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نبذة عن حياة الراحل الدكتور أحمد مفلح الحوراني

فلسطني، حيث درس  قضاء طولكرم /  ديمسرب/١٩٤٢ يف باقه الرشقيه -  ولد د. امحد مفلح احلوراين يف ٢٧/ 
مرحلته االبتدائية هناك مث انتقل إىل مدينة طولكرم ليمكل املرحلة اإلعدادية ومن مث تعلميه الثانوي أو ما يعرف 
باملرتك وليهني تعلميه اجلاميع يف دمشق حبصوله عىل هشاديت باكلوريوس خالل أربع سنوات يف ختصيص 

التارخي واحلقوق.
معل د. أمحد يف أهبا مكدرس تارخي مث انتقل إىل مرص ليحصل عىل هشادة الدبلوم يف الترشيع الرضييب 
حيث ألف كتاب  ودكتوراه يف االقتصاد من جامعة القاهرة – مرص، ليعود إىل األردن ويعمل يف البنك املركزي - 

وبنفس الوقت معل مكحارض.  يف الترشيع الرضييب حيهنا - 
اكنت مدخرات احلوراين آنذاك ال تتيح له البدء مبرشوع احلمل وهو إنشاء معهد للعلوم املرصفية، رمغ أن حاجته 
اكن  لملال مل تكن تتجاوز الثالثة آالف دينار إال أنه استدان املبلغ وأنشأ معهد الدراسات املرصفية. ويوحض " 

األردن آنذاك يهشد هنضة مالية عززت لدي الفكرة بتأسيس املعهد ". 
وبيق اهمتام احلوراين منشدًا إىل قطاع التعلمي جفاء مرشوعه الثاين يف هذا القطاع احليوي، ليؤسس مدارس 
اجلامعة اليت توسعت فميا بعد لتضم ثالثة أفرع يف معان. وحكال أي مستمثر يتطلع إىل تنويع استمثاراته، خرج 
فكر احلوراين بالقطاع الصنايع، ويقول : " اشرتيت ٤٠٠ ألف هسم يف رشكة األلبان األردنية اليت اكنت رشكة 
مسامهة بني القطاعني العام واخلاص ". ويشري إىل أن هذه الرشكة اكنت تعاين من الرتهل بسبب البريوقراطية 
احلكومية، فعمل احلوراين عىل إحالل القطاع اخلاص ماكن القطاع العام يف رشكة األلبان، لتتحول الرشكة 
املرتهلة إىل ناحجة بعقلية القطاع اخلاص. ويف أواخر المثانينيات ومطلع التسعينيات عاد احلوراين إىل قطاع 

التعلمي جمددا. 
اكنت تراودين فكرة تأسيس جامعة خاصة، مكا اكن احلال يف معظم دول العامل يف وقت اكن األردن  ويقول " 
خيلو من أي جامعة غري حكومية ". اكن التحدي كبريا عىل احلوراين، فاجلامعة اليت اكن يتحدث عهنا حتتاج 
عزمت  لكوهنا أول جامعة خاصة يف األردن وتقبل فكرة وجودها لدى الناس قد يكون صعبا "  لرأمسال "مغامر" 
واقتنع  اجلامعة،  علهيا  لتقام  أرض  قطعه  "اشرتيت  مضيفا  احلوراين،  يقول  مكا   " باملرشوع  امليض  عىل 
املستمثرون عىل مضض بالدخول ميع يف رشاكة برأس املال حىت رأى املرشوع النور لتكون جامعه معان األهلية 

أول جامعة خاصة يف األردن ". 
الوحيد يف  بذلك رجل األمعال  والزراعية ليصبح  القطاعات الصناعية والسياحية  توالت جناحات د. أمحد يف 
األردن الذي معل يف اكفة القطاعات وجنح فهيا واكن حازمًا وشعاره الدامئ " الصدق، املثابرة ... وقبل لك يشء 

االتاكل عىل اهللا ألن النتاجئ بيده وحده "
من أقوال الدكتور أمحد احلوراين عن جامعة معان األهلية 

آمل هلذه املؤسسة العمالقة أن تبىق مكا عهدهتا، جامعة تربوية أخالقية، عملية، ترمس خارطة الوطن، يف قلب لك 
خرجي، لرنفع الراية عالية خفاقة، لنفخر دومًا هبذه اإلجنازات العظمية.

جامعتنا هذه أصبحت اليوم تنافس كربى اجلامعات العاملية، انطالقًا من ميثاقها العيمل والرتبوي، الذي أكدته 
وسار عىل دربه األساتذة األفاضل، لنبين لك سنة لبنة جديدة، فأمثرت هذه اللبنات جيلًا جديدًا قادرًا عىل خدمة 

أمته وجممتعه.
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الطيبي يحاضر في جامعة عمان ا�هلية

أهم  األخبار

عمان ا�هلية  تحتضن المهرجان الشعري السنوي السابع للشعر العراقي

من  باحلضور  األهلية  معان  جامعة  يف  قباين  نزار  مدرج  غَصّ 
إىل  لالسمتاع  والطلبة  واإلدارية  التدريسية  اهليئتني  أعضاء 
للتغيري،  العربية  احلركة  رئيس  الطييب  أمحد  د.  النائب  حمارضة 
حول املتغريات السياسية يف املنطقة، وذلك مبناسبة يوم التضامن العاملي مع الشعب الفلسطيين وذكرى االنتفاضة األوىل، 
حيث استقبل الطييب حبفاوة بالغة من احلضور وقد بدأ حمارضته بالرتكزي عىل اجلهود األردنية اليت يبذهلا صاحب 
اجلاللة امللك عبداهللا الثاين يف محاية املقدسات اإلسالمية واملسيحية وسيع جاللته احلثيث واملتواصل يف اكفة احملافل 
الدولية لدمع حقوق الشعب الفلسطيين، موحضًا أمهية الدور الكبري لألردن يف دمع القضية الفلسطينية ملا يشلكه األردن 
من ورقة ضغط كبريه عىل إرسائيل حلهثا عىل تغري سياساهتا وانهتااكهتا اجتاه الشعب الفلسطيين األعزل. مكا تناول 
يف حمارضته األوضاع السياسية بشلك عام مبينًا أن احلكومة اإلرسائيلية املتطرفة ال ميكن أن تكون طرفا ورشيًاك يف 
معلية السالم وأن ما جيري عىل األرايض احملتلة من انتفاضة تعرب عن غضب الشعب الفلسطيين الناجتة عن الظمل 
والعدوان الذي يلحق هبذا الشعب األعزل. هذا وقد بدأ االحتفال والذي نمظته معادة شؤون الطلبة بالسالم املليك وقراءة 
آيات من القرآن الكرمي ولكمة ملمثل الطلبة يف اجلامعة، وعرض فمل قصري يتناول مواقف النائب الطييب يف الكنيست 
اإلرسائيلية، ويف ختام احملارضة أدار الدكتور أنس السعود معيد شؤون الطلبة احلوار املوسع بني احملارض والطلبة فميا 

أجاب الطيب عن استفسارات احلضور ختلل ذلك تقدمي درع اجلامعة للضيف الكبري.

مع  وبالتعاون  األهلية  معان  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  معادة  نمظت 
مجعية الثقافة العربية اإلسالمية احتفالًا بذكرى املولد النبوي الرشيف.
الفرقة  قدمهتا  واليت  الدينية  األناشيد  من  مجموعة  االحتفال  مشل 
فمل  بعرض  االحتفال  فعاليات  استمكال  مت  فميا  لإلنشاد،  اهلامشية 
وثائيق عن سرية النيب دمحم ىلص اهللا هيلع ملسو عىل شاشة مرسح 

مجمع األرينا الثقايف الريايض.

جامعة عمان ا�هلية تحتفل
بذكرى المولد النبوي الشريف

برعاية سعادة سفري مجهورية العراق السابق الدكتور جواد عباس ورئيس جامعة 
يف  العرايق  للشعر  السابع  الشعري  املهرجان  فعاليات  انطلقت  األهلية  معان 

رحاب جامعة معان األهلية.

وخالل احلفل اليق الدكتور دمحم البلداوي ( منظم احلفل السنوي وممثل اجلالية 
لكمة أعرب فهيا عن خفره واعزتازه بإقامة هذا احلفل  العراقية يف اجلامعة ) 
برعاية كرمية من قبل الدكتور جواد هادي عباس سفري مجهورية العراق واألستاذ 

الدكتور صادق حامد رئيس اجلامعة.

وقد ختلل احلفل إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية لعدد من الشعراء من أبرزمه 
حازم جابر، أمحد أبو العز،  الفنان جواد الشكريج للشعر الفصيح، الشعراء : 
لبيد هاين ومعر البيايت للشعر الشعيب، وعىل هامش املهرجان مت افتتاح معرض 
من  مجموعة  واستعراض  واملجاالت،  التخصصات  مبختلف  العرايق  للكتاب 

الرسومات للطلبة املوهوبني باإلضافة إىل عرض للصور فوتوغرافية.

ويف هناية احلفل جرت مرامس تكرمي لملشاركني من الشعراء والقنوات الفضائية 
بني  التذاكرية  والدروع  اهلدايا  تبادل  إىل  باإلضافة  اإلخبارية  املواقع  وبعض 

السفري ورئيس اجلامعة.
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يوم طبي مجاني
في جامعة عمان ا�هلية

أهم  األخبار

القدس وا�قصى حاضران في جامعة عمان ا�هلية

أقامت دائرة  أ.د صادق حامد رئيس جامعة معان األهلية  برعاية 
اخلدمات الطبية وبالتعاون مع معادة شؤون الطلبة يومًا طبيًا جمانيًا 
ألعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية وطلبة اجلامعة وأفراد املجمتع 

احمليل، وذلك يوم امخليس املوافق ٢٠١٥/٢/١٧.
حيث نظم هذا اليوم بالتعاون مع عدد من املؤسسات مهنا بنك الدم 
الوطين، مركز روال للبرصيات ميثلها السيدة روال النوايسة، واملركز 
األردين األملاين لطب العيون وميثله د. ابراهمي النوايسة، أخصايئ 
والذي  الطيب  الريان  مركز  الغمن،  أبو  د. سامل  العيون ميثله  طب 
ميثله د. معر مشوط، ومركز ماي راي لألشعة التخشيصية والذي ميثله د. فراس حجاوشة، فميا اشمتلت فعاليات اليوم 
عىل حمارضة تثقيفية حول رسطان الثدي وأمهية الكشف املبكر عنه، باإلضافة إلجراء حفوصات خمربيه للسكري والدم 

والقيام بفحص للنظر ومحلة للتربع بالدم.

نمظت جامعة معان األهلية احتفالًا الستقبال الطلبة املستجدين 
.٢٠١٦ للعام الدرايس ٢٠١٥ – 

حرض احلفل  أعضاء اهليئتني التدريسية واألاكدميية ومجع غفري 
من الطلبة املستجدين  حيث أقامت معادة شؤون الطلبة حفلًا فنيًا 
والقصائد  والثقافية  الفنية  الفقرات  من  العديد  خالله  قدمت 

الشعرية اليت تفاعل معها امجلهور.

جامعة عمان ا�هلية تحتفل
بطلبتها المستجدين

نمظت جامعة معان األهلية وقفة تضامنية نرصة للقدس واملجسد األقىص املبارك 
يقوم هبا جيش االحتالل اإلرسائييل حبق  القتل املمهنج اليت  ورفضًا لسياسة 
الشعب الفلسطيين األعزل وذلك حبضور رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور صادق 

حامد وأعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية وحشد كبري من الطلبة.

