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(MSU) اتفاقية تعاون ب� جامعة عّ�ن األهلّية وجامعة  اإلدارة والعلوم املاليزية
للمزيد صفحة 4



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

قادرين عىل تلبية احتياجات عاÇ اليوم واملستقبل االجت�عي واالقتصادي.
يف عرصنا الحايل تشكل أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الذكية خطراً 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 واملدرب مشابهة لكلمة املعلم.  فمن 
املعروف أن املدارس والجامعات تعمل عىل تعليم الطلبة.  ومع ذلك، فإن مقدار ما يتعلمه الطلبة 

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

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

املعلم وتدريب املعلم�.

          رئيس هيئة املديرين
            د. ماهر الحورا�  
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مستقبل التعليم املبتكر يف بيئات التعلم 



تحتفل الجامعة ومع انتهاء هذا العام باإلنجازات التي حققتها عىل املستوى املحيل والدويل وذلك 
بتكاتف جهود أعضاء الهيئت� التدريسية واإلدارية والطلبة عىل حٍد سواء...

نرسل أمنياتنا للجميع بدوام الصحة وعيش حياٍة مليئٍة بالشكر واالمتنان واإلرصار 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 أكã 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 

رسالة ترحيب من رئيس الجامعة
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1
أبرز أحداث

كانون الثاني
حصول الجامعة على شهادة نظام إدارة الجودة األيزو 9001:2015 في 

مجاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ولكافة 
الوحدات األكاديمية واإلدارية، ولمدة ثالث سنوات قادمة.

272
ورقة بحثية

مدرجة يف قاعدة
Scopus بيانات

عدد الطلبة امللتحق�

6500

عدد الفعاليات واملناسبات

270

60
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MOU

هذا العام يف أرقام

ماجست�

بكالوريوس

دبلوم عايل
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* استحداث برامج جديدة
* مجموع الربامج املطروحة
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افتتح رئيس هيئة املديرين لجامعة عّ�ن األهلّية الدكتور ماهر الحورا� 

بحضور رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان وعدد من أعضاء 

مجلس األمناء ونواب الرئيس وعمداء الكليات يوم األحد 5-12-2021 يف 

مجمع األرينا الريايض التابع للجامعة مركز اللياقة الجديد املجهز بأحدث 

األجهزة الرياضية الرقمية.

وأكد الحورا� أن عملية التطوير والتوسعات التي تشهدها جامعة عّ�ن 

األهلّية تأê يف سياق االهت�م يف توف© بيئة صحية لطالب الجامعة والعامل� فيها وأبناء املجتمع املحيل، ورفع سوية الخدمات 

املقدمة يف نادي األرينا والنهوض بالقطاع الريايض ومواصلة تحقيق التميز الريايض للجامعة إىل جانب ëيزها األكادÀي كأول 

جامعة خاصة يف األردن.

وأعلن خالل حفل االفتتاح عن تقديم خدمات متميزة وعروض خاصة لطلبة الجامعة واملجتمع املحيل.

وأضاف أن مركز اللياقة تم رفده بأحدث األجهزة الرياضية وكادر من املدرب� الذين ساهموا يف تخريج العديد من األبطال ومن 

ضمنهم البطل األرد� يف رياضة الفنون القتالية املشرتكة أحمد الدقس، و�ا يحقق القيمة املضافة يف توف© برامج تدريبية يف 

اللياقة البدنية وبناء االجسام.

ك� افتتح الحورا� مالعب رياضة السكواش لتعزيز وتنويع الرياضات التي Àارسها نادي األرينا الريايض وكذلك عمليات 

التدريب للطلبة.

من جهته قال رئيس الجامعة أ.د. ساري حمدان: أن التوسعات واإلضافات التي تشهدها الجامعة تأê يف سياق تعزيز سمعة 

الجامعة املتميزة، والبناء عىل ما تم إنجازه من حيث تصدرها أعىل املراتب واملراكز عىل سلم تصنيف الجامعات محلياً وعربياً 

وعاملياً.

وأكد حمدان عىل أن مركز اللياقة الجديد والتوسعات التي جرت سوف تجعله قادراً عىل تلبية تطلعات طلبة الجامعة واملجتمع 

املحيل كمتنفس ريايض ، وترتجم االهت�م بالرياضة لجعلها ثقافة مجتمعية إىل جانب التميز االكادÀي.

