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                        نمظت دائرة اخلدمات الطبية يف جامعة معان األهلية 
وبالتعاون مع بنك الدم محلة للتربع بالدم داخل حرم اجلامعة للراغبني من 
يوم امخليس  وذلك  واإلدارية وطلبة اجلامعة  التدريسية  اهليئتني  أعضاء 
دور اجلامعة   تعزيز  إطار  وتأيت هذه امحللة يف  املوافق ٢٠١٥/٣/٣٠، 
جتاه املجمتع احمليل ومتاشيًا مع الدور اإلنساين واملسؤولية املجمتعية 
للجامعة يف مد يد العون واملساعدة لملرىض واحملتاجني واملستشفيات 
مع  وتعاوهنا  إطار رشاكهتا  وكذلك يف  الدم،  وحدات  إىل  اليت حتتاج 
توفري  يف  الصحة  وزارة  جهود  دمع  مضهنا  ومن  الوطنية  املؤسسات 
وحدات الدم لتكون جاهزة ملن حيتاجها من املرىض واحملتاجني للدم. وقد 
وطلبة  واإلدارية  األاكدميية  اهليئتني  أعضاء  من  إقباال  امحللة  هشدت 

اجلامعة.

يوم  للتبرع بالدم

في جامعة عمان ا�هلية

              شاركت جامعة معان األهلية ممثلة برئيهسا األستاذ الدكتور 
إلحتاد  العام  لملؤمتر  واألربعني  الثامنة  الدورة  أمعال  يف  حامد  صادق 

اجلامعات العربية. والذي عقد يف العامصة اللبنانية بريوت خالل الفرتة من ٢٥ 
جدول  هبا  يزخر  اليت  القضايا  من  املؤمتر مجلة  ناقش  حيث   ،٢٠١٥/٣/٢٧ إىل 
األمعال، اكن من أبرزها اقرتاح األمانة العامة لإلحتاد تعديل نظام اإلحتاد ومناقشة 
تقرير األمانة العامة حول املجلس العريب لألنشطة الطالبية، باإلضافة إىل مناقشة ما 
مت تنفيذه من قرارات الدورة السابعة واألربعني ونشاط املجلس العريب للدراسات 
موضوع  والبحث يف  واالعمتاد.  اجلودة  العيمل وجملس مضان  والبحث  العليا 
صندوق دمع اجلامعات الفلسطينية والصندوق العريب لمتويل البحث العيمل، 

وغريها من القضايا اليت طرحت عىل جدول أمعال املؤمتر. حيث شارك 
يف املؤمتر العديد من اجلامعات األعضاء يف اإلحتاد.

جامعة عمان ا�هلية تشارك
بالمؤتمر العام �تحاد الجامعات العربية

 ( الدورة الثامنة وا�ربعون )

أهم  األخبار

        قام مكتب التأهيل الوظييف لصندوق امللك عبداهللا الثاين / 
معادة شؤون الطلبة يف جامعة معان األهلية وبالتعاون مع 
مؤسسة اجلود للرعاية العملية بتطبيق فكرة "استديو الفكر 
حتفزي  إىل  واهلادف  قباين،  نزار  مرسح  عىل  اجلديد" 
الطاقات اإلبداعية لدى الشباب، حيث مت عرض مجموعة 
طلبة  هبا  يقوم  واليت  الريادية  التطوعية  املبادرات  من 
جامعيني وأفراد من املجمتع احمليل، من أبرزها مبادرة 
اجلامعة  طلبة  من  مجموعة  يقوم  حيث  علينا)  (معاملتك 
أمور  والعمل عىل تهسيل  أو مستشىف  مؤسسة  بزيارة 

من  السن، ومجموعة  كبار  املراجعني خصوصًا  معامالت 
قصص النجاح لعدد من املمتزيين يف خمتلف املجاالت من 

أبرزمه السيد مالك كباجة املدير التنفيذي للبنك األهيل وأحد 
خرجيي جامعة معان األهلية، وغريها من املبادرات اليت تجشع 

الشباب عىل التطوع وحتدي الفشل وخدمة املجمتع.
ويف هناية الفعالية قدم معيد شؤون الطلبة الدكتور مفيد حواشني 
للرعاية  جود  مؤسسة  عوض ممثل  عرفات  للسيد  تذاكريًا  درعًا 

العملية.

" استديو الفكر الجديد"
   على مسرح جامعة عمان ا�هلية
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والدولية يف  العامة  العالقات  دائرة  نمظت      
أاكدميية  مع  وبالتعاون  األهلية  معان  جامعة 
املهارايت"،  "اليوم  معل  ورشة  للتدريب  الرواد 
حيث اشمتلت الورشة عىل مجلة من املوضوعات 
من أبرزها فن املقابلة ومهارات العرض والتقدمي 
إىل سوق  اجلامعة  (من  موضوع  إىل  باإلضافة 
تقدميها مجموعة من اخلرباء  شارك يف  العمل) 
يف  ركزت  حيث  املجال،  هذا  يف  واملختصني 
املقابلة  يف  الطلبة  قدرات  تعزيز  عىل  مجملها 
ولفت  وهسولة  بإجياز  املعلومات  إيصال  وكيفية 
أثناء  املتقدم  لترصفات  العمل  صاحب  انتباه 
املهارات  باإلضافة إىل تمنية  املقابلة الخشصية 
أبرز  وتقدمي  الطلبة،  لدى  املختلفة  احلياتية 
املتطلبات الوظيفية اليت حيتاجها القطاعني العام 
الدراسة يف  واخلاص، وكيفية استغالل سنوات 

اكتساب املزيد من اخلربات احلياتية.

تأيت  الفعاليات  هذه  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
وزيادة  الطلبة  لتأهيل  اجلامعة  من  مكسامهة 
يف  اإلدارة  مفاهمي  وتعزيز  التنافسية  قدرهتم 
اليت متكهنم  الفاعلة  املهارات  وإكساهبم  العمل 
من الولوج إىل سوق العمل بهسولة ويرس، مكا 
النصاحئ  من  مجموعة  املختصني  قدم 
واإلرشادات للطلبة حول الدورات التدريبية اليت 
ترثي خرباهتم يف  اجلانب العميل ٌلكّ يف جمال 

ختصصه.

األاكدميية  قدمت  املهارايت  اليوم  هناية  ويف 

منحتني تدريبيتني للطلبة املشاركني باإلضافة إىل 
العالقات  دائرة  املقدمة من  مجموعة من اهلدايا 
العامة والدولية للطلبة الذين متكنوا من اإلجابة 

عىل األسئلة املطروحة.

يوم 

مهاراتي في

جامعة عمان ا�هلية

     رىع عطوفة مدير رشطة حمافظة البلقاء العقيد طارق احلباشنة حفل خترجي 
الدورة الثالثة ألصدقاء الرشطة لعدد من موظيف اجلامعة وطلبهتا يوم االثنني 
حامد،  صادق  الدكتور  األستاذ  اجلامعة  رئيس  حبضور   ٢٠١٥/٤/٦ املوافق 
والذي ألىق لكمة أكد خالهلا عىل أمهية عقد مثل هذه الدورات اليت تسامه يف 
بني  التعاون  وتعزيز  لدهيم  املولكة  واألمعال  الرشطة  بواجبات  امجليع  توعية 
باملهج  اهلامشيون  فداه  الذي  العزيز  وطننا  ملصلحة  األمن  ورجل  املواطن 
مد جسور  أمهية  وبني يف لكمته عىل  واستقرار.  أمن  واحة  ليكون  واألرواح 
التواصل واحملبة بني رجال األمن واملواطنني ليكون رديفا وعونا عىل تطهري 
جممتعنا من مجيع أشاكل اجلرامئ واآلفات، مضيفا أن هذه الدورة جاءت مثرة 
األمين  الويع  زيادة  لتسامه يف  البلقاء  ومديرية رشطة  اجلامعة  بني  تعاون 
لملشاركني فهيا لرضورهتا يف رفع الويع لدى امجليع فميا يتعلق باحلفاظ عىل 
أمن واستقرار الوطن وكذلك توعية املشاركني يف القضايا الرشطية والتعريف 
مبفهوم الرشطة املجمتعية، مقدمًا الشكر اجلزيل ملدير الرشطة عىل التعاون يف 

إجناح هذه الدورة، داعيًا إىل املزيد من عقد مثل هذه الدورات.

فهيا  وعرضت  أسبوعًا  اسمترت  الدورة  هذه  أن  إليه  باإلشارة  اجلدير  ومن 
مرسحية  قدمت  حيث  املخدرات  قضايا  أبرزها  من  املوضوعات  من  مجموعة 
مهنا  الوقاية  وطرق  اآلفة  هلذه  السلبية  اآلثار  تناولت  املخدرات"  "مس  بعنوان 
والعنف األرسي. ويف هناية احلفل  اإلرهاب  التكفريي وحماربة  الفكر  وكذلك 

وزع مدير الرشطة ورئيس اجلامعة الهشادات عىل املشاركني.

من دورة أصدقاء الشرطة في جامعة عمان ا�هلية
تخريج الفوج الثالث 
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      ترأس األستاذ الدكتور صادق حامد رئيس جامعة معان األهلية 
اجلامعـة  رائسـة  مبنـى  يف  عقـدت  والتـي  اجلامعـة  جملـس  جلسة 
مأمون  أ.د  اجلامعـة  رئيس  نائـب  وحبضـور   ٢٠١٥/٤/١٣ بتـاريـخ 
متت  األمعال  جدول  عىل  اإلطالع  وبعد  اللكيات،  ومعداء  الدبيع 
املوافقة عىل التقرير املايل السنوي واحلساب اخلتايم للجامعة لعام 

٢٠١٤ ومرشوع املوازنة للعام ٢٠١٥.
     فميا وافق املجلس عىل تعيني حماسب قانوين خاريج لتدقيق 
االستشارات  دائرة  تعلميات  املجلس  واستعرض  اجلامعة،  حسابات 
مرشوع  املجلس  وناقش  علهيا.  املوافقة  متت  حيث  املسمتر  والتعلمي 
املجلس  أوىص  حيث  باجلامعة  للعاملني  المتزي  جائزة  تعلميات 
باعمتادها والتوصية برفعها ملجلس األمناء إلقرارها بالشلك الهنايئ.