عمان ا�هلية تحتفل بطلبة مركز نازك الحريري

لكية اآلداب والعلوم يف جامعة معان األهلية  نظم طلبة قسم الرتبية اخلاصة / 
احتفالًا خرييًا يف مركز نازك احلريري للرتبية اخلاصة، حيث تضمن االحتفال 

فقرات تعلميية وترفهيية وغنائية لألطفال ذوي اإلعاقة يف املركز. 
ويف هناية االحتفال وّزع طلبة الرتبية اخلاصة يف اجلامعة اهلدايا عىل األطفال.
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ورشة عمل
" الفراسة وتحليل الشخصية " 


عضاء الهيئة ا�دارية في عمان ا
هلية

أهم  األخبار

عمان ا
هلية تنظم ندوة حول " المخدرات ومخاطر ا�دمان عليها"

نمظت دائرة العالقات العامة والدولية يف جامعة معان األهلية وبالتعاون مع مركز الفراسة ورشة معل ألعضاء اهليئة 
واليت قدمها خبري عمل الفراسة السيد دمحم أبو لنب وهو أحد خرجيي  اإلدارية بعنوان "عمل الفراسة وحتليل الخشصة" 
جامعة ّمعان اآلهلية الذين تفتخر هبم، حيث ركزت عىل مجموعة من اجلوانب املختلفة من خشصية اإلنسان وسلوكه، 
فميا تناول الباحث خالل حمارضته أمهية عمل الفراسة وتعريفها وأهدافها وفوائدها عرب طرق التفكري العملية والصحيحة.

ألىق  األهلية  معان  جامعة  يف  والعلوم  اآلداب  لكية  من  بدعوة 
األسبق  والشباب  الرياضة  وزير  شقم  سعيد  األستاذ  معايل 
حمارضة بعنوان "الرياضة األردنية واقع وتطلعات"، تطرق فهيا 
األندية  تهشده  وما  األردنية  الرياضية  احلركة  واقع  إىل 
واالحتادات الرياضية من أنشطة خمتلفة وعىل اكفة املستويات 

باإلضافة ملا حققته من اجنازات عىل خمتلف الُصعد.
واستفسارات  أسئلة  عىل  الوزير  أجاب  احملارضة  هناية  ويف 
الطلبة ختللها تقدمي درع اجلامعة له تقديرًا جلهوده ومسامهاته يف 
تطوير الرياضة األردنية. حرض اللقاء معيد لكية اآلداب الدكتورة 

بمسة الرشيف وأعضاء اهليئة التدريسية ومجع غفري من الطلبة.

والعلوم  اآلداب  لكية  اإللكينييك يف  النفس  عمل  ماجستري ختصص  طلبة  نظم 
لطلبة  جبامعة معان األهلية ندوة تثقيفية حول "املخدرات وخماطر اإلدمان علهيا" 
الطالبان  قدم  حيث  الزراد،  فيصل  الدكتور  األستاذ  وبإرشاف  المتريض  لكية 
واملشلكات  وخماطره  اإلدمان  مفهوم  حول  رشحًا  عتاملة  وهنال  سالمة  مروان 

الصحية والنفسية املرتبطة به.
وتضمنت الندوة جلسة تعريفية حول مركز اإلرشاد والرتبية اخلاصة يف جامعة 
معان األهلية، والقامئ عىل تقدمي استشارات نفسية وأاكدميية وخدمات الرتبية 

اخلاصة املجانية املتخصصة لطلبة اجلامعة وأفراد املجمتع احمليل.

عرض مسرحية "عالقات حرجة" 
على مسرح جامعة عمان ا
هلية

الخشصية  الطلبة  مهارات  تمنية  عىل  األهلية  جامعة معان  من حرص  انطالقًا 
والتلفزيوين  السيمنايئ  التصممي  قسم  قدم  األاكدميية،  والقدرات  والعملية 
للاكتب  واملرسيح يف لكية العامرة والتصممي العرض املرسيح "عالقات حرجة" 
العرض  نبيل اخلطيب. حيث ميثل  األردين  لملخرج  بيليه،  كريستوف  الفرنيس 
الذي قدم عىل مرسح األرينا منوذجًا لملرسح الفرنيس الذي يشلك خصوصية 

واحضة متتد من جذوره اللكاسيكية البعيدة إىل االجتاهات احلديثة.
خطته  يف  واملرسيح  والتلفزيوين  السيمنايئ  التصممي  قسم  ويسىع  هذا 
املستقبلية إىل تقدمي مجموعة من العروض الفنية السيمنائية واملرسحية استنادا لالتفاقيات اليت ابرمها مع مؤسسات املجمتع املدين 

اليت تعىن بالثقافة والفنون .

وزير الشباب والرياضة ا
سبق يحاضر في جامعة عمان ا
هلية
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ندوة حول
" الشهادات المهنية " 

في عمان ا
هلية

أهم  األخبار

رئيس جامعة عمان ا
هلية يلتقي بالملحق الثقافي الروسي

العلوم  جمال  يف  املهنية  "الهشادات  بعنوان  حمارضة  األهلية  معان  جامعة  يف  واملالية  اإلدارية  العلوم  لكية  عقدت 
احملاسبية " CPA, CMA, CIA "، للسيد حامت القوامسي املدير التنفيذي لرشكة KPMG األردن، حتدث خالهلا عن 
أمهية السيع للحصول عىل الهشادات املهنية ملا هلا من تأثري كبري يف إكساب الطلبة املهارات واخلربات الرضورية اليت 
متكهنم من ولوج سوق العمل بيرس وهسولة. وخالل احملارضة قدم القوامسي منحتني لدورات الهشادات املهنية للطالبني 
األول والثاين يف قسم احملاسبة، وباإلضافة لعرش فرص تدريبية لطلبة القسم. حرض احملارضة واليت نمظهتا د. 

ايناس العبادي أعضاء اهليئة األاكدميية يف اللكية ومجع من طلبة اللكية.

التىق أ.د صادق حامد رئيس جامعة معان األهلية بالسيد فادمي زاخيكوف امللحق 
الثقايف ومدير املركز الثقايف الرويس يف معان، حيث مت حبث جماالت وآفاق 
التعاون مع اجلامعات الروسية والسيع لعقد اتفاقيات ثنائية عملية وثقافية بني 
اجلامعة ومثيالهتا من اجلامعات الروسية، وحبث العمل يف فتح براجم مشرتكة 

لتعلمي اللغة الروسية لطلبة اجلامعة وأبناء املجمتع احمليل.

إيناس  السيدة  والدولية يف اجلامعة  العامة  العالقات  اللقاء مديرة دائرة  حرض 
احلوراين.

طلبة عمان ا
هلية ينفذون حملة " الخير يجمعنا"

اسمترارًا للحمالت اخلريية اليت تنفذها جامعة معان األهلية خالل فصل الشتاء 
مبادة  امللتحقني  والعلوم  اآلداب  لكية  طلبة  نظم  احمليل،  املجمتع  أبناء  خلدمة 
قاموا  حيث  دافئ،  أجل فصل شتاء  من  "اخلري جيمعنا"  الوطنية محلة  الرتبية 

بتوزيع املدافئ والبطانيات عىل معال النظافة العاملني يف اجلامعة.
االجمتاعية  العلوم  قسم  من  بدرخان  سوسن  د.  امحللة  هذه  عىل  أرشف  وقد 

واإلنسانية يف لكية اآلداب والعلوم.

جامعة عمان ا
هلية تستضيف د. رنا الدجاني

استضافت لكية اآلداب والعلوم يف جامعة معان األهلية الدكتورة رنا الدجاين 
األستاذ املشارك يف اجلامعة اهلامشية واملتخصصة يف بيولوجيا اخللية، حيث 
ناقشت خالهلا  النجاح"،  مفهوم  النظر يف  إعادة  "حنو  بعنوان  ألقت حمارضة 

مفهوم النجاح وعوامله.
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جامعة عمان ا�هلية
تنفذ حملة كسوة الشتاء

أهم  األخبار

"تدمير التراث العراقي" محاضرة في جامعة عمان ا�هلية

التاكفل  معاين  تعزيز  األهلية يف  جامعة معان  من حرص  سعيًا 
والرتامح بني أبناء جممتعنا األردين، نفذت اجلامعة محلة كسوة 
توزيع  السلط، حيث مت  مدينة  البقعة وضوايح  الشتاء يف خممي 

املدافئ واحلرامات لعدد من األرس احملتاجة.

بدعوة من لكية العامرة والتصممي ألىق أ.د إحسان فتيح حمارضة مصورة عن 
تدمري املوروث الثقايف يف العراق منذ بدء االحتالل األمرييك عام ٢٠٠٣، مسلطًا 
الضوء عىل أبرز حاالت التدمري اليت مشلت املتاحف والقصور واملكتبات العامة 

والوثائق التارخيية ملؤسسات الدولة.
وقدم يف هناية احملارضة عدد من التوصيات أمهها تأسيس مؤسسة أو جملس 
هو  أولوياته  أحد  لتكون  العراق  يف  الثقايف  واملوروث  اآلثار  محلاية  أعىل 
تدمري  شارك يف  من  وحماسبة لك  املرسوقة  الفنّية  واألمعال  اآلثار  اسرتجاع 

املمتلاكت الثقافية أو هتريهبا خارج البالد.

بازار للكتاب في جامعة عمان ا�هلية

افتتح أ.د صادق حامد رئيس جامعة معان األهلية بازار الكتاب والذي نمظته لكية 
اآلداب والعلوم وبالتعاون مع معادة شؤون الطلبة يف مبىن القبول والتجسيل.

إطالق مبادرة " أرتقي �ني أردني " من جامعة عمان ا�هلية

شاركت جامعة معان األهلية وبالتعاون مع مديرية األمن العام يف بدأ فعاليات 
عنوان:  حتت  أردين)  ألين  (أرتيق  الوطنية  املبادرة  من  الثانية  املرحلة  إطالق 

اإلنرتنت عاملك .. امحي نفسك. 
وذلك  بفرحك"  تقتلين  "ال  وثيقة  عىل  بالتوقيع  الطلبة  قام  الفعاليات  هناية  ويف 

لرفض فكرة إطالق األعرية النارية يف املناسبات االجمتاعية.

محاضرة "المنشآت المعدنية" في عمان ا�هلية 
نمظت لكية العامرة والتصممي يف جامعة معان األهلية وبالتعاون مع رشكة جنار 
 (Steel Structures) املعدنية  املنشآت  التجارية حمارضة  حول  الصناعية 

واستخداماهتا عىل خمتلف األصعدة احلرضية والعمرانية.
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ورشة عمل "3D Unity " لطلبة
كلية تقنية المعلومات في عمان ا�هلية

أهم  األخبار

ورشة  " الفيلم القصير وتأثيره في الثقافة المعاصرة " في جامعة عمان ا�هلية

انطالقًا من رؤية جامعة معان األهلية يف فتح قنوات احلوار 
والتعاون مع املؤسسات األاكدميية نمظت لكية تقنية املعلومات 

وبالتعاون مع مؤسسة App Trainers ورشة معل حول 
التطورات اليت يهشدها قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

."Unity 3D" بعنوان

الفيمل  نمظت لكية العامرة والتصممي يف جامعة معان األهلية ورشة معل " 
القصري وتأثريه يف الثقافة املعارصة "، لتدريب طلبة قسم التصممي اجلرافييك 

عىل مهارات إعداد الفيديو من خالل الدجم بني أحدث إصدارات براجم 
 Photoshop CC - After Effects CC - اجلرافيك واليت من أمهها

Maxon Cinema 4D والرتكزي عىل إعدادات (Time Line) مكحور 
رئييس لتنفيذ املنتج اإلبدايع املسهتدف.

لقاء تنويري للطلبة الكويتيين الدارسين في جامعة عمان ا�هلية
التىق أ.د صادق حامد رئيس جامعة معان األهلية ومدير القبول والتجسيل يف 
اجلامعة صباح يوم األحد املوافق ١١/٨/  ٢٠١٥ الطلبة الكويتيني يف مرسح نزار 
قباين، وقد حرض اللقاء الدكتور دمحم الظفريي رئيس املكتب الثقايف الكوييت 

يف معان وذلك يف إطار لقاءاته الدورية مع الطلبة الكويتيني فهيا.

محاضرة حول
"مسابقة JO Green" في عمان ا�هلية

محاضرة حول
" تأثير التكنولوجيا " في عمان ا�هلية

استضافت معادة شؤون الطلبة يف جامعة معان األهلية أبطال العامل يف رياضة 
األخشاص ذوي اإلعاقة ومها هسيل النشاش ومعزت اجلنيدي، وذلك هبدف تعزيز 

ونرش ثقافة الويع حول قضايا األخشاص ذوي االحتياجات اخلاصة.