ويتضمن مركز اللياقة أقسام متعددة مل�رسة رياضات مختلفة من بينها "ايروبكس ، وكيك بوكسنيج ، كروس فت، السباحة 

من خالل املسبح نصف األوملبي وهناك مسبح خاص للسيدات والطالبات وغرف الساونا والجاكوزي وح�م ترï....هذا 

باإلضافة إىل برامج تدريبية يف رياضة الفنون القتالية عىل أيدي مدرب� محرتف�، وبرامج تغذية صحية من خالل إجراء 

فحوصات للمشرتك� ووضع برنامج تدريبي مناسب لكل مشرتك.

وباستطاعة مركز اللياقة استقبال 100 مشرتك يف وقت واحد عل�ً بأن أبواب املركز تفتح يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى 

التاسعة ليالً من السبت للخميس. وتبلغ مساحة مركز اللياقة حوايل 1300 مرت مربع مقسمة عىل 3 طوابق.
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الحورا� يفتتح مركز اللياقة الجديد �جمع األرينا 

حصول قسمي اللغة اإلنجليزية "اآلداب والترجمة " على شهادة 
.ASIC االعتماد الدولي من
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انتخاب أ.د. ساري حمدان عضواً يف املكتب التنفيذي 
التحاد اللجان االوملبية الوطنية العربية

كلية الهندسة تنجح بإنتاج النانو فايبر في مختبراتها.
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أبرز أحداث
آذار 

اللجنة األوملبية األردنية، رئيس جامعة عّ�ن األهلّية، األربعاء  الدكتور ساري حمدان، نائب رئيس  انتخب 
8-12-2021، عضواً يف املكتب التنفيذي التحاد اللجان األوملبية الوطنية العربية. وجاء ذلك خالل اجت�ع الجمعية 
العمومية الذي استضافته اللجنة األوملبية العربية السعودية، وعقد يف قاعة املؤëرات الكربى �جمع األم© فيصل 
بن فهد األوملبي �دينة الرياض. وحرض اجت�ع الجمعية العمومية التحاد اللجان األوملبية الوطنية العربية، السيد 
نارص املجايل، األم� العام للجنة األوملبية األردنية. ك� زكت الجمعية العمومية العرشون التحاد اللجان األوملبية 
العربية الوطنية وباإلج�ع، صاحب السمو امللó األم© عبد العزيز بن ترï الفيصل رئيساً التحاد اللجان األوملبية 
الوطنية العربية للفرتة الرياضية من عام 2021 إىل عام 2024. وصادقت الجمعية عىل عدٍد من القرارات، كان 
أبرزها تشكيل الهيئة العربية للتطوع، والخطة االسرتاتيجية لرياضة املرأة، وتعديالت النظام األسايس التحاد اللجان 
العربية، وتعديل الالئحة األساسية لدورة األلعاب الرياضية العربية، ودورة األلعاب لألندية العربية للسيدات. ك� 
اعتمدت الجمعية، اقرتاح اللجنة األوملبية العربية السعودية، النض�م االتحاد إىل مبادرة (الرياضة ألجل العمل 
املناخي) وهي إحدى اتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة التغي©ات املناخية. ك� أقر االجت�ع أن تستضيف العاصمة 
األردنية عّ�ن أع�ل الجمعية العمومية القادمة عىل أن يتحدد موعدها الحقاً. وجاء التشكيل الجديد لرئيس 
 ïوأعضاء اتحاد اللجان األوملبية الوطنية العربية للفرتة الرياضية املقبلة عىل النحو التايل: - األم© عبدالعزيز بن تر
الفيصل، رئيس اتحاد اللجان األوملبية الوطنية العربية. خالد بن حمد البوسعيدي، (نائب الرئيس)، محرز بن 
الطيب بوصيان، (نائب الرئيس)، الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة (نائبة الرئيس عن رياضة املرأة)، ساري 
حمدان، (عضو)، جورج جوزيف عبود، (عضو)، سلطان بن مجرن (عضو)، يارس إدريس (عضو)، خالد عبدالله 
محمد حمد(عضو)، ج�ل بلقاسم الزروق (عضو)، خ© الدين برباري (عضو)، فيصل عيل غسال (عضو)، محمد 

