
تخريج األفواج
2021/2020 - 2020/2019

و 2022/2021

ÌËÜ{{{{„ç

�وز - 2022

تخريج األفواج
2021/2020 - 2020/2019

و 2022/2021



أ.د. حمدان يف مؤ�ر 
أبحاث املوهبة والتفوق: 

أولوية تعليم الطلبة 
مهارات التفك� العلمي 

ومهارات التخطيط ملواجهة 
املستقبل

01
الربوفيسور جونسون يزور 

عّ�ن األهلّية

03
جامعة عّ�ن األهلّية 

تشارك بربنامج "اداري 
ابتكار معتمد" للجامعات 

الخاصة

05
حفل تكر�ي ألساتذة من 
كلية التمريض يف جامعة 

عّ�ن األهلّية 

06

عّ�ن األهلّية تشارك يف 
املعرض الدويل للجامعات 

األردنية يف القاهرة

12

رئيس جامعة عّ�ن األهلّية 
يكرم الفائزين §سابقة 

الحاضنة للمشاريع الريادية

09

حول التبادل األكاد�ي 
والثقايف يف الجامعة

24

عّ�ن األهلّية تزور مركز 
الحس² للرسطان وتبحث 

سبل التعاون

11

إعالنات

25
د. حمزة أبو عويضة من 

كلية الهندسة يطور جهاز 
الغزل الكهربا¶

رئيس جامعة عّ�ن األهلّية 07
يكرم الطلبة الفائزين يف 

جائزة الحورا¸ للفنون 
والتصميم - الدورة الثانية 

2022

08

صور من حفل التخريج

13

املحتوى



مستقبل التعليم املبتكر يف بيئات التعلم 
يتزايد الطلب عىل األفراد الذين �كنهم 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  نقدي²  مفكرين  إنتاج  عىل  قارة  تكون 

تلبية احتياجات عاÄ اليوم واملستقبل االجت�عي واالقتصادي.
يف عرصنا الحايل تشكل أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الذكية تهديداً 
عىل سالمة املعرفة، من خالل تقويض سلطة املعلم² يف الفصل 

الدرايس وتغي� كيفية رؤية املعلم² 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.
Ôت 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  �كن  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 املعلم².

          رئيس هيئة املديرين
ي            د. ماهر الحورا¸  
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رسالة ترحيب من رئيس الجامعة
مع بداية الفصل الدرايس الصيفي أود أن أحتفل §ا حققته الجامعة من نجاحات وما واجهناه من 
واملثابرة  باالمتنان  ويغمرنا  جميعاً،  علينا  ييضء  الخ�  نور  ولعل  املاضية،  األشهر  خالل  تحديات 

والسعادة.

إنه ومنذ ما يقرب 32 عاماً، تحظى جامعة عّ�ن األهلّية باحرتام ووالء عرشات اآلالف من الطلبة 
وأولياء األمور والخريج². 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 
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1

والتفوق:  املوهبة  أبحاث  مؤ�ر  يف  حمدان  أ.د. 
العلمي  التفك�  مهارات  الطلبة  تعليم  أولوية 

ومهارات التخطيط ملواجهة املستقبل

"ممثلة  والتنمية  للشباب  الدولية  للمؤسسة  االسرتاتيجي  "الرشيك  األهلّية  عّ�ن  جامعة  شاركت 
املوهبة  ألبحاث  الثامن   çالعر املؤ�ر  فعاليات  يف  حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  الجامعة  برئيس 
املجتمع  يف  "الدافعية  شعار  تحت  األردنية  الجامعة  مع  بالتعاون  املؤسسة  نظمته  الذي  والتفوق 
املعريف"، والذي عقد برعاية رئيس الوزراء الدكتور برش الخصاونة الذي انتدب عنه وزير الشباب 

محمد النابليس .

