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اجملادلة (١١)



من أقوال
حضرة صاحب اجلاللة اهلامشية

امللك عبدالّله الثاني ابن احلسني املعظم حفظه الّله

"نؤكد اعتزازنا مبؤسساتنا التعليمية، من مدارس وكليات ومعاهد وجامعات، وأن جندد حرصنا على 
أن تظل منبعًا لتميزنا، وحصنًا هلويتنا وذاتنـا. ونريد هلا أن تكون الطريق والوسيلة للمضي قدمًا، خاصة 
للدين  واإلخالص  والتضحية  العطاء  قيم  مدرسة  يف  ونشأ  تأسس  قد  اهلامشي  العربي  األردن  أنَّ 

والعروبة".

"إن إجياد شراكات فاعلة ومؤسسية بني القطاع اخلاص واجملتمعات احمللية من جهة، ومؤسسات التعليم 
العام من جهة أخرى، تشكل خطوة ضرورية لدعم برامج إصالح وتطوير التعليم، هبدف حتسني نوعيته 

وخمرجاته".

"حنن يف األردن عازمون على النهوض والتغيري اإلجيابي، وتكريس مبدأ املشاركة والعدالة وتكافؤ الفرص 
والتسامح واحرتام الرأي والرأي اآلخر. أما املؤسسات التعليمية العاّمة واألهلّية، فهي الروافد األساسية 

لصياغة هذه املبادئ النبيلة".

بعض  لدى  سائدة  ثقافة  اآلخر  قبول  وعدم  السليب  والرفض  والتشدد  التطرف  فيه  أصبح  زمن  "يف 
اجملتمعات، فإننا نتطلع إىل املؤسسات التعليمية حلماية املواطن األردني العزيز وحتصينه من اإلنزالق وراء 
مثل هذه األفكار، وضمان سالمة رأيه، وصحة منطقه، وإال خسر اجملتمع هذا الفرد، وحرم من عطائه، 

وهو أعز ما منلك".





من خطاب 
صاحب السمو امللكي

 األمري احلسني بن عبداهلل الثاني
خالل جلسة جملس األمن الدويل

"إن الشباب هم األكثر تأثريًا على واقع األمور وعلى مستقبلها، واألكثر َتأثّرًا باحلاضر وظروفه، وقد 
جتلى ذلك واضـحًا خـالل األحـداث األخرية يف منطقيت العربية. وأنا شاب ضمن تلك الفئة العمرية، 

وأشارك يف حوارات عن جيلي وعن التحديات اليت تواجهه ووجوب متكينه.

وكثريًا ما يتم احلديث عن الشباب على أهنم شرحية مهمشة، وامسحوا يل بأن أقول إن الشباب ليسوا 
شرحية مهمشة، بل هم شرحية مستهدفة. مستهدفة لطاقاهتم اهلائلة، لثقتهم بأنفسهم، وبأهنم قادرون 
على تغيري العامل. لذلك، فهم يبحثون عن فرص ُتسَتثَمر فيها طاقاهتم، وحني يصطدمون بغياب الفرص، 

يتحول طموحهم إىل إحباط تستهدفه تلك الفئات اليت تبحث عن وقود ألجنداهتا.

ال بد أن نلتفت إىل ذلك الفراغ الذي يستهدفه أعداء اإلنسانية واحلياة، ومنلؤه بطاقات الشباب لتحقيق 
طموحهم، من خالل حتصني الشباب بالتعليم النوعي وفرص العمل املناسبة وأسس احلياة الكرمية".
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من أقوال املرحوم الدكتور أمحد احلوراني عن جامعة عّمان األهلّية
"جامعتنا هذه أصبحت اليوم تنافس كربى اجلامعات العاملية، انطالقًا من ميثاقها العلمي والرتبوي، الذي أكدته وسار على دربه األساتذة األفاضل، لنبين كل سنة 

