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مستقبل التعليم املبتكر يف بيئات التعلم 
يتزايد الطلب عىل األفراد الذين ¤كنهم استخدام قدرات التفك½ 
النقدي واإلبداعي لحل التحديات.  لقد تغ½ت طريقة اكتساب 
للتقدم  نتيجة  جذري  بشكل  ومشاركتها  وبنائها  املعرفة 
التكنولوجي.  عندما يتعلق األمر بالتعليم، فالبد للجامعات أن 
عىل  قادرين  ومبتكرين   Æنقدي مفكرين  إنتاج  عىل  قارة  تكون 

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

الدرايس وتغي½ كيفية رؤية املعلمÆ 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 غ½ معروف.
Öت األدوات التكنولوجية واألجهزة الذكية برسعة كب½ة 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 

.Æجانب املناهج الدراسية ودور املعلم وتدريب املعلم

          رئيس هيئة املديرين
  Ýي            د. ماهر الحورا

امل
لع

ط ا
تبا

الر
ز ا

رك
 م

رش:
لنا

ا



رسالة ترحيب من رئيس الجامعة
مع اقرتاب نهاية الفصل الدرايس الصيفي أود أن أحتفل àا حققته الجامعة من نجاحات وما واجهناه 
من تحديات خالل األشهر املاضية، ولعل نور الخ½ ييضء علينا جميعاً، ويغمرنا باالمتنان واملثابرة 

والسعادة.

إنه ومنذ ما يقرب 32 عاماً، تحظى جامعة عّ ن األهلّية باحرتام ووالء عرشات اآلالف من الطلبة 
وأولياء األمور والخريجÆ. 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 أكæ 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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السالمة  حول  ندوة  تعقد  األهلّية  عّ ن  جامعة 
املرورية بالتعاون مع مديرية األمن العام

املرورية"  "السالمة  بعنوان  توعوية  ندوة  األهلّية  عّ ن  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  ع دة  أقامت 

بالتعاون مع مديرية األمن العام ممثلة بإدارة الرشطة املجتمعية واملعهد املروري األردÝ وàشاركة 

ما يزيد عن 100 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

ويف بداية الندوة رحب مساعد عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الشياب àرتبات وضباط مديرية 

األمن العام وكافة الحضور، مؤكداً عىل حرص كافة األجهزة األمنية بتوف½ حياة مفعمة باألمن واألمان 

من خالل التوعية املستمرة التي تقوم بها إدارة الرشطة املجتمعية واملعهد املروري األردÝ يف مجال 

السالمة العامة والسالمة املرورية.
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 Ýوأشار النقيب معتز املجايل من املعهد املروري إىل أهمية أن يكون لدى كافة فئات املجتمع األرد

التي  امل رسات  بعض  خالل  من  واملرورية  العامة  السالمة  تهدد  قد  التي  باملخاطر  الكايف  الوعي 

املواكب  خالل  الطرقات  عىل  واملس½  النارية  للعيارات  إطالق  من  التخريج  حفالت  خالل  ترتكب 

من  يعد  الوقت  إدارة  مع  التعامل  أن خطأ  إىل  باإلضافة   ،Æاملواطن حياة  يهدد  قد  االحتفالية م  

املسببات األساسية للحوادث يف األردن.

ك  تطرق النقيب نور الدين العث ن من الرشطة املجتمعية إىل املسببات الرئيسية لحوادث الس½ 

املرور يف  البرشي والذي ¤ثل ما نسبته %98 من مسببات حوادث  العنرص  الطرقات وأهمها  عىل 

األردن، مؤكداً عىل رضورة نرش الوعي التام لدى سائقي املركبات بأهمية القيادة اآلمنة وعمل صيانة 

دورية للمركبات وااللتزام بالرسعات املقررة عىل الطرقات م  قد ينعكس ايجاباً عىل حياة السائق 

 .Æواملواطن

أخالقيات  عن  بالحديث  الندوة  املروري  املعهد  من   ëالدبو خلف  محمد  املهندس  الرائد  واختتم 

السائقÆ يف التعامل مع الطرقات من خالل االلتزام بالرسعات املقررة وااللتزام باملسارب، مؤكداً عىل 

أهمية كام½ات املراقبة املتواجدة يف الطرقات لضبط املخالفÆ م  يعزز من السالمة املرورية.
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مجلس أمناء جامعة عّ ن األهلّية يقر التشكيالت 
األكاد¤ية للعام الجامعي 2022 – 2023
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أ. د. مصلح أحمد الطراونة
نائب الرئيس للشؤون 