جلسة لمجلس جامعة عمان ا�هلية

     مضن سلسلة النشاطات اليت تقوم هبا دائرة العالقات العامة والدولية يف جامعة معان 
األهلية لتعريف طلبة املدارس باجلامعة وما تطرحه من ختصصات وخدمات لطلبهتا، استضافت 
اجلامعة مجموعة من طالبات مدارس الرضوان حيث مت اصطحاهبم يف جولة مشلت زيارة ملركز 
رويح  وصيدلية  اجلامعة،  يف  العاملية  سيسكو  وأاكدميية  اإللكرتوين  للتعمل  احلوراين 
االفرتاضية اليت تقوم عىل تدريب طلبة قسم الصيدلة من خالل الدورات اليت تقدمها بالتعاون 
مع صيدلية فارميس ون، باإلضافة ملركز جامعة معان األهلية للمسع والنطق وما يقدمه من 
خدمات عالجية لملجمتع احمليل وتدريٍب لطلبة قسم المسع والنطق، فميا اطلعت الطالبات عىل 
مرافق مجمع األرينا الثقايف الريايض والذي يعترب من أكرب املجمعات الثقافية الرياضية عىل 

مستوى اململكة واملتضمن مرسحًا يتسع ألكرث من مخسة آالف خشص ومالعب للبلياردو والسكواش والبولينغ واملسبح األولوميب . 
ويف هناية اجلولة مت توزيع اهلدايا التذاكرية عىل الطالبات حيث أبدت الطالبات إجعاهبن باملستوى املمتزي الذي وصلت إليه اجلامعة 

والرباجم اجلديدة اليت تطرحها.

جامعة عمان ا�هلية تستضيف طالبات مدارس الرضوان

       التىق أ.د عباس احلسيين املستشار الثقايف العرايق يوم األربعاء املوافق 
٢٠١٥/٤/٢٢ بأعضاء اهليئة التدريسية وطلبة اجلالية العراقية يف جامعـــة معــان 
األهليــة، حيـث اسمتـع أ.د احلسيين إىل اقرتاحات األساتذة العراقيني العاملني 
عقد  خالل  من  الثقافية  امللحقية  وبني  بيهنم  التعاون  تفعيل  وطرق  اجلامعة  يف 

الندوات الثقافية وإقامة املعارض الفنية للفنانني مهنم.

      مكا التىق أ.د احلسيين الطلبة العراقيني الدارسني يف اجلامعة وحهثم عىل 
بذل املزيد من اجلهد والعطاء، وأن يكونوا خري سفراء لبلدمه العراق، منوهًا بأن 
اجلامعة حتتضن العدد األكرب من الطلبة العراقيني الدارسني يف األردن، ومؤكدًا 
أنه ومن خالل لقاءه برئيس اجلامعة وأعضاء اهليئة التدريسية بأن الطلبة حيظون 
بالرعاية واالهمتام من العاملني اكفة، حيث أن اجلامعة تقدم هلم لك التهسيالت 
االخنراط يف  وحهثم عىل  والنجاح  التفوق  من حتقيق  اليت متكهنم  واخلدمات 
مجيع األنشطة الالمهنجية اليت توفرها اجلامعة، داعيًا الطلبة إىل التحيل باملثل 

والقمي العليا واألخالق امحليدة. 
      حرض اللقاء نائب رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور مأمون الدبيع وممثل 
اجلالية العراقية د.دمحم البلداوي، ومدير القبول والتجسيل السيد جهاد هبلول، 

ومعداء اللكيات وأعضاء اهليئة التدريسية وطلبة اجلالية العراقية.

المستشار الثقافي العراقي

يلتقي بطلبة الجالية

العراقية الدارسين

في عمان ا�هلية
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      ألىق األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس جامعة العلوم 
التطبيقية يف مملكة البحرين الشقيقة حمارضة بعنوان "الفن 
اللكيات وعدد من  حبضور معداء  البحوث"  والعمل يف إجراء 

أعضاء اهليئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا. 

وعىل هامش احملارضة التىق نائب رئيس اجلامعة أ.د مأمون 
الدبيع باألستاذ الدكتور غسان عواد حيث تباحثا يف آليات 
وأطر التعاون املمكنة بني اجلامعتني يف خمتلف املجاالت، ومن 
جهته أبدى أ.دعواد إجعابه مبا حققته اجلامعة من اجنازات 
استحدثهتا  اليت  التخصصات  وخاصة  امليادين  خمتلف  يف 
الزيارة قدم  العمل. ويف هناية  يتطلهبا سوق  واليت  اجلامعة 

نائب الرئيس درع اجلامعة للدكتور غسان عواد.

     احتفلت جامعة معان األهلية وللسنة الثالثة عىل التوايل بفعالية أمجل 
جامعة خاصة، وذلك مبشاركة واسعة من طلبهتا وأعضاء اهليئتني التدريسية 
عىل  املعربة  الصور  من  مجموعة  رمس  الفعالية  تضمنت  حيث  واإلدارية، 
اجلدران والشوارع الداخلية للجامعة، واليت تعكس يف مجملها ومضاميهنا 

حمبة وانمتاء العاملني هلذا الرصح العيمل املمتزي.
الذين سامهوا  املهشورين  الرسامني  من  العمل خنبة  هذا  وقد شارك يف 
برسوماهتم وإبداعاهتم بإخراج هذا اليوم بأهبى صورة، فميا ختلل اليوم 

مجموعة من الفقرات الغنائية والدباكت الشعبية.
بدوره قدم رئيس اجلامعة أ.د صادق حامد شكره وتقديره لملشاركني عىل جهودمه املبذولة إلجناح هذه الفعالية هبذه الصورة 

املرشقة واليت تزتامن مع احتفال اجلامعة بيوبيلها الفيض.

عمان ا�هلية تحتفل بأجمل جامعة خاصة

        طلبة جامعة عمان ا�هلية

         ينظمون يوم� خيري� 

مكتب التأهيل الوظييف        نمظت معادة شؤون الطلبة / 
وبالتعاون مع لكية اآلداب يف جامعة معان األهلية نشاطًا 
خرييًا لألطفال األيتام يف حمافظة البلقاء ومنطقة البقعة، 
حيث بلغ عدد األطفال ١٥٠ طفلًا تراوحت أمعارمه ما بني 
٥-١١ سنة، ومبشاركة ٥٠ متطوعًا من طلبة اللكيات يف 
اجلامعة، قىض الطلبة برفقة األطفال يوما يف حدائق أبو 
الرتفهيية  الفقرات  من  مجموعة  ختلله  السلط   / حسان 
أبو  زينة  السيدة  وذلك بإرشاف  واأللعاب.  اهلدايا  وتوزيع 
اآلداب  لكية  من  الصامدي  رضوان  واملدرس  المسن 

والعلوم.

رئيس جامعة العلوم التطبيقية / مملكة البحرين يلقي محاضرة في عمان ا�هلية
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      مضن احتفاالت اجلامعة بيوم الكرامة وبرعاية نائب رئيس 
األنشطة  قسم  نظم  الدبيع  مأمون  الدكتور  األستاذ  اجلامعة 
معادة شؤون الطلبة يف جامعة معان األهلية مباراة  الرياضية / 
اهليئتني  وأعضاء  اجلامعة  طلبة  فرييق  بني  القدم  لكرة  ية  وِدّ
الفوز  من  اجلامعة  طلبة  فريق  متكن  حيث  واإلدارية  التدريسية 

بسبعة أهداف مقابل هدف واحد. 
      ومن اجلدير بالذكر أن قسم األنشطة الرياضية يف اجلامعة 
يقوم بشلك دوري بتنظمي العديد من املباريات هبدف رفع مستوى 
الفريق الريايض يف اجلامعة. حرض املباراة عدد كبري من الطلبة 
وأعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية، ويف هناية املباراة سَملّ أ.د 

الدبيع الكأس للفريق الفائز.

      بدعوة من جامعة معان األهلية ومضن احتفاالت اململكة بذكرى معركة الكرامة واليت 
ر فهيا اجليش العريب األردين أروع األمثلة يف دحر العدوان الصهيوين عىل اململكة،  سَطّ
ألىق العميد الركن أمحد احلويان احمللل العسكري واحملارض يف اللكية العسكرية حمارضة 
حول معركة الكرامة، تطرق فهيا إىل سري املعركة والبطوالت اليت جسدها ضباط وجنود جيشنا 
العريب الباسل، ويف تلك املعركة اليت قادها املرحوم بإذن اهللا تعاىل امللك حسني بن طالل 
العدوان  فهيا  تكبد  واليت  اإلرسائييل  العريب  الرصاع  تارخي  فصل يف  نقطة  واليت شلكت 

اإلرسائييل خسائر فادحة يف األرواح واملعدات فهي املعركة األوىل اليت يرتك فهيا اجليش اإلرسائييل قتاله ومعداته املدمرة.

فقد استطاعت القوات األردنية ومعها رجال املقاومة أن تتصدى بلك كفاءة واقتدار ومهنية قتالية عالية هلذا اجليش املتغطرس، 
واستطاعت تكبيده اخلسائر األمر الذي اضطره إىل طلب وقف إطالق النار، مفعركة الكرامة سنظل نذكرها باسمترار ألهنا أعادة ثقة 
األمة بنفهسا بعد هزمية ١٩٦٧ فارتفعت الروح املعنوية أكرث من قبل وحتمطت أسطورة اجليش اإلرسائييل، فيف هذه الذكرى اخلالدة 
نستذكر هشداءنا األبرار ونرتمح علهيم فهم الذين َرووا بدماهئم الزكية أرض املعركة، وحضوا بأرواحهم ليحافظوا عىل الوطن عزيزًا منيعًا 

يف وجه لك من تسول له نفسه االعتداء هيلع، مكا تطرق يف حمارضته إىل الدروس والعرب املستفادة من هذه املعركة.

