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عّمان ا�ّهلية تنظم
المؤتمر الثالث لصحة السمع

حتت رعاية صاحبة المسو املليك األمرية مىن احلسني املعمظة، أقامت جامعة معان 
األهلية وبالتعاون مع األاكدميية العربية للمسع والتوازن وجامعة لوبك األملانية، مؤمترها 

٢٠١٥، حيث ناقش املؤمتر أحدث   /٦ خالل الفرتة ١١ ــ ١٣/  حصة المسع )  الثالث بعنوان ( 
املعينات  وتكنولوجيا  القوقعة،  وزراعة  والتوازن  المسع  العمل يف جمال حصة  له  توصل  ما 
المسعية، هذا وقدم خالل املؤمتر ٣٩ ورقة معل لكبار العملاء واالستشاريني واالختصاصيني 
األمرييك  املركز  أبرزها  املجال،  هذا  يف  ومتخصصة  متقدمة  عملية  ومراكز  جامعات  من 
للتوازن وجامعة سالس األمريكية وجامعة ساومثبتون الربيطانية، وجامعة لوباك األملانية، 

وعالج  القوقعة  بزراعة  متخصصة  معل  ورشات   ٣ املؤمتر  هامش  عىل  وعقد  مكا 
اضطرابات الدوخة لدى األطفال، وتقنية املعينات المسعية ومن اجلدير بالذكر 

انه شارك يف املؤمتر ممثلني عن ٣١ دولة عربية وأجنبية.

أهم  األخبار

والعرشين من طلبهتا  الثاين  الفوج  بتخرجي  األهلية  احتفلت جامعة معان      
طالب وطالبة من خمتلف التخصصات . والبالغ عددمه (٧٠٠) 

     وألىق الدكتور صادق حامد رئيس اجلامعة لكمة يف االحتفال، قال فهيا إن اجلامعة تزهو اليوم بتخرجي كوكبة 
من خرجيهيا، فهم بناة املستقبل وحاميل األمل، بعد أن مت تزويدمه باملعرفة والعمل وأسباب احلمكة، وأن ما يزيدنا خفرًا 

وزهوًا يف هذه املناسبة هو تزامهنا مع احتفاالت اجلامعة مبرور مخسة وعرشين عامًا عىل تأسيهسا، فهي أول جامعة خاصة 
أنشئت عام ١٩٩٠ مببادرة جريئة وحكمية من الدكتور أمحد احلوراين مؤسس اجلامعة، والذي اكن حيمل بنقلة نوعية يف جمال التعلمي 

العايل فاكن فكرًا نريًا أضاء حبمكته مسرية لك من التحق هبا من  العملاء واألاكدمييني والطلبة. وأضاف أننا يف اجلامعة نزهو بثلة من 
العملاء األجالء الذين أثروا مسرية اجلامعة من أمثال الدكتور نارص الدين األسد رمحه اهللا، منوهًا يف لكمته باجلهود املمزية اليت يبذهلا 

رئيس وأعضاء جملس األمناء يف دمع مسرية اجلامعة، مؤكدًا أن اجلامعة غدت رصحًا عمليًا ممتزيًا اكتسب الثقة واالحرتام والتقدير حمليًا 
وعربيًا ودوليًا بفضل املستوى املمتزي خلرجيهيا، الذين انترشوا يف أكرث من سبعني دوله فأصبح مهنم القادة والعملاء واخلرباء يف شىت 

القطاعات، وهذا مل يكن ليتحقق إال بفضل جهود أعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية الذين اخذوا عىل عاتقهم أمانة املسؤولية. مؤكدًا أن اجلامعة 
تواكب وبشلك مسمتر التوجهيات امللكية السامية، برضورة إعادة النظر يف اخلطط والرباجم الدراسية للجامعات، وربطها حباجة سوق العمل، 
وكذلك مواكبة لك ما هو جديد هبدف االرتقاء مبستوى اخلرجيني وزيادة فرصهم التنافسية، ويف هناية لكمته قدم أمسى آيات الهتنئة والتربيك 
للطلبة اخلرجيني وذوهيم، داعيًا اهللا عز وجل، أن حيفظ األردن وطنًا وشعبًا ودولًة حتت ظل رايع املسرية جاللة امللك عبد اهللا الثاين بن احلسني املعظم.
     مكا وألىق معيد شؤون الطلبة الدكتور مفيد حواشني لكمة هنأ فهيا الطلبة اخلرجيني وذوهيم مرحبًا هبم يف يوم من أيام احلصاد واخلري 
والعطاء، يوم يرى فيه الوطن خنبًة من شبابه ويه تشلك معاول بناء يف خمتلف أرجائه، مضيفًا أن اجلامعة تسىع للهنوض واالرتقاء بأبناهئا 
تربويًا وعمليًا وصقل حياهتم اجلامعية باكفة الوسائل املمكنة وأن هؤالء الطلبة اخلرجيني سيكونون دامئًا املثال والقدوة احلسنه يف األداء 

والمتزي، وعىل قدر من املسؤولية مزودين بالعمل واملعرفة خلدمة وطهنم وجممتعهم.
    مكا ألقت الطالبة رزان عريقات لكمة نيابة عن الطلبة اخلرجيني، قدمت فهيا الشكر اجلزيل ألعضاء اهليئة التدريسية عىل ما قدموه 