األكاد¤ية
وعميد كلية الحقوق

أ. د. رضا عبد الله شبيل
عميد البحث العلمي 

وعميد كلية التكنولوجيا 
الزراعية 

أ. د. منتهى خليل غرايبة
عميد كلية التمريض

أ. د. عبد السالم أحمد الشبول
عميد كلية الع رة والتصميم

Ýأ. د. محمد خليل الطنا
عميد كلية الصيدلة 

وعميد كلية العلوم الطبية 
املساندة

أ. د. عمر يوسف العدوان
عميد كلية تقنية املعلومات

د. مصطفى موىس العطيات
ق. أ. عميد شؤون الطلبة

أ. د. أنس راتب السعود
نائب الرئيس لشؤون العالقات 

الدولية والجودة

أ. د. ربا فهمي البطاينة
عميد كلية اآلداب والعلوم

أ. د. فايز سليم حداد
عميد كلية األع ل

أ. د. معتصم سعود عبد الجابر
عميد كلية الهندسة

Ýأ. د. عالء محمد الحورا
عميد كلية الدراسات العليا

أ. د. قيص يوسف شمبور
عميد كلية العلوم الرتبوية 

د. إياد شعبان
مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية
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صور من محارضة د. يوغش دويفيدي حول " التميز 
يف نرش األبحاث العلمية" ألعضاء الهيئة التدريسية 

يف كلية األع ل
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رعى األستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عّ ن األهلّية حفل تخرج الفوج الثاÝ من طلبة 
الدبلوم التدريبي "املدرب الشخيص الشامل" ودبلوم " تغذية الرياضيÆ الشامل" والذي نظمه مركز 
بتقديم  املتخصصة     Jump Academy وبالتعاون مع الجامعة  املستمر يف  والتعليم  االستشارات 

الدورات الرياضية وإدارة املشاريع الرياضية واملعتمدة دولياً تحت إدارة السيدة فاتن تفاحة.
ويستكمل الطلبة يف هذا الدبلوم 300 ساعة تدريبية عىل مدار تسعة أشهر تحت إرشاف محارضين 

ومدربÆ مهرة.

نائب  الطراونة  مصلح  الدكتور  األستاذ  رعى 
اإلدارية  للشؤون  األهلّية  عّ ن  جامعة  رئيس 
الدبلوم  طلبة  من   Ýالثا الفوج  تخرج  حفل 
التدريبي "التصميم الجرافيñ والحرð" ودبلوم 
"إدارة السجالت الطبية وأع ل السكرتاريا" و" 
قسم  نظمه  والذي  االنجليزية"  اللغة  دبلوم 
الجامعة  يف  املستمر  والتعليم  االستشارات 

. Amman Gate Academy وبالتعاون مع

حيث يستكمل الطلبة يف هذا الدبلوم التدريبي 
مدار  عىل  وعملية  نظرية  معتمدة  ساعة   300
تسعة أشهر تؤهلهم لالندماج يف السوق وتعزيز 

مهاراتهم ومعرفتهم.
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عّ ن األهلّية تقيم حفل تخريج لطلبة الدبلومات 
التدريبية



يزور جامعة عّ ن  الُع نية  الزهراء  كلية  وفد من 
األهلّية

6

زار وفٌد من كلية الزهراء للبنات بسلطنة ُع ن جامعة عّ ن األهلّية، حيث ترتبط الكلية باتفاقية 
درجة  ومنح  الكلية،  عن  الصادرة  الدبلوم  شهادة  اعت د  àوجبها  يتم  الجامعة  مع  أكاد¤ية 

البكالوريوس لطالبات الكلية ك  تعتمد الكلية الخطط الدراسية املعتمدة لدى الجامعة. 
الجامعة،  الدكتور ساري حمدان رئيس  الجامعة باألستاذ  الوفد سلسلة لقاءاته داخل  حيث استهل 
الجامعة من  استحدثته  والجامعة، وتحدث ع   العاصمة  بتواجدهم يف ع ن  بدوره رحب  والذي 

تخصصات نوعية àختلف الدرجات العلمية (املاجست½ – الدبلوم العايل والبكالوريوس). 