أسئلة  عىل  احملارض  أجاب  والطلبة،  واإلدارية  التدريسية  اهليئتني  أعضاء  من  عدد  حرضها  اليت  احملارضة  هناية  ويف 
واستفسارات الطلبة، وتىل ذلك عرض فمل وثائيق عن جمريات معركة الكرامة.

معركة الكرامة حاضرٌة في جامعة عمان ا�هلية 

      يف جتربة جديدة من نوعها تقدم األستاذ الدكتور مأمون الدبيع نائب رئيس جامعة 
أسبوعية حتت  واملالية مبسابقة  اإلدارية  العلوم  بأمعال معيد لكية  والقامئ  األهلية  معان 
لطلبة قسم احملاسبة يمت من خالهلا طرح سؤال أسبويع يف  ممسى (اخترب معلوماتك) 
الطلبة  ويعىط  اإلعالنات  لوحة  عىل  وضعه  يمت  عمل احملاسبة  موضوعات  من  موضوع 
احملاسبية  واملفاهمي  للتطبيقات  الفهم  تعميق  هبدف  وذلك  هيلع،  لإلجابة  أسبوع  فرصة 
وحتفزي الطلبة عىل البحث واستقصاء املعلومات الصحيحة وتجشيعهم عىل احلوار وتبادل 
اآلراء وتقبل الرأي اآلخر هبدف الوصول إىل اإلجابة الصحيحة، األمر الذي يهسم يف 

إشغال أوقات فراغهم مما ينعكس بالفائدة الكبرية علهيم.

      وقد مىض عىل هذه التجربة ثالثة أسابيع حىت اآلن، خلقت جوًا أاكدمييًا نشطًا بني 
مسابقة  ويف  امجليع.  من  استحسانًا  القت  حيث  التدريسية،  اهليئة  وأعضاء  الطلبة، 
املسابقة  اإلجابة عىل سؤال  من  إهياب عيىس حرت  الطالب  استطاع  املايض  األسبوع 

والفوز جبائزة السؤال.

مباراة ودية بين فريقي طلبة جامعة عمان ا�هلية وأعضاء الهيئتين ا�كاديمية وا�دارية

مسابقة جديدة تطرحها جامعة عمان ا�هلية  (اختبر معلوماتك )
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      برعاية األستاذ الدكتور صادق حامد رئيس جامعة معان 
اجلامعة  لكيات  ملختلف  العملية  األيام  فعاليات  اختمتت  األهلية 
الرشاكت  من  العديد  ومبشاركة  لكيات  مثاين  عددها  والبالغ 
هذه  عقد  اجلامعة حول أمهية  رئيس  واملؤسسات، حيث حتدث 
األيام يف تبادل املعرفة وآخر األحباث العملية لملشاركني واطالع 
الطلبة واحلضور عىل أحدث ما توصل له الباحثون واملشاركون 
من جتارب ومعارف اكتسبوها من خرباهتم العملية والعملية يف 
ميدان العمل، وذلك انجساما مع رؤية اجلامعة يف التواصل مع 
حميطها اخلاريج وربط اجلانب النظري باجلانب العميل ليك 
مساعدهتم  هبدف  الطلبة  أذهان  يف  وترتخس  املعلومات  تتعزز 
للولوج إىل سوق العمل بكفاءة  واقتدار، وأضاف أ.د حامد أننا 
يف اجلامعة نسعد بلقاء مجموعة من النخب املمتزية من األساتذة 
لنا  يقدمون  الذين  واختصاصه  نشاطه  املختصني لك مضن  و 
عصارة أفاكرمه وجهودمه وخرباهتم. فنحن يف اجلامعة نعمل عىل تقدير وتعظمي العمل واإلجناز والبناء عىل ما حتقق من 

خالل إجياد مناخ تعليمي وحبيث ممتزي.

ومن اجلدير بالذكر أن فعاليات األيام العملية اسمترت ملدة ٤ أيام حيث بدأت اعتبارًا من يوم األحد املوافق ٢٠١٥/٠٥/١٧ 
واشمتلت عىل مجموعة من احملارضات اليت ألقاها عدد من اخلرباء واملختصني تناولت موضوعات خمتلفة ذات عالقة 
بالتخصصات اليت تقدمها اجلامعة، وقد أقمي عىل هامش األيام العملية معرضًا للرشاكت املشاركة هبدف التعريف هبذه 

الرشاكت ومنتجاهتا واخلدمات اليت تقدمها .

ويف ختام هذه الفعاليات قدم رئيس اجلامعة الشكر لملشاركني لتعاوهنم  مع اجلامعة يف إجناح فعاليات هذه األيام. 

      افتتح األستاذ الدكتور صادق حامد رئيس جامعة 
معان األهلية اليوم الوظييف والذي يقام يف رحاب اجلامعة 
القطاعات،  خمتلف  من  ومؤسسة  رشكة   ٤٠ مبشاركة 
وخالل حفل االفتتاح أكد الدكتور صادق حامد أن اليوم 
الوظييف يهسم يف إجياد بيئة تواصل وتعاون بني الطلبة 
ومؤسسات العمل يف القطاعني العام واخلاص ممتنيًا أن 
رئيس  وقال  املنشودة،  الغايات  الوظييف  اليوم  حيقق 

اجلامعة أن هذا اليوم يصب يف رؤية اجلامعة وأهدافها يف التواصل بني اجلامعة والرشاكت العاملة يف سوق العمل 
واستحداث وتطوير براجم وختصصات أاكدميية ملواكبة التطورات احلديثه مبا يتناسب واحتياجات سوق العمل وتمنية 
مهارات الطلبة وبناء جسور داخل اجلامعة وخارجها. فميا هشد اليوم الوظييف عرض لقصص جناح لعدد من خرجيي 

اجلامعة الذين متكنوا جبدمه واجهتادمه من حتقيق جناحات ممتزية يف جمال األمعال.

       وقد جتول رئيس اجلامعة يرافقه أعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية يف خمتلف أجنحة املعرض واسمتعوا لرشح 
موجز عن الرشاكت والوظائف اليت تقدمها، فميا هشد اليوم الوظييف إقباال واسعًا من الطلبة الذين اطلعوا عىل فرص 
العرض  ناحية  العمل من  واسعة يف سوق  اليت تهشدها قطاعات  والتحوالت  الوظائف  املتوفرة وعن طبيعة هذه  العمل 

والطلب.

يوم وظيفي في جامعة عمان ا�هلية

اختتام فعاليات ا�يام العلمية في جامعة عمان ا�هلية
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جامعة  احتفلت    
بعيد  األهلية  معان 
االستقالل التاسع والستني 
برعاية رئيس اجلامعة األستاذ 
بدأ  حيث  حامد  صادق  الدكتور 
االحتفال بالسالم املليك مث ألىق رئيس 
إننا اليوم حنتفل  اجلامعة لكمة قال فهيا " 
مبناسبة عزيزة عىل قلوب األردنيني مجيعًا 
من  مرشقة  صفحات  خالهلا  من  نتصفح 
مناسبة  ويه  وحارضه،  األردن  تارخي 
اإلجنازات  جحم  فهيا  نستعرض  عظمية 
اهلامشيني  عهد  حتققت يف  اليت  الكبرية 
لألردن  وحياهتم  أنفهسم  نذروا  الذين 
للعزة  وعنوانًا  لالستقالل  رمزًا  فاكنوا 

والسيادة وبيق جيشنا العريب الباسل قرة عني جاللة امللك وسياجًا منيعًا حيمي منجزات االستقالل ويذود عن منجزات الوطن . 
فاالستقالل يذكرنا يف التارخي البعيد والقريب بقصة األجداد واآلباء املضمخة بدماء الهشداء الذين حضوا من أجل حرية الوطن 
وكرامته ومستقبل أجياله. فهي مناسبة سطر فهيا األردنيون تارخيهم احلديث منطلقني حنو بناء دولهتم يف ظل القيادة اهلامشية 
التبعية  ورفض  التحرير  فهيا  أعلنت  اليت  األخرية  ثورهتا  إىل  واجلهل  الظمل  عىل  األوىل  ثورهتا  منذ  األمة  جمد  ورثت  اليت 

واالستعامر، فاالستقالل ميثل ميالد مرحلة جديدة يف تارخي األمة.

      فاألردن الصغري حبجمه الكبري باجنازاته أصبح بلد السالم والوائم  ووطن األحرار والرشفاء الذين أحبوا أمهتم وأعزوا ديهنم 
وانترصوا ملن استنجد هبم. واكن عىل الدوام مع أمته يف فلسطني وسوريا والعراق واجلزائر والمين ويف اخلليج العريب إن مل 
يرووا األرض بدماهئم فقد رووها بعرقهم وعطاهئم، وهو بلد االعتدال والوسطية وقد جاءت رسالة معان  لتعمق هذه املفاهمي وتضع 
األمور يف نصاهبا، ويف هناية لكمته قدم أمسى الهتاين والتربياكت جلاللة امللك عبد اهللا الثاين ولألرسة األردنية وجليشنا العريب 

الباسل هبذه املناسبة".