وقد ألقى رئيس جامعة عّ�ن األهلّية األستاذ الدكتور ساري حمدان كلمة خالل جلسة االفتتاح، وبعد 
أن رحب فيها §عايل السيد محمد النابليس وزير الشباب مندوب دولة رئيس الوزراء و§عايل أ.د. 
واملعايل  الدولة  وبأصحاب  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزير  عويس  وجيه 
التي  والقوة  األهداف  تحقيق  نحو  االسايس  املحرك  باعتبارها  الدافعية  أهمية  إىل  أشار  والعطوفة، 

تدفع الطلبة لإلنجاز، وهي القوة الدافعة للنشاط البرشي أو السلوك بشكل عام.
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وقال: إن أردنا التحدث عن تنمية االبداع يف الرأي يف قطاع املدارس والجامعات، فال بد لنا من تعليم 
الطلبة مهارات التفك� التي تشمل النقد واملنطق والتفك� العميل، كذلك مهارات التخطيط وكيف 

للطالب أن يخطط لنفسه، وكيف له أن يواجه املستقبل.

واضاف: هنا أود أن أضع بعض النصائح التي من املمكن أن تساهم يف تنمية االبداع وهي:
عدم حرص طريقة اإلنجازات يف شكل واحد.  .1

تحديد وقت خاص لألبداع %20 من الوقت املحدد للتعلم.  .2
توظيف التكنولوجيا يف خدمة االبداع.  .3

ادماج مواد تعليمية غ� تقليدية يف الصف الدرايس.  .4
تشجيع املناقشة والحوار.  .5
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3

األهلّية عّ�ن  يزور  الربوفيسور جونسون 

زار الربوفيسور مارك جونسون جامعة عّ�ن 
رئيس  استقباله  يف  كان  حيث  األهلّية، 
حمدان،  ساري  الدكتور  األستاذ  الجامعة 
الخارجية  للشؤون  الرئيس  مساعد  بحضور 
زيارة   íوتأ السعود،  أنس  الدكتور  األستاذ 
الربوفيسور جونسون بصفته أخصا¶ سياسة 
ويسكونسون  جامعة  ويعمل  فولربايت 
والضيف  الجامعة  رئيس  وبحث  األمريكية، 
سبل التعاون يف مجموعة من املجاالت التي 
من  مجموعة  مع  الجامعة  بربط  تتعلق 
مبادرات ممولة  األمريكية ضمن  الجامعات 
الجامعة  يف  الضيف  وتجول  فولربايت،  من 
املستوى  يف  اعجابه  وابدى  ومرافقها 
عّ�ن  جامعة  به  تتمتع  التي  االكاد�ي 
يف  خاصة  جامعة  أول  وأنها  سي�  األهلّية 
األردن. وتم اطالع الضيف عىل مجموعة من 
سبل  لبلورة  املستقبلية  الجامعة  مشاريع 
للتخصصات  باإلضافة  جديدة  تعاون 

والكليات التي استحدثت مؤخراً.
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التعليم وض�ن جودتها  اعت�د مؤسسات  الرصايرة رئيس هيئة  الدكتور ظافر  تحت رعاية األستاذ 
وبالتعاون مع مركز امللك عبد الله الثا¸ للتميز تم عقد برنامج "اداري ابتكار معتمد " للجامعات 

الخاصة. 
وحرض هذا الربنامج التدريبي ممثالً عن جامعة عّ�ن األهلّية من كلية األع�ل الدكتور أحمد الضمور 

ومن كلية الهندسة مساعد العميد لشؤون التدريب العميل املدرسة من�ة الطيب.
الهيئة  أعضاء  من  نخبة  بحضور  أيام  ثالثة  مدار  عىل  عقد  الربنامج  هذا  ان  بالذكر  الجدير  ومن 
لتعزيز ونرش  التدريسية يف الجامعات الخاصة وجاء بهدف تطوير وتنمية مهارات املشارك² سعياً 

ثقافة االبداع واالبتكار يف الجامعات الخاصة.