وتأó زيارة الوفد الذي ترأسه األستاذ حسÆ آل صالح رئيس مجلس اإلدارة وبرفقته الدكتور مسلم 
املعني عميد الكلية وعدد من رؤساء أقسام الكلية بهدف تفعيل التقييم األكاد¤ي للكلية من قبل 
الربط  إىل  باإلضافة  الجامعة،  يف  نظ½اتها  مع  الكلية  ألقسام  األكاد¤ية  املعاي½  وتنفيذ  الجامعة، 
البحثي،  املجال  يف  التعاون  وتعزيز  الجامعة،  يف  االلكرتونية  املصادر  مع  الكلية  ملكتبة   Ýاإللكرتو

باإلضافة إىل توصيف املقررات حسب متطلبات الهيئة الع نية لالعت د األكاد¤ي وجودة التعليم.

واستكمل الوفد جولته حول الجامعة بااللتقاء مع أ.د. عالء الحوراÝ عميد الدراسات العليا، أ.د. أنس 
مساعد  شعبان  اياد  د.  العاملي،  االرتباط  مركز  ومدير  الخارجية  للشؤون  الرئيس  مساعد  السعود 
من  وغ½ها  والتسجيل  القبول  دائرة  األرينا،  مجمع  والجودة،  والتطوير  التخطيط  لشؤون  الرئيس 

املرافق واملختربات واملراكز الداعمة للعملية التدريسية يف الجامعة.



7

احتفلت جامعة عّ ن األهلّية بنجاح مؤ�رها الدويل حول االتجاهات الناشئة يف األع ل الرقمية لعام 
2022، والذي نظم من قبل مركز االرتباط العاملي يف الجامعة وبالتعاون مع كلية األع ل، والذي عقد 
 Æباحث قبل  من  بحثية  ورقة   20 من   æأك طرح  شمل   Æيوم مدار  عىل  ع ن  موفنبيك  فندق  يف 

أكاد¤يÆ دوليÆ ومحليÆ وزعت عىل ستة محاور، وهي:
.ëاملحور األول: مستقبل بيئة األع ل الرقمية، برئاسة الدكتور أحمد أبو عرا •  

• املحور الثاÝ: االبتكار وريادة األع ل، برئاسة د. هزار حمود.  
.Æبرئاسة الدكتور حسام ياس ،Ýاملحور الثالث: مواقع التواصل االجت عي والتسويق اإللكرتو •  

• املحور الرابع: التكنولوجيا املالية والبنوك، برئاسة الدكتور رياض دروزة.  
• املحور الخامس: املدن الذكية والتحول الرقمي، برئاسة الدكتور إ¤ي جاكوبز.  

• املحور السادس: التحويل يف إدارة املوارد البرشية، برئاسة الدكتور زياد الخزعيل.  

وغطت الجلسة االفتتاحية اإلجابات والقرارات يف مجاالت Blockchain & Banking ، والبيانات 
الضخمة، و Metaverse ، والتحديات والفرص يف ثورة اإلنرتنت ومنظور منطقة الرشق األوسط 

االتجاهات  حول  الدويل  املؤ�ر  أع ل  اختتام 
الناشئة يف التجارة الرقمية
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أدار  حيث  اإللكرتونية،  األع ل  يف  املستقبلية  واالتجاهات  الرقمي  التحول  حول  إفريقيا  وش ل 
:Æشاركة املتحدثà (رئيس املؤ�ر) الجلسة أ.د. أنس السعود

• أ.د. رومان بك (رئيس مشارك للمؤ�ر) من جامعة كوبنهاغن لتكنولوجيا املعلومات   
(الدÖارك).  

• أ.د. ستيفن جاليفر من جامعة ريدينغ (بريطانيا).  
• أ.د.  إ¤ي جاكوبس من جامعة كاليفورنيا الحكومية (أم½كا).  

• د. أحمد غزاونة من جامعة هاملستد السويدية.  
• د. معتز الدبعي عميد كلية األع ل يف جامعة عّ ن األهلّية، األردن.  