الصعبة  والظروف  األردنية  الدولة  تأسيس  مراحل  استعرض  القداىم  احملاربني  لكمة  اخلرابشة  وليد  اللواء  ألىق  مكا       
واالستثنائية اليت مرت هبا املنطقة يف ظل ما يمسى الربيع العريب وكيف استطاع األردنيون بقيادهتم اهلامشية جتاوز هذه 
التحديات اكلتحدي االقتصادي والسيايس فاكنت حمكة جاللة امللك مبثابة سفينة النجاة للوصول إىل بر األمان وسط هذه األمواج 
العاتية من خالل ما قام به من إجراءات سواء عىل املستوى السيايس أو االقتصادي، انعكست بشلك اجيايب واحض عىل املواطن 

األردين. ويف ختام اللكمة قدم الهتنئة للقيادة اهلامشية واألرسة األردنية.

     وخالل احلفل مت عرض فيديو يبني مراحل االستقالل والتضحيات الكبرية اليت بذهلا األجداد العظام يف صناعة االستقالل، 
مكا ختلل احلفل إلقاء قصائد شعرية وفقرات غنائية لفرقة كورال اجلامعة باإلضافة إىل فرقة موسيقات الدفاع املدين اليت أمتعت 

احلضور مبعزوفات موسيقية متنوعة.

     حرض احلفل أعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية وعدد كبري من املسؤولني ووجهاء حمافظة البلقاء وطلبة اجلامعة.

وقفة وطن
بمناسبة

عيد االستقالل
في عمان ا�هلية
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برعاية األستاذ الدكتور صادق حامد رئيس جامعة معان األهلية وحبضور السفري الربيطاين يف معان 

بالتعاون  السيد إدوارد أوكدن والسيد نايف استيتية الرئيس التنفيذي ملركز تطوير األمعال ( BDC )، انطلقت مبادرة "مني غري" 

ما بني اجلامعة ومركز تطوير األمعال، حيث هتدف املبادرة إىل إبراز دور رواد األمعال الشباب من خمتلف احملافظات األردنية 

والذين متكنوا من جتاوز التحديات واستغالل أفاكرمه وحتويلها إىل مشاريع ناحجة.

مكا وهتدف املبادرة إىل إعطاء الشباب نظرة واحضة عن الرشاكة احلقيقية بني خمتلف القطاعات وخصوصًا قطاع التعلمي 

واجلهات الدامعة لملشاريع الصغرية واملتوسطة لتوفري بيئة أمعال دامئة هلم، باإلضافة إىل إظهار التحديات اليت واجههتم يف 

تنفيذ أفاكرمه اإلبداعية وتطبيقها عىل أرض الواقع.

ل علهيم مسؤولية الهنوض ملواجهة اكفة التحديات  وخالل حفل إطالق املبادرة أكد رئيس اجلامعة أن طلبة اجلامعة الذين نعِوّ

ومواكبة التطور التكنولويج املتسارع، فنحن بأمس احلاجة ملثل هذه املبادرات اليت تيمن روح اَخللق واإلبداع وتسامه يف متزي 

إبداعات طلبتنا، مقدرًا وممثنا جهود اجلهات الراعية والدامعة هلذه الفعالية.

اشمتلت الفعالية عىل معرض لألفاكر اإلبداعية لملشاركني والذين متكنوا جبهودمه ومثابرهتم من تأسيس رشاكهتم اخلاصة هبم 

والتفوق يف جمال إدارة األمعال.

إطالق مبادرة "مين غير" في جامعة عمان ا�هلية
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برعاية األستاذ الدكتور صادق حامد رئيس جامعة معان األهلية أحيا طلبة اجلامعة ذكرى النكبة مؤكدين 
خالل احتفاهلم عىل حق العودة، فعىل مدى ٦٧ عامًا سعت إرسائيل اليت أقميت عىل أنقاض شعب أجرب عىل جهر أرضه 
واغتصاب دياره عىل مطس هذا احلق واكن شعارها دامئًا (الكبار ميوتون والصغار ينسون)، ولكن الشعب الفلسطيين وعىل 
مدار هذه السنوات بىق ممتسًاك بأرضه وحقه املقدس بالعودة من منطلق المتسك بالثوابت واحلقوق من موقع املسؤولية الوطنية 
يف الدفاع عن حقه. إن ذكرى النكبة حتيي فينا حماوالت الصهاينة املتكررة حملو معامل الوجود الفلسطيين قبل عام ١٩٤٨ 
وتزييف حقائق التارخي واجلغرافيا، فهي رصخة حرية يف وجه الظمل والطغيان، مفهام عصفت بنا األيام واألحداث لن نتنازل 

عن حقنا يف العيش احلر الكرمي عىل أرضنا و فوق  ترابنا.

      إن طلبة جامعة معان األهلية ومه حييون هذه الذكرى بإقامهتم معرضًا شامال تناولوا فيه ذكريات النكبة والهشداء الذين 
رضبوا لنا أروع األمثلة يف التضحية والفداء دفاعًا عن تراب هذا الوطن باإلضافة إىل معاناة أهلنا عىل احلواجز اإلرسائيلية، 
يستذكرون ما نتج عن هذه النكبة من واقع مؤمل عنوانه الشتات والترشد واملعاناة املتواصلة اليت يرزخ حتهتا هذا الشعب منذ 
عقود، فهذا الواقع املؤمل ترك بصامت حزينة ومؤملة، لكنه مل ينل من إرادة الشعوب ومل يضعف من عزميهتم يف العودة والمتسك 
حبقوقهم العادلة واملرشوعة  يف العودة واحلرية واالستقالل حفق العودة حق مقدس مهام طال الزمن وال ميكن ألحد التنازل 

عنه.

ذكرى النكبة أمل لن يغيب وذكريات لن تشيخ



لقــــطــــــــــات

اتفاقية تعاون إعالمية بين عمان ا�هلية
 وجريدة كويز شباب 

لقــــطــــــــــات

مبادرة للتوعية المرورية 

لقــــطــــــــــات

طلبة عمان ا�هلية
ينظمون حملة "لسا فينا خير"

١٠

لـــــقـــــطــــــــــات



             توقيع اتفاقية لبرنامج الماجستير المشترك في
             أنظمة النقل الذكية (ITS) بين عمان ا�هلية ومؤتة

       وقعت جامعة معان األهلية اتفاقية تعاون مشرتك مع جامعة مؤتة 
لربناجم املاجستري املشرتك "أنمظة النقل الذكية (ITS)"، وتضمنت االتفاقية 
اليت وقعها األستاذ الدكتور صادق حامد رئيس اجلامعة واألستاذ الدكتور 
رضا اخلوالدة رئيس جامعة مؤتة عىل الرغبة املشرتكة بني اجلامعتني يف تمنية 
وتعزيز قدرات الطلبة احلاصلني عىل درجة الباكلوريوس يف ختصص اهلندسة 
املدنية وهندسة االتصاالت وهندسة احلاسوب وغريها من العلوم اهلندسية. وخالل مرامس حفل التوقيع رحب أ.د. حامد برئيس جامعة مؤتة 
والوفد املرافق له مؤكدًا عىل أمهية تعزيز عالقات التعاون القامئة بني اجلامعتني يف مجيع املجاالت العملية واألاكدميية، حيث ستكون هذه 
االتفاقية نواة لملزيد من التعاون والرباجم املشرتكة بني اجلامعتني، مشيدًا بالمسعة اليت تمتتع هبا جامعة مؤتة يف العديد من اجلوانب 
األاكدميية واإلدارية وعىل املستويات اكفة. وبدوره أعرب األستاذ الدكتور رضا اخلوالدة عن بالغ شكره لرئيس اجلامعة والعاملني فهيا عىل 
ج بتوقيع االتفاقية واليت يأمل أن تكون بداية خري للتعاون املشرتك مع جامعة معان األهلية، منوهًا خالل  جهودمه وتعاوهنم املمثر والذي تِوّ
حديثه أن اإلدارات اجلامعية جيب أن يتجاوز تفكريها خارج أسوارها يف البحث عن سبل ووسائل خلدمة املجمتع احمليل وأن يكون هلا 
انعاكس مبارش عىل أرجاء الوطن اكفة، مؤكدًا أن جامعة مؤتة تضع إماكنيهتا خلدمة جامعة معان األهلية وعىل ومجيع املستويات. حرض 

توقيع االتفاقية نائب رئيس اجلامعة أ.د مأمون الدبيع وعدد من أعضاء اهليئة التدريسية من لكية اهلندسة يف لكتا اجلامعتني.

            اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة عمان
            ا�هلية وتكية أم علي

        تعزيزًا ودمعًا لدورها املمتزي يف ماكحفة الفقر باألردن مت 
توقيع اتفاقية رشاكة وتعاون بني جامعة معان األهلية وتكية أم عيل 
هبدف مساعدة التكية يف مسرية العمل اخلريي ونرش الويع حول 
أمهية التطوع، قام بتوقيع االتفاقية األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة 

والسيد سامر بلقر مدير عام التكية .
          ومبوجب هذه االتفاقية سيمت عقد مجموعة من الفعاليات 
لدمع براجم التكية املسمترة عىل مدار السنة، وتعكس هذه االتفاقية 
املسؤولية املجمتعية للجامعة ومسامههتا يف حتقيق أسس العدالة 
واخلريية.  اإلنسانية  األنشطة  يف  املشاركة  خالل  من  االجمتاعية 
وبدوره أشاد رئيس اجلامعة بالدور اإلنساين الكبري واملمتزي الذي تقوم به التكية يف ماكحفة اكفة أشاكل الفقر مؤكدا عىل أمهية دمع 
هذه املبادرات اإلنسانية اليت تنعكس إجيابا عىل املجمتع احمليل، وأوحض السيد بلقر أمهية عقد مثل هذه الرشااكت مع املؤسسات 
اكفة هبدف غرس القمي اإلنسانية وتعزيز روح التاكفل من اجل خلق جيل وايع بواقع جممتعه ويؤمن بأمهية العمل التطويع. ومن 

اجلدير بالذكر أن امجلعية تقوم بتقدمي خدماهتا  ملا يقارب ١٢٠ ألف أرسة تعاين من الفقر يف اكفة حمافظات اململكة.