جامعة عّ�ن األهلّية تشارك بربنامج "اداري ابتكار 
معتمد" للجامعات الخاصة
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تحت رعاية عميد كلية التمريض األستاذ الدكتور منتهى الغرايبة، تم تنظيم حفل تكريم يضم أعضاء 

الهيئة التدريسية واإلدارية. حيث تضمن الحفل تكريم ألعضاء الهيئة التدريسية الذين أنهوا رحلتهم 

العملية يف الجامعة، وهم الدكتورة حنان الزين، والدكتور أحمد البشايره، باإلضافة إىل التهنئة برتقيه 

األستاذ الدكتور إ�ان النزيل لحصولها عىل رتبة األستاذية. 

ك� وتضمن الحفل تهنئه الزمالء األستاذ مهند الدقس واألستاذ محمد القضاة §ناسباتهم االجت�عية. 

الجامعة  يف  فرته خدمتهم  طوال  قدموه  ملا  للجميع  وتقديرها  عن شكرها  الكلية  عميده  وأعربت 

املعربة عن  والهدايا  التقديرية  الدروع  الكلية  الحفل وزعت عميده  نهاية  املميزة. ويف  وانجازاتهم 

الحب والوفاء والتقدير والذكريات الجميلة.

حفل تكر�ي ألساتذة من كلية التمريض يف جامعة 
عّ�ن األهلّية 
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د. حمزة أبو عويضة من كلية الهندسة يطور جهاز 
الغزل الكهربا¶

قام الدكتور حمزة أبو عويضة مع مجموعة من الباحث² 

الغزل  جهاز  بتطوير  األهلّية  عّ�ن  جامعة  يف  والطلبة 

الكهربا¶ إلنتاج ألياف نانوية بتكلفة اقتصادية مقارنة 

باألجهزة املتوفرة بالسوق.

ألياف  إلنتاج  الالزمة  األجهزة  كل  أن  بالذكر  والجدير 

الهندسة وذلك  كليه  تم تصميمها وتطويرها يف  نانوية 

مختلف  من  العمليه  الخربات  من  باالستفاده 

التدرييس واإلداري، ك� وقد  التخصصات لدى طاقمها 

(ألياف  رئيس²  بشكل²  نانوية  ألياف  إنتاج  بنجاح  تم 

نانوية متوافقة) و(ألياف نانوية عشوائية) §ا يتناسب 

ومتطلبات البحث العلمي والتطبيقات العملية لأللياف 

النانوية. 

للطلبة يف  وقد قام باإلرشاف عىل عدة مشاريع تخرج 

والطب  األنسجة  تطبيقات هندسة  نانوية يستخدم يف  بألياف  قالب  لتشكيل  البكالوريوس  مرحلة 

باإلرشاف عىل رسائل ماجست�  الجلد والغضاريف، ك� شارك  أنسجة  ترميم  إعادة  التجديدي مثل 

مشرتكة مع كلية الصيدلة الستخدام االلياف النانوية املصنعة مخربياً يف نقل الدواء ملعالجة اإلصابات 

الجلدية.

وبناء عىل هذه التقنية الحديثة نرش الدكتور حمزة أبو عويضة عدة أبحاث مع مجموعة من الباحث² 

النانوية  وااللياف  املحيل  الكهربا¶  الغزل  جهاز  بتصميم  متعلقة  األهلّية  عّ�ن  جامعة  والطلبة يف 

واستخداماتها الهندسية والطبية.
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رئيس جامعة عّ�ن األهلّية يكرم الطلبة الفائزين يف 
الثانية  الدورة   - والتصميم  للفنون  الحورا¸  جائزة 

2022

الفائزين يف جائزة الحورا¸  الطلبة  الدكتور ساري حمدان  كرم رئيس جامعة عّ�ن األهلّية األستاذ 
للفنون والتصميم – الدورة الثانية (2022) بعنوان (واقعنا الجديد: التحديات والفرص اإلبداعية)، يف 

مبنى رئاسة جامعة عّ�ن األهلّية.
حيث تم تكريم الطلبة الفائزين يف محاور الجائزة وهم:

