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األردنية يف تصنيف QS ألفضل  الجامعات  ب�  العارشة  املرتبة  األهلّية عىل مركزها يف  حافظت جامعة عّ�ن 
الجامعات العربية للعام 2022، ويف املرتبة ب� 91-100 عربياً من ب� عدد الجامعات العربية الذي يفوق ال 

1300 جامعة.
ك� حافظت عىل املرتبة األوىل عربياً بعدد الطلبة األجانب واألوىل عربياً بعدد أعضاء الهيئة التدريسية الحاصل� 

عىل درجة الدكتوراه.

 QS قمة التصنيف خالل  الدكتور ساري حمدان شهادة  األستاذ  األهلّية  رئيس جامعة عّ�ن  استلم  هذا وقد 
اتحاد  الدكتور عمر سالمة أم� عام  فيها معايل  والتي شارك   ،Ôأقيمت يف د والتي  العربية 2022  للجامعات 
الجامعات العربية وعطوفة رئيس هيئة اعت�د مؤسسات التعليم العايل األستاذ الدكتور ظافر الرصايرة ومساعد 

رئيس جامعة عّ�ن األهلّية للشؤون الخارجية أ. د. أنس السعود.

3

أردنية و 100-91  أول عرش جامعات  ب�  األهلّية  عّ�ن 
عربياً وفق تصنيف QS ألفضل الجامعات العربية للعام 

2022
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األحد  صباح  األهلّية  عّ�ن  جامعة  استقبلت 
انقطاعهم  بعد  طلبتها   17-10-2021 املوافق 
بسبب  عام�  ملدة  وجاهياً  الدراسة  عن 
التعليم  إىل  والتحول  كورونا  جائحة  ظروف 
وفق  عودتهم  جاءت  حيث  اإللكرتو¸، 
تعلي�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

متبع� اإلجراءات الوقائية والسالمة العامة.
جميع  يف  الطلبة  استقبال  فعاليات  وانترشت 
األنشطة وÙشاركة  الجامعة Ùختلف  ساحات 
أبطال الجامعة الرياضي�، وبتواجد املرشدين 

ملساعدة الطلبة الجدد.
الجامعة  رئيس  حمدان  ساري  أ.د.  قام  في� 
خاللها  تفقد  الجامعة،  ساحات  يف  بجولة 
الطلبة  تسجيل  عملية   Åوس الطلبة،  أوضاع 

املستجدين.

األهلّية  عّ�ن  جامعة 
طلبتها  بعودة  تتزيّن 

للدراسة وجاهياً
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والدراسات  للبحوث  البلقاء  مجلة  نجحت 
ع�دة   / األهلّية  عّ�ن  جامعة  عن  الصادرة 
البحث العلمي عىل تحقيق معايÅ اعت�د معامل 
التأثÅ واإلستشهادات املرجعية للمجالت العلمية 

. (Arcif أرسيف) العربية
حيث كان معامل (أرسيف Arcif) لسنة 2021 
العلوم  تخصص  يف  وصنفت   .(0.1282) هو 
الفئة  ضمن  التخصصات)  (متداخلة  اإلنسانية 
األعىل (األوىل Q1) ومتوسط معامل Arcif عىل 
املستوى العرÔ كان (0.095). باإلضافة لتصنيفها 
(متداخلة  االجت�عية  العلوم  تخصص  يف 
املرتفعة  الوسطى  الفئة  ضمن  التخصصات) 
عىل   Arcif معامل  ومتوسط   (Q2 (الثانية 

املستوى العرÔ هو (0.12).

ت 
سا

درا
 وال

معاملمجلة البلقاء للبحوث
0.1282

جامعة  عن  الصادرة  والدراسات  للبحوث  البلقاء  مجلة 
عّ�ن األهلّية تسطر إنجازاً جديداً

النارش: مركز االرتباط العاملي
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برعاية معايل وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة املهندس 
صخر دودين وبحضور القائم بأع�ل نقيب الصحفي� األستاذ ينال الربماوي، قامت 
نقابة الصحفي� األردني� بتكريم جامعة عّ�ن االهلّية عىل دعمها املستمر بتقديم 
عدد من املنح الدراسية ألبناء الصحفي� الناجح� يف الثانوية العامة خالل االحتفال 
لإلبداع  الحس�  بجائزة  الفائزين  لتكريم  األردني�  الصحفي�  نقابة  أقامته  الذي 

الصحفي يف مقر النقابة يوم الخميس املوافق 7-10-2021.