                توقيع اتفاقية بين جامعة عمان ا�هلية ومؤسسة
                محمود الصعيدي لتكنولوجيا المعلومات

الصعيدي  مؤسسة محمود  مع  تعاون  اتفاقية  األهلية  معان  جامعة  وقعت          
احملاسبة   نظام  اإللكرتوين  احملاسبة  بربناجم  اخلاصة  املعلومات  لتكنولوجيا 
رئيس  حامد  صادق  الدكتور  األستاذ  وقعها  اليت  االتفاقية  وتضمنت   ،(acback)
اجلامعة والسيد محمود الصعيدي عن املؤسسة عىل مجموعة من التطبيقات احملاسبية 
القيود  إعداد  الرواتب،  حماسبة  املخازن،  حماسبة  مثل  اإلنرتنت  بشبكة  املرتبطة 
احملاسبية وإعداد التقارير املالية اخلتامية، فميا يوفر النظام تقنية لعمل نسخ احتياطية 
من البيانات، لتتيح هذه الربجمة احلديثة واملتطورة لطلبة قسم احملاسبة الدخول من 
إثراء  إىل  االتفاقية  هذه  وهتدف  مكا  واستخدامه،  اإللكرتوين  املوقع  عىل  ماكن  أي 
اجلانب العميل التطبييق لطلبة القسم . حرض توقيع االتفاقية األستاذ الدكتور مأمون 

الدبيع نائب رئيس اجلامعة والقامئ بأمعال لكية العلوم اإلدارية واملالية، د. رضوان حلوة رئيس قسم احملاسبة، د. إيناس العبادي 
وحنان أبو الشعر.

١١

اإلتفاقيات
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اجلوائز واإلجنازات

     تأكيد� على مأسسة العمل وتعزيز� لمعايير النوعية وضمان الجودة وبالتزامن
      مع احتفاالت  الجامعة باليوبيل الفضي لتأسيسها.

      جامعة عمان ا�هلية تحصل على شهادة ا�يزو 2008:9001
    يف إطار سعهيا الدامئ واملتواصل حنو مأسسة العمل واالرتقاء مبستوى األداء األاكدميي واإلداري حصلت جامعة معان األهلية عىل 
هشادة نظام إدارة اجلودة األيزو ٢٠٠٨:٩٠٠١ بعد إثبات قدرهتا عىل حتقيق مجيع متطلبات املواصفة العاملية وتطبيقها يف جماالت 
التعلمي والبحث العيمل وخدمة املجمتع، حيث تعمل اجلامعة عىل تلبية متطلبات الطلبة والباحثني واحتياجاهتم يف خمتلف حقول وجماالت 
املعرفة وتوفري بيئة تعلميية مالمئة ودمع وحتفزي البحث العيمل وربطه باحتياجات سوق العمل، باإلضافة إىل تعزيز دور اجلامعة يف خدمة 
املجمتع، وذلك من خالل إدخال وتبين مفاهمي ونظم اجلودة اليت تقوم عىل تطوير وتطبيق سياسات وإجراءات تأخذ باالعتبار معايري 
النوعية ومضان اجلودة يف مؤسسات التعلمي العايل، وأي نظم جودة أخرى تتبناها اجلامعة، حبيث تمشل مجيع اللكيات والعامدات 
والوحدات التنظميية واملرافق املختلفة، لتتبوأ اجلامعة مركزًا متقدمًا بني مؤسسات التعلمي العايل ليس عىل مستوى األردن حفسب، وإمنا 

عىل مستوى املنطقة والوطن العريب.
    ومن اجلدير ذكره أن جامعة ّمعان األهلية تعد أول جامعة خاصة يف األردن حيث تأسست عام ١٩٩٠ لتكون بذلك رائدة جتربة القطاع 

اخلاص يف التعلمي العايل، ويه معمتدة اعمتادًا عامًا وخاصًا، وكذلك عضو يف احتاد اجلامعات العربية واإلسالمية والعاملية.

جامعة عمان ا�هلية تحتفل باليوبيل الفضي لتأسيسها 
    حتتفل جامعة معان األهلية باليوبيل الفيض لتأسيهسا، حيث مر عىل تأسيس هذه املؤسسة الرتبوية العملية مخسة وعرشون عامًا . 
أكدت اجلامعة خالهلا مسريهتا وقدرهتا عىل العمل والعطاء والمتزي واإلبداع ، وتركت بصمة واحضة عىل قطاعات احلياة اكفة وعىل 

امتداد الوطن والعامل .

    محل طالب اجلامعة معهم حقائهبم العملية والرتبوية لبالدمه ، حيث اكنوا رسل عمل وتربية ، ومثلوا اجلامعة يف لك قميها ومجالياهتا ، 
حيث غدت اجلامعة يف مصاف اجلامعات املمزية عىل املستويني الوطين والعاملي، وملؤسهسا الدكتور أمحد احلوراين نرفع أمسى آيات 

الهتنئة ، ونترضع إىل العيل القدير أن ميد يف معره ، ليبىق نرباسًا وهاديًا ، أنه نعم املوىل ونعم النصري .



١٣

ان األهلية إكتشف جامعة عمّ

    الصيدلية االفتراضية
    لقد حرصت لكية الصيدلة والعلوم الطبية منذ إنشاهئا عىل توفري لك ما 
فنية مؤهلة وخمتربات وأجهزة متطورة،  و  تعلميية  الطلبة من كوادر  يلزم 
وذلك لتمنية خشصية الطلبة وإكساهبم املهارات اليت تساعدمه عىل ولوج 

سوق العمل بكفاءة واقتدار. 

    ولتكمتل هذه الصورة ارتأت اللكية إنشاء صيدلية افرتاضية يف رحاهبا 
العناء  ولتوفري  الصيدلية  داخل  املبارش  بالتطبيق  النظرية  املعلومات  لربط 

عىل الطلبة وجعل األدوية يف متناول أيدهيم أىن شاؤوا. 

من  بدمع خسي  االفرتاضية  تأسست صيدلية رويح  املنطلق  هذا  ومن     
من  هو  إدارهتا  أعضاء  احد  بأن  نفخر  واليت  رويح  مجموعة صيدليات 
الصيدلية  دور  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  العريقة.  اللكية  هذه  خرجيي 
الرؤيا مت  ولتكمتل  بل  فقط  باألدوية  التعريف  يقترص عىل  االفرتاضية مل 
الصيدليات،  إدارة  من  لك  يف  متخصصة  تدريبية  دبلومات  استحداث 
التسويق واملبيعات والتصنيع الدوايئ اجليد حيث حيصل مبوجهبا الطالب 
عىل هشادة مصدقة من التعلمي العايل ليتخرج الطالب ُمملًا وجاهزًا لاكفة 

اجلوانب العملية بعد التخرج .

    إنين سعيد للغاية ألنين حظيت بفرصة أن أكون من أول دفعة من خرجيي لكية الصيدلة 
من جامعة معان األهلية يف عام ١٩٩٦. لقد بدأت مسرييت املهنية بالعمل بصفة ممثل 

طيب لدى رشكة نوفارتيس يف اململكة العربية السعودية.
وبعد مخس سنوات، انتقلت إىل رشكة تبوك حيث اضطلعت مبسؤوليات وواجبات عليا يف 
اجلزائر لدى واحدة من ربكا رشاكت تصنيع األدوية يف الرشق األوسط. يف عام ٢٠٠١، 
حتقق حيمل من خالل إنشاء مستودع أدوية أبو شيخة بدمع من أرسيت ولكهنا مل تكن 
مهمة هسلة، فقد تطور معيل من موزع ألربع عالمات جتارية يف عام ٢٠٠١ إىل امتالك 
واحدة من أكرب عرش رشاكت لألدوية يف األردن يف عام ٢٠١٣ من حيث املبيعات واحلجم والقدرة التجارية، ويعكس هذا النجاح 
المك اهلائل من اجلهود اليت بذلهتا واخلربة اليت اكتسبهتا أثناء مسرييت املهنية احلافلة. واليوم أشغل منصب املسؤول التنفيذي 
يف مستودع أدوية أبو شيخة ويه املوزع املرخص له الوحيد للعديد من الرشاكت الطبية والدوائية من أصول خمتلفة يف الرشق 

األوسط مثل الواليات املتحدة األمريكية والدول األوروبية.  
يف عام ٢٠٠٨، مقنا بتوسعة حمفظة العمل التجاري يف قطاع صناعة األدوية عن طريق إنشاء مجموعة صيدليات اورجن واليت 
حققت جناحا اكحسا وبرسعة فائقة يف السوق احمليل، ومجيع هذه الرشاكت باإلضافة إىل رشكة أبو شيخة للرصافة احملدودة 

تقع مضن منظومة رشكة أبو شيخة القابضة واليت أنا عضو يف جملس إدارهتا.
أخريا، أود أن أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إىل جامعة معان األهلية اليت تمتزي ببيئهتا األاكدميية املالمئة واملرحية للطلبة 

ولدمعها وتوجيهيا وإرشافها املسمتر.
                                                                                                              تيسري أبو شيخة، 
                                                                                                              املسؤول التنفيذي

خريج العدد
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جامعة عمان ا�هلية أجمل جامعة خاصة



The Medical Services Department at AAU, in collaboration 
with Blood Bank, organized a blood donation campaign on the 

university campus for faculty members, administrative staff and 
university students on 30/3/2015. The campaign's mission was to 

emphasize the university's commitment towards the local community 
in terms of helping the sick and aiding the needy. The university has 
also been a part of humanitarian efforts to increase hospital supplies 
of blood units. This campaign comes within the framework of support-
ing partnership and cooperation between national institutions and 
supporting the Ministry of Health to provide hospitals with blood 

units to serve patients and those in need of blood. There was a 
wide participation in the campaign from academic and admin-

istrative bodies as well as university students.