يوسف املانع (عضو)، جربيل الرجوب (عضو)، أحمد نارص (عضو).
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األهلية  جامعة ع�ن  ب�  تفاهم  مذكرة  توقيع 
وجامعة اإلدارة والعلوم املاليزية

 (MSU) تتمتع جامعة عّ�ن األهلية وجامعة اإلدارة والعلوم املاليزية
تعاونت  حيث  سنوات.  عدة  إىل  تعود  ومثمرة  قوية  مهنية  برشاكة 
الجامعت� يف مجاالت عدة هذا الشهر، تم تحقيق معلم آخر يف هذه 
الرشاكْة وهو تفعيل مذكرة التفاهم من خالل تسليط الضوء عىل التعاون 
يف مجاالت مثل التبادل األكادÀي (الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية) ، 

وتبادل املواد األكادÀية، والبحوث املشرتكة واألنشطة األكادÀية.
حيث استقبل أ.د. ساري حمدان رئيس جامعة ع�ن األهلية وفداً مكوناً 
من أ.د. محمد شكري أب يجيد رئيس جامعة MSU، ونائبه أ.د. جنينة 
عبد الحميد، ونائب الرئيس للدراسات العليا، واألع�ل والعلوم االجت�عية 

د. عبد عيل خطيبي.
أنس  الدكتور  األستاذ  نظمها  الجامعي  الحرم  بجولة يف  الزيارة  وبدأت 
السعود مساعد الرئيس للشؤون الخارجية ، حيث اطلع الوفد عىل مرافق 
الجامعة مثل مركز الحورا� للتعلم اإللكرتو� والتعليم املدمج، مركز األمن 
الدوائية ومختربات قسم  البحوث  الصيدلة االفرتاضية، مركز  السيربا�، 

الهندسة  املدنية.

جامعة عّمان األهلّية تتميز بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وتحقق 
المرتبة 200-101 عالميًا بجودة التعليم.
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أقامت اللجنة العليا للنشاطات وخدمة املجتمع بالتعاون مع ع�دة شؤون الطلبة يف جامعة عّ�ن األهلّية حملة 
تطوعية مع الهيئة الخ©ية األردنية الهاشمية / بنك املالبس الخ©ي، لفرز املالبس، وذلك يوم السبت املوافق 
2021/12/4 يف بنك املالبس الخ©ي، حيث شارك يف الحملة ما يقارب 100 طالب وطالبة من مختلف كليات 

الجامعة.
وتأê هذه الحملة يف ظل سعي جامعة عّ�ن األهلّية لتقديم كافة الخدمات للمجتمع املحيل واملؤسسات 
املختلفة، وذلك ضمن خطه شاملة تنتهجها الجامعة لربامج دعم املجتمع املحيل يف محافظة البلقاء خاصة ويف 

اململكة بشكل عام.

يوماً  تقيم  األهلّية  عّ�ن  جامعة 
تطوعياً لدعم بنك املالبس الخ©ي

حصول عدد من كليات الجامعة على شهادة ضمان الجودة األردنية 
الممنوحة من هيئة االعتماد األردنية لمؤسسات التعليم العالي.
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نؤمن
بصناعة
الفرق



شاركت جامعة عّ�ن األهلّية بامللتقى الطال¬ الثا� والعرشين بعنوان "أثر التوجهات الحديثة يف تكنولوجيا 
املعلومات عىل دور الجامعات يف مواجهة التحديات املعارصة" والذي أقيم يف جمهورية مرص العربية ممثلة 
باألستاذ الدكتور عمر العدوان عميد كلية تقنية املعلومات يف الجامعة والدكتور موفق أبو الهيجاء والطالب يزن 

عرفات رسور.
ونوه العدوان إىل أهمية هذا امللتقى يف دعم مواهب 
الطلبة وتحفيزهم والعمل عىل ëكينهم ثقافياً ومعرفياً؛ 
اإلبداع  رشارة  إطالق  يف  تسهم  النشاطات  هذه  ألن 

واملوهبة يف نفوس الطلبة.

ك� أكد عىل أن الجامعة تضع أمام أعينها توف© البيئة 
املناسبة والحواضن الالزمة لدعم املبدع� من طلبتها، 
مواهبهم،  تنمية  يف  الصحيح  االتجاه  يف  وتوجيههم 
التطرف  ونبذ  اآلخر  وتقبل  الحوار  أدوات  وتعليمهم 

واملغاالة والكراهية.
حول  ببحث  شارك  رسور  يزن  الطالب  أن  إىل  وأشار 

مرشوعه التحكم باألجهزة من خالل اشارات الدماغ.