لبنة جديدة، فأمثرت هذه اللبنات جيًال جديدًا قادرًا على خدمة أمته وجمتمعه".
"وألنين رأيت أبناء الوطن الذين ال تسمح هلم معدالهتم بااللتحاق يف اجلامعات احلكومية يغرتبون من أجل إكمال دراساهتم العليا يف اخلارج عزمت على إنشاء أول 

جامعة خاصة يف األردن والوطن العربي، وفتحت أبواهبا الستقبال الفوج األول من طلبتها عام ١٩٩٠".
"آمل هلذه املؤسسة العمالقة أن تبقى كما عهدهتا، جامعة تربوية أخالقية، علمية، ترسم خارطة الوطن، يف قلب كل خريج، لنرفع الراية عالية خفاقة، لنفخر دومًا 

هبذه اإلجنازات العظيمة".
نبذة عن حياته

  ولد أمحد مفلح احلوراني يف ٢٧/ ديسمرب/١٩٤٢ يف باقة الشرقية - قضاء طولكرم / فلسطني، حيث درس مرحلته اإلبتدائية هناك، ثم انتقل إىل مدينة طولكرم 
ليكمل املرحلة اإلعدادية. أكمل أمحد تعليمه الثانوي أو ما يعرف باملرتك لينهي تعليمه اجلامعي يف دمشق حبصوله على شهادتي بكالوريوس يف ٤ سنوات يف ختصصي 

التاريخ واحلقوق.
  عمل يف أهبا كمدرس تاريخ، ولكونه أذكي من أقرانه نصحه أحد زمالئه من املدرسني بأن يتابع دراساته العليا. لذا سافر إىل مصر ليحصل على دبلوم يف التشريع 
الضرييب ودكتوراه يف اإلقتصاد من جامعة القاهرة - مصر، ثم عاد إىل األردن وعمل يف البنك املركزي - حيث ألف كتاب يف التشريع الضرييب حينها - وبنفس الوقت 
عمل كمحاضر، حيث يقول الدكتور أمحد " أطيح بي بسبب الواسطة من إدارة بنك تنمية املدن والقرى، وفكرت أن أنطلق يف نفس العام إىل عامل العمل احلر، وقدمت 

استقاليت من البنك املركزي لشعوري بالظلم، وهو الشعور الذي دفعين ألن أتوسع الحقًا وأصمم على النجاح يف عملي".
  كانت مدخرات احلوراني آنذاك ال تتيح له البدء مبشروعه احللم وهو إنشاء معهد للعلوم املصرفية، رغم أن حاجته للمال مل تكن تتجاوز الثالثة آالف دينار إال أنه 

استدان املبلغ وأنشأ معهد الدراسات املصرفية. ويوضح " كان األردن آنذاك يشهد هنضة مالية عززت لدي الفكرة بتأسيس املعهد ".
وبقي اهتمام احلوراني منشدًا إىل قطاع التعليم فجاء مشروعه الثاني يف هذا القطاع احليوي، ليؤسس مدارس اجلامعة اليت توسعت فيما بعد لتضم ثالثة أفرع يف عمان 
مبناطق طرببور واجلبيهة واجلامعة. وكحال أي مستثمر يتطلع إىل تنويع استثماراته، خرج فكر احلوراني للقطاع الصناعي ويقول " اشرتيت ٤٠٠ ألف سهم يف شركة 
األلبان األردنية اليت كانت شركة مسامهة بني القطاعني العام واخلاص ". ويشري إىل أن هذه الشركة كانت تعاني من الرتهل بسبب البريوقراطية احلكومية، فعمل 
احلوراني على إحالل القطاع اخلاص مكان القطاع العام يف شركة األلبان، لتتحول الشركة املرتهلة إىل ناجحة بعقلية القطاع اخلاص. ويف أواخر الثمانينيات ومطلع 

