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مستقبل التعليم املبتكر يف بيئات التعلم 
يتزايد الطلب عىل األفراد الذين Åكنهم استخدام قدرات التفك� 
النقدي واإلبداعي لحل التحديات.  لقد تغ�ت طريقة اكتساب 
للتقدم  نتيجة  جذري  بشكل  ومشاركتها  وبنائها  املعرفة 
التكنولوجي.  عندما يتعلق األمر بالتعليم، فالبد للجامعات أن 
عىل  قادرين  ومبتكرين   
نقدي مفكرين  إنتاج  عىل  قارة  تكون 

تلبية احتياجات عاË اليوم واملستقبل االجت�عي واالقتصادي.
يف عرصنا الحايل تشكل أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الذكية تهديداً 
عىل سالمة املعرفة، من خالل تقويض سلطة املعلم
 يف الفصل 

الدرايس وتغي� كيفية رؤية املعلم
 من قبل الطالب. 
نتيجة لذلك ، بدأت مهام جديدة بالظهور  مثل املرشد وامليرس 
املدارس  أن  املعروف  فمن  املعلم.   لكلمة  مشابهة  واملدرب 
والجامعات تعمل عىل تعليم الطلبة.  ومع ذلك، فإن مقدار ما 
تكنولوجيا  تكملها  التي  املعلومات  ومقدار  الطلبة  يتعلمه 

املعلومات واالتصاالت غ� معروف.
Öت األدوات التكنولوجية واألجهزة الذكية برسعة كب�ة جًدا يف 
عرص يحاط به الناس باستمرار بالتكنولوجيا يف العمل والجامعة 
ويف كل مكان آخر.  لقد تجاوز تقدم األدوات اإللكرتونية اليومية 
التقنيات  تشمل  التي  الرتبوية  والتقنيات  الرتبوي  البحث  تقدم 
التعليمية.  نتيجة لذلك، فإن معرفة فوائد استخدام التكنولوجيا 
األنشطة  يف  االبتكار  ض�ن  يف  يساعد  أن  Åكن  التعليم  يف 

التعليمية.
وهنا، يجب التعامل مع االبتكار الرتبوي بحذر.  حيث أصبحت 
بيئات التعلم اإلبداعية مطلباً إلعدادات التعليم والتعلم الجديدة 
للتكيف التكنولوجي الناجح مع العملية التعليمية املبتكرة.  إىل 

.
جانب املناهج الدراسية ودور املعلم وتدريب املعلم

          رئيس هيئة املديرين
  Áي            د. ماهر الحورا
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رسالة ترحيب من رئيس الجامعة
مع بداية هذا العام الدرايس الجديد 2023-2022، أود أن أحتفل بالنجاحات التي حققناها جميعاً 
خالل األشهر املاضية مع طلبتنا وموظفينا، وأود أن أحفزهم للحفاظ عىل أدائهم املمتاز مع الرتكيز 

عىل أهدافهم. عىس أن ييضء نور الخ� علينا جميًعا ، فيمألنا باالمتنان واملثابرة والسعادة.

إنه ومنذ ما يقرب 32 عاماً، تحظى جامعة عّ�ن األهلّية باحرتام ووالء عرشات اآلالف من الطلبة 
وأولياء األمور والخريج
. حيث باتت املكان الذي يخوض به الطالب تجارب استثنائية تسمح له 
بالنمو والتطور واستكشاف اهت�ماته الجديدة وإدراك إمكانياته بالكامل. لطاملا كان تخريج طلبة 
جاهزين للعمل أمراً محورياً يف مهمتنا. من خالل عملية تشمل االستكشاف الوظيفي واإلعداد املهني، 

لربطهم باملسارات الوظيفية وتعزيز املهارات الالزمة للتقدم املهني.

التخرج وعند استالم الطلبة لشهادات تخرجهم سيدركون أنهم حصلوا عىل أكç من مجرد  يف يوم 
شهادة جامعية من جامعة عّ�ن األهلّية حيث سيكون لديهم التوجه املهني والثقة الالزمة للنجاح 

يف املجال الذي يختارونه.

