذيــفــه احـــمـــد مــحــمــد احلــســنــات
ــات ــنـ ــسـ ــــاس احلـ ــبـ ــ اكــــــــــرام حــــســــن عـ
محمد نور رسمي محمود بني عامر
صــهــيــب ســالــم مــحــمــد احلــراحــشــه

احمد يوسف عبد الكرمي مصطفى

الـــدراوشـــة  اهلل  عــطــا  مــحــمــد  روان 

سخاء سليمان عبد الرحمن ابو حياني
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و ال ا    ي   ال

ــــالح الـــديـــن" زكــــي الــســاعــد مــحــمــد "صـ
عـــــــــال مـــــحـــــمـــــد عــــــيــــــد ابــــــــــــو انـــــقـــــيـــــره
تــــــــقــــــــى خـــــــلـــــــيـــــــل عــــــــمــــــــر الـــــطـــــحـــــلـــــه
بـــــــــيـــــــــان مــــــحــــــمــــــد فــــــــــــــرج الـــــــزالبـــــــيـــــــه
ــح صــــالــ ابــــــــــو  جــــمــــعــــه  مــــحــــمــــد  رؤى 
اخلـــــلـــــيـــــفـــــات عـــــــلـــــــي  صـــــــــالـــــــــح  االء 
مــــحــــمــــد عــــــقــــــاب احــــــمــــــد صــــوافــــطــــه
ــتــــوايــــهــــه ــنــــشــــمــــي ســـــالـــــم الــ ــد الــ ــريــ ــغــ تــ
ــه ــيـ ــنـ ــي ذيـــــــــــب ابـــــــــــو هـ ــ ــلــ ــ فــــلــــســــطــــني عــ
احلساسني سليمان  اهلل  ضيف  شـــروق 

مـــنـــتـــصـــر جـــمـــعـــه انــــــــور الـــعـــقـــايـــلـــه
ــر ــويـ ــود فـــــالـــــح كـــــايـــــد ابــــــــو نـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
نــــــهــــــايــــــه عـــــــــــــــارف عـــــبـــــيـــــد عـــبـــيـــد
حــــــســــــام عـــــمـــــر قــــــاســــــم طـــالفـــحـــه
سلسبيل عبد اهلل طليحان النعيمات
عــيــد اهلل  عــــبــــد  ــد  ــمــ مــــحــ مـــــاجـــــد 
مـــعـــتـــز ســـمـــيـــر مـــحـــمـــد حـــمـــايـــده
ــي املـــراعـــيـــه ــرقــ ــدان طــ ــ ــمـ ــ حـــنـــني حـ
ــنـــواصـــره مــــــرام مـــنـــصـــور مـــرجـــي الـ
حــمــزه احــمــد مــحــمــود الــفــنــاطــســه

احــمــد مــحــمــد مــحــمــود ابــورحــمــه
زيــــــــــــــــد بــــــــــاســــــــــل اســــــــــعــــــــــد ســــكــــر
انــــس مــحــمــد ابـــراهـــيـــم الــريــاطــي
عــــــقــــــاب حـــــســـــن عـــــلـــــي الــــغــــيــــاث
مصعب حسني سليمان النعيمات
الــفــنــاطــســه اهلل  جــــاد  راتـــــب  والء 
ــهــــه ــبــ ــم اجلــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ســـــحـــــر عـــــــــــــواد سـ
ــان خــلــيــفــه ــيـ ــلـ ــقـــوب عـ ــعـ ــان يـ ــيـ ــلـ عـ
ــوده ــ ــعــ ــ ــــي الــ ــلـ ــ ــام عـ ــ ــصــ ــ ــمــــد عــ ــحــ مــ

حامد بالل حامد االمامي

رفيده حسني محمد اخلاليفه

خالد محمد عبد الرحمن ابو صالح

عادل رسمي رزق محمد قاسم
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ــنــــانــــي ــد قــــطــ ــ ــمـ ــ ــــحـ ــد مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ســـــهـــــى رشـ
ــتـــاح شــاهــني ــفـ ــمـــار عــيــســى عـــبـــد الـ عـ
ــن صــــــيــــــاح ابـــــــــو عـــــــراج ــ ــسـ ــ ســــــعــــــاد حـ
امــــــــــــــل بـــــــــــــــــراك فـــــــــالـــــــــح ابـــــــوتـــــــايـــــــه
هـــــبـــــه مــــحــــمــــد هــــــــــــــارون الــــنــــوافــــلــــه
الهيجاء ابــو  اهلل صــالح  عبد  محمد 
ــــه ــــحـ ــــالفـ ــر قــــــــاســــــــم طـ ــ ــ ــمـ ــ ــ حــــــــــــــــازم عـ

اجنود ضيف اهلل رويضي السعبديني
ــــم اجلـــــراويـــــن ــالـ ــ ــه سـ ــعـ ــمـ مـــــأمـــــون جـ
رهـــــــــــــــف اميـــــــــــــــن عــــــــلــــــــي عــــــــبــــــــد اهلل
ــان ــعــ ــنــ ــد كــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ هـــــــمـــــــام اســــــــامــــــــه مـ
ــيــــد الــــــهــــــواري ــعــ ــان ســ ــمــ ــيــ ــلــ ســــبــــل ســ
ــان الـــســـعـــيـــدات ــمــ ــلــ ــــد ســ ــمـ ــ ــان احـ ــ ــيـ ــ بـ
امـــــــــــــل عـــــــلـــــــي ســـــــــــــالم الــــــهــــــواشــــــلــــــه
عـــبـــاده عــمــر عــبــد املــجــيــد الــرفــايــعــه

قــاســم رفـــيـــق  رزان مـــؤيـــد مــحــمــد 
ــالـــح مــحــمــد احلــنــيــطــي ــزيـــد صـ يـ
يــاســمــني مــحــمــد حـــمـــدان املــوســه
ــات ــبـ ــيـ ــركـ جنــــــاح ســــالــــم صــــبــــاح الـ
سلسبيل احمد عبد الرحمن احمد
احــمــد مــحــمــد جــمــيــل احلـــوامـــده
ــو هــيــض ــ ــد ابـ ــمـ ــد احـ ــامـ ــزه حـ ــمـ حـ

ــان ابــــــو نـــويـــر ــمـ ــيـ ــلـ ربــــــى عــــــــوده سـ
مــحــمــد ابـــراهـــيـــم مــحــمــد حــمــود
احلساسني سليمان  مطلق  حنني 
احلساسني سليمان  حسني  رهــف 
ــر اهلل ــ ــصــ ــ ــر زهـــــــيـــــــر ذيـــــــــــب نــ ــ ــمــ ــ عــ
احـــــــمـــــــد منـــــــــر حــــــمــــــد قــــصــــيــــري
عـــائـــشـــه حـــســـن مـــحـــمـــد الـــكـــفـــرى
هالله ابــو  خليل  محمد  خديجه 
انــــس مــحــمــود فــــالح بــنــي عيسى

ــــد اجلــــــــــازي ــمـ ــ ــــحـ اســـــــــــــــراء عـــــــــــــوده مـ
ــيـــت الــــدمــــانــــي مــــيــــســــاء غــــصــــاب بـــخـ
رقـــــــيـــــــه شـــــــــــايف فـــــــالـــــــح الـــــركـــــيـــــبـــــات
ــانـــي بــخــيــت مــحــمــد الــســمــيــحــيــني امـ
ايـــه ضــيــاء عــبــد الــكــرمي عــبــد الــبــارى
ــي قـــنـــديـــل ــلــ ــود عــ ــمــ ــحــ ــفـــى مــ مـــصـــطـ
ــات ــبــ ــيــ ــركــ ــيــــل الــ ــقــ هــــبــــه مــــجــــاهــــد عــ

ربـــــــــــــــى خـــــــــالـــــــــد مــــــحــــــمــــــد حــــــســــــان
ــاهلل" مــحــمــد احـــمـــد احــمــد ــ "املــعــتــز بـ
ــح الـــفـــرحـــات ــالـ مــحــمــد ابـــراهـــيـــم صـ
ــالـــح الــفــرحــات ــم صـ ــيـ ــراهـ حـــمـــدي ابـ
انـــــــــــــــس نـــــــــاجـــــــــي مــــــحــــــمــــــد وشـــــــــــاح
ــو صــلــيــح ــ ــبـــد اهلل خـــلـــيـــل ابــ دالــــيــــا عـ
آيــــــــــــــه فــــــــــــــــــوزى شــــــفــــــيــــــق الـــــــعـــــــوض
ــــل اجلـــــــويـــــــان ــيـ ــ ــلـ ــ ثـــــــريـــــــا هـــــــوميـــــــل هـ

و ال ال    ي   ال

ي    و  ال ال ي  ال ال

سفيان نبيل عبد الكرمي الدن

بالل مالك حسن البشيش

عبد اهلل احمد محمد بني دومي

ساجدة جمال خليل أبو نعمه



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

95

ي   ال

د. أحمد علي أبو شّتال 
رئيس القسم

القادرة  العلمية  بالكوادر  املجتمع  تزويد  بهدف  بن طالل  الفيزياء يف جامعة احلسني  قسم  تأسس 
العلوم  قادرين على تدريس  الطلبة  إعداد جيل من  العلمي من خالل  البناء  املساهمة يف دعم  على 

الفيزيائية وتطبيقاتها العملية يف الصناعة ومختلف مواقع العمل واإلنتاج يف الوطن.

ويضم القسم العديد من املختبرات العلمية الكافية لتدريب الطلبة على مختلف فروع وتطبيقات 
علم الفيزياء. كما يساهم يف تنشيط البحث العلمي وتشجيعه، إذ يوجد يف القسم )16( عضو هيئة 
تدريس متخصصون يف الفيزياء النظرية ينتجون أبحاثا على مستوى عاملي، ومت إستحداث برنامج 

املاجستير يف الفيزياء.

العلمية  والندوات  احملاضرات  من  مجموعة  مثل:إقامة  سنويا  علمية  أنشطة  عدة  الفيزياء  ولقسم 
ألساتذة متخصصني.

و  ال ا

النيني�نينيسنينيمنينيا�نينيسنينين �نينينيسنينينيلنينينيينينينيمنينينيان  عنينينينيبنينينينيادة  م. 

منينينينيينينينيني�نينينينيسنينينينينينينينينيون حمنينينينيمنينينينيد النينينينيروا�نينينينيسنينينينيينينينينية

حمنينينينينيمنينينينينيد �نينينينينيسنينينينينيوينينينينينيلنينينينينيم النينينينيننينينينيعنينينينيينينينينيمنينينينيات

ا�نينينينينينينينيسنينينينينينينينيام �نينينينينينيسنينينينينينياح اأبنينينينينينينينينينينينيو كنينينينيركنينينينيي

رينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيم اأحنينينينينينينينينينينيمنينينينينينينينينينينيد النينينينينينينينينيطنينينينينينينينينيورة

حمنينينينينينينيمنينينينينينينيود عنينينينينينينينينينينينينيواد النينينينيننينينينيعنينينينيينينينينيمنينينينيات

عنينينينينينينينينينينينينياء فنينينينيينينينيني�نينينينيسنينينينيل النينينينينينينيروا�نينينينينينينيسنينينينينينينيده
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ة ال  ي   

أ. د.”محمد خيري“ ابوشايب
أستاذ

د. محمود خالد ابو سمك
أستاذ مشارك

أ. د. محمد قاســـم العويدات
أستاذ

أ. د. شيرين عبدالقادر الصرايرة
أستاذ

 أ. د. أحمد محمد أبوالرب
أستاذ

السيد عمر عبداهلل البنوي
مدرس

أ. د. جبريل محمد اخلشمان
أستاذ

أ. د.  أحمد عيسى البدوي
أستاذ

د. احمد علي قواسمه
أستاذ مساعد

د. محمد خليل الطويسي
أستاذ مشارك

السيد منذر فائق السبول
مدرس

د. بالل صالح الغنيمات
أستاذ مساعد

د. حامت عبداهلل العمريني
أستاذ مساعد

أ. د. معاذ احمد الطراونه
أستاذ

د. أحمد علي أبو شتال
أستاذ مساعد

د. أماني فواز كريشان
أستاذ مساعد
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و ال ا    ي    ال

و ال ال     ي    ال

اخالص عبداللطيف سالم العثامنه
يـــــــــــــزن هــــــــاشــــــــم عـــــــلـــــــي الــــــنــــــوافــــــلــــــه
ــري ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــم فـــــــــــــراس نـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ نـ
ــنــــات عـــــريـــــن حــــســــني عـــــبـــــاس احلــــســ

بـــــــــــــــــــراء اميــــــــــــــــن احــــــــــمــــــــــد هــــصــــيــــص
ــان ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ ــان الـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ حــــــســــــام خــــــالــــــد سـ

ــــه ــيـ ــ ــراعـ ــ ــم املـ ــيــ ــلــ ــى ســ ــ ــوســ ــ ــه مــ ــ ــنــ ــ امــ
ــار الــســمــيــحــيــني ــاب عــقــلــه نـــصـ ــ رحــ
املــزايــده ابــراهــيــم عبدالكرمي  رنــيــم 
املــصــبــحــيــني ــالــــح  فــ ــان  ــلـــطـ سـ اآلء 

عـــبـــيـــده حـــمـــيـــد عـــطـــيـــه الـــنـــمـــرات
محمد عبد احلكيم فارس ابراهيم

احــــــمــــــد مــــــاهــــــر مــــحــــمــــد جـــــــوده
مـــحـــمـــود عـــلـــي عـــيـــســـى احملـــمـــود
طـــاهـــر ســـلـــيـــمـــان احـــمـــد الـــطـــراد
عــــــبــــــداهلل رزق  حـــــــــــامت  احـــــــمـــــــد 

اســـامـــه مــحــمــد مــصــلــح الــصــوص
احــمــد عــبــد اهلل جــمــيــل الــدويــري

ي    و  ال ال ي   ال ال

النعيماتســــــــــاره مـــــوســـــى مــــحــــمــــد الــــنــــصــــرات  ضــاحــي  محمد  عـــــــــــــــالء عــــــــلــــــــي عــــــــيــــــــد عــــــاصــــــيمصعب 

عدي احمد عبد اهلل عنانزهانسام جمال رزق املنشاوي
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ية ي  العلوم ال

د. يوسف محمود أبو زيتون
رئيس القسم

تأسس القسم يف عام 2004م ليسهم يف أداء رسالة اجلامعة العلمية والثقافية 
بالكفاءات  املنطقة  رفد  يف  ليساهم  وكذلك  التربوية،  أهدافها  وحتقيق 
األكادميية و املهنية  الالزمة يف التعليم والصحة و البيئة، وذلك من خالل 
ونشر  احلياتية  العلوم  مجال  يف  ومتخصصة  مؤهلة  علمية  كوادر  إعداد 
البحوث العلمية التي تعالج قضايا علمية أساسية ومشاكل البيئة احمللية 

املختلفة.  

 مينح  القسم  درجة البكالوريوس يف العلوم احلياتية، وقد بدء التدريس يف 
القسم يف العام الدراسي 2005/2004م .

و  ال ا

أحـــــــــــــمـــــــــــــد ســــــــــالـــــــــــــــــــــم اخلـــــــلـــــــيـــــــــــــــفـــــــــــــــات
خـــــــــــــــتـــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــــــوســــــــــــى الــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــالالت
صــــــــقـــــــــــــــــر ســـــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــان أبـــــــــوشـــــــــتـــــــــــــــــــال

مـــــــــــــؤيـــــــــــــد مـــــــــــــهـــــــــــــدي أبــــــــــــــــــــو درويــــــــــــــــــــش 

حــــــــــــــــنــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــــــــان اخلـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــب
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا مــــــــــــــــحــــــــــــــــمــــــــــــــــد قـــــــــــــبـــــــــــــاعـــــــــــــة
أحــــــــــــــــمــــــــــــــــد مــــــــــــــــوســــــــــــــــى الـــــــــنـــــــــعـــــــــيـــــــــمـــــــــات
مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون الــــــــــــــلــــــــــــــوامــــــــــــــا
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أ.د. إبراهيم محمد الرواشدة
أستاذ

أ.د. عبدالرحمن محمد الطواها
أستاذ

ة ال ي   

د. خالد غازي الفندي
أستاذ مشارك

 السيدأحمد خليل املعاقبة
مدرس

السيد علي محمد العسويف
مدرس

السيد حسني علي النصرات
مدرس

د. يوسف محمود أبو زيتون
أستاذ مشارك

د. محمد حسن ابو خليل
أستاذ مساعد

د. حمزة نعيم هنية
أستاذ مشارك
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و ال ا    ية    ي العلوم ال

و ال ال     ية    ي العلوم ال

ــلــــف ابـــــــو درويـــــــش ــود خــ ــ ــعـ ــ ــوان سـ ــ ــفــ ــ صــ
ايـــــــــــــــه يـــــــــوســـــــــف ســــــلــــــيــــــم احلـــــجـــــيـــــج
ايــــــــــــــات مـــــحـــــمـــــد عــــــلــــــي الــــغــــنــــيــــمــــات
هـــــــــتـــــــــون عـــــــلـــــــي رجــــــــــــــا الـــــغـــــنـــــيـــــمـــــات

بـــــرغـــــل احــــــــمــــــــد  اهلل  ــد  ــ ــ ــبـ ــ ــ عـ بــــــــتــــــــول 
ــيـــدات ــعـ ــسـ احــــمــــد عـــلـــي اســـمـــاعـــيـــل الـ
ســــــــــــاره ابـــــــراهـــــــيـــــــم مــــحــــمــــد رضــــــــــوان
ــم ابـــــــو زيـــتـــونـــه ــ ــالـ ــ مـــــــــروه ســـلـــيـــمـــان سـ
ــد عـــــــايـــــــش الـــــعـــــالونـــــه ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـــــــــــــروه مـ
اســــــيــــــل خــــــالــــــد صــــــالــــــح الــــــرواضــــــيــــــه
ــى احـــــــمـــــــد ســـــــالمـــــــه اخلــــــــوالــــــــده ــ ــنــ ــ جــ

دنــــــيــــــا مــــحــــمــــد ســــــالمــــــه املـــــوســـــه
ــيـــد مـــحـــمـــد الـــرواجـــفـــه ابـــتـــهـــال عـ
ــرزاق ابـــو نــوار ــ عــالــيــا طـــارق عــبــد الـ
مـــجـــد مــحــمــد جـــبـــريـــل الـــرفـــايـــعـــه

ــو خــلــيــل ــ ــوســـف عـــيـــد ابـ ــبـــرق يـ ــتـ اسـ
ــــش عــــــــزام ــ ــايـ ــ ــ رغــــــــــد ابـــــــراهـــــــيـــــــم عـ
عـــبـــداهلل شــفــيــق عـــبـــداهلل الــنــوافــلــه
اســـــــالم مــــوســــى عـــقـــلـــه اخلــلــيــفــات
صـــبـــا ســـلـــيـــمـــان مــحــمــد اخلــطــيــب
حــبــيــب حــمــيــد ابــراهــيــم اخلــضــري
ــافــــل الـــنـــجـــادات رهـــــف ســـلـــيـــمـــان نــ

اميــــــــــان غـــــالـــــب مــــحــــمــــد الـــــبـــــدور
شريهان اسماعيل محمد النوافله
ــن احلــــــنــــــاوى ــ ــسـ ــ ــر عـــــــــــوده حـ ــ ــمـ ــ عـ
ــى الــســالمــني ــوسـ لــيــنــا رضـــــــوان مـ

رانـــيـــا ســلــيــمــان مــحــمــد املــراعــيــه
هـــــالـــــه قـــــاســـــم فــــــــــارس الــــــعــــــودات
هـــــديـــــل عــــلــــي عــــيــــد الـــــنـــــجـــــادات
ــار مـــحـــمـــد صــــــالح الـــســـالميـــه ــنــ مــ
ــه عــــيــــد عــــــــــواد الـــــــزوايـــــــده ــفــ ــلــ صــ
غـــفـــران ســلــيــمــان ســـالـــم املــراعــيــه

منار جمال محمد سكريه
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ي     و  ال ال ية  ال ي العلوم ال

خــــــلــــــود عـــــــدنـــــــان عـــــلـــــي ابـــــــــو طـــويـــلـــه
ســــــعــــــيــــــد مــــــحــــــمــــــد ســــــعــــــيــــــد غـــــــــــزال
ايــــــــــــــه حـــــــســـــــني ســـــــــالـــــــــم الــــــنــــــوافــــــلــــــه

ــلــــد احـــــمـــــد عـــنـــانـــبـــه تــــــبــــــارك مــــخــ
ابراهيم عبد السالم محمد قطوس
اميـــــــــــــــــان خـــــــــالـــــــــد فـــــــــــــــــؤاد وشــــــــــاح

غـــصـــون احـــمـــد حـــســـني عـــبـــد اهلل
ــعــــمــــرات تــــقــــى خــــالــــد فـــــرحـــــان الــ

زيد سائد احمد الرضاونهتقى فارس موسى اخلاليفه سلسبيل ناصر فنيخر اجلبور
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أ. د. محمود "محمد سعيد" السلمان
رئيس القسم

تأسس قسم الكيمياء يف عام 2004 م، كأحد أقسام كلية العلوم، وهو من األقسام املعروفة يف اجلامعة من خالل 
إجنازاته العلمية، واألداء املتميز يف التدريس والبحث، إضافة إلى خدمته للمجتمع احمللي.

عــام من  واململكة بشكل  توفير حاجات منطقة اجلنوب، بشكل خــاص،  املشاركة يف  بهدف  القسم  أنشئ  لقد 
الكوادر العلمية املدربة يف مجال الكيمياء على أسس متينة وحديثة، حتى يواكب التطور السريع الذي يشهده 
علم الكيمياء على املستوى الدولي. كما  يقوم قسم الكيمياء بتدريس وإعطاء االختالف والبروزات البيئية يف 

الكيمياء، حيث تعتبر كيمياء البيئة من أكثر املجاالت البحثية نشاطًا وحيوية يف األردن.
وقد بلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية يف القسم )16( عضو هيئة تدريس يف مختلف التخصصات والرتب 

العلمية.
إن رسالة القسم هي التعليم املتميز حيث أن جميع أعضاء الهيئة التدريسية يعملون بجد على تعليم الطلبة 

،إليجاد املعلومة الصحيحة،وتوظيفها بالشكل الصحيح.
الــدءوب حلقيق أهــدافــه، فقد وضــع القسم خطة مستقبلية تهدف إلــى حتقيق  وضمن رؤيــة القسم وسعيه 

األهداف الرئيسية لقسم الكيمياء وهي:
1. رفع مستوى البحث العلمي يف القسم ضمن املجموعات احمللية والعاملية.

2. التوسع باألبحاث املدعومة دوليا، والتي جترى داخل القسم.
3. زيادة عدد طلبة القسم من املرحلة اجلامعية األولى.

4. تغيير النظرة احمللية لتخصص الكيمياء ليصبح من األولويات يف االختيار.

ي ي   ال

و  ال ا
عـــــــلـــــــــــــــي مـــــــحـــــــمـــــــد الــــــعــــــســــــوفــــــــــــــــــــي
ســــــــــــنــــــــــــاء حـــــــــســـــــــني الـــــــنـــــــعـــــــيـــــــمـــــــات
أديـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا حــــــــــــســــــــــــني املــــــــــــــكــــــــــــــاوي
آيــــــــــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــــــــــارف احملــــــــــامــــــــــيــــــــــد 
لــــــــــــورنــــــــــــس قــــــــــاســــــــــم الـــــــســـــــعـــــــادنـــــــة

آيـــــــــــــــــــات مــــــــحــــــــمــــــــود الـــــــســـــــعـــــــيـــــــدات
أنـــــــــــعـــــــــــام مـــــــحـــــــمـــــــود الــــــشــــــقــــــيــــــرات
إنــــــــــصــــــــــاف دويــــــــــشــــــــــر أبــــــــــــــو شـــــتـــــال
بـــــــــــــــــــــــــــــــــراء خـــــــــــــــــالـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــرواد
عــــــــــــــــــدي يـــــــــــوســـــــــــف الـــــــشـــــــمـــــــاســـــــني

ــات ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــنــ ــ عــــــــبــــــــيــــــــدة مــــــــــوســــــــــى الــ
بـــــــــــــــــــــالل مـــــــــحـــــــــمـــــــــد الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــرات
قـــــــــصـــــــــي مــــــــحــــــــمــــــــد الــــــنــــــعــــــيــــــمــــــات
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د. خليل عبداهلل ابوصبيح
أستاذ مشارك

د. عيد احمد عبدالرزاق
أستاذ مشارك

أ.د. إبراهيم عبدالكرمي الصرايرة 
أستاذ  

ة ال ي  

د. فؤاد عارف عبابنة
أستاذ مشارك

د. جبريل إبراهيم الطورة 
أستاذ مشارك

د. عيد موسى السبوع 
أستاذ مشارك

د. عبدالعزيز محمد ابويامني
أستاذ مشارك

د. فخري عمر يوسف
أستاذ مشارك

أ.د. محمود »محمد سعيد« 
سلمان

د. رندة "محمد علي" األسعد
أستاذ مساعد

د. عبدالعزيز قاسم جبارة
أستاذ مشارك

د. منى أحمد النعيمات
أستاذ مساعد

د. عالء النعيمات
أستاذ مساعد

د. خالد محمد اخلاليفه
أستاذ مشارك

د. معاوية "محمد علي" القسامية
أستاذ مساعد

أ.د. طارق زياد أرشيدات
أستاذ
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و ال ا    ي    ي ال

و ال ال    ي    ي ال

احـــــــمـــــــد حـــــــســـــــام فـــــــــرحـــــــــان شــــــحــــــاده
عبد الستار مهدى عبد الستار اخلطيب
اجلبارات السالم محمد  عبد  اهلل  عبد 
امــــــــــــــل نـــــــــاجـــــــــي ســـــــــالـــــــــم املـــــــراعـــــــيـــــــه
ــم الـــــرشـــــايـــــده ــلــ ــيــ ــهــ ــداهلل الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ رشـــــــــا عـ
دوش ابــــــــــــو  مـــــحـــــمـــــد  فـــــــــــــــؤاد  دعـــــــــــــــاء 
ــلــــي اخلـــطـــيـــب عــ ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ابـ ــبــــد اهلل  عــ
احمد عبد الكرمي عبد املعطي محمود
احــــــــمــــــــد عــــــــمــــــــاد مــــــحــــــمــــــد اخلـــــــــــــوار
انـــــــــــــــــــــوار بـــــــــســـــــــام زعــــــــــــــل املـــــــســـــــاعـــــــده
ــل الـــنـــشـــاش ــيــ ــاعــ ــمــ ــر اســ ــ ــيـ ــ مـــحـــمـــد زهـ
رنـــــــــيـــــــــم عـــــــــصـــــــــام مـــــــــوســـــــــى عـــــريـــــبـــــه

ســـــجـــــى ســــــامــــــر ســــعــــيــــد قـــــدومـــــي
شـــــذى خـــالـــد عــــبــــداهلل الـــشـــطـــرات
اســــــــالم ســــامــــي مـــحـــمـــد الـــدبـــيـــس
عبد الرحمن محمد عادل عوض اهلل
ــراوى ــبــ ــنــ زهــــــــدي اميــــــن مـــحـــمـــد الــ
مـــــنـــــى مــــحــــمــــد حـــــســـــن عــــمــــارنــــه
ــي ــ ــواتـ ــ ــود تـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ نـــــــــــزار مــــحــــمــــد مـ
ــم مـــســـاعـــده ــيــ ــراهــ ــلـــي ابــ بـــاســـمـــه عـ
ــل زريــــــــق ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــد خـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــى مـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ يـ
ــيـــم ابـــــــو عــمــر ــلـ ــتـــحـــي سـ مــــوســــى فـ
طــــــارق احـــمـــد مـــحـــمـــود الــكــفــيــري
ــد عـــبـــد الــرحــمــن ــمـ ــن عـــلـــي احـ ــ اميـ

نــــــــور حــــمــــد مــــحــــمــــود ابــــــــو صــــايف
ــوب ــقــ ــعــ ــي يــ عــــــــبــــــــاده نـــــــاصـــــــر عــــــلــــ
محمداسالم عبدالرحمن املزرعاوي
ــر ــ ــوهــ ــ احـــــــمـــــــد شـــــــعـــــــالن ربـــــــــــــاح الــ
ــتـــز مـــحـــمـــود عـــلـــي ابــــــو خـــالـــد مـــعـ
ــمــــد جنــــــي قـــــصـــــراوى خـــــالـــــد مــــحــ
امــــــانــــــي حـــــســـــام غــــــــــازي طــــرخــــان
الـــنـــعـــيـــمـــات عـــــــوض  مـــــد اهلل  نـــــــور 
ــره ــامــ ــســ ــان مـــحـــمـــد حــــســــني املــ ــ ــيـ ــ بـ
جلـــني ســلــيــمــان جــمــعــه الــقــطــاوى
ــنـــه ــامـ ــثـ ــعـ ــيــــف ســـــالـــــم الـ فــــــــرح لــــطــ

حذيفة عاطف محمد رمان

زيد عايد ضيف اهلل املصرياحمد وليد محمود ابو شتيهاحمد محمود صالح الصوابحه
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عبد الرحمن دوجان احمد عزام

نعيم محمد نعيم عبد اهلل

فرج احمد فرج املهيدات

لؤي احمد محمود الطوره

ــو ــ ــمـ ــ نـــــــــــــــــدمي مـــــــــــوســـــــــــى يـــــــــــاســـــــــــني حـ
ــه ــ ــسـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ احـــــــمـــــــد يـــــــاســـــــر احـــــــمـــــــد املـ
ــد املـــــــداهـــــــنـــــــه ــ ــمــ ــ ــحــ ــ عــــــــامــــــــر عـــــــلـــــــي مــ
ــد عـــــــــــوده ــ ــ ــمـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــد حـــــــــــــــــــازم مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ
ديب الشيخ  اسماعيل  مصطفى  اسيل 
الــــبــــدور ــد  ــمـ ــبــــد اهلل مـــحـ عــ ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ابـ
حـــــبـــــش هــــــــــــاشــــــــــــم  نــــــــــــاصــــــــــــر  رؤى 
ــفــــه مـــجـــد ابــــراهــــيــــم هـــويـــشـــل الــــرواجــ
اخلــــشــــمــــان اهلل  عــــبــــد  قـــــاســـــم  حــــنــــني 
ايـــــــــنـــــــــاس نــــــــائــــــــل ابــــــــراهــــــــيــــــــم مــــــدهلل
ــي ــ ــاعـ ــ ــرفـ ــ ــد الـ ــمــ ــحــ طـــــــــــارق فـــــــرحـــــــان مــ
ــيـــم جـــمـــال اســمــاعــيــل الـــزعـــاتـــره ابـــراهـ

ــلـــمـــي احلــيــصــه اريــــــــج مـــحـــمـــود سـ
سلسبيل خضر عبد القادر العكايله
شــيــمــاء ســلــيــمــان محمد الــهــالالت
ضــــــــحــــــــى عــــــــلــــــــي تـــــــــركـــــــــي ســـــــــــرور
نــيــبــال مــحــمــود مــحــمــد الــســطــري
ــه الـــغـــرابـــلـــي ــيـ ــطـ ــلــــي عـ ــائــــشــــه عــ عــ
عليان سعيد  محمد  بسام  مجدي 
ــده فـــتـــحـــي خـــلـــيـــل ابــــــو نـــاب ــ ــاجـ ــ سـ
بـــــهـــــيـــــجـــــه هــــــــشــــــــام بـــــــكـــــــر صـــــــالح
ــد شـــلـــطـــف ــ ــ ــمـ ــ ــ ــم احـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــم نـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ نـ
ــصـــــــون طـــــــــــــارق عـــــمـــــر اجلـــــبـــــور غـــــ
الفناطسه محمد  مــحــمــود  حــمــزه 

مــحــمــد عــمــاد خــلــيــل الــبــدرســاوي
ــد يــحــيــى ابـــراهـــيـــم الــرفــايــعــه ــ راشـ
عـــبـــد اهلل مــحــمــد مـــحـــمـــود ســعــد
مصطفى عبد الكرمي عيد ابو ذوابه
اســــــــــراء عــــمــــاد حـــــــرب ابـــــــو حــــرب
ــد ابـــــــــو بـــكـــر ــ ــعــ ــ ــل اســ ــ ــاســ ــ مـــــــــــراد بــ
ـــدون ــعـ نـــــايـــــف مـــحـــمـــد نـــــايـــــف ســ
ــد ــيــ رغــــــــــــــد اميــــــــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــود عــ
عبد الرحمن محمد احمد القرنه
مــيــرنــا مـــجـــدي يـــوســـف الــبــطــاط 
ــد الـــعـــوايـــشـــه ــمــ ــر احــ ــاســ ــرو يــ ــمــ عــ
محمود محمد محمود الفناطسه
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ي    و  ال ال ي   ال ي ال

جلـــــــــــني اســـــــــعـــــــــد ســـــــــالمـــــــــه املـــــــــــالح
ــد ابــــــو فـــانـــوس ــمــ ــد فـــــــراس احــ ــمــ احــ
حـــــمـــــدان صـــــــالـــــــح  ــد  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ روان 
ــرابــــني ــتــ ــر جـــمـــيـــعـــان الــ ــمــ عـــــــــروب عــ
نــــــــاصــــــــر ثــــــــائــــــــر نــــــــاصــــــــر الــــنــــتــــشــــه
فـــاطـــمـــه احـــمـــد ســـالـــم الــعــصــيــفــات

فــــتــــحــــي احـــــمـــــد فــــتــــحــــي ابــــــــو فــــــرده
حـــــــمـــــــزه ســـــــالمـــــــه احـــــــمـــــــد شــــاهــــني
مــــرعــــي اهلل  عــــــبــــــد  خـــــــالـــــــد  ديـــــــنـــــــا 
مـــيـــســـون فــــــــراس مـــحـــمـــد املـــنـــاصـــره
الكرمي عبد  اسماعيل  زكــريــا  يحيى 
ــو طــويــلــه ــ ـــادل عـــطـــا اهلل ابـ ــ ــن عـ ــريـ عـ

ــن احملـــامـــيـــد ــســ ــب حــ ــيــ شـــــــــادي جنــ
غــــــــاده عـــــبـــــداهلل كــــايــــد الــــرشــــايــــده
كرم محمد عبد الرحمن طقاطقه
ــوره ــ ــطـ ــ ــود هـــــــــــارون الـ ــمــ ــحــ ــم مــ ــ ــهـ ــ ايـ
الصمادى محمد  عــدنــان  صابرين 
الــــعــــراقــــده ــلــــي  عــ مـــــد اهلل  ســــطــــام 

مأمون محمد عبد الفتاح الفاعورى
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كلية إدارة األعمال 
واإلقتصاد
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أ.د.سليمان سند السبوع
عميد الكلية

تعد كلية إدارة األعمال واالقتصاد من كبرى كليات جامعة احلسني بن طالل، وهي تؤدي دورًا رياديًا يف اقتصاد املنطقة 
وتنميتها، حيث تخرج طلبة من ذوي املهارات العالية القادرين على قيادة التطور االقتصادي واالجتماعي املستمر يف 
املنطقة واألردن بشكل عام. كما ترفد سوق العمل باخلريجني القادرين على حتمل املسؤولية واحملافظة على املكتسبات 
التعليمية  العملية  الريادة يف  إلى حتقيق  الكلية  واالجتماعية كما وتسعى  واإلدارية  االقتصادية  املجاالت  يف جميع 
واملمارسات التطبيقية يف مجاالت العلوم اإلدارية واالقتصادية واحملاسبية ليس فقط على مستوى املنطقة بل على 

املستوى الوطني.
ُتساهم كلية إدارة األعمال واالقتصاد يف تنمية املجتمع احمللي من خالل القيام بالبحوث العلمية النظرية والتطبيقية 
وذلك من خالل تعزيز الروابط املتينة مع املجتمعات واملؤسسات احمللية, باإلضافة إلى برامج التدريب واالستشارات 
التي تقدمها ملؤسسات املجتمع احمللي. وعلى الصعيد الدولي تسعى الكلية إلى تعزيز العالقات الدولية مع اجلامعات 
واملراكز البحثية الدولية. مت مؤخرًا تأسيس مركز الريادة واإلبداع خلدمة طلبة اجلامعة واملجتمع احمللي، من خالل 

.Erasmus مختبر محوسب مدعوم من قبل األحتاد األوروبي ضمن برنامج
قسم  واملصرفية,  املالية  والعلوم  احملاسبة  قسم  األعمال،  إدارة  قسم  وهي  أكادميية،  أقسام  أربعة  حاليا  الكلية  تضم 

االقتصاد وقسم نظم املعلومات اإلدارية .  متنح الكلية طلبتها درجة البكالوريوس يف ثمانية تخصصات، هي:
1- إدارة األعمال                       2-  احملاسبة                              3- نظم املعلومات االدارية

4- االقتصاد                               5- التسويق                                6- التامني وادارة املخاطر
7- العلوم املالية واملصرفية       8- ادارة املكاتب واملعلومات         

وتضم الكلية برنامجي ماجستير يف تخصصي إدارة األعمال )MBA ( والعلوم املالية واملصرفية.

كلية إدارة األعمال واإلقتصاد
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د. حمزة محمد العودات
نائب العميد

كلية إدارة األعمال واإلقتصاد

السيد حسني حامد التلهوني
مساعد العميد لشؤون اخلدمات

السيد عبداهلل ساري أبو تايه
مساعد العميد لشؤون الطلبة

السيد نبيل عوض الرفايعة
مساعد العميد للشؤون اإلدارية
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اآلنسه لينا محمد اخلاليفه
رئيس الديوان

زه�����ور ح���ري���ث���ان ال��رك��ي��ب��ات

اأدي�����ب اب���راه���ي���م ال��ف��اح��ات

�����ش����اج����ده حم���م���د ال�����ش��ل��ي��خ

م��ع��ت��وق اهلل  ع���ب���د  غ��������اده 

كلية إدارة األعمال واإلقتصاد

لية إدار  ا

ع���ب���داالل���ه حم���م���ود ع���ب���دال���دامي
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د. أحمد علي احملتسب
رئيس القسم

األعمال  إدارة  مجال  يف  وعمليا  نظريا  الطلبة  تأهيل  إلى  ويهدف   ،2004 عام  القسم  تأسس 

وإكسابهم املهارات اإلدارية التي تواكب التغيرات واملستجدات التي تطرأ محليا ودوليا يف مجال 

والدولية.  العلمية احمللية  باملؤمترات  القسم  التدريس يف  أعضاء هيئة  ويشارك  األعمال،  إدارة 

الكفاءات املتميزة يف مجال األعمال والتي تتوافق  الرئيسة لتوفير  الروافد  ويعدُّ القسم  أحد 

مع احتياجات سوق العمل وذلك من خالل حتقيق مجموعة من األهداف، أهمها: تزويد الطلبة 

وتوفير  بتخصصاتهم،  املرتبطة  املعرفية  املجاالت  يف  العلمية  والنظريات  واألسس  باملفاهيم 

مخرجات تعليمية فعالة قادرة على اإلسهام يف الرقي مبستوى األداء على مستوى الفرد وعلى 

مستوى املؤسسات التي يعملون فيها، وتنمية املهارات التحليلية والبحثية للطلبة، واملساهمة يف 

خدمة املجتمع احمللي من خالل تقدمي االستشارات املتخصصة ودراسة بيئات العمل املختلفة. 

مينح القسم درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية: إدارة األعمال، والتسويق.

. MBA كما ومينح القسم درجة املاجستير  يف تخصص إدارة األعمال -

ق  إدارة األعمال
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د. أحمد علي احملتسب
استاذ مشارك

ر ت ة ا ي ا  ع

أ. د.جهاد صالح الدحيات
أستاذ

د.نسيم محمد الطويسي
أستاذ مشارك

أ.د.سليمان أحمد آل خطاب
أستاذ

السيد اشرف هاني صالح
مدرس

د.علي عطاهلل صالح
أستاذ مشارك

أ.د.إخالص إبراهيم الطراونة
استاذ

د. خالد محمد العمري
استاذ مساعد

د. جهاد موسى الفرجات
أستاذ مشارك

د. زيد عيسى الزيادات
أستاذ مساعد

السيد خالد محمد عبد ربه
مدرس

د. أروى هشام الرحاحلة
أستاذ مساعد

أ.د.  محمد موسى العاليا
أستاذ
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تي ما ا

تي ما ا

تي ما ا

تي ما ا

تي ما ا

ص األول     ا     ا ا ادارة األعمال

ا     ص ا ا     ا ا ادارة األعمال

صي    ص ا ق  ا مت ا    ا ا ادارة األعمال

ص األول     ا     ا ادارة األعمال  

صي    ص ا ق  ا مت ا    ا ادارة األعمال  

ــل الـــعـــجـــلـــونـــي ــيــ ــمــ ــر جــ ــ ــاهــ ــ ــام مــ ــ ــســ ــ حــ
عــــــــمــــــــار نـــــبـــــيـــــل احــــــــمــــــــد الـــــســـــالمـــــني
ــد الـــشـــمـــري ــمــ مـــحـــمـــد اســـمـــاعـــيـــل احــ

محمد عبد السالم سلمان عيال سلمان

ــــد ــيـ ــ ــامـ ــ ــد يـــــــاســـــــني عـــــلـــــي احملـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ مـ
ــز الــــــــشــــــــراري ــ ــ ــايـ ــ ــ ــام فـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــر هـ ــ ــ ــامـ ــ ــ سـ
ــات ــرجـ ــفـ ــود ابــــراهــــيــــم الـ ــمـ ــحـ زيــــــد مـ
ــل الــضــالعــني ــاضـ ـــري فـ ــ عـــبـــد اهلل زكـ
ــيــــان احملـــامـــيـــد ــتــ ــى اشــ ــوســ جنــــــالء مــ

خـــطـــاب ال  عــــــــوده  الــــــقــــــادر  عــــبــــد  رمي 
ــان ــيــ ــجــ ــكــ مــــعــــتــــز يــــــوســــــف شــــــكــــــرى دنــ

بــــــــيــــــــان عـــــــــبـــــــــداهلل مـــــحـــــمـــــد قــــبــــاعــــه

ــوات ــ ــزيـ ــ ــغـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــح احـ ــ ــالـ ــ ــي صـ ــلــ عــ
ــني الــفــنــاطــســه ــ ــالــــد امــ مـــحـــمـــد خــ
مـــالـــك احـــمـــد خـــلـــف ابـــــو درويـــــش

ــبــــعــــول الــ اهلل  عــــبــــد  مــــحــــمــــد  مــــــي 
ــي ــربــ ــغــ ــر املــ ــفــ ــعــ ــد جــ ــ ــيــ ــ ــه ولــ ــ ــ ــامـ ــ ــ اسـ

ــده ــ ــوالـ ــ صـــــــدام مـــحـــمـــد عـــلـــي اخلـ
عبدالرحمن علي عطا اهلل صالح

حابس عبد الرحيم احمد احلسنات
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ص األول     ادارة األعمال   ا

ا     ص ا ادارة األعمال   ا

ســــــــــاره خـــــالـــــد شـــــاهـــــر ابــــــــو جــــــــارور
ــنـــني مــــوســــى امـــحـــمـــد الـــنـــجـــادات حـ
ــرات ــ ــطـ ــ ــشـ ــ فـــــــــرح غـــــــــــازي مــــحــــمــــد الـ
رهـــــــــــف عــــــلــــــي صـــــــبـــــــاح الــــكــــعــــابــــنــــه
ــر مـــحـــمـــد الـــنـــعـــيـــمـــات ــمــ ــاس عــ ــ ــنــ ــ ايــ
حـــنـــني مـــخـــلـــد اخـــمـــيـــس الـــشـــمـــوط
ــد درابـــــــســـــــه ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــى ولـــــــيـــــــد مـ ــ ــجــ ــ ســ
ــاوى ــ ــجــ ــ ــد احلــ ــ ــالــ ــ ــر خــ ــ ــامــ ــ ــد ســ ــ ــالــ ــ خــ
رابــــــعــــــه احـــــمـــــد هـــــــــــارون احلـــســـنـــات
الـــشـــمـــاســـني حـــــامـــــد  اشــــــــــرف  االء 

ــاويــــش ــا حــــســــن هــــــــــارون الــــشــ ــانــ جــــمــ
ــي ابـــــــــــو درويـــــــــــش ــ ــلــ ــ ايـــــــهـــــــم رعـــــــــــد عــ
رامــــــــــــي مــــحــــمــــد فــــهــــيــــم كــــريــــشــــان
حـــــــال خــــــالــــــد ســــلــــيــــمــــان الــــعــــطــــون
الشقيرات الرحمن  زايد عبد  ايناس 
ــه ــنـ ــعـــطـ ــق الـ ــ ــافـ ــ ــشـ ــ ــد مـ ــمــ ــحــ ــى مــ ــ ــنـ ــ مـ
العقايله الـــهـــادى  عــبــد  رانـــيـــا خــلــيــل 
مــــحــــمــــد جــــــابــــــر مــــحــــمــــد مـــنـــصـــور

ــتـــمـــونـــي ــتـــهـ بـــــاســـــل نـــــايـــــل قــــــــــدره الـ
النعيمات الكرمي  جنان محمد عبد 
ــود جـــمـــيـــل ابـــــــو هـــاللـــه ــمــ ــحــ ايـــــــه مــ
يــــوســــف مـــحـــمـــد هــــــــارون احلـــســـنـــات
ــد الـــشـــويـــخ ــ ــمـ ــ ــاح احـ ــبــ امـــــانـــــي مــــصــ
عايض حمد عايظ سعيد احلنزاب
ــر الـــنـــعـــيـــمـــى ــ ــاصـ ــ ــح نـ ــ ــالـ ــ فـــيـــصـــل صـ
ــر مـــحـــمـــد الـــهـــاجـــرى ــاصــ مـــحـــمـــد نــ
الـــشـــيـــخ فـــهـــد بـــــن فــــالــــح ال ثـــانـــي
املطوع احمد  محمد  صالح  مــبــارك 

ــاح املــنــاجــعــه ــبـ اميــــــان عـــطـــا ا هلل صـ
عـــبـــد اهلل مـــحـــمـــود ســـعـــود كــريــشــان
ملــــــــــــى اميــــــــــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد الــــــــــــــــــــرواد
العقايله الــكــرمي  عبد  محمد  يقني 
املــــــســــــاعــــــده عــــــــايــــــــد  عــــــلــــــي  رزان 
ــد ســــــــامــــــــر رفــــــــــعــــــــــات عــــــــــواد ــ ــيــ ــ ــمــ ــ عــ
بـــيـــان عــبــد اهلل ســلــيــمــان الـــذيـــابـــات
ــدك ــيــ ــكــ ــق عـــــــمـــــــران اتــ ــ ــوفــ ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ يــ

حمده خليل سلطان راشد املزروعى
محمد عيسى ناصر ال منيف الكعبي
جنــــالء صـــالـــح حــمــد صـــالـــح املـــرى
خــلــيــفــه عــلــى اخلـــويـــطـــر الــعــجــمــي
عبدالرحمن على اخلويطر العجمي
رفـــعـــه صــقــر عـــبـــدالـــكـــرمي اجلــاســم
هــــدى صــقــر عـــبـــدالـــكـــرمي اجلــاســم
ــارك  يـــوســـف خــلــيــفــه املــنــاعــى ــ ــبـ ــ مـ
فــهــد دغـــش محمد فــهــد الــدوســرى

ســــجــــى عــــلــــي جــــبــــريــــل اخلـــلـــيـــلـــي
دميـــــــا مـــحـــمـــد عـــيـــســـى الـــطـــويـــط
مــنــى عــبــد احلــمــيــد ســالــم املــهــايــره
شــــــيــــــريــــــن عــــــلــــــي مـــــحـــــمـــــد كــــــرمي
يــــــعــــــرب هــــــانــــــي رجــــــــــا املـــــســـــاعـــــده
زامـــــــــــــل عـــــلـــــى ربـــــيـــــعـــــه الــــــــكــــــــوارى
خــــالــــد ثــــامــــر ســــالــــم الـــقـــحـــطـــانـــى
عبدالرحمن عايض سعيد احلارثى

يوسف احمد منر شلبايه
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صي    ص ا ق  ا مت ادارة األعمال  ا

رحـــــمـــــه عـــــامـــــر دعــــــســــــان املـــشـــاعـــلـــة
بــشــايــر راضـــــي الــــشــــراري الـــنـــواصـــره
يــقــني ابـــراهـــيـــم عــبــد اهلل الـــطـــراونـــه

الفتياني يــاســني  عــلــي  مــنــار محمد 
مصطفى مــحــمــود  مصطفى  ــان  راكــ
ــات ــرجـ ــفـ الـ ــد عـــقـــلـــه  ــالــ ــد اهلل خــ ــبـ عـ
احــــــــمــــــــد عـــــــــــــــواد عـــــقـــــلـــــه الــــــــزبــــــــون

تقوى حامد عبد السالم اخلشمان
محمد خير منور موسى احلوامته
آمـــــــــــــــال عــــــلــــــي حــــــــمــــــــاد الــــفــــقــــيــــر

علي ابراهيم سليم دكناش احلارث حسان ابراهيم الرواداحمد موسى عبد حالوه
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ــيـــب جــــمــــال يــــونــــس الـــشـــوبـــكـــي ــهـ ــلـــقـــيـــس زيـــــــــاد فـــيـــصـــل الـــبـــطـــايـــنـــهصـ ــهبـ ــ ــاونـ ــ ــــصـ ــل فـــــــريـــــــد خـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ رؤيـــــــــــــا مـ

نوير ابو  الرحمن علي سليمان  عبد 

ســـــــعـــــــد احــــــــمــــــــد عـــــــلـــــــي الــــــصــــــبــــــاح

ص األول    ت     ا ا

ا     ص ا ت     ا ا

صي    ص ا ق  ا مت ت  ا ا

وسيم موسى حميد اخلاليفه
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د.  زيد أحمد العبادي
رئيس القسم

تأسس قسم نظم املعلومات اإلدارية عام 2014، وهو يضم كل من تخصصي 
نظم املعلومات اإلدارية وادارة املكاتب واملعلومات والتي بدأ تدريسها عام 2004 
ضمن قسم إدارة األعمال. يهدف القسم الى توفير املعرفة الالزمة والكافية 
جيل  لتخريج  واملعلومات  املكاتب  وادارة  اإلدارية  املعلومات  نظم  مجال  يف 
من الطلبة املؤهلني املتميزين يف هذين املجالني، حيث مت تصميم اخلطط 
والتكنولوجية  العلمية  التطورات  مع  يتواكب  مبا  القسم  بهذا  اخلاصة 

العاملية . كما أن العديد من مواد القسم هي مواد عملية تطبيقية.

ة ا اإلدار ل م ق   ا
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السيد شاهد بسام املبيضني
مدرس

السيد عامر محمود آل خطاب
مدرس

السيد بكر ابراهيم اخلليفات
مدرس

ر ت ة  ا ي ا   ع

د. زيد إبراهيم الشقيرات
استاذ مشارك

د. »محمد عدنان« يوسف احملاميد
استاذ مساعد

د. زيد أحمد العبادي
استاذ مشارك

السيد ركانة غالب الشاويش
مدرس

د. أحمد حمزه عبيدات
استاذ مساعد

د. محمد امحمود العلوان
استاذ مساعد
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ص األول    ة      ا دار ا ا ل م  ا

ا    ص ا ة    ا دار ا ا ل م  ا

يزيد عــدنــان عبد الـــرؤوف ابــو كركي
عــــصــــام فـــهـــد مـــحـــمـــد ابــــــو ســـرحـــان
الضلع سليمان  حسن  محمد  عباده 
ــيــــمــــان الـــعـــطـــون ــلــ ــا مـــحـــمـــد ســ ــ ــتـ ــ ريـ

ــو درويــــش ــان قـــاســـم مــحــمــد ابــ ــ اميـ
ــيــــوف ــســ حــــنــــني نـــــضـــــال حــــمــــد الــ
الكرمي مكاحله ياقوت احمد عبد 
ــنــــاس عـــلـــي مـــحـــمـــود احلــســنــات ايــ

اخــــــالص حـــمـــاد مــحــمــد الــعــكــالــني
جـــــمـــــانـــــه احـــــــمـــــــد تـــــوفـــــيـــــق كــــمــــال
ــي ــ ــالــ ــ ــجــ ــ ــد املــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــن فـ ــ ــســ ــ ــحــ ــ ــا مــ ــ ــ ــهـ ــ ــ مـ
ســفــيــان عــبــد اهلل مــحــمــد الــركــيــبــات

دعــــــــــــــــــاء مــــــحــــــمــــــد منـــــــــــر الـــــشـــــيـــــخ
ــار فــــضــــل الـــعـــطـــيـــوي ــ ــمـ ــ ــيــــســــون عـ مــ
احــــــمــــــد زكـــــــريـــــــا مــــحــــمــــد جـــــربـــــان

ــه ــعـ ــايـ ــرفـ ســـــائـــــده ســــعــــود مــــوســــى الـ
مصطفى امجد عبد الرحيم الفقيه
ــادر ســالــم ــقــ ادريــــــس عـــدنـــان عــبــد الــ
الــصــرايــره احــمــد  مصطفى مــحــمــد 
لــــيــــنــــا يــــحــــيــــى مــــحــــمــــد احلـــجـــيـــج

مــعــالــي خـــالـــد مــحــمــد الــفــرجــات
مجدلني عبد احلافظ جنم الطوره
نعمه ابــو  خــالــد عبدالرحيم  زيــن 
املصري محمد  عبدالكرمي  همام 

محمد مبخوت سالم املرى مسفر محمد جابر املرىمحمد خالد احمد اخلطيب
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صي    ص ا ق  ا مت ة   ا دار ا ا ل م  ا

ص األول     ا   ا ل م ا وا م ادارة ا

صي     ص ا ق  ا مت ا   ا ل م ا وا م ادارة ا

ا     ص ا ا   ا ل م ا وا م ادارة ا

ــد الــــزبــــديــــه ــمـ ســــيــــف عــــصــــام مـــحـ
مـــــالك مـــحـــمـــد ســــالــــم الـــعـــطـــاونـــه
ــنـــصـــور انــــــــس احــــــســــــان صـــــالـــــح مـ
ــد الـــصـــبـــح ــمـ ــيـــى مـــحـ ــه يـــحـ ــيـ ــفـ صـ

شــــــادن اميـــــن عـــبـــد ربـــــه الـــبـــزايـــعـــه

يــــنــــال عـــــبـــــداهلل فــــايــــد ابـــــــو فـــايـــد

ــــالالت ــهـ ــ ــان عـــــــــوده دعـــــســـــان الـ ــ ــيـ ــ بـ

منـــر فـــــــــــــــارس  جــــــــمــــــــال  اهلل  عــــــبــــــد 
مــحــمــد تــوفــيــق ابـــراهـــيـــم الــفــلــحــات
ــيـــم احـــمـــد خـــواجـــا ـــزن عـــبـــد الـــرحـ يــ
رمــــــــــــــــــزي خـــــــــــلـــــــــــدون عـــــــلـــــــي كـــــــرمي

ــبــــش اســـــــــيـــــــــل بــــــــــــــالل مــــــحــــــمــــــد طــ

حسني محمود عبدالنبي احلسنات

رفيده صايل محمد الرواضيه

بدر عبد ربه سليمان النعيمات
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د. أحمد إبراهيم اخلطيب
رئيس القسم

تأسس قسم احملاسبة والعلوم املالية واملصرفية عام 2004م، و يضم تخصصات علمية تطبيقية تلبي متطلبات 

التغيرات يف بيئة األعمال ومواكبة املستجدات على الساحتني احمللية واإلقليمية. ويهدف القسم إلى توفير 

خريجني مؤهلني ألسواق العمل احمللية والعربية. يقوم قسم احملاسبة والعلوم املالية واملصرفية بالتركيز 

على التدريس والبحث العلمي لتأهيل الطلبة باملعرفة النظرية والتطبيقية يف مختلف مجاالت احملاسبة 

والعلوم املالية واملصرفية, كما يقوم القسم أيضا بالعمل دوما على املساهمة بتنمية املجتمع احمللي ورفده 

باخلبرات العلمية والكفاءات من أعضاء هيئة التدريس القادرين على تقدمي االستشارات احملاسبية واملالية 

واملهنية، باإلضافة إلى طرح برامج تدريبية ملوظفي القطاعني العام واخلاص. 

احملاسبة  جوانب  تخصصات جديدة يف مختلف  على طرح  بالعمل  تتمثل  مستقبلية  نظرة  القسم  ولدى 

والتمويل. ومن اجلدير بالذكر أن القسم يعمل كذلك على طرح برامج املاجستير التطبيقي باإلضافة إلى 

بحثية  مراكز  إنشاء  يف  التعاون  من خالل  احمللية  القطاعات  ومختلف  القسم  بني  التعاون  أواصر  توثيق 

متقدمة لتلبية حاجات املجتمع احمللي.

- ومينح القسم درجة املاجستير يف تخصص العلوم املالية واملصرفية.