The Career Qualification Office of King Abdullah II 
Fund, Deanship of Student Affairs of AAU, in 
collaboration with Joud Scientific Care Institution, 
applied the idea of the "New Thought Studio " at 
Nizar Qabbani Theater. The idea aimed to 
stimulate youth's creative energy. A set of 
entrepreneurial voluntary initiatives 
undertaken by the University students and 
members of the local community were 
featured. The most prominent initiative is 
termed 'We will handle your transaction' 
initiative. In this initiative, a group of university 
students visit a certain institution such as a 
hospital and then facilitate the transactions of 
customers, especially the elderly ones. A range 
of success stories of a number of distinguished 
persons in various fields were presented, most 
notably the success story of Mr. Malik Kabbajeh, 
Executive Director of Al-Ahli Bank and one of AAU 
graduates. Other initiatives were explored which 
encourage young people to volunteer, challenge failure, 
and engage in community service. At the end of the event, the 
Dean of Student Affairs, Dr. Mufid Hawashin, presented the 
University shield to Mr. Arafat Awad on behalf of Joud 
Scientific Care Institution.

TOP STORIES
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Blood Donation Day at 
Al-Ahliyya Amman University (AAU)

The new thought studio " on Al-Ahliyya Amman University 
( AAU ) Theater

AAU, represented by its President, Prof. Sadeq Hamid, partici-
pated in the forty-eighth session of the General Conference of the 

Association of Arab Universities, held in Beirut- Lebanon, from the 
25th till the 27th of March 2015. The Conference, discussed a number 
of issues, including the proposal of the General Secretariat of the 
Association to amend the Association statute, the Secretariat's report 
on the Arab Council for Student Activities, the implemented resolu-
tions of the forty-seventh session, the activities of the Arab Council 

for Graduate Studies and Research and the activities of the 
Council of Quality Assurance and Accreditation, support to 

the Palestinian Universities Fund and the Arab Research 
Fund. Many universities members of the Associa-

tion participated in the Conference.

Al-Ahliyya Amman University (AAU)
participates in the Forty-Eighth Session

of the General Conference of 
the Association of Arab Universities
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In collaboration with the Pioneers 
Training Academy, the Department of 
Public and International Relations at AAU 
organized a training day workshop 
entitled “Skills Day”. The workshop 
featured a number of topics including the 
art of interviewing, presentation and 
delivering skills, and a special segment 
termed 'From the University to the Labor 
Market'. These lectures were presented 
by a number of experts and specialists in 
this field. Overall, the lectures focused 
on enhancing students' interview 
abilities, their effectiveness at delivering 
information briefly and plainly, their 
ability to draw the attention of the 
employer to them during interviews, and 
how to develop various life skills among 
students. It also discussed the most  
required qualifications in the public and 
private sectors, and how to exploit the 
years of study to gain more life 
experience. These events are organized 
at the university to qualify students, 
increase their competitiveness, 
strengthen management concepts at 
work and equip them with effective skills 
to enter the labor market easily. The 
specialists presented a range of 
instructions that helped guiding students 
in selecting the right training courses 
essential for enriching their practical 
experience to their respective fields. At 
the end of the skills day, the pioneer 
training Academy offered two training 
grants for the participating students. The 
Department of Public and International 
Relations presented souvenirs to the 
students who were able to answer some 
of the questions asked during this event.

Skills Day at 
Al-Ahliyya Amman 
University (AAU)

The Police Director of Balqa Governorate, Colonel Tariq Habashna, 
sponsored the graduation ceremony of the third class of “Friends of 
Police” course for a number of University staff and students on 
6/4/2015 The President of the University, Prof. Sadiq Hamid 
delivered a speech during which he stressed the importance of 
offering such courses; they help educate everyone about police 
duties and the works assigned to them. This may help promote 
cooperation between police officers and citizens. Such cooperation 
benefits our country, for which the Hashemites sacrificed their lives 
to make our land  an oasis of security and stability. In his speech, 
Prof. Hamid underlined the importance of building bridges of 
communication and partnership, cooperation between security 
officers and citizens to encourage those citizens to support the 
officers to free the society from all forms of crimes and abnormali-
ties. He added that this course is the culmination of cooperation 
between the university and the Directorate of Balqa Police. It aims 
to promote security awareness among the participants in view of 
the need to sensitize community members about maintaining the 
security and stability of the whole country, as well as to educate the 
participants on policy issues and introduce the concept of 
community-based police, he added. At the end, Prof. Hamid thanked 
the Police Director for his cooperation that stood behind the 
success of the given course. He stressed that similar courses 
should be held in the future. The “Friends of Police” course, which 
lasted for one week, addressed a range of other topics, such as the 
topic of drugs. A play entitled “Drug Poison” was performed which 
dealt with the negative effects of drugs and methods of prevention. 
The play also addressed takfiri thought, the fight against terrorism 
and domestic violence. At the end of the ceremony, the Police 
Director and the President of the University handed out certificates 
to the participants.

Graduation of the third class of Friends of Police 
course at Al-Ahliyya Amman University (AAU)
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Chaired by Prof. Sadeq Hamid, President of AAU, the University 
Council held a meeting at the presidency of the University on 
13/4/2015 in the presence of the Vice President, Prof. Mamoun 
Al-Debi’e, and deans of faculties. After reviewing the agenda 
and the annual financial report, the final account of the Univer-
sity for 2014 and the draft budget for 2015 were approved. The 
Council approved appointing an external chartered accountant 
to audit the accounts of the University. The Council reviewed 
and approved the 'Consultation and Ongoing Education Depart-
ment's instructions. The Council discussed the Excellence 
Award for AAU Staff instructions. The Council approved these 
instructions and recommended to submit the instructions to the 
board of trustees to approve its final form.

Dr. Abbas Al-Husseini, the Iraqi cultural attaché, met members of the 
faculty and students of the Iraqi community at AAU On 22/4/2015, Dr. 
Husseini listened to suggestions of the Iraqi professors of the University 
to establish further cooperation between them and the cultural attaché 
through holding cultural seminars and hosting art galleries. Dr. 
Al-Husseini also met Iraqi students enrolled in the University and urged 
them to exert more efforts and to be good ambassadors for their home 
country. He noted that the University hosts the largest number of Iraqi 
students in Jordan. During his meeting with the President of the Univer-
sity and the faculty members, Dr. Al-Husseini confirmed that Iraqi 
students recieve the same care and attention offered to all students at 
AAU. The University offers them all the facilities and services they need 
to excel and succeed in their chosen fields of study. He urged  students 
to engage in all the extracurricular activities offered by the university 
and called on students to demonstrate nobility, ethics and principles. 
Among those who attended the meeting were the vice president Prof. 
Mamoun Al-Debi’e, Dr. Mohammad Al-Baldawi (representative of the 
Iraqi community) and the registrar Mr. Jihad Bahloul, as well as deans, 
faculty members and students of the Iraqi community.

Within the activities of the Department of Public and International Relations at AAU to 
introduce school students to the university programs and services, the university hosted a 
group of students from Radwan Schools. Students were taken on a tour to Hourani E-Learning 
Center, Cisco Academy, and Rawhi Virtual Pharmacy which trains students at the Faculty of 
Pharmacy through the courses offered in collaboration with Pharmacy One. The students 
visited AAU Hearing and Speech Center and learnt about the treatment services provided to 
the local community and the training offered to the Hearing and Speech Department students. 
The students also visited the facilities of Arena Cultural and Sports Complex, which is one of 
the largest cultural and sports complexes in Jordan . Arena contains a theater that can 
accommodate more than five thousand people, in addition to tennis and squash playgrounds, 
bowling, and an Olympian swimming pool. At the end of the tour, souvenirs were distributed 
to the students. The students expressed their admiration and appreciation for the University 
and the programs it offers.

Council meeting of 
Al-Ahliyya Amman University (AAU)

Iraqi cultural attache meets the Iraqi community students of 
Al-Ahliyya Amman University (AAU)

Al-Ahliyya Amman University (AAU) hosts Radwan Schools students
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Prof. Ghassan Awad, President of the Applied 
Sciences University in the Kingdom of Bahrain, 
delivered a lecture entitled " The Art and science of 
Conducting Research" in the presence of deans, faculty 
members and graduate students. On the Sideline of the 
lecture Vice President Prof. Mamoun Al-Debi’e met Prof. 
Ghassan Awad. The frameworks and the mechanisms of 
a possible cooperation between the two universities in 
various fields were discussed so as to be considered. 
Prof. Awad expressed his admiration for the university's 
achievements in various fields, particularly the 
newly-introduced programs which address the needs of 
the current labor market. The visit concluded with Vice 
President Prof. Mamoun Al-Debi’e presenting the 
University's Shield to Prof. Ghassan Awad.

The Deanship of Students Affairs, Career Qualifica-
tion Office, in collaboration with the Faculty of Arts 
at AAU, organized a charity event for orphaned 
children in Blaqa Governorate and Baqa’a area. 
The number of children involved in the event was 
150 aged 5 -11 years. 50 volunteers from the 
university students participated in the event. 
Students spent the day with the children in Abu 
Hassan Gardens at Al-Salt. The charity day 
featured entertainment activities, gift distribution, 
and games. The event was supervised by Mrs. Zina 
Abu Al-Samen and instructor Ridwan Al-Smadi of 
the Faculty of Arts and Sciences.

For the third consecutive year, AAU hosted an artistic activity termed 
the most beautiful  private university in which many students and 
faculty and administrative staff took part of. The event featured the 
painting of the interior walls and streets of the university. The paintings 
reflect the university staff's love and affiliation for this outstanding 
academic landmark. A group of well-known and creative painters took 
part in this remarkable event. The event also featured songs and the 
dabkeh performed by students. The President of AAU expressed his 
gratitude and appreciation to the participants of this event for their 
efforts in making the event a success, which coincides with the 
University's celebrations of its Silver Jubilee.