6

عّ�ن األهلّية تشارك بامللتقى اإلبداعي الطال¬ 
الثا� والعرشين يف جمهورية مرص العربية

د. موفق أبو الهيجاء، د. عمر العدوان
يزن رسور

افتتاح مركز جامعة عّمان األهلّية لألمن السيبراني.
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كلية  عميد  الخوالدة  رضا  الدكتور  األستاذ  شارك 
بحوار  األهلّية  عّ�ن  جامعة  يف  الزراعية  التكنولوجيا 
بعد 2021  ملا  الحيوي  التنوع  املنطقة ألطار  سياسيات 
الذي عقد بالقاهرة خالل الفرتة 4-2021/5 وبدعوه من 
مرفق البيئة العاملي / برنامج املنح الصغ©ة. وهدف اللقاء 
واملوارد  املستدامة  واإلدارة  السياسيات  من  املنفعة  إىل 
الطبيعة للتنوع الحيوي وبناء الكفاءات يف املجتمعات 

املحلية ومنظ�ت املجتمع املحيل.
مرص  يف  البيئة  وزارة  من  ممثل�  الحوار  حرض  وقد 
ومنظ�ت دولية ومحلية وجمعات وباحث� وقد شمل 
محارضات  إىل  يوم�  عىل  مناقشته  تم  الذي  الربنامج 
القادمة يف مجال  املرحلة  ومناقشات متعددة ألوليات 
التنوع الحيوي وعىل مستوى اسرتاتيجية للتنوع الحيوي 
لرفع  األولوية  ذات  واملشاريع  بشكل مشرتك  للمنطقة 
مستوى االستفادة من التنوع الحيوي والحفاظ عىل املوارد 
وëت  والبيانات  واملعلومات  الخربات  وتبادل  الوراثية 
الحيوي �ا فيها  التنوع  التي تواجه  التحديات  مناقشة 

التغ© املناخي والدعم املايل للمشاريع وغ©ها.

الزراعية  التكنولوجيا  كلية  عميد 
يشارك  األهلّية  عّ�ن  جامعة  يف 
إلطار  املنطقة  سياسيات  بحوار 

2021 بعد  ملا  الحيوي  التنوع 

فوز البطل صالح الشرباتي بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 
.2020
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الضيافة  شاركت جامعة عّ�ن األهلّية ممثلة بطالبها من برنامج" إدارة 
وفنون الطهي " يف معرض هوريكا والذي أقيم تحت رعاية وزير السياحة 
الفايز من تاريخ 7-9 ديسمرب 2021، ويعترب   واآلثار معايل السيد نايف 

املعرض من أكرب املعارض املتخصصة يف صناعة خدمات الضيافة واألغذية واملرشوبات يف املنطقة ويقام سنوياً يف 
كل من األردن ، العراق ومرص. 

برنامج " إدارة الضيافه وفنون الطهي " والذي قامت الجامعه باستحداثه مؤخراً ليواكب احتياجات سوق العمل 
والقطاع وبالتعاون مع فنادق ومنتجعات موفمبيك األردن حيث يعترب التخصص فريد من نوعه عىل مستوى 
األردن واملنطقة العربية ويعمل عىل تأهيل وتدريب الطالب عىل أحدث وسائل الضيافة ليتسنى لهم العمل يف 

كافة فنادق ومطاعم اململكة . 
تتكون الخطة الدراسية للربنامج من (132) ساعة معتمدة وملدة أربع سنوات و�ا يعادل (60 ٪)من مواد 
والتقنيات  األجهزة  بأحدث  املزودة  واملختربات  واإلنتاجية  التدريبية  املطابخ  يف  العميل  للجانب  التخصص 

واملوجودة يف مجمع األرينا داخل الحرم الجامعي .