التسعينيات عاد احلوراني، الذي حيمل درجه البكالوريوس يف احلقوق واآلداب واملاجستري يف املالية والدكتوراه يف التنمية االقتصادية إىل قطاع التعليم جمددًا.
  ويقول " كانت تراودني فكرة تأسيس جامعة خاصة، كما كان احلال يف معظم دول العامل يف وقت كان األردن خيلو من أي جامعة غري حكومية ". كان التحدي 
كبريًا على احلوراني، فاجلامعة اليت كان يتحدث عنها حتتاج لرأمسال "مغامر" لكوهنا أول جامعة خاصة يف األردن وتقبل فكرة وجودها لدى الناس قد يكون صعبًا 
"عزمت على املضي باملشروع" كما يقول احلوراني، مضيفًا "اشرتيت قطعه أرض لتقام عليها اجلامعة، واقتنع مستثمرون على مضض بالدخول معي يف شراكة برأس 

املال حتى رأى املشروع النور لتكون جامعة عّمان األهلّية أول جامعة خاصة يف األردن".

توالت جناحات د. أمحد يف القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية ليصبح بذلك رجل األعمال الوحيد يف األردن 
الذي عمل يف كافة القطاعات وجنح فيها، وكان حازمًا وشعاره الدائم " الصدق واحملافظة على النوعية، وقبل 

كل ذلك التوكل على الّله .. ألن النتائج بيد الّله وحده".
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اخلرجيون واخلرجيات،،،

يف حلظات اجملد، تتواضع الكلمات أمام عظمة املشهد، مشهد مواكبكم اليت متر تباعًا لرتسم يف مساء جامعتكم ٢٦ جنمة تتألأل بعطاَءاتكم ومتّيزكم، بالتزامن مع 
حتقيق جامعتكم املرتبة (٣٠١) عامليًا يف تصنيف التاميز العاملي للجامعات، ومؤكدة طليعتها وسريها على طريق العاملية، فهي مل تقف عند كوهنا أوىل اجلامعات 
اخلاصة (تأسيسًا) يف األردن واملنطقة، بل احتفظت بصدارهتا يف مسريهتا وإجنازاهتا واستمرت بالتمّيز (فعالً ال قوالً)، بوصفها جامعةً أردنيَة املنبع وعربية العمق 
وعاملية االمتداد. وأثبتت جامعتكم جدارهتا يف شتى اجملاالت من حيث مرافقها املتكاملة، وبراجمها النوعية، وجتهيزاهتا احلديثة، وأساتذهتا وإدارييها، ومن 

خالل البحث العلمي والعملية التعليمية وخدمة اجملتمع.
    كما أثبت خرجيوها املنتشرون يف األردن وخارجه متّيزهم يف أماكن عملهم، وكذلك يف أماكن دراساهتم العليا يف اخلارج.

   لقد شهدت جامعتكم مؤخراً إجنازات كبرية ومميزة تستحق الفخر واالعتزاز، وذلك بفضل جهود العاملني فيها على خمتلف األصعدة، ففضًال عن حتقيقها مراتب 
متقدمة يف التصنيفات العاملية ومنها تصنيف التاميز العاملي للجامعات، حصلت أيضا على االعتماد األمريكي (ABET) لتخصص الشبكات وأمن املعلومات يف 

كلية تقنية املعلومات، وتعمل على احلصول على االعتماد األمريكي لتخصصات عديدة أخرى.
   كما أّن اجلامعة حاصلة على معايري االعتمادين العام واخلاص، وعلى شهادة األيزو بإصداراته األخرية، وعلى شهادة ضمان اجلودة األردنية. كما استحدثت 

العديد من اجلوائز واحلوافز يف جمال البحث العلمي، وخصصت ميزانية ضخمة لتطوير البحث العلمي.
  وقد أطلقت اجلامعة جائزة املرحوم املؤسس الدكتور أمحد احلوراني للموظف املتمّيز، وتعمل جاهدًة على تطوير الكادر البشري عن طريق االبتعاث والتدريب 