حيث تقدمت النقابة بالشكر والتقدير لجامعة عّ�ن األهلّية عىل مستوى وكفاءة خريجيها من جهة، وما تقدمه 
للمجتمع املحيل من جهة أخرى.

وتسلم عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات مندوباً عن األستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة 
الدرع املقدم من نقابة الصحفي� األردني� تقديراً لدعم الجامعة املستمر ومنذ سنوات ألعضاء النقابة والعامل� 

فيها، من خالل تقديم منح دراسية لهم.

الصحفي�  نقابة   ... اإلعالم  لشؤون  الدولة  وزير  برعاية 
األردني� تكرم جامعة عّ�ن األهلّية

النارش: مركز االرتباط العاملي
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اتحاد كرة اليد يف األردن يكرّم جامعة عّ�ن األهلّية

عّ�ن  جامعة  األردن  يف  اليد  كرة  اتحاد  كرم 
البطولة  وانجاح  دعم  يف  لجهودها  األهلّية 

اآلسيوية الثامنة عرش للسيدات.
رئيس  املنيس   Åتيس الدكتور  األستاذ  قام  حيث 
الشكر  عن   Åبالتعب األردن  يف  اليد  كرة  اتحاد 
والتقدير للجامعة يف دعم وانجاح البطولة وقدم 
حمدان  ساري  الدكتور  لألستاذ  تقديرياً  درعاً 
اآلسيوية  البطولة  أن  ويذكر  الجامعة،  رئيس 
خالل  ع�ن  يف  أقيمت  للسيدات  عرش  الثامنة 
فريقاً،   12 Ùشاركة   2021-9 -(25-15) الفرتة 
تنافسوا لحجز البطاقات الست املخصصة للتأهل 
أواخر  إسبانيا  تستضيفها  التي  العا½  بطولة  إىل 

العام 2021.

مرحباً 
أنا عبد املجيد، طالب يف برنامج األمن السيربا�.

أخ�اً عدُت إىل الجامعة! 
جعلتني  للغاية،  جديدة  تجربة  بعد  عن  التعليم  كان 
التعليم  عكس  عىل  بالدراسة،  نفيس  اعت�داً عىل  أك� 
والتفاعل  التواصل  حيث  الجامعي،  الحرم  الوجاهي يف 

مع األساتذة بشكل أفضل.
 برصاحة، أنا سعيد بعود¤ إىل الحياة الجامعية.

عبد املجيد النسور

النارش: مركز االرتباط العاملي
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الجامعات  لتصنيف  أس  كيو  منظمة  كرمت 
العاملية أ. د. أنس راتب السعود، مساعد رئيس 
الخارجية،  للشؤون  األهلّية  عّ�ن  جامعة 
لجهوده خالل الثالث سنوات املاضية يف العمل 
معهم عىل رفع äيز الجامعات األردنية وقطاع 

التعليم العايل األرد¸.
أس  كيو  قمة  هامش  عىل  التكريم  وجاء 
من   Ôد يف  املقامة  العربية  املنطقة  لجامعات 
خاللها  أعلن  والتي   2021 أكتوبر   13-15

تصنيف الجامعات العربية للعام 2022.
حيث كرمت شخصيت� أردنيت� من أصل ستة 
األستاذ  وه�  تكرæهم  تم  عربية  شخصيات 
اعت�د  هيئة  رئيس  الرصايرة  ظافر  الدكتور 
جودتها  وض�ن  العايل  التعليم  مؤسسات 

باإلضافة لألستاذ الدكتور السعود.
وقدم درع التكريم املدير اإلقليمي ملنظمة كيو 
 50 بحضور  فÅنانديز  آشوين  الدكتور  أس 
شخصية من رؤساء الجامعات العربية وممثل� 
اتحاد  عام  أم�  ومعايل  عربية  ل 140 جامعة 
عزت  عمر  الدكتور  األستاذ  العربية  الجامعات 
 Ôد يف  األرد¸  العام  القنصل  وسعادة  سالمة 
كبار  من  ومجموعة  عبابنة  عاصم  السيد 

موظفي منظمة كيو أس العاملية.