ية مص ية وا ما ل ا ة وا ا م ق ا
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ر  ت ة ا ي ا  ع

د. علي محمد الغزاوي
أستاذ مشارك 

السيد موسى هارون النوافلة
مدرس

أ.د. عادل عبد ربه  آل خطاب
أستاذ 

أ.د.سليمان سند السبوع
أستاذ

د.  عامر سعدي شكور
أستاذ مساعد

د. محمود  ابراهيم الرواد
أستاذ مشارك

د.  عماد اسماعيل القيسي
أستاذ مساعد

د.  أحمد ابراهيم اخلطيب
أستاذ مساعد

أ.د. بسمان عمر الضالعني
أستاذ

د. حمزه محمد العودات
أستاذ مساعد

د.  نوال يوسف أبو درويش
أستاذ مساعد

السيد سرحان زياد احلوري 
مدرس
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السيد عبداهلل ماجد آل املعاني
مدرس

السيد خليل محمد كريشان
محاضر متفرغ

السيد محمد طارق الفالحات
محاضر متفرغ

السيد محمد غالب الطحان
محاضر متفرغ

ر  ت ة ا ي ا  ع
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ص األول    ة    ا ا م ا

ــور ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــجــــت الـ ــهــ ــر بــ ــ ــاصــ ــ ــجــــت نــ ــهــ بــ
ـــي ــــبــ ــــزعـ ــــد الـ ــمـ ــحـــ رائــــــــــــــد عـــــــاكـــــــف مـــ
الشمري عــلــي  الــرحــمــن محمد  عــبــد 
ــود نـــــــاجـــــــي مــــدلــــل ــ ــمــ ــ ــحــ ــ امــــــــانــــــــي مــ

راكــــــــــــان مـــــعـــــاذ مـــصـــطـــفـــى درويــــــــش
ــاب ــيــ ــشــ ــد الــ ــمــ ــحــ ســـــــائـــــــده وســـــــــــام مــ
ــو تـــايـــه ــ ــ ــــم مـــحـــمـــد ابـ ــيـ ــ ــراهـ ــ ثــــامــــر ابـ
ــد احــــمــــد ابـــــــو حــطــب ــمـ ــم مـــحـ ــيـ ــلـ سـ

ــد عــقــلــه الــبــطــايــحــه ــمـ نـــهـــى احـ
ــر عـــلـــي مـــحـــمـــد جــبــالــي ــاضــ متــ
ــوع ــ ــرفـ ــ ــه مـــحـــمـــد عـــطـــيـــه الـ ــبــ هــ
ــلـــف الـــــزيـــــادات ــر بــــركــــات خـ ــمـ عـ

مروه ابراهيم هزاع الزوغه

محمد جعفر محمد دودح

نور عبداجلليل محمد احلاجآالء علي محمد عيال سلمان االء خليل محمد الزيدانني

محمد عبداهلل عطوه الطوره

اسامه محمود ابراهيم الياسنيمحمود خالد محمود الهالالت

حسنني يوسف حسنني الغرابلي
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رنــــــــــــــــــا عـــــــــلـــــــــي ســـــــــــالـــــــــــم اجلــــــبــــــهــــــه
دعــــــــــــاء مــــحــــمــــد بــــنــــيــــه الــــركــــيــــبــــات
غـــــــــــــــــاده عـــــــــــــــــوده عـــــــيـــــــد املـــــــراعـــــــيـــــــه
عــــــروب مــفــلــح مــحــمــد الــســمــيــحــيــني
ــم مـــحـــمـــد اشــــتــــيــــوي قــــالب ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ابـ
نــــــــــــارت احــــــمــــــد حـــــســـــن شــــيــــكــــاخــــوا
بـــــــراءه مــحــمــد ابـــراهـــيـــم الـــســـالمـــات
ــا مــــــوســــــى ســــــالــــــم الـــنـــعـــيـــمـــات ــ ــفـ ــ صـ
ــده ســلــيــمــان ســـالـــم الــنــعــيــمــات ــاجــ مــ
ــيــــل ــلــ احـــــــــمـــــــــد ولـــــــــيـــــــــد يـــــــــوســـــــــف خــ
يــــــــــــــــزن غــــــــــســــــــــان نــــــــــشــــــــــات ســــعــــيــــد
ــري ــ ــغــ ــ ــزنــ ــ ــي الــ ــ ــلــ ــ حـــــــمـــــــزه احـــــــمـــــــد عــ
ــبــــد الــلــطــيــف يـــــــزن ثــــائــــر يــــوســــف عــ

ــن ــ ــاديـ ــ ــمـ ــ فـــــــــرح مــــهــــنــــد مــــــوســــــى احلـ
فلسطني محمود عبد القادر شاهني
ــــش ــفــ ــ ــعــ ــ هــــــــيــــــــا حــــــــســــــــني عــــــــيــــــــد الــ
ــل عــــــــــواد ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــل جــــــــمــــــــال جــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ جــ
مــــــــــــــالك هـــــــــانـــــــــي مــــــحــــــمــــــد ســـــالـــــم
ســـامـــي عـــبـــد اهلل مــحــمــد اجلــــــذوان
ابـــــــودلـــــــو ســـــلـــــيـــــمـــــان  ســـــــامـــــــي  ادم 
الناجي املطلب  عبد  عــامــر  الــرحــمــن  عبد 
ــو خــيــط ــ ــد يـــوســـف ابـ ــمـ عـــبـــد اهلل احـ
هـــــــديـــــــل عــــــــــــوض عــــــيــــــد املــــــراعــــــيــــــه
ــادات ــجــ ــنــ حــــمــــزه مـــحـــمـــد جـــمـــعـــه الــ
تـــــقـــــى زيــــــــــد رمــــــــضــــــــان الـــغـــنـــمـــيـــني
الــديــن الهدمي الــديــن محمد وحــيــد  وحــيــد 

مــجــد زيــــد مــصــطــفــى الــشــويــات
مـــؤيـــد مــــــازن مــحــمــد الـــســـواملـــه
طــارق اســالم محمد خير نقاوه
رهف عبد الرزاق حسن ابو السندس
ــد الـــــــــدروع ــ ــمـ ــ ــه اميـــــــن احـ ــ ــمـ ــ رحـ
الفناطسه محمد  عــمــر  ــراء  اســ
نــــــــور مــــعــــني عـــــونـــــي عــــبــــد ربــــه
ايهم عاطف عبد الرحمن الشوبكي
حــنــني عــلــي ســلــيــمــان الـــعـــودات
سحر محمد عبد الكرمي اجلازي
البدور اهلل  روابـــي محمود دخــل 
نــوال ياسني عبد الفواق علوش

خالد احمد خالد الفارس

هبه علي سليمان الهالالت

قصي جمال اجديع الوليدى فايز حسن عباس اخلوالده

هويدا عارف هارون السالمني نوار محمود ضيف اهلل قاسم

ا    ص ا ة    ا ا م ا
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ــلـــي ابـــــو تــايــه ســـلـــطـــانـــه تـــوفـــيـــق عـ
ســــــهــــــى احـــــــمـــــــد ســـــلـــــيـــــم دلـــــــــــدوم
ــم الـــرواجـــفـــه ــالـ ــانــــي مــحــمــد سـ امــ
ــيـــســـى الــغــنــمــيــني ــا يــــوســــف عـ ــ ــ رشـ
ــح وديـــــــان ــ ــالـ ــ ــــدس مـــحـــمـــد صـ ــنـ ــ سـ
ــود الــــزغــــول ــمـ ــفــــي مـــحـ ديــــانــــا وصــ
ــاح دهـــيـــمـــان الــعــثــمــان ــمـ مــيــســر سـ
ــمـــد الــــعــــوامــــره عــــمــــر احــــمــــد مـــحـ
هـــديـــل ابــــراهــــيــــم مــحــمــد اخلـــــوره
رهــــف قـــاســـم عــبــد اهلل الـــنـــجـــادات
ربــحــي شاهني ايـــاد محمد  ربــحــي 
مــــحــــمــــد صـــــالـــــح صـــــبـــــرى مـــدلـــل
ســلــســبــيــل مــحــمــد حـــمـــد اجلـــــازى
حـــــســـــن مــــــاهــــــر فــــتــــحــــي جـــــعـــــاره
شـــــــبـــــــل عــــــتــــــبــــــه ربـــــــــــــــــاح الـــــــوهـــــــر

مـــــــــرمي خــــــالــــــد مــــحــــمــــد مـــطـــالـــقـــه
اميـــــان عــبــد الـــعـــزيـــز ســـالـــم اجلــــازي
ــان مــــفــــرج ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ تـــــــقـــــــوى صـــــــايـــــــل ســ
عــــــــمــــــــر رائــــــــــــــــــــد يــــــــــوســــــــــف نــــــوفــــــل
الــرواشــده سفهان  اهلل  عطا  محمود 
راشــــــد خـــالـــد ابـــراهـــيـــم الــشــمــاســني
النجار عبدالفتاح  حسني  ابــراهــيــم 
ــل الــقــيــســي ــيـ ــاعـ ــمـ ــن اسـ ــسـ ــي حـ قـــصـ
ــابـــشـــه حــــســــني احـــــمـــــد حــــســــني بـــشـ
ــبـــد اهلل ابـــــو هــاللــه ــلـــي عـ يــــوســــف عـ
ــد ــ ــيـ ــ يـــــــاســـــــر رشـــــــيـــــــد مــــــحــــــمــــــود رشـ
ــد يـــعـــقـــوب مـــحـــمـــود الــشــوبــكــي ــمـ احـ
رنــــــــــــا ســــــــامــــــــر مـــــــــامـــــــــون جـــــــــــــــرادات
اميــــــــــــــان عـــــــمـــــــاد خـــــلـــــيـــــل بـــحـــيـــص
شــــــهــــــد فــــــــريــــــــد شــــــــكــــــــري يــــعــــقــــوب
ــا ــ ــاليـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــلــ ــ ــاء احـــــــمـــــــد عــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ شــ

مــــحــــمــــد احـــــمـــــد فــــــــــوزي نــــصــــر اهلل
رميــــــا افـــلـــيـــح جـــــــدوع الــســمــيــحــيــني
محمد ماجد عبد الرحمن جاموس
ــي الــــتــــيــــاهــــا ــ ــ ـــل ــ ــد عـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـــــــنـــــــال مـ
خـــــطـــــاب مــــحــــمــــود احـــــمـــــد مــصــلــح
تــيــلــخ اســــمــــاعــــيــــل  ــيـــم  ــعـ نـ عــــبــــد اهلل 
ــم مــعــيــوف ــالــ اكـــــــرم عـــــبـــــدالـــــرزاق ســ
ــد يــــوســــف ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــد بـــــــشـــــــار مـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
ــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن احــمــد ــمـ ــــس احـ انـ
بيسان خالد مصطفى جمال السالمه
ــبـــه ــيـ ــد الـــطـ ــ ــمــ ــ ــام احــ ــ ــســ ــ ــد حــ ــمــ ــحــ مــ
الــــــبــــــدور ســــلــــيــــمــــان  جــــمــــيــــل  االء 
ــم اغــنــيــم املــســيــعــديــن ــيـ ــراهـ لــبــنــى ابـ
مــــــــــالك عـــــلـــــيـــــان بــــشــــيــــر الــــربــــطــــه
ــــروك خـــلـــيـــل اخلـــلـــيـــفـــات ــبـ ــ ــر مـ ــابــ صــ
ــد طــــــــارق جــــــــودت ابـــــــو الـــــرب ــمـ ــحـ مـ

اميــــــــان خــــالــــد فــــــالح اخلـــلـــيـــفـــات
محمد عبد الكرمي موسى السعيدات
هبة اهلل ابراهيم حسني ابو ارتيمه
ــو حــمــاد ــ ــلـــي مـــخـــلـــد ابــ غــــيــــداء عـ
ــهــــالالت ـــى عــــــــوده الــ ـــوسـ رحــــــــاب مـ
لــبــنــى مـــحـــمـــود ســـالـــم الــرفــايــعــه
محمد احمد مصطفى العبدالالت
شذى عبد الرحمن حميد العثامنه
اناغيم عبد الرحمن سليمان الهالالت
ــح اجلـــــــــــــازي ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ بـــــــكـــــــر عـــــــلـــــــي مــ
ــيـــمـــان اجلــــــازي ــلـ ــــني نــــصــــار سـ جلـ
اخلليفات محمد  يحيى  تسنيم 
عــبــد الــرحــمــن بـــالل ســعــيــد ذيـــاب
ــرات ــنـــصـ ــمــــد هــــــــارون عـــــــوده الـ احــ
النعيمات اهلل  عــطــا  مــوســى  عــمــر 

اخلــوالــده محمد  وصــفــي  محمد 
ــنـــجـــار ــمـــد الـ ــمـــد عــــــــادل مـــحـ مـــحـ
الشماسني ابــراهــيــم  وســن محمد 
رشــــــا هـــــــــارون مـــحـــمـــد الــغــنــمــيــني
ـــم ـــالــ قــــــصــــــي مـــــحـــــمـــــد عــــــلــــــي ســ
وعـــد ســالــم عــبــد اهلل ابـــو سبيتان
مــــــرمي فـــيـــصـــل مـــحـــمـــود احلـــســـن
ــيــــت اجلـــــــــازي ــخــ ــار فـــــــــــارس بــ ــ ــنــ ــ مــ
مـــــهـــــا حـــــســـــن بــــــــركــــــــات اجلــــــــــازي
ــل اجلـــــــازي ــيـــصـ اســــيــــل حــــســــني فـ
اســـمـــاء احــمــد ســالــم الــعــصــيــفــات
هــــدايــــه حـــســـن حـــمـــد الــنــعــيــمــات
ــيـــد الــشــلــبــي ــعـ مـــحـــمـــد خــــالــــد سـ
ــازي ــامـــه مـــهـــدى عــبــد اهلل اجلــ اسـ
ــي ــنــ ــومــ ــن املــ ــ ــسـ ــ ــم بــــــســــــام حـ ــثــ ــيــ هــ

محمد عبد اهلل حسن حمدان

اسامه محمد احمد عالم
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ص األول    ية     ا مص ية وا ما ل ا ا

ا    ص ا ية     ا مص ية وا ما ل ا ا

رمي جـــمـــال عــبــد احلــمــيــد االخــــرس
ــلــــحــــات ــفــ ـــد الــ ــمـ ــحــ ــد مــ ــ ــنـ ــ ـــه سـ ــيـ ــمــ ســ

اســــيــــل خــــالــــد مـــحـــمـــود عــــســــاوده

السعيدات سلسبيل صالح عطا اهلل 
ــد ايــــــهــــــاب صـــــالـــــح قــــبــــالوى ــمــ مــــحــ

ص األول     ة     ا ا ية  ا مص ية وا ما ل ا ا
تي ما ا

مفلح عبد القادر محمد الشراري

دانيا ياسر منر الشيخ

فادي عاطف ابراهيم عبدالغني
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ص األول  ا     ا م ي وادارة ا ت ا

صي  ص ا ق  ا مت ا    ا م ي وادارة ا ت ا

صي  ص ا ق  ا مت ية    ا مص ية وا ما ل ا ا

اهلل سقا  سليمان  مــوســى  محمود 

احــــمــــد مـــحـــمـــد احــــمــــد حــويــطــي النعيمات عـــوض  مــحــمــد حــمــدان 

ــه ــ ــايـ ــ ــوتـ ــ ــال أبـ ــ ــمــ ــ ــراقــــدهســـلـــســـبـــيـــل اميـــــــــن كــ ــعــ ــه مـــحـــمـــد مـــشـــيـــش الــ ــ ــيـ ــ رانـ

رهف سالمه سالم ابو ارقيقاحمد جمال طالل منصور
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أ. د. إبراهيم محمد الهوارين
رئيس القسم

االقتصاد هو أحد التخصصات األكادميية الرئيسة يف كلية إدارة األعمال واالقتصاد، يهدف إلى 

إعداد الكوادر العلمية املؤهلة واملدربة يف مجاالت العلوم االقتصادية، وذلك من خالل طرح برنامج 

البكالوريوس يف علم االقتصاد، والقسم يطرح العديد من املساقات اإلجبارية واالختيارية لعدد من 

التخصصات األخرى لطلبة كلية إدارة األعمال واالقتصاد والكليات األخرى يف اجلامعة، ويسعى 

إلى تزويد الطلبة باملعلومات واملهارات الالزمة يف مجال التحليل االقتصادي النظري والتطبيقي، 

وذلك من أجل رفد سوق العمل األردني بكفاءات ومهارات عالية تساعد على تطوير االقتصاد، ودفع 

عجلة التنمية االقتصادية يف االردن. ويساهم أعضاء هيئة التدريس يف القسم بتنمية املجتمع 

احمللي ورفده باخلبرات العلمية والكفاءات من خالل املشاركة يف تقدمي االستشارات االقتصادية 

القطاعني  ملوظفي  متخصصة  تدريبية  برامج  طرح  إلى  باإلضافة  اجلدوى،  ودراسات  والتنموية 

العام واخلاص.

قتصاد  ق  ا
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ر ت ة ا ي ا  ع

د. بسام سالم أبو كركي 
أستاذ مشارك

أ. د.إبراهيم محمد الهوارين
أستاذ

د. أكرم شاهر العوض
أستاذ مشارك
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ص األول   قتصاد    ا ا

صي  ص ا ق  ا مت قتصاد    ا ا

فـــرح عــبــد الـــوهـــاب مــحــمــد عثمان

ايـــــــــــــاد خـــــــالـــــــد جـــــــمـــــــال عـــــــــــــواودهعــمــر عـــزمـــي ابـــراهـــيـــم الــفــالحــات
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ا كلية ا
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تأسست كلية القانون بجامعة احلسني بن طالل سنة 2017 لتكون إحدى كليات 
جامعة احلسني بن طالل الغالية والتي تهدف لرفد الوطن العزيز بالكفاءات من 

حملة درجة البكالوريوس يف القانون، حيث تضم كلية القانون حاليا قسمني: 
- قسم القانون اخلاص

- قسم القانون العام 
حيث تقوم كذلك برفد طلبة اجلامعة بالثقافة القانونية من خالل مادة القانون يف 
حياتنا وكذلك رفد طلبة كليات ادارة االعمال والعلوم املالية واملصرفية و الدراسات 
االسالمية  وغيرها ببعض املساقات ذات العالقة, وتتطلع الكلية الستقطاب املزيد 
عامة  اجلامعة  به  تتمتع  مبا  املجاورة  الشقيقة  والدول  اململكة  من  الطلبة  من 
والكلية خاصة من سمعة طيبة، والتي تضم اعضاء هيئة تدريس مؤهلني لرفع 
راية الكلية قدما وإلثراء املعلومات وبناء اجليل األكادميي القانوني الذي يرفع 

راية احلق ويدافع عنه خدمة للعدالة يف هذا الوطن العزيز.

ا كلية  ا

أ.د. صالح فايز الشراري
عميد الكلية
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د. خميس عبد ربه آل خطاب
نائب العميد

السيدة ميساء ابراهيم املعاني
مساعد العميد

د. وليد سليمان العالية
مساعد العميد لشؤون التطوير وضمان اجلودة

ا كلية  ا

السيد محمد حمد النعيمات
رئيس الديوان
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د. إبراهيم مضحي أبو هالله
رئيس القسم

ُأنشئ قسم القانون اخلاص يف النصف الثاني من عام )2017م( وهو ذات 

التاريخ الذي صدر به قرار مجلس التعليم العالي باملوافقة على استحداث 

كلية القانون يف جامعة احلسني بن طالل لتكون جنبًا الى جنب مع كليات 

االكادميية  بالتخصصات  عامة  والوطن  خاصة  اجلامعة  لرفد  اجلامعة 

تعليم  مهمة  وأعضائه  القسم  عاتق  على  ويقع  هذا  املطلوبة،  واملهنية 

الطلبة مواد القانون اخلاص كاملدني والتجاري وأصول احملاكمات املدنية 

ومبادئ علم القانون، كما تطرح من خالله مادة القانون يف حياتنا لطلبة 

اجلامعة بوصفها من متطلبات اجلامعة االختيارية، ويعمل القسم وكادره 

اكتساب  و  والتدّرب  التعّلم  بلوغ درجة كافية من  الطلبة من  على متكني 

املزيد من الثقافة القانونية التي تؤهلهم لسوق العمل بكل كفاءة واقتدار.

ا ا ا ق ا
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د. ابراهيم مضحي ابو هاللة
استاذ مساعد

د. فيصل محمد الشقيرات
استاذ مساعد

د. محمد علي الهالالت
استاذ مشارك

ر ت ة ا ي ا  ع

د. عبداهلل محمد الطراونه
محاضر متفرغ



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

140

الدكتور جاد حمد الطوره
رئيس القسم

ا ا ا ق ا

يعد قسم القانون العام أحد االقسام االكادميية يف كلية القانون، يختص 

بتدريس مواد القانون العام )الدستوري، اإلداري، املالي، اجلنائي، الدولي( 

تبني  الى  القسم  يعمد  حيث  االولى)البكالوريوس(،  اجلامعية  للمرحلة 

اجنع الطرق التدريسية التي متزج اجلانب النظري بالبعد التطبيقي. 

هذا ويضم القسم نخبة من االكادمييني يف مجال القانون العام ، كما يتطلع 

الى استقطاب األساتذة املختصني الذين ميثلون مختلف املدارس الفقهية . 
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أ. د.  صالح فايز الشراري
استاذ

د. خميس عبد ربه آل خطاب
استاذ مشارك

د. عبداهلل خضر احلميدات
أستاذ مساعد

د. جاد حمد الطوره
أستاذ مساعد

ر ت ة ا ي ا  ع

لية إدار  ا

منى عبداحلميد املهايرة

حممد �شميح احللبي

اآمنة قا�شم العودات

حممود مو�شى عبدالدامي

د. وليد سليمان العالية
أستاذ مساعد
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ص األول  ا     ا ا

ساجده فواز فهد العدوان

مؤيد سالم حسني ابو شلهوبعدنان عاكف عباس الطويسي

عبد الكرمي علي محمد ابو رضاخطارق عدنان خليل الشباطات

وليد يحيى خالد مرعي

رهف حسني خليل احملاميدخالد مهدى حسني مرعي راكان سليمان صقر النعانعه
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ص األول  ا     ا ا

عـــهـــد حـــســـني ســــالمــــه الــصــبــحــي
ــي الــنــعــيــمــات ــلـ ــيـــان عـ ــنـ مـــحـــمـــد ثـ
املؤمن باهلل سامي امسلم اخلصبه
ــيـــل الــــهــــالالت ــلـ ــمـــد خـ ســــــــاره مـــحـ
ــهـــالالت ــد الـ ــمـ ــان احـ ــه رمــــضــ ــمـ رحـ
مــنــتــهــى احــمــد مــحــمــود الــعــبــاســي
احــمــد عــلــي عــبــد الــفــتــاح عــوجــان
محمد علي عبد الرحمن الغنانيم
غـــفـــران حــســني مــنــســي الــنــجــادات
ــــان املــطــر ــادى ذوقـ ــهـ ـــان عــبــد الـ ذوقــ
ــم شـــيـــحـــان ــ ــالــ ــ ــد ســ ــ ــالــ ــ ــل خــ ــ ــديــ ــ هــ
ــر عـــتـــيـــق ســـلـــيـــمـــان الـــعـــطـــون ــوثــ كــ
هــــبــــه اميــــــــن ظـــــاهـــــر احلـــنـــاقـــطـــه
ــاه ــ ــضـ ــ ــقـ ــ ــه الـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــا عـ ــ ــطــ ــ بـــــــتـــــــول عــ
ــنـــى مـــفـــيـــد مـــحـــمـــد الـــســـعـــيـــدات مـ
ــد ــ ــراشـ ــ ــف الـ ــلــ اســـــــــــراء مـــحـــمـــد خــ
بـــــــــــراءه مـــحـــمـــد عـــطـــيـــه الـــــرفـــــوع
مــهــنــد عــبــد املــنــعــم ســلــيــم املعايعه
ــد اخلـــصـــبـــه ــ ــبـ ــ ــد عـ ــمــ ــحــ ــــني مــ ــنـ ــ حـ
نــــــور فـــيـــصـــل مـــحـــمـــد الـــشـــقـــيـــرات
دانيه عبد الرحمن موسى الرواشده
العمارين سليمان  محمد  اســـالم 
الــبــدور اهلل  دخــل  محمود  ميمونه 
ــرات ــمــ ــعــ ــد الــ ــ ــايـ ــ مـــــــــوده مـــحـــمـــد عـ
اســـيـــل ســـلـــمـــان حـــمـــاد الــنــعــيــمــات
ــه الـــــعـــــراقـــــده ــعــ ــمــ هــــبــــه يـــــاســـــر جــ
رهـــــف احــــمــــد قـــطـــيـــش الــقــبــيــالت

مـــي عــبــد املــجــيــد هـــــداف أبــــو هــمــام
غـــديـــر مــحــمــد عــبــد اهلل الـــرواضـــيـــه
ــن عـــمـــيـــش الـــشـــمـــوط ــويــ ــنــــود عــ ــعــ الــ
ســـنـــدس رضــــــوان ســلــيــمــان ابــــو فــرج
آالء عــبــد الـــنـــاصـــر زيــــن الـــعـــامـــودى
ابـــراهـــيـــم نـــايـــف ابـــراهـــيـــم الــهــبــاهــبــه
نـــــــــــــور ديـــــــــــــب صــــــــالــــــــح الــــعــــفــــيــــفــــي
عبد الرحمن سالم محمود السويلميني
ــيـــســـي ــد الـــقـ ــمــ ــحــ ــد اميــــــــن مــ ــمــ ــحــ مــ
ـــــو حـــويـــل ــيـــل ابــ ــمـــد فـــضـ مــــــــرام مـــحـ
جــعــفــر احـــمـــد حـــســـن عـــبـــد اجلـــــواد
تـــــامـــــر امـــــجـــــد اســـــعـــــد الـــنـــابـــلـــســـي
ــو عــــالوى ــ ــم ابــ ــيــ ــراهــ ــمــــد ابــ نـــــــورا احــ
ــواد هــديــبــان املــصــبــحــيــني ــ ابــتــســام عـ
ــي ســـــــالـــــــم الــــقــــبــــيــــالت ــ ــلــ ــ ــــس عــ ــيــ ــ مــ
ــه الـــطـــوالـــبـــه ــ ــــالمـ بـــــــالل مـــحـــمـــد سـ
راشــــــــــــد عــــــــدنــــــــان عـــــلـــــي احملــــــاديــــــن
املعايطه املجيد  عندليب هيثم عبد 
ــى الـــــــــــــدردان ــ ــوســ ــ ــد مــ ــمــ ــحــ رهـــــــــف مــ
بــتــول ابــراهــيــم عــطــا اهلل اجلــعــافــره
هــــــديــــــل هــــــانــــــي احــــــمــــــد الـــــصـــــوص
ــد ابــــــو صــبــاح ــمــ ــان احــ ــمـ ــلـ صـــــــدام سـ
ــدور ــ ــبـ ــ ــود الـ ــمــ ــحــ ــل زهـــــــــدي مــ ــابــ ــنــ ســ
ــبـــد اهلل احــــمــــد اخلــــوالــــده مـــــالك عـ
ــات ــاطــ ــبــ ــشــ عـــــهـــــود حــــســــني زعــــــــل الــ
مــــــرمي تــيــســيــر مـــحـــمـــد حــجــاحــجــه
عــــــلــــــي امـــــــجـــــــد عــــــلــــــي الــــــفــــــرجــــــات

دانيا عبد العزيز مسلم احلويطات
ــوع ــرفـ ــادلــــني مــحــمــد خــلــيــل الـ مــ
ــر مـــحـــمـــد احلــبــيــس ــاهــ مـــــــرام شــ
ــتــــول مـــحـــمـــد دنـــــــاع الــعــمــريــني بــ
العميان ابــراهــيــم  محمد  زكــريــا 
خــالــد محمد خــالــد ابـــو هــويــدى
لــــيــــث حــــســــن مــــحــــمــــد الـــــكـــــردى
مــديــن عــمــر احــمــد ابـــو خديجه
هبه اهلل معاويه محمد العوامله
ــازي ــ خــتــمــه مـــرضـــي ضــــــاري اجلـ
بـــــهـــــاء عــــــدنــــــان لــــطــــفــــي صـــالـــح
ادهـــــــم امـــــني شــــحــــده الـــســـعـــودي
ــام ــلـــحـ فــــــــراس حـــــــامت اســــحــــق الـ
النوافله محمد  ابــراهــيــم  مــنــاف 
النوافله محمد  بــدر  الدين  تقي 
اســــــــــــراء فــــــــــوزي امــــــــني اجلــــــــراح
مهند عبد الرحمن عيد حسونه
ــاســـم كــريــشــان ــاســـم مـــحـــمـــود قـ قـ
بلقيس عبد اهلل محمد السوالقه
سندس فرحان حمدان الرياحنه
ــاج ــ ــ احلـ ــح  ــ ــالــ ــ صــ ــد  ــمــ ــحــ مــ روان 
حـــــازم مــحــمــد اعـــطـــي الــنــعــانــعــه
اسراء بنت سليمان بن جمعه العمراني
منصور حمد املعنس العذبه املرى
تركى مبارك حمد على السعدون
بدر ناصر سعيد الصالح السليطى
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ا  ص ا ا     ا ا

مّتام امين ابراهيم حسانايسر امين عبد الرحيم السواريس

دميا سمير هزاع الزيودعبد اهلل عارف شفيق احملاميد

نسرين جهاد يحيى العزب

ترنيم محمد احمد الرياطي
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ا  ص ا ا     ا ا

صي     ص ا ق  ا مت ا    ا ا

ــره ــايـ ــمـ اميـــــــن حــــســــن ســـلـــيـــمـــان عـ
مـــوســـى جـــــودت مـــوســـى الـــضـــروس
هــيــفــاء مــحــمــد عــيــســى الـــهـــالالت
ــاذ جـــبـــريـــل حـــســـني الــرتــيــمــات ــعـ مـ
قــــــريــــــع عــــــــلــــــــي  يــــــحــــــيــــــى  رزان 
السرحان فالح  الدين هايل  سيف 
ــيـــه ــراعـ ــاح املـ ــيــ ــام ســـلـــيـــمـــان صــ ــيــ هــ
بـــــــــراءه مـــحـــمـــد ذيــــــــاب احلـــســـنـــات
ــســــني مـــحـــمـــد حــســني مـــحـــمـــد حــ
ــــس ســـلـــيـــم الـــنـــعـــيـــمـــات ــاجـ ــ ــال بـ ــ عــ
احلاليبه الرحمن  عبد  علي  منى 
ــرور الـــرحـــمـــن سـ ــا عــبــد  ــريـ زكـ روان 
خـــلـــيـــفـــات اهلل  عــــبــــد  عــــلــــي  رغــــــــد 
ــيــــه ــه مـــحـــمـــد عـــيـــســـى الــــرواضــ ــبـ هـ
ــده ــ ــوالـ ــ ــى اخلـ ــوســ ــد مــ ــمــ ــا احــ ــ ــيـ ــ رانـ
الطنبوز صالح  املجيد  عبد  مجد 
املصري الــديــن فيصل حافظ  نــور 

ــــالالت ــهــ ــ ــد الــ ــمــ ــحــ ــد مــ ــ ــمــ ــ ــان احــ ــ ــيــ ــ بــ
اخالص عدنان عبد املطلب املرايات
ابو هزمي الكرمي محمد  احمد عبد 
مــعــتــز فــــــراس مـــحـــمـــود الـــصـــواحلـــة
ــمــــد ســـــالـــــم االدهــــــــــــم اجلــــــــازي مــــحــ
ــن ــ ــاديـ ــ ــمـ ــ احلـ حــــــامــــــد  بــــــســــــام  روان 
ــد ســـــالمـــــات ــ ــمـ ــ ــحـ ــ نـــــــذيـــــــر زهـــــــيـــــــر مـ
ســــجــــى فـــــايـــــز احـــــمـــــد الـــــرواجـــــفـــــه
ــه ــ ــارمـ ــ ــمــــود احملـ ــيـــر مــــحــ ــمـ طـــــــــارق سـ
ــكــــور بــــــــــــراءه مــــحــــمــــود احـــــمـــــد الــــســ
حـــنـــني مـــحـــمـــود مـــوســـى احلـــمـــاديـــن
راشــــــــد مـــحـــمـــد روبــــــــني ابــــــو غــلــيــون
مــــــــــالك حـــــســـــن طــــــــــالل الـــــقـــــرعـــــان
ــال عـــــواد ــ ــيـ ــ ــم عـ ــ ــالـ ــ لـــيـــنـــا مـــحـــمـــد سـ
ضياء الدين ابراهيم محمود السطري
ــنــــي ايـــــــــــــاد جـــــــهـــــــاد احـــــــمـــــــد الــــســــخــ
ــم ابـــــــو نـــــادي ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ دنــــيــــا احــــمــــد ابـ
ســــــيــــــف احـــــــمـــــــد نـــــــايـــــــف الـــــبـــــكـــــرى

زيــــــاد عـــزمـــي مــحــمــد الـــنـــصـــرات
ــودات ــعــ مــحــمــد قـــاســـم فــــــارس الــ
جــهــيــنــه نـــذيـــر حــســنــي الـــفـــرايـــه
مــــجــــد نـــــاصـــــر مــــحــــمــــد الــــرقــــب
محمد حامد عبد السالم اخلشمان
محمد عبد االلــه علي ابو دحيه
سليمان سليمان  عـــادل  ســاجــده 
ــد يــحــيــى كــريــشــان ــمـ تــســلــيــم احـ
القرامسه سليمان  عيد  غــصــون 
ــده ــ ــزايـ ــ ايــــهــــم مـــحـــمـــد احــــمــــد املـ
راضــــــي فــــــراج مــحــمــد الــعــكــالــني
فــيــصــل مـــوفـــق عـــيـــد ابـــــو جــفــني
ــبـــاس الــوخــيــان ريـــنـــاد مــحــمــد عـ
مـــــنـــــار احـــــمـــــد مــــحــــمــــد الـــــفـــــواز
ســــمــــر مــــحــــمــــد حــــســــن الـــــرفـــــوع
ــاده ــ ــعـ ــ سـ ــود  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ ــم  ــيــ ــعــ نــ روال 
ســـــنـــــد فــــتــــحــــي راضــــــــــــي راضـــــــي

دينا عبد الرؤوف يونس حمدانحال فارس موسى اخلاليفه اسالم كامل يوسف اخلضري
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راشد محمد وليد الغرايبه

صهيب بسام صبري اجلوهري

نور فارس عيد القبيالت

شهد خالد احمد البداوى

مجد حامد قاسم الديخ

جمانه خالد سالمه الطوره

زيد محمود موسى احلسنات

طه عامر ماجد الهلول

هديل علي عودة املناصير
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ــيـــمـــان عـــيـــد الـــقـــدمـــان ــلـ نـــــارميـــــان سـ
نـــارميـــان مــحــمــود مـــوســـى الــنــعــيــمــات
رهــــــــف يـــــاســـــر صـــــايـــــل ابــــــــو درويــــــــش
رنــــــــــــا صــــــــالــــــــح خـــــلـــــيـــــل الــــــعــــــمــــــرات
ــان اخلــــــوالــــــده ــمــ ــيــ ــلــ هــــبــــه احـــــمـــــد ســ
ــد الــــنــــوافــــلــــه ــ ــالــ ــ ــد خــ ــمــ ــحــ ــد مــ ــ ــالــ ــ خــ
سالم برجس عبداهلل الشليات العمرو
ــات ــاطـ ــبـ ــشـ اســــــــالم عــــاطــــف عــــــــزات الـ
ــه ــادنــ ــعــ ــســ ــد الــ ــيــ ــمــ هــــــــدى حــــســــني حــ
مــــــروه مــحــمــد عــــــوده اهلل الــهــبــاهــبــه
ــو هــاللــه اســـيـــل ابـــراهـــيـــم ســلــيــمــان ابــ
كساندرا موسى عبد املهدي القطامني
دانــــــــــــا ســــعــــيــــد حـــــســـــن الــــقــــصــــيــــري
ــد احملـــاســـنـــه ــ ــمـ ــ ــده مـــحـــمـــد احـ ــيــ ــبــ عــ
اريـــــــان فـــهـــد عـــبـــد املـــعـــطـــي املـــواضـــيـــه
ــان مـــحـــمـــد الـــصـــمـــادى ــ ــدنـ ــ ــرى عـ ــشــ بــ
مـــحـــمـــد حــــســــني شـــــحـــــاده اخلـــطـــيـــب

ــم الــــدراوشــــه ــالـ ــبــــداهلل سـ ــم عــ ــاشـ هـ
فــيــصــل عــبــد ربــــه ظـــاهـــر ابــــو تــايــه
ــه ــبــ ــاهــ ــبــ ــهــ ــــل عـــــلـــــي الــ ــيـ ــ ــلـ ــ ربــــــــــى خـ
ــو الــزيــت مــحــمــد حــســن حــســنــي ابــ
ــوشــــي ــبــ ــم الــ ــ ــالــ ــ ــــف ســ ــايــ ــ ايـــــــــــالف نــ
نـــــــــــور طــــــــــــــارق عــــــلــــــي الــــفــــلــــحــــات
ابـــراهـــيـــم جــمــيــل نــبــهــان طــعــم اهلل
ــود حــســني ــمــ ــحــ ــر مــ ــمــ ــود عــ ــمــ ــحــ مــ
مصطفى محمود موسى الهالالت
عبد الرحمن محمود حمدان قباعه
ـــو الــشــيــخ هــــــارون جــمــيــل احـــمـــد ابـ
تـــــــــــاال عـــــــمـــــــاد عــــــلــــــي الــــنــــعــــانــــعــــه
ســـاجـــده عــبــد احلــــي فــتــحــي شــرف
فـــــــــــــواز كـــــــايـــــــد جـــــــــــــرار ابــــــــــو تــــايــــة
ــبـــد اهلل املــــواجــــدة عـــــالء حــــامــــد عـ
ــه ــانـ ــفـ عـ احـــــمـــــد  عــــلــــي  اهلل  عــــبــــد 
مــحــمــد عـــاطـــف مــحــمــد الـــعـــوادت

ــيـــم جــمــعــه ابــــو صــالــح ســبــأ ابـــراهـ
عــــــــالء زيــــــــــــدون صــــــــامي ســـــويـــــدان
عــبــد الـــكـــرمي مــحــمــود بــنــي الــرحــمــن
الرحمن بني عبد  محمد محمود 
ــنـــي ســعــيــد ــيــــم نــــضــــال خـــلـــيـــل بـ رنــ
احـــــمـــــد جــــــــــزاع جــــــــــراد ابــــــــو تـــايـــه
ــر ابـــــــو هـــاللـــه ــمــ ــد عـــــــــادل عــ ــ ــمـ ــ احـ
العدوان الكرمي  عبد  فــارس  تذكار 
ــي عـــــــــوض ابـــــــــو نــــويــــر ــ ــلـ ــ ــال عـ ــ ــنــ ــ مــ
ــات  ادهــــــم الـــدمـــانـــيـــه ــ ــركـ ــ حـــمـــزه بـ
سيف الدين هايل ابراهيم املجالي
ســعــيــد يــوســف ســعــيــد الــشــجــراوي
ايــــــــات حـــســـني مـــحـــمـــد املـــشـــاعـــلـــه
ــاه ــقـــضـ ــلــــف الـ ــلــــمــــان خــ ســــامــــي ســ
قــــصــــي فــــــــراس مــــحــــمــــود غــــدايــــره
عبداهلل يونس عبد اهلل احلميدين
ــبــــديــــرات ــد ســـعـــيـــد الــ ــمــ ســـيـــف احــ
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أ. د. هاني محيسن النوافلة
عميد الكلية

تـأسست كليـة الهنـدسة يف جامعة احلسني بن طالل عام 2003م يف مـدينة معان حتت مسمى كلية هندسة التعدين والبيئة كأول كلية 
للهندسة يف األردن يف هذا املجال لتعكس أهمية محافظة معان واجلزء اجلنوبي من األردن بشكل عام كمركز للصناعات التعدينية 
الهندسـية، ومساهمتها يف  النهضة  رئيسيًا يف دخـول األردن عــصر  الذي جعلها مساهمًا  والتحويلية، األمر  بشقيها االستخراجية 
تخــريج وتــأهيل مهندسني أردنيني فاعـلني ومـؤهــلني لدخول سوق العمل داخل األردن وخارجه. ويف عام 2009م مت تغيير مسمى الكلية 

لتصبح كلية الهندسة بعد استحداث العديد من البرامج الهندسية فيها.
الكيميائية،  الهندسة  قسم  البيئة،  هندسة  قسم  واملعادن،  التعدين  هندسة  قسم  هي:  أكادميية  أقسـام  ثمانية  الهندسة  كلية  تــضم 
قسم الهندسة املدنية، قسم هندسة احلاسوب، قسم هندسة االتصاالت، قسم الهندسة الكهربائية، وقسم الهندسة امليكانيكية. تقدم 
هذه األقسام عشر بـرامج دراسـية يف مرحـلة البكالوريــوس باإلضافة إلى ثالثة برامج يف مرحلة املاجستير وهي: ماجستير هندسة 
احلاسوب والشبكات التابع لقسم هندسة احلاسوب، ماجستير هندسة الطاقة املتجددة التابع لقسم الهندسة امليكانيكية، وماجستير 
هندسة الصحة والسالمة والبيئة التابع لقسم هندسة البيئة. كما تتطلع الكلية الي السعي قدمًا الستحداث برامج هندسية جديدة 
تخدم إحتياجات املرحلة احلالية والقادمة ومتطلبات سوق العمل. وقد حصلت جميع البرامج املطروحة يف الكلية على اإلعتماد 
األكادميي األردني من هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وتعمل الكلية حاليًا على تنفيذ متطلبات احلصول على 
شهادة ضمان اجلودة احمللية لبرامج الهندسة باإلضافة الى سعي الكلية املستمر للحصول على اإلعتماد الدولي من مجلس اإلعتماد 

األمريكي للهندسة والتكنولوجيا )ABET( يف جميع برامج البكالوريوس املطروحة فيها.

كلية الهندسة
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كلية الهندسة

د. هيثم علي األشعري
ق. م. نائب العميد

حترص الكلية على إستقطاب أعضاء هيئة التدريس املتميزين وابتعاث عدد من خريجي التخصصات الهندسية املتميزين ملواصلة 
دراساتهم العليا يف برامج املاجستير والدكتوراة يف اجلامعات العاملية املرموقة لالنضمام لكادر الكلية. كما تقدم الكلية برنامج لتدريب 

املهندسني حديثي التخرج ضمن االتفاقية مع نقابة املهندسني األردنيني. 
تولي كلية الهندسة اهتمامًا خاصًا باجلانب العملي من أجل اكساب الطالب املهارات األساسية املتعلقة مبهنة الهندسة، لذا مت إنشاء 
العديد من املشاغل الهندسية واملختبرات املزودة بأحدث األجهزة والتقنيات والتجهيزات املتطورة التي تساعد الطالب والباحث يف 

إجراء التجارب العلمية والبحوث والدراسات.
 تسعى كلية الهندسة بجد خلدمة املجتمع ومهنة الهندسة من خالل تقدمي اإلستشارات للقطاعني العام واخلاص وتقدمي الدورات 

وورش العمل املتخصصة وكذلك عقد املؤمترات والندوات، واملشاركة يف امللتقيات العلمية محليًا وخارجيًا. 
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السيدة أنعام حرب الغنميني
رئيس الديوان

كلية الهندسة

لية ا  ال

إميــــــــــــــــــان مــــــحــــــمــــــد الــــــــعــــــــوامــــــــره
إميــــــــــــــــــان طـــــــــالـــــــــب الــــــســــــعــــــايــــــدة
نـــــــعـــــــمـــــــات مـــــــحـــــــمـــــــود ســـــــعـــــــداهلل
تــغــريــد عـــبـــدالـــرحـــمـــن  اخلــشــمــان
ســـــــــنـــــــــاء هـــــــــــــــــــــارون الـــــــفـــــــالحـــــــات

هـــــــــيـــــــــام شـــــــــــوكـــــــــــات الــــــــذيــــــــابــــــــات
عــــــــــــــمــــــــــــــاد شـــــــــــــــــحـــــــــــــــــادة صـــــــــــالح
تــــــيــــــســــــيــــــر مـــــــــــــــــــداهلل املــــــــراعــــــــيــــــــة

ــري   ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ مـــــنـــــيـــــا إبــــــــراهــــــــيــــــــم الـ

املهندس محمد عبد السالم عيال سلمان
مساعد العميد لشؤون املختبرات

م. بشار عبد اهلل دوينع
مساعد العميد للشؤون اإلدارية

د.حسام رباح الصنات
مساعد العميد لشؤون التطوير وضمان اجلودة
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أ. د. حابس سعيد الزعبي
رئيس القسم

إعــداد مهندسني  إلــى  القسم  ويهدف  عــام  2004م،  الكيميائية يف جامعة احلسني بن طــالل  الهندسة  تأسس قسم 
ــاط األكــادميــيــة والــقــطــاعــات احلــكــومــيــة، ويتكون  ــ كيمائيني مــبــدعــني، ومــؤهــلــني للعمل يف قــطــاع الــصــنــاعــة واألوسـ
ــطـــالب املــوهــوبــني.  الــقــســم مـــن كــــادر تــعــلــيــمــي مـــن ذوي اخلـــبـــرة و الــبــاحــثــني املــتــمــيــزيــن واملــهــنــدســني املــبــدعــني والـ

ويضطلع أعضاء الهيئة التدريسية باألنشطة البحثية التي تشمل العديد من تخصصات الهندسة الكيميائية ومن 
بينها: عمليات الفصل ، وظواهر االنتقال، وهندسة املفاعالت، والديناميكا احلرارية اجلزيئية، وعمليات األغشية، 

وهندسة السالمة، والطاقة املتجددة، ومعاجلة مياه الصرف الصحي والتصميم مبساعدة احلاسوب.
وتتركز أهداف القسم يف تخريج طلبة هندسة الكيميائية باآلتي :

-  لديهم القدرة على تطبيق املعلومات الرياضية، املبادئ الهندسية، علم الكمبيوتر والعلوم العامة يف التطبيقات 
الهندسية الكيميائية.

-  لديهم القدرة على تطبيق املبادئ والتقنيات الهندسية، املعلومات الرياضية وأسس التنظيم والتخطيط الهندسي 
واالستفادة من هذه املعلومات يف تصاميم مختلفة للتطبيقات الهندسية ضمن محددات واقعية.

-  يكون لهم القدرة على الدخول يف سوق العمل يف مجاالت الهندسة الكيميائية  املختلفة مثل الصناعات البترولية، 
و الصناعات الدوائية، والصناعات البالستيكية، ومعاجلة املياه وغيرها.

-  أن يكون لهم القدرة على إكمال دراساتهم العليا واألبحاث يف مجاالت الهندسة الكيميائية يف كبرى اجلامعات 
العاملية .

  يضم القسم )7( أعضاء هيئة تدريس من احلاصلني على شهادات علمية من أعرق اجلامعات األمريكية واألوروبية، 
موزعني على رتبة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد، باإلضافة إلى مجموعة من الفنيني ومشريف املختبرات.

ية ي ي  الهندسة ال
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د   ة ال ي  

أ. د. غسان اسكندر بشارات
أستاذ

د. محمد أحمد بطيحه
أستاذ مشارك 

السيدة نسيبة عبد احلميد العمايرة 
محاضر متفرغ

أ. د. صالح اسماعيل الرواضيه
أستاذ 

أ.د.مروان محمد بطيحة
أستاذ

أ. د.حابس سعيد الزعبي
أستاذ

د.خالد عارف ابراهيم
أستاذ مشارك 



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

155

ية     ال ا     ي ي الهندسة ال

ية     ال ال     ي ي الهندسة ال

ي    ه ال ال ية    ال  ي ي الهندسة ال

نــــــــــــغــــــــــــم مــــــــــحــــــــــمــــــــــد ســـــــــــــــعـــــــــــــــود رشـــــــــيـــــــــد
ــد الــــــنــــــوافــــــلــــــه ــ ــمــ ــ ــحــ ــ رهـــــــــــــف ســــــلــــــيــــــمــــــان مــ

عــــــــلــــــــي عــــــــبــــــــد الــــــــغــــــــنــــــــي بــــــــــديــــــــــع نــــــاصــــــر

مـــــــحـــــــمـــــــد ابـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم مـــــــحـــــــمـــــــد كــــتــــيــــع

ــري ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــضـ شــــــيــــــمــــــاء مـــــــاهـــــــر يـــــــوســـــــف الـ
اســـــــــيـــــــــل احـــــــــمـــــــــد فـــــــــايـــــــــز الـــــــدبـــــــابـــــــســـــــه

مــــــحــــــمــــــد حـــــــســـــــن احــــــــمــــــــد احلـــــــمـــــــايـــــــده

ــام ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ انـــــــــــس احـــــــمـــــــد مـ

دعاء ابراهيم هالل الفرايه
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د. فادي عبداهلل احلميدات
رئيس القسم

تــعــد الــهــنــدســة املــدنــيــة أحـــد فـــروع الــهــنــدســة الــتــي لــهــا أهــمــيــة بــالــغــة يف عملية الــتــطــور احلــضــري فــهــي تعنى 
بــتــطــويــر وتــســهــيــل حــيــاة اإلنـــســـان مبــا يــتــالءم ومــتــطــلــبــاتــه. حــيــث تــعــنــى الــهــنــدســة املــدنــيــة بتصميم وإنــشــاء 
ــات والــــســــدود والـــطـــرق وشــبــكــات مــيــاه  ــزانــ و صــيــانــة املــنــشــآت الــهــنــدســيــة املــخــتــلــفــة كــاملــبــانــي واجلـــســـور واخلــ
الـــشـــرب والـــــري والـــصـــرف الــصــحــي، وكـــذلـــك بــتــصــمــيــم وإدارة أنــظــمــة الــنــقــل املــخــتــلــفــة والــعــنــايــة مبــصــادر 
ــرق مــعــاجلــة مــيــاه الـــصـــرف، وإعـــــادة اســتــخــدامــهــا، وإيـــجـــاد احلـــلـــول ملــشــاكــل الــتــربــة من  املـــيـــاه املــخــتــلــفــة، وطــ
املختلفة. التشييد  وأســالــيــب  الــتــكــالــيــف،  الــهــنــدســيــة وحتــلــيــل  املــشــاريــع  إدارة  وكــذلــك  اإلنــشــائــيــة،   الــنــاحــيــة 

تأسس قسم الهندسة املدنية يف جامعة احلسني بن طالل يف عام 2008م، ومينح هذا القسم درجة البكالوريوس 
يف الهندسة املدنية، لتوفير الكفاءات املتخصصة يف الهندسة املدنية لرفد السوق احمللي بها، وملا يشهده األردن 
من تطور يف املشاريع الهندسية و البنى التحتية وكذلك التطور الذي ستشهده محافظات اجلنوب بشكل عام، 

ومحافظة معان بشكل خاص. 

  و يسعى الــقــســم أيــضــا، إلـــى رفـــع كــفــاءة خــريــجــي التخصص مبــا يتناسب وســـوق الــعــمــل داخــلــيــا وخــارجــيــا 
ومساعدتهم على اكتساب مهارات االتصال والعمل اجلماعي يف إدارة اإلنشاء للوصول إلى أفضل صور لنجاح 

املشروع الهندسي إداريا وتصميما وتنفيذا واستخداما. 

يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس يف قسم الهندسة املدنية )14( عضوًا.

ية د  الهندسة  ال
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د ة ال ي  

د. سليمان موسى الزيديني
أستاذ مشارك 

د. محمود بشير احلسنات
أستاذ مشارك 

م. لؤي عايد الطرابلسي 
مدرس

أ.د. عاطف علي اخلرابشة
أستاذ

د. فادي عبداهلل احلميدات
استاذ مساعد

أ. د. خالد ارخيص الطراونه
أستاذ

د. محمود سالمة الرصاعي
أستاذ مساعد 

د. حسام رباح الصنات
أستاذ مساعد 
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د ة ال ي  

م. رفيده وهبي الغصاونه
محاضر متفرغ

د. محمد سليمان البدور
محاضر متفرغ

م. يسرى سالم العماريني
محاضر متفرغ

م. فداء محمد العمرات
 محاضر متفرغ

م. شذى عصر الضالعني
مدرس
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ية     ال ا     د الهندسة ال

ية     ال ال     د الهندسة ال

ادريـــــــــــــــــــــــــــس نــــــــــــضــــــــــــال ادريـــــــــــــــــــــــــــس ايــــــــــــــوب
مــــحــــمــــود مــــــــــازن عــــــبــــــداجلــــــواد اجلــــعــــافــــره
طـــــــــــــالل يــــــــوســــــــف ســــــلــــــيــــــمــــــان احلــــــــوامتــــــــه
ايــــــــــــــــــــاد مــــــــــوســــــــــى احــــــــــمــــــــــد الــــــعــــــمــــــريــــــني
رايــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــحــــــــــمــــــــــد يــــــــــــــاســــــــــــــني صــــــــــــالح
بــــــــــشــــــــــار احــــــــــمــــــــــد مـــــــحـــــــمـــــــد املــــــعــــــايــــــطــــــه
ــني ــيــ ــحــ ــيــ ــمــ ــســ بـــــثـــــيـــــنـــــه هــــــــاشــــــــم عــــــــايــــــــد الــ

احلــــــوامــــــده اهلل  ضــــيــــف  ابــــــراهــــــيــــــم  حــــــال 
ــحـــــمـــــد ســـــلـــــيـــــمـــــان احـــــــمـــــــد الــــــــغــــــــزاوي مـــ
الــــقــــيــــســــى اهلل  عــــــبــــــد  عـــــــــــــــادل  مـــــحـــــمـــــد 
عـــــــــــمـــــــــــر تـــــــــيـــــــــســـــــــيـــــــــر مــــــــــحــــــــــمــــــــــد عــــــمــــــر
ــاف ــ ــســ ــ مــــــــعــــــــاويــــــــه ابــــــــــراهــــــــــيــــــــــم عـــــــيـــــــد عــ
ــره ــ ــافـ ــ ــصـ ــ ــعـ ــ ــد ابـــــــراهـــــــيـــــــم حـــــســـــن الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ احـ
ــه ــ ــاللـ ــ يــــــــوســــــــف مـــــحـــــمـــــد عــــــــــــوض ابــــــــــــو هـ

عــــــــــمــــــــــار مــــــــحــــــــمــــــــود حــــــــســــــــني الـــــعـــــتـــــيـــــق

سيف الدين عاكف صالح سربل عبد اهلل عمر عبد اهلل عسافاحمد سميح خالد الرواشده

هــــــــــــنــــــــــــادي نــــــــــاجــــــــــح مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــــرواضـــــــــيـــــــــه
مـــــــــحـــــــــمـــــــــد عــــــــــــــــــــــــــادل مـــــــــحـــــــــمـــــــــد يـــــــعـــــــقـــــــوب
عـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن مـــــحـــــمـــــود شــــــــحــــــــاده ســــالمــــه
ــاســــني يــ ال  يــــــاســــــني  احــــــمــــــد  الــــــــديــــــــن  عــــــمــــــاد 
نــــــــــــــــــــــــــداء نـــــــــــــاجـــــــــــــي زامــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــضـــــــــالعـــــــــني

ــر مـــــــهـــــــدي ابـــــــراهـــــــيـــــــم الـــــنـــــوافـــــلـــــه ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مـ
ــفــــى فــــــــــــــــــــاروق راجـــــــــــــــــي مــــــحــــــمــــــد مــــصــــطــ
طــــــــــــــــــــــــارق خــــــــــــالــــــــــــد عــــــــــلــــــــــي اخلــــــــــيــــــــــاط
انـــــــــــــــــس مـــــــحـــــــمـــــــد عـــــــــيـــــــــد الــــــــرفــــــــايــــــــعــــــــه
ســــــــعــــــــد خــــــــــالــــــــــد خــــــــلــــــــف الــــــــــرواجــــــــــفــــــــــه

حـــمـــدونـــي ــيـــمـــان  ــلـ سـ ــام  ــســ حــ ــــالم  ــسـ ــ الـ ورد 



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

160

ي    ه ال ال ية    ال  د الهندسة ال

ســـــــــــــامـــــــــــــر كــــــــــــــــــــرمي مـــــــــســـــــــلـــــــــم الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــواوره
عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن مــــحــــمــــد احــــــمــــــد الــــشــــمــــرى
رغـــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــد عــــــــــــيــــــــــــســــــــــــى غـــــــــــــــامن
ــور ــ ــضـ ــ ــم حــــســــنــــي اخلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــد احلـ ــ ــبـ ــ ــود عـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
داود خـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــد  نـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــال  رغـــــــــــــــــــــــــــــــد 
خـــــــــطـــــــــاب ال  ذيــــــــــــــــــــــب  امــــــــــــــــــــــني  احــــــــــــــمــــــــــــــد 
اميــــــــــــان مـــــحـــــمـــــود عـــــبـــــد الــــــرحــــــيــــــم املـــــــواهـــــــره
ــي ــ ــ ــونـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــعـ ــ ــ رنـــــــــــيـــــــــــم شـــــــــــاهـــــــــــر جــــــــمــــــــيــــــــل الـ
وعــــــــــــــــــــد عــــــــــلــــــــــي ابــــــــــــــراهــــــــــــــيــــــــــــــم الــــــــــلــــــــــوامــــــــــا
ــحــــــمــــــد ابـــــــــــــو اصـــــبـــــع حــــــــســــــــام ابـــــــــراهـــــــــيـــــــــم مــــ
فــــــــــــــــــــرح مـــــــــنـــــــــيـــــــــر يـــــــــــــوســـــــــــــف الــــــــــصــــــــــواحلــــــــــه
تـــــــــيـــــــــمـــــــــاء خـــــــــــالـــــــــــد خــــــــلــــــــيــــــــل الــــــــرفــــــــايــــــــعــــــــه
ــني ــ ــ ــسـ ــ ــ اشـــــــــــــــــــــــــــــــرف عـــــــــــــمـــــــــــــر مـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــود حـ
صــــبــــيــــح ابــــــــــــــــو  اهلل  عــــــــبــــــــد  ســـــــمـــــــيـــــــر  لــــــــيــــــــث 
ســــــــــيــــــــــف وائــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــاشــــــــــــم الـــــــســـــــعـــــــيـــــــفـــــــان

ـــــس وســـــــــــــــن مــــــحــــــمــــــد عــــــــلــــــــي ابـــــــــــــــو ظــــــريـ
عــهــد ابــراهــيــم مــحــمــود املــغــربــي الفناطسه
رامـــــــــــــــــا جـــــــــمـــــــــال مـــــصـــــطـــــفـــــى الــــــقــــــضــــــاه
ســـــــــــــــــــــاره مـــــــحـــــــمـــــــد فـــــــــــــــــــــوزي دويـــــــــــكـــــــــــات
اســــــــــــمــــــــــــاء نـــــــعـــــــيـــــــم عــــــــــبــــــــــاس الـــــــكـــــــيـــــــال
ــان ــ ــشـ ــ ــريـ ــ كـ اهلل  ــد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ عـ جـــــــمـــــــال  جـــــــنـــــــات 
يــــــــــــوســــــــــــف حـــــــــســـــــــن مــــــــــــوســــــــــــى بـــــــرغـــــــش
ــه ــلــ ــوافــ ــنــ ــيــــــم الــ ـــ ــيــــــم حــــســــني ابــــــراهـ ـــراهــــ ابـــ
ــه مـــصـــطـــفـــى مــــحــــمــــد اخلــــريــــشــــه ــ ــاويـ ــ ــعـ ــ مـ
ــم حـــــــســـــــني مـــــــحـــــــمـــــــود املـــــســـــاعـــــيـــــد ــ ــيــ ــ ــعــ ــ نــ
ــســــني مـــــــحـــــــمـــــــود جــــــمــــــيــــــل مـــــــحـــــــمـــــــود حــ
دعـــــــــــــــــاء مـــــــــوســـــــــى ســـــــــالـــــــــم الــــــــرواجــــــــفــــــــه
احــــــــــمــــــــــد غــــــــــســــــــــان ذيــــــــــــــــب الــــــطــــــريــــــفــــــي
امـــــــــجـــــــــد مــــــحــــــمــــــد عــــــيــــــســــــى الــــــــــدروبــــــــــي
ــد ابــــــــومــــــــحــــــــارب ــ ــمــ ــ ــحــ ــ بــــــــشــــــــار خــــــــالــــــــد مــ

عامر حسني محمود احلسنات

ياسمني عاطف عقيل الشوابكه

رهف محمد نزيه زكريا

نور محمد خليل اخلليلي

عالء كمال حماد الطراونه
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د. أحمد عبداهلل صالح
ق. م. رئيس القسم

تأسس قسم  هندسة االتصاالت يف جامعة احلسني بن طالل يف عام 2008م، من أجل تلبية الطلب املستمر واملتزايد لتخصص 
هندسة االتصاالت، ويسعى هذا القسم لتوفير الكفاءات املتخصصة يف هندسة االتصاالت لرفد السوق احمللي واإلقليمي بها 

وملا يشهده األردن والعالم من ثورة ضخمة يف االتصاالت.

ــاالت بــعــد دراســــتــــه)160( ســاعــة مــعــتــمــدة يــتــم مــن خــاللــهــا اكــتــســاب  ــة الــبــكــالــوريــوس يف هــنــدســة االتـــصـ وميــنــح الــقــســم درجــ
ــكـــات، وأنـــظـــمـــة االتـــــصـــــاالت، ونــظــريــة  ــبـ ــر الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، واإللـــكـــتـــرونـــيـــات، والـــشـ ــ ــــدوائـ ــارات الـــنـــظـــريـــة والــعــمــلــيــة  يف  الـ ــ ــهـ ــ املـ
التحكم. وأنظمة  القوى،  وأنظمة  الكهربائية،  والهوائيات، واآلالت  الدقيقة  واملوجات  وأنظمة اإلشــارات،   الكهرومغناطيسية، 
تدريب  على  مرموقة  عاملية  واملاجستير من جامعات  الدكتوراه  درجــة  التدريسية من حملة  الهيئة  أعضاء  من  نخبة  ويقوم 
علمية يف  بحوث  بتنفيذ  التدريسية  الهيئة  أعضاء  يقوم  التدريسية،  باملهام  القيام  إلى  وباإلضافة  الطالب.  هــؤالء  وتأهيل 
مجاالت مختلفة يف هندسة االتصاالت. وقد شارك القسم يف العديد من املؤمترات العلمية والدولية واحمللية ببحوث وأوراق 

عمل علمية مثمرة.

األجهزة  بأحدث  مجهزة  االتــصــاالت  هندسة  مجاالت  مختلف  يف  مختبرات   )9 جتهيز)  فقد مت  القسم  ملختبرات  بالنسبة 
واملعدات املواكبة  للتكنولوجيا والتي متكن الطالب من اكتساب املهارات العملية يف مجال تخصصه.

وما زال القسم يصبوا إلى تطوير العملية األكادميية فيه والسير قدمًا نحو األفضل، كنموذج يحتذى به ويشهد له سوق العمل 
وأقرانه يف املؤسسات التعليمية الدولية واحمللية، حيث يكمل طلبتنا دراساتهم العليا

حيث أن مختبرات القسم تغطي مختلف التخصصات الفرعية يف مجال واسع للهندسة الكهربائية، هذه املختبرات تشمل: 
االتصاالت التناظرية والرقمية، الدوائر الكهربائية، اإللكترونيات الرقمية، تصميم املنطق الرقمي، التحكم اآللي، األمواج 
املايكروية والهوائيات، واالتصاالت الالسلكية واملتنقلة ، واألجهزة والقياسات، وإلكترونيات االتصاالت والشبكات .إضافة الى 

ذلك يقوم القسم بتنظيم رحالت علمية يتعرف الطالب من خاللها إلى سوق العمل يف مجال تخصص هندسة االتصاالت.

والتنفيذ  والتطوير  التصميم  متنوعة يف مجال  فرص عمل  توفر خلريجيه  االتصاالت  هندسة  الدراسية لقسم  إن اخلطة 
الى ذلك فإن اخلريجني ميكنهم  . إضافة  السلكية والالسلكية  واإلدارة للمنتجات واألنظمة يف مجال االتصاالت احلديثة 

العمل يف الشركات املتخصصة يف مجال اإللكترونيات، الجتيازه العديد من املقررات الدراسية املرتبطة بهذا املجال.

ندسة ا  



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

162

د   ة ال ي  

د. وائل حسن السواملة
أستاذ مشارك

د. عامر محمد ابو ألعيش 
أستاذ مشارك

أ. د. زهير جميل القضاة 
أستاذ

د. سعود غسان الذنيبات
أستاذ مشارك

م. صدام محمد النبهان
مدرس

أ. د. صالح سليمان الصرايره
أستاذ
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ندسة ا     ال ا   

ندسة ا     ال ال   

ي     ه ال ال ندسة ا    ال 

حـــــــــــمـــــــــــزه مـــــــحـــــــمـــــــد عـــــــقـــــــلـــــــه الــــــبــــــطــــــايــــــحــــــه

ــوب ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ايـــــــــــــه عـــــــبـــــــد الــــــــنــــــــاصــــــــر مـــــــحـــــــمـــــــود يـ

يـــــــــــــــــارا صـــــــــالـــــــــح مــــــحــــــمــــــد الــــــشــــــقــــــيــــــراتهــــــــــــبــــــــــــه يـــــــــــــــاســـــــــــــــر جــــــــــمــــــــــعــــــــــه الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــارى
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د. معاذ عدنان الشاويش
ق. م. رئيس القسم

   يعد  تخصص هندسة البيئة من التخصصات احلديثة واملطلوبة يف كثير من املجاالت يف القطاعني العام واخلاص، ولذلك 
البيئية على  البيئة  يف اجلامعة عام 2004  بهدف إيجاد مهندسني متخصصني يف مجال الهندسة  مت انشاء قسم هندسة 
مستوى الوطن،  وملا يتمتع به إقليم اجلنوب  بشكل خاص والوطن بشكل عام من وجود ثروات معدنية وشركات وطنية تنموية.   

 ويعتبر قسم هندسة البيئة أحد التخصصات اجلديدة والفريد من نوعه ألنه ميزج ما بني    التخصصات الهندسية املختلفة 
مثل الهندسة املدنية، والهندسة الكيميائية، وهندسة التعدين، والهندسة اجليولوجية، والعلوم الطبيعية مثل: الرياضيات، 
والفيزياء، والكيمياء، واجليولوجيا، واألحياء، وبهدف تخريج طلبة مؤهلني للقرن احلادي والعشرين ومتسلحني بخلفية 
علمية متنوعة قادرة على حل املشاكل البيئية واحملددات واملستجدات املستقبلية.ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس يف القسم 

)8( أعضاء.

وتتمثل رؤية القسم بأن يكون متميزا يف التعليم النوعي، والبحث العلمي، و نقل التكنولوجيا وتطبيقها، وتبسيطها ونشرها 
بني فئات املجتمع األردني واملناطق املجاورة، مع األخذ بعني االعتبار املوائمة واالستغالل األمثل ملوارد األرض مع احملافظة 
على البيئة مما يحقق التنمية املستدامة. كما يعد القسم من أقسام كلية الهندسة الفاعلة يف املجال األكادميي والبحثي، 
وكذلك يف مجال التنمية الوطنية وخدمة املجتمع ، وقد مت أستحداث برنامج املاجستير يف هندسة الصحة والسالمة البيئية.