عمان ا�هلية تستضيف
البطلين معتز الجنيدي

وسهيل النشاش
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تمريض عمان ا�هلية
يشارك في مبادرة التغيير

أهم  األخبار

(فن المناظرة في مجال نزاهة االنتخابات) في عمان ا�هلية 

شاركت لكية المتريض يف جامعة معان األهلية مببادرة "التغيري" 
للعاملني يف القطاع اليحص، واليت هتدف إىل رفع املستوى 
اليحص بشأن رسطان الثدي وتغري السلوك املطلوب وإجراء 

حفوصات للكشف املبكر.

نمظت لكية احلقوق يف جامعة معان األهلية دورة تدريبية بعنوان (فن املناظرة 
وذلك بالتعاون مع "التحالف الوطين رشيد للزناهة  يف جمال نزاهة االنتخابات) 

وبدمع من املجلس الثقايف الربيطاين.  والشفافية" 

فعاليات "كرفان التطوع"  في جامعة عمان ا�هلية

العريب  الشباب  "متطوعني  مرشوع  فعاليات  األهلية  معان  جامعة  استضافت 
ملستقبل أفضل" والذي مت تنظميه من قبل مكتب متطويع األمم املتحدة يف األردن 
واهلادف إىل تهسيل مهمة مشاركة الشباب يف السالم العاملي والتمنية البرشية 
قدراهتم  لتحقيق  الشباب  ومساعدة  التطويع  العمل  خالل  من  املستدامة 

االجمتاعية واالقتصادية والبرشية الاكملة.
حيث يعرض املرشوع نشاط كرفان التطوع من خالل تقدمي العرض املرسيح 
القامئ عىل نرش فكرة العمل التطويع املَُمهنج وتعريف الطلبة  "حامهيا حرمهيا" 

بأسس العمل التطويع وأهدافه السامية.

ورشة عمل لدعم مشاريع
التخرج في جامعة عّمان ا�هلية

لقاء يجمع بين طلبة كلية العلوم ا�دارية
والمالية في عّمان ا�هلية وعميدها
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المركز الثاني
لطلبة عمان ا�هلية

في مسابقة
" الفاعلية والفلم القصير "

أهم  األخبار
إتفاقيات

مذكرة تفاهم بين
عّمان ا�هلية والشرق البياني

بازار خيري في
جامعة عمان ا�هلية

إتفاقية تعاون بين جامعة عّمان ا�هلية
والمجلس الثقافي البريطاني

مذكرة تفاهم بين عّمان ا�هلية
 وجمعية المعماريين ا�ردنيين

مذكرة تفاهم بين جامعة عّمان ا�هلية وجامعة المدينة العالمية

إتفاقية تعاون بين جامعة عّمان ا�هلية
وجمعية أصدقاء اللويبدة الثقافية
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عّمان اهلية توقع مذكرة تفاهم
مع نقابة الفنانين اردنيين

إتفاقية تعاون مشترك
بين عّمان اهلية

والعلوم والتكنولوجيا اليمنية

اإلتفاقيات
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ان األهلية إكتشف جامعة عمّ

اخلاصة  والرتبية  اإلرشاد  مركز  تأسيس  مت 
عام  بدايات  يف  األهلية  معان  جامعة  يف 
إىل  هتدف  ريادية  مبادرة  بوصفه   ،٢٠١٥
املجاالت  خمتلف  يف  اجلامعة  طلبة  مساعدة 
األاكدميية والنفسية واالجمتاعية، وذلك هبدف 
وغنية  للطلبة،  متوازنة  جامعية  حياة  حتقيق 
باخلربات اإلجيابية. مكا ميتد معل املركز حنو 
خدمة األفراد يف املجمتعات احمللية من خارج 
كفاءات  توظيف  خالل  من  وذلك  اجلامعة، 
اجلامعة وإماكناهتا هبدف املسامهة يف تمنية 
املجمتع احمليل ومساعدة األفراد واملؤسسات 
يف هذا املجمتع. وتأيت هذه اجلهود منجسمة 
مع رسالة جامعة معان األهلية وأهدافها يف 
يف  بطلبهتا  االهمتام  حنو  الطاقات  توجيه 
خمتلف جماالت حياهتم خالل مرحلة الدراسة 
املجمتع  بأفراد  االهمتام  وكذلك  اجلامعية، 
بأمهية  اجلامعة  من  إميانًا  وذلك  احمليل، 
وخدمة  طلبهتا  رعاية  يف  الريادي  دورها 

األفراد يف املجمتعات احمللية.
لقد تبىن مركز اإلرشاد والرتبية اخلاصة منذ 
العمل  يف  اخلاص  شعاره  األوىل  انطالقته 
انجسامًا من املركز مع  (معًا .. عائلة واحدة) 
توجهات جامعة معان األهلية .. البيت الكبري 
الواحدة،  األرسة  أفراد  مجيع  يضم  الذي 
وإميانًا منه بأمهية النشاطات اليت يقوم املركز 
املجمتع  وأفراد  اجلامعة  لطلبة  بتقدميها 

احمليل، ومن األمثلة عىل هذه النشاطات :
التكيف  عىل  اجلامعة  طلبة  مساعدة   .١
االجمتايع والنفيس مع بيئة اجلامعة مكجمتع 
جديد متنوع، وما قد يتضمنه هذا التكيف من 
أو  الدراسة  أعباء  عن  ناجتة  نفسية  ضغوط 

مشاعر االغرتاب. 

واالجمتاعية  النفسية  االستشارات  تقدمي   .٢
فهيا  والعاملني  اجلامعة  لطلبة  والدراسية 

وأفراد املجمتع احمليل.
مع  التعامل  عىل  اجلامعة  طلبة  مساعدة   .٣
املشلكات املرتبطة بالتعمل مثل تدين التحصيل 
مرتبطة  خاصة  حاجات  وجود  األاكدميي، 
اجلمسي  أو  المسيع  أو  البرصي  بالضعف 
األاكدميي  التحصيل  عىل  سلبًا  تؤثر  اليت 

للطالب. 
٤. تخشيص حاالت صعوبات التعمل والقراءة 
املجمتع  وأفراد  اجلامعة  طلبة  لدى  والكتابة 

احمليل. 
لدى  التعرث األاكدميي  التعامل مع حاالت   .٥
طلبة اجلامعة ، وبناء اخلطط العالجية ومتابعة 

تنفيذها.
٦. تقدمي مجموعة من اخلدمات ألفراد املجمتع 
عن  املبّكر  الكشف  تتضمن  واليت  احمليل 
إجراء  التعمل،  وصعوبات  المنائية  اإلعاقات 
قياس للقدرات العقلية واالضطرابات السلوكية 
واالنفعالية لدى طلبة املدارس، وكتابة التقارير 
التخشيصية، تقدمي التوصيات عن املامرسات 
ومن  املناسبة،  الرتبوية  واخليارات  األاكدميية 
مث اإلحالة إىل مقديم اخلدمات عند احلاجة.

ويف الهناية، بيق أن نقول أن تنفيذ مثل هذه 
يف  املتخصصة  اخلدمات  وتقدمي  النشاطات 
جمانًا  يمت  اخلاصة  والرتبية  اإلرشاد  مركز 
وبأعىل درجات املهنية واخلصوصية، ألن هذا 
املركز جزء من العائلة الكبرية .. جامعة معان 

األهلية .
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رثاء د. أحمد احلوراني

سادَ الظّالمُ و نُورُ اهللا ال خيَىف
ودُموعُنا بِفُراقِ مِشاكةٍ تيضءُ الكَونَ لن تَشىف

قُلْ هذه األمعارُ مَرسومٌ هنِايهتُا
فَلن نَبىق ولن تَبىق خَزائننا

ولن نَرىق سِوى بالعِملِ و اإلميانِ والفُضىل
فقدنا اليومَ نِرباسًا

فقدنا اليومَ إحساسا
فقدنا مَمجنََ األدابِ واألخالقِ واحلُسىن

فقدنا أمحدَ الباين
فقدنا زهرَ نَيسانِ

نَمظنا أمجلَ األبياتِ يكَ تبىق بِوجداين
لتَرسي  يف خمُيليت ويف عَقيل ورشِياين

املوتُ وِرثُ الشائبنيَ ودَرهبُُم
وفَريضَةُ اخلَالّقِ مُنذُ نَشأتِ أمَّيت

يا صاحِبَ اللَّحنِ املُقدَّسِ بيننا
يا عازِفَ األجمادِ صُنتَ عُروبيت
ما زالَ صوتُكَ يف مآذِنِ رصَحِنا

هيَمي بِدَميع يَستفيقُ بِـلوعَيت
ظلَّت حُروفُك يف القُلوبِ تُدرَّسُ

وحُروفُ غَريِكَ يف أواخِرِ عِصمَيت
أنتَ املُسطِر يف دفاتِرِ بأسِنا
أنتَ املُريب حِنيَ تاهت أميت

# دمحم_العتوم 
٢٠١٦/١/١٢

غَنَّيتَ لألملِ المطوحِ و مك ترى
مِن شاعرٍ يف لكُِ رصَحٍ هيَتفُ ؟

ورَفعتَ راياتِ احملَبَةِ بيننا
والباحِثونَ عن احملََبَّةِ أرسفوا

وثَبَتَّ حِنيَ املائِلونَ متايلوا
ورَخستَ حنيَ اجلاهِلون ختَلَّفوا
وخمشَتَ بالرأيِ املُسدَدِ دامئًا
وباألذهانِ ظَلَّت حُروفُكَ مَوقِفُ

هذا الرُثاءُ مِنَ الفُؤادِ حبُورُهُ
ومن العُيونِ الدامِياتِ األحرُفُ

فإذا رَثيتُكَ فالرثاءَ لشاعِرٍ
ما زالَ من قَطَراتِ عِشقِكَ يرشُفُ
ماذا أقولُ و يف اجلوارِحِ غَصّةٌ

والذكرياتُ كثريةٌ ال تُسعِفُ
فكتبتَ عينّ يف املجلَةِ يَومها

ومسَعتُ أبياتَ املدحيِ املُنصِفُ
يا أمحد يا أيب احلاين الذي

عيلَّ وعلينا منْ اكنَ مِثلَكَ أرئفُ
يا أهيا الصِدّيقُ يا مقَرَ الدُىج
يا من له لكُُ الكواكِبِ تُكسَفُ
العنيُ بعدَكَ مل جيَفَّ نَزيفُها

إن العُيونَ عىل الغوايل تُذرَفُ
لك لكُُ فَضلٍ سوفَ جتُزى خَريه

ولكَ اجلِنانُ العالياتُ تُزخرَفُ
سأظلُ أكتبُ عنك ما طالَ املدى

ألدرِسَ األجيالَ من هو أمحدُ

أستاذُنا ووزيرُنا
ومعَيدُ العملِِ يف تارخيِنا
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       "هذا الولد له مستقبل ورح يطلع منه ... أنا بورجيمك بكرى مني رح يكون"
مل تكن تلك إال مجلة ال تستند إىل واقع أو أمر مملوس خرجت من مف والدي رمحه اهللا تعاىل وأسكنه فسيح جنانه، 
فمل يستند لتحصيل عيمل أو هشادة تقدير بالعكس اكنت، تناقض العديد من احلقائق، إال أن صداها مازال إىل 
اآلن يف أذين، الشاهد أين مل أكن من الطلبة أحصاب العالمات العالية أو االجهتاد مكا هو حال بايق إخويت إال 

أنه اكن دوما مرصًا علهيا حماججًا دون منطق مملوس ومراهن دون برهان . 

وملا اكنت والديت مجتعنا حوهلا يف فقرة الرباجم الدينية اليت اكنت أساسية يف مزنلنا اسهتواين قصة رواها أحد 
وكأنه خياطبين ويقول ما كنت تتساءل عنه له تفسري .  رجال الدين عن عمل عريب قدمي يقرا اإلنسان ككتاب مفتوح !!! 

أذكر حيهنا إين اشرتيت أول كتاب يف معر اخلامسة عرشة واكنت سابقه من نوعها  وكنت أجلس وحيدًا مع كتايب !! 
اسهتواين كيف من املمكن أن منتلك أنفسنا إن أيقنا ما يف داخلها. 