والتأهيل، وهي ذاهبة للخمس سنوات القادمة للوصول إىل اجلامعة الذكية بسياساهتا كافة، واالستغناء عن املعامالت الورقية استغناًء تاّمًا.
    وقد وّقعت اجلامعة اتفاقيات شراكة وتوأمة وتعاون مع عشرات اجلامعات العربية والدولية وعلى رأسها اجلامعات األمريكية واألوروبية، ومنها اتفاقية مع جامعة 
هارفرد األمريكية العريقة وتكاد تكون جامعتكم أول جامعة يف املنطقة ُتوّقع مثل هذه االتفاقية مع هذه اجلامعة، مما ينعكس ذلك بطريقة إجيابّية على جامعتكم يف 
شتى اجملاالت. كما وّقعت اتفاقية تعاون مع جامعة شيكاغو وكان مثارها إنشاء مركز التعليم والتعلم، وكذلك جامعة مسيث سالوت األمريكية وجامعة األكادميية 

األمريكية للرياضة.
   وعلى صعيد اجلامعات الربيطانية هناك اتفاقيات تعاون مع جامعة كوينز بلفاست وكولومبيا الربيطانية وبرادفورد وهرييوت وات إىل جانب اتفاقيات تعاون مع 

جامعة يوكام اإلسبانية وصوفيا البلغارية وآهي أفران الرتكية واجلامعة الروسية وجامعة ليرب دي بروكسل البلجيكية، والتعاون أيضا مع اجلامعات األملانية.
     أما عربيًا، فقد مت توقيع اتفاقيات جديدة مع جامعة النجاح يف فلسطني، وجامعة اخلليج يف سلطنة ُعمان، وجامعة مدينة السادات يف مصر وغريها، وأيضًا مت 

حمليًا توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة األمرية مسية للتكنولوجيا. كل ذلك إلثراء العملية التعليمية، وتعزيز مكانة اجلامعة على املستوى احمللي والعربي والدويل.
   كما أّن اجلامعة تقوم بالتزاماهتا الوطنية ومسؤوليتها جتاه اجملتمع احمللي من خالل الدعم املستمر للقطاعات كافة، ومن خالل الربامج واألنشطة والفعاليات واإلسهام 

يف التنمية، والدفع ُقُدما بالتطور االجتماعي واالقتصادي.
   وال نغفل أن اجلامعة توفر كل ما يلزم من بنى حتتية ومستلزمات حديثة للنشاطات الالمنهجية من خالل جممع األرينا الثقايف الرياضي املتفرد بتجهيزاته احلديثة. إىل 

جانب التجهيزات احلديثة حلاضنات اإلبداع واملراكز التعليمية واملختربات واملشاغل وغريها.
     كما مت افتتاح مدرجات جديدة منها مدرج الشاعر الكبري املرحوم حممود درويش ختليًدا لذكراه.

اليوم بوصفكم طليعةً مؤهلةً علماً ومعرفةً، ومسلحة وعياً وثقافةً، نأمل أن تكونوا حبجم طموح أوطانكم، وأن تكونوا أوفياء      إّن جامعتكم اليت أعدتكم هلذا 
جلامعتكم وخري سفراء هلا يف أماكن تواجدكم.

    أ ُبارك لكم ولذويكم وألسرة اجلامعة مجعاء بتخرجكم يف الفوج السادس والعشرين وأرفع بامسكم وباسم أسرة اجلامعة أمسى آيات احملبة والتأييد والوالء جلاللة امللك 
عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم على دعمه وتوجيهه املستمر لتطوير مسرية التعلّم والتعليم العايل، وعلى مواقفه الّشجاعة واملشّرفة اجتاه القدس واملقدسات.

وفقكم اهلل وسدد خطاكم للمستقبل،،،
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والوطن  األردن  اجلامعات على مستوى  أفضل  األهلّية من ضمن  أن تكون جامعة عّمان 

العربي.