ويهدف القسم إلى  تخريج طلبة متميزين لديهم القدرة على تطبيق مبادئ الهندسة، ومهارات الكمبيوتر والعلوم الطبيعية 
يف مجاالت هندسة البيئة، والقدرة على استخدام التقنيات الهندسية يف التخطيط الهندسي، وإدارة املشاريع ،وتطوير العلوم 
متابعة  على  إلى القدرة  باإلضافة  محدودة،  بتكلفة  الهندسية  للمشاكل  البديلة  احللول  وإعطاء  والطبيعية  االجتماعية، 

الدراسات العليا وإجراء األبحاث العلمية األصيلة يف حقول الهندسة البيئية، ومنافسة نظرائهم من اجلامعات املماثلة.

ة ي ندسة ال     
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د   ة ال ي  

أ. د. عمر علي اخلشمان
أستاذ 

د. معاذ عدنان الشاويش
أستاذ مشارك 

أ. د. مهند عدنان حراره
أستاذ

د. ليلى عبد اهلل اخلطيب
أستاذ مشارك

أ. د. محمد سالم احلويطي
أستاذ

أ. د. أحمد محمد أبو جري
أستاذ

م. آيه هاني احملتسب
مدرس

أ. د. ليما عبدالرحمن املخادمه
أستاذ
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ة     ال ا    ي ندسة  ال

ة     ال ال    ي ندسة  ال

ي     ه ال ال ة     ال  ي ندسة  ال

جـــــــــــيـــــــــــالن مــــــــصــــــــلــــــــح صـــــــــــالـــــــــــح الـــــــيـــــــمـــــــانـــــــي

الـــــــــــــــداميمــــــــــــــــــالك ممــــــــــــــــــــــدوح مــــــــفــــــــلــــــــح الـــــــــــذيـــــــــــابـــــــــــات عــــــــبــــــــد  عــــــيــــــســــــى  اهلل  عــــــــبــــــــد  نــــــــبــــــــأ 

فاطمه ثائر غالب مساعده
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د. فراس يونس اعيال احلصان
ق. م. رئيس القسم

   تأسس القسم يف عام 2004م، حيث ارتبطت فكرة اإلنشاء بضرورة وجود متخصصني يف هذا املجال ملا يتمتع به إقليم 
اجلامعة بشكل خاص والوطن بشكل عام من ثروات معدنية هائلة، حيث يطمح القسم بأن يكون رافدًا للمهندسني 
املؤهلني يف مجال الصناعات التعدينية بشقيها اإلستخراجية، والتحويلية يف املنطقة، كما ويعد تخصص هندسة 

التعدين من التخصصات النادرة واملطلوبة يف كثير من اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص.
  ويضم القسم الذي مينح درجة البكالوريوس يف هندسة التعدين واملعادن ،أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة عالية 

تخرجوا من أعرق اجلامعات العاملية.
   ويسعى القسم بأن يكون قسما حيويًا يتبنى برنامجًا أكادمييًا وبحثيًا متميزًا، يحقق التميز التعليمي والبحثي 
على املستويني الوطني والعاملي، وذلك بتقدمي خدمات أكادميية ونشاطات بحثية مبهنية عالية ،من خالل القسم 

وأعضاء هيئة التدريس فيه وطلبته.
    ويهدف القسم  إلى تدريب وتأهيل طلبة لديهم القدرة بعد التخرج على حتقيق األهداف التالية:

- القدرة على تطوير مهاراتهم التقنية والشخصية من أجل التكيف مع املستجدات التكنولوجية التي تواجههم يف 
حياتهم املهنية كمهندسي تعدين.

السارية  واألنظمة  بالقوانني  تلتزم  عالية  تعدين مبهنية  كمهندسي  بهم  املناطة   بالواجبات  القيام  على  القدرة   -
وأخالقيات املهنة .

- القدرة على مواصلة دراستهم العليا يف هندسة التعدين أو يف أي مجال أخر ذو عالقة مبجال تخصصهم.
- القدرة على توظيف مهاراتهم يف االتصال والعمل اجلماعي والقيادة خلدمة مهنتهم كمهندسي تعدين.

املجتمع من خالل  للمحافظة عل صحة وسالمة  التعدين  به  مهندس  يقوم  الذي  الهام  للدور  الكامل  اإلدراك   -
احملافظة على البيئة وتطبيق أنظمة السالمة أثناء العمل.

ال  د  ندسة ال   
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د   ة ال ي  

د. فراس يونس اعيال احلصان
أستاذ مشارك

أ.د. رامي عقلة الرواشدة
أستاذ

د. محمد خليل دويرج
أستاذ مشارك

أ. د. صالح سالم الذيابات
أستاذ

د. عواد حسني الطيطي
أستاذ مشارك

أ. د. هاني محيسن النوافله
أستاذ 
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ي    ه ال ال د     ال  ندسة  ال

مـــــــــــــــاجـــــــــــــــد فــــــــــــهــــــــــــد مــــــــــحــــــــــمــــــــــد اجلــــــــــــــــــــــــازي
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تأسس قسم هندسة احلاسوب يف عام 2003م ليكون مصدرًا أساسيًا يف  بناء جيل من مهندسي احلاسوب بكفاءة عالية وقدرة 
منفردة يف التطوير والتصميم والتشغيل والتطبيق ألجهزة احلاسوب واألنظمة الرقمية اإللكترونية وحماية املستخدم وأمتتة 

األنظمة وجعل األجهزة واألنظمة أكثر ذكاءًا.
يطرح قسم هندسة احلاسوب برنامجي بكالورويس هما هندسة احلاسوب وهندسة أمن الشبكات واملعلومات الذي مت إستحداثه 
والبدء يف تدريسه مع بداية العام الدراسي 2021/2020م، كما ويطرح القسم برنامج املاجستير يف هندسة احلاسوب والشبكات.
يتميز القسم بكادر تدريسي مواكب للتطورات السريعة يف مجاالت هندسة احلاسوب حيث يوجد يف القسم حاليًا أستاذان، 
إلى  األمريكية.  املتحدة  الواليات  الدكتوراة يف  درجة  لنيل  واحد  وموفد  مدرس  أستاذان مساعدان،  مشاركون،  أساتذة  أربعة 
جانب أعضاء هيئة التدريس املؤهلني تأهياًل عاليًا، لدينا خمسة مهندسني وفني واحد جميعهم متميزون يف اجلانب العملي 

لإلشراف على مختبرات القسم.
يركز كادر القسم على عمل أبحاث يف إستخدام احلواسيب ذات األداء العالي، أمن األنظمة والبيانات واملعلومات، الشبكات 

الالسلكية واحلوسبة السحابية، إنترنت األشياء، وبناء أنظمة ذكية بإستخدام الرؤية احلاسوبية والذكاء اإلصطناعي. 
 برنامج البكالوريوس يف هندسة احلاسوب

املادية وآلية عملها وفهم  البرنامج األساسيات واملفاهيم املتعلقة يف بناء احلاسوب مبعرفة مكوناته  يدرس الطالب يف هذا 
التعامل مع لغة اآللة وحتسني أداء احلاسوب، كما يدرس الطالب املفاهيم الكاملة لبناء شبكة احلاسوب وإستخدامها وحتسني 
أدائها ومراقبتها. عالوة على ذلك، يدرس الطالب مجموعة من لغات البرمجة احلديثة التي متكن الطالب من التصميم 

والتطوير يف كل املجاالت املتعلقة يف هندسة احلاسوب. 
 برنامج البكالوريوس يف هندسة أمن الشبكات واملعلومات

يدرس الطالب يف هذا البرنامج تصميم وتطوير وصيانة شبكات احلاسوب السلكية والالسلكية ويتم متكني الطالب من دراسة 
علوم التشفير وحماية البيانات وأمنية الشبكات واملعلومات وعمل برامج متخصصة حتمي الشبكة احلاسوبية والبرمجيات 

اخلاصة بها والتعامل مع شبكات احلاسوب وتطبيقاتها املادية والبرمجية. 
 برنامج املاجستير يف هندسة احلاسوب والشبكات

يقدم القسم برنامج املاجستير يف هندسة احلاسوب والشبكات حيث يدرس الطالب مواد متقدمة ومواضيع حديثة يف تصميم 
شبكات احلاسوب وتطويرها وحتسني أدائها، تطوير وحتسني أمنية الشبكات واملعلومات واحلوسبة السحابية. ويدرس الطالب 
أيضًا الطرق احلديثة املتقدمة يف معمارية احلاسوب وتصميم املعاجلات املتوازية واألنطمة  املضمنة. يتمكن الطالب بعد 
حتقيق شروط اإللتحاق يف رسالة املاجستير من إجناز ونشر أبحاث علمية خاصة يف املجاالت احلديثة املتعلقة يف شبكات 

احلاسوب واحلوسبة السحابية وأمنية املعلومات والرؤية احلاسوبية والذكاء اإلصطناعي.

د. هيثم علي األشعري
ق. م. رئيس القسم

س  ندسة ال   
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د   ة ال ي  

أ. د. حسن محمد الشلبي
أستاذ

د. عبداهلل اسماعيل احلسنات
أستاذ مشارك

د. هيثم علي االشعري
أستاذ مشارك

م. املأمون نايف العثمان
مدرس

د. خالد محمود دوينع
أستاذ مشارك

د. مهند ناصر احلسنات
أستاذ مشارك

د. معاذ هاشم السفاسفه
أستاذ مساعد

د. بالل ابراهيم القضاة
استاذ مساعد

د. إميان محمد القطيمات
محاضر متفرغ
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لة ال ا     س ال   ال س  ندسة ال

لة ال ال     س ال   ال س  ندسة ال

ي     ه ال ال لة ال  س ال   ال س  ندسة ال

ي ال

ي ال

ي ال

ــاســـــني ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــم ســـــلـــــيـــــمـــــان ســــــلــــــمــــــان الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ تـ

خـــــــــــــــلـــــــــــــــود عـــــــــــــــــــــــــــــوده عـــــــــــــــــــــــــــــواد الــــــــــعــــــــــطــــــــــون

غــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــداء حـــــــــــــســـــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــوض حــــــــــــــــــــرانقـــــــــــــصـــــــــــــي غــــــــــــــــســــــــــــــــان عـــــــــــــلـــــــــــــي الـــــــــــشـــــــــــايـــــــــــب

الــــــــســــــــالمــــــــات ســـــــلـــــــيـــــــمـــــــان  عــــــــلــــــــي  روزان 

ــضــــــاة ــقــــ ــيــــــســــــى الــــ رميـــــــــــــا عـــــــبـــــــد الــــــــــــهــــــــــــادي عــــ
الــــــــــــشــــــــــــمــــــــــــاالت عـــــــــــــــــــــــــــــوده  عــــــــــــلــــــــــــي  والء 
ســــــــجــــــــى ســـــــعـــــــيـــــــد عــــــــبــــــــد الـــــــــــــقـــــــــــــادر ســــعــــيــــد

مـــــــــــــــــــــــرح صـــــــــــــــالـــــــــــــــح مـــــــــــــــوســـــــــــــــى اخلــــــــــــرشــــــــــــه
الــــرحــــمــــن حـــســـنـــات ــد  ــبــ عــ ــــالم  ــســ ــ الــ ــد  ــبــ عــ االء 
بـــــــــــتـــــــــــول احـــــــــــمـــــــــــد ابــــــــــــراهــــــــــــيــــــــــــم الــــــــعــــــــاليــــــــا

ي     ه ال ال س    ال  ندسة ال
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لة ال ال     س ال   ال س  ندسة ال

ي     ه ال ال لة ال  س ال   ال س  ندسة ال

ي ال

ي ال

ي ال
د. أحمد عبداهلل صالح
ق. م. رئيس القسم 

تأسس القسم عام 2013م، ومينح درجة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية، حيث يتيح للطالب 
التخصص يف إحدى احلزم التالية :- حزمة هندسة احلاسوب ، حزمة هندسة االتصاالت ، 
حزمة الهندسة اإللكترونية  حزمة هندسة القوى، حزمة التحكم اآللي، ويضم قسم الهندسة 
وسيتم  الكهربائية  الهندسة  يف  املتخصصني  التدريس  هيئة  أعضاء  من  نخبة  الكهربائية 
إبتعاث عدد من املهندسني املتميزين لنيل درجة الدكتوراه يف الهندسة الكهربائية خالل هذا 

العام الدراسي.

ية ه   الهندسة ال
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د    ة ال ي  

د. وائل أبو شهاب
أستاذ مشارك

د. محمد إبراهيم الشراري
محاضر متفرغ

د. محمد زيد أبو كشك
أستاذ مساعد

د. أحمد عبداهلل صالح
أستاذ مساعد

د. محمود علي النعانعة
أستاذ مساعد

د. محمد حمد الرشدان
أستاذ مشارك
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ية     ال ا    ه الهندسة ال

ية     ال ال    ه الهندسة ال

مـــــــحـــــــمـــــــد نـــــــبـــــــيـــــــل خــــــــلــــــــف الـــــــشـــــــمـــــــرى
ثــــــــــريــــــــــا احــــــــــمــــــــــد عــــــــــويــــــــــد الــــــفــــــقــــــهــــــاء

ــد ــ ــمـ ــ عــــــــــــوض عــــــبــــــد االلـــــــــــــــه عــــــــــــوض احـ

لـــــــــيـــــــــث خــــــــــــالــــــــــــد عــــــــــــــــــوض الـــــــــدعـــــــــاســـــــــني

ــات ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ســـــــــــــــاره حــــــســــــني ابــــــــراهــــــــيــــــــم الـ

محمد حماد ابراهيم ياسني

عمر موسى محمد طرخان
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ي     ه ال ال ية     ال  ه الهندسة ال

اشـــــــــــــــــــــــراق ذيــــــــــــــــب فــــــــــايــــــــــز الــــــــــــشــــــــــــراري
ــحــــمــــد الــــســــالمــــني ــحــــمــــد عـــــــبـــــــداهلل مــ مــ
ــد ــ ــمــ ــ اســـــــــــامـــــــــــه ســـــــــــعـــــــــــاده عـــــــثـــــــمـــــــان احــ
ــان ــ ــيـ ــ ــلـ ــ احـــــــــمـــــــــد فـــــــــــــــــوزي ابـــــــــراهـــــــــيـــــــــم عـ
عـــــــــمـــــــــران مــــــــوفــــــــق عـــــــــمـــــــــران اتـــــكـــــيـــــدك
مـــــــحـــــــمـــــــد عــــــــمــــــــر مـــــــحـــــــمـــــــد طــــــــرخــــــــان
ســــــــــــــــــــاره زيــــــــــــــــد مـــــــطـــــــلـــــــق الـــــــدبـــــــايـــــــبـــــــه
مــــــــــــــرمي خـــــــــالـــــــــد هــــــــــــــــــــارون الــــــنــــــوافــــــلــــــه

ــاد ــمــ ــم حــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ـــراهـ ــ ــ مــــحــــمــــد ايــــــــــــاد مــــحــــمــــد اب
ــفــــوظ ــحــ تـــــــــــاال يـــــــاســـــــني ابـــــــراهـــــــيـــــــم ابـــــــــــو مــ
حـــــــــــمـــــــــــزه بـــــــــــاســـــــــــم مــــــــحــــــــمــــــــد صــــــاحلــــــيــــــه
ســـــــــــــــــرى كـــــــــــمـــــــــــال مـــــــحـــــــمـــــــد ابـــــــــــــــــو الـــــــــــــرب
مـــــحـــــمـــــد مــــــحــــــمــــــود مـــــحـــــمـــــد الــــــزهــــــيــــــرى
رامــــــــــــــــــــا مـــــــحـــــــمـــــــد خـــــــلـــــــيـــــــل الــــــقــــــطــــــامــــــني
ابـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم مـــــــحـــــــمـــــــد ابـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم منــــر
راشــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــهـــــــــــد ســـــــــــــالـــــــــــــم املـــــــــــراعـــــــــــيـــــــــــه

يزن عامر حامد الرمامنهمحمد اسماعيل يوسف صالح مصلح

ــده ــايــ ــيــ ــعــ حـــــمـــــزه عــــلــــي مــــحــــمــــود الــ
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د. محمد موسى الشلبي
ق. م. رئيس القسم 

امليكانيكية  الهندسة  البكالوريوس يف  درجة  م ومينح   2013 عام  القسم  انشئ 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  عددا  القسم  ويضم  املتجددة،  الطاقة  وهندسة 
املتخصصني يف الهندسة امليكانيكية والطاقة املتجددة، كما مت ايفاد عدد من 
املهندسني املتميزين  لنيل شهادة املاجستير والدكتوراه يف الهندسة امليكاينيكة 

والطاقة املتجددة .

- مينح القسم درجة املاجستير يف تخصص هندسة الطاقة املتجددة.

ية ي ي   الهندسة  ال
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د    ة ال ي  

أ. د. محمد عباس النوافله  
أستاذ

د. أحمد عمر املعاني
استاذ مشارك

أ. د. عبد اهلل عبدالرحمن املرعشلي 
أستاذ

م. صهيب إبراهيم املعاسفة
محاضر متفرغ

د. محمد موسى الشلبي
أستاذ مساعد

د. محمد رمضان بحيري
محاضر متفرغ

م. غيداء أحمد املطارنة
محاضر متفرغ

د. محمد عمر الليمون
محاضر متفرغ

د. هاني عبد اهلل الرواشده
استاذ مشارك

د. رياض األسعد اليف
أستاذ مشارك
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ي     ه ال ال لة   ال  س د   ال ة ال ندسة ال

ي ال

ي ال

ي ال

ي ال

اشـــــــــــــــــــرف عــــــــــصــــــــــري صـــــــــــــــالح ابـــــــــــــــو جـــــلـــــبـــــان
وعـــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــداهلل احـــــــــــــمـــــــــــــد احلـــــــــســـــــــنـــــــــات

اســــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــل ابــــــــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــم حـــــــــســـــــــني
الـــــعـــــبـــــادى الــــــفــــــالــــــح  يــــــونــــــس  مـــــحـــــمـــــود  االء 

ــان ــ ــوجــ ــ ــد عــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــد الــــــرحــــــمــــــن ســـــــامـــــــي مـ ــ ــبــ ــ عــ
مــــــــحــــــــمــــــــود عــــــــــــدنــــــــــــان مــــــــحــــــــمــــــــود عــــــــوجــــــــان
انـــــــــــــــــــــس مــــــــصــــــــطــــــــفــــــــى غــــــــــــــــــــــــــازى عـــــــــــوجـــــــــــان

الــــــقــــــطــــــامــــــني اهلل  عــــــــطــــــــا  حــــــــســــــــن  احـــــــــمـــــــــد 
احـــــــــــــــــــالم مــــــــــهــــــــــدى مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــســـــــعـــــــيـــــــدات

دانـــــــــــــــــــــا اســـــــــــــامـــــــــــــه خـــــــلـــــــيـــــــل الـــــــكـــــــبـــــــاريـــــــتـــــــي
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي راضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زعــــــــــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــســـــــــن

رهـــــــــــــــــــــــــام صـــــــــبـــــــــيـــــــــح مـــــــــحـــــــــمـــــــــد الـــــــــديـــــــــســـــــــي
اســــــــــــــامــــــــــــــة احــــــــــــمــــــــــــد مــــــــحــــــــمــــــــد نــــــــــــواصــــــــــــره

اشــــــــــــــــــــــــــرف ســـــــــــــامـــــــــــــي مـــــــــحـــــــــمـــــــــد الـــــــــــــعـــــــــــــزام
تـــــــــقـــــــــى فـــــــــــــــــــــــارس فــــــــــــــرحــــــــــــــان الـــــــــطـــــــــرميـــــــــات
عــــــــــاتــــــــــكــــــــــة ريــــــــــــــــــــــــاض مــــــــــحــــــــــمــــــــــود الــــــــــديــــــــــخ

حــــــــــــال غــــــــــــــــــــازي مــــــــــــعــــــــــــروف عــــــــــــــــالء الــــــــديــــــــن
هــــــــــــديــــــــــــل احــــــــــــمــــــــــــد مــــــــحــــــــمــــــــد الــــــــــــهــــــــــــالالت

ســــــــــــمــــــــــــاح راضـــــــــــــــــــــــي ســــــــــــالــــــــــــم الـــــــــــــــــزوايـــــــــــــــــده

جــــــــعــــــــفــــــــر كــــــــــــمــــــــــــال فــــــــــــالــــــــــــح ابـــــــــــوزيـــــــــــتـــــــــــون
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ية     ال ا    ي ي الهندسة ال

ية     ال ال     ي ي الهندسة ال

ــه  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــاليـ ــ ــ يـــــــــــــــزن احــــــــــمــــــــــد مــــــــــوســــــــــى اخلـ
مــــــحــــــمــــــود خـــــــالـــــــد احـــــــمـــــــد اخلـــــزعـــــلـــــي
احـــــــــمـــــــــد جـــــــــــــــــودت عـــــــــامـــــــــر الــــــســــــعــــــدي

انـــــــــــــــس خـــــــــالـــــــــد ابــــــــــراهــــــــــيــــــــــم مـــــتـــــولـــــي
ــي ـــويــــســ ــطـ احــــــمــــــد مـــــحـــــمـــــود احــــــمــــــد الــ
عــبــد الــرحــمــن رمـــضـــان مــحــمــد االفــغــانــي
ــده ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــد ســـــــالـــــــم ابـــــــراهـــــــيـــــــم حـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
احـــــــــــــمـــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــــادر وحـــــــــــــيـــــــــــــد صــــــــالــــــــح
ــد مـــــــاجـــــــد جـــــــهـــــــاد ابـــــــــــو يــــوســــف ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
ــدات ــيــ ــعــ ــســ ــد الــ ــمــ ــم مــــحــ ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ ســــيــــف ابــ

مــــــــــــــاجــــــــــــــد احــــــــــــــمــــــــــــــد ذيــــــــــــــــــــــــــــاب شـــــــــكـــــــــري
صـــــــهـــــــيـــــــب احــــــــــمــــــــــد عــــــــلــــــــي الــــــنــــــعــــــيــــــمــــــات
رائــــــــــــــــــــد مـــــــحـــــــمـــــــد عــــــــــــــــــــوده الــــــــــزيــــــــــدانــــــــــني

اهلل عــــــــــــبــــــــــــد  رســــــــــــــتــــــــــــــم  نــــــــــــــــــــــــــــزار  يـــــــــــــــــــــــزن 
عــــــمــــــار عــــطــــيــــه عـــــبـــــد الــــــــقــــــــادر الــــغــــرابــــلــــي
الــــــــــــروســــــــــــان عــــــــلــــــــي  مــــــــــاجــــــــــد  اهلل  عــــــــبــــــــد 
ــيـــــــه ســـــــــــامـــــــــــر ظـــــــــــــــــالل مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــســـــــوقـــــ
مـــــــهـــــــنـــــــد مــــــــــرجــــــــــي مـــــــحـــــــمـــــــد املــــــــراعــــــــيــــــــه
زكــــــــــــــريــــــــــــــا جــــــــمــــــــعــــــــه احــــــــــــمــــــــــــد لــــــــوبــــــــانــــــــي
مـــــــــحـــــــــمـــــــــد مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــود عـــــــــــلـــــــــــي صـــــــــــالح

عدي عصام عبد الرحمن عساف



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

181

ي     ه ال ال ية    ال  ي ي الهندسة ال

عــــــــلــــــــي مـــــــحـــــــمـــــــد عــــــــلــــــــي الـــــــــذيـــــــــابـــــــــات 
مــــــــــحــــــــــمــــــــــود نــــــــــــايــــــــــــف عــــــــــلــــــــــي جـــــــــــــــرار
ــل ــ ــحـ ــ ــكـ ــ املـ مــــــــاجــــــــد  اهلل  عـــــــبـــــــد  جــــــــابــــــــر 
ــات ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ الـ نـــــــــــــــزال  اهلل  مـــــــــد  مــــــــعــــــــاذ 
عــــــــلــــــــي فــــــــــــــــــــواز فــــــــــالــــــــــح الــــــــــرواضــــــــــيــــــــــه
ــــب ــــسـ ــتـ ــ ــور احملـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــر مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــور عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ
احــــــــمــــــــد مـــــحـــــمـــــد مــــــحــــــمــــــود الــــــوحــــــش
ــد مــــــــــاجــــــــــد كـــــــــــــــرمي ابـــــــــــــــو تــــــايــــــه ــ ــ ــنـ ــ ــ ــهـ ــ ــ مـ
قــــــصــــــى يــــــــوســــــــف مــــــــوســــــــى احلـــــــــوامـــــــــده
حـــــــــــــــازم ابــــــــراهــــــــيــــــــم مـــــحـــــمـــــد الــــــهــــــرش
ــحـــــمـــــود فــــــــــــؤاد ســــلــــيــــمــــان الــــغــــرابــــلــــي مـــ
ــه ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــتـ ــ حـــــــــمـــــــــزه مــــــــــنــــــــــاور مــــــحــــــمــــــد حـ
هــــيــــثــــم ولــــــيــــــد مــــحــــمــــد رفـــــــعـــــــات زامـــــــل

ــمــــاوى لــــيــــث عــــبــــد املــــجــــيــــد مـــصـــطـــفـــى فــــحــ
ــي ــوانـ ــسـ ــمـــي الـــكـ ــهـ ــبــــد الــــرحــــمــــن عــــصــــام فـ عــ
يــــــــــــــوســــــــــــــف رضــــــــــــــــــــــا جنـــــــــــيـــــــــــب رمـــــــــــضـــــــــــان
عـــــــــثـــــــــمـــــــــان مـــــــــحـــــــــمـــــــــود جــــــــــــــــــالل يـــــحـــــيـــــى
جـــــــــعـــــــــفـــــــــر مـــــــــحـــــــــمـــــــــد فـــــــــــــايـــــــــــــز الـــــــــــــعـــــــــــــزام
ــــوس ــامـ ــ ــد الـــــرحـــــمـــــن جـ ــ ــبـ ــ مــــعــــتــــز مــــــاجــــــد عـ
ــق حـــتـــامـــلـــه ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــر مــــحــــمــــد تـ ــ ــمـ ــ ــده عـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ عـ
اســــــــــامــــــــــه مــــــحــــــمــــــد عــــــيــــــســــــى اخلــــــــــوالــــــــــده
مـــــــــحـــــــــمـــــــــد فـــــــــــــريـــــــــــــد مـــــــــســـــــــلـــــــــم ســــــــالمــــــــه
قــــــــــصــــــــــي مــــــــعــــــــتــــــــز صــــــــبــــــــحــــــــي حــــــــــمــــــــــدان
عــــــــــــايــــــــــــد حــــــــــــاكــــــــــــم عــــــــــــايــــــــــــد الــــــــــــــشــــــــــــــراري
احــــــــــــمــــــــــــد نــــــــــــضــــــــــــال فــــــــــــــــــــــــارس زكــــــــــــارنــــــــــــه
ــد احــــــــمــــــــد الـــــــبـــــــاز ــ ــمــ ــ ــحــ ــ وســــــــــــــــام بــــــــاســــــــم مــ

مـــــــــــؤمـــــــــــن عـــــــــــصـــــــــــام ذيــــــــــــــــــب اخلــــــــــــــوالــــــــــــــده

ساجد رائد جمعه املشاقبه أحمد خلدون عبداحلميد كريشان
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م. محمد عبد السالم عيال سلمان
مدير الدائرة بالوكالة

ا  ال الهندسية

يسر دائرة املشاغل الهندسية يف جامعة احلسني بن طالل متمثلة بإدارتها وكادرها 
عام  الهندسية  املشاغل  دائرة  أنشأت  فلقد  ترحيب.  أجمل  بكم  ترحب  أن  الفني 
2008، وإن هذه الدائرة وإن كانت حديثة العهد إال أنها تخطو نحو التميز بخطوات 

واسعة، يدعوها األمل ويحدوها حب الوطن. 

حتتاجه  ما  كل  بإنتاج  وذلك  والتدريب؛  باإلنتاج  الهندسية  املشاغل  دائرة  ُتعنى 
اجلامعة من جتهيزات وأثاث ضمن مواصفات عالية اجلودة، وتدريب طلبة كلية 
الهندسة وطلبة الدبلوم إضافة إلى املهتمني من املجتمع احمللي ليكونوا على صلة 

وثيقة ورابطة وشيجة باحلياة العملية والتطبيقية.

يف  للطلبة  متواصال  ودعما  رحبا  مجاال  تفسح  الهندسية  املشاغل  فإن  وكذلك 
واألجهزة  الفنية  اخلبرة  توفير  خالل  من  إبداعاتهم  وحتقيق  مشاريعهم  تنفيذ 

واملعدات.

لكم منا كل احلب، وجلامعتنا كل االنتماء، ولوطننا كل الوفاء، واهلل املوفق.
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ا الدا

ــو درويـــــش ــ أشــــــرف جـــبـــريـــل أبـ
رئيس فرع

جـــــهـــــاد مـــــوســـــى اخلـــلـــيـــفـــات
رئيس فرع بالوكالة

عــــــســــــاف فــــــــــاضــــــــــل  عــــــــمــــــــر   
ــيـــب ــان زاهــــــــــر اخلـــطـ ــمــ ــيــ ــلــ ســ

اركــــــــــــــان حـــــــــرب أبـــــــــو درويـــــــــش
ــي ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ أحـــــــمـــــــد مــــــــــــــازن الـ
احـــــــــمـــــــــد جــــــمــــــعــــــة الــــــــــــــــــرواد
ــد ــ ــيـ ــ ــعـ ــ مــــــــحــــــــمــــــــد بـــــــــــســـــــــــام سـ
ــداهلل  اخلـــلـــيـــفـــات ــ ــبــ ــ احــــمــــد عــ
ــرح الــــســــعــــايــــدة ــ ــفــ ــ ــد مــ ــمــ ــحــ مــ

����س���ف���ي���ان حم�����م�����ود �أب���������و ك���رك���ي

لية هندس ال

الــــــــــــــــــرواد مــــــحــــــمــــــد  ســـــــلـــــــطـــــــان  م. 
أبـــــــو شـــتـــال ــلــــي  عــ ــمــــن  ــبــــدالــــرحــ عــ م. 
ــات ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ الـ عـــــــيـــــــد  فـــــــاطـــــــمـــــــة  م. 
الــــــــــــــــــــــرواد عــــــــــــــبــــــــــــــداهلل  هـــــــــبـــــــــه  م. 
هـــاللـــه أبـــــــو  عـــبـــداملـــنـــعـــم  إســــــــــراء  م. 
الـــــشـــــمـــــري ابــــــــراهــــــــيــــــــم  بــــــــتــــــــول  م. 
ــون ــ ــنـ ــ ــعـ ــ صـ ســــــلــــــيــــــمــــــان  إميــــــــــــــــان  م. 
الــــــــعــــــــاليــــــــا عــــــــــلــــــــــي  ريــــــــــــــنــــــــــــــاد  م. 

م. مــحــمــد عــبــدالــســالم عــيــال سلمان 
كــــــريــــــشــــــان أحـــــــــمـــــــــد  يـــــــــوســـــــــف  م. 
هـــــانـــــي ــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ بـ ــني  ــ ــ ــسـ ــ ــ حـ إميــــــــــــــــان  م. 

ــات ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ارتـ عـــــــــــارف  ــود  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ م. 
دويـــــــنـــــــع عــــــــــبــــــــــداهلل  بـــــــــشـــــــــار  م. 
الـــفـــالحـــات ــى  ــوســ مــ ســـمـــيـــحـــة  م. 
ـــة ـــادلــ ـــبــ ــعــ ــ الـ ــد  ــ ــمــ ــ حــ ــد  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ م. 
ــة ــ ــعــ ــ ــايــ ــ ــرفــ ــ الــ عــــــلــــــي  إنـــــــــعـــــــــام  م. 
ــيــــدات ــعــ الــــســ مـــــهـــــدي  أحــــــــــالم  م. 
الـــســـحـــالـــني أحـــــمـــــد  مــــحــــمــــد  م. 
صــــــــــالح مـــــــــــــاجـــــــــــــد  زيــــــــــــــــــــد  م. 
الــــــفــــــرجــــــات عــــــلــــــي  أمـــــــــانـــــــــي  م. 
الـــــــهـــــــالالت أحـــــــمـــــــد  هـــــــديـــــــل  م. 
�ل��ن��ع��ي��م��ات حم���م���د  �أح����م����د  م. 

لية ني ال

فــنــي: خــلــدون ســلــمــان أبـــو هاللة 
ــواد ــ ــر مـــحـــمـــــــــــــــــــــــد عــ ــــ ــــ ــمـ ــي: عـ ــ ــنـ ــ فـ
النعيمات ســالــم  محمــــد  فــنــي: 

ــاســـني ــيـــث مـــحـــمـــد الـــدعـ ــــــي: غـ ــنـ فـ
فــــنــــي: مــهــنـــــــــــد مــــرجــــي املـــراعـــيـــه
ـــرواد ــ ــم الــ ــيــ ــراهــ ــــــي: خــــلــــدون ابــ ــنـ فـ
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د. ليالي حسني املزايدة 
 عميد الكلية

كلية تكنولوجيا المعلومات

نظرًا  للدور الرئيس والهام الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف شتى نواحي احلياة، وحتقيقًا لنظرة صاحب اجلاللة امللك 
عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم واهتمامه املتواصل يف هذا املجال، فقد تقرر إنشاء كلية تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة يف عام 
والبيئة حيث مت نقل تخصص  التعدين  وكلية هندسة  املعلومات  وتكنولوجيا  كلية هندسة احلاسوب  إعــادة هيكلة  بعد  وذلــك  2009م, 
هندسة احلاسوب إلى كلية هندسة التعدين والبيئة والتي أصبح اسمها الحقا كلية الهندسة؛ وكما مت تغيير اسم كلية هندسة احلاسوب 
املعلومات  أقسام وهي قسم علم احلاسوب وقسم نظم  إلى ثالثة  املعلومات وتقسيمها  تكنولوجيا  كلية  املعلومات لتصبح  وتكنولوجيا 
احلاسوبية وقسم هندسة البرمجيات وتقوم هذه االقسام حاليًا مبنح درجة البكالوريس. وحرصت اجلامعة منذ إنشائها على رفد الكلية 
بالكوادر التدريسية املتخصصة؛ كما وقامت بإيفاد عددا من املبعوثني إلى اجلامعات األمريكية والبريطانية واالسترالية للحصول على 
درجتي املاجستير و الدكتوراه يف املجاالت املعرفية املختلفة للمواضيع التي تدرس يف الكلية. ويضم القسم )8( مختبرات حاسوب حديثة 

تخدم جميع الطلبة وجميعها موصول بشبكة االنترنت ليحصل الطالب على املعلومات بالسرعة العالية والكم املطلوب.
الرسالة واملهمة

تسعى الكلية لإلسهام يف التنمية الوطنية من خالل إعداد كوادر متميزة يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات املتنوعة تكون ذات شخصية 
مصقولة ومتكاملة . بحيث تكون قادرة على مواكبة متطلبات العصر وحاجات سوق العمل ، وتستطيع االسهام بشكل فاعل يف خدمة 

املجتمع  احمللي وتلبية حاجات السوق احمللي واإلقليمي احلالية واملستقبلية يف مختلف مجاالت تكنولوجيا املعلومات.
االهداف 

تهدف الكلية إلى القيام بواجبات رئيسة يف التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع احمللي ، وميكن تفصيل االهداف كما يلي:
تكنولوجيا  قطاع  يف  العمل  ســوق  واحتياجات  متطلبات  تلبي  دراســيــة  خطط  و  برامج  وحسب  الكلية  تخصصات  جميع  يف  التدريس 

املعلومات على املستويني احمللي واإلقليمي.
إعداد وتوفير الكوادر و املوارد البشرية بالكمية والنوعية املالئمة الحتياجات قطاع تكنولوجيا املعلومات.

حتقيق معايير ضبط اجلودة يف العملية التعليمية واالدارية والتميز من خاللها.
القيام بأبحاث علمية يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات والتركيز على االبحاث التي تخدم الصناعة وحاجات املجتمع احمللي واإلقليمي.

االقسام والتخصصات
تضم الكلية ثالثة أقسام أكادميية وهي قسم علم احلاسوب وقسم نظم املعلومات احلاسوبية وقسم هندسة البرمجيات. 
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كلية تكنولوجيا المعلومات

السيد احمد عبد اهلل ابو هاللة
مساعد العميد للشؤون اإلدارية

د. رياض محمود السالميني
نائب العميد

السيد حازم ذيب الطراونه
مساعد العميد لشؤون املختبرات
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و الكلية ا

السيد قاسم ياسني آل خطاب
رئيس الديوان بالوكاله

فـــــــــــــايـــــــــــــده جـــــــــــديـــــــــــع ابــــــــــــــــــو تـــــــايـــــــه
مــــــحــــــمــــــد يـــــــــوســـــــــف الـــــفـــــنـــــاطـــــســـــه
زيــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــعــــــــــــــــــود اجلــــــــــــــــــــــــــــازي
إســــــــــــــــــالم أحـــــــــمـــــــــد الـــــصـــــبـــــيـــــحـــــات

شـــــــــاهـــــــــر مــــــحــــــمــــــد الـــــــزيـــــــدانـــــــيـــــــني
مـــــــــــيـــــــــــســـــــــــاء أيـــــــــــــــــــــــــــوب الــــــــــــــبــــــــــــــدور
بــــــــــــدريــــــــــــة عــــــــــبــــــــــاس الـــــــرفـــــــايـــــــعـــــــة
فــــــاطــــــمــــــة ابــــــــراهــــــــيــــــــم الـــــــــشـــــــــراري
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د. صالح محمد العطيوي
رئيس القسم

و  ا ل ال  

العام اجلامعي  األول من  الفصل  - يف  املعلومات  تكنولوجيا  - قسم  اســم  تأسس قسم علم احلاسوب حتت 
2001/2000 حيث كان يتبع إلى كلية العلوم وبتخصص واحد)علم احلاسوب( ليخدم املجتمع نظرًا لتطور 
بالعلم  لهم  يشهد  الذين  األســاتــذة  من  نخبة  القسم  ويضم  العالم,  أنحاء  جميع  يف  املعلومات  تكنولوجيا 

واملعرفة يف تخصص علم احلاسوب .ليصبح الرائد على مستوى الوطن العربي.

ويتعلم الطالب يف القسم خالل دراسته لغات البرمجة املختلفة وطرق التحليل وتصميم األنظمة وقواعد 
البيانات والشبكات وأمنية احلاسوب والذكاء االصطناعي باإلضافة إلى تدريس مادة البرمجة بلغة البيسك 
املرئية واحلاسوب االستدراكي جلميع طلبة اجلامعة لكي يتمكن الطالب بعد التخرج من االلتحاق بسوق 

العمل يف جميع املجاالت .

 ، ويهدف القسم إلى إعداد الكفاءات املتميزة علميًا ومهنيًا يف مجال علم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات 
وتخريج جيل وطني واعد ومؤهل بكفاءة عالية من خالل تقدمي برامج تعليمية متميزة تتفق مع معايير 

اجلودة وتسهم يف خدمة املجتمع .

ويضم قسم علم احلاسوب )8( من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون درجة الدكتوراه برتبة أستاذ مشارك 
وأستاذ مساعد و)5( من حملة درجة املاجستير.

يف عام 2021 مت أستحداث تخصص علم البيانات والذكاء األصطناعي يف قسم علم احلاسوب ليواكب أحدث 
تطورات تكنولوجيا املعلومات املتعلقة يف الذكاء اإلصطناعي.
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أ. د. بسام عطاهلل القرالة
أستاذ

د. محمد أحمد أبو هاللة
أستاذ مشارك

د. صالح محمد العطيوي
استاذ مساعد

د. خالد عدنان املعاني
أستاذ مشارك

د.  أنس عبد اهلل أبو كركي
استاذ مساعد

السيد محمد عبد املعطي أبو صالح
مدرس

د. توفيق احمد الرواشده
استاذ مساعد

د. سمية إحسان أبو صالح
استاذ مساعد

السيد عالء عبد اهلل البطوش
مدرس

السيد يحيى محمد االمامي
مدرس

السيد عاهد مليح السبوع
مدرس

د. تامر يوسف ابو خليل
استاذ مساعد

د. عامر أحمد الرهايفة
أستاذ مشارك

د. حربي محمد احملافظة
استاذ مساعد

ة  ال ي ا 
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و ال ا    و     ا ل ال

ا    و ال ال و     ا ل ال

ي     ج ال ال و ت و    الم ا ل ال

رامــــــــــــــــــز رائــــــــــــــــــد مــــــحــــــمــــــد احلـــــــــــوامـــــــــــده
ــبــــعــــيــــتــــي ــي اجلــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ عـــــــــــــادل عــــــــدنــــــــان حـ
ــي ــبــ ــلــ ــد احلــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــد مــــعــــتــــصــــم مـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
ــن الـــــــــدراويـــــــــش ــ ــســ ــ ــود حــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ مـــــــــــالك مــ
ــان ــ ــمــ ــ ــثــ ــ هــــــــــمــــــــــام عــــــــــصــــــــــام مـــــــحـــــــمـــــــد عــ
ــه ــرايــــســ ــبــ ــلــــح الــ ابـــــراهـــــيـــــم مــــحــــمــــود مــــفــ

ــه الـــــــــرواشـــــــــده ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــان عـ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــى عــ ــ ــحــ ــ ضــ
انـــــــــــــــــــس عـــــــــــــــبـــــــــــــــداهلل مــــــــحــــــــمــــــــد عـــــشـــــا
الـــــهـــــالالت اهلل  الـــــعـــــبـــــاس ضــــيــــف  عــــمــــر 

ــا ــطــ احـــــــــمـــــــــد مـــــــعـــــــن احـــــــــمـــــــــد بـــــــنـــــــي عــ
"هــبــة الــرحــمــن" خــالــد عــبــد اهلل ابـــو عــرام
ــونـــي ــمـ ــيـ ــهـ مــــجــــد مــــحــــمــــد اســــمــــاعــــيــــل الـ
اســـامـــه عــبــد اهلل عــبــد الـــــــرزاق الــعــالقــمــه
ــل ابــــــــــو يــــوســــف ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــال جـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــل جـ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
مـــــــحـــــــمـــــــود جـــــــــمـــــــــال مـــــــحـــــــمـــــــود ســـــالـــــم
ــر ــ ــيـ ــ ــواعـ ــ فـ صـــــــالـــــــح  ــــت  ــمـ ــ ــكـ ــ حـ اهلل  ــد  ــ ــبــ ــ عــ

مــــــــحــــــــمــــــــد تـــــــيـــــــســـــــيـــــــر مــــــــحــــــــمــــــــد يـــــــاســـــــني
ــوق ــ ــابـ ــ ــد الـــــــــــــــرزاق قـ ــ ــبـ ــ بـــــــــدر الـــــــديـــــــن زيـــــــــن عـ
صــــــــهــــــــيــــــــب مــــــــحــــــــمــــــــد حــــــــــســــــــــن قـــــــنـــــــديـــــــل
عــــــــــــلــــــــــــي خـــــــــــــــالـــــــــــــــد عــــــــــــلــــــــــــي املــــــــــومــــــــــنــــــــــي
فـــــــــــهـــــــــــد هــــــــــــــاشــــــــــــــم يــــــــــــــوســــــــــــــف حـــــــــــمـــــــــــوده
ــي ــ ــانــ ــ ــعــ ــ املــ اهلل  صـــــــــــــدق  رداد  اهلل  ــد  ــ ــ ـــبـ ــ عــ

مـــــــــــــــعـــــــــــــــاذ عـــــــــــــــمـــــــــــــــاد حـــــــــــــــســـــــــــــــان ســـــــــمـــــــــور
نـــــــــــــــــــــورا جـــــــــبـــــــــريـــــــــل مـــــــحـــــــمـــــــد اخلــــــطــــــيــــــب
ــى ابــــــــــو الــــعــــســــل ــفــ ــطــ نــــــاجــــــح عـــــــدنـــــــان مــــصــ

ــان الــــشــــمــــاســــني ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ـــان ســ ــمــ ــ ــيـ ــ ـــلـ حـــــــمـــــــزه ســ

مـــــــعـــــــتـــــــصـــــــم رائـــــــــــــــــــــد حـــــــــمـــــــــد الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــات
ــا ــوامـ ــلـ ــد الــــرحــــمــــن الـ ــبـ ــا اهلل عـ ــطـ مــــجــــدي عـ
احــــــــــــمــــــــــــد فــــــــيــــــــصــــــــل احــــــــــــمــــــــــــد عــــــبــــــابــــــنــــــه
احــــــــــمــــــــــد عــــــــــامــــــــــر احــــــــــمــــــــــد الــــــــــشــــــــــراونــــــــــه
مــــــــحــــــــمــــــــد مـــــــــحـــــــــمـــــــــود حـــــــــســـــــــن قــــــنــــــديــــــل
عـــزمـــي عــبــد الـــنـــاصـــر مــحــمــد عـــزمـــي عــاصــي
الـــــســـــعـــــيـــــدات اهلل  ــا  ــ ــطــ ــ عــ ــد  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ خـــــــالـــــــد 
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    د. خلدون غازي املغربي
رئيس القسم

  كان تخصص نظم املعلومات احلاسوبية يتبع لقسم تكنولوجيا املعلومات يف كلية 
تكنولوجيا املعلومات وهندسة احلاسوب عند بدء التدريس يف هذا التخصص يف 
العام اجلامعي )2005/2004(.  و بعد تأسيس كلية تكنولوجيا املعلومات عام 2009م 
أصبح  قسم نظم املعلومات احلاسوبية قسمًا مستقاًل يف كلية تكنولوجيا املعلومات 

والتي تضم أيضًا قسم علم احلاسوب وقسم هندسة البرمجيات .

ويــضــم قــســم نــظــم املــعــلــومــات )٦( مــن أعــضــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة ممــن يحملون 
درجة الدكتوراه برتبة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد و )٣( من حملة درجة 
املعرفة  الوطيدة و املتقدمة يف مجال نظم  املاجستير. ويهدف القسم إلى توفير 

املعلومات احلاسوبية .

ية  و ا   المعلومات ال



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

193

ة ال ي ا 

د. ابراهيم مصباح اخلوري
أستاذ مساعد

أ. د. مالك زكريا الكساسبة
أستاذ

أ. د. أمين عبد احلميد الضمور
أستاذ

السيده عاتكة محمد الدغمي
مدرس

أ. د. مضر موسى املعاني
أستاذ

السيد علي موسى السبوع
مدرس

السيد حامد أحمد التلهوني
مدرس

د. علي محمد الغنميني
استاذ مساعد

د. خلدون غازي املغربي
استاذ مساعد
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و ال ا     ية     و ا  المعلومات ال

ا     و ال ال ية     و ا  المعلومات ال

ي     ج ال ال و ت ية     الم و ا  المعلومات ال

رحــــــــمــــــــه ســــــــالمــــــــه ســـــــعـــــــد الـــــــســـــــالمـــــــات

رنــــــــــــــــد عــــــــــمــــــــــاد شــــــــــاكــــــــــر الــــــــــــــرواشــــــــــــــده
ــار ــ ــبـ ــ ــد اجلـ ــ ــبـ ــ ــود عـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــد مـ ــ ــمــ ــ دعـــــــــــاء احــ

ــــني الـــــنـــــصـــــيـــــرات ــســ ــ ــل حــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــني سـ ــســ ــ حــ

مـــــــــــــعـــــــــــــاذ عــــــــــــــــــــــــــادل عـــــــــــلـــــــــــي اخلـــــــــطـــــــــبـــــــــان

الــــــــكــــــــوز اهلل  عــــــــبــــــــد  مـــــــــــــــــــراد  اهلل  عــــــــبــــــــد 
مــــــــــــنــــــــــــار عــــــــــلــــــــــي جــــــــلــــــــيــــــــل الـــــــعـــــــثـــــــامـــــــنـــــــه

نـــــــــــســـــــــــريـــــــــــن عـــــــــيـــــــــســـــــــى ســـــــــــــالـــــــــــــم جــــــــــــــــرار

ــان ــ ــوجــ ــ ــد عــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ دعـــــــــــــاء ســـــــامـــــــي مـ

ــيـــم اخلـــوالـــده فـــاديـــا ســلــيــمــان ابـــراهـ
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د. رياض محمود السالمني
رئيس القسم

ثالثة  مــن  واحــد  وهــو   )2005/2004( اجلامعي  الــعــام  يف  البرمجيات  هندسة  تخصص  يف  التدريس  بــدأ 

تخصصات يف كلية تكنولوجيا املعلومات هما : علم احلاسوب،  ونظم املعلومات احلاسوبية .

املختلفة  البرمجة  لغات  الطالب  فيها  يتعلم  املهمة،  التخصصات  من  البرمجيات  هندسة  تخصص   -

والتحليل وتهيئة البرمجيات قبل برمجتها لتدوم فترة طويلة   ولنستطيع تطويرها متى دعت احلاجة 

لذلك، ويضم قسم هندسة البرمجيات : 

- عضوين برتبة أستاذ مشارك و)4( أعضاء برتبة أستاذ مساعد و )2( من حملة درجة املاجستير

يات م ة  ال ن
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ة ال ي ا      

د. ليالي حسني املزايدة
أستاذ مشارك 

د. محمد عوده اجلعافره
أستاذ مشارك 

د. رياض محمود السالمني
أستاذ مساعد 

السيد طاهر إبراهيم العطيوي
مدرس

السيدة شروق املأمون الشراري
مدرس

د. عمر غالب الشاويش
أستاذ مساعد 

د. سميه احسان أبو صالح
أستاذ مساعد 
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و ال ا    يات    م ة ال ن

ا    و ال ال يات    م ة ال ن

ــر الـــــــعـــــــبـــــــد عـــــــوجـــــــان ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ حـــــــــمـــــــــزه ت
اســـــــــــــــالم بــــــــســــــــام يــــــــاســــــــني الـــــــــــرواشـــــــــــده
ــيــــم عـــبـــد الـــــــــرزاق عـــلـــي ابـــــو صــالــح ابــــراهــ
غــــــديــــــر عــــــــبــــــــداهلل مــــحــــمــــد الــــــطــــــهــــــاروه
ايــــــــــهــــــــــاب مـــــــحـــــــمـــــــود جـــــــبـــــــريـــــــل عـــــــوض
ابـــــــــراهـــــــــيـــــــــم مــــــحــــــمــــــد احـــــــــمـــــــــد عـــــبـــــده
دانــــــــــيــــــــــا عـــــــلـــــــي ابـــــــــراهـــــــــيـــــــــم الـــــــلـــــــوامـــــــا
حــــــــمــــــــزه مـــــحـــــمـــــد احــــــــمــــــــد اخلـــــشـــــمـــــان
ــد ســـــلـــــيـــــمـــــان الـــــشـــــقـــــيـــــرات ــ ــمـ ــ ــحـ ــ رنـــــــــــا مـ
عــــــــمــــــــر حــــــــــمــــــــــدى احــــــــــمــــــــــد الـــــــكـــــــركـــــــي
الـــــدهـــــامـــــشـــــه دواس  ســــــــالــــــــم  رحــــــــمــــــــه 
اســـــــيـــــــل احـــــــمـــــــد رمـــــــــضـــــــــان الــــعــــقــــايــــلــــه
يــــــــــــــــــزن زهــــــــــــيــــــــــــر مـــــــــحـــــــــمـــــــــود مـــــحـــــمـــــد
عبدالرحمن عوني عبد الرحمن السعودي

ربــــــــــــــــــــــى حـــــــــــســـــــــــن مـــــــــصـــــــــطـــــــــفـــــــــى ســـــــــالـــــــــم
هـــــــــــــــارون رشــــــيــــــد مــــحــــمــــد امــــــــــني الــــقــــاســــم
رهــــــــــــــــف عــــــــــــبــــــــــــداهلل مـــــــحـــــــمـــــــد اجلــــــــــــــــــــذوان
الــــــــــنــــــــــوافــــــــــلــــــــــه اليف  خـــــــــــــالـــــــــــــد  وقــــــــــــــــــــــــــار 
ايــــــــــــــــــــاد مــــــــحــــــــمــــــــود مـــــــحـــــــمـــــــد الــــــعــــــنــــــاتــــــي
عــبــد الـــفـــتـــاح مــحــمــود عــبــد الـــفـــتـــاح االســمــر
ــرى ــ ــ ــفـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــر عـــــــــــــــــــواد اجلـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــعـ ــ ــ عـــــــــــبـــــــــــداهلل جـ
الـــــــصـــــــوص مــــــصــــــلــــــح  اهلل  عـــــــبـــــــد  بـــــــــاســـــــــل 
ــبـــد اهلل خــريــس عـ الـــرحـــمـــن  ــبـــد  عـ ــبـــد اهلل  عـ
مـــــــحـــــــمـــــــد عــــــــــمــــــــــاد مــــــــحــــــــمــــــــود املـــــــومـــــــنـــــــي
ــد ابـــــــــــــو خـــــرمـــــه ــ ــمــ ــ ــحــ ــ تـــــــركـــــــيـــــــه يــــــــوســــــــف مــ
مـــــــــــــقـــــــــــــدام مـــــــحـــــــمـــــــد ســـــــــــالمـــــــــــه قــــــنــــــديــــــل
ــى نـــــــصـــــــر اهلل ــ ــفــ ــ ــطــ ــ ــصــ ــ مــــــهــــــنــــــد مـــــــــاهـــــــــر مــ
ــيــــت عــــــــالء الــــــديــــــن مــــحــــمــــد غــــنــــدور ــســ ــانــ جــ

رهــــــــــــــــــف حـــــــــســـــــــني ذيـــــــــــــــــــــــاب املــــــــــــــريــــــــــــــدات

عبد اهلل طاهر محمود شومليسنابل علي  محمود  الزعبي
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اســـــــيـــــــل فــــــهــــــد ســــــلــــــمــــــان ابــــــــــــو عــــــبــــــدون
ــه ــالــ ــيــ اســــــــامــــــــه كـــــــمـــــــال مـــــــوســـــــى ابـــــــــــو مــ
ــمــــرى ــعــ الــ خـــلـــيـــفـــه  اهلل  عــــبــــد  مـــــعـــــاويـــــه 
الــــــــــــطــــــــــــراد حــــــــــمــــــــــد  عــــــــــــــــــــــــواد  روان 
ــل الـــــــبـــــــريـــــــزات ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ـــان جـ ــ ــطـ ــ ــ ـــل ــ روبــــــــــــــى سـ
الــــــــبــــــــريــــــــزات جــــــمــــــيــــــل  ســـــــلـــــــطـــــــان  رمي 
ســــــــــــــــــالم عـــــــــمـــــــــر غــــــــــــــــــامن املـــــــــســـــــــاعـــــــــده
ســـــــــــــامـــــــــــــر امـــــــــــــــــــــني يـــــــــــــوســـــــــــــف غــــــــــــــــزال
ســـــــــيـــــــــف صـــــــــخـــــــــر نــــــــبــــــــيــــــــه الــــــــكــــــــرمــــــــي
ــن ــ ــســ ــ ــيــ ــ مــــــــــنــــــــــذر صــــــــخــــــــر مــــــــــالــــــــــك احملــ
ــد الــــشــــرقــــاوي ــمـ ــحـ ــى مـ ــيـ ــحـ مـــصـــطـــفـــى يـ
مــــــــحــــــــمــــــــد خـــــــــــالـــــــــــد مــــــــحــــــــمــــــــد عـــــــــــــواد
ــن مــحــمــد مــصــطــفــى الــنــتــشــه ــ نـــاصـــر اميـ
احــــــــــــمــــــــــــد فــــــــــــريــــــــــــد احــــــــــــمــــــــــــد الــــــــــــــوش
ــد املـــجـــيـــد ــ ــبـ ــ ــان عـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ هــــــديــــــل بــــــاســــــم عـ
مــــــحــــــمــــــود حــــــســــــن يــــــــوســــــــف اخلــــــضــــــور
خــــلــــيــــل اهلل  عــــــــبــــــــد  فـــــــــــــــــــراس  قــــــــصــــــــي 
ــال عـــبـــدالـــفـــتـــاح ابــــــو نـــاصـــر ــمــ ــان جــ ــســ حــ

املـــــراعـــــيـــــه ســـــلـــــمـــــان  اهلل  ضـــــيـــــف  حــــــــوريــــــــه 
حـــــــــــــمـــــــــــــزه احـــــــــــــمـــــــــــــد فـــــــــــــايـــــــــــــز خــــــــــطــــــــــارى
هـــــــــبـــــــــه جـــــــعـــــــفـــــــر مـــــــحـــــــمـــــــد مـــــــلـــــــوالـــــــعـــــــني
ضـــــيـــــاء الــــــديــــــن ســــلــــطــــان ابـــــراهـــــيـــــم نـــصـــار
يــــــــــــوســــــــــــف تــــــــيــــــــســــــــيــــــــر زهــــــــــــــــــــــــدى نــــــــاصــــــــر
هـــــــمـــــــالـــــــني حــــــكــــــمــــــت مــــــحــــــمــــــد الــــســــحــــيــــم
راشـــــــــــــــــــــــــد عــــــــــلــــــــــي جــــــــــبــــــــــر الـــــــنـــــــعـــــــيـــــــمـــــــات
نــــــــــــــــدى مــــــــحــــــــمــــــــود مــــــــحــــــــمــــــــود الـــــــصـــــــبـــــــاغ
انــــــــــــــــــــــــــــــوار طـــــــــــــــــــــــــارق يـــــــــــــوســـــــــــــف زيــــــــــتــــــــــون
هــــــــيــــــــثــــــــم مــــــــحــــــــمــــــــد عــــــــطــــــــيــــــــه طـــــــــرخـــــــــان
ابـــــــــــــــــــــــــــرار مــــــــحــــــــمــــــــد فـــــــــــــــــــــــؤاد الــــــــــــهــــــــــــالوي
فــــــــــــــــــــــوارس وراد  فـــــــــــــــــــــــــــارس  يـــــــــحـــــــــيـــــــــى 
انــــــــــــــــــــوار مــــــحــــــمــــــد ضـــــــــاحـــــــــي ابــــــــــــــو هـــــاللـــــه
ــبــــح الــــــــــــبــــــــــــراء حـــــــســـــــن مــــــحــــــمــــــد عـــــــلـــــــي صــ
قـــــــــصـــــــــي اســـــــــــــامـــــــــــــه مـــــــــحـــــــــمـــــــــود االســـــــــمـــــــــر
اميـــــــــــــــــن عـــــــــــمـــــــــــاد ســــــــلــــــــيــــــــمــــــــان عـــــــبـــــــيـــــــدات
فــــــــــــــــــــــــــــدوى مــــــــــــــاجــــــــــــــد احــــــــــــــمــــــــــــــد ســـــــــلـــــــــوم
اجلــــــــرارعــــــــه خـــــــالـــــــد  مــــــحــــــمــــــود  اهلل  عــــــبــــــد 

مــــــــــــــــــــــــــــروان مــــــــــحــــــــــمــــــــــود عــــــــطــــــــيــــــــه مـــــحـــــمـــــد
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الكرمي اخلوالدة  "محمد أمني" علي عبد 
اســـــــــــــــــــــــــــالم اميـــــــــــــــــــــن احــــــــــــــمــــــــــــــد عــــــــــــــــزام
مــــــــــالــــــــــك صــــــــخــــــــر مــــــــــالــــــــــك احملـــــيـــــســـــن
الــــــــدوايــــــــده ــى  ــ ــوســ ــ مــ ــد  ــمــ ــحــ مــ اهلل  ــــد  ــبـ ــ عـ
بـــــــــــــــــراءه حـــــــمـــــــاد مــــــحــــــمــــــود الــــــشــــــرفــــــات
ــد ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ وجـــــــــــــــــدان ســـــــالـــــــم عــــــلــــــيــــــان املـ
ــم الــــــرواشــــــده ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــم خـــلـــيـــل ابـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ابـ
نــــــــــــــــــــور بــــــــــــــــــــالل مـــــــــحـــــــــمـــــــــد رواشـــــــــــــــــــــــــده
ــايــــش ــعــ ــد الــ ــمــ ــمــــد خــــيــــر مــــحــ عــــلــــي مــــحــ
نــــــــــضــــــــــال رائـــــــــــــــــــد يــــــــــوســــــــــف الـــــــنـــــــطـــــــاح
ــم ــ ــاسـ ــ عــــــمــــــر ثــــــــائــــــــر مـــــحـــــمـــــد رفــــــــيــــــــق قـ
ــعــــم خــــضــــر الــــرشــــيــــدات ــنــ ــبــــد املــ مــــاهــــر عــ
اريــــــــــــــــج فــــــــــــــــؤاد ابـــــــــراهـــــــــيـــــــــم الــــطــــيــــطــــي

زر ابــــــــــــــــــــــو  عــــــــــــــــــــــــــــارف  خــــــــــــــالــــــــــــــد  روان 
زيــــــــــــــد مــــــحــــــمــــــد ابـــــــــراهـــــــــيـــــــــم الــــــتــــــعــــــامــــــره
زيـــــــــــــــــــاده اهلل  عــــــــــبــــــــــد  حــــــــســــــــنــــــــي  عــــــــــلــــــــــي 
مــــــــــحــــــــــمــــــــــد عــــــــــــلــــــــــــي مــــــــــحــــــــــمــــــــــد ســــــلــــــيــــــم
ــــد هــــــــــــــــــــــارون الــــــــعــــــــمــــــــرات ــ ــمـ ـــ ــحــ ــ ــ تــــــــــقــــــــــوى مـ
رضـــــــــــــــــــــــوان مـــــــحـــــــمـــــــد تــــــيــــــســــــيــــــر ســــــــوســــــــان
عـــــطـــــيـــــات مـــــــــوســـــــــى  مــــــحــــــمــــــد  اهلل  عـــــــبـــــــد 
قـــــــــــصـــــــــــي عــــــــــــــــدنــــــــــــــــان رجــــــــــــــــــــــا قــــــــســــــــاميــــــــه
عــــــامــــــر عـــــبـــــد اخلـــــــالـــــــق مــــحــــمــــد الــــعــــمــــرى
فــــــتــــــحــــــي حـــــــســـــــن مــــــحــــــمــــــد الــــــــشــــــــرقــــــــاوي
املـــــعـــــتـــــز بــــــــــاهلل عــــــصــــــام احــــــمــــــد الـــــعـــــايـــــدى
حـــــــــــمـــــــــــزه نـــــــــــايـــــــــــف مــــــــحــــــــمــــــــد ابــــــــوحــــــــمــــــــد
ســـــــــامـــــــــر مــــــحــــــمــــــد جـــــــبـــــــريـــــــل الـــــــدحـــــــيـــــــات

ي    ج ال ال و ت يات    الم م ة ال ن

اسراء فادى فاروق الشنتير

ثابت علي محمد علي قضاه

اميان فتحي فوزي الفقهاء

سجى احمد محمود القرعان
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كلية  البترا
للسياحة واآلثـار
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أ. د. زياد مهدي السالمني
عميد الكلية 

تأسست كلية البترا للسياحة واآلثار يف عام 2004 بقرار مجلس التعليم العالي رقم )630( تاريخ 2004/1/18, وافتتحت من قبل جاللة امللكة 
رانيا العبد اهلل يف 2007/7/15. وقد ُأقيمت منشآتها يف مدينـة وادي موســى بالقرب مـن مدينـة البتـرا موقع التراث العاملي، وبدأت العملية 
التدريسية يف هذا الصرح مع بداية العام الدراسي 2005 - 2006، وقد روعي يف بنائه املواد والتصاميم اخلاصة مبتطلبات البيئة التراثية، 
كما يتميز مبوقعه بالقرب من أكبر جتمعات الفنادق واملنشآت السياحية يف االردن. الكلية تعتبر األولى من نوعها يف األردن لربط مختلف 
كادرًا  الكلية  اآلخرين. تضم  ثقافات  والتفاعل مع  الوطني  االقتصاد  دعم  الفندقية يف  والصناعة  والسياحة  الثقايف  التراث  إدارة  جوانب 
أكادمييًا متخصصًا ويحمل شهادات الدكتوراه من مختلف دول العالم املتقدمة )بريطانيا, فرنسا, استراليا, أملانيا(، يف تخصصات السياحة 

واإلدارة الفندقية ومجال اآلثار واإلرث احلضاري. هذا باإلضافة الى كادر إداري مؤهل، ولوجستيات حديثة ومتكاملة.
تقع كلية البترا للسياحة واآلثارمباشرة أمام بوابة البترا )إحدى عجائب الدنيا السبع اجلديدة(، وحتتل مساحة تزيد على 30 دومن، وتزخر 
ببنية حتتية متكاملة من قاعات ومدرجات محوسبة، ومسرح ومدرج كبير مفتوح مطل على جبال البترا الوردية، إضافة الى كامل املختبرات 
العلمية املزودة باألجهزة احلديثة والتي تخدم قطاع اآلثار. هذا وحتتوي الكلية على بنية متكاملة للتدريب يف مجال اخلدمات السياحية 
والفندقية. وتعد الكلية املعلم الكبير الذي يلفت انتباه زوار البترا منذ اللحظات األولى لوصولهم الى مركز الزوار، وسيرهم باجتاه بوابة 

السيق.
تضم الكلية مركز األنباط للدراسات األثرية ومركز األميرة بسمة للتراث الثقايف غير املادي وكرسي اليونسكو للتراث والسياحة املستدامة, 
وجميع مرافقها تستخدم يف التدريس والبحث العلمي من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة. كما يوجد لدى الكلية أجهزة علمية مميزة 
)جهاز املسح اجليوفيزيائي، وأجهزة املساحة (. وتعد الكلية، بنية مالئمة لغايات التدريب ونقل اخلبرات واملعرفة لقطاع صناعة السياحة يف 

األردن عامة، والبترا حاضنة التاريخ خاصة.