الطهي"  وفنون  الضيافة  برنامج"إدارة  طلبة 
هوريكا معرض  يف  يشاركون 

عّمان األهلّية الجامعة الخاصة الوحيدة التي تحصل على تمويل مشروع 8
بحثي من صندوق البحث العلمي.
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قام الطالب جميل الخلييل من كلية الع�رة والتصميم يف 
جامعة عّ�ن األهلّية بتصوير فيلمه القص© داخل الحرم 
الجامعي وذلك يف إطار مشاريع تخرج قسم التصميم 
يف  شارك  وقد  هذا  واملرسحي.  والتلفزيو�  السين�« 
الفيلم مجموعة من املمثل� الشباب واملبدع� وطاقم 
عمل محرتف ضم مجموعة من طلبة الجامعة الخريج�، 
النفيس  وأثره  الجامعي  التنمر  قضية  الفيلم  ويتناول 
والسلوï عىل الطالب واملجتمع، حيث وسيتم عرضه يف 
النها« ملرشوع  املشاريع  الدرايس ضمن  الفصل  نهاية 

التخرج.

عقدت كلية الع�رة والتصميم يف جامعة عّ�ن األهلّية ورشة 

عمل دولية مشرتكة مع جامعة دندي/ اململكة املتحدة بعنوان:

“Beyond the Buzz-what next for 
sustainable Cities and neighborhoods in 
Arab world”.

حيث قدم هذه الورشة الدكتور حسام الوعر، من جامعة ديون 

- بريطانيا،  و أدارت الورشة الدكتورة رنا النقلة من جامعة عّ�ن 

األهلّية.

9

السين�« يف جامعة  التصميم  فيلم لطلبة قسم 
عّ�ن األهلّية يتناول قضية التنمر

ورشة عمل دولية يف كلية الع�رة والتصميم / جامعة 
عّ�ن األهلّية

د. رنا النقلةد. حسام الوعر

جميل الخلييل

إطالق 9 تخصصات حديثة على مستوى درجة البكالوريوس والدبلوم 
والماجستير.
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10 QS عّمان األهلّية بين أول 10 جامعات أردنية و 100-91 عربيًا وفق تصنيف
ألفضل الجامعات العربية للعام 2022.

أسيل العوامره
كلة اآلداب والعلوم

لغة انجليزية - ترجمة

سدين مناور
كلية التمريض

ëريض

دينا خوري
كلية التمريض

ëريض

إبراهيم شهاب
كلية العلوم الرتبوية
تربية بدنية وصحية

أم� العمري
كلية الحقوق

حقوق

منار طه
كلية الع�رة والتصميم

التصميم  السين�« والتلفزيو�
واملرسحي

هند مقبل
كلية الع�رة والتصميم

التصميم  السين�« والتلفزيو�
واملرسحي

رنيم نجري
كلية الهندسة

هندسة اإللكرتونيات

ل� خوايله
كلية الصيدلة

صيدلة

عبد الله التميمي
كلية الصيدلة

صيدلة

رهام عبد الوهاب
كلية الصيدلة

صيدلة

مبارك قبول طلبة برنامج التبادل الثقايف الدويل
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جامعة عّمان األهلّية أول جامعة خاصة تنشئ كلية طب أسنان في المملكة 11
األردنية الهاشمية.

 Act) عرض  يقدم  بيرتز  راسل  العاملي  الكوميدي 
Your Age) عىل مرسح األرينا يف ع�ن األهلية
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الثالثاء 2021/12/14
مجمع األرينا - جامعة عّ�ن األهلّية



12
جزيل الشكر واالمتنان .. 

إن أعظم قوة في أي مؤسسة هي كادرها والعاملين فيها، إنه مجتمع عّمان األهلّية وما 
تحتويه .. 

نشكركم على كونكم جزءًا من الجامعة وداعميها.

استضافت جامعة عّ�ن األهلّية رجل األع�ل 
حيث  الجابر،  املالك  عبد  الدكتور  األرد� 
استقبل رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ساري 
حمدان الدكتور الجابر والذي ترأس العديد من 
العر¬ والغر¬،   Çالعا الرشكات عىل مستوى 
العرب  للريادي�  الداعم�  رواد  من  وهو 
والرشكات الناشئة. حيث حقق الجابر العديد 
من اإلنجازات املرموقة عىل املستوى املحيل، 
اإلقليمي والدويل، عدى عن الخربة املرتاكمة يف 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاعات 