حقا لقد اكن تذبذب مستوى حتصييل العيمل  يأرقين،  فأيضًا أذكر جيدا مريب صيف حني قال يف اجمتاع أولياء 
األمور ال نريد منه أكرث من أن يسمتر مكا هو يف دراسته؛ فلهذه العبارة األثر الكبري يف نفيس مما جعلين افكر 
مفن طالب مشاكس إىل طالب جمهتد ومن أعوام املدرسة الضبابية اىل أعوام  مرارًا وتكرارًا الكتشاف نفيس !! 

جامعيت الرائعة. 

عندها وجدت نفيس أقف يف أكرب قاعة جبامعيت احلبيبة اليت اكنت من مضن أحد اخليارات العشوائية اليت كنت 
ارتكهبا وامجل املواقف اليت ال تنىس من ذاكريت عندما دفعين البـروفيسـور حمـمـد الشـورى إللقاء حمارضة عن 
عمل الفراسة بعد نقاش طويل داخل القاعة وخارجها فهو صاحب خشصية قيادية ليس من الهسل إقناعها؛ واكنت 

تلك احملارضة املفتاح األول لبدأ مسرييت.

إال أن ليايل طوال من البحث والشغف يف عامل االنسان اسهتوتين كثريًا أعطاين احلجة القوية ألكون أول حمارض 
بعمل الفراسة احلديث فقد اشتعل الشغف أكرث وأكرث لدرجة اين تعملت اليوغا والكونغ فوا ليك أطارد ما أراه حملًا 

وسيتحقق، وال أنىس عدد الكتب واألحباث اليت قرأهتا بلغيت األم واللغات أخرى.

بدأت مسرييت يف عمل الفراسة من خالل معيل بالبداية الذي اكن يتيح يل أن أقابل أكرب عدد من األخشاص ومن 
خمتلف الرشاحئ ألطبق ما اسهتواين واحقق حيمل الذي اريده وأمارس ما توصلت له الدراسات يف عمل الفراسة . 

محـمـد أبـو لبــن
مؤسس مركز الفراسة

G.A.T.C مدرب دويل معمتد
باحث متخصص يف ربط علوم الفراسة بالربجمة اللغوية العصبية

العدد

خريج
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أقوم بإمكال األحباث  الذي من خالله  الفراسة األول يف األردن والعامل  بتأسيس مركز  وبعد عرشة أعوام بدأت 
وجتديد عمل الفراسة باإلضافة إىل عقد دورات وورش معل وملتقيات لتعريف املجمتع بعمل الفراسة الذي من خالله 
يستطيع لك إنسان االستدالل بالظواهر اخلارجية ملعرفة الظواهر الداخلية أي االستدالل عىل تكوين النفس البرشية 
وتفسري السلوك من خالل شلك الوجه والعني واألنف والطول، وأمهها مزاج اليد والعديد من المسات األخرى ولنرش 
طريقة التفكري الصحيحة عن طريق الدماغ كطاقة تفكر للربط ما بني العقل واجلسد كطاقة والروح كنتيجة للوصول 

إىل أعىل درجات احلقيقة  والتفوق والمتزي واإلبداع. 
ومعلًا مين للتغري حنو األفضل اكنت الفراسة يه الطريقة األمثل الكتشاف القدرات والطاقات املكنونة يف داخلنا 
ألجل تطوير نقاط قوتنا واضافة مهارات حلياتنا ليك توامئ أهدافنا لنستطيع مواكبة العامل وحنجز ألنفسنا مقعدًا 

متقدمًا يف هذا العامل الكبري.  
ومن بعض اجنازايت :

١. خترجي عرشة أفواج من دورات طلبة الفراسة. 
ميكن محتيله عىل اهلواتف الذكية وهذا هو أول برناجم يربط  الفراسة عمل النخبة )  ٢. تصممي برناجم إلكرتوين ( 

العديد من املفاتيح لتحليل اإلنسان وخشصيته.
٣. عقد ملتقيات وورش معل دورية تربط الفراسة وتطبيقات احلياة وتمنية الذات. 

٤. تقدمي استشارات متخصصة للرشاكت واملؤسسات من حيث اختيار املوظفني للوظيفة املناسبة وتقدمي النصح 
واإلرشاد األمثل لملوظف.  

٥. تقدمي االستشارات لتحديد التخصص بعد الثانوية العامة.
٦. تقدمي االستشارات يف املجاالت احلياتية باإلضافة حلل املشالك واالضطرابات اليت يواجهها الفرد يف حياته 

من حتديات. 
ولكاء بيجوا ومازدا ". ٧. مدير مبيعات مصنع النواة ومرشف مبيعات اخلياط جروب " 

فميا اكنت العودة والوقوف عىل مرسح نزار قباين يف جامعة معان األهلية إللقاء حمارضة حول عمل الفراسة وحتليل 
الخشصية األثر األكرب يف نفيس بعد ميض لك تلك الفرتة، املرسح الذي لطاملا حرضت به العديد من احملارضات 

والفعاليات طوال سنوايت اجلامعية.
انا حاصل عىل درجة الباكلوريوس يف العلوم املالية واملرصفية من جامعة معان االهلية دبلوم عايل يف الذاكء 
الوجداين من األاكدميية الدولية للتدريب واالستشارات يف اململكة املتحدة / إجنلرتا، دكتوراه حبثية متخصصه بربط 
جديد بيهنا وبني الفراسة احلديثة يف الربجمة اللغوية العصبية من اململكة املتحدة / إجنلرتا حاصل عىل مدرب معمتد 

. INLPTA ASSOCCIATION من أاكدميية الكونغفو الدولية
مك حنن حمتاجون لفرصة .. للكمة تدفعنا هذا ما فعله والدي ميع وأمكلته جامعيت احلبيبة لقليب لك ما حققته اآلن 

هو اكن رهن هذه اإلشارات اليت منحين إياها ريب فله امحلد والشكر دوما وابدا.
مثابرتك رس جناحك؛ إرصارك رس تفوقك، وصربك رس متزيك، وتبىق جامعيت يه املنرب األول الذي وقفت عىل 

مرسحها واصبحت # الفراسة_طريقة_حياة .

 

العدد

خريج
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املوافق  االثنني  يوم  األهلية  معان  جامعة  إحتضنت 
الدكتور  الراحل  مؤسهسا  تأبني  حفل   ٢٠١٦/٢/٢٩
أمحد مفلح احلوراين حبضور عدد من الوزراء واألعيان 
أمعال،  ورجال  واقتصاديني  ومستمثرين  والنواب، 
وحمبيه  وذويه  أصدقائه  من  عدد  إىل  إضافة  وفنانني 
احلفل  ابتدأ  حيث  الثقايف.  األرينا  مرسح  عىل  وذلك 
بتالوة آيات من الذكر احلكمي تبعها عرض لفمل عن حياة 
د. احلوراين ومواقفه وأقواله، ختلله عدد من اللكامت 
مشاعرمه  عن  أعربت  وذويه  أصدقاؤه  ألقاها  املؤثرة 
احلزينة لفقدمه الصديق والرفيق، افتتحها الدكتور عايد 
مفلح احلوراين األخ األصغر والذي اكن لملرحوم فضل 
هيلع برتبيته وتعلميه، حيث حتدث خالل لكمته عن سرية 
وإجنازاته  ومطوحه  ومعله  تعلميه  ومراحل  الفقيد 
املتينة،  وعالقهتم  االستمثارية  مشاريعه  إىل  باإلضافة 
فاكن د. أمحد رمحه اهللا مبثابة األب واألخ والصديق 
وامللهم له، واستهشد بأقوال كثرية لملرحوم مهنا قوله " 
األموال"  إدارة  من  بكثري  أهسل  املال  عىل  احلصول 
مع  األمور  صغائر  يف  تتدخل  أن  إياك  قوله"  وكذلك 
املوظفني واملؤمتنني عىل أموالك بل حاسهبم عىل نتاجئ 
صاحل  دمحم  السيد  ملعايل  لكمة  تالها  أمعاهلم". 
احلوراين رئيس هيئة األوراق املالية والصديق املقرب 
مع  عالقته  عن  تطرق خالهلا  احلوراين  للدكتور أمحد 
املرحوم واليت بدأت عندما التحقا بالبنك املركزي وعدد 
الفقيد  ترمس خشصية  اليت  والسلوكيات  املواقف  من 
عىل  املذهلة  وقدرته  تفكريه  ومعق  ومطوحه  الفريدة 
الوقت  يف  املناسب  القرار  واختاذ  املستقبل  تصور 
نواة  لتكون  متهيدًا  جامعية  لكية  كتأسيس  املناسب 
اجلامعة  رئيس  حامد  صادق  أ.د  واستذكر  جلامعة. 
العربية  القامات  كأحد  احلوراين  أمحد  د.  املرحوم 
الشاخمة والذي أسس هذا الرصح العيمل لتبىق   

جامعة معان األهلية مكا أحهبا الفقيد منارة عمل ومتزي
وعطاء، مكا أشار إىل أن اجلامعة بلك ما فهيا من برش 
وجشر وجحر تفتقد املرحوم الذي اكن له لك الفضل يف 
تعظمي مسريهتا وتطورها. فميا أضاف معايل الدكتور 
"الرجل  األردين  املركزي  البنك  حمافظ  فريز  زياد 
موته  بعد  وحمبيه  أصدقاؤه  يستذكره  من  هو  العظمي 
باسمترار، ومك من األموات رمغ رحيلهم يسكنوننا وال 
ننفك عن ذكرمه وكأهنم مل يفارقوا احلياة". واستعرض 
حمطات مضيئة يف حياة الفقيد وكفاحه للوصول إىل 
ما وصل إليه من اجنازات عظمية. فميا ألىق لكمة آل 
الفقيد السيد ماهر أمحد احلوراين االبن األكرب للفقيد 
رحب  حيث   ( للجامعة  املديرين  هيئة  رئيس  (نائب 
باحلضور وأثىن عىل من حتدثوا وقال: نلتيق اليوم يف 
حفل تأبني راحل كبري ورائد من الرواد املؤسسني يف 
احملبة  عىل  مجعنا  األخرى  وامليادين  العمل  ميدان 
 . والوفاء  احملبة  عىل  اليوم  وجيمعنا   .. والعطاء 
لقد عملنا املرحوم أن الفشل يف أي مرشوع  وأضاف: 
احلياة  النجاح يف  واملهم  احلياة  الفشل يف  يعين  ال 
ذاك...مستهشدا  أو  املرشوع  هذا  يف  النجاح  وليس 
بقول املرحوم يف خاطرة كتهبا بعنوان "احلياة بني الغد 
القريب واألمس البعيد"حيث يقول: لكام اكن العمل الذي 
اختاره اإلنسان واقعيا وجممتعه حباجة إليه لكام اكن 
الصاعد  اجليل  أنصح  وهنا   .. أكرث  مضمونا  النجاح 
بعدم السيع وراء األوهام ألنه ال جيين إال اخلسارة 
وإذا   .. األرض  ورجليه عىل  واقعيا  يكون  وأن  والندم 
أخفق يف مرحلة من مراحل حياته وفشل يف حتقيق أي 
من األهداف فال حيزن ويفقد األمل ويضع نصب عينيه 
من  املزيد  متنحك  عليك  تقيض  ال  اليت  الرضبة  أن 
القوة". مكا وجه التحية لشقيقه الدكتور معر احلوراين 

عىل جهوده ومواقفه اليت تبعث عىل االعزتاز .