كليــة  البترا  للسياحة  واآلثـار 



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

203

السيدة منار محمد عبيدات
مساعد العميد للترويج

السيد فايز هارون احلسنات
مساعد العميد للشؤون اإلدارية

كليــة  البترا  للسياحة  واآلثـار 

د. مخلص منصور العبابنة
نائب العميد

السيد نضال خالد احلسنات 
مساعد العميد للشؤون الطلبة
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السيد فايز هارون احلسنات
رئيس الديوان

كليــة  البترا  للسياحة  واآلثـار 

لية ار ال

فـــــــايـــــــز مـــــحـــــمـــــد الـــــســـــالمـــــني
رئيس شعبة بالوكالة

بــــــــــــالل مــــــــوســــــــى احلـــــســـــنـــــات
رئيس فرع

عـــبـــداملـــطـــلـــب عـــلـــي احلــســنــات
ــــالالت ــهـ ــ ــل الـ ــريــ ــبــ ــود جــ ــمــ مــــحــ
ســـــــــهـــــــــام أحـــــــــمـــــــــد احلـــــــســـــــات
ــان ــعـ ــبـ ــشـ ــجــــة مـــــوســـــى الـ خــــديــ
رويــــــــــــــــــده أحــــــــمــــــــد مــــشــــاعــــلــــة

ــات ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــد احلـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ رامـــــــــــــي مـ
ــات ــ ــــالحـ ــفـ ــ فـــــــريـــــــال خــــلــــيــــل الـ
احلـــســـنـــات اهلل  مــــــرمي ضـــيـــف 
ــرات ــ ــــصـ ــنـ ــ ــان الـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة سـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ربـ
احلـــســـنـــات اهلل  ســـحـــر ضـــيـــف 
ــنــــات شــــريــــفــــة مـــــوســـــى احلــــســ
ــي ــاللــ ــهــ ــد الــ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــد مـ ــمــ ــحــ مــ
عــــــــمــــــــاد عـــــــلـــــــي الـــــــفـــــــالحـــــــات
بـــاســـم عـــبـــدالـــواحـــد الـــهـــالالت

فـــــــــــــــراس خــــــــالــــــــد الـــــفـــــضـــــول
ــنــــات عــــلــــيــــاء مــــحــــمــــود احلــــســ
ــات ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــح احلـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ أحـــــــمـــــــد مـ
ــد جـــــــــــــدوع املــــشــــاعــــلــــة ــ ــمـ ــ ــــحـ مـ
ــفـــــلـــــحـــــات عــــــــــــدي أحــــــــمــــــــد الـــ
يـــــــــاســـــــــني عـــــــلـــــــي املـــــشـــــاعـــــلـــــة
ضــيــاء احلــق عــاطــف الــهــالالت

السيد علي هارون النوافلة
رئيس شعبة

السيد سيف الدين محمود الطويسي
رئيس شعية املكتبة بالوكالة
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يحتل قطاع اآلثار أهمية خاصة  يف اململكة األردنية الهاشمية لكونها جزءًا من الثقافة املادية التي تعكس العمق احلضاري للمملكة، كما تعد اآلثار من 
أهم مصادر كتابة التاريخ عالوة على كونها مصدرًا من مصادر التنمية االقتصادية من  خالل زيارة واستكشاف املواقع األثرية التي تسهم يف تشغيل ابناء 
املنطقة يف مشاريع اآلثار و إضافة لذلك زيادة عدد املواقع األثرية املضافة إلى خارطة السياحة األردنية. ويعتبر األردن متحفًا مفتوحًا لكثرة املواقع 
األثرية التي ترجع إلى فترات زمنية متعددة، فقد كان وما يزال بسب موقعة اجلغرايف ملتقى احلضارات القدمية واحلديثة. ومينح القسم حاليًا درجة 
البكالوريوس يف اآلثار و درجة البكالوريوس يف اإلدارة السياحية ودرجة البكالوريوس يف اإلدارة السياحية - اإلرشاد السياحي، وتتميز اخلطة الدراسية 
القدمية  اآلثار  دراسات  إلى جانب  املختلفة، فهي تضم  اآلثارية بفروعها  الدراسات  العلمية واألكادميية يف  التطورات  لقسم اآلثار مبواكبتها ألحدث 
والكالسيكية واإلسالمية، مساقات للتعريف  بالنظريات احلديثة يف علم االثار، وحتليل ودراسة اللقى االثرية، ومجاالت املتاحف وصيانة االثار ونظم 

املعلومات ذات العالقة بعلم االثار، اضافة الى التدريب امليداني على مهارات تقنيات املسح والتنقيب االثاري يف مواقع اثرية مختلفة.
وقد نفذ القسم بعض مشاريع التدريب امليداني لطلبته وذلك بالتعاون مع دائرة اآلثار األردنية العامة و محمية البترا، بينما تتميز اخلطة الدراسية 
لتخصص اإلرشاد السياحي بتدريس مساقات علمية حديثة يف مجال السياحة و الداللة السياحية و  مواد مختصة بإدارة و تنظيم اجلوالت السياحة. 
إضافة لذلك يدرس الطالب مواد مختصة بتاريخ األردن و مواقعه األثرية و التراثية على مر العصر املختلفة. و تتميز اخلطة الدراسية مبجموعة 

متنوعة من حزم اللغات األوروبية ترفع من كفاءة طلبة التخصص و منافستهم يف السوق احمللي. 
التخصصات التي يقدمها القسم :

- االثـــــار
- اإلدارة السياحية

- اإلدارة السياحية - اإلرشاد السياحي
- مينح القسم درجة املاجستير يف تخصص االدارة السياحية، ودرجة املاجستير يف تخصص التراث احلضاري.

رسالة القسم :
تقدمي تعليم متطور يهدف العداد باحثني ومتخصصني يف مجاالت الدراسات األثرية و اإلرشاد السياحي مبا يحقق طموحات املجتمع 

من خالل ما يقدمه القسم من برامج جامعية ودراسات.
االهــــداف:

اعداد الكوادر العلمية املتخصصة للعمل يف الوظائف الفنية واإلدارية يف القطاعني العام واخلاص يف مجال اآلثار والتراث و السياحة.
اعداد كوادر مؤهلة للعمل يف املتاحف األثرية والتراثية و اإلرشاد السياحي.

إعداد كوادر للعمل يف مجاالت احلفريات و املسوحات األثرية.
إعداد كوادر مؤهلة للعمل يف املؤسسات والهيئات العلمية واالكادميية احمللية ذات العالقة.

اعداد خريجني  متميزين ميكنهم مواصلة الدراسات العلبيا والبحث العلمي يف مجال اآلثار والتراث.
خدمة املجتمع احمللي والتعليم املستمر من خالل تنظيم دورات تدريبية واستشارات ولقاءات علمية ومؤمترات.

س اآلثار

د. أديب موسى السالميني
رئيس القسم
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د.  أديب موسى السالمني
أستاذ مساعد

د.  سامي احمد احلسنات
أستاذ مساعد

د.  موسى عبداهلل املساعدة
أستاذ مشارك

ر ة الت ي ا 

أ. د.سعد أحمد الطويسي
أستاذ

أ. د.منصور عبد العزيز الشقيرات
أستاذ

أ. د محمد بركات الطراونة 
أستاذ

أ. د. فوزي قاسم  أبو دنة
أستاذ

د. بالل أحمد أبو هاللة
أستاذ مشارك

أ. د. زياد مهدي السالمني
أستاذ

د. مرام معن الفريحات
أستاذ مشارك

أ. د. محمد علي الفرجات 
أستاذ

السيدة لبنى احلسنات
مدرس
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ا    ر ال ال اآلثار   

مـــــحـــــمـــــد صــــــــــــالح جـــــــــــــــدوع الــــــنــــــصــــــرات

روان موسى بشير السالمني
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د. مخلص منصور العبابنة
رئيس القسم

مت تأسيس قسم إدارة الفنادق و اخلدمات السياحية يف العام 2005 م ، بهدف تلبية احلاجة املتزايدة ملوظفني مؤهلني يف قطاعي الفنادق 

السياحي  للنمو  نظرًا  املؤهلة  العاملة  األيدي  كبيرة من  أعداد  إلى  بحاجة  البترا بخاصة  ومنطقة  بعامة  فاألردن  السياحية.  واملنشآت 

املضطرد ، خاصة بعد أن أصبحت البترا إحدى عجائب الدنيا السبع اجلديدة إعتبارا من العام 2007م.

مينح القسم درجة البكالوريوس يف تخصصني هما:

الطعام  وإدارة  ، خدمة  األمامية  )املكاتب  الفندقية  العمليات  إدارة  يف  مواد متخصصة  التخصص  هذا  ويتضمن   : الفندقية  اإلدارة   -1

والشراب، التدبير الفندقي، احلفالت واملؤمترات( ، اإلدارة املالية )احملاسبة ، ودراسات اجلدوى ، إدارة اإليرادات ، التحليل املالي ، و غيرها 

من املساقات املتخصصة( ، التسويق ، إدارة املوارد البشرية ، التغذية والصحة ، مهارات االتصال ، ومهارات مناهج البحث العلمي. وخالل 

فصل التدريب العملي يتم تطبيق هذه املساقات عمليًا يف الفنادق اخلمس جنوم يف منطقة البترا.

2- اإلدارة الفندقية/ التسويق ) تخصص متكامل( : باإلضافة للمجاالت املعرفية املدرجة يف تخصص اإلدارة الفندقية و املذكورة أعاله ، 

يهدف تخصص -  اإلدارة الفندقية/ التسويق إلى تعميق معرفة الطالب بتطبيقات التسويق من خالل إعطاءه مساقات متخصصة يف 

التسويق االستراتيجي ، املزيج التسويقي ، سلوك املستهلك ، والتسويق االلكتروني و غيرها من مجاالت املعرفة.

الرؤية:

املهارات الالزمة لتلبية حاجات هذين القطاعني و  جتهيز الطلبة للعمل يف قطاعي السياحة و الفنادق من خالل تزويدهم باملعرفة و 

املرتبطة باملجاالت املعرفية التي تدرس يف تخصصات القسم الثالثة.

ا  السياحية ا  وال ار  ال
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رسالة القسم:
بيئة  والفندقي، ضمن  السياحي  التعليم  املعرفة يف مجال  أفضل مستويات  تقدمي  القسم  يتوخى 
من احلرية التعليمية مدعومة بفرص للتطبيق والتدريب العملي يف منطقة تعتبر من أهم املناطق 

السياحية يف العالم، هي البترا. 

إن فلسفة هذا القسم تقوم على تخريج طالب جاهز لالنخراط مباشرة يف سوق الصناعة السياحية 
و الفندقية ، وذلك من خالل غرس مجموعة من املهارات و املبادىء و القيم عند الطالب أثناء فترة 
الدراسة ، كما يسعى القسم إلى تزويد سوق العمل بخريجني مبدعني ، ميتلكون روح املبادرة لطرح 
عالية  اتصال  مبهارات  ويتميزون  املختلفة،  العالم  بثقافات  كاف  وعي  لديهم   ، التطويرية  األفكار 
املستوى ، ُيحسنون استخدام احلاسوب و تطبيقاته يف األعمال السياحية و الفندقية بشكل خاص، 
و ميتلكون القدرة على العمل اجلماعي و التكيف يف بيئة عمل تتميز بالتنوع و التحول السريع و 

الديناميكية، و يتم حتقيق ذلك من خالل:

• تعزيز القسم بكوادر أكادميية حاصلة على أعلى الدرجات العلمية من جامعات عاملية معتمدة.

• انخراط أعضاء التدريس يف الكلية والقسم بشكل خاص يف إعداد األبحاث امليدانية والتطبيقية 
التي تهدف إلى الوصول الى نتائج موضوعية ميكن تطبيقها عمليا.

• تقدمي برامج تدريبية تتواكب مع متطلبات السوق وحاجاته.

• انخراط الطلبة يف برامج تدريبية تعمل على تزويدهم باملهارات واخلبرات الكافية.

يعتبر هذا القسم من أهم املؤسسات األكادميية التي تهتم بالسياحة والضيافة على املستويني احمللي 
و اإلقليمي، إذ يسعى هذا القسم إلى حتقيق أفضل مستويات املعرفة من خالل املراجعة والتطوير 
املستمر ملناهجه و من خالل التطبيق العملي، كذلك فإن إدارة الكلية تسعى إلى أن يكون هذا القسم 
مركزا عامليا يف التعليم السياحي و الفندقي ، يتمتع هذا القسم ببنية حتتية عالية اجلودة ، مزودة 
بأحدث وسائل نشر املعرفة اإللكترونية. ، باإلضافة إلى ذلك هناك مجموعة من املختبرات املجهزة 

بشكل كامل و التي تستخدم ألغراض التطبيق العملي ، و هي :

1-مختبر التدبير الفندقي

2- مختبر االستقبال وإدارة املكاتب األمامية

3- املطبخ التدريبي

4-املطعم التدريبي

5- مكتب السياحة والسفر

ا  السياحية ا  وال ار  ال
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كل هذا يجعل من الكلية بشكل عام و قسم إدارة الفنادق و اخلدمات السياحية بشكل خاص بيئة 
تعليمية مثالية.

إن لغة التدريس للتخصصات التي يطرحها القسم هي اللغة اإلجنليزية، إذ متارس العملية التدريسية 
يف قاعات مجهزة بأحدث املواصفات العاملية مثل أجهزة عرض املعلومة االلكترونية ، وأجهزة عرض 
الشرائح ، باإلضافة إلى قاعة التعليم االلكتروني و الفيديو ، إلى جانب مجموعة املختبرات التابعة 
للقسم والتي تستخدم ألغراض التطبيق العملي. أما خارج اجلامعة فيمارس الطلبة التدريب امليداني 
و التطبيق العملي ، وذلك من خالل اتفاقيات التعاون والشراكة مع الشركات العاملية املستثمرة يف 
صناعة قطاعي السياحية والفنادق يف منطقة وادي موسى مثل شركات املوفينبك ، املاريوت ، الكراون 
بالزا وغيرها ، فضال عن ذلك  يعقد القسم مجموعة من الدورات املتخصصة والشاملة يف مجال 
السياحة و الفندقة و ذلك بالتعاون مع مجموعة من املؤسسات احمللية و العاملية املعنية بقطاعي 

السياحة و الفندقة.
كل هذا يجعل من قسم إدارة الفنادق و اخلدمات السياحية بيئة مثالية للراغبني يف زيادة معرفتهم 

و مهاراتهم لضمان التوظيف يف املنشآت السياحية والفندقية.

األهداف:
 1-  جتهيز الطلبة باملهارات الالزمة يف حياتهم العملية.

2- توسيع معرفة الطلبة الثقافية مبا يضمن فهم التنوع الثقايف املرتبط بقطاعي السياحة والفندقة.
يف  للعمل  الالزمة  املهارات  وإكسابهم  واملستقبلي  احلالي  للواقع  الطلبة  فهم  و  معرفة  تعميق   -3

القطاعني الفندقي و السياحي.
4- متكني الطلبة من أن يصبحوا عناصر فاعلة يف املجتمع من خالل زيادة املعرفة و الوعي بأهمية 

األنشطة السياحية لتطوير املجتمعات يف األردن واملنطقة.
5- توسيع اجتاهات الطالب نحو البعد العاملي فيما يتعلق بقطاعات السياحة و الفندقة.

6- توسيع وتفعيل عالقات القسم مع املؤسسات التعليمية والقطاعية املرتبطة مبجاالت التعليم يف 
القسم لتحقيق منفعة الطلبة التدريبية و منفعة أعضاء هيئة التدريس البحثية.
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ر ة الت ي ا 

د. خمل�ص من�صور عبابنة
�أ�صتاذ م�صارك

د. عالء �لدين علي �لقطاط�صة
�أ�صتاذ م�صارك

د. فر��ص “جمال �لدين” �ل�صخ�صري
�أ�صتاذ م�صارك

د. �صامر حممد  �ل�صعبي
�أ�صتاذ م�صارك

د. ماأمون �أحمد “حبيب �هلل”
�أ�صتاذ م�صارك

د. جربيل علي �لهالالت
�أ�صتاذ م�صارك



212

!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

ا    ر ال ال ا  ار السياحية  ال ا

و    ر ال ا ار السياحية    ا

ا    ر ال ال ار السياحية    ا

ي    ر ال ال ت  ار السياحية   ال ا

ستير ا ال

نـــــــــــــــــوف شـــــــــــايـــــــــــش صـــــــــــالـــــــــــح اجلـــــــــــــــــازي

رعــــــــــــــــد بــــــــــســــــــــام احــــــــــمــــــــــد الــــــــعــــــــمــــــــرات
ــات ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــد احــــــــمــــــــد احلــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ــى مــ ــ ــ ــجـ ــ ــ سـ

اســـيـــل عــبــد احلــمــيــد مــحــمــود خــطــاطــبــه

وســــــــن عــــبــــد املــــجــــيــــد خــــلــــف احلـــــجـــــران

مــــــــعــــــــاذ صــــــــالــــــــح حــــــــامــــــــد الــــــســــــالمــــــني

اخلـــــــوالـــــــده مــــحــــمــــد  اهلل  عـــــطـــــا  فــــــاتــــــن 
ــان الـــــــهـــــــالالت ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــى سـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ جـــــــهـــــــاد عـ

ــادى مـــحـــمـــد الـــقـــاضـــيعــــــــــبــــــــــداهلل رجـــــــــــــــــاء عـــــــلـــــــي الـــــــنـــــــصـــــــرات ــ ــهـ ــ هــــنــــادي عـــبـــد الـ

و      ر ال ا ية     ار ال ا

ــرورزيـــــــــــــــــــــــاد مــــــــحــــــــمــــــــد يــــــــــــوســــــــــــف مـــــســـــلـــــم ــ ــحـ ــ شـ اهلل  ــد  ــ ــبـ ــ عـ عــــــصــــــام  اهلل  ــد  ــ ــبـ ــ عـ
زيــــــــــــد ســـــلـــــيـــــمـــــان مـــــــوســـــــى الـــــرفـــــايـــــعـــــه

ا    ر ال ال ا السياح   ر ار السياحية  ا ا

ي    ر ال ال ت  ا السياح  ال ر ار السياحية  ا ا

الـــــعـــــمـــــارات هــــــــــــارون  اهلل  عــــبــــد  ــمــــد  مــــحــ
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ا      ر ال ال ية     ار ال ا

ي    ر ال ال ت  ية    ال ار ال ا

افــــــنــــــان يـــــوســـــف اســــمــــاعــــيــــل اجلــــعــــفــــري

ــســــالمــــني ــطـــــــااهلل الــ ــود عـــــ ــ ــمـ ــ ــــحـ طـــــــــــارق مـ

الــــســــالمــــني اهلل  مــــحــــمــــود ضــــيــــف  عــــلــــي 

مــــــهــــــنــــــد صـــــــــالـــــــــح حــــــــســــــــني الـــــســـــعـــــيـــــد

زكــــــــــــــــــــــــــي رائــــــــــــــــــــــــــــــــد زكــــــــــــــــــــــــــي مـــــــحـــــــمـــــــد

و    ر ال ا س    ية   ار ال ا

ا    ر ال ال س    ية   ار ال ا

ي    ر ال ال ت  س   ال ية   ار ال ا

ــات ــفــ ــيــ ــلــ بــــــــــــــراءه ريــــــــــــاض عـــــــطـــــــااهلل اخلــ

حــــــــســــــــن احــــــــــمــــــــــد عــــــــــــــــــــزات ابــــــــــــــــو ســــل

و    ر ال ا الة    ار  الر الترا  ال
ستير ا ال

طـــــــــاهـــــــــر هـــــــــانـــــــــي عــــــــلــــــــي الــــــــفــــــــالحــــــــات
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كلية األميرة
 عائشة بنت الحسين  للتمريض

والعلوم  الصحية
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أ.د. حنان حسن صالح
عميد كلية 

جاءت فكرة إنشاء كلية األميرة عائشة بنت احلسني للتمريض والعلوم الصحية لرفد اقليم اجلنوب بالتخصصات التمريضية الصحية 
وكذلك لزيادة الوعي الصحي وتعزيز مستوى اخلدمات الصحية يف اقليم اجلنوب وسد النقص يف الكوادر الصحية املؤهلة يف محافظة 
معان واجلنوب واالردن بشكل عام . بدأ التدريس يف تخصص التمريض عام 2008/2007 وادركت الكلية حاجة املجتمع احمللي يف منطقة 
اجلنوب الى استحداث تخصصات طبية جديدة، فبادرت لفتح قسمي التحاليل الطبية والتصوير االشعاعي يف العام اجلامعي 2014/2013.

)835( طالب وطالبة يف جميع  يزيد عن  ما  الى  الطلبة  اجمالي عدد  وقد وصل  للطلبة  الثالث جاذبة  الكلية بتخصصاتها  اصبحت 
السنوات والتخصصات . وبلغ عدد اخلريجني) 721( ، ويعمل عدد كبير منهم يف القطاعات الصحية املختلفة يف إقليم اجلنوب وكذلك 

داخل اململكة وخارجها وقد اثبتوا جدارتهم ومتيزهم بالعمل .
تستمد الكلية فلسفتها ورسالتها العلمية من رسالة جامعة احلسني بن طالل واملستمدة من رسالة األردن القومية ومستنيرة بقانون 
التعليم العالي وقانون اجلامعات األردنية يف رسم معالم مسيرتها وحتقيق أهدافها املتمثلة بإعداد الكوادر املهنية القادرة على تلبية 
املؤسسات  الصحي يف  الفريق  العمل ضمن  بكفاءات متميزة ميكنها  والعربي  العمل احمللي  ورفد سوق  الصحية  املؤسسات  احتياجات 
الصحية ومواكبة التطورات العلمية والبحثية . الى جانب املساهمة يف تقدمي برنامج التعليم املستمر والتي ستساهم يف زيادة التواصل 

مع االخرين وتعزيز التفكير النقدي واتخاذ القرار وحل املشكالت .
لتدريب  واملجسمات  األجهزة  بأحدث  مجهزة   ، الطبية  والتحاليل  واألشعة  التمريض  مجال  يف  املتخصصة  املختبرات  الكلية  تضم 
الطلبة باالضافة الى مختبر احلاسوب املزود بخدمة االنترنت ومختبر احملاكاة ومكتبة طبية زاخرة بأحدث الكتب التمريضية والطبية 
الكلية بتطوير  التميز فقامت  الى مرحلة  التأسيس  تنتقل من مرحلة  ان  الفترة وجيزة  الكلية خالل  ، ومتكنت  املتخصصة احلديثة 

مختبراتها وخططها التدريسية مبا يتناسب مع تطوير علم التمريض واألشعة والتحاليل الطبية .
املشكالت  حل  اسلوب  الى  باالضافة  والالمنهجية   املنهجية  والنشاطات  املساقات  تدريس  يف  النقدي  التفكير  اسلوب  الكلية  وتتبنى 

واالرتقاء بالعملية التدريسية والتدريبية وذلك لصقل تفكير الطلبة وتنمية اسلوب التعليم الذاتي لديهم .
ومتاشيًا مع رؤية اجلامعة ورسالتها التي تسعى الى التميز . استقطبت الكلية نخبة من اعضاء هيئة التدريس املتخصصني من ذوي 
الكفاءة العلمية ولغايات استمرار ودميومة توفر اعضاء هيئة التدريس ، وضعت خطة ابتعاث طموحة لتأمني الكوادر األكادميية املؤهلة 

يف مختلف التخصصات التمريض واالشعة والتحاليل الطبية.
اجلنوب  ملركز يف  الكلية  واعتماد  للسرطان  احلسني  ومركز  امللكية  الطبية  واخلدمات  الصحة  وزارة  مع  اتفاقيات  اجلامعة  وقعت  وقد 
واملؤسسات الصحية من اجل تصريح ممارسني  املستشفيات  الطلبة واالستفادة من  الرئوي، لتدريب  القلب  بإنعاش  للتدريب اخلاص 

صحيني على قدر عالي من التدريب واملهارة . 
وكذلك  واملجتمع  واالسرة  للفرد  الصحي  الوعي  وتعزيز  زيادة  الى  تهدف  احمللي  املجتمع  مع  وتشاركية  قوية  بعالقات  الكلية  وترتبط 
املشاركة الفاعلة يف االيام الطبية املجانية، واقامة الندوات واالنشطة الهادفة. وتسعى الكلية يف املستقبل القريب ان شاء اهلل الى التوسع 

يف التخصصات الصحية وكذلك فتح برامج للدراسات العليا .
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د. محمد حسن أبو خليل
نائب العميد

د. دعاء عبداهلل دويرج
مساعد العميد لشؤون التدريب

السيد أحمد ماهر السايح
مساعد العميد لشؤون التخطيط وضمان اجلودة
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السيد علي محمد اخلاليفة
مدير دائرة اخلدمات املساندة

السيدة إكرام محمد البزايعة
مدير دائرة الشؤون اإلدارية

م. ممدوح   عبدالرحمن احلسنات
مــــــحــــــمــــــد احـــــــــمـــــــــد املــــــعــــــانــــــي

ــة  ــي ابـــــــــو هــــاللــ ــحــ ــضــ وفـــــــــــاء مــ
بـــــــــنـــــــــان جـــــــــمـــــــــال كــــــريــــــشــــــان 
ــد الـــــبـــــزايـــــعـــــة  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـــــــنـــــــال مـ
غـــــــــديـــــــــر عـــــــــــبـــــــــــداهلل مــــــرعــــــي 
اجلــــــبــــــارات  اهلل  عــــبــــد  بــــســــمــــا 

قـــبـــيـــطـــة ابــــــــــــو  ســـــمـــــيـــــر  رمي 
 »نور الهدى« ابراهيم املعايطة 
املــــــــزايــــــــدة ابـــــــراهـــــــيـــــــم  ورود 

خـــطـــاب  آل  فـــــاضـــــل  ــمــــد  مــــحــ
ــيـــطـــة  ســـــــنـــــــاء عــــــلــــــي ابـــــــــــو قـــبـ
ــان الـــشـــمـــاســـني  ــمــ ــيــ ــلــ عــــلــــي ســ
عــمــر عــبــداملــجــيــد الــلــصــاصــمــة

املـــشـــاعـــلـــة  ــد  ــمــ احــ اهلل  ــل  ــيــ دخــ
ديــــــــــنــــــــــا أحــــــــــمــــــــــد الــــــــــطــــــــــورة
غــــــــــــــــادة خـــــــلـــــــف الـــــــــــرواشـــــــــــدة
ــرات ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــشـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــــحـ ــا مـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ لـ
رنـــــده  عــبــداحلــافــظ اجلــيــاوي
إميــــــــــــان مــــحــــمــــد الــــــعــــــوامــــــرة
شــــــروق عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــبـــدور

لية يو  ال ا

السيد أحمد سالم الرفايعة
رئيس الديوان
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س التمريض

د. محمد خليفة بني يونس
رئيس القسم

بدأ التدريس يف تخصص التمريض عام 2008/2007 كأول قسم يف الكلية وميثل أحد أعمدة كلية األميرة عائشة 
الكوادر  توفير   الرافد األساسي جلنوب األردن من خالل  والعلوم الصحية ويشكل  للتمريض  بنت احلسني 
التمريضية عالية الكفاءة واملدربة على يد مختصني من حملة الدكتوراه واملاجستير يف كافة التخصصات 

متماشية مع رؤية الكلية املستمدة من رؤية ورسالة اجلامعة.

اسس قسم التمريض مختبرات متخصصة يف مجال التمريض وتشمل مختبرات االساسيات, البالغني,صحة 
, التقييم الصحي والرعاية احلثيثة، وقد مت حتديث املختبرات وتزويدها باجهزة ومجسمات  االم والطفل 
حديثة لتدريب الطلبة  وقد مت استحداث مختبر احملاكاة االلكترونية احملوسب والذي سيكون له دور يف عمل 

نقلة نوعية يف تدريب الطلبة واكسابهم املهارات العملية التي ال تتوفر يف مستشفيات املنطقة.

عمل قسم التمريض وبشكل  مستمر على تطوير وحتديث اخلطط الدراسية مبا يتناسب مع تطوير علم 
التمريض حيث اصبح برنامج البكالوريوس يف التمريض الذي متنحه جامعة احلسني بن طالل من افضل 
التمريض من جامعة احلسني يف مواقع متعدده كاخلدمات  اململكة. ويعمل خريجو  البرامج على مستوى 
الطبية امللكية ووزارة الصحة وكذلك اعداد كبيرة يف القطاع اخلاص وهذا دليل على جناح وكفاءة البرنامج  
وما زال هنالك اقبال كبير على دراسة التمريض يف اجلامعة ,  ويسعى قسم التمريض قريبا الى استحداث 

برنامج الدراسات العليا املاجستير يف التمريض االكلنيكي . 

و يشكل اعضاء هيئة التدريس يف القسم نواة بحثية وتدريبية متخصصة من خالل األبحاث العلمية والتي 
البقعة  هذه  يف  الوحيدة  الصحية  الكلية  باعتبارها  األردن  جلنوب  صحية  بيانات  قاعدة  إنشاء  على  تعمل 
من الوطن الغالي. ويشارك القسم  وباستمرار يف تطوير أداء وكفاءة الكوادر العاملة يف القطاع الصحي يف 
املنطقة عن طريق عقد الدورات والورشات املتخصصة خلدمة املجتمع احمللي واملساهمة يف تطويره وتنميته. 
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ي   ة الت ي ا  ع     
س  التمريض

د. علي محمد اخلليفات
أستاذ مساعد

أ.د.  هاني عباس النوافلة
أستاذ

د.  دعاء عبداهلل دويرج
أستاذ مساعد

د. هيام أحمد االعرج
أستاذ مساعد

د. إقبال محمد الفرجات
أستاذ مساعد

د. أحمد بهجت الرواشده
أستاذ مساعد

د. موفق محمد املومني
أستاذ مشارك

د.  محمد خليفة بني يونس
أستاذ مساعد

د. لبنى عبداهلل دويرج
أستاذ مساعد
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د.  سحر محمد الشقيرات
أستاذ مساعد

ي   ة الت ي ا  ع     
س  التمريض

د. خلدون عايد النوافلة
أستاذ مساعد

السيد يوسف صالح رباعي
مدرس

السيده أحالم  محمد جرادات
مدرس

السيد احمد  ماهر السايح
مدرس

السيده رونزى يوسف الطيطي
مدرس

د. وليد ذيب عبداهلل
محاضر متفرغ
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ص األو      و ال ري التمريض  

احمد ناجح محمد الرواضيه

"فاطمه البتول" زيد عبد اهلل املرايف

تيمه محمد محمود عبود

اخالص محمد فياض شتيات

منى رائد عبد الرحمن جبريل

سوسن حسني محمود احلسناتمؤيد فواز ناصر املشاعلهرندى خالد ابراهيم ابليه

براءه بسام جبر جابر

نوف رائد جبرين عوض
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هـــــــديـــــــل فـــــــــــــراس ضـــــــامـــــــن الــــــرشــــــيــــــدات
اســـــــــيـــــــــل جـــــــــهـــــــــاد ســـــــــطـــــــــام احلـــــــــمـــــــــران
ــيـــــد داريــــــــــــــــن امـــــــجـــــــد مــــــحــــــمــــــود احملـــــامـــ
ســــــــــــــرى خـــــــــــلـــــــــــدون عـــــــلـــــــي الـــــــعـــــــوضـــــــات
فـــــــــــــــــرح هــــــــــــــــــــــــــارون احـــــــــــمـــــــــــد احلــــــلــــــبــــــي
شـــــــــيـــــــــراز مـــــحـــــمـــــد هـــــــــــــــــارون الــــــعــــــمــــــرات
املــــــــــالحــــــــــيــــــــــم عــــــــــــبــــــــــــد  طـــــــــــــــــه  رزان 
ــد الـــــقـــــادر الــــشــــراري ــبـ ــهــــى ســـلـــيـــمـــان عـ ابــ
ــه خــــــلــــــيــــــل الـــــــــهـــــــــالالت ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ مـــــــنـــــــى خــ
ــه ــ ــلـ ــ ــوافـ ــ ــنـ ــ ــان ابـــــخـــــيـــــت الـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ دعــــــــــــاء سـ
ــه ــ ــلـ ــ ــوافـ ــ ــنـ ــ ــان الـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــد سـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ســـــــــــــاره مـ
وئـــــــــــــــام عـــــــــــــــارف هــــــــــــــــــارون الـــــشـــــمـــــاســـــني
ــه ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــربـ ــ ســـــــاجـــــــده حـــــســـــني ســـــلـــــمـــــان الـ
رميــــــــــــــــا انــــــــعــــــــيــــــــم ســـــــلـــــــيـــــــم اخلـــــــلـــــــفـــــــات
هــــــــــالــــــــــه صـــــــــــــــالح حــــــــــامــــــــــد الـــــــفـــــــضـــــــول
مـــــــــنـــــــــار نـــــــــايـــــــــف مــــــحــــــمــــــد الــــغــــنــــمــــيــــني
بـــــــــيـــــــــان مـــــــــوســـــــــى عــــــطــــــيــــــه اخلــــــاليــــــفــــــه
ــبــــد الــــــقــــــادر الـــــزويـــــري ــمـــد عــ دانـــــيـــــه مـــحـ
ــبــــد الـــــكـــــرمي الــــطــــوره ــيــــس ســـلـــيـــمـــان عــ ملــ
نــــــــــــــوار عــــــبــــــد االلــــــــــــــه مـــــحـــــمـــــد الـــــــعـــــــزام
ســــــــديــــــــن صــــــــــــالح مــــــــوســــــــى الــــــفــــــرجــــــات
ــات ــمــ ــيــ ــعــ ــنــ الــ صــــــبــــــاح  اهلل  عـــــطـــــا  رهــــــــــف 
بــــــــشــــــــرى عــــــــــبــــــــــداهلل عــــــــــــــــوده الــــبــــخــــيــــت
احـــــــمـــــــد عــــــلــــــي جـــــــــدعـــــــــان الــــنــــعــــيــــمــــات
قـــــــــــصـــــــــــي مــــــــــحــــــــــمــــــــــد لــــــــــطــــــــــفــــــــــي بـــــــــــاز
الــــفــــلــــحــــات هــــــــــــــــارون  اهلل  ــد  ــ ــبــ ــ عــ الرى 
الــــعــــنــــبــــر داوود  مـــــحـــــمـــــد  خــــــديــــــجــــــه 
ــان الــــســــالمــــني ــمــ ــيــ ــلــ نـــــــارميـــــــان شـــــاهـــــر ســ
فـــــــــــــــــــــرح عـــــــــــلـــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــواد الـــــــعـــــــطـــــــنـــــــه
فـــــضـــــالـــــه ابـــــــــــــــو  خــــــلــــــيــــــل  انــــــــــــــــــور  الرا 
ايـــــــــنـــــــــاس مـــــحـــــمـــــد نــــــصــــــر اخلـــــــــوالـــــــــده
ــه ــ ــ ــالونـ ــ ــ عـ نــــــــــــــــواف  ــد  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ مــ اهلل  ــه  ــ ــ ــبـ ــ ــ هـ
ســـــــــــــــــاره زكــــــــــريــــــــــا ســـــــــالـــــــــم الــــــــطــــــــراونــــــــه

جـــــيـــــهـــــان فــــــــــــارس مــــحــــمــــد الـــــبـــــالونـــــه
السواعير العزيز  عبد  عاطف  سلسبيل 
عــــــــــــروب خــــــالــــــد عـــــــبـــــــدون احلـــــمـــــاديـــــن
رهـــــــام مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــنـــبـــي احلـــســـنـــات
ايـــــــــــــــــات عـــــــلـــــــي هــــــــــــــــــــارون الـــــــفـــــــرجـــــــات
ــود ابـــــــــو شـــــــاور ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــب مـ ــ ــيـ ــ نــــيــــفــــني جنـ
ــل الـــــــــرواشـــــــــده ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــن بـــــــــــالل خـ ــ ــريــ ــ ــســ ــ نــ
ــمـــــد الــــــــعــــــــودات ــحـــ ــ اســـــــيـــــــل مـــــــوســـــــى مـ
ــيــــني ــمــ ــنــ ــغــ الــ احــــــــمــــــــد  مـــــحـــــمـــــد  االء 
ســـــــجـــــــى مــــــــــامــــــــــون عـــــــلـــــــي الــــــــهــــــــالالت
ــد احلـــــــــــروب ــ ــمـ ــ ــحـ ــ تــــســــنــــيــــم ســـــــطـــــــام مـ
مـــــــــنـــــــــار وصـــــــــفـــــــــي عـــــــلـــــــي الـــــــعـــــــرمـــــــان
ســــــجــــــى مـــــحـــــمـــــد ســـــــالـــــــم ابـــــــــورويـــــــــس
ــبــــد الــــــهــــــادي ابـــــــو نــحــلــه ــمـــت عــ ــكـ ملـــــا حـ
اثــــــيــــــنــــــا بــــــــــــدر ســــــلــــــمــــــان احلـــــالحـــــلـــــه
ــات ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــذنـ ــ لــــــيــــــال حــــــســــــام عـــــــبـــــــداهلل الـ
ــح الـــــفـــــقـــــهـــــاء ــ ــلــ ــ ــفــ ــ مـــــــــــــالك هــــــــشــــــــام مــ
نــــــــــــــور احـــــــــمـــــــــد خـــــــلـــــــف الــــــعــــــجــــــارمــــــه
ــدانـــني ــزيـ يـــاســـمـــني عـــاطـــف ابـــراهـــيـــم الـ
رغــــــــــــد حــــــســــــن ابــــــــراهــــــــيــــــــم مـــــســـــاعـــــده
انــــــــــــــوار مــــخــــلــــد ابـــــــراهـــــــيـــــــم املـــــراعـــــيـــــه
ــه ــفــ اخلــــاليــ هـــــوميـــــل  اهلل  عــــبــــد  متــــــــــارا 
ــى الـــــنـــــوافـــــلـــــه ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــد عـ ــ ــيــ ــ ســــــــــانــــــــــدرا عــ
ــرح مــحــمــد عـــبـــد الــــســــالم الـــســـوادحـــه ــ فـ
ــر ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ رنـــــــــيـــــــــم يـــــــــاســـــــــني مــــــحــــــمــــــد الـ
ايـــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــالح مـــــــــحـــــــــمـــــــــد صـــــــــــالح
ــني ــ ــالعـ ــ ــضـ ــ ــد عــــــــــــــواد الـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ اميــــــــــــــان مـ
ــانــــي ــعــ املــ ال  غــــيــــظــــان  مـــــاجـــــد  احـــــمـــــد 
ــد يــــــوســــــف ــ ــ ــمـ ــ ــ ــحـ ــ ــ رنــــــــــيــــــــــم يــــــــــوســــــــــف مـ
ــبــــد الـــــكـــــرمي ابـــــــو جنــم ــد عــ ــ ــعـ ــ مـــــــــرام اسـ
يـــــــاســـــــمـــــــني ســـــــــامـــــــــي عـــــــلـــــــي اخلـــــضـــــر
ــه مــــحــــمــــد احــــــمــــــد الــــقــــوابــــعــــه ــبــ ــيــ ــســ نــ
ــه ــلــ ــامــ ــتــ عـــــــاشـــــــه مــــــحــــــمــــــود راشــــــــــــــد حــ
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ا      ص ال و ال ري التمريض  

ايه سامر راتب ابو كويك

االء سائد مصطفى القضاه

اباء حسن ثابت صالح

اسحار محمد ربيع اخلوجه

ايناس عماد جميل ابو ريده

اسالم صالح عيسى املهاينهاسراء محمود راضي راضي

اسيل محمد ضيف اهلل العمرات

بتول محمد عبد اللطيف البداينه
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تقى يوسف امني القصص

رغد محمد تركي بني يونس

رؤى موسى شاهر حتامله

سلمى خالد نايف ابو حميد

رنا عبد الكرمي عبد اللطيف اخلاليله

رحمه احمد علي العليربى ماجد قاسم ابو خمسه

دارين عبد الكرمي حسان ابو شباب

 رند محمد تركي بني يونس
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روان محمود ياسني الغنميني

فاطمه نضال محمد الضروس

شذى زكريا محمد ابو شنار

سدين حكمت محمد عضيبات

فرح محمد عبد املجيد الفشيكات

عهد خالد علي راشدشيماء حسني محمد اخلاليفه

سلسبيل سلمان سالم ابو دعابس

لني رائد خضر دريدي
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محمد بالل محمد سقا اهلل

نور فايز سالم العطيات

نور عبد اهلل محمد مومني

نادين حسني ابراهيم السعد

وسن نضال سليمان االحمد

هديل عيسى حرب شوكه

نقاء سطام هاشم احلمران
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وجــــــــــــــــــد ســـــــــــالمـــــــــــه قـــــــــــاســـــــــــم اجلــــــــــــــــــرره
خـــــــلـــــــود ســــــلــــــمــــــان ســـــلـــــيـــــم اخلــــــريــــــبــــــات
الـــطـــويـــســـي احـــــمـــــد  ــد  ــمــ مــــحــ اهلل  عــــبــــد 
ســـــــبـــــــأ مــــــحــــــمــــــد هـــــــــــــــــــــارون املـــــــســـــــاعـــــــده
ــان الــــســــالمــــني ــمــ ــيــ ــلــ ــم ســ ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ دعــــــــــاء ابــ
ــات ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــى مــــــــوســــــــى احلــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ســــــــنــــــــاء يــ
ــلـــي الـــقـــرامـــســـه ــمــــد مـــحـــمـــد عـ ــمــــزه احــ حــ
ــدات ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــان الـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وجــــــــــد خــــلــــيــــل سـ
حـــــمـــــاد اســـــــمـــــــاعـــــــيـــــــل  احـــــــــمـــــــــد  اروى 
رنـــــــــــــــاد ســـــمـــــيـــــر مــــــحــــــمــــــود ابــــــــــــو حـــلـــس
رهـــــــــــف مــــــــــــــازن عــــــبــــــد الــــــــســــــــالم زيــــــتــــــون
نـــــــــــــــــور لـــــــــــــــــؤي عـــــــيـــــــســـــــى الــــــــطــــــــوالــــــــبــــــــه
ــان ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــصـ ــ ــان الـ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ دانـــــــــــــــا عــــــــــــوض ســ
ــات ــ ــنـ ــ ــسـ ــ احلـ ــد  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ ابـــــــراهـــــــيـــــــم  رزان 
كـــــــــوثـــــــــر عـــــــلـــــــي مــــــحــــــمــــــد الــــــقــــــواســــــمــــــه
ــى ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــــصـ هـــــــــبـــــــــا صـــــــــــالـــــــــــح زاهـــــــــــــــــــــي مـ
مـــــــــــاريـــــــــــا رشــــــــــــــــــاد رشـــــــــيـــــــــد ابـــــــــــــــو شــــــــرخ
ايـــــــــــــــــــــــه هــــــــــيــــــــــثــــــــــم احـــــــــــــــمـــــــــــــــد حـــــــــمـــــــــاد
عـــــــربـــــــاش اهلل  عـــــــبـــــــد  خــــــلــــــيــــــل  دعـــــــــــــــــاء 
ــي ــ ــنــ ــ ــومــ ــ ابــــــــــــــــــــاء ابـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم ذيــــــــــــــــب مــ
دانـــــــــــــــــــــــــا عــــــــــلــــــــــي ســـــــــــــالـــــــــــــم الـــــــــــــبـــــــــــــدوى
مـــــــــيـــــــــس يـــــــــــوســـــــــــف عـــــــــبـــــــــد الـــــــــنـــــــــواتـــــــــي
جنــــــــــــــــــاه عــــــــــــمــــــــــــاد احــــــــــــمــــــــــــد املـــــــــصـــــــــري

ربـــــــــــــــــى خـــــــــلـــــــــف فـــــــــــــرحـــــــــــــان الــــــنــــــصــــــر
ديــــــنــــــا ابـــــــراهـــــــيـــــــم احــــــمــــــد عـــســـاســـفـــه
ـــالح ـــر صـــ ــــكـــ ــد الـــــــرحـــــــيـــــــم بــ ــــبــــ وئــــــــــــــام عــ
مــــــــنــــــــار حــــــســــــني هــــــــــــــــــارون الــــــــهــــــــالالت
عبدالنبي اخلاليفه ماجد  الدين  سيف 
ــلـــق اجلــــبــــور ســـلـــســـبـــيـــل مـــصـــطـــفـــى مـــطـ
الــــنــــوافــــلــــه اهلل  ــد  ــ ــبـ ــ عـ ــر  ــيــ ــمــ ســ ــى  ــ ــجـ ــ سـ
ــــني ابـــــــراهـــــــيـــــــم نـــــــــــوح ابـــــــــــو جــــابــــر ــنــ ــ حــ
رنــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــالل مـــــــــحـــــــــمـــــــــد حــــــــلــــــــوح
مـــــشـــــه داود  مــــــــحــــــــمــــــــد  داريــــــــــــــــــــــــــــن 
ــم نـــــعـــــيـــــم حــــــمــــــد اجلــــــرابــــــعــــــه ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ تـ
رشـــــــــــــــا احـــــــــمـــــــــد حـــــــــــــــرب ابـــــــــــــــو شــــــنــــــار
ــه ــنــ ــاضــ رمــ ابــــــراهــــــيــــــم  ــود  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ رزان 
تـــــــــــــــــاال غـــــــــــالـــــــــــب فـــــــــهـــــــــد احلـــــــــــــرايـــــــــــــزه
شــــــــــــــادن فــــــــــــــراس مـــــحـــــمـــــد احملـــــــاديـــــــن
اريـــــــــــــــــج خـــــــــالـــــــــد عـــــــلـــــــي ابــــــــــــــو ذوابــــــــــــــه
مـــــحـــــمـــــد مـــــــوســـــــى خــــــلــــــف الــــــعــــــمــــــرات
ــــي ــانـ ــ بـــــــتـــــــول جـــــــهـــــــاد احـــــــمـــــــد بــــــنــــــي هـ
ــد املـــســـيـــعـــديـــن ــمـ ــحـ ــم مـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ رانـــــيـــــا ابـ
ســــمــــيــــه يــــــوســــــف مــــحــــمــــد الـــــطـــــرمـــــان
ــوره ــ ــ ــطـ ــ ــ ــرى عــــــــدنــــــــان مـــــحـــــمـــــود الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ بـ
ــره ــافـ ــعـ ــد الــــرحــــمــــن اجلـ ــبـ ــالــــح عـ ـــرح فــ ــ فـ
ــد حـــــســـــني الـــــدســـــوقـــــي ــ ــ ــمـ ــ ــ اســـــــــــــــراء احـ

ص الصي    ر ال التمريض  المتو 

براءه عبد الرحمن محمد الرياطيبتول فواز احمد املسيعدينياحالم احمد سالم املناصير
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ــات ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــد ســــــــالــــــــم الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ غــــــــــيــــــــــداء حـ
ــرمي مـــحـــمـــود الـــشـــيـــاب ــ ــكـ ــ جــــنــــان عـــبـــد الـ
الـــــواثـــــق بــــــاهلل مـــحـــمـــد ســــالــــم الـــعـــمـــرات
احــــــــمــــــــد ســــــمــــــيــــــر ســــــــالــــــــم اخلــــــــــوالــــــــــده
ــات ــنــ ــســ ــود احــــــمــــــد احلــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــر مـ ــتــــصــ ــنــ مــ
عـــــــبـــــــداهلل مـــــحـــــمـــــود رجــــــــــــاء الـــــنـــــصـــــرات
الـــــــعـــــــمـــــــران اهلل  عـــــــبـــــــد  اليف  ايــــــــــــــــــات 
اســــــــيــــــــل ســـــــعـــــــد عــــــــــدنــــــــــان الــــــفــــــواعــــــيــــــر
امــــــــــــــــل شــــــــــاهــــــــــر مـــــــحـــــــمـــــــد الــــــــفــــــــرايــــــــه
ــدات ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ رمــــــــــــزي مــــــهــــــدي مــــحــــمــــد الـ
ــمــــات ــيــ ــعــ ــنــ ــيــــل مــــحــــمــــد عـــــيـــــد الــ ــبــ ــلــــســ ســ

ــود املـــــــواجـــــــده ــ ــمـ ــ ــحـ ــ فـــــــــــرات شـــــــوكـــــــات مـ
ــه ــشــ ــابــ ــبــ ــغــ تـــــقـــــى ابـــــــراهـــــــيـــــــم ســــــالــــــم الــ
اســـــــــــيـــــــــــل مــــــــــــــــــــــراد عــــــــيــــــــســــــــى نـــــــصـــــــار
غــــــــــــــاده طـــــــــه ســـــلـــــيـــــمـــــان ابـــــــــــو جنـــيـــلـــه
ــد الــــرحــــمــــن عـــيـــســـاوى ــبـ ــد عـ ــمــ فــــــرح احــ
ــمـــان يـــوســـف ــيـ ــبــــد الــــفــــتــــاح ســـلـ مـــــــرح عــ
ضــــــحــــــى بــــــــســــــــام مــــــحــــــمــــــود الــــــــرفــــــــوع
يـــاســـمـــني ســـلـــيـــمـــان مـــحـــمـــد الــنــعــانــعــه
مــــــجــــــد حـــــــــــامت جــــــبــــــريــــــل الــــــســــــعــــــودي
ــيـــدات ــيـــمـــان الـــشـــحـ ــلـ اميــــــــان مـــحـــمـــد سـ
ــه مـــــــــــــرزوق الـــــنـــــجـــــادات ــ ــالمــ ــ ــاح ســ ــ ــمــ ــ ســ

ــادات ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــه عـــــــــــوده مـــــــــــــرزوق الــ ــ ــشـ ــ ــائـ ــ عـ

يارا عماد زكي الزبيدىنورا فيصل احمد عويج
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عاع س التصوير ا

د. سلطان عبد املجيد املعاسفة
رئيس القسم

     تأسس قسم التصوير االشعاعي عام 2013 نظرًا حلاجة املجتمع احمللي الى متخصصني يف 
املجاالت الصحية، حيث يطرح برنامجًا مدته اربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس 
يف تخصص التصوير االشعاعي يدرس الطالب فيه 136 ساعة معتمدة يكتسب خاللها خبرة 
علمية و عملية متميزة يف التصوير الطبي باستخدام أحدث األجهزة يف مختبرات القسم 

واجلامعة، و أقسام األشعة يف مستشفيات وزارة الصحة واخلدمات الطبية امللكية.
     يعمل القسم على مراجعة اخلطة الدراسية بشكل دوري ومنتظم استنادا حلاجة السوق 
احمللي و تطوير املناهج مبا يتالئم مع التطور العلمي ومدى مطابقته مع معايير االعتماد 
احمللية والدولية  من خالل توفير أحدث الكتب الدراسية يف مكتبة القسم ومكتبة اجلامعة 
اضافة الى إستخدام الوسائل احلديثة يف عملية التعليم مبا يف ذلك استخدام اإلنترنت. كما 
الطالب من  ليتمكن  واملعدات  األجهزة  بأحدث  املجهزة  العلمية  املختبرات  يحتوي عدد من 

تطبيق اجلانب النظري يشرف عليها فنيون مدربون ولديهم اخلبرة الكافية يف هذا املجال.
       يضم قسم التصوير االشعاعي نخبة من االساتذه اجلامعيني من حملة درجة الدكتوراة  
التصوير  تخصص  مجال  يف  مؤهل  فني  كادر  تخريج  أجل  من  التخصص  يف  واملاجستير 
السينية  االشعة  أجهزة  أحدث  باستخدام  اجلسم  اعضاء  كافة  تصوير  على  قادر  اإلشعاعي 
التشخيصية التقليدية والرقمية ، التنظير اإلشعاعي ، التصوير الطبقى ، التصوير بالرنني 
املغناطيسي ، الطب النووي وتصوير الثدي، مما يسهم يف تخريج كوادر علمية مؤهلة قادرة 
على التعامل مع املرضى بكفاءة عالية تسد حاجة السوق احمللي و العربي و خصوصا املناطق 

اجلنوبية من اململكة  و تسهم يف عملية البحث العلمي.
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عاع س التصوير ا

أ.د. حنان حسن صالح
أستاذ

د. أحمد مصطفى أبو كنه
أستاذ مشارك

د. سلطان عبد املجيد املعاسفة
أستاذ مساعد

السيد عبداهلل عوده دويرج
محاضر متفرغ

د. مهند عادل الصياح
أستاذ مساعد

د. محمد عقيل الزبون
محاضر متفرغ
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ص األو    و ال ري عاع    التصوير ا

الـــــــــدويـــــــــرى عــــــلــــــي  هـــــيـــــثـــــم  اهلل  عــــــبــــــد 
عـــــــــاصـــــــــم عـــــــمـــــــر احـــــــــمـــــــــد الــــــرفــــــايــــــعــــــه
مـــــــــــــالك رائــــــــــــــــد مـــــصـــــطـــــفـــــى الــــصــــغــــيــــر
ــيـــني ــيـــحـ ــمـ زهــــــــــــور ســــــالــــــم شــــطــــيــــط الـــسـ
ــيــــني ــحــ ــيــ ــمــ ــســ اســــــــيــــــــل فــــــهــــــد عـــــقـــــيـــــل الــ
رغـــــــــــــــد جـــــــــمـــــــــال جــــــمــــــيــــــل احلــــــســــــنــــــات
ــه ــ ــلــ ــ ــزاعــ ــ اخلــ ــه  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ عـ اهلل  ــد  ــ ــبــ ــ عــ وســـــــــــــام 
ــاع ــ ــصـ ــ ــعـ ــ ــصـ ــ امــــــــجــــــــد ســـــلـــــيـــــم احــــــــمــــــــد الـ
ــه ــطـ ــايـ ــعـ ــيـــس ابـــــراهـــــيـــــم فــــــرحــــــان املـ ــقـ ــلـ بـ
مـــــــــــجـــــــــــد رائـــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــلـــــــــــي هـــــــــــدهـــــــــــود
رعـــــــــــــــــــــــــد زيـــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــل نــــــــــاصــــــــــر
ــقــــرالــــه ــن الــ ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ســـــــــاره بـــــســـــام عــــبــــد الـ
آيـــــــــــــــــات شـــــــــاهـــــــــر جــــــمــــــعــــــه الـــــــدالبـــــــيـــــــح
هـــــــبـــــــه مــــــحــــــمــــــد احـــــــــمـــــــــد احلـــــــمـــــــاديـــــــن
ـــو الـــهـــيـــجـــاء ــ ــ ــم اب ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــيـــصـــل رامــــــــي ابـ فـ
ســــــــــــــنــــــــــــــدس ســــــــــــــامــــــــــــــي عـــــــــــبـــــــــــد عــــــطــــــا
مـــــــــــــــروه حــــــســــــن عــــــــاصــــــــي الــــفــــنــــاطــــســــه
مــــــحــــــمــــــد مــــــــــــــــــازن مــــــحــــــمــــــد املــــــومــــــنــــــي
الــغــنــمــيــني اهلل  عــبــد  الـــرحـــمـــن  عــبــد  رزان 
حـــــــــــــــال حــــــــــســــــــــن زعــــــــــــــــــــل الــــــــــعــــــــــرمــــــــــان
ــره ــ ــ ــرايـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــد احـــــــمـــــــد الـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مــــــــاريــــــــه مـ
رانــــــــيــــــــا نـــــــضـــــــال ابـــــــراهـــــــيـــــــم الــــــــشــــــــراري

ــلـــه ــايـ ــف الـــعـــقـ ــ ـــوسـ ــود يــ ــمــ ــحــ صـــهـــيـــب مــ
اســــــــيــــــــل ســــــــالــــــــم كـــــــــــــرمي اجلـــــــعـــــــافـــــــره
ــبـــد الـــعـــزيـــز اجلـــرابـــعـــه ــلـــي عـ ســــحــــاب عـ
ــد الـــــرحـــــيـــــم عـــــــــواده ــ ــبـ ــ ــد عـ ــمــ ــحــ نـــــــــور مــ
ــه ــ ــردانـ ــ ــي ابـــــــو سـ ــ ــوقـ ــ مـــحـــمـــد جـــمـــيـــل شـ
ــده ــ ــ ــوامـ ــ ــ ــد احلـ ــمــ ــحــ رنـــــــــــاد ابــــــراهــــــيــــــم مــ
ــيـــم مـــحـــمـــد صــالــح ــكـ ــبـــد احلـ مـــحـــمـــد عـ
ــده ــ ــرواشــ ــ الــ ــه عـــبـــد اهلل رشــــيــــد  ــونـ ــمـ ــيـ مـ
خـــــــــالـــــــــد حــــــــمــــــــد ثـــــــــانـــــــــي احلــــــجــــــايــــــا
ــن ــ ــســ ــ مـــــــــــاريـــــــــــا يـــــــــاســـــــــر مــــــحــــــمــــــد احلــ
زمــــــــــــــزم عـــــــــــوض ســـــــالمـــــــه الـــــنـــــوايـــــســـــه
ســـــــاره عـــبـــد الــــرحــــمــــن جـــمـــيـــل مــحــســن
ــه ــبـ ــصـ ــارك اخلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــد مـ ــمــ ــحــ ــود مــ ــ ــمـ ــ ــــحـ مـ
يـــــــــــــــــــــــــارا ســـــــــمـــــــــيـــــــــر حــــــــــســــــــــن عــــــــطــــــــار
بــــــــشــــــــار مــــــحــــــمــــــد قــــــــاســــــــم املـــــقـــــابـــــلـــــه
ــم ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ غــــــفــــــران عــــلــــيــــان مــــحــــمــــد االبـ
ــه ــ ــريـ ــ ــطـ ــ اســـــــــيـــــــــد فـــــــــــــــــراس مــــــحــــــمــــــد مـ
ــيــــم الــنــعــانــعــه عـــطـــا اهلل مــحــمــد ابــــراهــ
مــصــطــفــى فــاضــل مــصــطــفــى الــنــعــيــمــات
بـــــــيـــــــان عــــــــطــــــــااهلل صـــــــبـــــــاح املــــنــــاجــــعــــه
ــنــــات تـــســـنـــيـــم مــــحــــمــــود طـــــالـــــب احلــــســ

فاطمه طارق عبد العزيز الغنمينيساره عمر مصطفى الصادق
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ا     ص ال و ال ري عاع    التصوير ا

كـــــــــــــــــرم ســـــــــــامـــــــــــي احـــــــــــمـــــــــــد الــــــــعــــــــمــــــــرى
ــد الـــــقـــــادر مـــحـــمـــد الـــعـــنـــيـــزات ــبـ تــــذكــــار عـ
احــــــــــمــــــــــد نــــــــــاجــــــــــي عــــــــــــــــــــوده اخلــــــــرشــــــــه
ــــي ــسـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ قـــــــصـــــــي مـــــــحـــــــمـــــــود خـــــــــالـــــــــد الـ
ســــــــــــمــــــــــــاح جــــــــــــهــــــــــــاد عـــــــــــــــــــــــادل شـــــــعـــــــالن
زيـــــــنـــــــب صـــــــالـــــــح مـــــحـــــمـــــد الـــــعـــــمـــــامـــــره
ــان ابـــــــراهـــــــيـــــــم الــــعــــجــــامــــي ــ ــ ــسـ ــ ــ رهــــــــــف حـ
ســـــــــائـــــــــده احــــــــمــــــــد عــــــلــــــي عــــــــيــــــــال عـــلـــي
ــه ــ ــبـ ــ ــاطـ ــ ــطـ ــ لـــــبـــــنـــــى ســـــلـــــيـــــم ثـــــلـــــجـــــي اخلـ
افــــــــنــــــــان نـــــــاجـــــــح ابــــــخــــــيــــــت اجلــــــــــــــــرادات
ـــم الــــــــــــــــرزاز ــ ــيـ ــ ــ ــل ــ ــل احــــــــمــــــــد ســ ــ ــيـ ــ ـــبـ ـــســ ــ ـــل ســ
ــاح بــــــــدران ــ ــتـ ــ ــفـ ــ صــــهــــيــــب مـــــوســـــى عــــبــــد الـ
ــور ــ ــمــ ــ رنــــــــــــــا انـــــــــــــــــور ســــــلــــــيــــــمــــــان ابــــــــــــــو ســ
هــــــــبــــــــه حـــــــــســـــــــام مــــــحــــــمــــــد الــــــــعــــــــالونــــــــه
ــر ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ هــــــــنــــــــادي نـــــــاصـــــــر ابـــــــراهـــــــيـــــــم الـ
ذكــــــــــــــــــــــــــاء غـــــــــــــالـــــــــــــب احـــــــــــــمـــــــــــــد راشــــــــــــــــد
ــدي ــ ــ ــايـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـــه جــــــــهــــــــاد حــــــــاكــــــــم الـ ــ ــشــ ــ ــ ــائـ ــ ــ عـ
ــد ــ ــيــ ــ ــعــ ــ تـــــــــــــقـــــــــــــوى خـــــــــلـــــــــيـــــــــل ذيـــــــــــــــــــــب ســ

اكــــــــــــــــــــرام ســــــــالــــــــم عــــــــــــــــوده احلــــــســــــبــــــان
بــــــــــيــــــــــان احــــــــــمــــــــــد ادملــــــــــــــــــــه الـــــــشـــــــقـــــــور
ــد ــمــ ــي احــ ــ ــنـ ــ ــاء بــــــســــــام مــــحــــمــــد بـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ تـ
املـــــــــرايـــــــــات ســــــــالــــــــم  اهلل  عــــــطــــــا  رؤى 
ــات ــ ــثــ ــ ــديــ ــ ــــف احلــ ــلــ ــ ــى فـــــــيـــــــاض خــ ــ ــجــ ــ ســ
ــام عـــــــرفـــــــات عـــــبـــــداجلـــــبـــــار جـــــــرار ــ ــســ ــ حــ
عـــــــــــــــــال رامـــــــــــــــــــــــــــــز حـــــــــــــــــــــــامت شـــــــــاهـــــــــني
ــران ــمــ ــد ابـــــــو عــ ــ ــمـ ــ ــود احـ ــمــ ــحــ ــد مــ ــ ــمـ ــ احـ
ــــل املــــطــــيــــريــــن ــيـ ــ ــلـ ــ ــم خـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ابــــــتــــــهــــــال بـ
ــات ــفــ ــديــ ــشــ ـــم الــ ــ ــيـ ــ ـــراهــ ــ ايـــــهـــــم كـــــامـــــل ابـ
مــــــــهــــــــا عـــــــــــــــــــواد نــــــــــاصــــــــــر الـــــــــــــزوايـــــــــــــده
ســــــديــــــن مــــتــــعــــب احــــــمــــــد الــــــصــــــرايــــــره
وئــــــــــــــــــام جـــــــــهـــــــــاد ســــــــــــــــــاري املـــــــراعـــــــيـــــــه
قـــــــــيـــــــــس هــــــــــــشــــــــــــام حــــــــــــمــــــــــــاد الـــــــــكـــــــــوز
ــد املــــــــــزايــــــــــده ــ ــمــ ــ ــحــ ــ مـــــــــــــالك خــــــــالــــــــد مــ
ميمونه عــبــد الــوهــاب حــامــد الــصــرايــره
مــــــــــــــرام صـــــــالـــــــح صـــــــيـــــــاح الــــعــــثــــامــــنــــه
ــه ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ مـــــــصـــــــعـــــــب عـــــــــلـــــــــي امـــــــــــــــــني طـ

رهــــــــــــام عــــــاطــــــف مــــحــــمــــد الـــــــــرواشـــــــــده

حنني تيسير خليل القيسيبيان محمد سامح البطاينه
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مــــــــنــــــــى عــــــــــمــــــــــاد مـــــــحـــــــمـــــــد الــــــــــــزرقــــــــــــان
ــه ابــــــراهــــــيــــــم شـــــــــايف الــــكــــوامــــلــــه ــفــ ــيــ ــطــ لــ
ــــى ــسـ ــ ــيـ ــ خـــــــــــالـــــــــــد صـــــــــــالـــــــــــح مـــــــحـــــــمـــــــد عـ
عـــبـــد اهلل مـــــــروان عـــبـــد الــــكــــرمي املــكــاحــلــه
ــيـــعـــديـــن املـــسـ احـــــمـــــد  اهلل  ــد  ــبــ عــ مـــحـــمـــد 

ــال ســلــمــان ــيــ ــان عــ ــمـ ــلـ دانــــيــــه يــــوســــف سـ
ــيــــل الــــزيــــدانــــني ــاعــ ــمــ ــد رائــــــــد اســ ــمـ ــحـ مـ
اســــــــــــــــــالم عــــــــمــــــــر مــــــحــــــمــــــد الـــــــــديـــــــــات
ــد عـــبـــد الــلــطــيــف الـــدســـوقـــي ــالـ ــــالل خـ بـ
ــه ــ ــعـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــز ســــــــالمــــــــه عـــــــلـــــــي الـ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ مــ

ص الصي    ر ال عاع  المتو   التصوير ا
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ية س التحالي ال

والعلوم  للتمريض  احلسني  بنت  عائشة  األميرة  كلية  يف  الطبيه  التحاليل  قسم  تأسس 
الصحية الطبية  يف جامعة احلسني بن طالل عام2013م. ويقدم القسم برنامجا مدته أربع 
سنوات مينح خاللها درجة البكالوريوس يف التحاليل الطبيه. ويتم من خالل هذا البرنامج 
املختبرات  علوم  من  املختلفة  املجاالت  يف  الالزمة  املهنية  واملهارات  العلمية  املعرفة  تقدمي 
واخلارج  الداخل  يف  واخلاصة  العامة  واملختبرات  املستشفيات  رفد  لضمان  وذلك  الطبيه, 
بكوادر مخبرية محترفة تسهم يف حتسني مستوى الرعاية الصحية يف املنطقة. إضافة الى 
تقدمي نخبه من اخلريجني لكسب درجات علمية أعلى مثل املاجستير والدكتوراه يف مجاالت 

التحاليل الطبية.