والخدمات املالية والصناعة. 
د. الجابر هو الرئيس املؤسس ملينا آبس، املؤسسة الرائدة يف دعم الريادي� واالستث�ر يف 
الرشكات الريادية، ويشغل أيضاً رئيس هيئة املديرين لرشكة مايندست ورشكة اديونيشن، 
ورشكة  الطاقة،  لخدمات  املتحدة  والرشكة  السياحي،  لالستث�ر  العمدان  خان  ورشكة 
التنفيذي  الرئيس  منها  عدة  مرموقة  مناصب  سابقاً  وشغل  الذهبي.  القمح  مطاحن 

للعمليات ملجموعة زين الكويتية، كذلك الرئيس التنفيذي لزين الرشكة وزين األردن.
د. الجابر التحق بالعديد من الجامعات العاملية املرموقة وزائر دائم لجامعة هارفارد 
األم©كية، في� قدم الدكتور الجابر ندوة حوارية ملجموعة من الريادي� من طلبة الجامعة 
بتنظيم من مركز االبتكار والتميز يف الجامعة بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى 
العطيات، حيث اصطحب مساعد رئيس الجامعة للشؤون الخارجية ومدير مركز االبتكار 
األستاذ الدكتور أنس السعود الدكتور عبد املالك الجابر والسيد مهند السيد يف جولة ملرافق 
الجامعة، والذي بدوره  أبدى فخره وسعادته بحجم التطور الذي وصلت له الجامعة منذ 

آخر زياره له عام 2010. 
وكرم رئيس الجامعة االستاذ الدكتور ساري حمدان ضيف الجامعة الدكتور الجابر بدرع 
الجامعة تقديراً لجهوده يف خدمة الريادة واالبتكار يف األردن والعاÇ العر¬، ورافق الضيف 
يف جولته كل من مدير مركز األمن السيربا� السيد نادر سويدان ومدير مجمع األرينا 

السيد عامر حمدان باإلضافة للسيد حسام السيد.
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العواملة ضحى 
نورديسك نوفو 

يف  للسمنة  الطبية  القائدة  حالياً  هي  العواملة  ضحى  السيدة 

املرشق العر¬ يف نوفو نورديسك ، وتطمح إىل أن تصبح معالجاً 

وم�رساً للتحوالت الرسيعة يف عام 2022. وهي مدربة معتمدة 

يف مهارات االتصال، ومقدمة برامج تلفزيونية بدوام جز«.

البكالوريوس يف الصيدلة من جامعة ع�ن   حصلت عىل درجة 

التسويق  يف  املاجست©  درجة  أكملت  ثم   ، األردن   - األهلية 

االسرتاتيجي من جامعة كارديف - اململكة املتحدة. وحصلت عىل 

�جرد  للصيدلة)   óاألمري (املجلس  من  صيدلة  دكتور  ترخيص 

انتقالها إىل الواليات املتحدة ، م� سمح لها ��رسة معرفتها يف 

جامعة لويزفيل قبل العودة إىل األردن.

 عىل مر السن�، طورت السيدة ضحى شغفها الستكشاف ثقافات 

ولغات جديدة.  بعد اندماجها مع 5 لغات و 60 دولة، شعرت 

تجربتها من خالل مدونة سفر عىل  تقديم ~ار  باملسؤولية عن 

تقديم  يتم  حيث   ،globetrotting_blonde تسمى  إنستاغرام 

برامج  وتقديم  األردنية،  السفر  جوازات  لحاميل  السفر  نصائح 

عىل  الضوء  سلطت  مختلفة،  محلية  قنوات  عىل  تلفزيونية 

السياحة الداخلية واملجتمع املحيل يف األردن.

خريجنا ...فخرنا



لينا عاشور
موظفة إدارية
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ا محمد الحسن

مصمم جرافي�

 وحدة املوارد البرشية
والتطوير املؤسيس

gec@ammanu.edu.jo

فريق مركز
االرتباط العاملي

خالد الزعبي
مساعد مدير العالقات

العامة والدولية

منار حمدان
رئيس قسم العالقات العامة

ريم عابد
رئيسة قسم

السمعة والتواصل

أنوب ابراهام
مساعد مدير مركز

التعليم والتعلم

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

هبة الرشفاء
رئيس قسم اإلعالم

أ.د. أنس السعود
مساعد الرئيس للشؤون الخارجية

مدير مركز االرتباط العاملي

إÀان التيل
رئيسة شعبة مشاريع

األبحاث الدولية