الطالبة روند حزين من كلية الع�رة والتصميم - قسم التصميم الجرافيñ يف محور تصميم امللصق 
الطالبتان ل²  الرسم،  الصيدلة يف محور  الصيدلة – قسم  القصاب من كلية  الطالبة نرم²  اإلعال¸، 
القواسمة ورغد الفاعوري من كلية الع�رة والتصميم – قسم التصميم الداخيل يف محور التصوير 

الفوتوغرايف. 
لجنة  الشبول، وأعضاء  السالم  الدكتور عبد  األستاذ  والتصميم  الع�رة  كلية  التكريم، عميد  وحرض 
التصميم  قسم  ورئيس  والجودة  االعت�د  لشؤون  العميد  نائب  الشيخ-   حنان  الدكتورة  التحكيم؛ 
برقاوي،  منال  الدكتورة  املتعددة،  الوسائط  تصميم  قسم  رئيس  الجزار  فاتن  الدكتورة   ،ñالجرافي
الدكتور أحمد الكسيح، السيد رائد جرار. انتهى اللقاء بعرض فيديو ألع�ل الطلبة املشارك² والطلبة 

الفائزين.
اىل قضايا هامة  نظرهم  ولفت  الشباب  دور  تفعيل  إىل  والتصميم  للفنون  الحورا¸  وتهدف جائزة 
ومختلفة (ثقافية، بيئية، صحية، تعليمية، توعوية، مجتمعية)، وذلك لتسليط الضوء عليها ومحاولة 

إيجاد حلول فنية وتصميمية مبتكرة تسهم يف حل املشكالت بطريقة هادفة وفعالة.
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رئيس جامعة عّ�ن األهلّية يكرم الفائزين §سابقة 
الحاضنة للمشاريع الريادية

9

كرم األستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عّ�ن األهلّية الفائزين §سابقة "حاضنة جامعة عّ�ن 
والتميز  االبتكار  مركز  مدير  بحضور  والتميز،  االبتكار  مركز  ينظمها  والتي  الريادية"  للمشاريع  األهلّية 
التجاري  االرتباط  الجابر ومدير  الدكتور عمر عبد  السعود ومدير حاضنة األع�ل  الدكتور أنس  األستاذ 
مركز  وموظفي  سويلم  أبو  ف�وز  الدكتورة  العاملي  االرتباط  مركز  مدير  ونائب  الضمور  أحمد  الدكتور 

االبتكار والتميز.
"دواء"،  اسم  يحمل  والذي  الصيدلة)  (تخصص  األشقر  الطالب خالد  األول مرشوع  املركز  حيث جاء يف 
الصيدليات والعمالء، حيث �كن  بجائزة مقدارها 1000 دوالر، طرح خاللها مرشوع تطبيق يربط ب² 

العمالء من رشاء األدوية والتواصل مع الصيدليات اونالين باإلضافة إىل ايصال األدوية لهم.
وحصل الطالب زيد شديد (تخصص األع�ل والتجارة االلكرتونية) عن مرشوعة "Bus I" عىل املركز الثا¸ 
 CODE بجائزة مقدارها 800 دوالر، حيث يهدف املرشوع إىل تطوير باصات الجامعة واستخدام تقنية
QR للتعرف عىل معلومات الطالب املسجل يف باصات الجامعة، باإلضافة إىل احتواء املرشوع عىل نظام 
Tracker ليتمكن الطالب من معرفة موقع ورقم الباص والوقت املحدد للوصول، في� تستطيع الجامعة 

التعرف عىل مكان السائق باإلضافة إىل إجراء نظام أمني للتأكد من جاهزية الباص قبل االنطالق.
الفريق من  تكون  مقدارها 600 دوالر، حيث  بجائزة  الثالث  املركز   "ecycleholic" احتل مرشوع  في� 
عبد  رهام  االصطناعي)،  الذكاء  (تخصص  سعيفان  أيهم  الطبية)،  الهندسة  (تخصص  حداد  جود  الطلبة 
الواحد (تخصص الهندسة الطبية)، فيصل الصدر (تخصص األع�ل والتجارة االلكرتونية) وإيهاب النعي�ت 
إعادة  املستخدم عىل  تحفز  ذكية  تدوير  إعادة  فكرة سلة  املرشوع  ويطرح  الطبية)،  الهندسة  (تخصص 