جامعة  رئيس  مساعد  السعود  أنس  د.  أ.  تكرّم  أس  كيو 
عّ�ن األهلّية للشؤون الخارجية

د. اشوين فÅنانديز يسلم الدرع
 لألستاذ الدكتور أنس السعود

النارش: مركز االرتباط العاملي
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كرم األستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عّ�ن األهلّية الفائَِزيِن Ùسابقة الباحث املتميز يوم األربعاء 
املوافق 20/10/2021. حيث فاز أ.د. أشوك شاكيا من كلية الصيدلة بدرع الباحث املتميز عىل مستوى الكليات 
العلمية ود. أحمد أبو عراÔ من كلية األع�ل بدرع الباحث املتميز عىل مستوى الكليات اإلنسانية، حيث تم 
اختيارهم من قبل لجنة عىل مستوى الكليات صادقت عىل اإلنتاج العلمي املرسل لها من قبل األساتذة بناًء عىل 
 Google Scholar و Scopus رات، واالستشهاد بأبحاثهم ضمن قاعدة بياناتäاألبحاث املنشورة واملشاركة باملؤ

باإلضافة إىل الكتب املنشورة.

رئيس جامعة عّ�ن األهلّية يكرم الفائَِزين بجائزة أفضل 
باحث

أ.د. ساري حمدان يكرم د. أحمد أبو عراÔأ.د. ساري حمدان يكرم أ.د. أشوك شاكيا

النارش: مركز االرتباط العاملي
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الثدي  التوعية برسطان  بداية شهر  أكتوبر  يصادف األول من 
(BCAM)، وهي حملة سنوية للتوعية بأثر رسطان الثدي. 

التصوير  إجراء  من  وتأكدي  الثدي،  فحوصات  بإجراء  قومي 
باألشعة السينية.

هذه الخطوات البسيطة أنقذت أرواحاً كثÅة.

يف السنوات األخÅة، شهد العا½ انخفاضاً تدريجياً يف معدالت 
اإلصابة برسطان الثدي ب� النساء يف سن الخمس� وما فوق، 
منذ  الثدي  رسطان  من  الوفيات  معدالت  انخفضت  وعليه 
املبكر،  والكشف  الفحص  إىل  ذلك  ويرجع   ،1990 عام  حوايل 

وزيادة الوعي، والتحس� املستمر لخيارات العالج.

إن النساء اللواï لديهن جوانب خطرة معينة أكî عرضة من غÅهن لإلصابة برسطان الثدي. حيث أن عامل 
 ðكن تجنب بعض عوامل الخطر كاالبتعاد عن اتباع نظام غذاæ الخطر قد يزيد من فرصة اإلصابة باملرض. لكن
غÅ صحي وتناول كميات كبÅة من السكر. إال أنه ال æكن تجنب عوامل أخرى كوجود تاريخ عائيل لإلصابة 

برسطان الثدي.

لآلن.. مازالت طرق الوقاية غÅ معروفة، إال أن االكتشاف املبكر æكن أن يحسن فرص املرأة يف التغلب عىل هذا 
املرض. æكن للمرأة أيضاً اتخاذ خطوات لتقليل خطر اإلصابة باملرض، Ùا يف ذلك الحفاظ عىل öط حياة صحي 

وم�رسة الكثÅ من الت�رين.

الحملة التوعوية برسطان الثدي

النارش: مركز االرتباط العاملي

الحملة التوعوية برسطان الثدي
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أفضل ح�ية املبكر هو  االكتشاف 
عند اكتشاف رسطان الثدي مبكراً، ويف املرحلة املوضعية، يكون معدل فرص النجاة من املرض أعىل وأكرب.

حيث يشمل االكتشاف املبكر إجراء فحوصات شهرية للثدي، وعمل فحوصات رسيرية منتظمة للثدي وتصوير 
الثدي باألشعة السينية.

  • يجب أن يبدأ تصوير الثدي باألشعة السينية سنوياً يف سن األربع� ويستمر طاملا كانت املرأة بصحة جيدة.
  • يجب أن يكون فحص الثدي الرسيري جزءاً من فحص صحي دوري - كل ثالث سنوات تقريباً للنساء يف 

     العرشينات والثالثينيات من العمر وكل عام للنساء يف سن األربع� وما فوق.