عالية  عاملية  مبعايري  علــمي  وحبث  وتعلـم  تعليم  خدمات  تقديم 
جامعة  كأول   – األهلّية  عّمان  جامعة  مكانة  يعزز  مبا  اجلودة، 
للطلبة  مفضل  وكخيار  العربي-  والوطن  األردن  يف  خاصة 
لإلبداع،  داعمة  أكادمييــــة  بيئة  توفــري  طـــريق  عـــن  والباحثني، 
حقول  يف  ومتخصصة  مؤهلة  بشرية  كوادر  إعداد  يف  واملسامهة 
املعرفة املختلفة تليب حاجات اجملتمع ومتطلبات التنمية املستدامة.

النزاهة: الصدق والثقة املتبادلة بني اجلامعة ومجيع اجلهات ذات العالقة. 
الشفافية: االنفتاح والوضوح واملوضوعية يف مناحي العمل كافة. 

واإلدارية  التدريسية  اهليئتني  أعضاء  لدى  للوطن  االنتماء  تعميق  واملواطنة:  االنتماء 
والطلبة.

التنوع: قبول الطلبة، وتعيني اهليئة التدريسية واملوظفني والتعامل مع مجيع األطراف دون 
تفرقة على أي أساس.

املسؤولية االجتماعية: التفاعل مع اجملتمع بتقديم خدمات متميزة.
التعاون: تشجيع العمل اجلماعي التشاركي الفاعل يف البيئة اجلامعية.

العدالة: حتقيق العدالة يف التعامل مع شؤون اهليئة التدريسية واهليئة اإلدارية والطلبة.
اجلامعة  بإدارة  املتعلقة  والقرارات والسياسات  األفعال  قبول وحتمل مسؤولية  املساءلة: 
واحلوكمة وتطبيقها ضمن الصالحيات املناطة بكل شخص من العاملني يف اجلامعة كٌل 

ضمن موقعه.
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رئيس مجلس األمناء
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معالي السيد محمد الحوراني

رئيسًا

أ.د. ساري حمدان

أ.د. محمد القطاطشة

د. ماهر الحوراني

أ.د. يحيى فرحان

عضوًاعضوًا

عضوًاعضوًا

إبراهيم شعبان

عضوًا
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د. مصطفى ياغي

عضوًا

جمال الفاعوري خميس عطية

عضوًا

إيناس الحورانيعمر الحوراني

عضوًاعضوًا

عضوًاعضوًا

أ.د. إلهام جبر

عضوًا

أ.د. رائدة القطب

عضوًا
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

وهكذا تتواصل مواكب التطور لرتسم على جبني الوطن آية، وختط يف سفر اجملد عالمة. جامعتنا جامعة عّمان األهلّية تبقى 
منارة متميزة، متزق عباءة اجلهل، وتزين اجملتمع األردني بقالدة ِعقد ذهبية. ترفده بكفاياهتا يف الصيدلة واهلندسة والعمارة 
واحلقوق والعلوم واآلداب وإدارة األعمال والتمريض وتكنولوجيا املعلومات والعلوم الطبية املساندة، لتلبية احتياجاته وحتقيق 

التنمية املادية والبشرية.
لقد واكبت جامعة عّمان األهلّية التغري والتحديث وتسعى إىل التميز وذلك بعقد اتفاقيات أكادميية مع اجلامعات الربيطانية 
واألمريكية والروسية لتطوير كلياهتا. وأنشأت اجلامعة مركز التعليم والتعلم والذي يهدف لتطوير التدريس والرتكيز على أحدث 
األساليب يف تقييم الطلبة اعتمادًا على األحباث والدراسات احلديثة يف هذا اجملال، كما مت تأسيس مركز صحة املرأة يف جامعة 

عّمان األهلّية والذي يهدف إىل خدمة وتوعية املرأة. 
وجاء هذا العام ليتوج جهود اجلامعة الرامية إىل التطور بتصنيفها من أفضل اجلامعات العاملية يف تصنيف التاميز لتأثري اجلامعات 