التدوير عن طريق نظام نقاط تستبدل بجوائز.
يوشكر رئيس الجامعة الرشكات الراعية للمسابقة، مثمناً دورها يف رعاية االفكار واملشاريع الريادية.
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زار رئيس جامعة عّ�ن األهلّية األستاذ الدكتور ساري حمدان يرافقه 
مساعد الرئيس للشؤون الخارجية األستاذ الدكتور أنس السعود مركز 
الحس² للرسطان، حيث كان يف استقباله املدير العام نرسين قطامش 
حيث  املختلفة،  ومرافقة  املركز  يف  الجامعة  وفد  وتجول  الخرابشة، 
وكوادره  املركز  يف  وافتخاره  واعتزازه  اعجابه  الجامعة  رئيس  ابدى 
العلمي  البحث  ستشمل  والتي  الجانب²  ب²  التعاون  اطر  خالله  بحث  اجت�ع  عقد  وتم  ومرافقة. 
 .ñاملشرتك وفرص لتدريب طلبة التخصصات العلمية واالنسانية املساندة مثل علم النفس اإلكليني

وقال رئيس الجامعة أن الدعم الذي قدمته وستقدمه جامعة عّ�ن األهلّية هو مساهمة قليلة ملركز 
يقدم الكث� لألردن وملرىض الرسطان، فدعم املركز واجب وطني يحتم علينا عدم التأخر يف تقديم كل 

ما هو ممكن.

11

عّ�ن األهلّية تزور مركز الحس² للرسطان وتبحث 
سبل التعاون



للجامعات  الدويل  عّ�ن األهلّية تشارك يف املعرض 
األردنية يف القاهرة

شاركت جامعة عّ�ن األهلّية يف املعرض الدويل 

الذي  القاهرة  يف  األردنية  للجامعات  األول 

للدراسات  البيضاوي  املكتب  مجموعة  نظمته 

واألبحاث بالتعاون مع السفارة األردنية يف مرص 

السياحة  تنشيط  وهيئة  العايل  التعليم  ووزارة 

يف  للدراسة  املرصي²  الطلبة  استقطاب  بهدف 

فعاليات  استمرت  حيث  األردنية،  الجامعات 

املعرض يومي 25 و26 من الشهر الجاري برعاية 

أمجد  االستاذ  معايل  القاهرة  يف  األرد¸  السف� 

العضايلة.

يرافقه  "العضايلة"  األرد¸  السف�  زار  وقد 

جناح  فارس  أبو  فوزي  األرد¸  الثقايف  امللحق 

التخصصات  عىل  لالطالع  املعرض  يف  الجامعة 

التي تطرحها الجامعة عىل مستوى البكالوريوس 

والدراسات العليا.

عىل  لالطالع  كب�اً  إقباالً  الجامعة  جناح  وشهد 

الجامعة كل من  الجامعة ومرافقها، وأرشف عىل جناح  اإلعالنية عن تخصصات  واملواد  املنشورات 

خالد  السيد  العامة  العالقات  مدير  ومساعد  القعقاع  محمد  السيد  والتسجيل  القبول  دائرة  مدير 

الزعبي. 

البيضاوي  للمكتب  العام  املدير  الخرابشة  صقر  للدكتور  التقديري  الجامعة  درع  تقديم  تم  وقد 

جامعة   20 نحو  باملعرض  شارك  قد  بأنه  ويذكر  القاهرة.  يف  االردنية  الجامعات  ملعرض  واملنظم 

ومؤسسة تعليمية أردنية.
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13

صور من حفل التخريجصور من حفل التخريج

أ. د. أشوك شاكيا

د. عيل الصميدعيأ. د. رنا أبو حويج
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د. أحمد العدوان

م. مي موىس
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 BA Student - Hearing &
Speech Pathology

د. حنان الزين

د. خلدون حمدان
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أ .د. أحمد خلف