الربنامج األرد¸ لرسطان الثدي (JBCP) هو برنامج وطني بقيادة 
لتطوير  الصحة  ووزارة  للرسطان  الحس�  ومركز  مؤسسة  ودعم 
وتقديم خدمات شاملة للكشف املبكر عن رسطان الثدي وفحصه 

لجميع النساء يف االردن.

النارش: مركز االرتباط العاملي
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نظراً لتميز كلية التمريض يف جامعة عّ�ن األهلّية وتعاونها وتنسيقها مع املؤسسات الوطنية 
ودعمها للنهوض يف مهنة التمريض. فقد اختÅت للمشاركة يف لجنة رسم السياسات التمريضية 

يف األردن واملشكّلة من قبل مجلس التمريض األرد¸،
مجال  يف  تراكمية  خربات  من  لها  ملا  غرايبة  منتهى  الدكتورة  األستاذ  اللجنة  ترأست  وقد 
الترشيعات والسياسات التمريضية واألكادæية، باإلضافة إىل مشاركة الدكتورة ربيعه عالري 

من كلية التمريض كعضو ومقرر يف اللجنة.

وترتكز مهام اللجنة عىل تحديد األولويات يف السياسات وصياغتها ومراجعتها باإلضافة إىل 
متابعة تنفيذها لالرتقاء Ùستوى مهنة التمريض عىل الصعيد املحيل واإلقليمي والعاملي.

مشاركاً  األهلّية  عّ�ن  جامعة  يف  التمريض  كلية 
يف لجنة رسم السياسات  التمريضية  يف  األردن

النارش: مركز االرتباط العاملي

د. ربيعة عالري أ. د. منتهى الغرايبة
عميدة كلية التمريض
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عاملية  مبادرة  وهي  البيضاء  العصا  بيوم  لالحتفاالت  استمراراً 
يرعاها صاحب السمو امللú األمÅ رعد بن زيد، قام قسم علم 
البرصيات يف جامعة عّ�ن األهلّية ممثالً برئيس القسم الدكتور 
يزن قموه باملساهمة بتوزيع أجهزة قارئة للمكفوف� بالتعاون 
للمكفوف�  الشعلة  نادي  مقر  يف  للتنمية  الكورية  الهيئة  مع 
حيث تم تدريب 20 كفيفاً عىل استع�ل األجهزة التي ستسهل 

التواصل لهذه الفئة من املجتمع.

قسم علم البرصيات يف جامعة عّ�ن األهلّية يوزع أجهزة 
قارئة عىل املكفوف�

حدث  الذي  اإلغالق  بعد  الجامعي  الحرم  إىل  العودة 
بسبب فايروس COVID-19 هو أفضل يشء حدث يل 

هذا العام! 
حيث أتيحت يل الفرصة لرؤية زمال² مرة أخرى، والعودة 

إىل سكني الجميل.
تخصيص،  يف  والتفوق  التدريب  من  ºكني  إىل  باإلضافة 

بالنهاية؛ سعيدة بالعودة لحيا¤ الطبيعية.

غدير عواضة - تخصص السمع والنطق.

النارش: مركز االرتباط العاملي
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األهلّية  عّ�ن  جامعة  يف  املساندة  الطبية  العلوم  كلية 
تنظم يوم طبي مجا¸ لألطفال

األهلّية  عّ�ن  جامعة  يف  املساندة  الطبية  العلوم  كلية  أقامت 
وبالتعاون مع جمعية رعاية اليتيم الخÅية - حوض البقعة- يوم 
الثالثاء املوافق 2021-10-12 يوماً طبياً مجانياً ألطفال الجمعية يف 
الدكتورة مها  للجمعية بإرشاف وتنسيق  التابعة  السواعد  مدارس 
أبو حجلة - رئيسة قسم علم التجميل وباالشرتاك مع أقسام الكلية 
وهي مركز جامعة عّ�ن األهلّية للسمع والنطق برئاسة أ.د. محمد 
بإرشاف  البرصيات  علم  قسم   ،ïقنوا ليىل  م.  وبإرشاف  الطنا¸ 
والنطق،  السمع  وقسم  التجميل  علم  قسم  قموه،  يزن  الدكتور 
الطلبة  من  وعدداً  وأخصائي�  التدريسية  الهيئة  أعضاء  وبحضور 