     يتكون برنامج البكالوريوس يف التحاليل الطبية من 136 ساعة دراسية, يتعلم الطالب من 
خاللها أحدث ما توصلت له علوم التحاليل الطبية. وتتكون املواد الدراسية من محاضرات 
نظرية شاملة إضافة الى مختبرات عملية متنح الطلبة املهارات املخبرية األساسية. وإضافة 
إلى ذلك  يتلقى الطالب خالل الفصل الدراسي األخير من دراسته تدريبا شامال يف املختبرات 
هذا  لهم  ويوفر  امللكية.  الطبية  واخلدمات  الصحة  وزارة  ملستشفيات  التابعة  التشخيصية 
التدريب بيئة احترافية ممتازة لصقل مهاراتهم املخبرية التي اكتسبوها يف مختبرات القسم 
مقاعد  مغادرتهم  قبل  الطبي  الفريق  من  كجزء  العمل  يف  خبرة  ومينحهم  كما  التعليمية. 

الدراسة. 

    ويتطلع القسم إلى أن يكون رائدا إقليميا يف مجال التعليم والبحوث يف العلوم الطبية. 
ونتطلع حاليا لتلبية معايير اجلودة يف العمل األكادميي وتطوير برامجنا مبا يتناسب مع 

التطور املستمر يف التكنولوجيا الطبية .

د.  محمد حسن ابو خليل 
رئيس القسم
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ي   ة الت ي ا  ع
ية س التحالي ال

أ.د. سليم حمود العضايلة
أستاذ

أ. د. عامر منور احلروب 
أستاذ

د.  سليمان محمد النعيمات
أستاذ مشارك

د. سلطان عايش محمد صغير
أستاذ مشارك

د. اسامة يوسف الذنيبات
أستاذ مشارك

اآلنسه رهام دليوان الغنميني
مدرس

د. سيف ممدوح الضمور
محاضر متفرغ

السيدة هبه محمد عبيدات
محاضر متفرغ

السيدة »العيناء املرضية«  عبداهلل اخلوالدة 

محاضر متفرغ

د. حمزه نعيم هنيه
أستاذ مشارك

د. محمد حسن ابو خليل
أستاذ مساعد

السيدة عاتكة محمد الرواضية
مدرس
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ص األو     و ال ري ية    التحالي ال

صــــــــهــــــــيــــــــب مــــــــحــــــــمــــــــد لــــــــطــــــــفــــــــي بــــــــــاز
بــــــــــتــــــــــول احــــــــــمــــــــــد مـــــــحـــــــمـــــــد الــــــــــرفــــــــــوع
ــد ســــــــالــــــــم عــــــــــــــــواد الــــــــهــــــــدايــــــــات ــ ــمــ ــ ــحــ ــ مــ
رامــــــــــــــــــا مــــــظــــــهــــــر مــــــحــــــمــــــد الــــــصــــــالــــــح
يـــــقـــــني بــــــــــاهلل فــــتــــحــــي زكــــــــريــــــــا الــــــرفــــــوع
احـــــــــــــــالم عـــــــــــــــوده مـــــحـــــمـــــد الـــــــذيـــــــابـــــــات
رنــــــــيــــــــم جــــــــمــــــــال يــــــــوســــــــف اخلـــــتـــــاتـــــنـــــه
ــد بــــــريــــــكــــــان اخلــــــــنــــــــازره ــ ــمـ ــ ــحـ ــ هـــــــاشـــــــم مـ
رواء وجــــدي مــحــمــد ابــــو هــاللــه كــريــشــان
رنـــــــــــــــــــــدا مـــــــــــاجـــــــــــد زيـــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــو ركـــــــبـــــــه
مـــــــــامـــــــــون مــــــحــــــمــــــود شـــــــــحـــــــــاده الــــــــــــــزارع
ــــني ــيـ ــ ــــحـ ــبـ ــ ــــصـ دميــــــــــــــا عـــــــلـــــــي بـــــــــــركـــــــــــات املـ
ــد ــعــ زيــــــــــد عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن مــــحــــمــــد اســ
هــــــــاشــــــــم جــــــــهــــــــاد حــــــــــمــــــــــدان الــــــديــــــكــــــي
ــات ــ ــسـ ــ ــريـ ــ ــل اخلـ ــ ــوميــ ــ وســـــــــن ابــــــراهــــــيــــــم هــ
ــان ابـــــــــو ذوابـــــــــه ــمــ ــيــ ــلــ ــد ســ ــ ــمــ ــ ــنــــيــــم احــ تــــســ
مــــــــــــــــــــــالك صــــــــــــــابــــــــــــــر عـــــــــــلـــــــــــي جــــــعــــــفــــــر
نـــــــــــــــــــور حــــــــــــســــــــــــام تــــــــــوفــــــــــيــــــــــق مـــــصـــــلـــــح
ــان ابــــــــــو ركـــــب ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مــــحــــمــــد صــــــالــــــح سـ
ـــن ــ ــاديــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــني هـــــــــــــــــــارون احلـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ديــــــــنــــــــا حـ
ــاب ــ ــطـ ــ خـ ال  هـــــــــــــــــارون  فــــــــــــــراس  اهـــــــيـــــــب 
بــــــــيــــــــان مـــــحـــــمـــــد صــــــــالــــــــح الـــــــرواضـــــــيـــــــه
يــــــــــــونــــــــــــس ســــــــهــــــــيــــــــل رشــــــــــــيــــــــــــد عــــــــــوض
ــي ــ ــبــ ــ ـــزعــ ــ الـ اهلل  عـــــــبـــــــد  احــــــــمــــــــد  اميـــــــــــــن 

يـــــــوســـــــف ابــــــــراهــــــــيــــــــم صـــــــالـــــــح غـــنـــمـــه
ســــــــــــــــاره مــــــــجــــــــدى شــــــــــحــــــــــاده جـــــــوبـــــــان
ــر مـــــحـــــمـــــد الـــــقـــــاســـــم ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ســــــــهــــــــام تـ
السعيدين هوميل  الرحيم  عبد  ضحى 
ــلـــي ــمــــد عــــبــــد الـــــــهـــــــادى زيــــــــد املـــجـ مــــحــ
ــده ــ ــ ــريـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــد الـ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ــــس مــــــــاهــــــــر مــ ــ ــيـ ــ ــ قـ
ــم احــــــمــــــد مـــــصـــــبـــــاح احملـــيـــســـن ــيــ ــنــ ــســ تــ
ــنــــي مـــفـــرج ــود بــ ــمــ ــــك مـــحـــمـــد مــــحــ ــالـ ــ مـ
اميـــــــــــــــان عـــــــــدنـــــــــان ســــــــامــــــــح رواشـــــــــــــــده
عــبــد الــرحــمــن عـــقـــاب احـــمـــد صــوافــطــه
ــلــــيــــف الـــقـــطـــامـــني اســــــمــــــاء مــــحــــمــــد خــ
ــلــــه رفـــــــيـــــــده احــــــمــــــد بـــــــركـــــــات الــــعــــضــــايــ
ــره ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ اســـــــــــــــراء عــــــــدنــــــــان ذيـــــــــــــاب الـ
ــــرمي الـــثـــوابـــيـــه ــكـ ــ وســـــــام عــــــوض عـــبـــد الـ
ســـــــــــــــــــارة حــــــــســــــــن احــــــــــمــــــــــد احلــــــــايــــــــك
يــــــقــــــني عــــــلــــــي مـــــحـــــمـــــد الـــــســـــحـــــالـــــني
املـــــــــعـــــــــانـــــــــي مـــــــــــــوســـــــــــــى  لــــــــــــــــــــؤي  رمي 
ــجـــــالـــــني افـــــــــنـــــــــان حــــــمــــــد حــــــســــــن الـــــعـــ
ريــــــــــــــــــان كـــــــــمـــــــــال جـــــــبـــــــريـــــــل الـــــــــبـــــــــدور
احلـــــمـــــود احــــــمــــــد  مــــحــــمــــد  اهلل  عـــــبـــــد 
ــن الــــرفــــايــــعــــه ــ ــسـ ــ اكـــــــــــــرام ابــــــراهــــــيــــــم حـ
ــام ــ ــيــ ــ ــقــ ــ رشــــــــيــــــــد عــــــــــبــــــــــداهلل رشــــــــيــــــــد الــ
ــراد ــو مـ ــاد مــحــمــود عــبــد الــــــرؤوف ابــ ــنـ ريـ
ســــــــــــــــــاره هـــــــــشـــــــــام كـــــــــمـــــــــال الــــــصــــــقــــــور

رفاد عادل اصبيح الفراهيد
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نـــــوافـــــلـــــه اهلل  عــــــبــــــد  مـــــــاهـــــــر  عـــــــــبـــــــــداهلل 
بــــــيــــــان مــــحــــمــــد ســــــالمــــــه ابــــــــــو ســـــرحـــــان
غــــــــســــــــق عــــــــلــــــــي مـــــــحـــــــمـــــــد الــــــــــــغــــــــــــزاوي
ـــم الـــســـمـــيـــحـــيـــني ـــلـ ــويـ ــل عـــــايـــــش ســ ــايــ ــثــ مــ
آيـــــــــــــــــه مــــــــهــــــــنــــــــد صــــــــــــــــــــــادق اخلـــــــــضـــــــــري
انـــــــــــــــــــــــس مـــــــــــــــاهـــــــــــــــر كـــــــــــــــامـــــــــــــــل عـــــــــــــــــوده
ذوابــــــــــــه ابــــــــــــو  مــــــحــــــمــــــود  ولــــــــيــــــــد  اروى 
مــــــيــــــســــــم عـــــــلـــــــي مـــــــــوســـــــــى اخلــــــاليــــــفــــــه
احــــــــمــــــــد خــــــــالــــــــد اســـــــمـــــــاعـــــــيـــــــل عــــــــــادي
ــه ــراونـ ــكــــرمي الـــطـ ــه مــحــمــد عـــبـــد الــ ــامــ اســ
ــي ــطــ ــيــ ــنــ شــــــــــــــروق مـــــحـــــمـــــد احـــــــمـــــــد احلــ
الــــعــــصــــيــــفــــات ســـــــالـــــــم  ســـــلـــــيـــــمـــــان  رمي 
ــالــــني ــتــ ــد الـــــــــــــــرزاق اخلــ ــ ــبـ ــ وئـــــــــــام اكـــــــــــرم عـ
النــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــراس مـــــــــنـــــــــصـــــــــور اصـــــــــــــالن
بـــــــــشـــــــــرى بــــــهــــــجــــــت فــــــهــــــمــــــي جـــــــــوارنـــــــــه
ســــــــــــــــــاره عــــــــــــــــــارف شــــــفــــــيــــــق احملــــــامــــــيــــــد
ــــده ــوالـ ــ ــيـــظ اخلـ ــفـ ــد احلـ ــبـ ــال عـ ــمــ رامـــــــا جــ

ــان الـــعـــطـــون ــيــ ــمــ ــيــــمــــان ظــ ــلــ مـــحـــمـــد ســ
ــره ــ ــافـ ــ ــعـ ــ ــــد اجلـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــد احـ ــ ــمــ ــ ــران احــ ــ ــ ــفـ ــ ــ غـ
ــون ــ ــتــ ــ ــه ابـــــــــــو زيــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــ ســـــــــــــاره صـــــــايـــــــل اب
املـــــــراعـــــــيـــــــه مــــــحــــــمــــــد  خـــــــــالـــــــــد  رؤى 
ــاه ــ ــ ــضـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــل عــــــــلــــــــي الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ مــــــــــاســــــــــه جـ
الــــشــــويــــات ــمــــد  مــــحــ اهلل  عــــبــــد  خـــــالـــــد 
شـــــــــــــوق فــــــــايــــــــز هــــــــوميــــــــل الـــــــــــزوايـــــــــــده
ــلـــخ ــيـ ابـــــــراهـــــــيـــــــم صــــــــــالح ابـــــــراهـــــــيـــــــم تـ
ربـــــــــــــى عـــــــلـــــــي ســــــلــــــيــــــمــــــان اخلــــــــــنــــــــــازره
حــــــــــمــــــــــزه عـــــــــــــــــــوده فــــــــــالــــــــــح الـــــــبـــــــلـــــــوى
ــــس ــويـ ــ ــسـ ــ ــود الـ ــ ــعــ ــ ــســ ــ مــــــــاريــــــــا خـــــــالـــــــد مــ
الــــهــــنــــيــــنــــي يــــــــاســــــــني  اســــــــــامــــــــــه  رؤى 
مــــــالــــــك حـــــســـــني يــــــوســــــف ابــــــــــو ريـــــالـــــه
شـــــــــــــــذى خــــــــــالــــــــــد يــــــــــوســــــــــف لـــــويـــــســـــي
اســـــــــــــــــــــــراء خــــــــــالــــــــــد ذيــــــــــــــــب املـــــــعـــــــانـــــــي
ــم الـــقـــطـــاطـــشـــه ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ســــــــاره صــــائــــب ابـ
الــــعــــوضــــات اهلل  بــــــــــراء صــــــــالح ضــــيــــف 

امـــــــــــيـــــــــــره نــــــــــاصــــــــــر تــــــــوفــــــــيــــــــق مــــــــكــــــــاوى
الــــــــــشــــــــــريــــــــــده عــــــــــلــــــــــي  رزق  رهــــــــــــــــــــف 
ايــــــــــهــــــــــاب مــــــســــــلــــــم مـــــــحـــــــمـــــــود احلـــــســـــن
ــم مــــحــــمــــود مــصــطــفــى ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ ــه ابــ ــيــ ــمــ ســ
اســـــــــــــــــــل مــــــــحــــــــمــــــــد خــــــــلــــــــيــــــــل زرقـــــــــــــــــــان

حـــــــــنـــــــــني مــــــــحــــــــمــــــــد خـــــــــيـــــــــر كــــــنــــــعــــــان
رهــــــــــــــــــــــــف عــــــــــطــــــــــيــــــــــه عــــــــــــطــــــــــــا زبــــــــــــن
عــــــــــــــال ســــــــــــامــــــــــــي طــــــــــــــه اخلـــــــتـــــــاتـــــــنـــــــه
نــــــــــــــــدى هـــــــيـــــــثـــــــم شـــــــفـــــــيـــــــق املـــــــعـــــــانـــــــي
اســـــــمـــــــاء مــــحــــمــــد نـــــبـــــهـــــان طـــــعـــــم اهلل

عـــــــــــــال مـــــــــــاهـــــــــــر نـــــــــــــــــــــواف ابـــــــــــــــــو فـــــــــرج

بوران محمد ضيف اهلل اخلوالده
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ــه ــيـ ــرواضـ بـــتـــول ضـــيـــف اهلل اســـمـــاعـــيـــل الـ
مــــــحــــــمــــــد مــــــــاهــــــــر مــــــحــــــمــــــد الــــقــــيــــســــي
جــــــــــــــــــود ولـــــــــــيـــــــــــد فـــــــــــايـــــــــــز الـــــــــــــشـــــــــــــراري
ــعــــه ــايــ ــرفــ ســـــنـــــدس مــــحــــمــــد ابـــــراهـــــيـــــم الــ
ــلــــب الـــعـــكـــايـــلـــه ــبــــد املــــطــ ــر عــ ــقــ ــــد صــ ــمـ ــ احـ
راشــــــــــــــــــــد مـــــــجـــــــحـــــــم صــــــــــالــــــــــح الــــــــزبــــــــن
شــــــهــــــد عــــــــــــوض مــــــحــــــمــــــود الـــــــصـــــــرايـــــــره

شــــــــــــــــذى يــــــــــوســــــــــف امــــــــــــــــني الــــــقــــــصــــــص
نــــــــــــــــــــوال فــــــــــــرحــــــــــــان بـــــــخـــــــيـــــــت الــــــــزعــــــــق
ربـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــســـــــــــــام احـــــــــــــمـــــــــــــد عـــــــــــاشـــــــــــور
ــل ابـــــــــــو درويـــــــــــش ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ـــه خـ ــ ـــل ــقــ ــ شــــــمــــــس عـ
عــــبــــدالــــعــــزيــــز مــــــــــروح عــــــــوض الــــســــواملــــه
ــوره ــ ــطــ ــ الــ عــــبــــداحلــــمــــيــــد  اســـــــامـــــــه  رزان 
ســـــــــمـــــــــاح ســـــــــالمـــــــــه عـــــــلـــــــي الـــــنـــــعـــــانـــــعـــــه
ــقـــــص ــ ــــصـ ســـــــــجـــــــــى نـــــــــــائـــــــــــل جـــــــمـــــــيـــــــل قـ
احـــــــــمـــــــــد مـــــــحـــــــمـــــــود حـــــــســـــــن عـــــــالونـــــــه

دانــــــــــــــه ضــــــــــــــرار مـــــحـــــمـــــد الـــــــصـــــــرايـــــــره
اســــــمــــــاعــــــيــــــل نــــــــــــــــــــادر  جـــــــمـــــــيـــــــل  رمي 
رهــــــــــــــــــف جـــــــــــهـــــــــــاد تـــــــيـــــــســـــــيـــــــر عـــــــــوض
فــــيــــصــــل غــــــــــــازي خــــلــــيــــل ابــــــــــو زيـــــتـــــون
ــوه ــ ــصـ ــ طـــــــــــــــارق زيـــــــــــــــاد خــــــــالــــــــد ابــــــــــــو حـ
عــــــــــــــواد بــــــــــــــن  عـــــــــلـــــــــي  نـــــــــــايـــــــــــل  االء 
ــد املـــــــراعـــــــيـــــــه ــ ــمــ ــ ــحــ ــ مــــــــعــــــــاذ خــــــــالــــــــد مــ

وفـــــــــــــــــاء احـــــــــمـــــــــد حـــــــســـــــن احملــــــامــــــيــــــد

بـــــــتـــــــول مـــــــاجـــــــد جـــــمـــــيـــــل اجلـــــــــوابـــــــــره
هـــــــــمـــــــــام هـــــــــشـــــــــام مــــــحــــــمــــــد جنــــــــــــــادات
ــره ــ ــمــ ــ عـــــــــــبـــــــــــاده عـــــــــصـــــــــام مــــــحــــــمــــــد ضــ
ــر ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــصــ ــ نـــــــــــــــــور نـــــــــــاصـــــــــــر كـــــــــــمـــــــــــال الــ
ــان ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــشـ ــ ــ رنـــــــــــــا زيــــــــــــــــاد مـــــصـــــطـــــفـــــى الـ
ــة ــ ــايــ ــ ــنــ ــ ســــــــــنــــــــــدس كــــــــــمــــــــــال حــــــــســــــــن عــ
ــى ســــــــــعــــــــــود ثــــلــــجــــي ــ ــ ــسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ انـــــــــــســـــــــــام عـ
تــــــــــــــــــاال حـــــــــــامـــــــــــد عـــــــــيـــــــــد ســــــلــــــيــــــمــــــان
ــيـــمـــي ــمـ ــتـ تـــــــبـــــــارك انـــــــــــور مــــصــــطــــفــــى الـ

زيد حيدر عبد ربه القدمياتبسيم سلطان محمد درسآيه محمد ربيع اخلوجه
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العمادات والمراكز
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أ. د. صالح فايز الشراري
ق.أ.  عميد شؤون الطلبة

    تضطلع عمادة شؤون الطلبة يف اجلامعة بدور كبير ومميز يف حتقيق رسالة اجلامعة باعتبار الطالب محور 
العملية التعليمية والتربوية، فتهتم العمادة بشخصية الطالب بشكل متكامل يشمل اجلوانب النفسية واالجتماعية 
واملادية، ونظرا لذلك تتولى العمادة اإلعداد والتخطيط  والتنفيذ لتقدمي أفضل اخلدمات لطلبة اجلامعة, ورعاية 
وصقل قدراتهم ومواهبهم يف مختلف املجاالت الثقافية, واألدبية, والرياضية, والفنية, واالجتماعية، من خالل توفير 
الكوادر املؤهلة من املوظفني والفنني وكافة املرافق واللوازم التي يحتاجها الطلبة ملمارسة هواياتهم وتنمية قدراتهم 
والعربية من خالل  األردنية  التعارف بني طلبة اجلامعة، وطلبة اجلامعات  أجواء  تهيئة  العمادة على  كما حترص 
عقد اللقاءات املختلفة، كالورش, والندوات, واملؤمترات, سواء يف جامعة احلسني بن طالل أو يف اجلامعات األردنية 

والعربية. 
  كما تسعى العمادة لتأمني كافة اخلدمات التي يحتاجها الطلبة خالل مسيرتهم األكادميية، ومساعدتهم على 
إيجاد احللول املناسبة لكل ما يعكر صفوها مع قيامها على وضع اخلطط غير املنهجية الفصلية التي تسهم يف 
وتعزيز  الواحد،  الفريق  بروح  العمل  والقيادة وحثهم على  والوطن  بواجباتهم جتاه اجلامعة،  الطلبة  تعميق حس 
الكتاب  إعداد  وعلى  يعلو«  »احلق  الفصلي لصحيفة  اإلصدار  على  العمادة  تشرف  كذلك  التطوعي،  العمل  مفهوم 
السنوي للجامعة » أحفاد النهضة« و دليل الطالب السنوي، وإصدار كافة املطبوعات والنشرات وامللصقات املتعلقة 
مبهام وخطط ونشاطات الطلبة والعمادة على حد سواء، كما يوجد يف العمادة إدارة متخصصة تتولى إدارة مساكن 

الطالبات واإلشراف عليها ؛ 
واألندية  الطلبة  احتاد  مجلس  انتخابات  إجراء  سنويًا  العمادة  عليها  وتشرف  تقوم  التي  الرئيسة  املهام  ومن   
الطالبية  من خالل إعداد اللجان والكوادر، واإلعالنات املتعلقة بكافة إجراءات العملية االنتخابية، وإقامة احتفال 

التخريج السنوي .
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السيد طه أحمد الطورة
مساعد العميد لشؤون الطلبة

د. بشير تركي كريشان
ق.أ.  عميد شؤون الطلبة لغاية ٢٠٢٢/٨/٧

السيدة نور محمد الرواشدة
مساعد العميد لشؤون السكنات

السيد أمين موسى احلماديني
مساعد العميد لشؤون األنشطة

د. حسني علي اللواما
نائب العميد لغاية ٢٠٢٢/٨/١١ 
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السيدة بثينة عبد اهلل الشقيرات 
مدير الدائرة

للطلبة،  املختلفة  اخلدمات  وتنفيذ  إدارة  على  شعبها  خالل  من  الطالبية  والرعاية  اخلدمات  دائرة  تعمل      
بالتنسيق مع اجلهات املختلفة ذات العالقة يف اجلامعة، حيث تضطلع الدائرة  بتقدمي اخلدمات والرعاية املختلفة 
والنشرات األخرى  السنوي،  الطالب  الهويات اجلامعية، وتوزيع دليل  العمل على إصدار  لطلبة اجلامعة من حيث 
التي تفيد الطالب يف التعرف إلى أهم التعليمات الالزمة لسير العملية الدراسية، والقيام على تنظيم ملفات الطلبة 
التي يحفظ فيها كل ما يرتقى مبسيرتهم داخل اجلامعة خالل فترة دراستهم، كما تعمل على توزيع بريد الطلبة 
الداخلي، واخلارجي واإلعالن عن املفقودات املادية والعينية، وإرجاعها للطلبة، والعمل على متابعة أحوال الطلبة 
وإعانتهم من خالل برنامجي  الطلبة احملتاجني  املعدة من اجلامعة ملساعدة  البرامج  املادية واالجتماعية، وتنفيذ 
القروض، واملنح، وتشغيل الطلبـة، ومساعدة الطلبة عند قبولهم على إيجاد السكن املناسب لهم عن طريق التواصل 
مع املجتمع احمللي، وإجراء التنسيق الالزم لتوفير املسكن املالئم للطالب وتقوم الدائرة بتقدمي النصح اإلرشادي 
والتوجيه الطالبي عن طريق حتفيز الطلبة نحو السلوك األخالقي القومي وتعزيز روح التعاون والتفكير اإلبداعي 
والسمو يف الثوابت والتوجهات، واإلعداد والتنفيذ الحتفال تكرمي الطلبة املتفوقني علميا واملتميزين يف األنشطة 
اجلامعية املوازية كل فصل دراسي والقيام بإعداد لوحات شرف اجلامعة والكليات ومتابعة التأمني الصحي والتأمني 

على احلياة لطلبة اجلامعة، وتضم الدائرة الشعب التالية:
١- شعبة اخلدمات الطالبية.          ٢- شعبة املنح والقروض.
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ر ا دا  ال
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رئيس شعبة اإلرشاد النفسي
ــيــــل الـــــــرواشـــــــدة ــمــ اآلنــــــســــــة مــــيــــســــاء جــ

رئيس شعبة املنح والقروض
ــم الـــســـعـــيـــدات ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــيــــد فــــــــادي إبـ الــــســ

رئيس فرع احوال الطالب
السيدة أسراء محمود صالح

رئيس شعبة
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  تسعى الدائرة وفقا لفلسفة وتطلعات اجلامعة لتأمني الطالبات مبساكن معيشية، حيث وفرت اجلامعة سكنا خاصا 
بالطالبات يف اجلهة املقابلة لبوابة اجلامعة الرئيسية، إضافة إلى سكنات مستأجرة استوعبت خالل العام اجلامعي احلالي 

٢٠١6/٢٠١5 م  ما يزيد عن )٢4٠٠( طالبة، ويحتوي كل من هذه السكنات على صالة مطالعة، ومصلى، وصالة تلفاز.
تثقيفية،  برامج  سلسلة  خالل  من  للطالبات  وتثقيفي  توجيهي  بدور  القيام  على  الطالبات  مساكن  دائرة  وتعمل    

ومحاضرات، ودورات سالمة عامة، وبرامج ترويحية كالرحالت، واملشاركة مبعارض و بازارات داخل اجلامعه .
 كما تقوم الدائرة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة بدور إرشادي وتوجيهي مبساعدة الطالبات على التكيف والتفاعل 
األخالقية  املنظومة  وتعزيز  اجلامعي،  للتكيف  ومحاضرات  عمل،  ورشات  عقد  خالل  من  اجلامعية  احلياة  مع  اإليجابي 

للطالبات.
 وتقوم على خدمة الطالبات ورعايتهن )٢5( مشرفة للمساكن و)١6( عاملة نظافة، باإلضافة إلى الكادر اإلداري املتواجد 

يف العمادة. 
وتضم الدائرة الشعب التالية:

١- شعبة اإلشراف ورعاية الطالبات.     ٢- شعبة اخلدمات. 

السيده منتهى اسماعيل الشقيرات
مدير الدائرة
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السيدة إميان سليمان الشاويش
رئيس شعبة اخلدمات بالوكالة

السيدة أحييه سالم أبو هاللة
رئيس شعبة األشراف ورعاية الطالبات بالوكالة
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د. أسامة علي احلسنات
مدير الدائرة

تسعى الدائرة وفقا لفلسفة اجلامعة إلى نشر الوعي الرياضي وتأهيل الطلبة املمارسني لألنشطة الطالبية املختلفة  من حيث 
تنمية وصقل شخصية الطالب اجلامعي يف جميع النواحي بدنيا، ونفسيا، وعقلي، واجتماعيا، والعمل على رفع املستوى الفني 
لالعبي املنتخبات والفرق الرياضية املمثلة للجامعة، والسعي للحصول على مراكز متقدمة للبطوالت  احمللية واخلارجية 
التي ينظمها االحتاد الرياضي للجامعات األردنية، مع السعي لتوسيع قاعدة التعارف بني طلبة اجلامعة الرياضيني وطلبة 
األقطار العربية املجاورة.  كما تقوم الدائرة باستقطاب الطلبة املتفوقني رياضيا من أعضاء املنتخبات الوطنية وأندية الدرجة 
األولى ومديريات التربية والتعليم لرفد منتخبات اجلامعة بالالعبني املميزين  مع إبراز دور اجلامعة يف خدمة املجتمع احمللي 

والتعاون معه لنجاح البرامج الرياضية املتعددة والعمل على زيادة التفاعل الرياضي معه.     
وتتولى الدائرة أيضًا، إعداد وتنفيذ اخلطط الفصلية والسنوية، فيما يتعلق بالنشاطات الطالبية الرياضية  واملعسكرات، والسعي 
إلى عقد الندوات الرياضية التي تتعلق بالتدريب للمشرفني والرياضيني واملجتمع احمللي بهدف رفع كفاءة التدريب الرياضي، 
عالوًة على توفير الكادر الوظيفي املؤهل واملناسب لالرتقاء باملسيرة الرياضية للجامعة ومتكني طلبتها مبمارسة هواياتهم 

الرياضية يف جميع األلعاب الفردية واجلماعية.
 وتقوم الدائرة بتنفيذ اختبارات التفوق الرياضي اخلاص بقبول الطلبة يف اجلامعة على نظام التفوق الرياضي، لرفد الفرق 

الرياضية بالعناصر املتميزة يف األلعاب املختلفة.  
وتضم الدائرة الشعب اآلتية: ١-  التدريب والتأهيل.   ٢-  التنظيم واإلدارة.  ٣- الصاالت واملالعب اخلارجية.
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السيد زيد عوض النعيمات
رئيس شعبة التنظيم واإلدارة

ر ا دا  ال

�ملغربي �ل�ضالم  عبد  عماد 

�لغني عنينيبنينيد  ننينياينينيف  حمنينيمنينيد 
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د. سامر جميل القرالة
مدير الدائرة 

أنشطة مختلفة هدفها تطوير وصقل  توفير  إلى  الرامي  التربوي  الهدف  انسجاما مع  الدائرة  أنشئت 
شخصية الطالب اجلامعي وتقوم الدائرة بتوفير أنشطة ثقافية وفنية واجتماعية للطلبة. 

و تقوم الدائرة بإعداد برامج فصلية، تتضمن إقامة العديد من الندوات واحملاضرات كما وتقوم مساهمة 
منها بإبراز املواهب الطالبية، من خالل عقد دورات تدريبية للطلبة املوهوبني يف مجال الرسم، واخلط، 

والزخرفة، واملوسيقى، والشعر، والتمثيل، ومهارات األشغال اليدوية.
، والعملية التعليمية   تسعى الدائرة إلى تطوير ذاتها من خالل العمل اجلاد واملوصول خلدمة الطالب أواًلً
بشكل عام، وصقل شخصية الطالب يف جميع ميادينها من خالل االنشطة غير املنهجية واملوجهة ثانيًا. 

وتضم الدائرة الشعب اآلتية
النشاط الفني 

تشرف الشعبة  على كافة االنشطة ذات الطابع الفني والترويحي واحلفالت الفنية داخل حرم اجلامعة 
تشارك  والتي  واملسرحي  الشعبي  للفلكلور  اجلامعة   فرقة  وتدريب  إعداد  على  عملت  كما  وخارجها، 

باحتفاالت اجلامعة كافة.
النشاط الثقايف:

تشرف الشعبة على النشاطات ذات الطابع الثقايف التي تنظمها الدائرة، والتي من شأنها إبراز املواهب 
الطالبية مثل: التمثيل، واملسرح، واإلخراج....الخ.
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محمد أبراهيم أبو صالح

ر ا دا  ال
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السيد غاصب نايف اخللفات
مدير الدائرة

 تهدف دائرة الهيئات واملجالس الطالبية إلى صقل موهبة الطالب وتوجيهها بالشكل الصحيح والعمل على إخراج املوهبة 
بأفضل شكل، بحيث يكون للطالب بعد تخرجه من اجلامعة موهبة مصقولة بأفضل األشكال، ولتكون لديه خلفية تامة عن 

النشاط الطالبي أوال وهوايته ثانيا.
وهي خطوة مهمة نحو بناء طلبة ذوي نشاط وتفاعل اجتماعي متميز يف الكثير من املجاالت، باإلضافة إلى معرفة كيفية 

تكوين العالقات واحترام ثقافة اآلخرين مهما كانت.
وتسعى الدائرة إلى تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطلبة وصقل الشخصية الطالبية من خالل إتاحة املجال أمام الطلبة 
ليستكشفوا قدراتهم اخلاصة فيعملوا على تنميتها وإتاحة الفرص أمامهم ملمارسة هواياتهم وأنشطتهم املفضلة عن طريق 

الهيئات واملجالس الطالبية.
األنشطة  تنظيم  وإكسابهم اخلبرة يف  املختلفة،  الفعاليات  للمشاركة يف  دور طلبة اجلامعة  تعزيز  الدائرة يف  رسالة  وتكمن 

الطالبية، وإدارتها ونشر الوعي مبفهوم القيادة واخلصائص التي يجب أن تتوافر يف شخصية الطالب ليكون قياديا.
األهداف :

انطالقا من رسالة اجلامعة وأهدافها تسعى دائرة الهيئات واملجالس الطالبية يف عمادة شؤون الطلبة إلى حتقيق األهداف 
اآلتية:

١- تنمية روح التطوع والعطاء لدى الطلبة بغرض صقل شخصية الطالب اجلامعي، وبناء شخصيته املتوازنة.
٢- إبراز خصائص القيادة يف الطالب اجلامعي، ودور البيئة اجلامعية يف تفعيل شخصية القائد.

٣- احملافظة على قاعدة املشاركة الطالبية الواسعة يف صياغة القرارات، وتشجيع أسلوب التفاعل احلضاري املبني على 
احترام اآلخرين فكرًا وممارسة.
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السيد محمود  خضر حميدات
رئيس شعبة املجالس

ر ا دا  ال

السيد فارس موسى اخلاليفة
رئيس شعبة الهيئات الطالبية
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السيد سليمان حامد عليدي 
 مدير املكتب
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الرؤيا -
أن يكون شبابنا مسلحني باملهارات الالزمة للنجاح يف سوق العمل، وقادرين على االبتكار والريادة، وأن يكونوا مواطنني فاعلني يف 

مجتمعاتهم
الرسالة-

العمل على تدريب وتأهيل طلبة اجلامعة عن طريق إكسابهم مهارات مهنية وكفايات شخصية لتحقيق أهداف التنمية والتشجيع 
على اإلبداع والتميز من خالل التعاون مع مؤسسات املجتمع املدني اخلاصة والعامة للوصول إلى االستثمار األمثل لطاقات أبناء 

الوطن الكامنة, مما يزيد من فرص توظيفهم ومتهد لهم مسارًا وظيفيًا ناجحًا
األقسام

- أخصائي إرشاد وظيفي:
الختيار  املختلفة  الدراسة  مراحل  خالل  الطالب  وإرشاد  توجيه  إلى  )الفردي/اجلمعي/االلكتروني(  الوظيفي  اإلرشاد  يهدف 

التخصص املناسب واملهنة املناسبة للطالب بناًء على قدراته واستعداداته البدنية والعقلية وميوله التعليمية والوظيفية .
وتسعى شعبة اإلرشاد الوظيفي دائما إلى حتقيق الطموحات والتطلعات املهنية للطالب وتأهيله لدخول معترك احلياة بتمكن 
واقتدار, وتزويد الطالب اجلامعي باملعرفة الالزمة لتحاشي الوقوع يف أي أخطاء مهنية املتمثلة يف صعوبة اختيار وحتديد املسار 

املهني، وعدم القدرة على البحث عن الشواغر الوظيفية واقتناص الفرص الوظيفية.
وتضم شعبة اإلرشاد الوظيفي : اإلرشاد الفردي, اإلرشاد اجلمعي, اإلرشاد االلكتروني وبرامج وورش العمل التوعوية.

- منسق نشاطات وتشبيك:
وبناء  اتصال  قنوات  وفتح  واخلاصة,  العامة  القطاعات  العمل يف مختلف  بأرباب  واخلريجني  الطلبة  ربط  إلى  التشبيك  يهدف 
عالقات إستراتيجية ودائمة مع الشركاء ذات العالقة من مؤسسات القطاع العام واخلاص واملؤسسات املانحة ومؤسسات املجتمع 
, وإيجاد فرص عمل دائمة ومؤقتة للطلب خالل  املدني واملهنية وجمعيات األعمال واخلريجني من اجلامعات واحملافظة عليها 

مراحل الدراسة وبعد التخرج.
-منسق شعبة اخلريجني:

جناحهم  قصص  ونشر  الوظيفي  وضعهم  ملتابعة  اخلريجني  مع  املستمر  التواصل  إلى  دائمًا  طالل  بن  احلسني  جامعة  تسعى 
واالستفادة من جتاربهم وخبرتهم ملعرفة مدى مواءمة مخرجات التعليم من اجلامعة مع حاجات ومتطلبات سوق العمل, وزيادة 
والئهم وانتمائهم للجامعة من خالل مشاركتهم يف الفعاليات والنشاطات املختلفة التي تقيمها اجلامعة مثل الندوات واملؤمترات.

منسق إداري وتدريب:

السيد سليمان عطا اهلل أبو طويلة
رئيس شعبة التدريب  بالوكالة

ر ا دا  ال

سالم عبداهلل العزازمة

�لهباهبه �ملعطي  عبد  روينينيده  �ل�ضيدة 
رئيس  شعبة  اخلريجني

�أحمد نايف �ل�ضمري
رئيس فرع
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السيد عناد سليمان اجلازي
مديراملكتب

   جاء انشاء هذه الدائرة يف العام اجلامعي ٢٠٠6/٢٠٠5م، بناًء على اهتمام من إدارة  اجلامعة   لتأخذ على عاتقها رعاية الطلبة 
األكادميي  املناخ  وتوفير  والسلوكي  الدراسي  الوضع  ومتابعة  املدروسة  والبرامج  وثقافيا من خالل اخلطط  ذهنيا  الوافدين 
واالجتماعي للطلبة العرب الوافدين الدارسني يف مختلف كليات اجلامعة ،ومتكينهم من التأقلم والتعايش، وتسهيل سبل 

احلياة أمامهم.
  ويأتي تأسيس املكتب بهدف متابعة جميع املشكالت التي يواجهها الطلبة داخل اجلامعة وخارجها ومتابعة أدائهم خالل 
فترة دراستهم بالتعاون والتنسيق مع املستشارين وامللحقني الثقافيني يف سفارات بلدانهم يف اململكة وتنظيم  خطة نشاطات 

ذات صبغة ثقافية وفنية.
  ويضطلع املكتب باملهام التالية:

١- إعداد ملف محوسب لكل طالب مبينا عليه: االسم، واجلنسية، والكلية، والتخصص، وعنوان السكن، ورقم الهاتف،  
وجميع املعلومات املتعلقة به .

اجلامعة  فلم  مشاهدة  تتضمن   دراسي  عام  كل  بداية  يف  واألجانب  العرب  للطلبة  تعريفي  برنامج  خطة  إعداد   -٢
الوثائقي وجولة يف احلرم اجلامعي تتضمن املكتبة، الكليات، املراكز العلمية، واملرافق العلمية األخرى.

٣- مساعدة الطلبة العرب واألجانب يف إيجاد السكن املناسب لهم، وتوفير سكن خاص بالطالبات.
4- مساعدة الطلبة  العرب واألجانب بشأن إقاماتهم وجتديدها يف األردن.

مع  التنسيق  و  بالتعاون  دراستهم  فترة  خالل  والصحية  االجتماعية  وأوضاعهم  األكادميي  الطلبة  أداء  متابعة   -5
املستشارين لدى سفاراتهم يف األردن.

6- مشاركة الطلبة العرب واألجانب يف احتاد طلبة اجلامعة.  
٧- إنشاء )نادي أصدقاء الطلبة العرب واالجانب ( ُيعنى بدمج الطلبة العرب واألجانب مع طلبة اجلامعة .

٨- التنسيق مع امللحق الثقايف يف اجلامعة  بشأن الطلبة  العرب واألجانب املبعوثني من وزارة التعليم العالي و البحث 
العلمي األردنية .

9 -توثيق العالقات و تبادل املعلومات حول مسيرة الطلبة العرب واألجانب مع امللحقني .
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السيد حسام سليمان الزركلي
رئيس الديوان بالوكالة

السيدة غدير �بر�هيم �حلويطي
مديرة املجمع السكني

دا  العماد

�ل�ضيد خالد �ضليمان �لقطامن
مدير مركز

عامر مو�ضى �ضيف �هلل عبد�لد�مي
عندليب �حمد �بو دروي�ش

وفاء ح�ضن �لرو��ضدة
هيا �ضالمة �بو هاللة

منار ر�ضو�ن �لعظم
�أمل �ضالمة �بو هاللة

رمي مفلح �لذيابات
تغريد هالل �ملحاميد

رياد حممد �لرفايعة
�ضاحلة علي �خل�ضمان

فاطمة حممد �حل�ضنات
هنا حممد �جلازي

زيد منيف كريشان
ماجدة طايع �بو �ضريتح

نعامي حمد �لعر�قدة
�بتهاج �حمد �لبدور
منال �حمد قباعة
�آمنة �حمد �لدقور

�ضهام خليل �ل�ضعيدين
�أمرية ذياب القطيشات

فريوز حممد �لرز�ع
عبري علي �لبدور

��ضعاف عبد�هلل �لنعيمات
هدية م�ضحي �ضليمان
ب�ضمة حممد �لعود�ت
عصام محمد كريشان
أبتهاج أحمد البدور

أميرة أحمد الرواشدة
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أ. د. عادل عبدربه آل خطاب 
العميد

ُأنشئت عمادة البحث العلمي يف جامعة احلسني بن طالل بقرار مجلــــــس ُأمنــاء اجلامعـــــة ذي الرقم )5٨( تاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠١م، 
وقد مت إعادة تسمية العمادة مبوجب قرار مجلس التعليم العالي ذي الرقم )46١( تاريخ ٢٠١١/١١/٢4، لتصبح عمادة البحث العلمي 

والدراسات العليا، وقد مت تفعيل دور العمادة من خالل املجالس والدوائر التالية :-
-  مجلس البحث العلمي:

ويتلخص دور املجلس برئاسة األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة أومن ينيبه وعضوية االستاذ الدكتور نائب الرئيس للشؤون االكادميية 
األمور  ببحث  الرئيس  يختارهم  التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  وثالثة  العليا  والدراسات  العلمي  البحث  عميد  الدكتور  واالستاذ 

املتعلقة بدعم املشاريع البحثية املقدمة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني يف اجلامعة.
- مجلس الدراسات العليا:

 ويتلخص دور املجلس برئاسة الدكتور عميد البحث العلمي والدراسات العليا وعضوية رؤساء جلان الدراسات العليا يف الكليات 
وثالثة من األساتذة يختارهم مجلس العمداء من داخل اجلامعة أو من خارجها، بالتوصية إلى مجلس العمداء أو األستاذ رئيس 
سنويًا،  قبولهم  املقترح  الطلبة  بإعداد  العمداء  ملجلس  كالتوصية  اجلامعة،  العليا يف  بالدراسات  املتعلقة  األمور  بكافة  اجلامعة 
نتائج  إقرار  العليا،  الدراسات  برامج  املقبولني يف  الطلبة  إقرار كشوفات  وتعديالتها،  العليا  الدراسات  ببرامج  التعليمات اخلاصة 

اخلريجني وغيرها.

-0#
[%&

 5-
\&
P7
%&( 

  A
.#
[%&

 ]
^"
%&  +

,-.
/



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

257

-0#
[%&

 5-
\&
P7
%&( 

  A
.#
[%&

 ]
^"
%&  +

,-.
/

السيد عبد ربه دبشي اجلازي
مدير دائرة املطبوعات وخدمات الباحثني

د. أكرم شاهر العوض
نائب العميد لشؤون البحث العلمي

تقوم اجلامعة ومن خالل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بدعم مشاريع بحثية مقدمة من أعضاء 
هيئة التدريـــس، حيث بلــــغ قيـمـــة الدعــم من اجلامعة من عام ٢٠٠5 ولغاية ٢٠٢٠/9/١ حوالـــــي )١،٠5٠،٠٠٠( 
دينار أردني، و قد مت تخصيص ما نسبته )٢!( من ميزانية اجلامعة لدعم األبحاث العلمية املقدمة من أعضاء 
الهيئة التدريسية اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠9، كما تقوم الدائرة باستقبال طلبات دعم مشاريع 
بحثية من الباحثني داخل اجلامعة والذي يرغبون باحلصول على دعم من خارج اجلامعة مثل صندوق دعم 
البحث  البحثية لعرضها على مجلس  املشاريع  باستقبال طلبات دعم  العمادة  العلمي حيث تقوم  البحث 
العلمي كخطوة إلصدار التوصية املناسبة، هذا وقد مت احلصول على دعم من الصندوق لصالح اجلامعة 

لـستة عشر مشروعًا بحثيًا بقيمة دعم بلغت تقريبًا )٨٠٠٠٠٠( دينار أردني لغاية تاريخ ١/9/٢٠٢٠.

د. صالح محمد العطيوي
نائب العميد للدراسات العليا
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السيدة هنادي عبداهلل كريشان
مدير دائرة البعثات العلمية

تعنى هذه الدائرة بكل األمور املتعلقة باإليفاد واملوفدين ابتداًء من استقبال طلبات احلصول 
على بعثات دراسية ودراستها، والتنسيق مع الكليات املعنية إلعداد كشوفات املفاضلة بصورتها 
النهائية، مرورًا مبتابعة وتسهيل كل األمور الالزمة لكل موفد قبل سفره إلى بلد الدراسة، 
وانتهاًء بتسهيل كل األمور للموفد منذ التحاقه بدراسته ولغاية وضع نفسه حتت تصرف 

جامعة احلسني بن طالل.
واإلعالن  املختلفة  للتخصصات  اجلامعة  حاجة  رصد  على  العلمية  البعثات  دائرة  تعمل 
عن حاجتها لإليفاد لدرجتي املاجستير و الدكتوراه يف التخصصات املختلفة وفقًا خلطة 
اجلامعة اإلستراتيجية باإلضافة لذلك تقوم الدائرة مبتابعة كافة شؤون املوفدين يف اخلارج 
واثنان وثمانون موفدًا وموفدة  بإيفاد ما مجموعه)١٨٢( مائة  ، وقامت اجلامعة  والداخل 
للحصول على درجتي املاجستير والدكتوراه من اجلامعات األجنبية واألردنية، كما وبلغ عدد 
املوفدين الذين أكملوا دراستهم والتحقوا بالعمل يف اجلامعة )١٢5(  موفدًا وموفدة وعدد 

املوفدين الذي ما زالوا على مقاعد الدراسة )٢4( موفدًا وموفدة يف مختلف التخصصات.
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العلوم  كلية   / والتدريس  املناهج  قسم  يف  للماجستير  برنامج  أول  وأنشئ   ،٢٠١١ يف  العلمي  البحث  عمادة  يف  العليا  الــدراســات  دائــرة  أنشئت 
التربوية، وبرنامج للماجستير يف قسم اللغة العربية / كلية االداب اعتبارا من الفصل الدراسي االول ٢٠١5/٢٠١4، والحقا برامج الرياضيات 
وهندسة الطاقة املتجددة وهندسة احلاسوب والشبكات، إدارة األعمال، العلوم املالية واملصرفية، اإلدارة السياحية، اإلرشاد األسري، ادارة املعلومات 
, احلاالت الصحية احلادة للبالغني، وبرنامج الدكتوراه يف تخصص  واالرشفة الرقمية، الدراسات االدبية املقارنة، الفيزياء، التراث احلضاري 
الفلسفة يف املناهج وأساليب التدريس/ كلية العلوم التربوية، كما ومت استحداث برنامج ماجستير تخصص  الدراسات األستراتيجية وبرنامج 

املاجستير يف تخصص هندسة الصحة والسالمة والبيئية .
ويتلخص دور الدائرة مبا يلي:

• إعداد وإصدار إعالن استقبال طلبات االلتحاق ببرنامج املاجستير.
• استقبال طلبات االلتحاق ببرنامج املاجستير مع مراعاة العدد املطلوب واملعدل والتنسيق مع جلان الدراسات العليا يف الكليات واألقسام 

املعنية لدراستها وإصدار التوصية املناسبة كخطوة إلصدار القرار الالزم لقبولهم.
• متابعة طلبات الطلبة املقبولني يف البرامج األكادميية وتنظيم عملية قبولهم مع وحدة القبول والتسجيل.

تعيني  الدراسة،  مسار  حتديد  مساقات،  معادلة  اإلنتقال،  التمديد،  االنسحاب،  التأجيل،  من حيث  ومعامالتهم  الطلبة  أوضاع  متابعة   •
املشرفني، تعيني جلان املناقشة وغيرها.

• إعداد قوائم اخلريجني والتوصية ملجلس الدراسات العليا بالتنسيب ملنحهم الدرجة العلمية التي يستحقونها يف نهاية كل فصل دراسي.
• متابعة اخلطط الدراسية وتعديالتها وتدقيقها.

• الرد على استفسارات الطلبة واألقسام األكادميية فيما يتعلق بالدراسات العليا.
• إصدار الوثائق املتعلقة باألوضاع األكادميية للطلبة .

• إعداد النماذج املتعلقة بالدراسات العليا ودليل الرسائل اجلامعية واإلحصاءات والدراسات املتعلقة بالدراسات العليا.
الرؤى املستقبلية لسياسة البحث العلمي واإليفاد يف اجلامعة

١. إخراج الهيكل التنظيمي للعمادة بشكله النهائي إلى حيز الوجود وخصوصًا بعد حتديد مجلة وطنية متخصصة يكون موقعها يف اجلامعة .
٢. حتفيز االستمرارية بتحديث السياسات والتشريعات الداعمة للبحث العلمي التطبيقي .

٣. وضع إستراتيجية حديثة لإليفاد تتماشى وسياسة استحداث أو دمج التخصصات األكادميية يف اجلامعة.
4. حوسبة ملفات دائرة الدراسات العليا، والسعي لفتح تخصصات جديدة لدرجة املاجستير والدكتوراه .

املالية  اإلجراءات  كافة  ومتابعة سير  لإليفاد  املتقدمني   املفاضلة بني  أسس  العلمية يف اجلامعة بشكل يشمل  البعثات  نظام  5. حوسبة 
املتعلقة بإيفادهم واملتضمنة ما يلي :

أ. حوسبة كشوفات املفاضلة بني املتقدمني لإليفاد واإلنتقاء االلكتروني للمتقدمني .
ب. معاجلة طلبات الترشيح للبعثات العلمية و املنح الدراسية .

ج. معاجلة معلومات الطلبة الذين مت إيفادهم .
د. معاجلة أمور املرشحني احلائزين على قرار إيفاد .

ه. أرشفة ملفات املوفدين .
و. معاجلة األمور املالية للموفدين من خالل عرض الصفحة اخلاصة بالنظام املالي للموفدين وذلك عن طريق وضع رابط ) Link ( على نظام 

البعثات يظهر جميع احلركات املالية اخلاصة باملوفدين . 
ز. استحداث صفحة الكترونية خاصة باملوفدين لعرض جميع األمور املتعلقة بهم .
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السيد عطا اهلل محمد اخلاليفة
مدير الدائرة
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السيد ياسر عادل  احملاميد
رئيس الديوان

دا العماد

`O
^"
#% !

[6
-a

& !
#b

غ�ضون �أحمد �لبز�يعة

خلود �ضليمان �بو هالله

�حمد �ضامل �آل خطاب

حابس عبدالرحيم الهالالت

د. اياد بركات القرالة
مدير الدائرة

مجلة جامعة احلسني مجلة علمية فصلية محكمة تصدر باللغتني العربية و االجنليزية وهي من املجالت العلمية 
احملكمة على يد افضل احملكمني اصحاب التخصصات العليا ، تأسست املجلة يف عام ٢٠٠6 كمنارة للباحثني والطلبة 
لنشر ابحاثهم واوراقهم العلمية حيث تستهدف النشر العلمي وقد صدر منها اكثر من 6 مجلدات وعدد كبير من 
 ISSN ٢5١9-٧4٣6 ورقم للنسخة االلكترونية هو : ISSN املالحق كما متلك املجلة رقم تسلسلي معياري دولي وهو

٢5١9-٧444 وهناك هيئة حترير وهيئة استشارية من كبار العلماء يف جميع التخصصات .
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د. اسماء علي ابو قبيطة 
مدير املركز 

ي 
قاف

 الث
صال

األت
ت و

لغا
ز  ال

رك
م

يعد مركز اللغات يف جامعة احلسني بن طالل الوحدة األكادميية الوحيدة املتخصصة يف مجال اللغات يف منطقة تتوسط 
املثلث السياحي الذهبي )البتراء و وادي رم و العقبة(. وعليه فإنه من املتوقع أن يسد هذا املركز حاجات الطلبة وجميع 

قطاعات املجتمع األخرى من املهارات اللغوية الضرورية لدراستهم واجناز إعمالهم.
الرسالة :

املقدرة  اللغات األجنبية وذلك لتعزيز  العربية للناطقني بغيرها، وتعليم  اللغة  إعداد وتنفيذ برامج متميزة يف تعليم   -
من  وميكنهم  والعملية  األكادميية  احتياجاتهم  يلبي  مبا  املستهدفة  األخرى  والشرائح  اجلامعة  طلبة  لدى  اللغوية 

التواصل مع اآلخر ثقافيًا وحضاريًا .
- التميز يف تدريس اللغة العربية واللغات األجنبية.

- تعزيز األداء املهني ألعضاء هيئة التدريس.
- املساهمة يف تطوير البحث العلمي اخلاص باللغات وطرائق تدريسها.

االهداف:
- عقد امتحانات املستوى اخلاصة باللغتني العربية واإلجنليزية للطلبة املستجدين يف بداية كل فصل دراسي.

- عقد االمتحان الوطني املكافىء لالمتحانات العاملية لطلبة الدراسات العليا.
- تدريس مساقات متطلبات اجلامعة اللغوية )االجبارية واالختيارية(.

- تدريس اللغة العربية للناطقني بغيرها.
- تدريس اللغة االجنليزية كلغة ثانية.

- عقد دورات مكثفة يف عدة لغات لطلبة اجلامعة وكذلك ملوظفي مؤسسات القطاعني العام واخلاص وأبناء املجتمع 
احمللي، وذلك بالتنسيق مع مركز الدراسات واإلستشارات وخدمة املجتمع.

.TOEFL, IELTS & GRE تنظيم دورات خاصة باالعداد المتحانات الــــــــ -
- تدريس املساقات االستدراكية لطلبة الدراسات العليا.

- إجراء بحوث ودراسات لتطوير املهارات اللغوية وأساليب تدريسها.
- ويقوم املركز بإعداد، وتنفيذ ثالثة أنواع من البرامج هي:

- برنامج متطلبات اجلامعة اللغوية:-
يعنى هذا البرنامج بتدريس مواد متطلبات اجلامعة اللغوية )اإلجبارية واالختيارية( جلميع طلبة اجلامعة وتشمل:

- العربية االستدراكية.
- اللغة العربية ١٠١.

- مهارات االتصال باللغة العربية.
- اللغة االجنليزية االستدراكية ٠99

- اللغة االسبانية.

- �للغة �الجنليزية 101.
- مهار�ت �الت�ضال باللغة �الجنليزية .