حفل تأبين مهيب للمرحوم

مؤسس جامعة عّمان ا�هلية
أول جامعة خاصة في ا�ردن والشرق ا�وسط

املوافق االثنني  يوم  األهلية  معان  جامعة  جامعة معان األهلية مكا أحهبا الفقيد منارة عمل ومتزيإحتضنت 

مؤسس جامعة عم
أول جامعة خاصة في ا�ردن والشرق ا�وسط
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يغضب يغنييل .. وانت زي ابوي .. شو رأيك تغنييل 
طاملا إحنا راحيني عىل فرح.. فينتفض ويرد بليك بدك 
تلك  وتأيت   .. نزلين  نزلين  ولك،  انكب  اطبلك مكان.. 
اللحظة يسكت فهيا قليال.. يفكر، هيدأ ويسألين "طب 
فأنشدت له مااكن ينشد والدي  شو اكن يغنيلك أبوك؟" 
"هيودي  حقيقة عند الغضب .. اذ اكن هييجن بالبدوية: 
وش لك عندنا.. تغري علينا القايله وان قدر اهللا نذحبك 
عند احلرم وديارنا وايل ميوت خليه ميوت، خليه يزور 
ذكرت  عندما  املرحوم  دمعة  نزلت  عندها  املقربة.." 
من  خرج  نعم   . دامئا  قلبه  يف  اكنت  ألهنا  فلسطني، 
يف  خالدة   ، قلبه  من  أبدا  خترج  مل  لكهنا  فلسطني 
مضريه خلود احلق، ومن دراسة مقح بالده ينتقل إىل 
دراسة توسيع أفاقه فالفقر صوت يلهب ظهره الطاحم 
فقد قرأ أن النوابغ واجلبابرة وأعامظ الرجال اكنوا من 
الذين عاشوا يف اخليام واألكواخ وأذاقهم الدهر لباس 
لكمته  واختمت  وتعمل..  درس  هكذا  والفقر..  اجلوع 
خماطبا الفقيد بالقول : اترك الوجع لنا ، ومن قرير العني 
املمطئنة  الروح  أيهتا  فيا   .. العظمي  العرش  ظل  يف 
ارجيع إىل ربك راضية مرضية ... ومبعراج رجوعك 
إىل الرفيق األعىل وأنت بثوب إحرامك ... أمكل فريضة 
طوافك عىل أسوار القدس وضياء األقىص ... وكرب ( 
.. عائدون عائدون ... فوعد  (اهللا ربكا )  اهللا ربكا ) 
أولئك   - راجعون  إليه  وإنا  وإنا هللا   ... ال خيون  اهللا 
املهتدون  ومه  وأولئك  ورمحة  رهبم  من  علهيم صلوات 
 ... االصادق  أصدقايئ   ... احلوراين  آل  حتيايت 
واالحرتام  واإلعظام  اإلجالل  لك   ... الكرام  احلضور 
والسالم. فميا توالت اللكامت اليت جاءت تستذكر مجيع 
لكمة  ومهنا  بالفقيد  أحصاهبا  مجعت  اليت  املواقف 
احملايم أندريه حواري، ولكمة الدكتور حسن الربماوي 
القنصل األردين لدى مجهورية  بلغاريا والذي حتدث 
قمية  واليت شلكت  بلغاريا  الفقيد يف  استمثارات  عن 
كبرية خدمت املجمتع البلغاري. ختلل احلفل إلقاء شعر 
ودمحم  رمان  أبو  مهند  الطالبني  من  الفقيد  رثاء  يف 
مجال  اإلمرباطور  مسلسل  خمرج  واستضافة  العتوم 
عبدامحليد الذي حتدث بلكمة قصرية يف رثاء املرحوم، 
المجن هباء  املسلسل مهنم  أبطال  من  عدد  مكا حرض 
بأسلوب  أمحد  الدكتور  حياة  جسدوا  والذين  ثروت، 
درايم يقدم من خالله قصة كفاح وحتقيق للمطوح. وقد 
قدمت احلفل مديرة دائرة العالقات الدولية والعامة يف 
اجلامعة السيدة إيناس احلوراين ابنة املرحوم وتألقت 
بعمل مقابالت حرصية مع أصدقاء املرحوم واستذاكر 

املايض امجليل مع املرحوم. 

طرح  عن  وأعلن 
"اجلائزة  األوىل  اجلائزتني 
أمحد  الدكتور  لملرحوم  الدولية 
العيمل"  والبحث  للريادة  احلوراين 
الدكتور أمحد  املرحوم  "جائزة  والثانية 
للبحث العيمل يف جامعة معان  احلوراين 
األهلية". وقدم الشكر للحضور وللك من وقف 
إىل جانهبم وساندمه يف هذا املصاب الثقيل عىل 
النفس ممتنيا أن ال يصيهبم اهللا يف حبيب هلم وأن 
دولة  فميا رىث  وسعادة.  وكرامة  بعزة  يعيشوا مجيعا 
أمناء  جملس  (رئيس  الكبارييت  عبدالكرمي  السيد 
يف لكمته املرحوم الدكتور امحد احلوراين،  اجلامعة ) 
هزت مشاعر امجلع احلاشد من احلضور حيث قال : 
انه غال كغالء تراب فلسطني. والم الوجع كيف ميكنه أن 
كيف  يسكن يف قلب رجل عظمي اكحلوراين . وقال : 
اعتىل صهوة  فارس  له موضعا عند  أن يرسق  للوجع 
وتنبت  النور  تلد  وجامعه  مدارس   ... واالجناز  العز 
املعايل عملا وخلقا وجمدا ... واألحالم اليت معرت يف 
 ... ومزارع  وفنادق  ومصانع  معائر  حققهتا  مضريك 
يا صاحيب  مث قال أيضا :  مفاذا كنت تريد أكرث ؟؟؟!! 
ومهابتك،  حيويتك  عنفوان  وعايشت  صاحبتك   ...
وصهيال صوتك اهلادر ووعيد غضبك الثائر ... وكنت 
باحلق خبيال يف  ... خسيا  اكلطوفان  اكملوج  اكلبحر 
الخسط...  حني  وتخسط  الرضا  حني  ترىض  الباطل، 
حني  وغضبا  ونارا  ترىض  حني  ضياءا  وجهك  يتوجه 
تخسط وتكره الرتدد والتخاذل والتاكسل ... وال تطيق 
إذا  الكذب والبخل ... ويردد األثري نشيدك اليويم .. ( 
أن  الرأي  فساد  فان   – عزمية  ذا  فكن  رأي  ذا  كنت 
... فكنت مهيبا مهابا حيسبك املرء رجال بال  ترتددا ) 
عواطف جبال ال حتركه العواصف وال تزيله القواصف 
هل بكيت مره يا دكتور ؟ فتضحك وتقول :  .. وأسألك : 
رمبا بكيت عند والديت .. فباهللا من أين يأتيك الوجع؟ 
يتوقف فهيا  .. حلظة  وتأيت حلظة   : بالقول  واستطرد 
الرس  فهيا  يرافق  اليت  الهشادة  حلظة  الزمان.. 
اإلعالن.. والقلب مع العني واللسان.. وتسطع حقيقة 
يف  جانيب  اىل  جيلس  امحد  اكن  يومها  اإلنسان.. 
دوما  واكن  فرح،  مناسبة  إىل  طريقنا  ويف  السيارة 
أوقفت  وعندما  هبا،  يثق  وال  للسيارة  قياديت  خيىش 
السيارة جفأة ارتعب وثار غضبه وقال: " ولك مني عملك 
نزلين"  نزلين   ....." فرد:   " أبوي   " قلت:   " السواقة؟ 
بتعرف يا دكتور اكن أبوي عندما  فضحكت وقلت له: 
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Overview on the Life of 

Dr. Ahmad Mefleh Al-Hourani

Dr. Ahmad Mefleh Al-Hourani was born on 27/Dec/1942 in Baqa Al-Sharqiah, Tulkarm governorate 
/ Palestine, where he studied the elementary stage, then he moved to Tulkarm city to complete 
the secondary stage or what was called (Almatrik). 
Dr. Ahmad completed his undergraduate study by awarding two Bachelor's Degrees from 
Damascus University, at only four years, in History and Law disciplines.
He worked in Abha as a history teacher. Then, he traveled to Egypt and obtained a diploma in 
Tax Legislation and a PhD in Economics from the Cairo University, Egypt.
After that, he returned to Jordan and worked in the Central Bank of Jordan (CBJ), where he 
wrote a book on Tax Legislation, and, at once, he worked as a lecturer. 
Dr. Al-Hourani’s savings at that time were not enough for him to start his dream which is the 
project of establishing an institute for banking studies despite the fact that he was in need for 
only three thousand dinars, he borrowed that amount of money and established the Institute 
of Banking Studies. In this regard, He explained: “Jordan was witnessing a financial renais-
sance, which reinforced my idea to establish the Institute.”
Al-Hourani remained interested in the education sector and there his second project launched 
in this vital sector, where he established the University Schools which were expanded later to 
include three branches in Amman areas. As any investor looking to diversify his investments, 
Al-Hourani headed to the industrial sector. He said, “I bought 400 thousand shares in the 
Jordan Dairy Company which was a joint venture company for the public and private sectors.” 
He pointed out that the company has been suffered from sagging due to governmental bureau-
cracy in that time. Al-Hourani worked on activating the private sector to replace the public 
sector in the dairy company, to turn it then into a successful company managed by the private 
sector. Dr. Al-Hourani returned to the education sector in the late eighties and early nineties. 
He says,“I was thinking of establishing a private university, as the case was for most of countries 
in the world, and at a time when Jordan was devoid of any non-governmental university.” 
The university is a big project that requires a considered capital, so it was a big challenge for 
Dr. Al-Hourani because it is the first private university in Jordan and the idea of establishing a 
private university is a big issue has to be accepted by the Jordanian society, Dr. Al-Hourani 
says “I determined to proceed with the project”adding, “I bought a piece of land to build the 
university, and contacted investors who were reluctantly convinced to get into partnership. 
The dream “the university project” finally came true, and there was the first private university 
in Jordan.” 
Successes of Dr. Al-Hourani continued in the industrial, tourism, and agricultural sectors to 
become the only businessman in Jordan who worked in all sectors and succeeded in all of 
them. 
He was persistent and had a logo in his life: Integrity, maintaining the quality, and above all 
trust in Allah.
From the Words of Dr. Ahmad Al-Hourani on Al-Ahliyya Amman University
I hope that this giant institution remains, as we know it, an educational, ethical, and scientific 
University which draws the country road map in the heart of every graduate. I wish that our 
graduates are able to walk on the road of success and always be proud being a part of such 
great achievements.
Our University today is one of the world's largest universities, based on its scientific and educa-
tional charter, which was ensured and adopted by our distinguished professors. Each year 
passes, we set a new graduates class, who are able to serve the nation and society. 



In the occasion of the International Day of Solidarity with 
the Palestinians and the Memory of the First uprising, 
Nizar Al-Qabbani Auditorium at Al-Ahliyya Amman 
University was overcrowded with attendants from 
academic and administrative staff as well as students, 

who were keen to listen to a lecture by the Deputy, and Head of the Arab Movement for Change - Dr. 
Ahmad Al-Teebi – about the political changes in the region. Dr. Al-Teebi was heartily welcomed by the 
audience and began his lecture by focusing on the Jordanian efforts of His Majesty King Abdullah II in 
protecting the Islamic and Christian Holy sites as well as His Majesty’s relentless and continuous pursuit 
in all the international forums to support the Palestinian people's rights. He also pointed out the 
importance of the significant Jordanian role in supporting the Palestinian issue as Jordan constitutes 
great pressure on Israelis to urge them to change their policies to stop their violations against the 
unarmed Palestinian people. In his lecture, Dr. Al-Teebi addressed that the political situation in general, 
noting that the extremist Israeli government cannot be a partner in the peace process and that what is 
happening in the occupied territories of the uprising reflects the anger of the Palestinian people from 
unjust and aggressive actions.
This celebration, which was organized by the Deanship of Student Affairs, began by the Royal anthem 
followed by Ayat from the Holy Qur'an, then the word of the University students' representative and 
concluded by a short film on the positions of Al-Teebi in the Israeli Knesset. At the end of the lecture, Dr. 
Anas Al-So'ud, Dean of Student Affairs, held a dialogue between the lecturer and the students. Dr. 
Al-So'ud answered the the students questions. The University shield was gifted to the honourable guest.
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Al-Teebi Lectures at Al-Ahliyya Amman University

The Deanship of Student Affairs at Al-Ahliyya Amman 
University, in cooperation with the Arab-Islamic Culture 
Association, organized a celebration of the Birth Anniversary 
of Prophet Mohammad. The celebration included some 
religious songs provided by the Hashemite Band for Singing. 
As well as a documentary film about Prophet Muhammad's 
life, peace be upon him, shown at theatre screen of Arena 
Sports Cultural Complex.