املتدرب� من األقسام يف الكلية.
 حيث أجرى قسم علم البرصيات خدمات لفحص البرص وحركة 
عضالت الع� وازدواجية الرؤية وعمى األلوان. وكذلك قدم مركز 
ومسح  الوسطى  األذن  وفحص  للسمع  مسح  والنطق  السمع 
الطالب  تحويل  ليتم  النطقية  ولالضطرابات  اللغوية  للقدرات 
املعرف� إىل مركز السمع والنطق يف جامعة عّ�ن األهلّية للمتابعة. 
سيباميد  رشكة  مع  بالتعاون  التجميل  علم  قسم  قام  بين� 
للمستحرضات الطبية والتجميلية بإعطاء ارشادات لألطفال حول 
مجانا عىل  منتجات سيباميد  وتوزيع  الشخصية  بالنظافة  العناية 

األطفال والزهرات األيتام، إضافة إىل توزيع الحقائب املدرسية. 
نافز  السيد  الجمعية  لرئيس  الجزيل  الشكر  الكلية  قدمت  في� 
عادل وملديرة  فادي  وللسيد  الرز  أبو  وللدكتور حس�  السارييس 

مدرسة السواعد الدكتورة كفى بركات وكادرها التعليمي.

النارش: مركز االرتباط العاملي
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برعاية األستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عّ�ن األهلّية 
عقدت كليتا الصيدلة والعلوم الطبية املساندة اليوم العلمي الثا¸ 
يف فندق املوفنبيك - ع�ن، يوم الخميس املايض Ùشاركة نخبة من 
الصيدلة  كليات  مختلف  من  الباحث�  التدريسية  الهيئة  أعضاء 
وكذلك  األردن  يف  والخاصة  الحكومية  املساندة  الطبية  والعلوم 
الطبية  التحاليل  واختصايص  والصيادلة  األكادæي�  من  نخبة 
العلمية  بالبحوث  تعنى  التي  املؤسسات  مختلف  من  املخربية 

الصيدالنية والطبية.

رئيس  حمدان  ساري  أ.د.  من  كل  القى  العلمي  اليوم  بداية  ويف 
والعلوم  الصيدلة  كليتي  عميد   / الطنا¸  محمد  أ.د.  و  الجامعة 
أهمية  عىل  فيها  أكدا  بالحضور  ترحيبية  كلمة  املساندة  الطبية 
الجامعات  ب�  الجامعات  بتصنيف  االرتقاء  يف  العلمي  البحث 

املحلية واإلقليمية والعاملية وكذلك يف خدمة املجتمع املحيل.
و تضمن اليوم العلمي عدة محارضات علمية ك� تم عرض عدد 

من البوسرتات العلمية.
ويف ختام اليوم العلمي تم منح جائزة أفضل بوسرت للمدرسة روال 

الشلبي عن بوسرت بعنوان:
Anticancer and antibacterial activities of eco-friendly 
coated magnetic iron oxide nanoparticles prepared 
from Spinacia Oleracea leaves extract

تنظ�ن  األهلّية  عّ�ن  يف  الطبية  والعلوم  الصيدلة  كلّيتا 
يوماً علمياً

أ. د. محمد الطنا¸ يكرم
اآلنسة روىل الشلبي
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أدرجت الباحثة الدكتورة منال أحمد عباس األستاذة املشاركة يف 
قسم العلوم الطبية املخربية - جامعة عّ�ن األهلّية ضمن قاÿه 
أفضل %2 من الباحث� عىل مستوى العا½ حسب قاعدة بيانات 
الباحث� العلمية املحدثة ملؤرش االقتباس التي أعدها باحثون من 
جامعة ستانفورد ودار النرش العاملية السيفÅ (Elsevier)  تحت 
 Updated science-wide author databases of عنوان 

.standardized citation indicators

واحتوت القاÿة عىل عدد من األبحاث العلمية املنشورة وعدد 
من  وغÅها  املشرتك  والتأليف  البحث  أع�ل  يف  االقتباسات 
عوامل æكن الحصول عليها من قواعد البيانات البحثية سكوبس 

.(scopus)

د. منال عباس

الدكتورة منال عباس من جامعة 
عّ�ن األهلّية ضمن أفضل باحثي 

العا½
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نظمت رشكة العنارص املبتكرة للتكنولوجيا اإللكرتونية املالكة لحقوق مسابقة (iInÀuence) يف الرشق األوسط 
 îوالتي تعنى باختيار األك iInÀuence وش�ل أفريقيا وبالتعاون مع جامعة عّ�ن األهلّية حفل إطالق مسابقة

تأثÅاً عىل مواقع التواصل االجت�عي يف مختلف منصات مواقع التواصل االجت�عي.