.(ABET) لعام 2019، وكذلك حصول ختصص الشبكات وأمن املعلومات يف كلية تقنية املعلومات على االعتماد األمريكي
وإميانًا بالدور الريادي للخرجيني سوف تستمر اجلامعة يف إقامة مهرجان اخلرجيني السنوي لزيادة التفاعل االجتماعي بني اخلرجيني 

وجامعتهم اليت ستقدم كل عون ألبنائها اخلرجيني.
إن دور جامعة عّمان األهلّية ال يقف عند اإلعداد األكادميي والفين للطلبة بل العمل على تكوين شخصيتهم الفكرية والثقافية 
والدميقراطية واحلوار العقالني املسؤول لتكون األفضل واألقدر يف خدمة الوطن حتقيقًا ملقولة صاحب اجلاللة امللك عبداهلل 
الثاني ابن احلسني حفظه اهلل ورعاه "إنطالقًا من أن التميز مرامنا والتعليم وسيلتنا وسالحنا، فقد شكل موضوع التعليم العايل 

أحد أهم أولويتنا الوطنية بإعتباره عنصرًا رئيسيًا يف مسريتنا التنموية تتقدم مسريتنا بتقدمه وتتأخر بتأخره".
فهنيئًا لكم خترجكم وهنيئًا لكم عطاؤكم وأمنياتي لكم مبستقبل حيقق لكم طموحكم.

رئيس جامعة عّمان األهلّية
أ.د. ساري محدان  
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رئيس الجامعة
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رئيسًا  رئيس الجامعة   أ.د. ساري حمدان      
عضوًا نائب الرئيس  أ. د. سليمان اللوزي     
عضوًا عميد الدراسات العليا  أ. د. ميشيل سويدان    
عضوًا عميد كلية الهندسة  أ.د. بسام محاسنة     
عضوًا ق. أ. عميد شؤون الطلبة   د. مصطفى عطيات     
عضوًا ممثًال لكلية الصيدلة والعلوم الطبية  أ. د. يوسف بلتو     
عضوًا ممثًال لكلية الصيدلة والعلوم الطبية  أ. د. أنور مرقة     
عضوًا ممثًال لكلية اآلداب والعلوم  أ. د. صالح السلمان     
عضوًا ممثًال لكلية اآلداب والعلوم  د. حسين الطراونة     
عضوًا ممثًال لكلية العمارة والتصميم  د. ناصر أبو عنزة     
عضوًا ممثًال لكلية العمارة والتصميم  د. فراس شرف     
عضوًا ممثًال لكلية التمريض  د. سميرة الحباشنة     
عضوًا ممثًال لكلية تقنية المعلومات  د. نضال تراب      
عضوًا ممثًال لكلية تقنية المعلومات  د. عمران سالم     
عضوًا ممثًال لكلية الحقوق  د. محمد القضاة     
عضوًا ممثًال لكلية الحقوق  د. نجم الربضي     
عضوًا ممثًال لكلية الهندسة  د. صالح الخواطرة     
عضوًا ممثًال لكلية الهندسة  د. رجاء يونس     
عضوًا ممثًال لكلية األعمال  د. محمد الدويري     
عضوًا ممثًال لكلية األعمال  د. رشا القواسمة     
عضوًا مدير دائرة القبول والتسجيل  د. غالب عريقات     
عضوًا مدير دائرة الخدمات الطبية  د. عوني الشنابلة     
عضوًا مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي   أسامة قادوس     
عضوًا ممثًال عن المجتمع المحلي  م. خالد الخشمان     
عضوًا ممثًال عن المجتمع المحلي  صدام العوايشة     
عضوًا أحد طلبة الجامعة  فرح العمد/ ترجمة     
عضوًا أحد طلبة الجامعة  أحمد الهيتي/هندسة طبية   
عضوًا أحد خريجي الجامعة  فراس أبو فارس     
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نائب الرئيس
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المستشار القانوني للجامعة
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     اْفَتتحت جامعة عّمان األهلّية أبواهبا عام 1990 بوصفها أول جامعة خاصة يف األردن والوطن العربي؛ لتكون بذلك رائدة جتربة القطاع اخلاص 