ندعوكم لزيارة الحرم الجامعي الجميل، ومقابلة 
طلبتنا وأعضاء الهيئة التدريسية لدينا، واالطالع 
عىل الفرص واألنشطة والتسهيالت املتميزة التي 
وللوطن  ملجتمعنا  األهلّية  عّ�ن  جامعة  تقدمها 

يف ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

أ. د. ساري حمدان
  رئيس الجامعة 
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ومؤسسة  األهلّية  عّ�ن  جامعة   
ب تعاون  اتفاقية 
الحس
 للرسطان

وقعت جامعة عّ�ن األهلّية اتفاقية تعاون مع مؤسسة الحس
 للرسطان، وجاء ذلك خالل الزيارة 
أنس  الدكتور  األستاذ  يرافقه  الجامعة،  رئيس  حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  عطوفة  بها  قام  التي 

السعود نائب الرئيس لشؤون العالقات الدولية والجودة للمؤسسة.

نرسين  األستاذة  مع  الجامعة،  رئيس  حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  وقعها  التي  االتفاقية  تهدف 
األع�ل،  تطوير  قسم  مديرة  عباس  مها  السيدة  من  كل  وبحضور  املؤسسة،  عام  مدير  قطامش 

والسيدة رنا غفري رئيسة دائرة كسب التأييد، إىل:
.
- تعزيز الرشاكات الفاعلة ب
 الجهت

- تقديم ِمنح للطلبة املتميزين واملوهوب
 من املركز.
- تسهيل تنظيم الحمالت التوعوية والوصول املجتمعي من إتاحة الفرصة للجامعة بتوعية الطلبة 

   بأهمية مكافحة مرض الرسطان.
- عقد ورشات العمل وفرص التدريب من جهات مختصة لطلبة الجامعة.

- طرح أسس التدريب والبحث العلمي.

ك� تعتز جامعتنا بهذه الرشاكة ألثرها اإليجاÀ عىل مجتمعنا ككل، وعىل أبنائنا الطلبة ليكونوا جزًء 
فعاالً من هذا املجتمع يف دعم مرىض الرسطان. 
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يوم  مبادرة  يف  تشارك  األهلّية  عّ�ن  �ريض  كلية 
التغي�

يوم  مبادرة  باملشاركة يف  األهلّية  التمريض يف جامعة عّ�ن  كلية  قامت 

املعظمة،   
الحس امللï األم�ة منى  السمو  التغي� تحت رعاية صاحبة 

ومجلس اعت�د املؤسسات الصحية للسنة التاسعة عىل التوايل تحت شعار 

(دواء دون أرضار)، متزامناً مع اليوم العاملي لسالمة املرىض الذي تطلقه 

منظمة الصحة العاملية، وبهدف تسليط الضوء عىل املبادرات التي تضمن 

سالمة املرىض واملراجع
 والعامل
 يف املؤسسات الصحية. 

العلمية  امل�رسات  عىل  الطلبة  بتدريب  بااللتزام  الكلية  تعهدت  حيث 

اآلمنة عند إعطاء األدوية للمرىض.
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الوطنية يزور  النجاح  وفد من جامعة 
عّ�ن  جامعة  يف  التجميل  علم  قسم 

األهلّية
زار وفد من جامعة النجاح الوطنية بفلسط
 جامعة عّ�ن األهلّية، وتأñ زيارة الوفد الذي ترأسه 
األستاذ الدكتور نضال جرادات - مدير دائرة الصيدلة يف كلية الطب وعلوم الصحة، بهدف االطالع عىل 
قسم علم التجميل وتجهيزات مخترباته وبنيته التحتية، واالستفادة من خربات الطاقم األكادÅي فيه، 