وحرض الحفل كل من الع� السابق الفريق الركن د. غازي الطيب وأ. د. أنس راتب السعود / مساعد رئيس 
جامعة عّ�ن األهلّية للشؤون الخارجية ومدير مركز االرتباط العاملي.

ك� قام فريق ع�ن رايدرز Ùرافقة موكب الفوج األول من املشارك� انطالقاً من الدوار السابع وصوالً إىل جامعة 
عّ�ن األهلّية.

وقال أ. د. أنس راتب السعود بأن أهم مخرجات املسابقة هو إنشاء أول أكادæية متخصصة بتدريب املؤثرين 
ورؤية  يت�ىش مع سمعة  عاملية   ÅعايÙ Ôلهم لض�ن صناعة محتوى عر الالزمة  الدعم  كافة وسائل   Åوتوف
جامعة عّ�ن األهلّية التي كانت وما زالت تبحث عن كل جديد ومتميز لتقدæه إىل الباحث� عن االبتكار والتطور 

.Åوالتغي
وأوضح مدير عام الرشكة السيد محمد املحتسب بأن الهدف من املسابقة هو رعاية وتسليط الضوء عىل املؤثرين 
وحقوقهم واالعرتاف Ùهنة املؤثر كأحد أعمدة نرش الوعي والفكر من خالل مواقع التواصل االجت�عي، وال بد 

من التنويه عىل أن دورهم وتأثÅهم æتد إىل كافة القطاعات السياسية واالقتصادية واالجت�عية.
خالل  من  الوعي  نرش  ورضورة  الثدي  رسطان  عن  توعوية  كلمة  للرسطان  الحس�  مؤسسة  مندوبة  وألقت 

املؤثرين عىل مواقع التواصل االجت�عي.

عّ�ن  جامعة  مع  بالتعاون   iInÀuence مسابقة  إطالق 
األهلّية
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جامعة  من  ريدفورد  دانا  الربوفيسور  حارض 
كاليفورنيا بÅكيل يف أساتذة جامعة عّ�ن األهلّية 
اإلقليمي، حيث   Åالريادية والتأث الجامعات  عن 
ساري  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  استضاف 
حمدان الربوفيسور ريدفورد ورحب به يف رحاب 
الجامعة وقدم له درع الجامعة تكرæاً له ولعمله 

مع مركز االرتباط العاملي يف الجامعة.

من جهته قال مدير املركز األستاذ الدكتور أنس 
من  مجموعة  مع  تعاقدت  الجامعة  أن  السعود 
آفاق  لفتح  العا½  جامعات  أفضل  من  األساتذة 
تعاون مشرتك مبارش مع أعضاء الهيئة التدريسية 
الكليات  مختلف  من  األهلّية  عّ�ن  جامعة  يف 
 Åوالتخصصات، م� يضمن وجود نتائج ذات تأث

مبارش.

حيث يعتمد مركز االرتباط العاملي يف عمله عىل 
بديالً   ïيأ الذي  املستهدف  التعاون  اسرتاتيجية 

عملياً التفاقيات التعاون الشكلية.

بÅكيل  كاليفورنيا  جامعة  من  ريدفورد  دانا  الربوفيسور 
يحارض يف جامعة عّ�ن األهلّية