يف التعليم العايل، وقد كانت وقتذاك تضم ثالث كليات هي: كلية احلقوق، كلية اآلداب وكلية األعمال (كلية العلوم اإلدارية واملالية سابقًا).
    جامعة عّمان األهلّية جامعة معتمدة اعتمادًا عامًا وخاصًا، وكذلك هي عضو يف احتاد اجلامعات العربية واإلسالمية والعاملية، وقد شهدت منذ 
إنشائها تطورًا ملموسًا إذ عملت على االرتقاء جبودة خمرجات التعليم من خالل تبين منهجيات واسرتاتيجيات تعتمد على بناء نظام ضمان اجلودة 
وفقًا للمعايري العاملية يف مجيع عماداهتا وكلياهتا وأقسامها األكادميية ووحداهتا التنظيمية، لتتبوأ مركزًا متقدمًا بني مؤسسات التعليم العايل ليس على 

 مستوى اململكة األردنية فحسب، وإمنا على مستوى الوطن العربي.
    كما عملت على تبين تقنيات املعلومات والتعلم اإللكرتوني وتوظيف ذلك يف النظام التعليمي هبدف مواكبة التطّور التكنولوجي واملتغريات اليت 

تستجد يف عصر ثورة املعلومات.
    ويف إطار السعي العلمي املستمر والعمل الدؤوب هبدف توفري ختصصات ريادية وأكادميية مميزة، وبعد مضي 29 عامًا على إنشاء جامعة عّمان 
األهلّية، أصبح عدد كليات اجلامعة عشرًا، هي: كلية الدراسات العليا، كلية احلقوق، كلية اآلداب والعلوم، كلية األعمال، كلية الصيدلة، كلية العلوم 
الطبية املساندة، كلية اهلندسة، كلية تقنية املعلومات، كلية التمريض وكلية العمارة والتصميم، باإلضافة إىل عمادة البحث العلمي وعمادة شؤون 

الطلبة. أما على صعيد التخصصات فقد وصلـت إىل ثالثني ختصصـاً على مستوى برامج البكالوريوس، موزعة على النحو اآلتي:

الكليات والتخصصات املطروحة:
اللغة اإلجنليزية وآداهبا، اللغة اإلجنليزية والرتمجة، علم النفس، الرتبية اخلاصة والرتبية البدنية والصحية. 1.  كلية اآلداب والعلوم   

2.  كلية احلقوق      احلقوق.
إدارة األعمال، احملاسبة، العلوم املالية واملصرفية، التسويق، نظم املعلومات اإلدارية واألعمال والتجارة اإللكرتونية. 3.  كلية األعمال      
هندسة احلاسوب، هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت، اهلندسة الطبية، اهلندسة املدنية واهلندسة الكهربائية.   4.  كلية اهلندسة     

علم احلاسوب، هندسة الربجميات والشبكات وأمن املعلومات. 5.  كلية تقنية املعلومات    
6.  كلية الصيدلة       الصيدلة.

العلوم الطبية املخربية، السمع والنطق وعلم البصريات. 7.  كلية العلوم الطبية املساندة   
8.  كلية التمريض       التمريض.

التصميم الداخلي، التصميم اجلرافيكي، هندسة العمارة، التصميم السينمائي والتلفزيوني واملسرحي والوسائط 9.  كلية العمارة والتصميم  
املتعددة واجلرافيك.        
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باإلضافة إىل عشرة برامج على مستوى املاجستري وهي: احلقوق، علم النفس اإلكلينيكي، العلوم الصيدالنية، أنظمة النقل الذكية، هندسة االتصاالت، إدارة 
األعمال احمللي، وإدارة األعمال املشرتك الذي ينفذ مع جامعة هرييوت وات -  كلية أدنربه لألعمال الربيطانية، باإلضافة إىل برامج املاجستري يف اإلدارة 

احلكومية (بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام)، احملاسبة والتمويل والعلوم الطبية املخربية.