باإلضافة إىل بحث سبل التعاون املستقبيل مع جامعة عّ�ن األهلّية.
الدكتور   / الطبية املساندة  العلوم  القسم برفقة نائب عميد كلية  الوفد جولته يف أرجاء  واستكمل 

طالل القييس ورئيسة قسم علم التجميل / الدكتورة مها ابو حجلة.
علم  يف  البكالوريوس  برنامج  استحدثت  التي  الجامعات  أوىل  من  األهلّية  عّ�ن  جامعة  أن  يذكر 
التعليم  الربنامج فرصة  يوفر  وإقليمياً، بحيث  األول محلياً  الربنامج يف كونه  التجميل، ويتميز هذا 
املدمجة ب
 الدراسة األكادÅية والتدريب امليداÁ يف مجال التجميل، ك� ويهدف إىل توف� كوادر 

مؤهلة تكون قادرة عىل التطوير ôا يخدم املجتمع.
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الجنايات  محكمة  يزورون  الحقوق  كلية  طلبة 
الكربى

استمراراً يف نهج كلية الحقوق بتفعيل التطبيق العميل والتواصل مع 
 ،Áكافة املحاكم والجهات ذات الصلة بتطبيق العدالة والعمل القانو
الكربى، وقد  الجنايات  الكلية بزيارة إىل محكمة  قام وفد من طلبة 
رحب رئيس املحكمة بالزيارة وأوعز بتسهيلها، وقد �كن الطلبة من 
إجراءات  وشاهدوا  هيئة  من   çأك لدى  املحاكمة  جلسات  حضور 
املحاكمة يف عدد من القضايا الجنائية، واستمعوا إىل مناقشات الشهود 

.
ومرافعات االدعاء العام واملحام
نائب  من  وبتوجيه  الحقوق  كلية  خطة  ضمن  الزيارة  هذه   ñوتأ
الدكتور  األستاذ  الحقوق  كلية  عميد  األكادÅية/  للشؤون  الرئيس 
مصلح الطراونة بتفعيل التطبيق العميل للمضمون النظري لعدد من 

ياملساقات الدراسية.
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عّ�ن األهلّية تستقبل أعضاء الهيئة التدريسية 
الجدد
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كانت امللكة إليزابيث الثانية ملكة 32 دولة ذات سيادة خالل حياتها 
و15 دولة وقت وفاتها. ُحكمها الذي استمر 70 عاًما و214 يوًما هو 
املسجل ألي رئيسة دولة يف  بريطاÁ واألطول  أي ملك   
األطول ب

التاريخ، وتوفيت عن عمر يناهز 96 عاًما. 

كانت امللكة عىل عالقة قوية مع الرشق األوسط، وخاصة مع األردن. 
ويف خالل فرتة حكمها التقت بجاللة املغفور له امللك الحس
 وجاللة 
 
امللك عبد الله الثاÁ وويل العهد صاحب السمو امللï األم� الحس

بن عبد الله. 

إن العالقة ب
 العائلة املالكة الهاشمية والربيطانية وطيدة وراسخة 
عىل مدى عقود، وهو ما يتجىل يف العالقات ب
 البلدين يف جميع 

املجاالت والزيارات التاريخية املتبادلة يف عدة مناسبات.

األستاذ  برئيسها  ممثلة  األهلّية  عّ�ن  جامعة  أرسة  وقدمت  ك� 
الدكتور ساري حمدان يرافقه نائب الرئيس لشؤون العالقات الدولية 
جاللة  بوفاة  تعزية  برقية  السعود  أنس  الدكتور  األستاذ  والجودة 
العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  ملكة  الثانية  إليزابيث  امللكة 

وايرلندا الش�لية.