Prof. Dana Redford



النارش: مركز االرتباط العاملي19

صدر قرار مجلس عمداء جامعة عّ�ن األهلّية برئاسة 
برتقية  حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس 
يف  دكتور  أستاذ  لرتبة  السعود  راتب  أنس  الدكتور 
الدكتور  اإللكرتونية)،  والتجارة  (األع�ل  املعلوماتية 
املعلومات  نظم  يف  البكالوريوس  عىل  حاصل  السعود 
 Åالحاسوبية من الجامعة األردنية عام 2006 واملاجست
سالفورد  جامعة  من  املعلومات  تكنولوجيا  إدارة  يف 
مانشسرت يف اململكة املتحدة عام 2007 والدكتوراه يف 
املعلوماتية (الحكومة اإللكرتونية) من جامعة ريدينج 
يف اململكة املتحدة عام 2012، والتحق بجامعة عّ�ن 
األهلّية منذ ذلك الح�، حيث تسلم العديد من املواقع 
نظم  لقسم  رئيساً  عمل  حيث  الجامعة،  يف  اإلدارية 
والتجارة  األع�ل  لقسم  ورئيساً  اإلدارية  املعلومات 
لالعت�د  ومديراً  الطلبة  لشؤون  وعميداً  اإللكرتونية 
والجودة ومديراً لحاضنة األع�ل ومديراً ملركز التعليم 
والتعلم ومديراً ملركز االبتكار والتميز ومساعداً لرئيس 
ويشغل  الدويل،  والتصنيف  اإلعت�د  لشؤون  الجامعة 
حالياً موقع مساعد رئيس الجامعة للشؤون الخارجية 
املجلس  يف  وعضواً  العاملي  االرتباط  ملركز  ومديراً 
عّ�ن  لجامعة  املالكة  الحورا¸  ملجموعة  االستشاري 

األهلّية.

بهذا يكون الربوفيسور السعود األصغر سناً يف اململكة األردنية الهاشمية بالحصول عىل هذه الرتبة األكادæية 
التي تعد األعىل يف املسار األكادæي. الدكتور السعود هو أحد مبتعثي جامعة عّ�ن األهلّية للحصول عىل درجة 
الدكتوراة. وعمل إدارياً، قبل الحصول عىل الدكتوراة، يف الديوان امللú الهاشمي ومحارضاً متفرغاً يف قسم علم 
منها خمسة وعرشون بحثاً  علمياً  السعود لديه ما يفوق األربع� بحثاً  التقنية.  الطفيلة  الحاسوب يف جامعة 
العاملية منها جائزة جامعة  الجوائز  العديد من  بيانات سكوبس. وحاصل عىل  قاعدة  األوىل يف  بالفئة  مصنفاً 
ريدينج كأفضل طالب باحث عام 2012 وجائزة التميز األكادæي من منظمة آسيك الربيطانية عام 2020 ودرع 

منظمة كيو أس لتصنيف الجامعات عام 2021.

يف  األستاذية  رتبة  إىل  السعود  راتب  أنس  الدكتور  ترقية 
عّ�ن األهلّية 

أ. د. أنس راتب السعود



عبدالله  يوسف  الدكتور  معايل 
الشواربة

 
يعترب الشواربة من أنجح الشخصيات التي عملت يف األمانة 
التي  الخدمات  واقع  تحس�  يف  واضحة  بص�ت  له  وكان 
تقدمها األمانة بكفاءة وخربة عالية ، عمل بكل جهده لتطوير 
ع�ن ورفعتها وتقديم كافة خدماتها بسهول ويُرس للمراجع� 

واملستفيدين من خدمات أمانة ع�ن الكربى.
 

املؤهالت العلمية :
• بكالوريوس قانون / جامعة عّ�ن األهلّية / كلية الحقوق 1991 - 1995.

• دبلوم عايل جامعة الحكمة / كلية الحقوق 2006.
• ماجستÅ قانون / جامعة النيل� 2009.

• دكتوراه قانون دستوري 2015

الخربات العملية :
• رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور 2016.
• وزير الشؤون السياسية و الربملانية 2016.

• نائب أم� ع�ن 2016-2013.
• عضو اللجنة املحلية املنظمة لكأس العا½ للسيدات لكرة القدم 

.2016-2015   
• نائب رئيس مجلس ادارة املتكاملة للنقل املتعدد 2016-2013.

• نائب رئيس مجلس ادارة املتكاملة للبطاقات الذكية 2016-2013.
• نائب رئيس هيئة املديرين يف رشكة التوفيق للنقل و االستث�ر 

.2016-2013   
• نائب رئيس هيئة املديرين يف رشكة آسيا للنقل 2016-2013.

• رئيس لجنة العطاءات يف أمانة ع�ن 2016-2013.
 

يعمل حالياً أمينا لع�ن الكربى، عاصمة اململكة األردنية الهاشمية. 

باإلضافة إىل العديد من املناصب التي شغلها بحرفية وامتياز ملا فيه مصلحة
العمل والتقدم والتطور.
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خريجنا.. فخرنا..
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