President of the 'Applied Sciences University ' in the kingdom of Bahrain 

gives a lecture at  Al-Ahliyya Amman University (AAU)

Al-Ahliyya Amman University (AAU) 
students organize a charity day

Al-Ahliyya Amman University (AAU) celebrates the 
most beautiful private university event.
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Within the University ceremonies of Al- Karama Day, 
Vice President of the University, Prof. Mamoun 
Al-Debi’e, the Department of Sport Activities, and 
the Deanship of Student Affairs, organized a friendly 
football match at AAU between the students team 
and the team of faculty and administrative staff. The 
students’ team won the match by seven to one. The 
Department of Sport Activities at the University 
organizes similar matches on a regular basis in 
order to raise students team spirit and love for  
sports. The match was attended by a large number 
of students and faculty and administrative staff. At 
the end of the game, Prof. Al-Debi’e handed the 
trophy to the winning team.

Friendly match between Al-Ahliyya Amman University (AAU) students 
and members of the academic and administrative bodies

New competition organized by Al-Ahliyya Amman University
( Test your Information )

In a new experiment of its kind, Prof. Mamoun Al-Debi’e, Vice President of 
Al-Ahliyya Amman University and Acting Dean of the Faculty of 
Administrative and Financial Science, proposed a weekly competition 
under the name of (Test your Information) for students of the Accounting 
Department. A weekly question will be placed on the bulletin board and the 
students will be given one week to answer the question. The competition 
aims to enhance the understanding of accounting applications and concepts 
and motivate students to search for and explore the correct information. To 
reach the correct answer, students are encouraged to engage in dialogues, 
exchange views and value the opinions of others. In turn, this will help them 
manage their leisure time properly. This experiment has been launched 
three weeks ago. It has created an active academic atmosphere among 
students and faculty members and was highly commended by everyone. In 
the last week's competition, Ihab Issa Hatter, a student was able to answer 
the competition question and won the competition award.

At the invitation of AAU, within the Kingdom celebrations of the anniversary of 
Al-Karama Battle, in which the Arab Jordanian army provided the finest example in 
defeating the Zionist aggression against the Kingdom, Brigadier Ahmad Al-Hoian, 
military analyst and lecturer at the Military College, delivered a lecture about 
Al-Karama Battle. Brigadier Al-Hoian tackled the progress of the battle and achieve-
ments of the officers and soldiers of our Arab heroic army in the battle. The battle was 
led by King Hussein Bin Talal, and it is considered a milestone in the history of the 
Arab-Israeli conflict. The Israeli aggression suffered heavy losses in lives and equipment’s . It is the first battle the 
Israeli army left behind casualties and destroyed equipments. Jordanian forces, along with the local defense, have been 
able to defeat this arrogant army efficiently and effectively in high combat professionalism. They were able to inflict 
losses on the Israeli army and forced it to seek cease-fire. Al-Karama Battle will always be commemorated for it 
restored the nation confidence after the 1967 defeat. It raised our morals and shattered the myth of the Israeli army, he 
added. In this timeless anniversary, we remember our martyrs who offered their blood in the battlefield and sacrificed 
their souls to preserve their homeland in the face of the aggressors, he noted. Brigadier Al-Hoian also discussed the 
lessons learned from this battle. At the end of the lecture, which was attended by a number of faculty members, admin-
istrative staff and students, the lecturer answered the student’s questions.
A documentary film about AlKarama Battle was then featured.

Celebrating Al-Karama Battle at Al-Ahliyya Amman University (AAU)
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Under the auspices of Prof. Sadeq Hamed, 
President of AAU, the activities of the Science Day 
were concluded at the eight faculties of the Univer-
sity. A large number of companies and institutions 
took part in this event. The President of the Univer-
sity spoke about the importance of holding such 
events to exchange knowledge and to share the 
latest scientific research to inform the students 
and the audience of the latest experience and 
efforts of the researchers and participants 
acquired from their scientific and practical exper-
tise. Such events are in line with the vision of the 
University to communicate with its surroundings 
and link theoretical with practical aspects to 

enhance and instill information in the minds of the students in order to help them access the labor market efficiently 
and effectively. Prof. Hamed added that we at the University are pleased to meet with a group of distinguished profes-
sors and specialists within their respective competence fields to provide us their ideas, efforts and experiences. The 
University appreciates achievements and accomplishments through creating an outstanding educational and research 
environment.
The activities of the Science Days lasted for four days starting on 17/5/2015. The activities included a number of 
lectures delivered by a number of experts and specialists which addressed different topics related to the disciplines 
offered by the University. On the sidelines of the science Days, an exhibition was held for the participating companies in 
order to introduce their  products and services.
At the conclusion of these events, the President of the University thanked the participants for their cooperation that led 
to the success of the activities in these days.

Conclusion of the Science Day events at Al-Ahliyya Amman University (AAU)

Prof. Sadeq Hamid, President of AAU, inaugurated the Career Day 
which was held on the University campus with the participation of 
40 companies and institutions from various sectors. During the 
inauguration ceremony, Prof. Sadeq Hamed stressed that the 
Career Day aims at creating an environment that fosters coopera-
tion between students and institutions operating in public and 
private sectors. He hoped that the Career Day will achieve its 
envisaged objectives. He also said that this day serves the Univer-
sity's vision and objectives in promoting communication between 
the University and the companies operating in the labor market 
and introducing and developing academic programs and disciplines to keep pace with modern developments in line with 
the requirements of the labor market. Such event further enhances students' skills and builds bridges inside and 
outside the University, he added. The Career Day event featured success stories of a number of university graduates 
who were able to achieve tremendous success in the field of business through hard work and perseverance.

The President of the University, accompanied by the faculty members and administrative bodies, toured the various 
stands of the exhibition and listened to a brief demonstration about the companies and the job opportunities they 
provide. The Career Day was well-received by the students who recognized the available job opportunities, the nature of 
these jobs, and transformations taking place in broad sectors of the labor market in terms of supply and demand.

Career Day at Al-Ahliyya Amman University (AAU)
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Al-Ahliyya Amman 
University (AAU) celebrated the 

sixty-ninth anniversary of the 
Independence Day under the 

auspices of President of the University, 
Prof. Sadeq Hamed. 

The celebration commenced with rendition 
of the Royal Anthem. 

The President of the university delivered a speech 
in which he said : " Today, we celebrate a precious 
occasion for all Jordanians. It is an opportunity to look at the bright pages of history and the present of Jordan. It is also 
a great occasion to review the huge achievements during the era of the Hashemites who devoted themselves and their 
lives to Jordan. 
They are a symbol of independence, dignity and sovereignty. 
Our Arab valiant army is highly cherished by His Majesty the King and is an impregnable fence that protects the 
achievements of independence and upholds national contributions. Independence, in the distant and recent history, 
reminds us of the story of our grandparents and parents who sacrificed for freedom and dignity of the homeland and 
the future generations. On this day, Jordanians have shaped their modern history. It was the starting point toward 
building the state under the Hashemite leadership which inherited the glory of the nation since the first revolution 
against injustice and ignorance to the recent revolution in which it announced liberation and refused dependency and 
colonialism. Independence represents the birth of a new phase in the nation’s history.
Jordan, small in size but great in achievements, became a country of peace and harmony and a homeland for the free 
and honorable men who loved their nation, glorified their religion, and harbored those who had appealed to them. 
Jordan has always stood firm with Palestine, Syria, Iraq, Algeria, Yemen and the Arabian Gulf, not only with its blood 
but also with its efforts and solidarity. Jordan is a country of moderation. Amman Message promotes these concepts 
and puts things in perspective. At the end of his speech, Prof. Hamid expressed his most sincere congratulations to 
His Majesty King Abdullah II, the Jordanian family and our brave army.  
Major General Walid Al-Kharabsheh delivered the veterans speech. He addressed the establishment stages of the 
Jordanian state and the difficult and unprecedented exceptional unusual circumstances experienced by the region in 
light of the Arab Spring events and how the Jordanians, through their Hashemite leadership, overcame these economic 
and political challenges. The wisdom of His Majesty the King was the anchor that maintained the stability and safety of 
the country. The political and economic procedures he took reflected positively on the Jordanian citizens. At the end, 
he congratulated the Hashemite leadership and the Jordanian family.
During the ceremony, a film was featured that shows the independence stages and the great sacrifices of our great 
antecedents to achieve independence. The ceremony featured reciting poems and performing songs by the University 
choir. The civil defense band performed their music that entertained the audience.
The ceremony was attended by faculty members, administrative bodies, and a large number of officials and dignitaries 
of Balqa governorate and the University students.

National vigil 
on the occasion 
of the 
Independence Day
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Launching (Who is different) initiative at Al-Ahliyya Amman University (AAU)

Under the auspices of Prof. Sadeq Hamed,President of AAU, in the presence of the British Ambassador to 

Jordan, Mr. Edward Oakden, and Mr. Nayef Stetieh, CEO of the Business Development Center (BDC), (Who 

is different) initiative was launched in cooperation between AAU and the Business Development Center. The 

initiative aims at highlighting the role of young entrepreneurs from the governorates of Jordan who were 

able to overcome challenges and make use of their ideas and turn them into successful projects. The 

initiative also plans to give young people a clear view of the close link between the different sectors, 

especially the education sector, and the sponsors of small and medium-sized enterprises to provide them 

with a permanent business environment. The initiative further sheds light on the challenges the young 

people face in implementing their creative ideas. During the initiative ceremony, AAU President said that 

the University students are responsible for improvement, thus they should keep abreast of the rapid 

technological development. There is an urgent need for such initiatives that foster creativity and innovation 

and enhance the skills of our students, he added. Prof. Hamed praised the sponsors of this event. The event 

featured an exhibition of creative ideas by the participants who were able, through perseverance and 

diligence, to start their companies and compete in the
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Under the auspices of Prof. Sadeq Hamed, President of Al-Ahliyya Amman University, the university students 

commemorated Al-Nakba Day. During the commemoration, the students stressed their right to return to Palestine. 