واستحدثت اجلامعة يف العام احلايل ثالثة برامج متميزة على مستوى برناجمي (البكالوريوس واملاجستري) تنسجم مع متطلبات سوق العمل احمللي واحتياجاته، 
وقد متت املوافقة عليها من قبل جملس التعليم العايل، وهي:

برنامج املاجستري يف التصميم الداخلي.  - برنامج املاجستري يف القانون اجلزائي.       -
برنامج البكالوريوس يف علم التجميل.  -

فيما حصلت اجلامعة على عدة اعتمادات، وهي:
شهادة االعتمادية الدولية من جملس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا األمريكي (ABET) لتخصص الشبكات وأمن املعلومات يف كلية تقنية املعلومات.  -

شهادة ضمان اجلودة على مستوى اجلامعة واليت متنحها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل وضمان جودهتا بعد حتقيق متطلبات معايري ضمان   -
اجلودة الصادر عن اهليئة.  

.(ISO 31000:2018) حصول اجلامعة على الشهادة العاملية يف نظام إدارة املخاطر  -
حصول برامج البكالوريوس يف التخصصات اهلندسية على االعتماد من قبل احتاد املهندسني العرب.  -

اهليئة اإلدارية:
يعمل يف اجلامعة طاقم إداري متفرغ من خمتلف االختصاصات ويبلغ عددهم 412 يتوزعون على كليات اجلامعة وعماداهتا ووحداهتا ودوائرها ومراكزها 

ومكاتبها.
العمادات: عمادة البحث العلمي وعمادة شؤون الطلبة.  .1

الوحدات اإلدارية: وحدة االعتماد وإدارة اجلودة ووحدة تكنولوجيا املعلومات والتعلم اإللكرتوني.  .2
الدوائر: دائرة املوارد البشرية، دائرة القبول والتسجيل، الدائرة املالية، دائرة اللوازم العامة، دائرة العالقات العامة والدولية، دائرة اخلدمات املساندة،   .3

دائرة اخلدمات الطبية، دائرة املكتبة.  
املراكز: مركز اللغات، مركز اإلرشاد والرتبية اخلاصة، مركز جامعة عمان األهلية للسمع والنطق، مركز صحة املرأة، مركز التعليم والتعلم.  .4

حاضنة األعمال / الريادة واإلبداع.  .5
جممع األرينا.  .6
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تمثيل أعداد أعضاء الهيئة التدريسية موزعين حسب جنسياتهم
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سياستنا حنو اجلودة
تلتزم جامعة عّمان األهلّية بتطبيق "معايري ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل" والعمل هبا، وأي نظم 
جودة أخرى تتبناها من خالل استثمار الطاقات البشرية واملادية؛ لتخريج جيل متميز علميًا وسلوكيًا، قادرًا 
على التعامل مع معطيات العصر، ومواكبة املستجدات بكل كفاءة واقتدار مبا يليب احتياجات الطلبة، وميّكن 
اجلامعة من أداء دورها يف االرتقاء بالعملية التدريسية، والبحث العلمي، وخدمة اجملتمع، ومبا يسهم يف تعزيز 

مكانة األردن بوصفه وجهة تعليمية متميزة على املستويني العربي واإلقليمي.  
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مجد الخليل
سكرتيرة ديوان الرئاسة

حنان الفيومي
أمين سر المجالس

عهد الحليق 
سكرتيرة الرئيس

نيفين عبد القادر
سكرتيرة رئيس
هيئة المديرين
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مديرة الدائرة

دائرة العالقات العامة والدولية
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هبة الشرفاء
رئيسة قسم اإلعالم

منار غنيمة
موظفة

محمد الحسن
مصمم جرافيك

خالد الزعبي

رئيس قسم العالقات العامة

رنا عمايرة
موظفة و سكرتيرة

النا الدباس
موظفة

د. فيروز أبو سويلم
رئيسة قسم العالقات الدولية