- �للغة �لفرن�ضية 101.
- �للغة �الأملانية 101.
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�إد�ريو �ملركز
مالك حممد �لرو��ضده
�بر�هيم طالب �مل�ضاعلة

- برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها: يعنى هذا البرنامج بتدريس اللغة العربية للناطقني بغيرها 
ممن يرغبون إكمال دراساتهم يف تخصص اللغة العربية وآدابها أو االلتحاق بأي من البرامج األخرى التي ُتدرس 
باللغة العربية. ويركز البرنامج على جميع املهارات اللغوية )االستماع واحملادثة والقراءة والكتابة(. باإلضافة إلى 
يدرسون مساقًا يف  البرنامج سوف  بهذا  امللتحقني  الطلبة  فأن جميع  الفصحى،  العربية  باللغة  تدرس  التي  املواد 
اللهجات األردنية. يتكون هذا  البرنامج من »6« مستويات بحيث يحصل الطلبة الناجحون يف املستوى السادس على 
شهادة تخولهم من االلتحاق بالدراسة اجلامعية باللغة العربية ولكافة املستويات البكالوريوس، املاجستير، الدكتوراه 

ويف جميع اجلامعات واملعاهد األردنية والعربية.
- برنامج تعليم اللغة االجنليزية للناطقني بها:- يقدم هذا البرنامج منطني من أمناط التعليم وذلك بالتعاون 

مع مركز الدراسات واالستشارات وخدمة املجتمع.
- برنامج اللغة االجنليزية ألغراض خاصة:- هذا البرنامج مخصص لتدريس مواضيع محددة وذات أهمية كبيرة 

لعدة قطاعات من بينها االجنليزية لألغراض السياحية واالجنليزية لألغراض الطبية وغيرها.
- برنامج التعليم املكثف:- يهدف هذا البرنامج إلى طرح »6« مستويات مكثفة يف اللغة االجنليزية وذلك لطلبة 
الدراسات العليا، وكذلك موظفي املؤسسات العامة واخلاصة وأبناء املجتمع احمللي حيث يتأهل الطلبة الناجحون يف 

. TOEFL املستوى السادس للتقدم لالمتحان الدولي

السيد محمد عاطف السالمني
رئيس الديوان
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�ل�ضيد حامد �ضليمان �أبو ذو�به
مدر�ش

د. لبنى حممود دوينع
�أ�ضتاذ م�ضاعد

�ل�ضيد عبد �لوهاب حممد �جلندي
مدر�ش

�ل�ضيد عمر�ن ر�ضا �آل خطاب
مدر�ش

�ل�ضيد حممود حمي�ضن �لنو�فلة
مدر�ش

�الآن�ضة ر�بعة عطية كري�ضان
مدر�ش

�ل�ضيد �ضلمان علي �لن�ضر�ت
مدر�ش

�ل�ضيدة و�ضن نز�ر �لبلد�وي
مدر�ش
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• حملة عامة
    إنطالقًا من فلسفـة جامعة احلسني بن طالل الرامية إلى ربط اجلامعة باملجتمع، جاء إنشاء« مركز الدراسات واالستشارات وتنميـة 

املجتمع » لتحقيق رؤيـة اجلامعـة يف املساهمـة يف تنميـة املجتمعات احملليـة، ويف خدمـة أهداف التنميـة الوطنيـة الشاملـة.
مت تأسيس املركز عام ٢٠٠٧م ليشكل ذراع اجلامعة التنفيذي باملساهمة يف تنمية املجتمعات احمللية والواجهة املنظمة لفعاليات اجلامعة 

يف عالقتها مع املجتمعات احمللية.
يتمتع املركز باالستقاللية يف إطار قانون اجلامعة ونظام املراكز العلمية، ويرتبط بشبكة عالقات واسعة محلية ووطنية ودولية.

االستدامة،  ومبادئ  العلمي،  التخطيط  تعتمد  جديدة  برؤية  االجتماعية  املسؤولية  يف  اجلامعة  رسالة  جتسيد  على   املركز  يعمل 
والرشد، وجودة املدخالت والعلميات واملخرجات، واالستفادة من التطبيقات املعاصرة يف التحديث، وإدارة التغيير االجتماعي والثقايف 

واالقتصادي، ما جعل املركز ينال ثقة املجتمعات احمللية وهذه الثقة هي رأس املال االجتماعي احلقيقي.
• فلسفـة املركز ورسالته  

     أولت جامعـة احلسني بن طالل تنمية املجتمع وتطويره عنايـة خاصـة، وجعلت إجناز هذه املهمـة هدفًا يتصدر أهدافها العامـة التي 
التطبيقي  العلمي  البحث  النوعي، وإجراء  التعليم  القائمـة على توفير  املركز من رسالـة اجلامعـة  تسعى إلى حتقيقها، وتنبع فلسفة 
للمجتمعات  اإلنتاجية  القدرات  من  تطور  وعادلة  ومتوازنة  تنمية محلية مستدامة  املساهمة يف  أجل  من  احمللية  املجتمعات  وتنميـة 

احمللية وتسهم يف حتسني نوعية احلياة.
     وتستند رسالـة املركز إلى استثمار قدرات اجلامعـة العلميـة والبشريـة واملاديـة وتوجيهها للمساهمـة يف تنميـة املجتمع، عن طريق 
توظيف هذه القدرات بشكل علمي يستجيب ملعطيات البيئـة احمليطـة، واإلسهام يف دفع  مسيرة التنميـة الوطنيـة املستدامـة، ورفع مستوى 

اإلنتاجية واملشاركـة املجتمعيـة وإدارة التغيير اإليجابي مبا يخدم أولويات التطوير والتحديث.

• أهــداف املــــركز: 
   تتلخص أهداف املركز مبا يلي:- 

١.   إجراء البحوث العلميـة التطبيقيـة التي تخدم أهداف التنميـة الوطنيـة املستدامـة وإطالق برامج بحثيـة متخصصـة يف هذه املجاالت 
.

٢. إنشاء قواعد بيانات علميـة متخصصـة حول خصائص املجتمعات احملليـة وواقعها وإتاحتها أمام صناع القرار والباحثني واملهتمني.
اإلنتاجية  القطاعات  ملختلف  الفنية  االستشارات  وتقدمي   ، دوري  بشكل  وحتديثها  والنوعيـة  املجتمعيـة  العلميـة  املسوحات  إجراء   .٣

واملجتمعية.
4. تقدمي خدمات اتصاليـة نوعيـة للمجتمعات احملليـة يف إقليم اجلامعة، وذلك باالستفادة من تطبيقات اإلعالم واالتصال التنموي.

5. املساهمـة يف رفع سويـة األداء يف مؤسسات القطاعني العام واخلاص.
6. تنفيذ البرامج التدريبيـة وبرامج التأهيل على املستوى احمللي واإلقليمي .

٧. املساهمـة يف تطوير القدرات املعرفية والفنية للعاملني يف اجلامعة، وتنميـة قدرات اجلامعـة يف تقدمي اخلدمات للمجتمع.
٨. املساهمـة يف تهيئـة خريجي اجلامعـة لسوق العمل بالتعاون مع اجلهات املعنيـة، من خالل تزويدهم باملهارات الالزمـة وتوفير فرص 

الدعم والتدريب والتأهيل الالزم وتعريفهم بسوق العمل واحتياجاته.

د.  سليمان محمد النعيمات
مدير املركز 
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مرافــق املركـــز:
املركز األردني- الكوري للوصول للمعلومات

استطاع  مركز الدراسات واالستشارات وتنمية املجتمع اجناز هذا املشروع يف  عام ٢٠١٠ مبنحة مقدمة من 
الوكالة الوطنية الكورية للمعلومات بقيمة إجمالية بلغت )4٠٠( ألف دوالر أمريكي، حيث يهدف املركز إلى 
تنمية املهارات املعلوماتية وتسهيل الوصول إلى املعلومات بتكنولوجيا متقدمة، ويقوم من خالل شبكة عالقات 
مع مؤسسات كورية وعلى رأسها الوكالة الوطنية للمعلومات بنقل املعرفة واخلبرات التكنولوجية للجامعة من 
خالل التدريب والتعليم ونقل اخلبرات عن بعد بواسطة قاعات )الفيديو كونفرس( والتي تشمل احملاضرات 

واملؤمترات واللقاءات من اجلامعات الكورية واملؤسسات العلمية األخرى إلى اجلامعة.
يحتوي املركز ثالث قاعات مزودة بـ )٧٠( جهاز حاسوب ومكاتب إدارية ونظاما للمراقبة وقاعة فيديو كونفرس 

وخوادم حاسوبية وأجهزة عرض متقدمة.
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ُتعنى الدائرة بتطوير قطاع املرأة والشباب يف محافظة معان، حيث أوضحت الدراسات العلمية وجود تهميش 
واضح وتدني املشاركة التنموية للشباب واملرأة ونقص التمكني واملهارات لهذه الشريحة.

تهدف الدائرة إلى تنمية الثقافة الوطنية واملدنية لدى فئات الشباب وزيادة مشاركتهم االجتماعية والثقافية 
وتعزيز قيم التفكير العلمي وتعزيز مفاهيم النفع العام والبعد عن التعصب واالنعزال واالنغالق الثقايف.

وتقوم الدائرة بطرح مجموعة من البرامج املجتمعية املعنية بتنمية ومتكني  املرأة والشباب وزيادة مشاركة 
هذه الفئات االجتماعية وزيادة ثقة املرأة والشباب بقدرتهم على التغيير وبناء القدرات والتمكني املؤسسي 

واملجتمعي لصالح املرأة والشباب وتعريف الشباب بالفرص اجلديدة يف مختلف املجاالت. 
وتضم الدائــرة:-

- شعبة برامج تنمية املرأة
- شعبة برامج التنمية الشبابية

د. هيا محمد الهالالت
مدير الدائرة
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السيد محمد ذياب النسعة
رئيس شعبة التدريب والتأهيل

دا  المركز
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السيدة بسمة محمد الرواشدة
رئيس الديوان 

احمد ابراهيم احلميدي
عادل محمد خليفات

السيد باسم السبوع
مدير الدائرة

تقوم الدائرة بإجراء الدراسات واملسوحات اخلاصة مبوضوعات تنمية املجتمعات احمللية، ومتابعة تنفيذ البرامج البحثية يف مجاالت 
املعرفة التي تخدم قضايا التنمية يف إقليم اجلامعة، وتنظيم عالقات اجلامعة باجلهات العلمية والثقافية األخرى املعنية بقضايا 

البحث العلمي التنموي.
وتقوم الدائرة بإنشاء وتشغيل وإدامة قواعد البيانات واملعلومات الشاملة واملتخصصة التي تعنى بأحوال املجتمعات احمللية وخصائصها، 

وإتاحتها أمام املستفيدين.
تقوم هذه الدائرة بوضع وتنفيذ خطة شاملة ملجموعة من البرامج التدريبية املتنوعة يف مختلف مجاالت املعرفة، واملهارات التي تساهم 

يف تلبية االحتياجات التدريبية ملختلف الفئات والقطاعات يف إقليم اجلامعة خاصة ولكافة قطاعات املجتمع األردني عامة.

وتضم الدائــرة:-
- شعبة التدريب والتأهيل.            - شعبة الدراسات وقواعد املعلومات.                 - شعبة االستشارات.
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د.  توفيق احمد الرواشدة
مدير املركـز 

أنشئ مركز احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف جامعة احلسني بن طالل بقرار مجلس العمداء رقم )٢٠٠٠/١٣( 
الصادر بتاريخ ٢٠٠٠/١/٢٣م بهدف تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات للطلبة وأعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية 
يف اجلامعة واملجتمع احمللي، ويقوم املركز بحوسبة األعمال واإلجراءات اإلدارية يف مختلف كليات وعمادات ودوائر 
بإدارة وصيانة شبكات  املركز  التدريبية يف مجاالت استخدام تقنيات احلاسوب. كما يقوم  البرامج  اجلامعة وإعداد 
احلاسوب الرئيسة والفرعية، وإدامة احلواسيب وملحقاتها وربطها بشبكة االنترنت وتطوير البرمجيات العاملة يف 

اجلامعة ومتابعتها.

ويتألف املركز وفقا للهيكل التنظيمي من ثالث دوائر: دائرة البرمجة والتطوير، دائرة الشبكات والدعم الفني، 
ودائرة التخطيط وضمان اجلودة.

* دائرة البرمجة والتطوير:
    تسعى دائرة البرمجة والتطوير لتحقيق فكرة اجلامعة االلكترونية؛ وللوصول إلى هذا الهدف، فقد قامت 
الدائرة بتحليل وتصميم وتنفيذ ما يزيد عن أربعني برمجية تطبيقية خلدمة أهداف اجلامعة يف مجاالت التدريس 
وتوظف  املعلومات.  أمنية وسرية  إلى احملافظة على  باإلضافة  املجتمع  وتنمية  اإلدارية  واملجاالت  العلمي  والبحث 
الدائرة أحدث املعدات والبرمجيات يف تطوير أنظمتها وقامت بتحويل العديد من األنظمة احملوسبة لتعمل على بيئة 
االنترنت كنظام تسجيل الطلبة، نظام العالمات، دليل الهاتف ونظام معلومات الطلبة ونظام معلومات املوظفني. كما 
وتعمل دائمًا على استحداث برامج جديدة وتطوير البرامج العاملة مع دميومية احملافظة على عملها بالشكل السليم 

الفعال، وتتوافق مع مختلف الهواتف الذكية واملتصفحات.

* دائرة الشبكات والدعم الفني:

وإدامة  مبتابعة  املختبرات  وشعبة  الفني،  الدعم  املعلومات،  وأمن  الشبكات  الثالثة:  بُشعبها  الدائرة  تقوم       
كخدمة  الدائرة  تقدمها  التي  اخلدمات  عمل  متابعة  إلى  باإلضافة  بها  املستحدثة  املباني  وربط  اجلامعة  شبكة 
على  الدائرة  وتعمل  تعليمية.   أهداف  التي ال حتتوي  املواقع  من  وتصفيتها  االنترنت  وخدمة  االلكتروني  البريد 
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السيد نزار سلمان الشماسني
مساعد املدير لشؤون األمتحانات احملوسبة واملختبرات

م. أحمد عبد الرحمن الطويسي
مدير دائرة الشبكات والدعم الفني 
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السيد محمد علي احلمادين
   مساعد املدير لشؤون األنظمة وقواعد البيانات

احملافظة على سرية املستخدم يف استخراج البيانات التي يوفرها املركز كبيانات األنظمة العاملة أو من 
خالل االنترنت أو املوجودة على اجلهاز الشخصي للُمستخدم. وتقوم بإجراء الصيانة واملتابعة ملعدات 
تعقدها  التي  واملؤمترات  لألنشطة  الفني  والدعم  املساندة  وتقدمي  اجلامعة،  يف  احلواسيب  وتطبيقات 
اجلامعة، وتقدمي االستشارات يف مجال تقنية املعلومات للجامعة ومؤسسات املجتمع احمللي، كما وتقوم 
بوضع املواصفات الفنية الحتياجات اجلامعة من نظم وأجهزة ومعدات، والعمل على تقييمها واملساهمة 
لتدريب  جهاز   ١٨٠ بسعة  مختبرات حاسوب  سبع  الدائرة  الى  يتبع  كذلك  املناسبة,  احللول  اختيار  يف 

وتدريس الطلبة .

* دائرة التخطيط وضمان اجلودة . 
تقوم الدائرة مبتابعة مخرجات املركز من برمجيات وخدمات لضمان حتقيق اعلى معايير اجلودة،  
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  امُلتخصصة  العمل  ورش  و  التدريبية  الدورات  بعقد  الدائرة  تقوم  كما 
احللول  إليجاد  الالزمة  الدراسات  وعمل  اجلامعة،  يف  واإلدارية  التدريسية  الهيئتني  وأعضاء  للطلبة 
الهادفة لتطوير اجلامعة الكترونيًا، وعقد امتحانات الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب ملجتمع اجلامعة 

واملجتمع احمللي.

السيد محمد أحمد السالمني
مدير دائرة البرمجة والتطوير
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السيد محمد عيد النعيمات
مدير دائرة التخطيط

وضمان اجلودة

السيد محمد هارون جرار
مدير دائرة التعليم اإللكتروني

الـــــطـــــورة مــــحــــمــــد  رأفــــــــــت  م. 
عــــســــاف ــر  ــ ــاكــ ــ شــ ــه  ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ بـ م. 
ــم الـــعـــســـيـــلـــي ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ عــــمــــر أبــ
مــــــــــــالك عــــــــايــــــــد الـــــــــشـــــــــراري
ــيـــري ــبـ ــد ابـــــراهـــــيـــــم الـــطـ ــ ــيـ ــ ولـ
ــد مـــحـــمـــد الـــســـعـــيـــدات ــ ــالـ ــ خـ

ــيــــم الـــــرواشـــــدة ــال ابــــراهــ ــ ــفـ ــ انـ
أمـــــانـــــي مــــحــــمــــود الـــهـــبـــاهـــيـــه
خـــطـــاب آل  ــــري  ــــخـ فـ ــــاض  ــيـ ــ فـ
يـــــوســـــف اســــمــــاعــــيــــل دويــــــــرج
فــــــــــــــــــداء عــــــــلــــــــي الـــــــــــغـــــــــــزاوي
صــفــاء عــبــد احلـــي اجلــعــافــرة

منال عبد الرحيم أخو عميرة
ــد الـــرفـــايـــعـــة ــمـ خـــــلـــــدون مـــحـ
املشاعــلــــــــــه علــــــــي  فـــــــــادي 
ــــويف ــسـ ــ ــعـ ــ ـــم الـ ــ ـــاســ ــ اســــــــامــــــــة قــ
دعــــــــــــــــــاء ســـــــــامـــــــــي عــــــــوجــــــــان

اداريو  وفنيو  املركز

السيد محمد علي النصرات
رئيس شعبة املختبرات
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السيده إيناس أحمد السالمني
رئيس شعبة التحليل والبرمجة

السيد أحمد ابراهيم احلمادين 
رئيس شعبة الدعم الفني بالوكالة

السيده منــار سعــد كريشـــان
رئيس شعبة الديوان بالوكالة

السيد أحمد محمد البدور
رئيس شعبة خدمة اجلمهور

م. صالح عطيوي املواضية
رئيس شعبة الشبكات وأمن املعلومات
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د. بالل أحمد ابو هاللة
مدير املركز

    جاء إنشاء هذا املركز ليشكل الذراع البحثي لكلية البترا للسياحة واآلثار حيث يقوم  هذا املركز بإجراء البحوث 
والدراسات امليدانية املتعلقة بالتراث احلضاري بشكل عام والنبطي بشكل خاص ، ويقدم املركز خدماته لطلبة 

الكلية وللباحثني من داخل األردن وخارجه.
     و يهدف املركز إلى حتقيق مجموعة من األهداف هي :-

- إجراء البحوث والدراسات اآلثرية التي تسهم يف الكشف عن التراث احلضاري بشكل عام والتراث النبطي 
 ، والترميم  الصيانة   ، اآلثار   ( النبطية  باحلضارة  املرتبطة  الدراسات  على  املركز  يركز  حيث   ، خاص  بشكل 

السياحة ، إدارة املصادر التراثية ( .
- التنسيق مع املراكز ذات األغراض واالهتمامات املماثلة يف األردن وخارجه مبا يخدم التراث القومي ونشر 
الوعي األثري، حيث يقدم املركز خدماته لطلبة الكلية وللباحثني من داخل اململكة وخارجها وخاصة الوفود 

القادمة من اجلامعات العاملية إلجراء احلفريات والدراسات يف البترا خالل فترة الصيف من كل عام .
واألمسيات  والدورات  الندوات  عقد  خالل  من  وذلك  النبطية  العربية  باحلضارة  العربي  املجتمع  تعريف   -

الثقافية.
األثرية  الدورات  بعض  عقد  إلى  باإلضافة  املركز  بها  يقوم  التي  العلمية  والبحوث  الدراسات  بعض  نشر   -

املتخصصة ، كما يركز املركز على التدريب املهني لفئات معينة من املجتمع احمللي.
ويتألف  املركز من ثالث وحدات هي: التدريب، واملشاريع، ووحدة املختبرات والتي تشمل :

- مختبر الصيانة والترميم. - مختبر الرسم األثري - مختبر نظم املعلومات اجلغرافية - مختبر اجليوفيزياء 
- مختبر املساحة.

- مختبر التحليل األثري - مختبر الرسم والتصوير األثري.

زينب سليمان الهاللي
دينا حسني الرصاعي

سكينه موسى الصواويه
مديرة دائرة االعالم االثري
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أ.د.  فوزي قاسم ابو دنه
مدير الكرسي

طالل  بن  احلسني  جامعة  يف  املستدامة  والسياحة  للتراث  اليونسكو  كرسي  إنشاء  مت 
عام ٢٠١٠م بهدف  تعزيز نظام البحث املتكامل والتدريب يف مجاالت التراث والسياحة 
املستدامة، وليكون وسيلة لتسهيل التعاون بني الباحثني رفيعي املستوى واملميزين عامليًا 
وبني أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة وغيرها من املؤسسات املعنية املوجودة يف األردن 

وأماكن أخرى من العالم. 
أما األهداف احملددة لهذا الكرسي فهي:

حماية التراث األردني وتعزيز السياحة الثقافية يف األردن لتأكيد استدامتها.
بالتراث  املتخصصة  واملؤسسات  األفراد  من  فاعلة  وعاملية  محلية  بحث  شبكة  تأسيس 

كأداة لتطوير السياحة املستدامة.
تعزيز التنمية وزيادة الوعي العام يف مجال الثقافة والتراث  التنمية املستدامة.

تقدمي التدريب املهني املميز واالستشارة يف مجاالت التراث الثقايف والدراسات السياحية.
وصيانتها  اآلثار  يف  والتطبيقية  األساسية  األبحاث  خالل  من  العلمية  املعرفة  تطوير 
وترميمها وإدارة املوارد الثقافية )املادية وغير املادية على حد سواء(، إضافة إلى السياحة.

املشاركة يف شبكات البحث الوطنية واإلقليمية والدولية ذات العالقة من أجل السماح 
للتبادل ونقل املعرفة يف مجال التراث والتنمية املستدامة.

مع  الشراكة  خالل  من  الناس  حياة  يف  الثقايف  التراث  أهمية  حول  العام  الوعي  نشر 
املجتمع احمللي ومنظماته.

تطوير طرق وممارسات لنقل التراث من جيل إلى آخر من أجل حماية التنوع الثقايف 
واستيعاب اآلثار السلبية للعوملة.
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 مت �إن�ضاء �ملركز عام 2009م ومقرة لو�ء �لبرت�ء, مببادرة من جامعة �حل�ضن بن طالل ليكون �أول مركز علمي يف �جلامعات 
�الأردنية متخ�ض�ش بالرت�ث �لثقايف غري �ملادي, وبعد �الإعالن �لعاملي من قبل منظمة �ليون�ضكو عام 2005 باعتبار �لف�ضاء 

�لثقايف لبدو �لبرت�ء وو�دي رم �أحد رو�ئع �لرت�ث �ل�ضفوي غري �مللمو�ش يف �لعامل.
ر�ضالة �ملركز و�أهد�فه

  تتمثل ر�ضالة �ملركز يف �ضون وتوثيق �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي يف �الأردن, من �أجل تعزيز �لتنوع �لثقافنيي يف �طار �لهوية 
�لوطنية ودعم �لتنمية �مل�ضتد�مة. 

وت�ضعى �جلامعة من خالل هذ� �ملركز �إىل حتقيق �الأهد�ف �لتالية:
�مل�ضاهمة يف �ضون وحماية �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي يف حمافظة معان.

توثيق �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي باأ�ضلوب علمي و�إن�ضاء مكتبة متخ�ض�ضة يف �لرت�ث �ل�ضفوي. 
�إجر�ء �لبحوث �لعلمية �حلقلية يف جمال �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي با�ضتخد�م �ملناهج �لعلمية �ملالئمة.

وحفظ  �الأردن  �ملحلية  للمجتمعات  �لثقافية  �خل�ضو�ضيات  حفظ  يف  ودوره  �ملادي  غري  �لثقايف  �لرت�ث  باأهمية  �لتوعية 
�لهوية �لثقافية �الأردنية.

�إعادة �إنتاج �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي خلدمة �أهد�ف �لتنمية �لوطنية وحتديد� يف جماالت �لت�ضويق و�لرتويج �ل�ضياحي, 
ويف جماالت �ل�ضناعات �لثقافية �لوطنية. 

�آلية عمل �ملركز
�لتاأ�ضي�ش ال�ضتخد�م تكنولوجيا �ملعلومات وو�ضائط �الإعالم �ملتعددة حلفظ و�إنتاج �لرت�ث غري �ملادي وتوثيقه, وذلك من 

خالل �إن�ضاء وحدة متخ�ض�ضة يف هذ� �ملجال.
�لتدريب و�لتاأهيل لتوفري مو�رد ب�ضرية موؤهلة يف جماالت جمع وتوثيق �لرت�ث �ل�ضفوي و�لرت�ث غري �ملادي ب�ضكل عام.

�أفكار ومقرتحات  تعريفها على  �ملادي من خالل  �لرت�ث غري  من  �النتفاع  من  �ملحلية ومتكينها  �ملجتمعات  تطوير قدر�ت 
�ملادي, ما ي�ضهم يف تنمية هذه �ملجتمعات من جهة ويف �ضون  �لثقايف غري  مل�ضاريع تنموية و�ضياحية تعتمد على �لرت�ث 

�لرت�ث غري �ملادي.  
 �إجر�ء �ضل�ضة من �لبحوث �حلقلية جلمع وتوثيق �لرت�ث وتوظيف �لرت�ث غري �ملادي لي�ضبح جزء من �لتنمية �ل�ضياحية 

وجزء من �لت�ضويق لل�ضياحة �لثقافية يف �الأردن وربطها بالتعريف بالهوية �لثقافية.
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�إجناز�ت �ملركز 
�أواًل: �مل�ضاريع �مليد�نية و�لرب�مج 

على  و��ضتمل  دينار,   7500 قيمته  �لثقافة  وز�رة  من  بتمويل  �اللكرتوين  �لرت�ثية  �مل�ضادر  معلومات  قاعدة  م�ضروع   .1
و�ملو�رد  �مل�ضتهدفة  و�ملجتمعات  �الإخبارين  جماالت  يف  �لرت�ثية  باملو�رد  �خلا�ضة  �ملعلومات  لقو�عد  �ضاملة  حو�ضبة 
�ملعلوماتية, باالإ�ضافة �إىل قو�عد معلومات توثق للتاريخ �ل�ضفوي من خالل �إجر�ء �ملقابالت �مل�ضجلة بال�ضوت و�ل�ضورة. 
2. �لربنامج �لتدريبي لبناء قدر�ت �ملجتمعات �ملحلية يف جماالت تقنيات جمع وتوثيق �لرت�ث غري �ملادي, حيث درب 
على  معان  حمافظة  يف  �لر�ضمية  و�ملوؤ�ض�ضات  �لتطوعية  �لهيئات  كافة  من  ع�ضوً�   35 �ضم  تطوعي  عمل  فريق  �لربنامج 
كلية  مبنى  �الأردين يف  �لكوري  �ملركز  من  17- 20 /2011, يف قاعة  �لفرتة  �ل�ضفوي يف  �لرت�ث  وتقنيات جمع  �أدو�ت 

�الآد�ب, على مد�ر  20 �ضاعة تدريبية. 
�ملادي يف منطقة لو�ء �لبرت� يف مو�ضوعات متخ�ض�ضة)2014( بتمويل من مركز  4. م�ضروع جمع وتوثيق �لرت�ث غري 
�لدر��ضات وتنمية �ملجتمع قيمته )6650( دينارً�, عمل �مل�ضروع على توثيق م�ضامن ومالمح من �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي 
يف خم�ضة مو�ضوعات �أ�ضا�ضية تعد من �أهم مو�ضوعات �لدر��ضات �لثقافية �ملعا�ضرة وهي: ثقافة �لطعام , ثقافة �للبا�ش  

تقاليد �لوالدة  تقاليد �ملوت ثقافة �لعالقة مع �لطبيعة, وجمع �مل�ضروع )220(  رو�ية �ضفوية.  
�إذ�عة معان �جلديدة �ضوت  بالتعاون مع  �ل�ضفوي,  �ملعني بتوثيق حكايات �الأطفال يف �لرت�ث  5. برنامج )جدي كان( 
�جلنوب,  حيث مت �إنتاج 20 حلقة �إذ�عية حول �حلكايات �ل�ضعبية �لرت�ثية من خمتلف مناطق حمافظة معان بالرتكيز 
على �مل�ضمون �لثقايف �اليجابي �ملنقول من �لرت�ث لغر�ش قيم و�جتاهات �يجابية لدى �الأطفال يف حمافظة معان, ومت 

�لرتكيز على �حلكايات �لتي توؤكد على قيم �لت�ضامح و�النفتاح و�لقبول باالآخرين و�البتعاد عن �لعنف و�لعزلة.
6. برنامج ذ�كرة �جلنوب )2015/2014(  بالتعاون مع  �إذ�عة �ضوت �جلنوب حيث مت  �إنتاج )15( حلقة �إذ�عية, حول 
�لتاريخ �الجتماعي و�لرت�ث �ل�ضفوي  يف حمافظة معان خالل �لفرتة ما بن �لقرن �لثامن ع�ضر و�ضواًل �إىل نهاية �لقرن 
�لع�ضرين, و�ال�ضتفادة من �لرو�يات �ل�ضفوية �ملوجودة عند بع�ش كبار �ل�ضن يف �ملنقطة, �لتي لها  كان لها دور كبري يف �ضد 

نق�ش �مل�ضادر �ملدونة عنه بالن�ضبة لتغطية �إحد�ث �ملا�ضي. 
م�ضروع جمع وتوثيق �لرت�ث �ل�ضفوي يف مدينة معان: مو�ضوعات متخ�ض�ضة )2018(     يهدف  �مل�ضروع �إىل جمع وتوثيق 
�لتي  �ل�ضفوي ملدينة معان  متثل �ملجاالت �لرئي�ضية  )120( رو�ية وعن�ضر ثقايف يف مو�ضوعات متخ�ض�ضة يف �لرت�ث  
�ضملتها �تفاقية �ضون وحماية �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي �ل�ضادرة عن منظمة �ليون�ضكو وهي: �أ�ضكال �لتعبري �ل�ضفهي,  
بالطبيعة  �ملتعلقة  و�ملمار�ضات  �ملعارف   , و�الحتفاالت  و�لطقو�ش  �الجتماعية  �ملمار�ضات  �لعرو�ش,  �أد�ء  وتقاليد  فنون 
و�لكون, و�ملهار�ت �ملرتبطة بالفنون �حلرفية �لتقليدية. وقد مت �إعد�د برنامج مكثف لتدريب فريق بحثي حملي وعدده 

)8( �أ�ضخا�ش يف تقنيات جمع �لرت�ث �ل�ضفوي و�إجر�ء �ملقابالت �مليد�نية.    
8. م�ضروع �لرو�ية �ملحلية للحرب �لعاملية �الأوىل يف �الأردن بالتعاون مع �ملعهد �لفرن�ضي لل�ضرق �الأدنى) 2018(  يركز 

�مل�ضروع ميد�نيًا على جمع وتوثيق مو�ضوعات ورو�يات حملية مرتبطة بفرتة �حلرب �لعاملية �الأوىل  يف مدينة معان. 
ثانيًا: �الأبحاث �لعلمية �ملن�ضورة 

- دور �لرت�ث غري �مللمو�ش يف تعزيز �لُهوّية و�خل�ضو�ضّية �لثقافّية »مقاربات نظرّية«  �ضمن فعاليات موؤمتر �ملوؤمتر �لدويل 
تر�ثنا بن �ال�ضتد�مة و�الأزمات جامعة موؤتة بالتعاون مع جامعة �حل�ضن بن طالل 2018م. 

-  �لطب �ل�ضعبي يف حمافظة معان:  �لتمثالت �الجتماعية �أ�ضكال �ملمار�ضة »مقاربة �أنرثوبولويجية« من�ضور يف  جملة 
در��ضات و�أبحاث �ملجلة �لعربية للعلوم �الإن�ضانية و�الجتماعية ت�ضدر عن جامعة �جللفة يف �جلز�ئر,  يف �لعدد  )28( 

ل�ضنة 2017م. 
�إقليم �لبرت�ء  )2016( من�ضور يف  �ل�ضعبية- بحث �نرث بولوجي يف جمتمع  �لدينية  �لثقافية و�ملمار�ضات  �لتعبري�ت   -

جملة جامعة �جللفة للدر��ضات و�الأبحاث  �لعدد 22 .
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��ضماعيل علي �لفلحات
منال أحمد كريشان

روضة هارون احلسنات
هيفاء عبد املعطي الهباهبة

�د�ريو �ملركز

�جلفر(  )منطقة  �الأردن  جنوب  بادية  يف  �ل�ضقور  �ضيد  الأ�ضاليب  �أنرثوبولوجية«  �ل�ضيد«در��ضة  »ثقافة   -
2015, من�ضور يف  جملة جامعة �حل�ضن بن طالل للبحوث, �لعدد)4(.  

ثالثًا: �ل�ضون و�لتوعية من خالل: 
-  �إنتاج �ضل�ضلة  �الأفالم �لرت�ثية ملحافظة معان و�ضل عددها �إىل  )20( فلمًا  ق�ضريً�. 

- عقد برنامج درد�ضات ثقافية لل�ضباب على مدى عامن حول �ملوروث �ل�ضفوي يف منطقة بي�ضا.
- برنامج �لزيار�ت �ملدر�ضية �خلا�ش با�ضتقبال �لزيار�ت و�لرحالت  �ملدر�ضية  للمركز لتوعية طالب �ملد�ر�ش  

بالرت�ث �ل�ضفوي ودورة يف تعزيز �لهوية و�خل�ضو�ضية �لثقافية .
بتاريخ  �لبرت�  لو�ء  منطقة  يف  لالأفالم  �مللكية  �لهيئة  مع  بالتعاون  ق�ضرية  �أفالم  �إنتاج  دورة  عقد   -
2015/3/29ولغاية 2015/4/2 مت خاللها تدريب 35 م�ضاركًا وم�ضاركة من �لعاملن يف �جلامعة و�ملجتمع 

�ملحلي  ومت �إنتاج خم�ضة �أفالم  مبو�ضوعات �لرت�ث �ل�ضفوي يف حمافظة معان. 
- �ملقابالت �مليد�نية  وفق خطط �ملركز �ل�ضنوية:  مت �إجر�ء مقابالت  يف خمتلف مو�ضوعات �لرت�ث �ل�ضفوي 

يف مدينة معان و�حل�ضينية و�جلفر وو�دي مو�ضى  تتجاوز 120 مقابلة. 
  D
-E
F%&

 `
&k

#% 
 l
2m

   n
B1 
!.

<
1  +

o
6Q

& e
;4
6

p,
-X

& o
q

رمي عيد املشاعلة
�آمنه عبا�ش �لطوي�ضي

السيدة أشواق اسماعيل الفالحات
رئيس شعبة التوعية
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الطاقة يف جامعة احلسني بن طالل يف عام ٢٠٠9م، استجابة  إنشاء مركز بحوث  جاء 
مجال  يف  رائدا  مركزا  يكون  أن  أجل  من  األردن  يف  الطاقة  موارد  محدودية  لتحديات 
الثاني بن احلسني يف  تطوير تطبيقات الطاقة، وجتسيدا لرؤية جاللة امللك عبد اهلل 
تفعيل دور اجلامعات ملواكبة التكنولوجيا احلديثة للطاقة املتجددة والبديلة، فأنه من 
األهمية وجود هذا املركز املتخصص لبحث وتطوير الطاقة املتجددة يف جامعة احلسني 
بن طالل ليقوم بدوره البحثي والتدريبي لتطوير أنظمة وتكنولوجيا الطاقة املتجددة 
ومصادرها وتقدميها إلى املجتمع احمللي للمساهمة يف تنميته، دعما لالقتصاد الوطني.
هات  ويأتي تأسيس املركز أيضا، إدراكا من اجلامعة بأهمية موضوع الطاقة خاصة أن التوجُّ
النظيفة  والطاقة  املستدامة  للبحث عن مصادر للطاقة  اليوم  العالم تتجه  احلديثة يف 
الوطني  االقتصاد  يواجه  الذي  الطاقة  أن حتدي  كما  التقليدية،   الطاقة  بسبب مضار 
يتطلب مبادرات ريادية تضع األردن على طريق توفير احتياجاتها من الطاقة باالعتماد 

على مصادره الذاتية.
ويعمل املركز على حتقيق األهداف التالية :-

- انشاء قاعدة بيانات خاصة مبصادر الطاقة يف املنطقة خاصة يف محافظة معان.
- القيام بتجارب ميدانية لتطوير تكنولوجيا الطاقة املتجددة وجدوى استخدامها يف 

االردن.
- تصميم وتنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح املتكاملة .

- دراسة ترشيد استهالك الكهرباء يف جامعة احلسني بن طالل.
- إجراء البحوث يف مجاالت الطاقة املختلفة حسب أولوياتها .
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أ. د. صالح اسماعيل الرواضية
مدير املركز



الوحدات
والدوائر اإلدارية
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السيد طــارق  علي الفالحات
مدير الوحدة 

أنشئت وحدة الرئاسة بتاريخ 2014/6/1 بقرار من مجلس اجلامعة رقم 2014/18، وتضم كل 
من:

- دائرة أمانة سّر املجالس.
- دائرة السكرتاريا التنفيذية.
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اداريو  الوحده

عبدالرزاق عطاهلل أبو طويلة
حامد كمال الشراري

 رئيس شعبة

منال محمد ابو عورة
منير سمير العقايله

محمد ابراهيم العقايله
رئيس الديوان
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السيد طــارق  علي الفالحات
مدير الدائرة 

اجلامعة،  لقانون  وفقا  بها،  املنوطة  األعمال  بجميع  القيام  املجالـس  سر  أمانة  دائرة  تتولى 
املجالس  أعمال  نطاق  ضمن  تدخل  والتي  اجلامعة،  يف  بها  املعمول  والتعليمات  واألنظمة، 

الرئيسة يف اجلامعة، أو أي من اللجان املنبثقة عنها .
مهام  وتتلخص  واملتابعـة،  امللفـات  وشعبـة  املجالـس،  شعبـة  همـا:  شعبتيـن  مـن  الدائرة  تتكـون 
دائـرة أمانة سر املجالس مبتابعة أعمال مجالس اجلامعة املختلفة: مجلس األمناء، ومجلس 
اجلامعة، ومجلس العمداء، وجلنة التعيني والترقية، وجلنـة البـت فـي قضايـا الطلبـة، بحيث 
تتولى إعداد محاضر اجللسات والقرارات الصادرة عن هذه املجالس ومتابعة إجراءات تعيني 

أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم. 
األكادميية  باألمور  املتعلقة  األعمال  تنفيذ  يف  رئيسي  بشكل  املجالس  سر  أمانة  دائرة  وتعنى 
واإلدارية ضمن أعمال املجالس املشار إليها أعاله، وخاصة يف املجاالت التالية: إنشاء الكليات 
التدريسية،  الهيئة  أعضاء  تعيينات  وإلغاؤها،  ودمجها  والتخصصات  والبرامج  واألقسام 
وتقييم  خدماتهم،  وإنهاء  وانتقالهم،  وتثبيتهم،  وإجازاتهم،  وإعارتهم،  وإنتدابهم،  وترقيتهم، 
أعمالهم، واإليفاد واالبتعاث للحصول على درجات علمية، ومنح الدرجات العلمية والفخرية، 

وحتديد أعداد الطلبة املقبولني والرسوم اجلامعية، وإقرار التقومي اجلامعي.

اداريو  الدائرة
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اآلآن�سة ناهدة عبداهلل البدور
رئي�س �سعبة امللفات واملتابعة

ال�سيدة احالم احمد اجلمل
رئي�س �سعبة املجال�س
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السيدة عاليه أحمد القرامسه
مدير الدائرة
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الداخلية يف  الرئاسة واجلهات  ما بني  الوصل  وهي حلقة 
اجلامعة واخلارجية . وتقوم الدائرة وبالتعاون مع دائرة مكتب 
الرئيس مبتابعة وتنسيق جميع األعمال االدارية من استقبال 
البريد الصادر والوارد، وحتديد مواعيد االجتماعات/استقبال 

املكاملات الهاتفية وحتديد األمور التي يجب متابعتها.

السيدة أمل محمود الكردي
رئيس شعبة املتابعة

اآلنسة أسماء محمود الهباهبة
رئيس شعبة

السيدة أدما فخري أبو كركي
مدير دائرة
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تزامن إنشاء هذه الدائرة مع تأسيس اجلامعة، حيث أنها متثل حلقة الوصل بني رئاسة اجلامعة 
والعمادات واملراكز والوحدات والدوائر يف اجلامعة أو املؤسسات أو األشخاص خارج اجلامعة.

وتقوم الدائرة باملهام التالية :-
تنظيم مواعيد رئيس اجلامعة، واستقبال مراجعي وضيوف الرئاسة، وتسهيل شؤونهم ومتابعتها 

لدى اجلهات ذات العالقة.
متابعة اإلجراءات، وجتهيز املعلومات املتعلقة باتصاالت اجلامعة واملساهمة يف تنظيم املؤمترات 

واالجتماعات الوطنية واإلقليمية والدولية، واالحتفاالت واملناسبات الوطنية.
التنفيذية بني اجلامعة واجلامعات  واملؤسسات  الثقافية والبرامج  املشاركة يف إعداد االتفاقيات 
بني  التنفيذية  العمل  وبرامج  الثقافية  واالتفاقيات  والدولية،  والعربية  األخرى احمللية  العلمية 
حكومة اململكة الهاشمية من جهة واحلكومات واملنظمات واملؤسسات العربية واإلقليمية والدولية 

ومتابعة تنفيذ وتطوير هذه االتفاقيات والبرامج. 
بالفاكس  واملرسلة  االلكترونية  والرسائل  واالتصاالت  واالستفسارات  التساؤالت  الرد على جميع 

املوجهة من مختلف اجلهات إلى رئاسة اجلامعة. 

¢ù
«Fô

dG Ö
àµ

e I
ôFG

O

العاملون يف الدائرة 
أحمد نورس املجالي
تيجان محمد ثابت

رئيس فرع 
نايف جميل الغنميني

حارس الرئيس 
بالل اليف اخلليفات

أمني محمد الغنميني
سائق الرئيس

خالد شحادة الطبيري 
خديجة عوده الرواضيه

سهاد عيد البزايعة

السيدة ُعال علي الكساسبة
مدير مكتب الرئيس 
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ال�سيدة ُعال علي الك�سا�سبة
مدير الدائرة 

أنشأت دائرة الديوان املركزي منذ تأسيس اجلامعة عام 1999م ،حيث تهدف إلى حتقيق رسالة اجلامعة 
واحملافظة على سمعتها العاملية املرموقة. ومت استحداث الدائرة، لتكون اجلهة  املختصة بتنظيم جميع أمور 
السجالت واملخاطبات من والى رئاسة اجلامعة، وتقوم بتنسيق العمل مع عمادات الكليات والوحدات واملراكز 
بتنفيذ  وتعنى  للجامعة،  اإلدارية  التشكيالت  بني جميع  الواصل  الشريان  فهي  للجامعة،  التابعة  والدوائر 
املراسالت اخلارجية، والداخلية، وفقًا لألنظمة،  الدكتور  رئيس اجلامعة ومتابعة جميع  توجيهات األستاذ 

والتعليمات املعمول بها.   وتتلخص مهام الدائرة مبا يلي:
- تنفيذ شروحات وتعليمات رئاسة اجلامعة الشفوية واخلطية ومتابعتها وتنفيذها.

األستاذ  على  لعرضها  اجلامعة  وداخل  خارج  من  اجلامعة  لرئاسة  الواردة  املخاطبات  وجتهيز  تنظيم   -
الدكتور رئيس اجلامعة أو من يفوضه.

- اعداد املخاطبات واملراسالت والقرارات الصادرة عن رئاسة اجلامعة.
- فتح وفهرسة امللفات حسب األصول.  

- متابعة تشكيل اللجان املختلفة يف اجلامعة.
- التواصل مع الكليات / والوحدات/ واملراكز/ والدوائر يف اجلامعة الجناز العمل حسب األصول.

- أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.
 - تقوم الدائرة بواجباتها من خالل اربعة شعب :

- شعبة الوارد.        - شعبة الصادر واملراسالت     - شعبة البريد االلكتروني         - شعبة املتابعة
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السيد علي  محمود السالمني
مساعد مدير الدائرة بالوكالة

اداريو الدائرة

اآلنسة  أحالم  صالح الطورة
رئيس شعبة البريد اإللكتروني بالوكالة

السيد زيد احمد السربجي
رئيس شعبة الوارد بالوكاله

فــاتــنــه عـــبـــداهلل اخلــاليــفــه
رئيس فرع

ــان ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــمـــــان اخلـ ــيـــ ــ أحــــــــــــــــالم  ســـــلـ
عــــــثــــــمــــــان فــــــــــــــــــروان اخلـــــلـــــيـــــفـــــات
ــوره ــطــ مــــجــــدولــــني عـــبـــاحلـــافـــظ الــ



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

296



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

297

وحد
و وال ال



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

298

تعد وحدة القبول والتسجيل يف جامعة احلسني بن طالل شريان اجلامعة لكونها همزة الوصل التي تربط 
اجلامعة بالطالب ابتداء من قبوله وانتهاء بتخرجه، وما بني القبول والتخرج خطوات كثيرة تقوم بها الوحدة 
العالمات واملصدقات، وإصدار قوائم  من تسجيل للمواد، ورصد للعالمات، ووضع اخلطط، وجتهيز كشوف 
فعالية،  وأكثرها  اجلامعة  يف  املهمة  الوحدات  من  وهي  وغيرها،  اإلحصائيات  وعمل  واملقبولني  للخريجني 
بأعمال  وثيقًا  ارتباطًا  أعمالها  إلرتباط  أيضًا،  التدريسية  الهيئة  ألعضاء  بل  فحسب  للطالب  بالنسبة  ال 
القرارات،  وتنفيذ  والتعديل،  التشريع،  ونشط يف  فّعال  بشكل  تشارك  األخرى يف اجلامعة،  حيث  الوحدات 

وتطبيق األنظمة والتعليمات املتعلقة بالقبول والتسجيل.
وقد حرصت إدارة اجلامعة على حوسبة وحدة القبول والتسجيل، وتزويدها ببرنامج حاسوبي حديث يلبي 
احتياجات الوحدة من تقارير، وإحصائيات متعلقة بالطلبة، وأعضاء هيئة التدريس واألنصبة التدريسية، 
ويغذي هذا البرنامج احملوسب املعلومات األساسية  لوحدة الشؤون ، وعمادة شؤون الطلبة واملكتبة حيث مت 

العمل مع مركز احلاسوب، وتكنولوجيا املعلومات، للوصول إلى هذا النظام بشكل مميز.
وتضم وحدة القبول والتسجيل أربعة دوائر هي:

أ- دائرة التسجيل.            ج- دائرة الوثائق.
ب ـ دائرة القبول.               د.  دائرة الدراسات العليا.
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السيد عبداهلل ماجد آل املعاني
مدير الوحدة
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اداريو الوحده

السيد حسني عيسى القرالة
رئيس شعبة الوثائق

السيد أحمد عبداهلل أبو جري 
مساعد مدير الوحدة

اآلنسة احسان حسني اخلطاطبة
رئيس شعبة اخلطط الدراسية واإلعتماد

السيدة رمي عباس الرفايعة
رئيس شعبة القبول

اآلنسة ساجدة صالح أبو عورة
رئيس شعبة البرامج واالحصائيات
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السيده اخالص احمد الطحان
رئيس الديوان بالوكالة

زكـــــريـــــا إعـــــــــوض أخـــــــو عـــمـــيـــره
وفــــــــــــــاء مـــــحـــــمـــــد الـــــتـــــوايـــــهـــــه
أمــــــــيــــــــره حـــــســـــن ابــــــــــو هــــاللــــة
هــــــيــــــثــــــم فـــــــــالـــــــــح املـــــــراعـــــــيـــــــه
حـــــــــــــمـــــــــــــزة نـــــــــبـــــــــيـــــــــل جــــــــــــــــرار
لــــــــيــــــــنــــــــا عــــــــــــــــــوض عـــــــــوجـــــــــان

عــــــطــــــا مـــــحـــــمـــــد الـــــســـــالمـــــني
اســــــمــــــاء مــــحــــمــــد اخلـــلـــيـــفـــات
ــيــــل أبــــــــو هـــاللـــه ــلــ مــــيــــرفــــت خــ
ســمــيــه عــبــد املــطــلــب احلــســنــات
اجلـــــــــازي اهلل  ضـــــيـــــف  هــــــالــــــه 
ــيــــســــى  الـــنـــعـــيـــمـــات مـــحـــمـــد عــ

ســـــــــهـــــــــام مــــــحــــــمــــــد الـــــــــطـــــــــورة
احلــــــســــــنــــــات أحـــــــــمـــــــــد  دالل 
ــتــــســــب صــــهــــيــــب مــــحــــمــــد احملــ
مــحــمــد نـــايـــف عـــيـــال ســلــيــمــان
ــو نــاصــر عــلــي عــبــد الــرحــمــن ابـ



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

300

السيدة اميرة  علي اخلليفات
مدير الدائرة

تقوم دائرة التسجيل بطرح اجلدول الدراسي وجدول االمتحانات ومتابعة التقارير واإلحصائيات 
وحتديثها بشكل مستمر  وتنظيم تسجيل الطلبة وعملية السحب واإلضافة. كما وتتابع إجراءات 
تأجيل دراسة الطلبة واالنسحاب من املواد ومتابعة معادلة املواد للطلبة املنتقلني إلى تخصصات 
الطلبة  نتائج  برصد  أيضًا  الدائرة  وتقوم  خارجها.  أو  اجلامعة  داخل  من  كانوا  سواء  جديدة 
واستخراج معدالتهم  وتزويد اجلهات املعنية بأسماء الطلبة الذين تنطبق عليهم تعليمات الئحة 

شرف الكلية والئحة شرف اجلامعة. 
 وتعمل الدائرة أيضا، على متابعة أوضاع الطلبة الدراسية والتواصل مع أولياء األمور واجلهات 
املانحة بهذا الشأن، باإلضافة حلفظ كل ما يتعلق بالطالب من معلومات أكادميية منذ التحاقه 

باجلامعة وحتى تخرجه منها، باإلضافة الى متابعة أعمال الوحدة والتدقيق عليها.

 وتضم هذه الدائرة خمسة  شعب هي :
- شعبة التسجيل .

- شعبة اخلطط الدراسية واإلعتماد .
- شعبة البرامج واإلحصائيات .

- شعبة ملفات الطلبة .
- شعبة تدقيق اخلريجني .
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السيد أحمد  األدهم اجلازي
رئي�س �سعبة التسجيل
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السيد حسام  محمد الطوره
مدير الدائرة

دوائر  مع  بالتنسيق  اجلدد  الطلبة  طلبات  باستقبال  القبول  دائرة  تقوم 
الوحدة األخرى, وتعمل على وضع البرامج اخلاصة بقبول الطلبة حاسوبيًا، 
وتعنى الدائرة أيضا بعملية انتقال الطلبــة من تخصص آلخر داخل اجلامعة، 
الدائرة  وتقوم  إلى جامعة احلسني بن طالل. كما  ومن اجلامعات األخرى 
واملستنكفني. الدراسة  عن  واملنقطعني  املفصولني  الطلبة  أوضاع   مبتابعة 
وعالوة على ما سبق، تتابع الدائرة اخلطط الدراسية والتغييرات التي تطرأ 

عليها.

وتضم هذه الدائرة شعبتان هما:
-  شعبة قبول الطلبة .

-  شعبة  انتقال الطلبة .
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السيدة ختام محمد النوافلة
مدير الدائرة

تقوم دائرة الوثائق بوضع البرامج اخلاصة بالوثائق الصادرة عن الوحدة وإجراء فحص 
دوري لها وتعمـل على تطويــر اخلدمات احلاسوبيـة املقدمة للطلبة واجلمهور و متابعة جميع 
بطباعـة  الدائرة  وتقوم   ، الوثائق  بدائــرة  اخلاصة  البرامج  ووضع  واإلحصائيات  التقارير 
وثائـق الطلبة وتصديقها واستصدار كافة النماذج واألوراق املستخدمة يف  الوحدة ومتابعة 

أمور الطلبة اخلريجني والتدقيق عليها.
وتضم هذه الدائرة ثالث شعب هي:

- شعبة تدقيق الوثائق وتصديقها.
- شعبة إصدار الوثائق.

- شعبة املعلومات وأرشف الوثائق.
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السيدة سناء خلف ابو نوير
مدير الدائرة
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احلالي  العام  بداية  والتسجيل  القبول  وحدة  الدائرة يف  إنشاء  مت 
العليا  الدراسات  برامج  مبتابعة  الدائرة  دور  ويتلخص   2020  /2019
شعبتني  تضم  حيث  التربية  يف  العام  والدبلوم  واملاجستير  الدكتوراه 

وهما: شعبة الدكتوراه. وشعبة الدبلوم واملاجستير .

السيد علي محمد النعيمات
رئيس شعبة

السيدة هاله ضيف اهلل اجلازي
رئيس شعبة الدكتوره
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   تعد وحــدة الــشــؤون  مــن بــني أهــم الــوحــدات اإلداريـــة يف اجلامعة، ملــا تقوم بــه مــن إدارة الــشــؤون  للجامعة، وهــي اجلهة 
املختصة بقبض أموال اجلامعة، وحتصيلها ودفع االلتزامات  املترتبة عليها، وذلك طبقًا لقوانني وأنظمة اجلامعة والقرارات 

والتعليمات الصادرة مبقتضاها وهي تقع ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة وتتبع رئيس اجلامعة.
ــًا لــقــواعــد  ــقــ ــورة صــحــيــحــة وفــ   ومـــــن مـــهـــام الــــوحــــدة مـــســـك وتــنــظــيــم الـــســـجـــالت والـــقـــيـــود احملـــاســـبـــيـــة لــلــجــامــعــة بــــصــ
مــحــاســبــيــة ســلــيــمــة، وإعــــــداد مـــشـــروع مـــوازنـــة اجلــامــعــة مبـــا يف ذلــــك جــمــيــع اجلــــــداول والــبــيــانــات واملــعــلــومــات التفصيلية 
ــة الــتــي  ــ ــدوريــ ــ ــر  الــ ــاريــ ــقــ ــتــ ــيـــل الــ ــلـ ــا، وكــــذلــــك إعــــــــداد وحتـ ــهــ ــا وفــــقــــًا لــلــتــعــلــيــمــات املـــعـــمـــول بــ ــهـ ــة لـ ــحــ ــوضــ ــا واملــ ــهـ املـــتـــعـــلـــقـــة بـ
ــا لـــلـــمـــســـؤولـــني يف اجلـــامـــعـــة التــــخــــاذ الــــــقــــــرارات املـــنـــاســـبـــة. ــهــ  تـــظـــهـــر االجتـــــاهـــــات الـــهـــامـــة يف أنـــشـــطـــة اجلـــامـــعـــة  وإبــــالغــ
وتقوم الوحدة أيضا. مبتابعة األمور  مع اجلهات ذات العالقة وباملشاركة يف اللجان واملتعلقة باألمور  يف اجلامعة ، ومبتابعة 

تطوير اإلجراءات  لضبط العمل وحتديث أساليب التدقيق الداخلي وتنمية مهارات جهاز التدقيق الداخلي.

وتضم هذه الوحدة الدوائر التالية : املوازنة والتدقيق، اإليرادات والصناديق، النفقات، الرواتب والتأمينات.
وتتطلع الوحدة  إلى حتديث أنظمتها احملوسبة مبا يؤدي إلى حوسبة الوحدة، وفق برنامج محاسبي موّحد كما مت إعادة 

هيكلتها مبا يتالءم واإلدارة  احلديثة القادرة على تزويد صاحب القرار باملعلومة  الدقيقة عند طلبها.
األهداف:  

1- احملافظة على أموال اجلامعة من خالل إدارة حسابات اجلامعة ومعامالتها  والسجالت اخلاصة بكفاءة عالية وفق النظم 
احملاسبية املتقدمة.

2-   تزويد إدارة اجلامعة بالتقارير  املتميزة ملساعدتها يف اتخاذ القرارات الرشيدة لتحقيق التطور والنمو.
الرضا  أعلى مستوى من  واملــورديــن لتحقيق  والطالب  املوظفني  املتعاملني من  3- تقدمي اخلــدمــات  بجودة عالية جلمهور 

والقبول.
4- التأكد من حسن تطبيق أنظمة وتعليمات اجلامعة املالي واقتراح تطوير تلك األنظمة مبا يضمن أفضل عائد ممكن من 

تشغيل موارد اجلامعة وبأقل كلفة ممكنة.
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السيد احمد عوض ال خطاب 
مدير الوحدة
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السيد علي محمداملراعية
مساعد املدير للشؤون الفنية

مدير دائرة اإليرادات والصناديق

السيد وصفي محمد الفرجات
مساعد املدير للشؤون اإلدارية

السيد عمر أحمد العقايله
مدير دائرة الرواتب والتأمينات

السيد حمد سميحان أبو شتال
رئيس شعبة النفقات الرأسمالية بالوكالة
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السيد يوسف  محمد الرواضيه
مدير دائرة النفقات

السيد علي خالد النوافله
رئيس شعبة التأمينات

السيد جعفر محمود اخلليفات
رئيس شعبة االيرادات

السيد عمر عبداهلل  قباعه
رئيس شعبة محاسبة

التأمني الصحي بالوكالة

السيد عمرو ابراهيم ابو الزيت 
رئيس شعبة الرواتب

السيد محمد سامي صالح
رئيس ديوان بالوكالة
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ــد الـــــســـــعـــــيـــــدات ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــر مـ ــ ــفـ ــ ــعـ ــ جـ
رئيس فرع

مــــــــجــــــــدي خــــــــالــــــــد الـــــــنـــــــصـــــــرات
رئيس فرع

ــات ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـــــــوســـــــى مـــــحـــــمـــــد اخلـ
رئيس فرع

ــه ــ ــبـ ــ ــاهـ ــ ــبـ ــ ــهـ ــ الـ اهلل  عــــــبــــــد  زيـــــــــــــــاد 
رئيس فرع

ســــــــــهــــــــــاد أحــــــــــمــــــــــد احلـــــــســـــــنـــــــات
رئيس فرع

رنــــــــــــا عــــــبــــــد الـــــــــكـــــــــرمي اجلــــــــــــازي

نــــــــــاجــــــــــح عــــــــــــــــــــوده احلـــــــســـــــنـــــــات
طـــــــــــــه مـــــــــحـــــــــمـــــــــود احلـــــــســـــــنـــــــات
ــيــــدات ــعــ ــيــــمــــان ســــلــــمــــان الــــســ ــلــ ســ
ــات ــفــ ــيــ ــلــ ســــلــــيــــمــــان عــــطــــيــــة اخلــ
نـــــــــاديـــــــــة مـــــحـــــمـــــد اخلـــــلـــــيـــــفـــــات
مــــــحــــــمــــــد حــــــــســــــــن الـــــــــــشـــــــــــراري
نـــــــــــــوفـــــــــــــه عــــــــــلــــــــــي املــــــــــراعــــــــــيــــــــــة
جـــــــمـــــــلـــــــة حـــــــــســـــــــني الـــــــــلـــــــــوامـــــــــا
ــبــــد الـــــــدامي ــيــــرفــــت مــــحــــمــــود عــ مــ
مـــــــــعـــــــــز تـــــــيـــــــســـــــيـــــــر كــــــــريــــــــشــــــــان 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــمــــــــــــــــــري
ألــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــت احلـــــــــــــــســـــــــــــــنـــــــــــــــات

اإداريو الوحدة

اآلنسة عفاف محمد املهتدي
رئيس شعبة التدقيق بالوكالة

السيد أسامة عمر أبو شخيدم
رئيس شعبة بالوكالة

السيدة نعمة عبداهلل الدحيات
رئيس شعبة الصناديق بالوكالة

السيد طالل سالم اجلازي
رئيس شعبة املوازنة بالوكالة
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السيد محمد خليل القطامني
مدير دائرة

السيد يامن محمد الهباهبه
مدير دائرة
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د. محمد صالح جرار
مدير  الوحدة

 ،1999 عـام  فـي  اجلامعـة  إنشـاء  بـداية  مع  املجتمعي  واالتــصــال  العامة  العالقـات  وحــدة  تأسيس  جـاء 
وذلك بهدف تقديـم الصـورة احلضاريـة املوضوعيـة الصادقـة عـن جامعـة احلسيـن بـن طـالل، وتعد هـذه 
الوحدة الناطـق الـرسمي باسـم اجلامعـة، إذ تـتولى اإلشـراف علـى تنظيـم العـالقـات الثـقافيـة والعـامـة 
مـع مـختلف املـؤسسـات داخـل الـوطن وخـارجـه وهي تضم ثالث دوائر هي دائرة العالقات العامة ، ودائرة 

العالقات الثقافية واالعالم، ودائرة االتصال التنموي والبرامج
)االذاعة(.

دائـرة العـالقـات العامـة العامة تضم:
1( شعبة قصر امللك املؤسس

تقوم الدائرة على إدارة موقع متحف قصر امللك املؤسس والــذي شكلت لتطويره جلنة عليا من أجل 
تاريخ األردن احلديث، حيث سيضم متحفًا ملقتنيات وصور  بــازر يحكي عن  إلـى معلم وطني  حتويله 
ومالبس امللك املؤسس ومتحفًا للثورة العربيـة الكبرى، متحفًا لسكـة احلديد، ومجموعـة من املعارض 
والساحات املرتبطـة بتاريخ وتراث املنطقـة، وقد قامت اللجنـة العليا بالتعاون مع دائرة اآلثار العامـة 
وجامعـة احلسني بن طالل من استكمال جمع الوثائق واملقتنيات واملعروضات، حيث بدأ العمل يف إعادة 

تأهيل املوقع، وذلك بترميم املباني القائمة وإضافـة مبانـي ومرافق جديدة للموقع. 
2( شعبة املراسم واالستقبــــال

هـي اجلهـة املنسقـة لألنشطـة العامة التي تقـوم بهـا الكليـات والعمـادات، حيث تقـوم بتنسيـق األنشطـة 
الطالبية والفعاليـات املجتمعيـة عـن طريـق تنظيـم املواسـم والبرامـج الثقافية وعقد املؤمتـرات والنـدوات 

واحملاضـرات واملعـارض واالحتفـاالت .