Over 67 years, Israel, which was built on the ruins of the people who were forced to abandon their land and whose 

homes were expropriated, sought to obliterate this right. Israel adhered to the motto: (Adults die and the young 

forget). However, over the years, the Palestinian people clung to their land and their sacred right based on their firm 

principles and rights and the national responsibility to defend their right. Al-Nakba Anniversary reminds us of the 

Zionists’ repeated attempts to erase the landmarks of the Palestinian existence before 1948 and falsify the facts of 

history and geography. It is the cry of freedom in the face of injustice and tyranny. No matter how hard the days and 

events will be, we will not give up our right to embrace in the spirit of freedom and dignity on our land and on our 

soil. AAU students commemorate this anniversary by setting up a comprehensive exhibition that address the memo-

ries of the Nakba and the martyrs who set the finest examples of sacrifice and defense of the soil of Palestine. The 

exhibition also reflects the suffering of our people on the Israeli checkpoints. AAU students condemn the conse-

quences of this calamity, which has been accompanied with painful reality, dispersion and continued homelessness 

and suffering of the Palestinian people for decades. This painful reality has left grievous and painful effects over 

time but did not undermine the will and resolve of the Palestinian people to return to their homeland and stick to 

their fair and legitimate right to return, freedom and independence. The return to homeland is a sacred right no 

matter how long it takes to be realized and will not be compromised by anyone.

“ Al-Nakba Day ”:  Everlasting hope and eternal memories
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Snap Shots

Snap Shots

Media Cooperation Agreement between
 Al-Ahliyya Amman University and Quiz Youth

Snap Shots

Initiative launched to raise traffic awareness

Snap Shots

Al-Ahliyya Amman University students 
organize a charity campaign
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Agreements

Signing an agreement for a joint MA program in Intelligent 
Transportation Systems (ITS) between Al-Ahliyya Amman 
University (AAU) and Mutah University
Al-Ahliyya Amman University signed a joint cooperation agreement with 
Mutah University for the joint MA program in Intelligent Transportation 
Systems “ITS”. The agreement, signed by Prof. Sadeq Hamid, President of the 
University, and Prof. Reda Khawaldah, President of Mutah University, indicate 
the mutual desire of the two universities for developing and promoting the 
skills of students who have obtained BA degrees in civil engineering, 

communication engineering, computer engineering and other engineering sciences. During the signing ceremony, Prof. Hamid 
welcomed the President of Mutah University and his delegation. He stressed the importance of strengthening the existing 
cooperation between the two universities in all scientific and academic fields. This agreement will be the starting point for 
further cooperation and joint programs between the two universities, he added. Prof. Hamid praised the reputation of Mutah 
University from the academic and administrative aspects and at all levels. For his part, Prof. Reda Khawaldah expressed his 
deep gratitude to the President of AAU and its staff for their efforts and their fruitful cooperation, which culminated in the 
signing of the Agreement. He said that he hopes that it will be the beginning of mutual cooperation with AAU. During his 
speech, Prof. Khawaldah said that university administration should always search for ways and means to serve the local 
community and have a direct impact across the country. He stressed that Mutah University is ready to put its potentials at the 
disposal of AAU on all levels. The Prof. Mamoun Al-Debie, vice president of the university and signing ceremony was attended 
by a number of faculty members of the Faculty of Engineering of both universities.

Partnership and cooperation agreement between Al-Ahliyya 
Amman University (AAU) and Tkiyet Um Ali 
To promote and support the outstanding role of Al-Ahliyya Amman 
University in the fight against poverty in Jordan, a partnership and 
cooperation agreement was signed between AAU and Tkiyet Um Ali. 
The agreement aims to assist the foundation in its charity works and 
raise awareness about the importance of volunteerism. The 
agreement was signed by the President of the University and Mr. 
Samer Balqar, Director General of Tkiyet Um Ali 
Under the agreement, a range of events will be held to support the 
ongoing programs of Tkiyet Um Ali throughout the year. This 
agreement reflects the social obligation of the University towards its 
community in fostering social justice through participating in 
humanitarian and charitable activities. For his part, the President of 

the University commended the great and distinguished humanitarian role of Tkiyet Um Ali in the fight against all forms of 
poverty. He stressed the importance of supporting such humanitarian initiatives and its positive impact on the local 
community. Mr. Balqar explained the importance of holding such partnerships with all institutions in order to instill human 
values, strengthen the spirit of solidarity, and create a generation aware of the community issues and believes in the impor-
tance of volunteer work.
Tkiyet Um Ali provides its services to approximately 120 thousand families suffering from poverty across the governorates of 
the Kingdom.

Signing an agreement between Al-Ahliyya Amman University 
(AAU) and Mahmoud Saidi IT Establishment
Al-Ahliyya Amman University signed a cooperation agreement with 
Mahmoud Saidi IT Establishment in connection with the e-accounting 
program (acback Accounting System). The agreement which was 
signed by Prof. Sadeq Hamid, President of the University, and Mr. 
Mahmoud Al-Saidi of Mahmoud Saidi IT Establishment, covers a 
range of web related for international applications, such as 
accounting for inventories stores, payroll accounting, preparation of 
accounting records and preparation of final financial reports. The 
system provides a technique to make backup copies of data. This 
modern and advanced programming allows the students of the 
Accounting Department to have access to the system and use it from 
anywhere on the website. 
The agreement aims to promote practical application for the students of the Department. The signing ceremony was attended 
by Prof. Mamoun Al-Debi'e, Vice President of the University and Acting Dean of the Faculty of Administrative and Financial 
Sciences, Dr. Radwan Hilwa, Head of the Accounting Department, Dr. Inas Al-Abbadi, and Hanan Abu Al-Shaer.
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Awards and Achievements

Al-Ahliyya Amman University (AAU) celebrates its silver jubilee anniversary
AAU celebrates its silver jubilee as twenty-five years have passed since the establishment of this educational institution. 

Throughout the University accomplishments, excellence, and creativity, it laid its great marks in all sectors of life in 
Jordan and worldwide.

The students of the University would carry with them what they have learned to their countries. 

They carry the values   and ethics of the University. AAU is now an outstanding university on a national and global levels. 
We congratulate the founder of the University, Dr. Ahmed Al-Hourani, and pray that he stays a source of guidance.

In confirmation of institutionalizing and promoting quality and quality assurance standards and in 
conjunction with the University celebration of its silver jubilee, Al-Ahliyya Amman University acquires ISO 
9001: 2008 Certification
Due to its permanent and continuous quests for institutionalization and improving its academic and administrative 
performance level, AAU acquired the quality management system certificate ISO 9001: 2008. 

This reaffirms the meeting of all requirements of the international standard and their applications in the fields of 
education, academic research and community service. The University seeks to meet the requirements and needs of 
students and researchers in various areas of knowledge through providing the appropriate educational environment, 
supporting and stimulating academic research, matching it with the labor market requirements, and promoting the role 
of the university in community service. 

This is achieved through the introduction and adoption of quality concepts and systems which are based on the 
development and implementation of policies and procedures that take into account quality standards and quality 
assurance in higher education institutions, and any other quality systems adopted by the University. These measures are 
adopted by all colleges, deans, organizational units and various facilities. The University maintains a leading position 
among higher education institutions not only at the local level, but also at the regional and the Arab world level as well. 
Established in 1990, Al-AAU is the first private university in Jordan. It has led the private sector since the 1990's. 

The University is accredited at the public and at the private level and is a member of the Union of Arab, Islamic, and 
International Universities.
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Explore AAU

I am so glad that I had the opportunity to be one of the first batch of graduates from the 
Faculty of Pharmacy at AAU in 1996.
I started my career as a Medical Representative at Novartis in Saudi Arabia. Five years 
later, I moved to one of the leading pharmaceutical manufacturing companies in the 
Middle East namely Tabouk Company to handle senior level responsibilities and duties in Algeria.  In 2001, my dream has 
come true by establishing Abu Sheikha Drug Store (ASDS) with the support of my family. But that wasn’t meant to be easy. 
Growing from being  a distributor for four brands in 2001 to be ranked within the top ten drug stores in Jordan in 2013 in 
terms of sales, volume and  business capability explains the effort put and the experience I have gained during the Journey. 
Today, I act as CEO for ASDS which is the only authorized distributor for many Pharmaceutical and medical companies 
from different origins such USA and Europe  in the Middle East.
In 2008, we have expanded the business portfolio in pharmaceutical industry by establishing Orange Chain Pharmacies, 
which has shown a rapid trend of success in the local market. All of these companies as well as Abusheikha for Exchange 
are under the umbrella of Abusheikha Holding Company in which I act as a member of the board of directors.
I express my sincere thanks and appreciation to AAU for creating a comfort academic environment for students and for 
their constant guidance, supervision and support.                                                                                                                                                                        Taiseer Abu Sheikha, CEO 

Alumni of the Issue

Brief on Virtual Pharmacy
Since its foundation, the Faculty of Pharmacy and Medical Sciences has been complying with providing students with educa-
tional and technical qualified staff, advanced devices and laboratories as well, thus seeking a distinct educational output.
In order to save students’ efforts and time, linking theoretical information with direct application, the faculty has consid-
ered establishing a virtual pharmacy to make pharmaceutical available to students whenever they need.  
Rawhi Virtual Pharmacy has been established by a generous support from Rawhi pharmacy Group, which takes pride in 
that  one of its administrative members is one of the inveterate  Faculty's graduates. Not to mention  that the role of virtual 
pharmacy is unlimited when it comes to being acquainted with the pharmaceuticals, but specialized training diplomas in 
pharmaceutical, marketing, sales and good pharmaceutical manufacturing have been introduced under which the student 
shall obtain a legalized certificate from the Jordanian Higher Ministry of Education, enabling the student to become 
acquainted with all post-graduate  practical aspects.
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AAU the most beautiful private university
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