(اليزابيث  الثانية  إليزابيث  امللكة 
الكسندرا ماري) 1926-2022
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عّ�ن  جامعة  من  غرايبة  منتهى  د. 
املؤ�ر  فعاليات  يف  تشارك  األهلّية 
ومؤ�ر  الطبي  للتعليم  العاملي 

AMEE 2022

األهلّية  عّ�ن  جامعة  يف  التمريض  كلية  عميدة  حرضت 
للجنة  السنوي  االجت�ع  غرايبة  منتهى  الدكتورة  األستاذة 
 WHO  ية منظمة الصحة العامليةÅالجودة املنبثقة عن أكاد
Academy، والذي عقد يف ليون\فرنسا. ويأñ هذا االجت�ع 
والرعاية  الطبي  التعليم  جودة  لض�ن  مباحثات  لخوض 
يف  التقنيات  أحدث  توظيف  مناقشة  إىل  باإلضافة  الصحية 
 
علوم وتكنولوجيا الرعاية الصحية التي �كن جميع املتعلم
دراساتهم  احتياجات  لتلبية  التعليمية  خرباتهم  توجيه  من 
يف  للتقدم  استخدامها  Åكن  واعت�دات  شهادات  ومنحهم 

حياتهم املهنية.

املؤ�ر  املشاركة يف  بفرصة  الغرايبة  منتهى  أ.د.  وك� حظيت 
العاملي للتعليم الطبي AMEE خالل تواجدها يف ليون والذي حرضه أكç من أربعة آالف مشارك وتم 
فيه اعت�د التعاون ب
 أكادÅية منظمة الصحة العاملية واملؤ�ر العاملي لتطوير التعليم الطبي يف 

.Ëجميع انحاء العا

الجدير بالذكر أن AMEE هي جمعية دولية للتعليم الطبي ومركز داعم للمتخصص
 يف التعليم 
األمام، وتعمل  نحو  قدماً  القطاع وامليض  بتطوير  اهت�م  لديهم  الذين  أولئك  إىل  باإلضافة  الطبي، 
الجمعية من خالل عدد من القنوات واألنشطة املختلفة املصممة لتحقيق رسالتها املتميزة يف التعليم 

الطبي، وكذلك إلفادة كل فرد ومؤسسة عىل املستوى املهني.
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شارك األستاذ الدكتور عبد السالم الشبول عميد كلية الع�رة والتصميم يف جامعة عّ�ن األهلّية حفل 
أقيم يف مدارس جامعة  الذي  النقال  بالهاتف  املتحركة  الرسوم  أفالم  اختتام فعاليات ورشة صناعة 
عّ�ن األهلّية األوىل، وذلك يوم األحد املوافق 18/9/2022. حيث حرض الفعالية الدكتور كريم فاضل 
أرين  والدكتورة  مسعود  الحاكم  والدكتور  واملرسحي   Áوالتلفزيو  ùالسين� التصميم  قسم  رئيس 
اإلنتاج برشكة عشتار  مديرة  الكاظمي  منى  واألستاذة  القسم،  يف  التدريسية  الهيئة  أعضاء  الرشعة 

 .ùالعراق لإلنتاج السين�
الجامعة، واألستاذة  العام عىل مجموعة مدارس  الحوراÁ املرشف  نادية  السيدة  الفعالية  وحرضت 
العامة من مجموعة  العالقات  غزال مسؤولة  واألستاذة سعاد  البنات،  الحوراÁ مديرة قسم  مليس 
األمن  العام/  األمن  مديرية  العبادي/  أسامة  واملالزم  الربيحات  محمد  والنقيب  الجامعة،  مدارس 

الوقاù/ مركز السلم املجتمعي. 
ويذكر أن الورشة قد نظمها قسم التصميم السين�ù والتلفزيوÁ واملرسحي / كلية الع�رة والتصميم، 
لإلنتاج  العراق  عشتار  رشكة  مع  وبالرشاكة  الجامعة،  يف  العاملي  االرتباط  مركز  مع  وبالتنسيق 

.ùالسين�
وتأñ هذه املشاركة انطالقا من فلسفة الجامعة يف االنفتاح عىل مؤسسات املجتمع املحيل وتعزيز 
وقيمها  ورسالتها  رؤيتها  ضمن  األهلّية  عّ�ن  جامعة  تتبناها  التي  االجت�عية  املسؤولية  مبدأ 