  دائرة العالقات الثقافية واالعالم :
حترص الدائرة علـى إعطـاء الصـورة املشـرفـة والصـادقـة عـن اجلـامعة عن طريق دائرة العالقات الثقافية 
واالعالم وذلك بتزويـد وكاالت األنبـاء والصحـف ووسائـل اإلعـالم املختلفـة بالتقاريـر األخباريـة، كـذلك 
تقـوم الدائـرة بتحـرير مطـبـوعات اجلامعـة واإلشراف علـى طباعتـها فـي سبيـل توضيـح رسـالة اجلامعـة 

وأهدافها وتعنـى بسالمـة املظهـر العـام للجامعـة .وتضم شعبتني:
1( شعبة االعالم االلكتروني 

2( شعبة االعالم املطبوع
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اشرفت الدائـرة علـى طباعـة "سلسلـة بحث وتطوير الثقافـة الوطنية" وهي عبارة عن سلسلة منشورات 
تتبناها اجلامعـة لإلسهـام يف إعـادة تأهيل الثقافة الوطنية بالوعي واملعرفة وبأدوات البحث العلمي حيث 
مت إصدار كتب ضمن هذه السلسلة هي:" املسارات العسكرية للثورة العربية يف األرض األرنية" و" احُلسني 
بن طــالل وبناء الدولة األردنــيــة احلديثة" و"احُلــســني بن طــالل والعالم" و" احُلسني بن طــالل والنظام 
االقليمي العربي" و"احُلسني بن طالل والقضية الفلسطينية" و" فكر احُلسني بن طالل وشخصيته" ويف 
الشق الثاني من السلسلة وهو الشق املتعلق بالعلوم الطبيعية صدر كتابني هما"احليوانات السامة يف 

األردن:العقارب" وكتاب "القوارض" وطباعة مجلة أنباء جامعة احُلسني والتي تعتبر نشرة فصلية. 

دائرة االتصال التنموي والبرامج وتضم : 
1(  شعبة املسموع)االذاعـة(

تعد محطة إذاعة "صوت اجلنوب" أول إذاعة مجتمعية يف األردن تؤسس خارج العاصمة "عمان" وتعتمد 
اإلذاعة التخطيط العلمي يف تقدمي خدمات إعالمية تنموية للمجتمع احمللي.

يصل بث اإلذاعة إلى معظم مناطق محافظة معان وأجزاء من محافظتي العقبة والطفيلة، تعتمد فريق 
عمل مهني إضافة إلى فرق من املتطوعني من املجتمعات احمللية وطلبة اجلامعة.

تعتمد فلسفة اإلذاعــة ورسالتها اإلعالمية تطوير محتوى إعالمي صديق للتنمية احمللية ويساهم يف 
التغيير االجتماعي والثقايف االيجابي وتفعيل وظيفة الدور الرقابي لإلعالم احمللي ومتثيل الرأي العام 
وحتفيزه على املشاركة االيجابية، إلى جانب توفير منبرًا محليًا للجميع للتعبير عن مطالبهم ووجهات 

نظرهم وتنمية ثقافة احترام االختالف والرأي األخر واحلق يف احلصول على املعلومات واملعرفة.
استطاعت اإلذاعة التي ترفع شعار " املعرفة قوة " تقدمي قصة جناح إلعالم املجتمعات احمللية من خالل 

حجم التأثير واملشاركة والتفاعل االيجابي من قبل املجتمعات احمللية.

2( شعبة املرئي )االنتاج التلفزيوني(
 )IMS( استطاعت اجلامعـة اجناز هذا املشروع بالتعاون والتمويل من قبل مؤسسـة دعم االعالم الدوليـة

وهي مؤسسة دينماركيـة .
ُيلخص املشروع بإنشاء وحدة انتاج فيديـو تلفزيوني صغيرة، تصلح أن تكون املرحلـة األولـى إلنشاء محطة 
تلفزيون مجتمعي محلي، حيث تعتمد هذه الوحدة اإلنتاجيـة التكنولوجيا الرقميـة اجلديدة يف إنتاج 
بأولويات واهتمامات املجتمعات احملليـة والتي تصلح للبث من  ُتعنى  التي  الوثائقيـة  البرامج واألفــالم 
أقــراص  توزيعها على شكل  التي يصلح  أو  الــعــروض اخلاصـة  ، ومــن خــالل  التلفزيون  خــالل  محطات 
مدمجـة وبكلف زهيدة أو بثها من خالل قناة خاصـة على شبكـة اإلنترنت، وأقيم االستديو التلفزيوني 
على مساحـة )125م2( وتتطلع  اجلامعـة إلى هذا املشروع أن يكون اخلطوة األولى إلطالق أول تلفزيون 

مجتمع محلي يف األردن بعد استكمال بعض املتطلبات الالزمـة .
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اداريو الوحدة

السيد علي عبداهلل القرامسه
مدير دائرة األتصال التنموي والبرامج

رشـــــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــــــالل الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدور
رئيس شعبة املسموع

اآلنسة أروى احمد ابو عودة
رئيس الديوان بالوكالة

الـــــــــــــــرواد ابــــــــراهــــــــيــــــــم  عــــــــامــــــــر  م. 
ــاب ــ ــطـ ــ خـ آل  ابــــــــراهــــــــيــــــــم  مــــــــاهــــــــر 

رئيس فرع
مـــــحـــــمـــــد إبــــــــراهــــــــيــــــــم الـــــــــشـــــــــراري

رئيس فرع

بــــــــــــــــــــــــــــــالل هـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــي قــــــــيــــــــشــــــــو
رئيس فرع

نـــــــظـــــــوة ابـــــــراهـــــــيـــــــم الـــــشـــــقـــــيـــــرات 
مــــعــــتــــصــــم مـــــحـــــمـــــد الــــطــــويــــســــي
ــيــــره ــان عــــــــــوض أخــــــــــو عــــمــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ سـ

أحــــــــــمــــــــــد مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــبـــــــزايـــــــعـــــــة
عـــــــبـــــــيـــــــده مــــــحــــــمــــــد الـــــتـــــلـــــهـــــونـــــي
ســــيــــف الــــــديــــــن خـــــالـــــد الــــــشــــــراري
امـــــــــــــــــــني تـــــــيـــــــســـــــيـــــــر الــــــــطــــــــحــــــــان
خـــــــلـــــــيـــــــل ســــــــــالــــــــــم أبـــــــــــــــو خــــنــــســــة

ال�سيد حممد �سليمان احل�سنات
م�ساعد املدير لل�سوؤون الفنية

السيد عماد عبداهلل الفناطسه
مدير دائرة العالقات العامة
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ال�سيد عا�سور ابراهيم اأبو الزيت
مساعد مدير الوحدة للشؤون اإلدارية

د. دعاء شاهر الطبيري
مدير دائرة العالقات الثقافية واإلعالم
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السيد حافظ خالد عليان 
مدير الوحدة

تضطلع وحدة اخلدمات والصيانة بدورها يف تقدمي جملة اخلدمات البحتة التي تلبي احتياجات اجلامعة 
ذات الصبغة املساندة ملقومات اجلامعة وكوادرها األساسية .

حيث تقدر الكوادر البشرية العاملة ف هذه الوحدة بنحو )280( موظفًا وعاماًل، وتضم هذه الوحدة يف هيكلها 
الدوائر والشعب اآلتية:

1- الديوان :
املخاطبات  ومتباعة  الرسمية  الكتب  وتصدير  توريد  على  ويعمل  مباشرة  الوحدة  مدير  إلي  الديوان  يتبع 

واملعامالت اخلاصة بالوحدة.
2- دائرة اخلدمات العامة وتضم الشعب اآلتية:

بأسعار  للطلبة  متنوعة  ومشروبات  وسندويشات  غداء  وجبة  بتقدمي  تقوم  والتي   ، التغذية  شعبة  أ- 
مخفضة ووجبة لبقية العاملني باجامعة بأسعار معتدلة نسبيًا وتقدم وجبات الضيافة الرسمية من 
بكافة  وتأثيثها  إنشاؤها  مت  أخرى  مبان  يف  الكافتيريا  من  ومجموعة  وصاالت  وقاعات  مطعم  خالل 

املستلزمات وتأمينها بالطواقم الفنية املدربة.
املشاركات  لغايات  املطلوبة  املواصالت  من  اجلامعة  متطلبات  بتنفيذ  تقوم  والنقل:  احلركة  شعبة  ب- 
املتجولة من  الصيانة واحلراسة  واملعدات وفرق  اللوازم  تأمني نقل  الى  اململكة باإلضافة  واملهام داخل 

خالل مركباتها وآلياتها وتقوم هذه الشعبة مبتابعة صبانة وترخيص اآلليات. 
جـ- شعبة الزراعة : منذ قامت اجلامعة بطلب تخصيص قطعة أرض للجامعة مت األخذ بعني االعتبار 
أن تشمل هذه املساحة مساحات واسعة ألعمال الزراعة البستنة وحرصت اجلامعة على تخضير أغلب 
املناطق املخصصة لها باألشجار والنباتات واملسطحات قبل إنشاء املباني والعمل مازال جاريًا يف التشجير 

حيث تقدر كمية األشجار املزروعة املثمرة واحلرجية ب )50 ( ألف شجرة لغاية اآلن.
اجلامعة  ومساحات  ومباني  ملكاتب  النظافة  أعمال  بكافة  تعني  والتي   : واإلسكان  النظافة  شعبة  د- 

واستمرار إدامة النظافة من خالل الكوادر التابعة للشعبة واإلشراف على املدينة السكنية.
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3. دائرة الصيانة
وخدمة  الداخلية  والسكنات  اجلامعة  ملرافق  الصيانة  أعمال  كافة   بتقدمي  الدائرة  تقوم 

املجتمع احمللي . 
بشكل  والنمو  االستمرار  من  متكنها  التي  املعطيات  للجامعة  الدائرة  هذه  توفر  كما    
صحيح ودون معوقات حيث تقوم الدائرة بكافة األعمال التنفيذية واإلنشائية والكهربائية 
وامليكانيكية والصحية واالتصاالت والطرق داخل اجلامعة وسكنات التابعة لها، ومتابعة 

عقود الصيانة مع الشركات.
الى خمس  اداريا  الدائرة  اإلدارية فقد قسمت  للمتابعة  أعاله وتسهيال  للغاية   وحتقيقا 
شعب وهي : شعبة امليكانيك، وتعنى بتشغيل ودميومة األنظمة امليكانيكية العاملة ووضع 
وتقوم  الكهرباء،  وشعبة  املستقبلية،  والتعديالت  التوسعات  لتلبية  واخلطط  التصورات 
بأعمال التشغيل والصيانة للشبكة الكهربائية واألجهزة العاملة ومراعاة تلبية االحتياجات 
الفنية والتشغيلية، وشعبة األعمال املدنية والصيانة امليدانية، وتقوم بأعمال صيانة املباني 
واألعمال اإلنشائية من بناء وقصارة وبالط ودهان، باإلضافة إلى الديوان الذي يوفر كافة 
الداخلية  املراسالت  ضبط  خالل  من  الصيانة  لعمل  واملؤازرة  الالزمة  االدارية  اخلدمات 
املراسالت  لتلك  واألرشيف  واخلارجية  الداخلية  املراسالت  لتلك  واألرشيف  واخلارجية 

وكافة األمور اإلدارية التي تخص العاملني يف الدائرة وكافة الدوائر األخرى باجلامعة .
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م. علي حممد الرفايعة
مدير دائرة اخلدمات العامة بالوكالة

السيد محمد خليفة الهالالت
رئيس شعبة التغذية

 بالوكالة

السيد أشرف سامي عوجان
رئيس شعبة احلركة

 بالوكالة

السيد امين كريشان
رئيس شعبة النظافة واإلسكان

 بالوكالة

السيد عبداهلل ذيب عبد القادر
رئيس شعبة الزراعة

 بالوكالة
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عـــبـــداهلل ســلــيــمــان الــبــزايــعــة
رئيس شعبة السالمة العامة

عيسى عبداللطيف النوايسه
رئيس فرع

رعــــــــــــــد عـــــــلـــــــي الـــــعـــــقـــــايـــــلـــــة
رئيس فرع

حــامــد عــبــد الـــقـــادر الــصــنــات
رئيس فرع

خـــــــضـــــــر ســـــــلـــــــمـــــــان حـــــــــــــرارة
وائــــــــــــــــــــــل راتــــــــــــــــــــــب قــــــبــــــاعــــــة
ــة ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ مــــــحــــــمــــــد خـــــــــالـــــــــد قـ
ــازي حـــيـــدر عـــبـــدالـــهـــادي اجلــ
أشــــــــــــــرف شـــــــامـــــــي عــــــوجــــــان
ــري الـــفـــنـــاطـــســـة ــ ــخـ ــ أميـــــــن فـ
ــــالالت ــهـ ــ ــــف مـــحـــمـــد الـ ــوسـ ــ يـ
ــد الــــــــبــــــــواب ــ ــمــ ــ ــحــ ــ أكــــــــــــــــرم مــ
مــــوســــى ممــــــــدوح ابــــــو رخـــيـــة
حسام " الشاويش آل خطاب"
مــــــحــــــمــــــد شـــــــــاكـــــــــر عـــــســـــاف
ــيــــخ ــلــ حـــــــامـــــــد صـــــــالـــــــح الــــشــ
ــداهلل مــصــطــفــى الـــبـــواب ــبــ عــ
أحـــــــــــمـــــــــــد قـــــــــــاســـــــــــم صـــــــــالح
فــــــــــراس عــــلــــي أبــــــــو درويــــــــش
أكــــــــرم مـــحـــمـــود الـــفـــنـــاطـــســـة
عــــيــــســــى جـــــــــــدوع الـــــــعـــــــودات
اسماعيل عبدالكرمي الشلبي
بـــــــاســـــــم صـــــــالـــــــح الــــــلــــــوامــــــا
رائــــــــــــد مــــفــــيــــد الــــضــــرابــــعــــة
نـــــــايـــــــف عــــــلــــــي الـــــــعـــــــراقـــــــدة
ــد مـــــوســـــى اخلــــطــــاب ــمــ مــــحــ
غــــــــازيــــــــة عـــــلـــــي الـــــعـــــوضـــــات
ــات ــنــ ــســ ــــض احلــ ــايــ ــ ــد غــ ــ ــيــ ــ ولــ
ــمــــد أحـــــمـــــد الـــــهـــــالالت مــــحــ
ــة ــعـ ــزايـ ــبـ أبــــــو بـــكـــر حــــامــــد الـ
إبــــراهــــيــــم  جـــمـــيـــل الـــصـــنـــات
ــيــــب ــطــ ــد اخلــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وائـــــــــــــل مـ
أميـــــن مــصــطــفــى اخلـــاليـــفـــة
عــــبــــداهلل أحــــمــــد اخلــلــيــفــات
أحـــمـــد ســلــيــمــان الــنــعــيــمــات
قاسم عبدالرحمن اخلليفات
ــورة ــ ــ ــة صـــــــــالح أبـــــــــو عـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ أمـ
بــــــالل ابــــراهــــيــــم احلـــمـــاديـــن
ــــني ــــالمـ ــــسـ ــــب عـــــلـــــي الـ ــيـ ــ ــعـ ــ شـ
ــداهلل الـــنـــصـــرات ــ ــبـ ــ يـــحـــيـــى عـ

ــنــــات ــمــــد احلــــســ جـــــهـــــاد مــــحــ
هاني عبداللطيف أبو هاللة
ـــــدون عــلــــــــــــــــــــي الــعــوضــات ـــ خــلـــ
ـــــر  مــحــمــــــــــــــــــــد الــفــلــحــات ـــ عــمـــ
مصطفى ضيف اهلل الفضول
حابس عبدالرحيم احلسنات
زيـــــــــــاد مــــــوســــــى الـــــرواضـــــيـــــة
راكــــــــــــــــان عــــــلــــــي الـــــســـــالمـــــني
مــصــلـــــــــــح مــحــمـــــــــــد اخلــاليــفــة
ــد ــ ــيـ ــ نــــــــضــــــــال مــــــحــــــمــــــود رشـ
عــــــــــــوض هــــــــمــــــــالن مــــعــــتــــوق
عـــــــالء عـــــــوض أخـــــــو عـــمـــيـــرة
النعيمات سليمـــان  احمـــد 
ــة ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــد صــــــــبــــــــاح قـ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ مــ
السميحيني مطلـــق  رفيــــع 
صـــــــالح عـــــــــودة الـــطـــقـــاطـــقـــة
مــــــــاجــــــــد أحــــــــمــــــــد الــــــــــــــــرواد
مـــــحـــــمـــــد ذيــــــــــــب االمــــــــامــــــــي
أحـــــمـــــد نــــصــــر أبــــــــو حـــمـــدي
مــحــمــد يـــوســـف أبــــو درويــــش
ــريــشــان ـــ ـــ ـــدوح كـــ ــ ــة ممــ ـــ ـــ جــمــعـــ
ــراقــدة ـــ ـــ ــوض الــعـــ ـــ ـــ مــحــمــد عـــ
الــعــراقــدة صبـــاح  سليمـــان  
ــــــد عــــــبــــــداهلل أحـــمـــد ــــ ــــ ــمـ مـــحـ
مــــهــــنــــد مــــحــــمــــد أبــــــــو كـــركـــي
ــبـــي ــلـ ــود عـــــــــوض الـــشـ ــ ــمـ ــ ــــحـ مـ
ــب ــيــ ــطــ ـــر شـــــــاهـــــــر اخلــ ــ ــضـ ــ خــ
مــحــمـــــــــــد مـــوســـى آل خــطــاب
حــمـــــــــــد عــمــيــشـــــــــــان الــعــراقــدة
مــــــــعــــــــاذ مـــــحـــــمـــــد الــــــــذبــــــــاح
فـــــــــــــــــــــــادي عــــــــــــصــــــــــــام كـــــــــرمي
أحــــــــــمــــــــــد عـــــــــــــــــــادل عــــــســــــاف
مــــحــــمــــد مــــــوســــــى الـــشـــلـــبـــي
مــــحــــمــــد عــــــدنــــــان احلــــصــــان
ـــــالــني ـــ ــم عـــــــــــوض الــســحـــ ــالـ سـ
ــلـــة ــايـ ــعـــقـ مـــحـــمـــد أحـــــمـــــد الـ
رمــــضــــان صـــبـــحـــي اخلــطــيــب
ــــــــان قــبــاعــة ــم ســلــيــمـــ ـــ ـــ إبــراهــيـــ
ــــــــراقــدة فــاطــمــة مــحــمـــــــــــد الــعـــ
ــد الـــــــــرواشـــــــــدة ــ ــ ــريـ ــ ــ مـــــنـــــى جـ
ــيــــفــــات ــلــ ــد اخلــ ــمــ ــحــ ــى مــ ــ ــنـ ــ مـ
ـــــان املــشــاعــلــة ـــ ـــــيــه ســلــيــمـــ ـــ عــلـــ
الــســعــودي ســلــمـــــــــــان  محمـــد 
ـــــام عــبـــــــــــدالــلــة الــشــقــيــرات ـــ مــرـ

ــة ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ ــة ســــــالــــــم املـ ــ ــمـ ــ ــاطـ ــ فـ
رجـــــــــــــــوة نــــــــصــــــــار املــــــراعــــــيــــــة
مــــــــنــــــــوه حـــــــمـــــــد املـــــــراعـــــــيـــــــة
ــــــــدي ــر الــهــبــيـــ ـــ ـــ ـــــة طــاهـــ ـــ بــســمـــ
الــعــراقــدة محمـــد  انــتــصـــــــــــار 
ــة ــ ــيــ ــ ــراعــ ــ املــ اليف  ــات  ــ ــمــ ــ ــكــ ــ حــ
ــم الـــســـعـــادنـــة ــ ــالـ ــ ــة سـ ــريــ فــــخــ
هـــــــنـــــــده حــــــســــــني املـــــــــزايـــــــــدة
ــات ــنــ وجــــــــــــدان جـــــمـــــال الــــصــ
ــدة ــزايــ ــان املــ ـــ ـــ ــة ســلــمـــ ـــ ـــ عــائــشـــ
ــة أبــــــــو خــنــســة ــيــ هـــــيـــــام عــــطــ
مــــــــهــــــــا عــــــــــــــــــودة املــــــــراعــــــــيــــــــة
ــيــــة ــة املــــراعــ ــلـ ــالـ ــطـ فــــهــــيــــدة عـ
ــائــــشــــة ســـلـــيـــمـــان اجلـــــــازي عــ
ــة ــ ــيــ ــ ــراعــ ــ ــد املــ ــ ــنــ ــ ــة ســ ــ ــمــ ــ ــاطــ ــ فــ
ــح  الـــــرواضـــــيـــــة ــ ــ ــالـ ــ ــ مـــــــــرمي فـ
هـــديـــة ســـلـــيـــمـــان اخلــلــيــفــات
اخلليفات اهلل  ضــيــف  بسمة 
رحـــــــــــــــــاب  عــطــالــلــة الـــطـــــــورة
نــــــــــوال مـــــوســـــى الـــنـــعـــيـــمـــات
مـــرمي دخــيــل اهلل اخلــلــيــفــات
زيــــــــنــــــــب عـــــــــــــوض الــــــــطــــــــورة
ــل الــــرفــــايــــعــــة ــريــ ــبــ ــان جــ ــ ــنـ ــ حـ
مــــــــــــرمي عــــــيــــــد الـــــــعـــــــراقـــــــدة
عطاف عبدالكرمي احلمادين
ــكـــل ــبـ ــد عـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــار مـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ انـ
رميــــــــــه عــــــــــوض الــــــرواضــــــيــــــة
ــه عــــــبــــــداهلل ســـلـــمـــان ــظـ ــيـ ــغـ مـ
عـــريـــفـــة عـــبـــدالـــلـــة الــنــوافــلــة
ــد الــنــعــانــعــة ـــ ـــ ــام أحــمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ خــتـــ
مــــــــــــرمي نــــــــصــــــــار املــــــراعــــــيــــــة
ــد الـــشـــقـــيـــرات ــ ــمـ ــ رويــــــــــده احـ
فــــــلــــــحــــــة عـــــــيـــــــد املـــــــراعـــــــيـــــــة
ــد الـــــســـــوالـــــقـــــة ــ ــهــ ــ حـــــــنـــــــان فــ
ــة ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ ــود املـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ جنـــــــــود مـ
ــة ــ ــيــ ــ ــراعــ ــ مـــــــــــرمي ســــــــالــــــــم  املــ
ــاح الــــعــــراقــــدة ــ ــبـ ــ ــة صـ ــشــ ــائــ عــ
ــي الــــــــعــــــــراقــــــــدة ــ ــ ـــلـ ــ نــــــــهــــــــاد عــ
ــن اخلـــاليـــفـــة ـــ ـــ ــر حــســـ ـــ ـــ مــيــســـ
نـــــــــــــوال عــــــــــوض الــــــعــــــراقــــــدة
ــة ــ ــيــ ــ ــراعــ ــ ــد املــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ زهـــــــــــــره مـ
وجـــــــــــــــود خـــــلـــــيـــــل الـــــســـــبـــــوع
صــيــفــيـــــــــــه مــحــمـــــــــــد املــراعــيــة
ــة ــواونــ نــــــــوال مــحــمـــــــــــد الــــصــ

الرضاضخة بريوش   عائشة 
ــي اخلـــــــوالـــــــدة ــ ـــلـ ـــرة عــ ــيــ ــ ــمـ ــ سـ
ــمــد اخلــلــيــفــات ـــ ـــ ـــــر احـــ ـــ خــضـــ
ـــــس مــحــمـــــــــــد احلــســنــات ـــ يــونـــ
ــربـــي ــغـ ــــــم عـــــبـــــداهلل املـ ــــ ــــ عـــاصـ
ـــــود مــحــمـــــــــــد كــريــشــان ـــ مــحــمـــ
العقايلة يوسف  عبدالعزيز 
النعيمات سويلــــــم  مــحــمــد 
فــيــصـــــــــــل مــحـــــــــــمــد الــنــعــيــمــات
هـــــــــارون اســـمـــاعـــيـــل اخلــــــوره
مــــحــــمــــد رضـــــــــــــــوان الــــــــــــرواد
زيـــــــــــــــاد زاهـــــــــــــــر اخلـــــــــوالـــــــــدة
عـــــــلـــــــي عــــــــــــــوض كــــــريــــــشــــــان
ــزب ــ ــعـ ــ ــود الـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــال مـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ مـ
عـــــــــلـــــــــي عــــــــــــــــــوض عــــــنــــــانــــــي
ـــــي مــبــرـــــــــوك اخلــلــيــفــات ـــ عــلـــ
أميــــــــــــن صــــــــالــــــــح كـــــريـــــشـــــان
ــــي ــربـ ــ ــغـ ــ ــر املـ ــ ــفـ ــ ــعـ ــ ــــد جـ ــمـ ــ ــــحـ مـ
ــد حــــــــــامــــــــــد جـــــــــــرار ــ ــ ــمـ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ

صـــــــــالح أحــــــمــــــد احلــــســــنــــات 
لـــــــيـــــــنـــــــا عـــــــــــــــوض عــــــــوجــــــــان
ــر ــيـ ــغـ ــحــــمــــد الـــصـ أشـــــــــــرف مــ
بـــــــــــــــــالل أحـــــــــــمـــــــــــد قــــــبــــــاعــــــة
رعــــــــــــــــــدة أحـــــــــمـــــــــد الــــــــــــــــــرواد
حــــمــــزة مـــحـــمـــد أبــــــو الـــزيـــت
عـــــــــــبـــــــــــداهلل ذيـــــــــــــــب ســــعــــيــــد

الــنــعــيــمـــــــــــات  ســلــيــمـــــــــــان  دالل 
مـــــــنـــــــى بـــــــشـــــــر احلــــــســــــنــــــات
إميـــــــــــــان عـــــلـــــي اخلــــلــــيــــفــــات
مــــــنــــــى هـــــــــــــــــارون املــــــراعــــــيــــــة
ــد ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــي أحـــــــمـــــــد احملـ ــ ــصــ ــ قــ
حـــــــــــمـــــــــــزة نــــــــبــــــــيــــــــل جــــــــــــــرار
حــــــــســــــــن عــــــــلــــــــي الــــــــــبــــــــــواب
عـــــــــــون أحـــــــمـــــــد الـــــرفـــــايـــــعـــــة
ــة ــلــ ــايــ ــقــ ــعــ مــــنــــيــــر ســــمــــيــــر الــ
معتصم أسماعيل عبد الغني
عـــــــلـــــــي يــــــحــــــيــــــى كــــــريــــــشــــــان

ــــــــى الــفــزعــات  ــــــــد عــيــســـ مــحــمـــ
ــزايــعــة ـــ ـــ ــود الــبـــ ـــ ـــ عـــــــــــوض ســعـــ
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رئيس شعبة امليكانيك بالوكالة
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ــــب ــانـ ــ ــكـ ــ الـ اهلل  ــد  ــ ــبــ ــ عــ نــــــــاهــــــــده 
رئيس شعبة

يـــــحـــــيـــــى خــــــلــــــف اخلـــــلـــــيـــــفـــــات
رئيس فرع

عـــــــــامـــــــــر مــــــحــــــمــــــد ابــــــــــــــو فـــــــرج
رئيس فرع

فـــــــــرســـــــــان نــــــعــــــيــــــم  الـــــشـــــمـــــري
رئيس فرع

إبـــراهـــيـــم آل خــطــاب عـــبـــداملـــعـــز 
رئيس فرع

فـــــــيـــــــصـــــــل خـــــــلـــــــيـــــــل الــــــــوحــــــــش
رئيس فرع

ــيـــــف الــــلــــيــــمــــون خــــلــــيــــفــــة خـــــلـــ
رئيس فرع

عـــقـــلـــه ابــــــــــــو  داود  عـــــــــرفـــــــــات 
رئيس فرع

عــــــاكــــــف عــــقــــلــــة أبــــــــــو درويــــــــــش
رئيس فرع

عـــــــــمـــــــــاد ســـــــلـــــــمـــــــان الـــــــلـــــــوامـــــــه
يــــــــــحــــــــــيــــــــــى عــــــــــــمــــــــــــر مـــــــــرعـــــــــي
عـــــــلـــــــي ســــــلــــــيــــــمــــــان كــــــريــــــشــــــان
ــان الــــفــــرجــــات ــمــ ــيــ ــلــ مـــــوســـــى ســ
مــــحــــمــــد مـــــــطـــــــاوع الــــســــالمــــني

أحـــــــمـــــــد مـــــحـــــمـــــد الــــعــــقــــايــــلــــه
مــــــــرعــــــــي مــــــحــــــمــــــد الــــــعــــــطــــــون
مـــحـــمـــد مــــحــــمــــود الــــقــــرامــــســــه
صـــــــفـــــــوت مــــصــــطــــفــــى ســــالمــــه
ابـــــــراهـــــــيـــــــم مـــــحـــــمـــــود عــــســــاف
حـــــــســـــــام الــــــــديــــــــن ابـــــــــــو كــــركــــي
مـــــــــــــعـــــــــــــاذ عــــــــــــــــــــوض قـــــــريـــــــشـــــــه
مـــــــحـــــــمـــــــد مــــــــحــــــــمــــــــود عــــبــــكــــل
خــــــــــضــــــــــر حــــــــــســــــــــني عـــــــبـــــــيـــــــدو
هــــــــــــــــــــــارون يـــــــــاســـــــــني الـــــــــذبـــــــــاح
ــيــــره ــمــ عــــــامــــــر عــــــــــوض أخــــــــــو عــ
أحـــــــــمـــــــــد مــــــحــــــمــــــد كــــــريــــــشــــــان
رائــــــــــــــــــد هـــــــــاشـــــــــم ابــــــــــــــو عـــــــــــودة
ــد الــــــنــــــوافــــــلــــــه ــ ــمــ ــ ــحــ ــ عــــــــمــــــــاد مــ
خــــــــالــــــــد احــــــــمــــــــد الــــــبــــــزايــــــعــــــة
خـــــــالـــــــد عــــــــبــــــــداهلل اخلــــــــوالــــــــده
ــه ــ ــ ــنـ ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مــــــحــــــمــــــد زعــــــــــــــل الـ
ــد ــ ــ ــيـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــب عــــــــلــــــــي احملـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــهـ ــ ــ صـ
راتـــــــــــــــــــــــــــب فــــــــــــــايــــــــــــــز الـــــــــــديـــــــــــخ
عـــــــــــــــادل هــــــــــــــــــارون اجلـــــــــبـــــــــارات
حــــــــــســــــــــني مـــــــــحـــــــــمـــــــــد صــــــــــالح
ــه ــ ــعــ ــ ــزايــ ــ ــبــ ــ صــــــــــــالح حــــــــابــــــــس الــ
بـــــــــــــشـــــــــــــار حــــــــــســــــــــني عـــــــبـــــــيـــــــدو

عـــــــبـــــــداهلل مــــحــــمــــد الــــبــــزايــــعــــة
مــــــــــعــــــــــاذ عــــــــلــــــــي ابـــــــــــــــو هــــــاللــــــة
عـــــــــــــــــــــــــــــودة فـــــــــــــــــــــــــــــارس صــــــــــــالح
راكــــــــــــــــــــان عـــــــلـــــــي ابــــــــــــــو هـــــاللـــــة
خـــــطـــــاب ال  حــــــــمــــــــاد  رامــــــــــــــــي 
ســــلــــيــــمــــان حــــــامــــــد الــــبــــزايــــعــــه
ــد الـــعـــقـــايـــلـــة ــ ــمــ ــ إبــــــراهــــــيــــــم احــ
أميــــــــــــــن  مـــــحـــــمـــــد الــــعــــقــــايــــلــــة
ــاد عــــــــبــــــــداهلل الـــشـــخـــيـــبـــي ــ ــ ــمـ ــ ــ عـ
ــب ــ ــيــ ــ ــطــ ــ عــــــــلــــــــي هــــــــــوميــــــــــل اخلــ
ــبــــي ــيــ ــخــ ــشــ عــــــمــــــر عـــــــــبـــــــــداهلل الــ
عـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــادة ابـــــــــــــــــــــــــــو جــــــــــــــري
مـــــــحـــــــمـــــــد خـــــــلـــــــيـــــــل الــــــــــــــــــــرواد
مــــــحــــــمــــــد مـــــــــاجـــــــــد الــــــهــــــلــــــول
ــادر اخلــطــيــب ــقــ ــبــــدالــ عــــدنــــان عــ
عــــــــــــالء ابــــــــراهــــــــيــــــــم الــــــلــــــوامــــــة
شـــــافـــــــــــي غــــــــــــازي أبـــــــــو درويـــــــــش
عــــــــــامــــــــــر مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــنـــــــجـــــــار
أحـــــــمـــــــد بـــــــرجـــــــس الـــــبـــــزايـــــعـــــة
ــن عـــمـــر أبــــــو كـــركـــي ــ ــديـ ــ ـــاء الـ ــهـ بــ

اإداريو وفنيو الدائرة
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تعد دائرة األمن اجلامعي من الدوائر ذات األهمية يف احلرم اجلامعي وذات صلة وثيقة بكوادر اجلامعة 
األمن  لتحقيق  واإلفراد  املمتلكات  على  احملافظة  دافع  من  بعملها  وتنطلق  والطلبة  واإلدارية  األكادميية 

للجميع ولذلك تقوم الدائرة باملهام االتيه  :-

- ضبط عملية الدخول واخلروج من و إلى اجلامعة لآلليات واألفراد الوفود الرسمية ومناسبات اجلامعة.

- وضع نقاط ثابتة للمراقبة على كافة مباني اجلامعة.

- تفقد نقاط األمن املتواجدة على كافة مساكن الطالبات اخلارجية .

- مراقبة جميع املباني والساحات من خالل كاميرات مراقبة تغطي مرافق احلرم اجلامعي بواسطة غرفه 
السيطرة واملراقبة االلكترونية )مركز حتكم(.

- تسيير دوريات نهارية وليلية للتفتيش على حدود احلرم اجلامعي من كافة االجتاهات.

إليهم على  املوكلة  بالواجبات  للقيام  لكوادر األمن اجلامعي  والتوعية  واإلرشاد  التوجيه  العمل على   -
أكمل وجه.

- حماية املباني اخلارجية والتابعة للجامعة من كلية اآلثار والسياحة واملوقع القدمي .

- تطبيق التعليمات اخلاصة باألمن اجلامعي والصادرة من مجلس اجلامعة .

- تنظيم دخول السيارات الطلبة للحرم اجلامعي وذلك من خالل باركات مخصصة لها وبتصاريح صادرة 
من دائرة العالقات العامة.

- دائرة األمن اجلامعي وجدت من أجلك فاحترام النظام والتعليمات طريق آمن لك.

- نسعى لتوفير الهدوء والراحة إلجناح العملية التعليمية وعليك مساعدتنا بذلك.

- ال تنسى حمل هويتك اجلامعية وال تتردد يف اإلبالغ عن أي مخالفة ومراجعة األمن اجلامعي .

السيد فراس املغربي
مدير الدائرة
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السيد إبراهيم رجا ابو هاللة
رئيس شعبة املساكن
اخلارجية بالوكالة

صـــــابـــــريـــــن تـــــركـــــي كــــريــــشــــان
ــويــــن ــويــ ــلــــق صــ ــطــ هـــــــــــــارون مــ
ــجــــــازي ــي عـــــــبـــــــداهلل احلــــ ــ ــلـ ــ عـ
عـــــبـــــداهلل فــــايــــز الـــصـــبـــاحـــني
ــة ــلـ ــايـ ــقـ ــعـ ــمــــد الـ عــــــــوض مــــحــ
ــيـــات ــم الـــدحـ ــيــ ــراهــ ثـــلـــجـــي ابــ
هــــــارون اســمــاعــيــل الــرفــايــعــة
ـــو هــاللــة عــبــدالــلــة مــحــمــد ابـ
ــريــــل الـــشـــقـــيـــرات ــبــ جنـــــــاح جــ
ـــادة الـــربـــيـــحـــات ــحـ ـــق  شــ ـــوفـ مـ

خــــطــــاب آل  ــى  ــ ــوســ ــ مــ ــد  ــ ــيــ ــ ولــ
ــان ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ عــــــــــمــــــــــاد كــــــــــمــــــــــال عــ
ــاســــني عــبــدالــغــنــي مـــحـــمـــد يــ
ســــــهــــــم ســــــــالمــــــــة الــــــقــــــرالــــــة
عبدالرحمن محمد النعيمات
عـــــاطـــــف مــــحــــمــــد الــــــعــــــودات
ــوده ــ ــم ابــــــو عـ ــاشــ عـــــبـــــداهلل  هــ
ــان خــــــالــــــد الــــبــــزايــــعــــة ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
عـــبـــدالـــكـــرمي عـــمـــر الــبــزايــعــة
صــــــــــالــــــــــح عــــــــلــــــــي اجلـــــــــــــــازي
ابــــراهــــيــــم حـــامـــد ابـــــو هــاللــة
بـــــــــــــــدر مـــــــحـــــــمـــــــد اجلـــــــــــــــازي
ــان ابــــــو الـــزيـــت ــ ــدنـ ــ صــــالــــح عـ
ــد ربـــــــه الـــكـــفـــاويـــن ــبــ رعـــــــد عــ

ــه ــ ــيــ ــ ــراعــ ــ ــد املــ ــ ــمــ ــ بــــخــــيــــتــــه حــ
مـــــــحـــــــمـــــــد ولـــــــــــيـــــــــــد صـــــــــالح
ــة ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ احـــــــــمـــــــــد فـــــــــــــــــواز الـ
مــحــمــود ممـــــدوح ابــــو حــيــانــه
خــــلــــيــــل مـــــحـــــمـــــود الــــــبــــــواب
ــد املــــــــــزايــــــــــدة ــ ــمــ ــ ــحــ ــ فـــــــهـــــــد مــ
ــي ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــرجـ ــ ولـــــــــيـــــــــد عــــــــلــــــــي كـ
عـــــــلـــــــي احـــــــــمـــــــــد االمـــــــــامـــــــــي
ــم عــــمــــر صــــالح ــيــ ــكــ ــبــــداحلــ عــ
ابراهيم عبدالرحيم أبو حيانه
ــيـــني ــاحـ ــبـ يـــــاســـــر عـــــنـــــاد الـــصـ
هـــــــــــــــــــــارون عـــــــلـــــــي اجلــــــــــــــازي
احــــــمــــــد عـــــــبـــــــداهلل املــــغــــربــــي
هــــــــــــــــارون تــــيــــســــيــــر شــــمــــوط

ــبــــدالــــســــالم املـــغـــربـــي فــــــــؤاد عــ
ســــــمــــــيــــــح ذيـــــــــــــــب الــــــكــــــاتــــــب
صــخــر مــنــصــور الــصــبــاحــيــني
امــــــجــــــد مــــصــــطــــفــــى صـــــالح
اميـــن محمد عــيــال احلــصــان
مـــالـــك عــبــدالــرحــمــن دويــــرج
عــــادل عــبــدالــكــرمي احملــامــيــد
ـــواب ـــــبــــ ـــــم مـــــحـــــمـــــود الــ ــاســ ــــ قـ
ــيــــب كــــــايــــــد صــــبــــحــــي اخلــــطــ
ــات ــفـ ــيـ ــلـ ســـــــــداد مـــحـــمـــد اخلـ
مـــيـــســـون مــحــمــد الــنــعــيــمــات
ــة ــ ــعــ ــ ــزايــ ــ ــبــ ــ الــ  كــــــــــــرم راســـــــــــــــم 
قــــــصــــــي عــــــلــــــي الــــنــــعــــيــــمــــات
ــلــــح أبــــــــو عــــــودة ــفــ ــمــــد مــ مــــحــ

السيد احمد مفلح احلسنات
رئيس شعبة كلية البترا بالوكالة

السيد وعد هاني صالح
رئيس شعبة أمن احلرم اجلامعي بالوكالة

أحمد محمد املزايدة
رئيس الديوان بالوكالة

اآلأمن اجلامعي
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الدراسي األول من عام  الفصل  املكتبة بوصفها مكتبة مستقلة جلامعة احلسني بن طالل عام 1999، ويف   تأسست وحدة 
)2005/2004( صدرت اإلرادة امللكية السامية باملوافقة على تسميتها مبكتبة األمير احلسني بن عبد اهلل، ومنذ السنة الدراسية 
األولى )2000/1999( استطاعت املكتبة أن حتقق منوًا وتطورًا سريعني، ويعتبر مبنى املكتبة اجلديد معلمًا حضاريًا بارزًا من 
طوابق  ثالث  من  املبنى  لها،ويتكون  النابض  القلب  ومبثابة  املعمارية  التصاميم  أحدث  وفق  بنائه  مت  حيث  اجلامعة.  معالم 

مبساحة إجمالية مقدارها )11.000م(
مقتنيات املكتبة:

مطبوعة  ودوريات  ومراجع  كتب  بني  ما  مكتبية  مادة  ألف  وثمانون  واحد   )81000( من  أكثر  حاليًا  املكتبة  يف  يتوفر       
العلمية احملكمة  املجالت  والتي تضم  العاملية  البيانات  بأشهر قواعد  املكتبة  الكترونية ومواد سمعية وبصرية، وتشترك  ومواد 
يف جميع العلوم اإلنسانية والعلمية وبكامل نصوصها من خالل البحث الفوري املباشر ومن أهم هذه القواعد: قاعدة بيانات 
 springer(،)ebrary(،)Ulrich(( اليرموك,  جلامعة  العربية  الدوريات  ودليل   ،  )Science direct(و)EBSCO(

.)))oxford  journals
أهداف املكتبة:

    تهدف وحدة املكتبة إلى توفير مختلف املواد العلمية واألدبية الثقافية، وتنظيمها وفق أحدث األساليب العلمية، وتوجيه 
العلمي  البحث  أغناء  كذلك  احمللي  واملجتمع  واإلدارية  التدريسية  الهيئتني  وأعضاء  الطلبة  احتياجات  خلدمة  موجوداتها  
الندوات  وإقامة  واملكتبات،  باملعلومات  املتعلقة  العلمية  األنشطة  يف  اجلامعة  إلى  باإلضافة   ، احلديثة  باإلصدارات  للجامعة 

الثقافية واملعارض.
خدمات املكتبة:

     تقـدم وحدة املكتبة خدماتها للطلبة وأعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية واملجتمع احمللي، حيث تشمل خدمة ) اإلعارة، 
املكتبات  وخدمة اإلنترنت  املتبادلة بني  الدراسية ،خدمة اإلعارة  البيانات، خدمة اخللوات  املرجعية، خدمة قواعد  واخلدمات 
البيانات من  وإمكانية استخدام قواعد  التدريسية  الهيئة  الشخصي ألعضاء  املكتبة،وخدمة احلساب  واملدرسني داخل  للطلبة 

خارج اجلامعة وقاعة للمطالعة احلرة داخل مبنى املكتبة(.
يف مجال التعاون املشترك

    املكتبة عضو احتاد املكتبات اجلامعية الرسمية) مركز التميز للخدمات املكتبية اجلامعية الرسمية األردنية(، كما وتقوم 
املكتبة بتبادل املطبوعات مع املؤسسات العلمية والتعليمية وخاصة اجلامعات على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.
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مدير الوحدة
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وتشمل هذه الدائرة على شعبتني:
1- شعبة املراجع والدوريات وهي تقدم اخلدمات التالية: 

أ- خدمات مباشرة للمستفيدين
ب-  خدمة الفهرسة والتصنيف للدوريات واملراجع والرسائل اجلامعية على النظام االلكتروني.

ج - خدمة األرشيف الصحفي جلاللة املغفور له امللك احلسني بن طالل- طيب اهلل ثراه- وهو مشروع متكامل مُيكنِّ املستفيد 
من احلصول على الصور واخلطابات امللكية وكل ما ُنشر جلاللة الراحل العظيم يف الصحف العربية.
د - يوجد مكان مخصص للرسائل اجلامعية ورقيًا وأخرى الكترونيًا ميكن احلصول عليها داخل القاعة.

وتنوي الشعبة يف املستقبل القريب على استحداث قاعة خاصة للخرائط العاملية ليتم أتاحتها داخل القاعة.
2- شعبة اإلعارة حيث تقوم بتقدمي اخلدمات التالية: 

أ- خدمة إعارة وإرجاع الكتب للمستفيدين من خالل النظام  االلكتروني
ب-  خدمة اإلرشاد والتوجيه.

ج - خدمة اإلعارة املتبادلة مع مكتبات اجلامعات الرسمية األردنية.
د - خدمة اخللوات الدراسية.

ذ - خدمة البحث اآللي للكتب من خالل النظام.
و - توفير خدمة احلساب الشخصي ألعضاء هيئة التدريس.

ي - تقدمي اخلدمة للمجتمع احمللي من خالل االشتراك الفردي باملكتبة سنويًا متكنِّ املشترك من االستفادة من اخلدمات  
التي تقدمها املكتبة.

السيد  مؤيد أحمد الشلبي
مساعد مدير الوحدة
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السيد اسماعيل احمد الشماسني
مدير الدائرة

وتشمل هذه الدائرة على الشعب التالية:
1 -  شعبة التزويد ومهامها:

● تزويد املكتبة باملواد املكتبية املراد توفيرها من قبل أعضاء هيئة التدريس.
● الشراء املباشر من املؤلفني األردنيني.

● تزويد املكتبة بكل ما هو جديد إلثراء احملتويات املكتبية.
● إعداد ميزانية الشراء.

● إعداد اإلحصائيات والتقارير اخلاصة بالشعبة.
● العمل على جتليد الكتب وصيانتها.

2- شعبة الفهرسة والتصنيف ومهامها:
أ- إحاطة الشعبة بكل ما هو جديد من مصادر املعلومات وخطط التصنيف اخلاصة باملكتبات.

ب- إدخــال الكتب )العربية واالجنليزية والفرنسية( من الشكل الورقي إلى الشكل االلكتروني 
على نظام Horizon  حيث يحتوي هذا النظام على حقول ومؤشرات Tag  خاصة بقسم 

الفهرسة والتصنيف.
ج- تزويد املكتبات الفرعية بالكتب ومصادر املعلومات حسب احتياجات كل منها.

د- إنشاء التسجيالت الببليوجرافية واسترجاعها بأسرع وقت ممكن.
هـ - فهرسة وتصنيف مصادر أخرى غير الكتب كالرسائل اجلامعية واخلرائط، وغيرها

ح- فهرسة وتصنيف املواد الرقمية وإتاحتها للمستفيدين.
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السيد عباس ابراهيم الرواد
مدير دائرة اخلدمات املعلوماتية

تقوم الدائرة باإلشراف على جميع االنشطة باملكتبة من خالل نظام املكتبات املتكامل.

شعب الدائرة:

االلكترونية  البيانات  لقواعد  االشتراكات  توفير  مهمة  وتتولى  البيانات:  قواعد  شعبة   ●

وإضافتها على املوقع اإللكتروني وفق حاجة الكليات العلمية واإلنسانية للجامعة.

والكتب  والــوثــائــق  الصحف  ألرشــفــة  الشعبة مبــشــاريــع  وتــقــوم  الــرقــمــيــة:  املكتبة  شعبة   ●

زوار  قبل  من  استخدامها  ليتاح  االلكتروني،  املكتبة  موقع  على  وحتميلها  الكترونيّا، 

املوقع.

نظامّا  استخدام  2006م،  عــام  ومنذ  املكتبة  بــدأت  الرقمية،  املكتبة  تكولوجيا  مع  ومتاشيّا 

ويستطيع  املكتبية  خدماتها  جميع  يف   )horizon  ( بنظام  يعرف  متكاماّل  حاسوبيّا 

الباحث مــن خــالل البحث عــن أي مــواد معرفية يريد احلــصــول عليها مــن أي جامعة 

أردنية رسمية، علمّا أن جميع بيانات املكتبة متاحة من خالل شبكة االنترنت وموقعها 

االلكتروني. ويستطيع الباحثني من أفراد ومؤسسات املجتمع احمللي والدولي االستفادة 

من املواد املتاحة.
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اإداريو   الوحدة

زهير فايق الفلحات
رئيس فرع

مجدي عبدالنبي اخلاليفة
رئيس فرع

سناء عودة الشخيبي
رئيس فرع

نوال محمد البركات
رئيس فرع

شذى ابراهيم الفرجات
رئيس فرع

ماري مجاهد الهاللي
رئيس فرع

حنان عوض الرشايدة
حسن حامد املعاني
رائد جمال الصنات

السيدة ميساء محمد الغنميني
رئيس شعبة قواعد البيانات

السيد عمر محمد كريشان
رئيس شعبة بالوكالة

السيد خليل محمد عليدي
مدير دائرة

السيد عماد موسى الفالحات
رئيس الديوان

السيدة سوسن اسماعيل املالحيم
رئيس شعبة الفهرسة والتصنيف
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د . عبداهلل خضر احلميدات
مدير الوحدة

تأسست وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي مع بداية تأسيس اجلامعة مبستوى دائرة حتت مسّمى )جهاز الرقابة الداخلية( 
حيث باشر مهامه مبقتضى تعليمات صدرت عن مجلس العمداء مبوجب املادة )35( من النظام املالي يف اجلامعة، ومت 
تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي لتصبح مبستوى وحدة إدارية ترتبط مباشرة مع مجلس األمناء مبوجب املادة )24( البند 
)1( من الفقرة )ج( من قانون اجلامعات األردنية رقم )18( لسنة 2018 وانسجامًا مع نظام الرقابة الداخلية وتعديالته رقم 

)3( لسنة 2011م.                                                                            
والسياسات  املهام وفقًا للخطط  بتنفيذ  للتأكد من قيام وحدات اجلامعة  أداة  الداخلي  والتدقيق  الرقابة  وتعتبر وحدة 
املرسومة والتأكد فيما إذا كانت اإلجراءات املالية واإلدارية والفنية تسير وفقًا للخطة املرسومة مبا ينسجم مع األنظمة 
والتعليمات النافذة، وكذلك رفع تقارير دورية )ربعية، نصف سنوية، وسنوية( ملجلس األمناء استنادًا لنص املادة )24( البند 
)2( من الفقرة )ج( من قانون اجلامعات األردنية رقم )18( لسنة 2018، وتقسم دوائر الوحدة إلى دائرتني: دائرة التدقيق 
والرقابة املالية ودائرة التدقيق والرقابة اإلدارية والفنية وتتلخص مهام كل دائرة على النحو التالي:                                                               

1. دائرة التدقيق والرقابة املالية.
- التأكد من صحة وسالمة األمور  يف اجلامعة.

- اختبار دقة املعلومات والبيانات  املثبتة بالدفاتر والسجالت لتقرير مدى مطابقتها للقوانني واألنظمة والتعليمات.
-تقييم أن القرارات اإلدارية ذات األثر املالي تنفذ بدقة وتبعًا لألنظمة والتعليمات النافذة يف اجلامعة.

- التحقق من مسك السجالت واملستندات  بطريقة منتظمة دون شطب أو حتشية أو نقل على الهامش.
-التحقق من صحة ودقة القيود واملستندات  الدورية وغير الدورية وسجالتها.

-تدقيق حسابات املستودعات ومخازن وقيودها ودفاترها وسجالتها.
-مراجعة االتفاقات والعطاءات واملشتريات للتأكد من اختصاص موقعها ومن سالمة تنفيذها وعدم تعارضها مع القوانني 

واألنظمة والتعليمات ومراقبة خطابات الضمان والشيكات املصدقة الصادرة حيال  العطاءات ومشتريات اجلامعة.
-التدقيق يف معامالت شطب اللوازم واإلعفاء منها بقصد التحقق من إجراءها طبق األصول.
-مراقبة السجالت املثبتة إليرادات اجلامعة من رسوم واشتراكات وأجور وغيرها من اإليرادات.

-التحقق من أن اجلهات املختصة يف اجلامعة تقوم بتحصيل األموال املستحقة يف األوقات احملددة وأن هذه التحصيالت 
قد دفعت لصندوق اجلامعة وقيدت يف الفصول املخصصة لها يف املوازنة.

2. دائرة التدقيق والرقابة اإلدارية والفنية.
-التحقق من صحة وسالمة سير األمور اإلدارية يف اجلامعة.

أو  التلف  أو  االستعمال  إلى حماية موجودات اجلامعة من سوء  الهادفة  اإلجراءات  ومتابعة  اإلدارية  القرارات  تدقيق   -
الضياع.

- تقدمي االقتراحات اخلاصة بتطوير التنظيم اإلداري والهيكلي للوحدات والدوائر اإلدارية.
إدارة  قبل  من  احملددة  واخلطط  السياسات  تطبيق  تنفيذ  على  تساعد  قد  التي  اإلدارية  اإلجراءات  وضع  يف  -املساهمة 

اجلامعة.
-تدقيق املغادرات واإلجازات السنوية واملرضية ومتابعة قيودها يف السجالت املنظمة لها.

-متابعة العمل اإلضايف يف اجلامعة.
-التحقق من االلتزام بالدوام الرسمي يف اجلامعة.

- التدقيق على األنظمة احملوسبة والبرمجيات املعمول بها يف اجلامعة.
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السيد خليل محمد كريشان
مدير دائرة الرقابة  املالية

األنسه رند! حامد الفلحات
مدير دائرة الرقابة  اإلدارية 

السيد فايز عبداحلميد الشاويش
رئي�س �سعبة الرقابة الفنية بالوكالة
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اإداريو الوحدة

ال�سيده ثريا  �سلمان الهالآلت
رئيــس الديـوان

السيدة خلود شريف أبو الهنا
رئيس شعبة الرقابة  األدارية

السيدة اأمل ماجد الطحان
رئيس شعبة  التدقيق  املالي

ال�سيد ح�سن  �سليمان الرفايعه
رئيس فرع الوارد بالوكالة

السيدة ناهد �سالح النوافلة
رئيس شعبة الرقابة  املالية

اآلنسة حنان غازي �سالح
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السيد فادي محمد عبد الدامي 
مدير  الوحدة

تأسست وحدة املوارد البشرية مع بدايات إنشاء جامعة احلسني بن طالل عام 1999م، وتعد إحدى الوحدات املهمة يف اجلامعة، 
التدريسية،  الهيئة  الالزمة ألجهزة اجلامعة من اعضاء  الكفاءات  املتعلقة بتوظيف  وهي تضطلع مبهام تنفيذ االجراءات 
املعنية يف اجلامعة من اجل  املستمر مع اجلهات  والتنسيق  اليومية،  واملستخدمني باألجور  والفنيني  اإلداريني،  واملوظفني 
بها يف  املعمول  واألنظمة  للقوانني  وفقًا  املوظفني اجلدد، ومتابعة شؤونهم طيلة مدة عملهم يف اجلامعة،  وتدريب  تأهيل 

اجلامعة.
وتسعى الوحدة منذ تأسيسها إلى االهتمام باألمور االدارية املتعلقة بالعاملني يف اجلامعة من اعضاء الهيئتني التدريسية 
واإلدارية ابتداًء من اإلعالن عن الشواغر بالنسبة للموظفني واستكمال االجراءات املتعلقة بتعيينهم ومرورًا بفترة اخلدمة 
يف اجلامعة وحتى انتهائها، هذا وتنفذ الدائرة قرارات جلنة شؤون املوظفني املشكلة يف اجلامعة، والتي تعنى بأوضاع املوظفني 
من خالل التنسيب إلى املرجع املختص يف اجلامعة للنظر يف األمور املتعلقة بهم من جتديد عقود وتصنيف، وترفيع، ونقل 
إلى درجات وفئات أعلى، وأية أمور أخرى تهم املوظفني وذلك باالحتكام إلى نظام املوظفني والتعليمات التنفيذية الصادرة 

مبوجبه، والوصف الوظيفي املعتمد يف اجلامعة.
وتقوم الوحدة مبمارسة أعمالها من خالل نظام حاسوبي متطور بحيث تدخل جميع البيانات الشخصية جلميع العاملني 
النظام  والتعديل على  التطورات احلديثة،  ملواكبة  املختلفة، وهي تسعى جاهدة  الوظيفية  يف اجلامعة، وكذلك االجراءات 

احلاسوبي ، بالتنسيق مع مهندسني ومبرمجني مؤهلني يف مركز احلاسوب باجلامعة.
وتقوم الوحدة من خالل مكتب التسهيالت والسفر فيها مبتابعة أمور العاملني غير األردنيني املتعلقة بأمور اإلقامة السنوية 
لهم ولعائالتهم عبر الوزارات والدوائر احلكومية ذات العالقة إميانا من اجلامعة، ومنها بضرورة التسهيل عليهم ومساعدتهم 
قدر اإلمكان، كما تسعى الوحدة دائما الى مزيد من التقدم والعطاء، وتبني خطة إستراتيجية بعيدة املدى يف عملها املستقبلي، 

كجزء مهم من اجلامعة والعمل بشكل مؤسسي يف مؤسسة تعليمية مثل جامعة احلسني بن طالل.
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عبير يحيى اخلليفات
رئيس شعبة الدوام االلكتروني

سيلفيا جعفر شنيور 
رئيس شعبة املتابعة بالوكالة

نهى نايف كريشان
رئيس الديوان بالوكالة

مرمي منير السعايدة
رئيس شعبة

عبير صباح النعيمات
رئيس شعبة املوظفني واملستخدمني

مها عبدالكرمي البدور

اإداريو الدائرة

السيد كايد خلف العبيسات
مدير دائرة الشؤون اإلدارية واملعلومات بالوكالة

السيد عبدالوهاب محمود القرامسه
مساعد مدير الوحده

السيده ساهرة عادل أبو طه
مدير دائرة الدوام اإللكتروني واإلجازات

السيدة  أروى عبدالكرمي أبو درويش
 مدير دائرة شؤون العاملني بالوكالة   
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د. باسل أبو درويش
مدير الدائرة / مستشار رئيس اجلامعة

تأسست دائرة الشؤون القانونية يف جامعة احلسني بن طالل يف عام 2005م، ومتارس الدائرة أعمالها من خالل 
شعبة استشارات الشؤون اإلدارية وشعبة استشارات شؤون العاملني والتي ُيناط بها العديد من املهام واملسؤوليات .

بالعاملني  املتعلقة  واجلزائية  احلقوقية  النزاعات  يف  الرأي  إبداء  يف  تتعلق  واختصاصات  مهام  الدائرة  وتتولى 
يف اجلامعة، واملشاركة يف وضع مشاريع القوانني واألنظمة والتعليمات للجامعة، ومراجعتها وتدقيقها، إضافة إلى 
للمجالس  القانونية  املشورة  الدائرة  تقدم  كما  اجلامعة،  مجلس  عن  املنبثقة  القانونية  اللجنة  بعضوية  املشاركة 
التأديبية يف اجلامعة وتشارك يف وضع لوائح االتهام بحق املتهمني، ويف صياغة العقود واالتفاقيات والتعهدات التي 
تكون اجلامعة طرفًا فيها، وتقدمي االستشارات القانونية جلميع وحدات اجلامعة من خالل رئيس اجلامعة، وتوثيق 
القوانني  تعديالت  متابعة  إلى  إضافة  العالقة،  ذات  األردنية  والتشريعات  باجلامعة،  املتعلقة  التشريعات  منظومة 

واألنظمة والتعليمات املعمول بها يف اجلامعة واألسس والقرارات الصادرة مبقتضاها

على  وحتديثها  باجلامعة  اخلاصة  والتعليمات  واألنظمة  القوانني  مجموعة  دليل  بإصدار  الدائرة  تقوم  و     
القضائية اخلاصة باجلامعة ومتابعتها،  التبليغات  الصفحة اخلاصة بها على موقع اجلامعة اإللكتروني، واستالم 
واالبتدائية ألعضاء  االستئنافية  التأديبية  واملجالس  التحقيق  أمانه سر جلان  وتولي  بشأنها،  التبليغ  كتب  وإعداد 
هيئة التدريس واملوظفني اإلداريني والفنيني وأمانة سر جلنة حتقيق عمادة شؤون الطلبة، واملشاركة يف وضع مشاريع 
القوانني واألنظمة والتعليمات للجامعة ومراجعتها للتأكد من سالمتها وعدم تعارضها مع التشريعات النافذة وجمع 

التشريعات القانونية اخلاصة باجلامعة والتشريعات األخرى ذات العالقة وتوثيقها.
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السيد أحمد الفـي قباعة
مساعد مدير الدائرة

اإداريو الدائرة

السيدة لبنى عبداهلل املغربي
رئيس الديوان

نسرين عبدالعزيز اخلليفات

زين محمد القرامسه
نعمان "محمد غازي" القرامسه
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اأن  بتاريخ 2002/3/14 على  رئي�س اجلامعة رقم )2002/186(  الدكتور  اآلأ�ستاذ  الدوليـة مبوجب قرار  العالقـات  اأن�سئت دائرة 

ترتبط اإداريا برئي�س اجلامعة مبا�سرة, وتتبع لها �سعبتان هما �سعبة اآلتفاقات الدولية و�سعبة اآلت�سال والتبادل الثقايف.

اآلأهـداف:

• التوا�سل مع اجلامعات اآلأردنية والعربية واآلأجنبية يف �سبيل اإقامة عالقات ثقافية وعلمية معها.
• اإعداد م�سودات اآلتفاقيات ومذكرات التفاهم املنوي عقدها مع اجلامعات واملوؤ�س�سات املخت�سة اآلأخرى.

اإقامة  التوا�سل مع الهيئات الدبلوما�سية والثقافية واملراكز والدوائر املخت�سة لدى ال�سفارات العربية واآلأجنبية يف اآلأردن بهدف   •
ج�سور التعاون بني اجلامعة وبينها, واآلإفادة من الربامج واملنح املقدمة من دولهم فيما يقع �سمن اخت�سا�سات اجلامعة واهتماماتها.

• متابعة تفعيل اآلتفاقيات ومذكرات التفاهم املربمة بني اجلامعة واجلهات اآلأخرى والتن�سيق يف هذا ال�ساأن مع اجلهات املعنية داخل 
اجلامعة.

• تقدمي الن�سح واآلإر�ساد وخدمات اآلإ�سناد للكليات ومراكز ووحدات ودوائر اجلامعة فيما يتعلق باأمور التعاون الدويل.
• تطوير اإر�سادات لكيفية متابعة ال�سوؤون الدرا�سية للطلبة غري اآلأردنيني الدار�سني يف اجلامعة, بالتعاون مع الكليات التي يدر�سون فيها 

ومكتب رعاية الطلبة العرب واآلأجانب.

• تن�سيق تطوير اأعمال اجلامعة �سمن املعايري العاملية وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ودائرة التخطيط واإدارة اجلودة.
• تن�سيق ا�سرتاك اجلامعة يف املوؤمترات و�سبكات اآلت�سال الدولية وتعزيز ح�سورها يف املحافل الدولية.