Al-Ahliyya Amman University Celebrates 
the Birth Anniversary of Prophet Muhammad

Al-Ahliyya Amman University Hosts the Seventh Annual Festival for Iraqi Poetry
Under the patronage of H.E. Ambassador of the Iraqi Republic 
Dr. Jawad Abbas and the President of Al-Ahliyya Amman 
University, the events of the Seventh Annual Festival for Iraqi 
Poetry were launched at Al-Ahliyya Amman University. 
During the festival, Dr. Mohammed Al-Baldawi, the organizer 
of the annual ceremony and the representative of the Iraqi 
community at the University, expressed his pride and 
appreciation for holding this ceremony under the patronage of 
Dr. Jawad Hadi Abbas and Prof. Sadeq Hamed.
The festival included a number of standard-Arabic Poems by 
the most prominent poets such as Jawad Al-Shakraji for 
eloquent poetry, Hazem Jaber, Ahmed Abul Ezz, Lapid Hani, 
and Omar Al-Bayati for colloquial-Arabic poetry. At the 
sidelines of the Festival, the  Iraqi Book Exhibition, a review of 
students' paintings and a display of photographs took place.
At the end of the festival, ceremonials of the participant poets, 
satellite channels and some representatives of news websites 
took place, in addition to the exchange of gifts and 
commemorative shields between the Ambassador and the 
University President. 
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Under the patronage of Prof. Sadeq Hamed - 
President of Al-Ahliyya Amman University and in 
cooperation with the Deanship of Student Affairs, 
the Medical Services Department held a Free 
Medical Day on Thursday, 17/12/2015, for the 
academic and administrative staff, the University 
students and the community members.
This event was organized in cooperation with a 
number of institutions including the National 
Blood Bank, Rola Optical Centre represented by 
Ms. Rola Al-Nawayseh, Jordanian and German 
Centre of Ophthalmology represented by Dr. 
Ibraheem Al-Nawayseh, Ophthalmology Specialist 
represented by Dr. Salem Abu Al-Ghanam, Rayyan 

Medical Centre represented by Dr. Omar Shammout, and MY-Ray Centre for Diagnostic 
Radiology represented by Dr. Firas Jahausheh. The activities included an educational 
lecture about Breast Cancer and the importance of its early diagnosis, as well as laboratory 
tests for diabetes, blood and eyesight, in addition to a campaign for blood donation.

Free Medical Day at Al-Ahliyya Amman University

Al-Ahliyya Amman University organized a 
celebration to welcome the new students in the 
academic year 2015-2016.
The ceremony was attended by faculty members, 
academic members, and a large gathering of 
new students, where Deanship of Student Affairs 
held an artistic celebration in which many 
artistic works and cultural paragraphs of poetry 
and poems took place.

Al-Ahliyya Amman University
celebrates its freshmen

Al-Ahliyya Amman University Celebrates 
the Students of Nazik Al-Hariri Centre

Jerusalem and Al-Aqsa Events at Al-Ahliyya Amman University

Al-Ahliyya Amman University organized a solidarity stand 
for advocating the victories of Jerusalem and Al Aqsa Holy 
Mosque and for rejecting the policy of systematic killing 
carried out by the Israeli occupation army against the 
defenceless Palestinian 
people. The University 
President - Prof. Sadeq 
Hamed - and members of 

the academic and administrative staff as well as a large 
crowd of students participated in this stand.

The students of Special Education Department / Faculty of 
Arts and Sciences at Al-Ahliyya Amman University 
organized a charity ceremony at Nazik Hariri Centre for 
Special Education, which included educational, recreational 
and singing with students with disabilities.
 At the end of the celebration, Special Education students at 
the University distributed gifts to the children. 



4

TOP STORIES

In collaboration with the Physiognomy Centre, the 
Public and International Relations Department at 
Al-Ahliyya Amman University organized a work-
shop entitled “Physiognomy and Personality 
Analysis” for the administrative staff presented 

by the expert in Physiognomy, Mr. Mohammed Abu-Laban, it focused on a range of different 
aspects of behaviour and attitude. The researcher, during his lecture, touched upon the 
importance of Physiognomy and its definition, objectives, and benefits through practical 
and right thinking methods.

Workshop Titled "Physiognomy and Personality Analysis" 
for the Administrative Staff at Al-Ahliyya Amman University

Upon the invitation of the Arts and Sciences Faculty at 
Al-Ahliyya Amman University, H.E. Sa'eed Shaqam, the 
former Minister of Youth and Sports, gave a lecture titled 
“Jordan Sports, Reality and Aspirations”, where he 
touched upon the reality of sports in Jordan and the 
different activities of sport clubs and unions at all levels 
as well as their achievements at various levels.
At the end of the lecture, the Minister answered 
questions by the students, then he was granted the 
University Shield as recognition of his contributions to 
the sports’ development in Jordan. The meeting was 
attended by the Dean of the Arts Faculty, Dr. Basma 
Al-Shareef, the faculty staff, and many students.

Former Minister of Youth and Sports Lectures at Al-Ahliyya Amman University

Al-Ahliyya Amman University Organize’s a Seminar on “Drugs and the Risk of Addiction."

The Performance “Critical Relationships” 
At Al-Ahliyya Amman University Theatre

The MA Students of the Clinical Psychology program in the 
Arts and Sciences Faculty at Al-Ahliyya Amman University 
organized an educational seminar on “Drugs and the Risk of 
Addiction" for students of the Nursing Faculty under the 
supervision of Prof. Faisal Al-Zarrad, where the students, 
Marwan Salamah and Nihal Hatamlah explained the concept of 
addiction and the associated risks of physical and mental 
health problems. The seminar included an introductory 
session on counselling at Special Education Center at 
Al-Ahliyya Amman University, that aims to provide psychologi-
cal free counselling and academic and educational specialized 
services for University students and community members.

Within the keenness of Al-Ahliyya Amman University to 
develop the students’ personal and professional skills and 
academic abilities, the Department of Film, Television, and 
Theatre designing at the Architecture and Design Faculty, 
presented the Performance “Critical Relationships” which 
was written by the French writer, Christophe Pele and 
directed by the Jordanian director, Nabeel al-Khateeb. 
The Performance, which took place at the Arena Theatre, 
provided a model of the French theatre, which constitutes a 
clear special entity that extends from the classic roots to 
modern trends. The Department of Film, Television, and 

Theatre Design seeks in its future plan to provide a range of films and theatre shows based on 
agreements concluded with civil society organizations that deal with culture and arts. 
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The Administrative and Financial Sciences at 
Al-Ahliyya Amman University held a lecture 
entitled “Professional Certificates in the Field of 
Accounting Sciences CPA, CMA, CIA”, by Mr. Hatem 
Al-Qawasmi, CEO of KPMG Jordan, in which he 
talked about the importance of seeking profes-

sional certification due to its significant impact in empowering students with the necessary 
skills and experiences that will enable them to easily access the labour market. During the 
lecture, Mr. Al-Qawasmi offered two scholarships of professional certification courses to 
the first and the second ranking students in the Accounting Department, in addition to ten 
training opportunities for other students. The lecture was organized by Dr. Enas Al-Abbadi 
and attended by members of the academic staff and the faculty students.

Seminar about “Professional Certificates” 
at Al-Ahliyya Amman University

President of Al-Ahliyya Amman University Meets the First Secretary of the Russian Embassy

Students of Al-Ahliyya Amman University Carry Out “Good Brings Us Together” Campaign

Al-Ahliyya Amman University Hosts Dr. Rana Al-Dajani

Prof. Sadeq Hamed, President of Al-Ahliyya Amman University  
met Dr. Vadim Zaychikov, the First Secretary of the Russian 
Embassy and Director of the Russian Cultural Centre in Amman, 
where they discussed areas and prospects of cooperation with 
the Russian universities as this included the seek to enter 
scientific and cultural bilateral agreements between the 
University and the Russian universities. They also discussed 
opening joint courses to teach the Russian language for the 
University students and the local community. The meeting was 
attended by the Director of the Public and International 
Relations Department at the University, Ms. Enas Al-Hourani. 

In continuation of the charitable campaigns carried out by 
Al-Ahliyya Amman University during the winter season to 
serve the local community, students of the Faculty of Arts 
and Sciences enrolled in the National Education Course 
have organized "Good Brings Us Together" Campaign for 
warm winter, where they distributed heaters and blankets 
to the university workers. Dr. Sawsan Badrakhan from the 
Department of Social Sciences and Humanities at the 
faculty of Arts and Sciences has led the campaign.

The Arts and Sciences Faculty at Al-Ahliyya Amman University 
hosted Dr. Rana Al-Dajani, the Associate Professor at the 
Hashemite University, who is specialized in Cell Biology. 
Dr. Al-Dajani held a lecture entitled “Towards Reconsidera-
tion of the Concept of Success”. During the lecture, she 
discussed the concept of success and its factors. 
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Al-Ahliyya Amman University Carries 
Out the Winter Clothing Campaign
As part of pursuit and keenness to promote the 
meanings of solidarity and compassion among the 
Jordanian society members, Al-Ahliyya Amman 
University carried out Winter Clothing Campaign at 
Al-Baq'a Camp and at the suburbs of Salt city, 
where heaters and blankets were distributed to a 
number of needy families.

Lecture Titled “Destruction of the Iraqi Heritage” Given at Al-Ahliyya Amman University

Lecture on “Steel Structure” Given At Al-Ahliyya Amman University

Upon an invitation from the Architecture and Design Faculty, 
Prof. Ihsan Fat-hi gave a photographed lecture on the 
destruction of the Iraqi cultural heritage which has been 
started upon the US occupation in 2003. Dr. Ihsan 
highlighted the most prominent cases of destruction, which 
included museums, palaces, public libraries, and historical 
documents of the state institutions. At the end of the 
lecture, Dr. Fat-hi provided a number of recommendations 
including the establishment of an institution or a supreme 
council to protect monuments and cultural heritage of Iraq, 
which aims to recover antiquities and stolen works of art 

and to hold accountable all those who have participated in the destruction of the cultural 
properties or smuggled them out of the country.

Prof. Sadeq Hamed - President of Al-Ahliyya Amman 
University - opened the Book Bazaar which was organized 
by the Faculty of Arts and Sciences in cooperation with the 
Deanship of Student Affairs in the Admission and Registra-
tion Department.

Book Bazaar at Al-Ahliyya Amman University

Launching the Initiative " I Excel because I am Jordanian"

In collaboration with Najjar Industrial & Commercial 
Company, the Architecture and Design Faculty at Al-Ahliyya 
Amman University, arranged for a lecture on steel structures 
and their uses at the various urban and architectural levels. 

From Al-Ahliyya Amman University In cooperation with the 
Public Security Directorate, Al-Ahliyya Amman University 
participated in the activities of launching the second phase of 
the National Initiative (I Excel Because I Am Jordanian) under 
the title: ( The Internet Is Your World…Protect Yourself ). At the 
end of events, the students signed the document "Do Not Kill Me 
With Your Joy" in rejection to the idea of gunfire at social events.
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Workshop of “the Short Film and its Impact on Contemporary Culture" 
                                                                at Al-Ahliyya Amman University

Enlightening Meeting for Kuwaiti Students at Al-Ahliyya Amman University

Lecture about “JO Green” Contest"
at Al-Ahliyya Amman University

A Lecture on “ The Impact of Technology ” 
at Al-Ahliyya Amman University

Workshop Entitled "Unity 3D" for 
Students of the Information Technology 
Faculty at Al-Ahliyya Amman University
Based on the vision of Al - Ahliyya Amman 
University to open more cooperation and dialogue 
channels with academic institutions, the 
Information Technology Faculty in cooperation 

with the Foundation of App Trainers organized a workshop about the developments of the 
ICT sector, entitled "Unity 3D".

The Architecture and Design Faculty at Al-Ahliyya Amman 
University organized a workshop entitled “the Short Film 
and its Impact on Contemporary Culture", to train students 
of the Graphic Design Department on skills of preparing 
videos through combining the latest version of graphics 
programs, like  Photoshop CC, After Effects CC, and Maxon 
Cinema 4D in addition to focusing on (Time Line) setting 
which is a major factor for the implementation of the 
creative targeted product.

An Enlightening Meeting for Kuwaiti Students Studying at Al-Ahliyya 
Amman University, President of Al-Ahliyya Amman University Prof. Sadeq 
Hamed and the Director of Admission and Registration Department, met 
on Sunday morning 08/11/2015, Kuwaiti students at Nizar Qabbani 
Theatre, and Dr. Mohammad Althufairi (Head of the Kuwaiti Culture Office 
in Amman) attended the meeting within the framework of his periodic 
visits to the universities and meeting with Kuwaiti students.