الجوهرية. 
واستهدفت الورشة التي تم تنفيذها إىل تنمية مهارات طالبات املدارس يف مجال صناعة أفالم الرسوم 
لديهن،  الفنية  املهارات  وتنمية  أع�ل هادفة،  الفراغ يف  أوقات  استث�ر  املتحركة وتشجيعهن عىل 
دراسة  خالل  من  املستقبل،  يف  أو  الحايل  الوقت  يف  سواء  الفني  املجال  يف  االنخراط  عىل  وحثهن 

التخصصات الفنية يف املرحلة الجامعية.

عّ�ن  جامعة  يف  والتصميم  الع�رة  كلية  عميد 
األهلّية يحرض فعاليات اختتام ورشة صناعة األفالم 

يف مدارس الجامعة األوىل
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بعنوان  عمل  ورشة  والتصميم  الع�رة  كلية  من  املتعددة  الوسائط  تصميم  قسم  عقد 
"تقنيات تعديل ودمج الصور باستخدام برنامج أدوÀ فوتوشوب"، يف كلية األمة الجامعية 

 .
يف فلسط

قدمت الورشة الدكتورة فاتن الجزار رئيس قسم تصميم الوسائط املتعددة، حيث تضمنت 
الهندسية  الزخارف  رسم  وتقنيات  الصور،  ودمج  تعديل  تقنيات  يف  محاور  عدة  الورشة 
يف  املخطوطات  ترميم  ومركز  األقىص  مكتبة  موظفي  من  عدد  الورشة  حرض  اإلسالمية. 

األقىص الرشيف يف القدس. 

قسم تصميم الوسائط املتعددة من جامعتنا يعقد 

ورشة عمل يف فلسط
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عّ�ن  يف  املساندة  الطبية  والعلوم  الصيدلة  كليتي 
األهلّية تشاركان يف فعاليات يوم التغي� العاملي

منى  األم�ة   ïاملل السمو  صاحبة  رعاية  تحت 

الحس
 املعظمة، شاركت كلية الصيدلة والعلوم 

الطبية املساندة ممثلة بأعضاء الهيئة التدريسية 

بيوم  األهلّية  ومجموعة من طلبة جامعة عّ�ن 

للتنمية  حرير  نظمتها  التي  العاملي  التغي� 

 ñاملجتمعية وهي منظمة ريادية غ� ربحية وتأ

مستشفيات  وإدارة  الصحة  وزارة  مع  بالرشاكة 

البش� والطوارئ، والتي تهدف إىل تسليط الضوء 

املرىض  سالمة  تضمن  التي  املبادرات  عىل 

ينعكس  م�  الصحية،  املؤسسات  يف   
واملراجع

الصحية  الخدمات  جودة  عىل  إيجابية  بصورة 

يف  العاملون  ينفذ  ثم  ومن  اململكة،  يف  املقدمة 

شملت  وقد   ، املبتكرة  تعهداتهم  املؤسسات 

الزيارة قسم النسائية والتوليد واألطفال / قسم 

الثالسيميا.
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للتايكواندو  األهلّية  عّ�ن  جامعة  منتخب  العب 
يتوج بامليدالية الفضية يف بطولة الجائزة الكربى يف 

باريس

زيد مصطفى
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استقبلت  كلية الصيدلة يف جامعتنا  وفداً من مجلس االعت�د لتعليم 