د. منال أحمد عباس
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çد. رضار الدبو
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أ. د. مصلح أبو الحاج
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أ. د. محمود اسكندرا¸

د. حمزة أبو عويضه
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د. صبا نص�ات
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أ. د. نايل الرشعة

م. نع�ن النتشة

د. حفيظة سعيد

م. آية خلف
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كلــيــــــــــــــة
العلــــــــوم
التربـويــــــة
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تودع جامعة ع�ن األهلية طالبة الدكتوراه الزائرة السيدة ريتا أç راشد من جامعة كالياري يف إيطاليا. 
وجاءت زيارة أç راشد ألخذ تدريٍب يف إطار برنامج GLOBUSDOC، حيث أرشف عليها األستاذ الدكتور 

أشوك شاكيا من كلية الصيدلة يف الجامعة، وذلك خالل الفرتة 30/4 / 2022-30 / 7/2022.
وركز التدريب عىل توصيف الرتكيبات الدوائية، والدراسات املختربية والحيوية التي تكتسب من املهارات 

الدوائية والفسيولوجية الباثولوجية.

 تهنئ جامعة ع�ن األهلية الطالبة ريهام عبد الواحد املتواجدة حالياً 
اللغة  بتدريب  الخاص  الصيفيي  املعسكر  يف  تشارك  والتي  بولندا،  يف 

والثقافة البولندية يف جامعة سيليزيا يف سيسزين. 
الوطنية  الوكالة  من  كاملة  دراسية  منحة  عىل  ريهام  حصلت  حيث 
املعسكر  هذا  يف  للمشاركة   (NAWA) األكاد�ي  للتبادل  البولندية 

الصيفي من 1 إىل 28 أغسطس 2022. 
وخالل هذه الفرتة ستتعلم ريهام اللغة البولندية من خالل املشاركة يف 
العديد من النشاطات التعليمية اللغوية واملرسح. ك� ستشارك يف ندوة 

الحياة والثقافة البولندية، وعدة برامج وجوالت ثقافية.

24

عّ�ن  جامعة  يف  والثقايف  األكاد�ي  التبادل  حول 
األهلّية
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إعالنات	عن	الفرص	القادمة

للمزيد من املعلومات يرجى التواصل عىل الربيد اإللكرتو¸ 
inter.relations@ammanu.edu.jo، داخيل: 2033
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خريجنا ...فخرنا
ليث إيهاب عبد الهادي

رئيس إلدارة األداء والتطوير القيادي
البنك األرد¸ الكويتي

تخرج ليث إيهاب عبد الهادي يف عام 2012 بدرجة 

عّ�ن  جامعة  من  األع�ل  إدارة  يف  البكالوريوس 

األهلّية، ويحمل العديد من الشهادات املهنية الدولية 

يف املوارد البرشية. 

يعمل عبد الهادي حالياً كرئيس إلدارة األداء والتطوير 

البنك   / األردن  يف  الرائدة  البنوك  أحد  يف  القيادي 

يف  واسعة  بخربة  يتمتع  حيث  الكويتي.  األرد¸ 

مختلف جوانب إدارة املوارد البرشية §ا يف ذلك إدارة 

والتدريب  والتوظيف  األداء  وإدارة  املواهب 

والتطوير. ك� يعمل أيضاً كمدرب ومستشار.

باإلضافة إىل عمله، يكرس ليث وقتاً للعمل التطوعي، 

يتطوع  فهو  اآلخرين،  خدمة  بأهمية  يؤمن  حيث 

سفراء  كمدير   Global Peace Chain مع  حالًيا 

منظمة  قبل  من  اختياره  تم  وقد  األردن،  يف  السالم 

إنجاز ليكون عضو لجنة التحكيم يف مسابقة املشاريع 

وإعدادهم  الشباب  �ك²  إىل  تهدف  التي  الرائدة 

لبيئة العمل.



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

إ�ان التيل
رئيسة شعبة مشاريع

األبحاث الدولية
e.altally@ammanu.edu.jo
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