The Deanship of Student Affairs at Al-Ahliyya Amman Univer-
sity hosted Suhail Alnashash and Mo'taz Aljunaidi, the world 
Champions in persons' sport with special needs, with the aim 
to promote and spread awareness about issues of special 
needs people. 

Al-Ahliyya Amman University
Hosts the Champions Mo'taz 
Aljunaidi and Suhail Alnashash
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(Debate Art in the Field of Elections’ Integrity) at Al-Ahliyya Amman University

Events of " Volunteering Caravan ” at Al-Ahliyya Amman University

Participation of Al-Ahliyya Amman 
University Nursing Faculty in the 
Change Initiative
The Nursing Faculty at Al-Ahliyya  Amman 
University participated in the " Change " initiative 
for workers in the Health Sector, which aims to 
raise the health level of breast cancer and change 
the desired behaviour, as well as to conduct tests 
for early detection.

The Law Faculty at Al-Ahliyya Amman University 
organized a training course entitled ( Debate Art in the 
Field of Elections’ Integrity ) in cooperation with the" 
National Alliance Rashid of Integrity and Transparency" 
and the support of the British Council.

Al-Ahliyya Amman University hosted activities of the 

project " Arab Youth Volunteers for a Better Future " 

which was organized by the United Nations Volunteers 

Office in Jordan. This project aims to facilitate the task of 

youth participation in world peace and sustainable human 

development through a voluntary work as it assists young 

people to achieve social, economic, and human potentials.

Workshop to Support Graduation 
Projects at Al-Ahliyya Amman 
University 

Meeting students of the Administrative 
and Financial Sciences Faculty with the
Dean at Al-Ahliyya Amman University 
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AGREEMENTS

Al-Ahliyya Amman University’s 
students attained the second rate in “ 
Efficiency and Short Film ” 
Competition .

Charity Bazaar at Al-Ahliyya Amman 
University .

Memorandum of Understanding 
between Al-Ahliyya Amman University
and Al-Sharq Al-Bayani

Cooperation Agreement between Al-Ahliyya 
Amman University and the British Council

A Memorandum of Understanding Between 
Al-Ahliyya Amman University 
and the Jordanian Architects’ Association

Memorandum of Understanding between 
Al-Ahliyya Amman University and the 
Association of Luweibdeh Friends

Memorandum of Understanding Between Al-Ahliyya Amman University and
the International City University
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Al-Ahliyya Amman University Signs 
a Memorandum of Understanding 
with the Jordanian Artists Association

Joint Cooperation Agreement between 

Al-Ahliyya Amman University 

and Yemen Science and Technology University
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Counseling and Special Education 
Center was founded at Al-Ahliyya 
Amman University in the early 2015, as a 
pilot initiative aimed at helping students 
in academic, psychological, and social 
aspects, and achieving a balanced 
university life for students that is rich in 
positive experiences. This initiative also 
extends to provide a service for individu-
als in local communities, through the 
recruitment of university qualified staff 
and potentials in order to contribute to 
the development of local communities, 
in line with the object of AAU toward 
caring in various aspects of students 
live, and serving members of local 
communities, holding the vision of AAU 
and its pioneer role in developing the 
university students and supporting 
individuals in local communities. 
Since early beginning of Counseling and 
Special Education Center, we adopt our 
own principle (one family should be .. 
one family we are) which comes to be 
consistent with attitudes of AAU .. the 
big house which includes all family 
members, knowing the importance of 
activities provided by the center for 
university students and individuals in 
local communities, these services such 
as:
1. Helping AAU students in the process 
of social adjustment with the university 
environment as a new diverse society, 
and what may include of stress resulting 
from the study and alienation.

2. Providing psychological, social and 
academic consultations for AAU students, 
workers and local communities.
3. Helping students to deal with problems 
associated with learning, such as low 
academic achievement, and the 
presence of special needs associated 
with weak visual or auditory or physical 
abilities, that negatively affect the 
academic achievement of the student.
4. Diagnosing of learning, reading and 
writing difficulties among students and 
local community members.
5. Dealing with cases of students 
academic tripping, building remedial 
plans and follow up their implementation.

6. Providing a range of services to 
individuals of local community, which 
includes early screening of developmen-
tal disabilities and learning difficulties, 
mental abilities assessment (IQ), 
diagnosing behavioral and emotional 
disturbances in school students, writing 
diagnostic reports, providing recommen-
dations for best academic practices and 
educational alternatives, as well as 
referral to services providers when 
needed.

And finally, it worths mentioning to say 
that all these specialized activities imple-
mented in the center are provided free of 
charge with high emphasis on professional-
ism and privacy, as Counseling and Special 
Education Center is a part of the big family 
of Al-Ahliyya Amman University.

EXPLORE AAU
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By the student Reham Ishtawi

I am a fourth-year student of architecture at Al-Ahliyya  Amman University, and here is a story to share with 
you. 

When i was a second-year student, a course named different subjects in architecture inspired me by a 
specific topic (Music and Architecture), Since I both sing and study architecture. 

The theory was simply about the quotes "architecture is frozen music", said Geothe, "architecture is music 
in space", said Schelling. 

Besides that, it was framed later by Einstein's theory of relativity where we consider architecture as the 
mass of space, and music as the energy of space. 

This way we can transform architecture into music and vice versa. So, we can design a building from a 
musical piece or composition by following many rules and principals. Based on that, Philips Pavillion by the 
architect Le Corbusieh is a great example on the theory since it was designed from the Metastaseis musical 
piece by Lennis Xenakis.

A year later, that theory thanks to IBDAA youth committee was an inspiration to move on my first step.  

I was asked to participate at the GEW (global entrepreneurship week), held in Jordan by the Queen Rania 
Centre for Entrepreneurship, to give a speech on how I have balanced between participating in many 
activities at the university, my singing gift and at the same time, being the first in class in my major. 

In addition, I decided to add the theory of architecture and music to my speech. With assistance offered by 
my tutor "Morouj Kharoufa",  I ended up with an own presentation and speech regarding music and architec-
ture.

A year later, I was requested to present same speech at a youth conference in Jordan.

Today, many architecture students in the region were inspired by the study. Therefore, i received many 
requests for guidance in their projects based on music and architecture.

Soon, I will be speaking at the university of Sharjah/UAE after being chosen among many speakers from 
IBDAA committee at the "Solutions for a better life" conference.

All thanks to my university for this door to success, and to IBDAA committee for the full support.

Reham Ishtawi
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Alumni

“This boy will have a brilliant future... I will show you who he will be”
The previous sentence was said by my father, May Allah bless his soul, and it was not based on reality or 
tangible fact. My father was not an educated man, and his words were not based on facts, but they affected 
me truly. I have never been a hardworking student, as it was the case with the rest of my brothers. My father 
has always been insisted on his opinion without tangible logic or proof.
When my mother used to gather us around in a religious lesson as an essential routine in our house. A story 
told by a religious old Arab man has been impressed me; he reads people as he reads books!!! His story was 
an answer to all my questions.
Then, I remember the time when I bought my first book at the age of fifteen and it was the precedent of its 
kind. I used to sit alone with my book. I liked the idea of how it is possible to control ourselves if we realized 
what is inside ourselves.
The fluctuation of my academic achievement was really bothering me. I remember that the class counselor 
once said at the parents meeting, “I do not want from him more than to continue his studies.” That phrase 
made me think over and over again to discover myself. Later, I became a student.
After that period, I found myself standing in the largest hall at my beloved university “Al-Ahliyya Amman 
University”, which was randomly selected. The most beautiful unforgettable attitude of those days is when 
Professor Mohammad Al-Shura forced me to give a lecture on Physiognomy after a long discussion as he 
has persuasive skills. That first lecture was the key to my career. Long days and long nights have been 
passed in research with passion to the human world, which fascinated me and gave me a strong argument 
to be the first lecturer of Modern Physiognomy, then my passion has flared up more and more to the point 
where I learned Yoga and Kung Fu to pursue the dream which came true later in my life. I still can remem-
ber the number of books and research works that I have read and done using my mother tongue and other 
languages.
I have started my career in Physiognomy, which allowed me to meet a large number of people from different 
segments in the society, to practice my passion, to pursue my dream, and to exercise the findings of latest 
studies in Physiognomy.
Ten years later, I started establishing the first Physiognomy Center in Jordan and in the world; through it, I 
continued my research on the Modern Physiognomy, in addition to run sessions, workshops, and forums to 
introduce Physiognomy to the society and make every individual able to infer the external phenomena to 
identify the internal phenomena in the human psyche, and to interpret behaviors through the shape of the 
face, eyes, nose, and even the height. However, the most important thing is hands’ mood and many of other 
aspects, in addition to disseminating the right way of thinking through linking mind and body as energy with 

Mohammad Abu Laban
The Founder of Physiognomy Center

Certified International Trainer 

Researcher Specialized in Linking Physiognomy 
with Neuro - Linguistic Programming

of the Issue
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Alumni

As my aspiration was to proceed to the best in my work field, Physiognomy was the best way to discover the 
capabilities and capacities in order to develop our strengths, and add skills to our life that align our goals 
to be able to keep pace with the developments of entire world. 

Some of my achievements:
1.Graduating ten batches of physiognomy students.

2.Developing electronic application (Physiognomy, Science of Elite), as it can be installed on smart phones, 
and it is the first application that connects many of the keys of human personality analysis.

3.Holding forums and regular workshops that link Physiognomy with applications of life and 
self-development.

4.Providing specialized consulting services to companies and institutions in terms of selecting the personnel 
and providing the optimum advice and guidance to employees.

5.Providing consultations to students to determine their specialty after high school.

6.Providing consultancy in the fields of problem solving, dealing with disorders and facing challenges.

7.Holding Sales Manager position at Nawat Factory and Sales Supervisor position at Al-Khayat Group 
“Agents of Peugeot and Mazda”.

Recently, I had the opportunity to stand on Nizar Qabbani Theater at Al-Ahliyya Amman University and to 
give a lecture on Physiognomy and Personality Analysis. Standing on that theatre meant a lot to me as I 
attended several lectures and events at that place throughout my University times.

I hold a Bachelor's Degree in Finance and Banking from Al-Ahliyya Amman University, Higher Diploma in 
Emotional Intelligence from the International Academy for Training and Consulting in United Kingdom / 
England, and a Doctorate Degree in Neuro Linguistics Programming from United Kingdom / England on the 
link between traditional and modern physiognomy. I am a certified trainer by the International Academy of 
Kung Fu, INLPTA ASSOCIATION.

In fact, we are in need for an opportunity, for a motivation word like what my father told me, my achieve-
ments are attributed to those words, to my beloved University and above all to Allah Almighty, to Him my 
praise and thanks always and ever.

Persistence is the key to success, insistence is the key to excellence, and patience is the key to distinction. 

My University is my first platform and Physiognomy is my life path. 

Mohammad Abu Laban
The Founder of Physiognomy Center

Certified International Trainer 

Researcher Specialized in Linking Physiognomy 
with Neuro- Linguistic Programming

of the Issue
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Amman Ahliyya University held at Arena Cultural Theatre on 
Monday 29/02/2016, a funeral oration for the late Dr. Ahmed 
Mufleh Hourani, which was attended by a number of ministers, 
Senates, members of the House of Representatives, investors, 
economists, businessmen, and artists, as well as, a number of 
Dr. Hourani friends, relatives and loved ones. 

The funeral oration began by reading verses from the Holy 
Quran followed by a documentary film about the life of the 
late Dr. Hourani, his career path, and some of his sayings. 

The funeral oration included a number of influential words 
delivered by his friends and his family, express their sad and 
missing feelings of such a great person and friend. Dr. Eyed 
Mufleh Hourani, the younger brother of the late Dr. Hourani, 
talked about his brother upbringing, education, and biogra-

phy including the late brother work, ambitions, achievements, and investment projects. Dr Eyad concluded 
his word by stating his strong relationship with the late Dr. Ahmed, may Allah bless him with mercy, as a 
father, a brother, a friend and an inspiration. Dr. Eyad cited some sayings of the late Dr. Ahmad such as 
“Having money is much easier than managing money,” and “Don’t question your junior staff about minor 
issues, rather hold them accountable for their outcomes.".  