الدويل  التحقيقية لالعت�د  الزيارة  إطار  الصيدلة (ACPE)، ضمن 

األمريï حيث رافقهم يف جولتهم كل من أ.د. محمد الطناÁ عميد 

كلية الصيدلة والعلوم الطبية املساندة و د. أروى الخطيب مساعد 

وقد  الصيدلة.  كلية  يف  الجودة  وتدقيق  الدويل  لالعت�د  العميد 

شملت الجولة جميع مرافق الكلية من مكاتب ومختربات وقاعات 

 .(PDRC) تدريسية إضافة إىل مركز البحوث الدوائية والتشخيصية

للتعليم   Áالحورا كمركز  الجامعة  مرافق  جميع  الوفد  زار  ك� 

املحاكاة  غرف  الحاسوب،  مختربات  الجامعة،  مكتبات   ،Áااللكرتو

االكلينيكية ومجمع األرينا. وتوجه الوفد بعد ذلك إىل بعض اماكن 

التدريب امليداÁ للطلبة من مستشفيات وصيدليات املجتمع. ك� 

الوفد  واختتم  التدريسية.  الهيئة  أعضاء  مع  مقابالته  الوفد  تابع 

زيارته للجامعة ôقابلة نائب الرئيس للشؤون األكادÅية أ.د. مصلح 

الطراونة ونائب الرئيس لشؤون العالقات الدولية والجودة أ.د. أنس 

السعود ومساعد الرئيس للشؤون اإلدارية د. إياد شعبان.

 ACPE الصيدلة  لتعليم  األم�½  االعت�د  مجلس 
يختتم زيارته لكلية الصيدلة يف عّ�ن األهلّية



دوري  منافسات  اختتمت  املعظمة،  الحسن  بنت  سمية  األم�ة   ïاملل السمو  صاحبة  رعاية  تحت 

 
الحس مدينة   – األم� حمزة  صالة  للجامعات" يف  بلينك  "دوري  السلة  لكرة  األردنية  الجامعات 

للشباب.

�كن منتخب جامعة عّ�ن األهلّية لكرة السلة من تحقيق املركز الثاÁ يف البطولة. ك� تم اختيار 

الالعب فادي عواد ضمن التشكيلة املثالية لدوري بلينك للجامعات ملوسم 2022، باإلضافة إىل فوز 

الالعب نادر مصطفى بجائزة أفضل ممرر للكرات وفوزه ôسابقة الرميات الثالثية التي أقيمت خالل 

الحفل، ك� تم اختيار الالعبة مسك روحي ضمن التشكيلة املثالية لدوري الطالبات.
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يف   Áالثا املركز  يحقق  السلة  لكرة  األهلّية  منتخب 
دوري بلينك للجامعات
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معرفة  مستوى  تحديد  إىل  الدراسة  هذه  تهدف 

التايكواندو  العامل
 يف مراكز  التايكواندو   Àمدر

.Áيف األردن حول أساسيات التدريب البد

األساليب املتبعة:
مدربًا   179 للمشاركة  تطوع  الدراسة،  هذه  يف 

للتايكواندو من كال الجنس
، حيث تم استخدام 

الطريقة الوصفية عن طريق استبيان، يتكون من 

النتيجة  لقياس  الخيارات  متعدد  سؤاًال   49

التدريب  التايكواندو يف مجاالت   Àاملعرفية ملدر

املهني  الترشيح  األعضاء،  وظائف  علم   ،Áالبد

الرياضية  اإلصابات  الرياضية،  التغذية  الريايض، 

واإلسعافات األولية. تم استخدام طرق إحصائية 

واالختبار    
للتخم  ùاإلحصا التحليل  تأث�  مثل 

 one-way) الواحد  االتجاه  وذات   t-test

.(ANOVA

التايكواندو   Àمدر معرفة  مستوى  الدراسة:  عنوان 
بأساليب التدريب البدÁ يف األردن 
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د. صالح حّ�د



النتائج:
أظهرت النتائج أن مستوى املعرفة ب
 مدرÀ التايكواندو كان يف الحد األد~. كانت نسبة اإلجابات 

الصحيحة أقل من ٪50 يف مختلف مجاالت أدوات الدراسة. كانت النسبة العامة ٪23.69 باستثناء 

تأث� التخم
 يف مجاالت املعرفة. أظهرت النتائج أن هناك مؤرشات إحصائية يف طريقة فسيولوجيا 
التمرين من حيث املستوى التعليمي (ص ≤0.001)، ويف الترشيح الوظيفي الريايض من حيث درجة 

األحزمة (ص ≤0.001). 