إرشاف  تحت   Æاألكاد¤ي  Æالباحث من  بعدد  ميديبول  اسطنبول  جامعة  ذلك، شاركت  إىل  باإلضافة 
عميد كلية إدارة األع ل الربوفيسور جوخان سيلحتار أوغلو، في  اختتم املؤ�ر الناجح الذي استمر 
إنجازاتهم  عىل   Æللمشارك تكريم  شهادات  تقديم  تضمنت  حفل  مراسم  خالل   Æيوم مدار  عىل 

وإسهاماتهم.
في  سيعقد املؤ�ر بنسخته الثانية يف تركيا والتي تستضيفها جامعة اسطنبول ميديبول.
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"عّ ن  الع رة  هندسة  لطلبة  تخّرج  مرشوعا 
عىل  مرشوع   100 أفضل  قا²ة  ضمن  األهلّية" 

مستوى العا·
حقق قسم هندسة الع رة يف كلية الع رة والتصميم - جامعة عّ ن األهلّية إنجازاً عاملياً من 
خالل إدراج مرشوعÆ من مشاريع تخرج طلبته ضمن قا²ة أفضل 100 مرشوع تخّرج للعام 

2021 عىل مستوى العا· من خالل مسابقة �يز الدولية ملشاريع التخرج املع رية، وه :

1. مرشوع املهندسة مريم العابد، بإرشاف الدكتورة صبا نص½ات:  
Transcendence to Democracy: Power of message freedom of speech  

2. مرشوع املهندسة طيبة ذياب، بإرشاف الدكتورة شادن أبو صفية  
ATEEQA – Al Baqaa Environmental Education Center  

من  كجزء  العا·"  يف  التخرج  مشاريع  أفضل  "منصة  مؤخراً  أطلقت  قد  �يز  جائزة  أن  ويذكر 
جهودها لتسليط الضوء عىل األع ل املتميزة التي قام بها طلبة الع رة يف جميع أنحاء العا·، 
وهي قاعدة بيانات تعرض بشكل دائم أفضل 100 مرشوع يتم تقد¤ها سنوياً إىل جائزة �يز 

الدولية ملشاريع التخرج املع رية.
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عىل  وأثرها  الحياة  لجودة  التنظيمي  التصميم 
استدامة عمل املوظف

األنظمة  إىل  املؤسسة  يف   (QoL) الحياة  جودة  مصطلح  يش½ 

والهياكل التي تحتفظ بها اإلدارة لجعل بيئة مكان العمل مال²ة 

إلنتاجية املوظفÆ. فهو ناتٌج عن جهود دائرة إدارة املوارد البرشية 

(HRM) يف املؤسسة التي ُ�كِّن املوظفÆ من املشاركة يف تشكيل 

البيئة التنظيمية واألساليب والنتائج. 

يخلق مؤرش (QoL) أوجه التآزر بÆ سياسات وعمليات املؤسسة 

لتعزيز  داعمة  بيئة  يطور  بدوره  والذي  أع لها  ثقافة  لتعزيز 

.Æسلوكيات املوظف

يف  البرشية  املوارد  إلدارة  شامل  هدف  هي  املستدامة  التنمية 

مع  املنظمة  عالقة  جودة  عىل  تؤثر  ألنها  رشكة  أي  متغ½ات 

تصميم  التنظيمية  اإلدارة  عىل  يجب  حيث  املصلحة.  أصحاب 

وتنفيذ أنظمة الستغالل مواردها بشكل منتج ومستدام. 

االسرتاتيجية  املستويات  عىل  موجود  االستدامة  مفهوم 

الخطوط  منظور  من  إليه  يُنظر  والتي  للمنظ ت  والتشغيلية 

للناس،  االجت عية  للعدالة  النهائية  املحصلة  الثالثية:  القاعدية 

والنتيجة النهائية للكوكب والبيئة، والربح - املحصلة االقتصادية. 

وعىل الرغم من أن جميع النقاط األساسية الثالثة مهمة لنجاح 

والبيئية  االقتصادية  الجوانب  تفضل  األبحاث  أن  إال  املنظ ت، 

لالستدامة، مع الحد األدú من االهت م باالستدامة االجت عية 

د. رشا قواسمة
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التجارية، تش½ االستدامة  التي تشمل املوظفÆ والعمالء واملجتمعات املحلية. من منظور األع ل 

االجت عية إىل فهم تأث½ الرشكات عىل األفراد واإلجراءات التنفيذية لتعظيم اآلثار اإليجابية وتقليل 

اآلثار السلبية أو القضاء عليها.

"التصميم  الله هالل حول  الدكتور حكيم رشاري والدكتور عبد   ûيف آخر ورقة يل نرشتها مع زمال

والتنظيمية  واألخالقية  القانونية  القضايا  مجلة  يف  واملنشور  واالستدامة"  الحياة  لجودة  التنظيمي 

للتحقيق يف التصميم التنظيمي لجودة حياة املوظف واالستدامة، ملخصها عىل النحو التايل:

"يوجد مفهوم االستدامة يف أدبيات األع ل واإلدارة ويتم دراسته من املنظور االقتصادي والبيئي 

واالجت عي. بين  يتم البحث بشكل كاٍف يف املنظورات االقتصادية والبيئية، يتم إيالء اهت م أقل 

لالستدامة االجت عية. 