A speech for  His Excellency Mr. Mohammed Saleh Al-Hourani, President of the Securities Commission and 
a close friend of the late Dr. Ahmad, during which he talked about his relationship with the late that was 
started at the Central Bank and continued afterwards, in addition, he spoke about the unique character and 
principles of the deceased, his ambition, the depth of his thinking, his abilities to foresee the future and 
make the right decisions at the right time , such as establishing a pioneering university. 

Prof. Dr. Sadiq Hamid also spoke about of the late Dr. Ahmed Hourani as one of the Arab figures, who 
founded this scientific edifice, Amman Ahliyya University, which is a beacon of knowledge, excellence and 
giving. Dr. Sadiq also noted that the university staff and students will always miss the deceased, who 
expanded, developed and prospered this university. 

HE. Dr. Ziyad Fariz, Governor of the Central Bank of Jordan added “the great man will always be remem-
bered by his friends and loved ones. Many of the late persons were always being alive in our hearts and 
memories through their deeds.” Moreover he spoke about the different phases of the life of the deceased 
and his struggle to achieve his goals. Mr. Maher Ahmad Al-Hourani, the eldest son of the deceased (Vice 
Chairman of the Board of Directors of the University) welcomed the attendees and praised those who paid 
their speeches and said: “The late Dr. Ahmad was a pioneer figure in the field of science and in other fields. 
He set un example of love and care he was our mentor, and we've learned from him that failure in a project 
does not mean failure in the whole life, and that it is important to achieve success in life as a whole than 
achieve success in a certain projec”  Mr. Maher also quoted the words of the late Dr. Ahmad in a thought he 
wrote titled “Life between the near future and the distant past”, where he said: “the more realistic and 
needed is the chosen work, the more guaranteed is the success. My advise to the younger generation is that 
to be realistic and practical and to not pursue illusions as they result loss and regret and if a person failed 
at some stage in his life or failed to achieve any of his goals, he should not grieve or loose hope and he must 
put in his mind that what does not brake you makes you stronger.”. Mr. Maher also greeted his brother, 

Mr. Omar Al-Hourani, for his honorable efforts and attitudes, and announced the launch two awards, the 
first was the “International Award of the Late Dr. Ahmed Hourani for Entrepreneurship and Scientific 
Research.” and the second award was “the late Dr. Ahmed Hourani Award for Scientific Research at Amman 
Ahliyya University.” 

Mr. Maher thanked the attendees for their support in this great loss, and wished that Allah protects them 
and blesses them with a life full of dignity, pride and happiness.

Amman Ahliyya University held at Arena Cultural Theatre on 
Monday 29/02/2016, a funeral oration for the late Dr. Ahmed 
Mufleh Hourani, which was attended by a number of ministers, 
Senates, members of the House of Representatives, investors, 
economists, businessmen, and artists, as well as, a number of 
Dr. Hourani friends, relatives and loved ones.

The funeral oration began by reading verses from the Holy 
Quran followed by a documentary film about the life of the 
late Dr. Hourani, his career path, and some of his sayings. 

The funeral oration included a number of influential words 
delivered by his friends and his family, express their sad and 
missing feelings of such a great person and friend. Dr. Eyed 
Mufleh Hourani, the younger brother of the late Dr. Hourani, 
talked about his brother upbringing, education, and biogra-

phy including the late brother work, ambitions, achievements, and investment projects. Dr Eyad concluded 

Funeral Oration for the Late
                        Dr. Ahmad Hourani 
                              At Amman Ahliyya University



16

HE. Abdul Karim Kabariti (Chairman of the Board of Trustees at the 
University) commiserated the late Dr. Ahmed Hourani with influential words, 

where he said: “he was precious as the soil of Palestine. 

How suffering can live in the heart of a great man such as Dr. Hourani? How pain can 
steal the life of a knight such as Hourani, an icon of glory and achievement schools and 

universities generate education, excellence, and glory How your dreams can come true? 
What else can any one ask for ???! ! . 

He also added: “Oh my friend I lived and experienced your vitality and pride, your symphonic 
voice, your anger and intimidation you’re like sea, waves, flood generous when right and stubborn 

when falsehood. 

You believe in love, caring, and goodness fro every body and you cannot tolerate hate, hesitation, cowardice, 
laziness, lies or greed (Be determent and a decision maker as hesitation ruin the good thoughts) one 
thinks that you are heartless like a mountain that is not affected by earthquakes. 

Once I asked you: Do you cry Dr. Ahmad? You laughed and said: Maybe I did when I was born! Dr. Ahmad 
added: there is moment when you feel that time stops the moment of the last breath, where secrecy 
accompanies declaration... and heart accompanies eye and tongue then truth become crystal clear one 
day, Ahmed was sitting next to me in a car and we were on our way to a wedding. He always was fearful of 
my driving and did not trust me, then I suddenly barked, he was terrified and revolted his anger and said: 
“Oh... Man! Who taught you driving?" I said: “My father”, he replied: “then I am leaving now” and left the 
car and walked” I laughed and told him: Do you know Doctor, when may father get angry, he used to sing a 
song and you are like my father, why don’t you sing for me? He smiled and said: really! How about a drum 
playing too...! Then a after a moment of silence, he said: By the way what was your father song? 

Then I sang my father song, which was a Bedouin song: "Oh you Zionist what do you want from us? Get out 
of our country or we will kill you” his eyes were full of tears as I mentioned Palestine because it was 
always in his heart. Yes, he did not live in Palestine, but it lived in his heart, immortal in his conscience. 
Dr. Ahmad was moving from a study of the wheat of Palestine to a study of poverty in Palestine. He read 
that geniuses and great people live in tents and huts and suffer from hunger and poverty”

He concluded his addressing, saying: “Sleep well Dr. Ahmad under the great throne, Allah Almighty 
said:”O, you serene soul! , Come back to your Lord well-pleased (with Him) and well-pleasing (Him)
Oh Doctor, on you return trip to the higher skies, please pass by the walls of Jerusalem and Al-Aqsa 
Mosque and say (Allah the Greatest) (Allah the Greatest). We are coming back, we are coming back, Allah 
promise shall never be broken we are to Allah and to Him we shall return - those have prayers and mercy 
from Allah, and those who are the righteous. I give my greeting to Al Hourani family, my friends
honorable attendees and my reverence, respect and peace to all of you. 

Many speeches were addressed to the late Dr. Hourani, including the word of the attorney Andre Hawari, 
and the word of Dr. Hassan Barmawi, the Jordanian Consul of the Republic of Bulgaria, who spoke about 
the deceased investments in Bulgaria, which formed a great value and served the Bulgarian society. 

The funeral oration also included commiseration poems from the students Muhammad Abu Rumman and 
Mohammed Otoum, in addition to the hosting of Jamal Abdul Hamid, the Director of the Emperor Series, 
who gave a short speech about the late Dr. Ahmad. 

The funeral oration was attended by a number of famous actors, including the star Baha Tharwat, who 
embodied the life of Dr. Ahmed in a dramatic series of his struggle, achievement and ambitions. 

The funeral oration was presented by the Manager of the Department of International and Public Affairs 
at the University Ms. Enas Al-Hourani, the daughter of the late, who made exclusive interviews with 
friends recalling his honorable life of achievements.



عن اجلامعة
About AAU

في  الخاص  القطاع  تجربة  رائدة  لتكون  ١٩٩٠م،  عام  تأسست  ا�ردن،  في  خاصة  جامعة  أول 
اتحادات  في  عضو  هي  وكذلك  وخاص�.  عام�  اعتماد�  معتمدة  وهي  الجامعي،  التعليم 

الجامعات العربية وا�سالمية والعالمية. تتكون الجامعة من ثماني كليات هي : 

١ - كلية ا�داب والعلوم، تأسست سنة  ١٩٩٠.

٢ - كلية الحقوق، تأسست سنة ١٩٩٠ .

٣ - كلية الصيدلة والعلوم الطبية، تأسست سنة ١٩٩٠ .

٤ - كلية العلوم ا�دارية والمالية، تأسست سنة ١٩٩٠ .

٥ - كلية الهندسة، تأسست سنة ١٩٩١ .

٦- كلية تقنية المعلومات، تأسست سنة ٢٠٠١ .

٧ - كلية التمريض، تأسست سنة  ٢٠٠٦ .

٨ - كلية العمارة والتصميم، تأسست سنة ٢٠٠٩ .

وتسعى الجامعة الى التميز واالرتقاء بجودة مخرجات التعليم، من خالل تبني منهجيات واستراتيجيات 
تعتمد على بناء نظام ضبط جودة ومتابعة نوعية في جميع الكليات وا�قسام ا�كاديمية والمراكز 
المملكة  مستوى  على  ليس  العالي،  التعليم  مؤسسات  بين  متقدم�  مركز�  لتتبوأ  ا�دارية،  والدوائر 
التطور  ولمواكبة  االطار  هذا  وضمن  العربي.  العالم  مستوى  على  وإنما  فحسب،  الهاشمية  ا�ردنية 
والتعلم  المعلومات،  تقنيات  بتبني  الجامعة  قامت  المعلومات،  ثورة  عصر  في  السريع  التكنولوجي 
ا�لكتروني وتوظيف ذلك في النظام التعليمي في التخصصات كافة، لذلك قامت الجامعة بتأسيس 

مركز الحوراني للتعلم ا�لكتروني لتكون أولى الجامعات التي تبنت هذه التقنية .

مساحة الجامعة 
٢٠١٠٠٠ متر مربع  مساحة الحرم الجامعي .

٧٦٩٥١ متر مربع مساحة المبــــانـــي .
عدد الموظفين في الجامعة ٣٠٠ موظف .

عدد أعضاء هيئة التدريس  ٢٥٣ .
-  ٢٢ أستاذ . 

- ٤٥  أستاذ مشارك .
-  ١٣١ أستاذ مساعد .

-  ٥٥ مدرس .

يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية غير ا�ردنيين ٧٥ عضو� أي ما نسبته ٢٩٫٥٪ من مجموع أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعة .

عدد خريجي جامعة عمان االهلية حتى ايلول ٢٠١٦ (٢٢٧٣٧) خريج .

عدد المسجلين للفصل الثاني ٢٠١٦/٢٠١٥ (٥٧٣٠) طالب ، ويشكل الطلبة غير االردنيين ما نسبته (٥٤٪) من 
مجموع الطلبة .

Is the first private university in Jordan and the first Arab private university in the Middle 
East. 

Established in 1990 to be a leading institute in private higher education, it is recognized 
and accredited locally and internationally, in addition to being a member of Arab, Islamic 
and international universities unions.

AAU holds eight faculties:
1 - Faculty of Arts & Sciences, established in 1990.
2 - Faculty of Law, established in 1990. 
3 - Faculty of Pharmacy & Medical Sciences, established in 1990.
4 - Faculty of Administrative & Financial Sciences, established in 1990. 
5 - Faculty of Engineering, established in 1991.
6 - Faculty of Information Technology, established in 2001.
7 - Faculty of Nursing, established in 2006.
8 - Faculty of Architecture & Design, established in 2009.

AAU occupies a head position among institutes of higher education, not only at the local 
level, but also at the level of the Arab world. AAU always seeks excellence and improve-
ments in the quality of higher education outcomes, through the adoption of methodolo-
gies and strategies that depend on building a quality control and monitoring system of all 
faculties, academic departments, academic centers and administrative offices. 

Within this framework, and to keep pace with the rapid technological development in the 
information revolution, AAU adopts information technology and e-learning and employs 
this in its educational systems. To this effect, AAU has established Al-Hourani center for 
e-learning, the first center in the region.

University area:
Campus: 201000 sq.m 
Buildings: 76951 sq.m 

300 Administrative employees. 

253 Faculty members (22 Full Professors, 45 Associate Professors, 131 Assistant Professors, 
55 Lecturers).

75 Faculty members of AAU are non-Jordanians, representing 29.5% out of the overall 
number.

(22737) Students graduated from AAU since 1994.

(5730) Students enrolled in the academic year 2015 -2016 , (54%) out of them are non-
Jordanians.