• ت�سويق التخ�س�سات والربامج التي تدر�س يف اجلامعة عرب امل�ساركة يف معار�س التعليم الوطنية والعربية والعاملية آل�ستقطاب مزيد 
من الطلبة العرب واآلأجانب.

• اأية اأمور اأخرى يكلف بها مدير الدائرة من قبل اآلأ�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة �سمن التعاون الدويل والثقايف.  
ال�سعب:

- �سعبة اآلإتفاقات الدولية.     - �سعبة اآلإت�سال والتبادل الثقايف.
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د. ب�سام �سامل اأبو كركي
مدير الدائرة
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الن�ساطات واآلجنازات:

 International Credit اآلكادميي  والتبادل   Capacity Building اآلوروبي  اآلحتاد  مل�ساريع  التقدم   .1

.Mobility
2. توقيع اتفاقيات تبادل اكادميي مع اجلامعات يف جماآلت علمية متنوعة وم�ستويات اكادميية خمتلفة.

3. مت التقدمي مل�ساريع بناء القدرات وبالتعاون مع جامعات اردنية واوروبية يف جماآلت متعددة منها:

• Cloud computing for Jordanian university(ccju( بالت�سارك مع جامعة البلقاء التطبيقية, املتقدم 
للم�سروع اآلأ�ستاذ الدكتور امين ال�سمور / كلية تكنولوجيا املعلومات.

 Environmental protection by injecting solar energy modules of heating and  •
cooling into undergraduate curriculum )EnSOLAR( املتقدم للم�سروع اآل�ستاذ الدكتور احمد ابو 

جري / كلية الهند�سة بالت�سارك مع اجلامعة اآلردنية.

 Developing skills for successful international cooperation offices at Jordanian  •
HELs- ICOPEاملتقدم للم�سروع الدكتور م�سر املعاين بالت�سارك مع جامعة البرتاء.

 Library network support service: modern sing libraries in Georgia and Jordan  •
رناد  الدكتورة  للم�سروع  املتقدم    through library staff development and reforming libraries

.)limerick institute of technology )LIT العبادي والدكتور مدثر ابو كركي بالت�سارك مع

• Jordan opportunity for virtual innovative teaching and learning )JOVITAL( املتقدم 
.technische university للم�سروع الدكتور ب�سام ابو كركي بالتعاون مع

• Nanoscience and technology education platform NSTEP املتقدم للم�سروع اآلأ�ستاذ الدكتور 
جربيل اخل�سمان بالت�سارك مع جامعة العلوم والتكنولوجيا.

• Joint academic middle Est – Europe mobility scheme املتقدم للم�سروع الدكتور ب�سام ابو كركي 
بالت�سارك مع جامعة Minho الربتغالية.

4. امل�ساركة يف املوؤمتر اآلول للجامعات اآلردنية يف اربيل كورد�ستان يف �سهر 10 /2016 للرتويج للجامعة.

5. عقد ندوات متخ�س�سة يف جمال العالقات الدولية ودعوة خرباء من اآلحتاد اآلوروبي للتحدث عن اخلربة اآلوروبية 

يف جمال اطر املوؤهالت الوطني.

6. عقد جل�سة نقا�سية حول ربط اجلامعات بال�سناعة و�سوق العمل من قبل خبري ا�سباين.

7. امل�ساركة يف اجتماع Eurasia Foundation لبحث �سبل التعاون ما بني اجلامعات اآلردنية واجلامعات اآلمريكية.
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د. معاذ ها�سم ال�سفا�سفة
مدير  املركز

وفقًا  واملالية  واإلدارية  األكادميية  الثالث  بجوانبها  واملخرجات  والعمليات  املدخالت  جلودة  عالي  مستوى  ضمان  الرؤية: 
للمعايير الوطنية والدولية، والتميز والريادة يف التطوير األكادميي واجلودة على املستوى الوطني واإلقليمي، وتهيئة بيئة 
تعليمية متكاملة تعزز التعليم التطبيقي والبحوث من خالل معاجلة االحتياجات األكادميية واملهنية ألعضاء هيئة التدريس 
و املوظفني املساندين لهم، لتمكينهم من االبتكار والفعالية وتطوير االداء مما يساعد على إرساء بيئة أكادميية مثلى حتقق 

شروط ومعايير العملية التدريسية.
والعمليات  املدخالت  نوعية  لضمان  واإلداري  األكادميي  شقيها  يف  اجلودة  ضمان  معايير  لتطبيق  املركز  يسعى  الرسالة: 
واملخرجات باإلستناد إلى ُأسس ومعايير علمية ومهنية شاملة لكافة املجاالت ، باإلضافة إلى نشر ثقافة اجلودة بني العاملني 
يف اجلامعة بشكل مستمر لضمان أفضل املخرجات، والتحسني املستمر من خالل التطوير االكادميي وتطبيق معايير األعتماد 
العام واخلاص ضمن نظام متكامل لألشراف واملتابعة والتقييم بالتعاون مع كافة الوحدات األكادميية واإلدارية يف اجلامعة 

وصواًل لتحقيق اجلامعة لرؤيتها ورسالتها وغايتها. 
االهداف: توفير تخصصات وبرامج نوعية، تستجيب حلاجة البيئتني الطبيعية والبشرية يف إقليم اجلامعة والقيام بالبحث 
العلمي مع التركيز على اجلانب التطبيقي، باالضافة الى التميز من خالل حتقيق معايير ضبط اجلودة يف التعليم واإلدارة 
واملنشآت واحملافظة عليها، وتقدمي برامج تطويريه ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة وتنمية قدراتهم األكادميية يف مجال 
تطوير اساليب وطرق التدريس والبحث واالتصال وإستخدام التقنيات احلديثة وغيرها من املهارات، إضافة إلى تقييم أداء 
ضمان  ومعايير  واخلاصة  العامة  األكادميي  اإلعتماد  معايير  وتطبيق  اجلودة  ثقافة  ونشر  اجلامعة  يف  التدريسية  العملية 

اجلودة.
دوائر املركز

اواًل: دائرة اإلعتماد و ضمان اجلودة، وتهدف الدائرة الى اجناز االتي:
1.إعداد نظام ضمان اجلودة ومتابعة تطبيق املعايير وجمع التغذية الراجعة وحتليل البيانات واقتراح التحسينات على نظام 

ضمان اجلودة وتقييم االجناز واألداء. 
والعمليات  االداء  تطوير  ومتابعة  اجلودة  االكادميي وضمان  االعتماد  واالدارية يف مجال  التعليمية  الوحدات  اداء  2.تقييم 

واملخرجات مع مختلف الكليات والوحدات يف اجلامعة.
3.املتابعة املستمرة الداء الوحدات التعليمية واالدارية يف مجال االعتماد االكادميي وضمان اجلودة بهدف االيفاء بتحقيق 

رسالة واهداف اجلامعة.
4.املشاركة الفّعالة يف تطوير معايير وادوات واليات تقييم االداء االكادميي واالداري وقياس االجنازات واقتراح اجراءات من 

شأنها تطوير االداء واملخرجات .
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معايير  يبني  دليل  واعداد  الدراسية  للبرامج  الذاتي(  )التقييم  الذاتية  الدراسة  عمليات  اجراء  يف  5.املساهمة 
للبرامج  الذاتي  التقييم  تقارير  وكتابة  اعداد  يف  واملساهمة  مراحلها،  مبختلف  العملية  هذه  تنفيذ  ومؤشرات 

الدراسية بالتنسيق مع املعنيني يف الكليات والعمادات والوحدات االدارية.
6.املشاركة يف اقتراح سياسة وانظمة وضوابط ومعايير احلصول على االعتماد االكادميي، واعداد طلبات االعتماد 

بالتنسيق مع الكليات املختلفة ورفعها الى اجلهات املعنية.
املعايير  احدث  وتطوير  اخلبرات  الكتساب  اجلودة  لضمان  الدولية  والوكاالت  االردنية  اجلامعات  مع  7.التعاون 

واالجراءات املستخدمة يف اجلامعة. 
8.املشاركة يف اعداد الدراسات واملسوحات التي تساهم يف ربط مخرجات التعليم والتعلم يف اجلامعة مع متطلبات 

سوق العمل وتضمني ذلك يف اخلطط والبرامج الدراسية يف اجلامعة.
9.املشاركة يف اعداد وتنفيذ برامج نشر ثقافة اجلودة يف جميع الكليات التعليمية والوحدات االدارية يف اجلامعة 

وضرورة االلتزام مبعايير ضمان اجلودة يف جميع العمليات.
والتسجيل ومركز  القبول  بالتعاون مع وحدة  الكفاءة اجلامعية  10.التنسيق مع هيئة االعتماد لتنفيذ امتحان 

احلاسوب واعداد التقارير املطلوبة.
ثانيًا: دائرة التخطيط والتوثيق، وتهدف الدائرة الى حتقيق االتي:

1.إعتماد التخطيط والتنظيم كأداة إدارية لتحقيق رسالة وأهداف اجلامعة .
2.بناء قاعدة بيانات متكاملة لالعتماد االكادميي وضمان اجلودة وكذلك تطوير قاعدة بيانات عن جميع مكونات 
والتخصصات  واملشاغل،  واملكتبة،  واملختبرات،  والعاملني،  والطلبة،  التدريس،  هيئة  )اعضاء  واجلودة  االعتماد 

االكادميية، وغيرها(.
الكليات  جميع  مع  والتعاون  بالتنسيق  تنفيذها  على  والعمل  اجلودة  لضمان  االستراتيجية  اخلطة  3.إعداد 
والعمادات والوحدات يف اجلامعة واقتراح بدائل لتطويرها ومعاجلة نقاط الضعف باجراءات تصحيحية وقياس 

االجناز وتقييمه.
املطلوبة  واملعلومات  البيانات  تقدمي  خالل  من  للجامعة  الشاملة  االستراتيجية  اخلطة  صياغة  يف  4.املشاركة 

العدادها وتطويرها، وتقييم اخلطط والبرامج يف اجلامعة وفق االليات املعتمدة.
5.املشاركة يف تطبيق ومتابعة التنفيذ والتقييم للخطة االستراتيجية الشاملة للجامعة.

6.املشاركة يف التخطيط والتنسيق والتطوير للعمل االداري يف اجلامعة، وتقدمي اقتراحات تطوير االجراءات وفق 
متطلبات اجلودة الشاملة توفيرًا للجهد والوقت والتكلفة املالية وحتسني املخرجات االدارية.

7.متابعة املتغيرات والضوابط واملعايير واالدوات والتقنيات املستخدمة يف العمليات األكادميية واإلدارية واعداد 
التقارير املطلوبة مع تضمينها مبقترحات تطويرية.

8.تطوير استبانات منوذجية إلجراء مسوحات تشمل جميع اصحاب املصلحة جلمع التغذية الراجعة التي تساعد 
يف عمليات التنفيذ واملتابعة والتقييم والتطوير.

9.املشاركة يف تطوير البرامج االكادميية واقتراح معايير وضوابط واليات لتطوير هذه البرامج وحتسينها لاليفاء 
مبعايير ضمان اجلودة. 

للعاملني يف  واالدارية  التعليمية  القدرات  بناء  للمساهمة يف  املطلوبة  التدريبية  البرامج  10.املشاركة يف حتديد 
اجلامعة وتفعيل املشاركة يف هذه البرامج.

11.التنسيق املستمر مع جميع الكليات والعمادات والوحدات الدارية بشأن تطوير االداء ومتابعته وتقييمه.
ثالثًا: دائرة تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، وتهدف الدائرة الى حتقيق االتي:

1.تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية العاملني يف اجلامعة عن طريق تنمية املهارات الفنية واإلدارية 
واألكادميية التي تساعد على تطوير أدائهم الوظيفي.

2.إعداد البرامج التدريبية واملواد التعليمية املطورة وفقًا ألحدث األساليب والتقنيات التربوية وذلك يف املجاالت 
الفنية واإلدارية واألكادميية .

3.إجـراء البحوث والدراســات وتصميم األدوات املسحيــة الالزمة الستقصاء حاجات الفئات املستهدفة من عملية 
تطوير األداء لوضع أولويات التطوير.
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4. تنظيم املؤمترات واحللقات الدراسية، وورش العمل التدريبية وجلسات العصف الذهني وحتديد الفئات املشاركة فيها 
بهدف تبادل اخلبرات.

أهم األنشطة واإلجنازات:
اجناز التقرير السنوي للجامعة للعام الدراسي 2020/2019م. •
اجناز التقييم الذاتي للجامعة للعام الدراسي 2020/2019م. •
إنهاء  إستحداث خطة استراتيجية عشرية للجامعة، باالضافة الى إعداد اخلطة التنفيذية لها لألعوام 2030/2020. •

- قام املركز بالتعاون مع مساعدي العمداء لشؤون اجلودة والتطوير بتحديث جميع اخلطط الدراسية جلميع برامج 
مرحلة البكالوريوس والتخصصات فيها، وإعادة النظر باملواد التي تدرس يف اجلامعة مبا يواكب املجاالت املعرفية وسوق 

العمل.
- قام املركز بالتعاون مع األقسام األكادميية يف اجلامعة من أجل وضع خطة استرشاديه للطلبة ومتابعتهم من قبل 

املرشد األكادميي لكل مستوى دراسي ضمن التخصص نفسه.
والعمادات واإلدارات يف اجلامعة وذلك لتحديد نقاط  للكليات  السنوي  املركز بأستحداث منوذج تقييم األداء  - قام 

الضعف والقوة يف كٍل منها.
العمل على إدراج اجلامعة ضمن اإلطار املؤسسي للمؤهالت والتابع لهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان 

جودتها.
- قام املركز بإعداد املصفوفة املطلوبة للمشاركو يف جائزة اجلامعة املتميزة واملقدمة من مركز امللك عبداهلل الثاني 

للتميز.
- مشاركة مدير املركز يف الورشة التي عقدت من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بخصوص 

التقدم لنيل شهادة ضمان اجلودة.
تقدمي طلب احلصول على شهادة  للبدء يف  املعلومات  تكنولوجيا  وكلية  العلوم  وكلية  الهندسة  كلية  التنسيق مع   -

اجلودة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
- تنظيم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة حيث مت تقدمي الدورات التالية:

- إدارة الصف اجلامعي واإلجتاهات احلديثة يف التدريس.
- ملف املادة وإعداد اخلطة الدراسية.

.Endnote توثيق املصادر باستخدام برمجية -
- إستخدام Microso" teams يف التعليم عن بعد.

- التبادل األكادميي مع اجلامعات األوروبية.
- أساسيات ضمان اجلودة األكادميي.

- قام املركز باإلشراف واملتابعة إلمتحان الكفاءة اجلامعية للطلبة اخلريجني .
- إستكمال متطلبات احلصول على االعتماد اخلاص جلميع برنامج البكالوريوس واملاجستير املطروحة للقبول املوحد 

وفتح باب القبول فيها للعام الدراسي 2022/2021.
- إستحداث برامج بكالوريوس مواكبة للتطور التكنولوجي والثورة الصناعية كما يلي :

- بكالوريوس علم البيانات والذكاء الصطناعي / كلية تكنولوجيا املعلومات.
- بكالوريوس هندسة الطاقة املتجددة / كلية الهندسة. 

- استحداث برامج ماجستير على النحو التالي:
- ماجستير هندسة الصحة والسالمة والبيئة / كلية الهندسة.

- ماجستير الدراسات اإلستراتيجية  / كلية اآلداب.
- متابعة االعتماد اخلاص مع هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها جلميع البرامج األكادميية يف 

اجلامعة. 
تعاون املركز مع كليات اجلامعة من أجل إعادة تصميم اخلطط الدراسية جلميع برامج وتخصصات درجة البكالوريوس.

(0
@S

' ?
#M
^+

 L
_
0#
=U
' %
1@
`
6&'

 <=
%/



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

351

(0
@S

' ?
#M
^+

 L
_
0#
=U
' %
1@
`
6&'

 <=
%/

اداريو  الوحدة

ــان ــ ــسـ ــ ــ�ـ ــ ــريـ ــ نـــــــــــــــادر احــــــــمــــــــد كـ
هــــــــــــيــــــــــــام أحــــــــــــمــــــــــــد الـــــــــنـــــــــوافـــــــــلـــــــــة

رئيس ديوان
دميـــــــــــــــــة مـــــــحـــــــمـــــــد الــــــــقــــــــرامــــــــســــــــه
فـــــــــــــــرح ســـــــلـــــــيـــــــمـــــــان ابـــــــــــــــو هــــــاللــــــه

رابــــــــــــــعــــــــــــــه أمــــــــــــــــــني ابــــــــــــــــــو هـــــــاللـــــــه
قــــــمــــــر عــــــبــــــد الـــــــرحـــــــيـــــــم الــــــــعــــــــوادة
نـــــــــســـــــــريـــــــــن ســــــــلــــــــيــــــــمــــــــان صـــــــــالح
فــــــــــــــــــــــارس نـــــــــــايـــــــــــف الـــــــســـــــربـــــــجـــــــي
ــيــــم الـــســـالمـــني ــرحــ مـــحـــمـــد عـــبـــد الــ

ال�سيد يو�سف حممود اخل�سمان
مدير دائرة اإلعتماد وضمان اجلودة

السيد عودة  عطية  الليمون
مساعد مدير املركز

ال�سيدة نوال  تي�سري  عوجان
مدير دائرة التخطيط واملعلومات والتوثيق

السيدة زينب محمد النعانعه
مدير دائرة تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس
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د. محمد إبراهيم الشراري
مدير الدائرة

الهندسية  والواجبات  املهام  الدائرة  واملشاريع  يف اجلامعة يف شهر كانون ثاني 2002م، وتتولى  الهندسة  دائرة  أنشئت 
التالية :-

- تنفيذ األشغال اخلاصة باجلامعة.
مع  باالشتراك  أو  الدائرة   بواسطة  مباشرة  إما  تنفيذها  ومراقبة  املتعهدون،  ينفذها  التي  األشغال  على  اإلشراف   -

متعهدين آخرين أو مستشارين.
-  فحص األشغال اخلاصة باجلامعة وتسلمها إما مباشرة بواسطة الدائرة، أو باالشتراك مع مستشارين.

- حفظ وثائق ومخططات ،وخرائط أراضي، ومباني ومرافق، وأشغال اجلامعة. 
- متابعة فرز األراضي اخلاصة باجلامعة.

 كما تتولى الدائرة تقدمي املقترحات، والتوصيات الفنية، وبرامج التنفيذ للسير يف تنفيذ خطة اإلنشاءات اإلستراتيجية 
واملعتمدة لدى اجلامعة، وكذلك تقوم الدائرة بتدقيق وجتهيز الدراسات والتصاميم، ووثائق العطاءات، ومتابعة طرح 
والشركات  املكاتب  أو  الدائرة  بها سواًء عن طريق  املتعلقة  األمور  كافة  ومتابعة  عليها  واإلشراف  اإلنشاءات،  عطاءات 

االستشارية.
ومن منجــزات الدائـــــــرة :-

جتهيز الشروط املرجعية لعطاء  إعداد الدراسات والتصاميم  للعطاءات التالية :-
- إعداد الدراسات والتصاميم ألبنية املرحلة األولى .

- إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء لكلية اآلثار والسياحة واإلدارة الفندقية .
 - إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء لسكن الطالبات داخل احلرم اجلامعي .

- إعــداد الدراســات والتصاميم لصالة األنشطة الطالبية ؛ ومت اإلنتهاء من إعداد الدراسات والتصاميم للصالة وطرح 
عطاء تنفيذ الصالة وعطاء اإلشراف عليها.

 -  إعداد الدراسات والتصاميم لعطاء املسجد يف املوقع الدائم.
- إعداد الدراسات والتصاميم ملقسم اجلامعة .

-  إعداد الدراسات والتصاميم ملباني املرحلة الثانية والثالثة.
-  إعداد وثائق العطاء ملشروع مبنىمجمع القاعات.

- إعداد وثائق العطاء ملشروع دائرة اللوازم واملستودعات.
- االنتهاء من تنفيذ مبنى كلية ادارة االعمال ومبنى القاعات الصفية )2( ودائرة اللوازم وبدء اشغالهم.

- االنتهاء من تنفيذ مبنى كلية االميرة عائشة للتمريض وكلية العلوم وبدء اشغالهم.
- اإلنتهاء من تنفييذ مبنى مركز بحوث وتطوير الطاقة املتجددة .
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السيدة رميا حامد اخلوالدة
رئيس الديوان بالوكالة

ختام حميد اخلاليفة
أحمد سليمان عليان

اداريو الدائرة

السيد محمد بكر صالح
م�ساعد مدير الدائرة بالوكاله

م. أسامة خليل كريشان
رئيس شعبة االعمال !لكهربائية
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د. هاني عبداهلل الرواشدة
مدير الدائرة

أنشئ مكتب االتصال مع الصناعة مبوجب قرار األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة رقم )2005/570( 
بتاريخ 2005/5/19 على أن يكون مرتبطًا اداريًا برئيس اجلامعة وتكون مهامه على النحو التالي :

- وضع خطة لفتح قنوات االتصال مع املؤسسات يف إقليم اجلامعة.
- اعداد قاعدة بيانات عن املؤسسات التي ميكن أن تكون لها عالقة تعاون مع اجلامعة.

- إيجاد فرص التدريب املنهجي والالمنهجي لطلبة اجلامعة يف املؤسسات ذات العالقة.
- تقصي حاجات املؤسسات للخدمات التي ميكن أن تقدمها اجلامعة.

- محاولة إيجاد مصادر متويل من املؤسسات ذات العالقة بهدف متويل مشاريع اجلامعة املتعلقة 
بخدمة املؤسسات.
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د. عبداهلل عوده دويرج
مدير الدائرة

  يقوم املركز الصحي ومن خالل كوادره املختلفة، بتقدمي الرعاية الصحية للطلبة والعاملني يف اجلامعة, ويسعى إلى 
حتقيق السالمة البدنية والعقلية واالجتماعية ملراجعيه من خالل املعاجلة احلكمية، والتثقيف الصحي ونشر الوعي الصحي 

عن طريق الوسائل اخلاصة )إذاعة اجلامعة ومجالت احلائط( .
وانسجامًا مع فلسفة اجلامعة يف تنمية املجتمع احمللي فإن املركز الصحي يقوم بحمالت التبرع بالدم واملساهمة واملشاركة 

يف األيام الطبية املجانية.
  ولالرتقاء مبستوى الكادر وتطوير مهاراته يسعى املركز الصحي بإشراكه يف دورات تدريبية ملواكبة التطورات يف املجال 

الطبي.
 كما أن املركز يقوم بتأمني األدوية الالزمة واملستلزمات الطبية لتقدمي العناية الطبية للطلبة والعاملني بالصورة املثلى.
  ومما يجدر ذكره بأن املركز الصحي دائم التطلع ويسعى بجهد إلى زيادة عدد مرافقه ليشمل عيادات اختصاص وزيادة 
عدد عيادات الطب العام حيث يوجد حاليًا عيادتي طب عام، وذلك متاشيًا  مع زيادة أعداد الطلبة سنويًا، كما يسعى املركز 

حلوسبة  آلية العمل، بدءًا من حجز وقت املراجعة انتهاًء بصرف الوصفة الطبية إلكترونيًا.

رهام أحمد ابو هاللة
رئيس الديوان بالوكالة
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وجدان ياسني احملاميد
رئيس شعبة بالوكالة
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اداريو الدائرة

برهان اأحمد الطورة/ رئيس فرع
�سناء اأحمد الطورة / رئيس فرع
رمي حممد املعاين / رئيس فرع

حممد مرتوك ال�سنيد / رئيس فرع
عبادة عمر جرار

أحمد شفيق العثامنة

الصيدالني عبيده عارف الرتيمات
مساعد مدير الدائرة للشؤون الفنية

السيد طارق سليمان الغنميني
مساعد مدير الدائرة للشؤون األدارية
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جاء انشاء دائرة اللوازم متزامنا مع انشاء اجلامعه يف العام 1999م، حيث كانت جزء من دائرة  
واللوازم ، ونظرا لتطور اجلامعه وازديــاد مرافقها واعــداد الطلبه فيها مت فصلها يف مطلع  
العام )2002( م حيث تقوم هذه الدائرة برفد كافة عمادات ودوائر اجلامعة باحتياجاتها من 
املواد واللوازم املختلفة حيث بدأت كدائرة ومن ثم مت إستحداث وحدة اللوازم واملستودعات يف 

العام 2019 لتتماشى مع التطورات والتحديثات .

وتتولى املهام والصالحيات التالية:
أوالً : االتصال مبصادر توريد اللوازم داخل اململكة وخارجها وتزويد اجلهات املختصة بشراء 

اللوازم يف اجلامعة باملعلومات التي تتوافر لديها عن تلك املصادر.
وتخزينها،  وترميزها،  وتسجيلها،  وتسليمها،  وفحصها،  اجلامعية،  الــلــوازم  توفير   : ثانيًا 
وتنسيقها يف مستودعاتها، والتأمني عليها، وصيانتها، وجردها، واإلشراف عليها، وتوزيعها، 

ومراقبة املخزون ومدى صالحيته.
التصنيف  يف  احلديثة  لألساليب  وفــقــًا  بها  اخلــاصــة  واملستودعات  الــلــوازم  تصنيف   : ثالثًا 

وبالتنسيق والتعاون مع اجلهات األخرى يف اجلامعة.
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السيد فراس خالد املعاني
مدير الوحدة
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السيد محمد أحمد اخلوالدة
مساعد مدير الوحده

ال�سيد حممد �سباح اخلليفات
مدير دائرة املشتريات
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اداريو الدائرة

أسامة احمد الشمري
رئيس شعبة مراقبة املخزون بالوكالة

مهند محمد املعاني
رئيس شعبة التزويد بالوكالة

عيسى ذيب عبد القادر 
رئيس شعبة

سعيد مصطفى كريشان 
رئيس فرع

سهاد محمد عطيوه
زياد سلمان السعودي

عالء الدين ا�سماعيل ال�سالمني
رئيس شعبة العطاءات بالوكالة

اكرم  ح�سان املحت�سب
رئيس شعبة التجهيزات الفنية بالوكالة

عدنان محمد القرامسة
رئيس فرع

منصور سليمان العقايلة
رئيس فرع

همام احمد ابو هاللة
انس محمد الشاويش

مصعب محمد احملتسب
رئيس الديوان بالوكالة

مرشد محمد احلسنات 
رئيس فرع بالوكالة

ابراهيم عوض اخلورة
رئيس فرع

سمير أحمد العتوم

السيد خالد نايف عبد الدامي
مدير دائرة املستودعات 

السيد محمد موسى احلسنات 
رئيس  شعبة املشتريات بالوكالة
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السيد عاصم  خليل أبو معيتق
مدير الدائرة

نظام  من   )64( املادة  مبقتضى   ،2021/1/4 بتاريخ   الرئيسية  املشتريات  جلان  سر  أمانة  دائرة  تأسست 
االجراءات  وتنفيذ  الشراء  لعمليات  التخطيط  تتولى   ،2019 لعام   )28( رقم  اجلديد  احلكومية  املشتريات 

اخلاصة بذلك !توفير اخلدمات التي تتطلبها أعمال جلان الشراء.
تتألف دائرة أمانة سر جلان املشتريات من: األمني العام؛ ويكون عادًة من أحد نواب رئيس اجلامعة ، او 

أحد مساعدية وجلان سياسات الشراء التالية : 
ـ    جلنة شراء أشغال واخلدمات الفنية )رئيسية(
ـ    جلنة شراء أشغال واخلدمات الفنية )فرعية(

ـ    جلنة شراء لوازم واخلدمات االستشارية )رئيسية(
ـ    جلنة شراء لوازم واخلدمات االستشارية )فرعية(

تقوم دائرة أمانة سر جلان املشتريات بالعمل على تنفيذ قرارات جلنة سياسات الشراء، وحفظ القيود 
والسجالت وامللفات اخلاصة بها وصياغة قراراتها مبا فيها قرارات اإلحالة، واالتفاقيات، وما يتبعها.

بدراسة  تقوم  التي  الفنية؛  واللجان  الشراء  سياسات  جلنة  ألعضاء  االجتماعات  بترتيب  وتقوم  كما 
املناقصة، وذلك من خالل عقد االجتماعات، ومتابعة القرارات مع اجلهات املختلفة، وضمن الصالحيات 
احملددة لدائرة أمانة سر جلان املشتريات الرئيسية. كذلك طرح عطاءات األشغال اخلاصة بإنشاء املباني، 
وصيانتها، ويتم ذلك من خالل آلية محكمة تتبعها الدائرة يف عملها، حيث يقوم موظفو الدائرة بتدقيق 
بالعروض  واالحتفاظ  نسختها،  وبيع  العطاءات،  عن  اإلعالن  ثم  ومن  املطلوبة،  للوازم  الفنية  املواصفات 
سياسات  جلان  جلسات  محاضر  إعداد  ثم  ومن  تقاريرها  وتدقيق  الفنية،  اللجان  عمل  ومتابعة  املقدمة، 
الشركات  وإبالغ  العالقة  ذات  اجلهات  على  وتوزيعها  األصول،  حسب  وتصديقها  توقيعها  ومتابعة  الشراء، 
التخاذ  الشراء؛  سياسات  جلان  علي  وعرضها  حتصل،  قد  إشكاالت  أية  ومتابعة  العطاءات،  عليها  احملال 

القرارات املناسبة بشأنها. 
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أ. د. أحمد محمد أبو جري
األمني العام

اإداريو  الدائرة

ُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهلل  عــــــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــــان
رئيس شعبة جلنة شراء أشغال واخلدمات الفنية )رئيسية - فرعية(

رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالالت 
 رئيس شعبة شراء لوازم واخلدمات الفنية )رئيسية( بالوكالة

مــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــود صــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــاح الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــات
حـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــات
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رئيس النادي

مت انشاء نادي العاملني يف جامعة احلسني بن طالل عام 2002،  ويسعى النادي  لتحقيق أهدافه ضمن الظروف 

و اإلمكانات املتاحة،بهدف تنشيط العالقات الفكرية، واالجتماعية، والرياضية، والفنية بني العاملني يف اجلامعة، 

ومع املجتمع األردني والعربي مبا ينسجم مع أهداف وتطلعات اجلامعة، وزيادة فعالية مختلف النشاطات، وبرامج 

الرحالت الترفيهية، والدينية الداخلية، واخلارجية، واالتصال باملؤسسات العلمية واملراكز الثقافية لالستفادة من 

اخلدمات املشتركة.

  تعاقبت على إدارة النادي عدة جلان كانت تعني من قبل رئيس اجلامعة، ويف العام 2010م  مت اعتماد تعليمات 

جديدة للنادي، حيث أصبح انتخاب الهيئة اإلدارية له من قبل العاملني املنتسبني للهيئة العامة . 

زمنية  وذلك ضمن خطة  وفعالياته  أنشطته  يخدم  العالقة مبا  ذات  اجلهات  مع  التواصل  على  النادي  يعمل 

وتعليمات  أنظمة  النادي  عمل  يحكم  احلالية  دورته  طوال  والدينية  الوطنية،  املناسبات  حسب  وموزعة  مدروسة 

بالنسبة للعضوية بنوعيها العضو العامل، وعضو الشرف ضمن أسس واضحةٍ، ومدروسة وضعتها اجلامعة خدمة 

للعاملني بها .

Y
F/
#G
&'  
;0

#.



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

371

د.اميان قاسم كريشان
مديرة املدرسة

تأسست مدرسة جامعة احلسني بن طالل التطبيقية يف عام 2006م،  ومت افتتاحها رسميًا يف عام 2007م، 
بعدد )104( طالٍب وطالبة ألبناء العاملني يف جامعة احلسني بن طالل. ومع تطور املدرسة وانطالقًا 
من خدمة هذه املدرسة ألبناء املجتمع احمللي ، فقد مت فتح باب االنتساب ألبناء املجتمع احمللي يف 
العام الدراسي 2008/2007م ، وارتفع أعداد الطلبة املنتسبني للمدرسة إلى )350( طالبًا وطالبة من 

الصف األول األساسي ولغاية السادس األساسي، بواقع )10( شعب يف العام الدراسي 2014/2013م
ومتتاز مدرسة جامعة احلسني بن طالل التطبيقية بوجود كادر إداري وتربوي متخصص، ذي خبرات 

عالية املستوى.
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ادريوا ومعلمات املدر�سة !3
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األهداف:/

تهدف املدرسة إلى ما يأتي : 
إلى  باإلضافة   ، التعليمية  األساليب  بأحدث  والتعليم  التربية  وزارة  ِقبل  من  املقررة  املناهج  تدريس   -

تدريس املناهج امُلساندة لبعض املواد التي ال تتعارض مع قوانني الوزارة وتعليماتها.
- اإلسهام يف تطوير أساليب التدريس بالتعاون مع كلية العلوم التربوية يف جامعة احلسني بن طالل من 

خالل عقد الدورات التدريبية لتنمية قدرات ومهارات أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية.
- تنمية القيم واالجتاهات اإليجابية لدى الطلبة.

- إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة إلجراء البحوث التطبيقية.
- تفاعل املدرسة وأبنائها مع أبناء املجتمع احمللي من خالل مشاركتهم يف األنشطة.

امــــــــــــــــــــل صـــــــــــــالـــــــــــــح الــــــــــدحــــــــــيــــــــــات
ــلـــه ــد الــــرحــــمــــن الـــفـــاليـ ــبــ ــان عــ ــ ــنـ ــ حـ
حــــــــــــنــــــــــــان يــــــــــــونــــــــــــس الــــــــطــــــــحــــــــان
رنــــــــــــــــــده يــــــحــــــيــــــى أبـــــــــــــــو درويـــــــــــــــش
مـــــــــــــــي يـــــــــــــوســـــــــــــف ابــــــــــــــــــــو هــــــــاللــــــــه
ــنـــاطـــســـه ــل الـــفـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــون اســ ــســ ــيــ مــ
فـــــــاطـــــــمـــــــة جــــــعــــــفــــــر احلـــــبـــــاشـــــنـــــة
ســــــــــــحــــــــــــر عــــــــــــــايــــــــــــــد الــــــــــعــــــــــطــــــــــون
أمـــــــــــــــــــل مـــــــصـــــــطـــــــفـــــــى الــــــــــــبــــــــــــواب
إيـــــــــنـــــــــاس عـــــــــبـــــــــداهلل أبــــــــــــو خـــنـــســـة
اخلـــــــــــوالـــــــــــدة عـــــــبـــــــدالـــــــلـــــــة  أرام 

ــي ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــشـ ــ هـــــــيـــــــفـــــــاء مــــــحــــــمــــــد الـ
رئيس فرع

رائـــــــــــــــــــــــــده عـــــــــلـــــــــي الـــــــــرفـــــــــاعـــــــــي
صــــــــفــــــــاء احــــــــمــــــــد ابـــــــــــــو كـــــركـــــي
ــــي ــركــ ــ كــ ابــــــــــــــو  فـــــــــخـــــــــري  ورود 
امــــــــــــــــــل احـــــــــــمـــــــــــد املـــــــشـــــــاعـــــــلـــــــة
دالـــــــــــيـــــــــــة خــــــــلــــــــف الـــــــتـــــــوايـــــــهـــــــه
ــة ــســ ــاطــ ــنــ ــفــ ــد الــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ رائــــــــــــــــدة مـ
رابـــــــــعـــــــــه مـــــحـــــمـــــد ابــــــــــــو ذوابــــــــــــه
ســـــــــــــــنـــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــــــــــــارف حــــــســــــني
مـــــــــــــنـــــــــــــال احـــــــــــــمـــــــــــــد قـــــــبـــــــاعـــــــه
خـــديـــجـــة جـــبـــريـــل الـــزيـــدانـــيـــني

ــود الــــــــزويــــــــري ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ــره مــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ســ
رابـــــــــعـــــــــه مـــــحـــــمـــــد ابــــــــــــو ذوابــــــــــــه
ــــني ــ ــسـ ــ ــ ســــــــــــــــنــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــــــــــــــارف حـ
مــــــــــــــنــــــــــــــال احــــــــــــــمــــــــــــــد قــــــــبــــــــاعــــــــه
ــود الــــــــزويــــــــري ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ــره مــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ســ
شــــــــــــــــــــــــــــــــذى عــــــــــــــــلــــــــــــــــي صــــــــــــــــالح
هـــــــــــنـــــــــــد اســــــــــــــــحــــــــــــــــاق عــــــيــــــســــــى
دانــــــــــــيــــــــــــه فــــــــــالــــــــــح اخلــــــــــــوالــــــــــــده
مـــــــيـــــــســـــــر عـــــــــيـــــــــد الــــــــــعــــــــــراقــــــــــده
امـــــــــانـــــــــي هـــــــايـــــــل ابــــــــــــو درويــــــــــــش
ــة فـــــــــــــالح الــــــشــــــقــــــيــــــرات ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاطـ ــ ــ فـ
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ال�سيدة ن�سرين حامد املعاين
املديرة 

 تأسست روضة جامعة احلسني بن طالل التطبيقية عام 2006م الستقبال الطلبة من أبناء أعضاء هيئة التدريس، 
وأبناء العاملني يف اجلامعة، باإلضافة إلى استقبال أبنـاء املجتمـع احمللي.

فلسفـة الروضـة :
  تنبع فلسفة الروضة من حاجات أطفالنا النمائية حيث تنظم البيئة الصفية بطريقة األركان التعليمية التي 

حتقق تفاعل كل طفل مع األلعاب الهادفة املتوفرة يف بيئته التربويـة والتـي تساعـده علـى تنميـة قدراتـه وتطويرهـا.
 وُيعّد اللعب النشاط املمتع الذي يقوم بع األطفال الكتشاف العالم من حولهم، وتعتمد الروضة برنامج التعليم 
من خالل اللعب بتوفير الوسائل واأللعاب التعليمية التي هي األساس يف تنمية اجلوانب املعرفية واالجتماعية والدينية 

لديهم مع الدعم الدائـم لألطفـال بالتعزيـز والتشجيـع.
أهـداف الروضـة:

- تربية جيل يعتمد على نفسه ويتمتع بالثقة بالنفس.
- تنمية مهارات األطفال اللغوية.

- مراعاة الفروق الفردية بني األطفال ووضع برامج مناسبة لهم.
- التطوير االنفعالي ليستطيع كل طفل التعبير عن نفسه وانفعاالته وتطوير وعيه الذاتي. 

املناهج وطرق التدريس:
لدى معلمات روضتنا حرية التخطيط للمنهاج وتنفيذه ضمن خطة عمل سنوية بإشراف اإلدارة، حيث يتضمن هذا 

املنهاج أنشطة إبداعية وأنشطة تتعلق بالرياضيات والعلوم واللغات)إجنليزي، عربي( والتربية اإلسالمية.
-  يتم اعتماد مناهج من دور نشر معروفة تدعم أهدافنا وتتماشى مع اخلطط السنوية ونراعي فيها العموم والشمولية، 
مع التحضير الدائم ألوراق العمل واألنشطة التي تسير بخط واحد مع املنهاج لتحقيق املعرفة وتطوير قدرات األطفال 

احلركية والتآزر احلسي احلركي مما يساعدهم على املضي قدمًا يف املرحلة األساسية.
الرحـالت واألنشطـه:

- يقوم األطفال بزيارات شهرية إلى أماكن مختلفة مرتبطة مع موضوع الوحدة التعليمية لألطفال؛ وذلك للتعرف إلى 
العالم من حولهم والتفاعل مع البيئة ومراعاة قواعد السالمة.

- يقوم األطفال بتعلم قواعد السير واملرور داخل احلديقة املرورية املوجودة يف الروضة؛ الكتساب املهارات املرورية منذ 
الصغر.
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معلمات الرو�سة

آيــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــود ابــــــــــــــــــــــــــــــــــو هـــــــــــــاللـــــــــــــة
مــــــــــــــيــــــــــــــســــــــــــــر احـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــرواشـــــــــــــــــــــــــــــدة
هـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــون
حــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون
اخلــــــــــلــــــــــيــــــــــفــــــــــات اهلل  ضـــــــــــــيـــــــــــــف  صـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــة 
فــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــروز ســـــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــان املـــــــــــشـــــــــــاعـــــــــــلـــــــــــة
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــــــــــالح

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــول ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــايـــــــــــــــه
اســــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــر اخلــــــــــــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــــــــــــدة
رفــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــدة نــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــف ابــــــــــــــــــــــــــــــــو هــــــــــــاللــــــــــــة
عـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــب
صــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ولــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــالح
خــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــى احلــــــــــــــــســــــــــــــــنــــــــــــــــات
صــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاء يــــــــــــــــــاســــــــــــــــــني اخـــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــمــــــــــيــــــــــرة
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اأ�س�ست ح�سانة اجلامعة عام 201٩ بدعم من املجل�س الوطني ل�سوؤون اآلأ�سرة وذلك دعمًا للمراأة 
وحتفيزًا لها على امل�ساركة يف �سوق العمل .

تقدم احل�سانة خدمات الرعاية آلأطفال العامالت يف اجلامعة للفئة العمرية من عمر يوم اإىل عمر 
التعليمية مبا  باآلألعاب  اإبداعية وت�سجعهم على اآلنخراط  اأن�سطة  �سنوات وت�سركهم يف  اأربع 

يتنا�سب مع املراحل العمرية للطفولة املبكرة.

حتتوي احل�سانة على ثالثة غرف مق�سمة كاآلآتي:
غرفة للر�سع. •
غرفة لالأطفال من عمر �سنة اإىل عمر �سنتني. •
غرفة لالأطفال من عمر �سنتني اإىل عمر اأربعة �سنوات. •

كما حتتوي احل�سانة على �سالة األعاب داخلية واأخرى خارجية .

إداريو احلضانة 

وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــــــــــان أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــري
مــــــــــــــــيــــــــــــــــســــــــــــــــاء يــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــس اخلــــــــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــــــــدة
عـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــي  الـــــــــــــــقـــــــــــــــرامـــــــــــــــســـــــــــــــة
دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــبـــــــــــــــــح أبــــــــــــــــــــــــــــــــــو درويــــــــــــــــــــــــــــــــــش

السيدة  فاطمة صقر أبو كركي 
مديرة احلضانة
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موظفو املكتب
السيد واصل الطوره

السيده أغاريد ممدوح الطوره
السيده نهال صالح الرواشدة

باشر مكتب ديوان احملاسبة مهامه يف جامعة احلسني بن طالل عام  2005م ، وميارس املهام واملسؤوليات التالية:- 
- التثبت من سالمة القرارات واإلجراءات اإلدارية .

- تقدمي املشورة يف املجاالت احملاسبية واإلدارية لكافة األقسام .
- املشاركة يف كافة جلان العطاءات واالستالم واملشتريات واإلتالف واإليجار واالستئجار .

- مراقبة واردات اجلامعة ونفقاتها وحساب األمانات والسلفات والقروض والتسويات واملستودعات .
           و فيما يتعلق باإليرادات يكون ديوان احملاسبة مسؤوال عن :

- التدقيق يف حتققات الضرائب والرسوم املختلفة للتثبت من أن تقديرها وحتقيقها قد مت وفق القوانني واألنظمة 
املعمول بها .

املعينة وفقا  أوقاته  التحصيل قد جــرى يف  أن  للتثبت من  أنواعها  الـــواردات على اختالف  التدقيق يف حتصيل   -
للقوانني واألنظمة املعمول بها .

- التدقيق يف معامالت شطب الواردات واإلعفاء منها للتثبت من عدم إجراء شطب أوإعفاء يف غير احلاالت واألصول 
املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة املعمول بها .

وفيما يخص النفقات يكون ديوان احملاسبة مسؤواًل عن :
• التدقيق يف النفقات للتثبت من صرفها لألغراض التي خصصت لها ومن أن الصرف قد مت وفقًا للقوانني 

واألنظمة .
• التدقيق قبل الصرف بناًء على طلب اجلامعـة وموافقـة دولـة رئيس الوزراء بهذا اخلصوص.

• التدقيق يف املستندات والوثائق املقدمة تأييدًا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمتها ملا هو مثبت 
يف القيود .

• التثبت من أن إصدار أوامر الصرف مت حسب األصول الصحيحة ومن قبل اجلهات املختصة .
• التثبت من أن النفقات قيدت يف الفصول واملواد املخصصة لها يف امليزانية العامة .

• التثبت من عدم جتاوز املخصصات املرصودة يف املوارنة إال بعد الترخيص بذلك من اجلهات املختصة .
• التثبت من أسباب عدم الصرف لكل أو بعض املخصصات التي رصدت لألعمال اجلديدة.

• التثبت من تنفيذ أحكام قانون امليزانية العامة ومالحقه ومن صحة األوامر  واحلواالت الصادرة مبقتضاه .
تدقيق       عن  مسؤوال  احملاسبة  ديوان  يكون  والتسويات  والقروض،  والسلف،  األمانات  حسابات  بخصوص  أما 
جميع هذه احلسابات للتثبت من صحة العمليات املتعلقة بها، ومن مطابقة قيمها ملا هو مثبت يف القيود ومن أنها 
مؤيدة باملستندات، والوثائق الالزمة ومن استرداد السلفات والقروض يف األوقات املعينة الستردادها مع الفوائد 

املترتبة عليها للجامعة .
- االشتراك بكافـة اللجان التي تعقد باجلامعـة .

- القيام بأعمال الرقابـة اإلداريـة والتدقيق على جميع الشؤون اإلدارية والقرارات الصادرة عن املجالس املختلفة 
باجلامعـة.

ميارس مكتب اجلامعة عمله ضمن منهجية واضحة ومحددة منبثقة من خطة ديوان احملاسبة االستراتيجية 
التدقيق  مبهنة  االرتقاء  وكذلك   ، عليها  بالرقابة  يقوم  التي  احلسابات  عن  محايد  رأي  تقدمي  إلى  تهدف  التي 

وتطويرها من خالل تطوير وحتديث معايير التدقيق املعمول بها.  

 !
D"

#i
' ?
'@
10  
j
69
/



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

376

!1
%9
:
G&
' d

@F
G&
' j

69
/

املقدم عبداهلل محمد الراعيه
مدير املكتب

النقيب 
أمينه عيد احلويطات

محاضر

املقدم املتقاعد 
املعتصم مصطفى املومني

محاضر

املقدم 
كاسب صباح النعيمات

محاضر

املقدم املتقاعد 
علي سالم الزوايده

محاضر

املقدم املتقاعد 
صالح هارون اخلليفات

محاضر
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،بهدف  واملواطنه  العسكرية  العلوم  مساق  تدريس  طالل  بن  احلسني  جامعة  يف  العسكرية  العلوم  شعبة  تتولى 
تعريف الطالب بالقوات املسلحة األردنية وتاريخها وتطورها ودورها يف حفظ االمن واالستقرار يف هذا البلد، وكذلك 
قبل  من  تعطى  وتاريخية  ثقافية  محاضرات  إعطاء  خالل  من  الوطنية  املفاهيم  وغرس  التنمية،  مجال  يف  دورها 
محاضرين من الشعبة والقوات املسلحة واألجهزة األمنية املختلفة. ويعمل يف الشعبة - مرتب إقليم اجلنوب -)20( 

مرتبا بني عسكري ومدني .  

ــاب الــســعــودي مــدنــيــة عــائــشــة ذيـ
الــذيــابــات علي  الــهــام  مدنية 
مدنية هنا عــواد أبــو شريتح

النعيمات  محمد  شيراز  مدنية 
اخلليفات  أماني محمد  مدنية 

مــدنــيــة تـــقـــوى مــحــمــد الــبــزايــعــة
مـــــدنـــــيـــــة إكــــــــــــــرام مــــحــــمــــد الــــبــــزايــــعــــة
ــات ــرجـ ــفـ ــود عــــبــــداهلل الـ ــلــ ــة خــ ــيـ ــدنـ مـ
مـــدنـــيـــة غــــفــــران عــــطــــااهلل الـــفـــرجـــات
ــيـــان أحـــمـــد الـــرواضـــيـــة مــدنــيــة بـ

مــدنــيــة صـــفـــاء عــمــر الــشــلــبــي
مــدنــيــة آمـــنـــه عــلــي الــفــرجــات
احلسنات الكرمي  عبد  آمنه  مدنية 
املــعــانــي مــحــمــد  االء  مـــدنـــيـــة 
مدنية ميسون عبدالناصر عبداهلل
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مالزم عمر محمد الطوره
مدير املكتب

تأسس املكتب يف جامعة احلسني بن طالل عام 2003م، ويقوم مبتابعة أمور الطلبة ذات 
العالقة بخدمة العلم وبالتنسيق مع كليات ودوائر اجلامعة املختلفة .

والتسهيالت  اخلدمات  لتقدمي  اجلامعة  يف  العلم  خدمة  شؤون  مكتب  افتتاح  مت  وقد   
للطالب املستجدين والقدامى)الذكور( يف اجلامعة من خالل :

-  تأجيل خدمة العلم للطلبة الذين لم يؤدوا خدمة العلم ومازالوا على مقاعد الدراسة يف 
اجلامعة يف بداية العام اجلامعي مع رسوم تأجيل دينار أردني. 

- شمولية تطبيق قانون خدمة العلم  على الطالب يف اجلامعة وكليات املجتمع ضمن منطقة 
املسؤولية .

- تسهيل  إجراءات  السير مبعاملة الطالب وهم على مقاعد الدرس من حيث تطبيق قانون 
خدمة العلم .

- التوعية والتوجيه للطالب مبا يخص قانون خدمة العلم.

اإداريو املكتب

مدين: حنـــــــان مـمدوح اأبوحيـــانة
مدين: اأروى تي�ســـــــري الـــــبزايعه

مدين: اأآلء عـــــــــو�س كريـــــ�سان 
مدين: مــــــرام احـــمد الــــبزايعه 
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مدين : زيد �ساكر احل�سا�س
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املالزم/1 جابر حممد خري اأبو كركي
ركن البعثات الع�سكرية

   بعد صدور االرادة  إمللكية السامية يف تشرين أول 1980م بتخصيص 20 % من املقاعد الدراسية يف اجلامعات 
واملعاهد ألبناء ضباط وأفراد القوات املسلحة واألمن العام واملخابرات العامة والدفاع املدني واملكرمة امللكية السامية 
خير هدية ألبناء الوطن من قائدهم االعلى املغفور له امللك احلسني بن طالل طيب اهلل ثراه جاءت ادراكا منه ملا 

للعلم من قيمة وأهمية بالغتني .
و تنفيذا للرغبة امللكية السامية قامت القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية، بإيفاد الطالب املستفيدين من 

أحكام هذا النظام إلى اجلامعات واملعاهد األردنية اعتبارا من بداية العام الدراسي 1980 / 1981م .
تأسس مكتب البعثات العسكرية يف جامعة احلسني بن طالل يف شباط  2001م، ويرتبط مكتب البعثات العسكرية 
يف جامعة احلسني بن طالل برئيس فرع املكرمة امللكية السامية مبديرية التربية التعليم والثقافة العسكرية، حيث 

ُأنشىء املكتب ليقوم باملهام التالية :
- متابعة شؤون الطلبة املبعوثني على نفقة القوات املسلحة األردنية / املكرمة امللكية السامية أكادمييا وماليا .

- االحتفاظ بسجالت موقف الطلبة ملتابعة دراستهم ومختلف شؤونهم .
- التنسيق مع اجلامعات األخرى فيما يطلب تنسيقه من قبل رئيس فرع املكرمة امللكية السامية .

- التأكد من تعبئة كافة املقاعد املخصصة للقوات املسلحة األردنية / املكرمة امللكية السامية- لدى جامعة احلسني 
بن طالل.

وأعالم  اجلامعة  املختصة يف  اجلهات  مع  املطالبات   وتدقيق  دراسي  كل فصل  الطلبة يف  تسجيل  من  التأكد   -
املديرية باألوضاع الدراسية لكل طالب.

- إدامة السجالت وملفات الطالب املوفدين للدراسة على حساب املكرمة امللكية السامية .

اإداريو  املكتب
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ليندا محمد البزايعةمدين رحاب حممد الروا�سدهمالزم /1  اأجمد �سيف اهلل املراعيه
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السيدة منال عبدالسالم صالح
مدير املكتب

يعد هذا املكتب حلقة الوصل بني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة وجامعة احلسني بن طالل من جهة أخرى.
املسؤوليات الرئيسية للمستشار الثقايف يف اجلامعة:

متابعة شؤون الطلبة املبعوثني على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على النحو التالي:
• منح صندوق امللك عبد اهلل الثاني للتنمية.

منح صندوق األميرة منى لدعم التمريض لإلناث.
منح جيوب الفقر.

منح إقليمي الوسط والشمال يف جامعتي احلسني بن طالل والطفيلة التقنية.
منح صندوق دعم الطالب للتمريض.

منح صندوق دعم الطالب.
الصندوق األردني الهاشمي.

منح الكشافة واملرشدات.
منح شركة زين.

• متابعة قضايا الطلبة املبعوثني بشكل عام من الناحية األكادميية و ومساعدتهم على حل املشاكل التي تواجههم مثل 
تغيير التخصص أو تأجيل الدراسة أو انقطاع البعثة وإرجاعها.

• رصد املعدالت التراكمية للطلبة املبعوثني والساعات املعتمدة التي يقطعها الطالب يف نهاية كل فصل حسب اخلطة 
الدراسية 

الوزارة ضمن  واملبعوثني على نفقة  الشقيقة والصديقة  الدول  الوافدين من  واملالي للطلبة  الدراسي  الوضع  • متابعة 
االتفاقيات الثقافية مع تلك الدول وإرشادهم والتعرف على مشكالتهم والعمل على حل املمكن منها مع اجلهات ذات 

العالقة
• التصديق على املطالبات  املرفوعة من قبل اجلامعة إلى وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم 

• التصديق على الشهادات العلمية الصادرة عن اجلامعات األردنية الرسمية واخلاصة 
• التعريف بجامعة احلسني بن طالل من خالل تعميم مطبوعات اجلامعة على املستشارين الثقافيني التابعني للوزارة 

يف الداخل واخلارج بالتنسيق مع الوزارة 
• اإلجابة عن استفسارات العديد من طلبة اجلامعة بشكل عام

اإداريو  املكتب
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ال�سيد اأمين نبيل املحت�سب
من�سق املكتب

ال�سيد ح�سني مو�سى الرميالت
من�سق املكتب

سعيا من وزارة التربية والتعليم لتسهيل اخلدمة املقدمة لطالبها املبتعثني من حيث السير بإجراءات حصولهم على 

البعثة ومتابعة قضاياهم وأحوالهم االكادمييه فقد مت إنشاء مكتب يف كل جامعه رسميه يحمل املوظف فيه مسمى 

منسق تكون من مهامه ومسؤولياته ما يلي:

- العمل كمنسق ما بني وزارة التربية والتعليم واجلامعة التي يعمل بها.

- استالم املعامالت واملطالبات اخلاصة بالطلبة املبتعثني ورفعها للوزارة.

- متابعة قضايا الطلبة املبتعثني االكادمييه وأحوالهم الدراسية.

- متابعة وتسهيل عملية تسجيل الطلبة املبتعثني.

- متابعه املراسالت ما بني الوزارة واجلامعة.

- تزويد وزاره التربية والتعليم بالنتائج الفصلية للمبتعثني.

- استقبال الطلبة املستجدين املبتعثني من قبل الوزارة الستكمال إجراءات حصولهم على البعثة.

علما أن بعثات وزارة التربية والتعليم قائمة على نظامني:

- نظام بعثات وزارة التربية والتعليم ) املنحة الكاملة( لتخصصات حتددها وزارة التربية والتعليم كل سنه. والهدف 

منها تغطية النقص يف الكادر التعليمي لهذه التخصصات.

- نظام البعثات الدراسية ألبناء العاملني يف وزارة التربية والتعليم والذي مت إقراره تنفيذا للمكرمة امللكية السامية 

اخلاصة بأبناء العاملني يف وزارة التربية والتعليم.
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  تأسس صندوق االستثمار يف اجلامعة عام 2003م للعمل على استثمار أموال الصندوق، لدعم أوجه النشاط 
مع  عالقاته  يف  الرئيس  وميثله  مستقلة،  موازنة  وللصندوق  التنموية.  مشاريعها  ومتويل  للجامعة  املختلفة 
اآلخرين وينوب عنه احملامي العام املدني، أو أي محام آخر يوكله الرئيس لهذه الغاية. وتتكون واردات الصندوق 

مما يلي:
- املساهمة السنوية التي تخصصها اجلامعة للصندوق. 

- عائدات استثمار أموال الصندوق . 
 - الهبات والتبرعات واملساعدات واملنح والوصايا التي تقدم للصندوق .

- أي موارد أخرى يوافق عليها املجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .    
و تتولى إدارة الصندوق جلنة يتم تشكيلها بقرار من املجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 

-  اثنني من أعضاء املجلس .
-  اثنني من العاملني يف اجلامعة .

-  اثنني من ذوي اخلبرة من خارج اجلامعة  . 
- يسمي املجلس من بني أعضاء اللجنة  نائبًا لرئيسها.  

- تكون مدة العضوية يف اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز للمجلس إنهاء عضوية أي من أعضائها 
بتعيني بديل له للمدة املتبقية من عضويته . كما للصندوق مجلس يتولى املهام والصالحيات التالية:

 - رسم السياسة العامة الستثمار أموال الصندوق ووضع اخلطط والبرامج الالزمة لتنفيذها . 
- إقرار توصيات اللجنة .

- قبول الهبات والتبرعات واملساعدات التي تقدم للصندوق على أن تراعى يف ذلك أحكام كلٍّ من قانون اجلامعات 
األردنية الرسمية وقانون التعليم العالي والبحث العلمي املعمول بهما على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء 

إذا كانت من مصدر غير أردني . 
 -  تخصيص االحتياطات  الالزمة للصندوق.

 - إبرام اتفاقيات القروض للصندوق.
- املوافقة على أنشطة اجلامعة التي تستوجب الدعم من اإليرادات الناشئة عن استثمار أموال الصندوق ومقدار 

هذا الدعم على أن ال يشمل تغطية النفقات اجلارية أو الطارئة للجامعة . 
الصندوق  أموال  الناشئة عن استثمار  اإليرادات  أو جزئيًا من  كليًا  التي يتم متويلها  املشاريع  املوافقة على   -  

ومقدار التمويل .
- إقرار مشروع موازنة الصندوق . 
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السيد أحمد عوض آل خطاب
مدير الصندوق
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السيد أمين كريشان
مدير الفرع

    باشر بنك القاهرة عمان - فرع جامعة احلسني بن طالل تقدمي خدماته املصرفية للجامعة 
وموظفيها وطلبتها يف عام 2008م. وقد حرص بنك القاهرة عمان منذ تأسيسه على تقدمي مجموعة 
متنوعة من اخلدمات املصرفية املبتكرة التي تناسب كافة شرائح العمالء، وتلبي كافة احتياجاتهم 

املصرفية و واالستثمارية.
www. ويقدم البنك أيضا، باقة من اخلدمات املصرفية اإللكترونية من خالل موقعه اإللكتروني 

cab.jo التي توفر للعمالء إمكانية إجراء املعامالت املصرفية أينما تواجدوا. وتعكس هذه اخلدمات 
املتميزة الهوية املؤسسية اجلديدة للبنك، التي جتّسد روح احلداثة وقيم االنفتاح والتواصل خلدمة 
جميع املتعاملني معه وحتقيق الفوائد القصوى بعيدًا عن احلدود التقليدية، ومن هذا املنطلق، 

عمل البنك جاهدًا لتغطية كافة مناطق اململكة عن طريق تواجده يف مراكز للبريد األردني.
   وانطالقًا من حرص البنك على تسهيل خدمة العمالء وضع بنك القاهرة عمان بني يدي 
عمالئه شبكة صراف آلي واسعة االنتشار يف مختلف مناطق اململكة ، كما استخدم تقنية بصمة 
العني كوسيلة لدخول العميل إلى حسابه املصريف واالستغناء عن بطاقات الصراف اآللي ورقم املرور 
)الرقم السري(، بحيث يقوم النظام بالتعّرف على هوية العميل، ومتكينه من الدخول إلى حسابه 
سواء من خالل حاجز اخلدمة لدى الفروع أو من خالل الصراف اآللي وإجراء معامالته املصرفية، 
بهدف التسهيل على العمالء وتوفير احلماية والسالمة الكافية لهم إلميانه بالريادة يف استخدام 

التكنولوجيا احلديثة يف القطاع املصريف.

!G
/#
S
' p
%q

 -
?#
MW

 (%
r#
E&
' s

5X



!"!! - !"!# $%&'()*% +),-)* ./0)*  1/23)* 4,56)*

384

رئي�س املجل�س

شخصية،  وله  2003م،  عام  طالل  بن  احلسني  جامعة  يف  الطلبة  احتاد  تأسس 
اعتبارية، ومقره احلرم اجلامعي- عمادة شؤون الطلبة، ويعمل على بناء الشخصية 
الطالبية املتكاملة املؤهلة الواعية لقضايا أمتها، وتعزيز االنتماء للجامعة والوطن 
واألمة، وكذلك ويوثق الصلة بني الطلبة والهيئة التدريسية والعاملني يف اجلامعة، 
تشريعات  وفق  لتحقيق مصاحلهم  ويتبنى قضاياهم  اجلامعة،   أمام  الطلبة  وميثل 

وتعليمات اجلامعة.
 ويعد كل طالب أردني مسجل يف اجلامعة لنيل درجة البكالوريوس عضوًا عاماًل 
الترشيح،  العامل  للعضو  ويحق  خاص،  برنامج  يف  مسجاًل  يكن  لم  ما  االحتاد  يف 
والتصويت، واالنتخاب، واملشاركة يف نشاطات االحتاد كافة، ولكل عضو عامل يف الهيئة 
العامة حق ترشيح نفسه النتخابات مجلس االحتاد على أن يستويف الشروط املطلوبة 

منه.
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السيد حسام الزركلي 
عمادة �سوؤون الطلبة

ع�سوًا

السيد أمني الطحان
وحدة العالقات العامة واالتصال املجتمعي

مصورًاً

د. بشير كريشان
ق.أ. عميد شؤون الطلبة

رئي�س اللجنة

السيدة  أميرة اخلليفات
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عمادة �سوؤون الطلبة
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