تبحث هذه الورقة يف تأث½ التصميم التنظيمي عىل جودة الحياة (التنمية البرشية، املنتجات / الحرف 

الدافع  الوظيفي،  (األداء  املوظف  استدامة  عىل  والعافية)  الصحة  القيم،  العادل،  الدفع  اليدوية، 

املنظ ت  عىل  يجب  أنه  النتائج  أظهرت  حيث  بالوظيفة)،  االحتفاظ  الوظيفي،  االلتزام  الوظيفي، 

الصحة  وبرامج  املادية  والتحف  املناسبة  القيم  يف  االستث ر  خالل  من   Æاملوظف استدامة   Æتحس

والعافية. ك  أظهرت أيًضا أن العنارص األساسية التي تحدد جودة الحياة داخل مكان العمل تؤثر عىل 

 .Æأداء املوظف الوظيفي، والتحفيز، وااللتزام، ود¤ومة املوظف

وبناًء عىل ذلك، تويص الورقة املنظ ت بتبني مناهج لتصميم بيئات عملها (إنشاء املنتجات اليدوية 

املناسبة، واالستث ر يف برامج الصحة والعافية، وتقديم رواتب كافية، ومساعدة املوظفÆ عىل تطوير 

التنظيمي  التصميم   Æب العالقة  فهم  الورقة يف  تساهم   .Æاملوظف استدامة  لتعزيز  املهنية)  حياتهم 

لجودة الحياة واستدامة عمل املوظف.
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خريجنا ...فخرنا
نارص صا¤ة

مدير التسويق املحيل واإلقليمي لدى مجموعة 
. MedLabs Consultancy

الدعاية  املؤسيس،  االتصال  مجال  يف  صا¤ة  نارص  عمل 
واإلعالم والتسويق ألكæ من 14 عاماً.

السيد نارص حاصل عىل درجة البكالوريوس يف التسويق من 
عدة  عىل  حصوله  إىل  باإلضافة  األهلية  ع ن  جامعة 
 óالذا والتطوير  والقيادة  اإلعالم  مجاالت  يف  شهادات 

واإلدارة. 
أدت مشاركته والعمل يف هذا املجال إىل بناء قاعدة معرفية 

شاملة للتواصل مع مختلف املستويات اإلدارية والتنفيذية، التخطيط والتنفيذ للمؤ�رات، باإلضافة 
إىل تقديم األفكار اإلبداعية التي أعطت الرشكات التي عمل لديها ميزة تنافسية.

خربته يف مختلف املجاالت مع رشكات التسويق واإلنشاءات والتطوير العقاري واالستشارات الهندسية 
باإلضافة إىل الصناعة الطبية، منحته تنوعاً يف التميز بطرح األفكار وتنفيذ حمالت تسويقية ناجحة 

مختلفة.
 MedLabs مجموعة  يف  واإلقليمي  املحيل  التسويق  مدير  منصب  حالياً  صا¤ة  السيد  يشغل 
الحمالت  كافة  املنطقة، ومسؤول عن  أكرب سلسلة مختربات طبية يف  تعترب  والتي   ،Consultancy
تطوير  إىل  باإلضافة  الرشكات  وتسويق  العامة  والعالقات  االجت عي  التواصل  ووسائل  التسويقية 

األع ل.
خالل مس½ته، كان يؤمن دا²اً àفهوم ريادة األع ل ودورها الرئييس يف االقتصاد، حيث سخر خربته 
الذاó، والتي تم نرشها يف عدة مواقع إخبارية كجريدة الغد والوكيل  التطوير  لنرش مقاالت حول 

نيوز.
 Æمن الجدير ذكره أن صا¤ة قد شغل منصب الرشيك املؤسس ألول تطبيق خاص بخدمة الدراي كل
يف املنطقة. ويف عام 2020 أسس KAVY Co}ee وهي أول عالمة تجارية لقهوة مفلرتة يف األردن 
مكونة من أجود أنواع القهوة املختصة ومواد يعاد تدويرها، حيث ترشف بلقاء جاللة امللكة رانيا 

ورشح مرشوعه.
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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. ف½وز 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
نائب الرئيس لشؤون العالقات

الدولية والجودة
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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