الختام:
كان  األردن  البدÁ يف  التدريب  بأساليب  التايكواندو   Àأن مستوى معرفة مدر البحث  يُظهر هذا 

ضئيًال.
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املصطلحات:

اإلحصائية  االختبارات  أهم  أحد   :t-test
وأكçها استخداما يف األبحاث والدراسات 
الفروق  داللة  عن  للكشف  تهدف  التي 


اإلحصائية ب
 متوسطي عينت

one-way ANOVA: هو متغ� يستخدم 
لتحديد ما إذا كانت هناك أي فروق ذات 
من   çأك أو  ثالث   
ب إحصائية  داللة 

املجموعات املستقلة (غ� ذات الصلة).
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خريجنا ...فخرنا
خالد قول

 Ëعا رشكة   –  
املهندس ورئيس  مرشوع  مدير 
الهندسة للبناء واملقاوالت

وإدارة  الهندسة  مجال  يف  قول  خالد  املهندس  يعمل   

اإلنشاءات منذ أكç من ثالث
 عاًما. حصل املهندس مؤخراً 

عىل درجة املاجيست� يف تخصص تحكيم عقود اإلنشاءات 

لطلبتها.  الحقوق  كلية  تطرحه  برنامج  وهو  جامعتنا،  من 

 
للمهندس مناسبة  علمية  فرصة  الربنامج  هذا  قدم  حيث 

ليصبحوا أكç دراية بالجانب القانوÁ في� يتعلق بالتحكيم 

يف عقود اإلنشاءات والبناء بعيداً عن جوانبها التقنية. 

ك� وقد حصل عىل درجة ماجيست� من أحدى الجامعات األملانية يف الهندسة املدنية، م� أدى إىل 

عند  القانونية  إىل  باإلضافة  العلمية  املعرفة  مع  التقنية  معرفته  ودمج  االستشارية  مهاراته  تطوير 

تقديم الخدمات للعمالء واملشاريع.

من الجدير بالذكر أن خربته الواسعة ومشاركته يف رشكات البناء والقانون عىل مستوى العاË منحته 

الناجحة  القيادة  يف  ساعدته  م�  اإلدارة  وتقنيات  االستشارات  يف  مختلفة  أساليب  لتطوير  الفرصة 

للمشاريع.

"Åكنك دا]اً أن تجد الوقت للتطوير من نفسك وتعلم املزيد!"



منى خصاونه
مركز االرتباط العاملي

m.khasawneh@ammanu.edu.jo

لينا عاشور
مساعدة املدير

public@ammanu.edu.jo

محمد الحسن
مصمم جرافي�

m.alhassan@ammanu.edu.jo

gec@ammanu.edu.jo

فريق مركز
االرتباط العاملي

خالد الزعبي
مساعد مدير العالقات

العامة والدولية

k.zoubi@ammanu.edu.jo

منار حمدان
رئيس قسم العالقات العامة

m.sari@ammanu.edu.jo

ريم عابد
رئيسة قسم

السمعة والتواصل
m.abed@ammanu.edu.jo

أنوب ابراهام
مساعد مدير مركز

التعليم والتعلم

anoop@ammanu.edu.jo

د. ف�وز أبو سويلم
رئيسة شعبة الربامج
و الرشاكات الدولية

f.abousweilem@ammanu.edu.jo

هبة الرشفاء
رئيس قسم اإلعالم

H.alshurafa@ammanu.edu.jo

أ.د. أنس السعود
مساعد الرئيس للشؤون الخارجية

مدير مركز االرتباط العاملي

a.alsoud@ammanu.edu.jo

إÅان التيل
رئيسة شعبة مشاريع

األبحاث الدولية
e.altally@ammanu.edu.jo
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