هلم من عمل ومعرفة مؤكدًة عىل اسمترار املسرية من اجل بناء جممتع قوي وممتاسك يف ظل القيادة اهلامشية املظفرة.
    ويف ختام احلفل الذي حرضه أعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية وذوي الطلبة اخلرجيني قام رئيس جملس األمناء دولة 

السيد عبدالكرمي الكبارييت بتسلمي الهشادات للخرجيني.
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جامعة عمان ا�هلية



    وافق جملس التعلمي العايل يف جلسته اليت 
عقدت يوم األربعاء املوافق ٢٠١٥/٨/١٢ برائسة 
عىل  اخلرضا،  لبيب  الدكتور  األستاذ  معايل 
جتديد تعيني األستاذ الدكتور صادق حامد رئيسًا 
أربع  مدهتا  جديدة  لدورة  األهلية  معان  جلامعة 

سنوات قادمة. 

درجة  عىل  حاصل  حامد  أ.د.  أن  ويذكر      
جامعة  من  الكهربائية  اهلندسة  يف  الدكتوراه 
مانشسرت يف بريطانيا عام ١٩٨٦، وتقلد العديد 
يف  واألاكدميية  اإلدارية  واملواقع  املناصب  من 
من  الكثري  ولديه  األردنية،  اجلامعات  من  عدد 
األحباث املنشورة يف جمالت عاملية باإلضافة إىل 
مشاركته بالعديد من املؤمترات احمللية واإلقلميية 

والدولية.

دورة جديدة ل�ستاذ الدكتور

صادق حامد
لرئاسة جامعة عمان ا�هلية

    قرر جملس أمناء جامعة معان األهلية خالل اجللسة اليت عقدها يوم األربعاء 
املوافق ٢٠١٥/٩/٢ برائسة دولة األستاذ عبد الكرمي الكبارييت وحبضور رئيس 
التشكيالت بني معداء  الدكتور صادق حامد إجراء عدد من  اجلامعة األستاذ 
تعيني األستاذ  اللكيات، وذلك بتنسيب من رئيس اجلامعة وعىل النحو التايل: 
الدكتور نارص أبو مصطىف معيدًا للكية العلوم اإلدارية واملالية. تعيني األستاذ 
الدكتور حسني الياسني معيدًا للدراسات العليا والبحث العيمل. تعيني الدكتورة 
عليا حمادين قامئًا بأمعال معيد لكية المتريض. تعيني الدكتور معاذ احلوراين 
قامئًا  عريقات  غالب  الدكتور  تعيني  املعلومات.  تقنية  لكية  معيد  بأمعال  قامئًا 
بأمعال معيد لكية الصيدلة والعلوم الطبية. تعيني الدكتورة بمسة الرشيف قامئًا 
بأمعال معيد لكية اآلداب والعلوم. تعيني الدكتور نضال سعادة قامئًا بأمعال 
لكية  معيد  بأمعال  قامئًا  الربيض  جنم  الدكتور  تعيني  اهلندسة.  لكية  معيد 
احلقوق. تعيني الدكتورة رنا مطارنه قامئًا بأمعال معيد لكية العامرة والتصممي. 
تعيني الدكتور أنس السعود قامئًا بأمعال معيد شؤون الطلبة. مكا قرر املجلس 

تأجيل النظر يف تعيني نائب رئيس اجلامعة إىل جلسة الحقة.

تشكيالت جامعة عمان ا�هلية
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أهم  األخبار
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اإلتفاقيات

    حصل مرشوع البحث العيمل املقدم من الدكتور وسام غازي معاري من لكية الصيدلة والعلوم الطبية واملوسوم بـ "دراسة مدى تأثري 
الظروف الفعلية اليومية لدرجيت احلرارة والرطوبة خالل استخدام وختزين املرىض لبخاخاهتم التنفسية عىل خصائص الرذاذ الدوايئ 
عىل املوافقة الهنائية من صندوق دمع البحث العيمل األردين لمتويل هذا املرشوع البحيث بقمية٣١,٠٠٠   املنبعثة من هذه البخاخات" 
دينار، يف حني ستشارك جامعة معان األهلية بمتويل رشاء األجهزة واملعدات املخربية لملرشوع، حيث تبلغ املوازنة اإلمجالية للبحث 
حبدود٧٥,٠٠٠ دينار. وقع اتفاقية المتويل لك من األستاذ الدكتور صادق حامد رئيس جامعة معان األهلية واألستاذ الدكتور عبداهللا 

الزعيب مدير عام الصندوق. 
    ومن اجلدير بالذكر أنه خالل احلفل مت التوقيع عىل اتفاقيات متويل ٢٣ مرشوع حبيث مدعومة من صندوق دمع البحث العيمل، قدمهتا 
٨ جامعات وطنية أردنية، اكنت جامعة معان األهلية يه اجلامعة اخلاصة الوحيدة بيهنا. هذا وقد أنشئ صندوق دمع البحث العيمل يف 

عام ٢٠٠٥ حيث يقدم دمعًا ماليًا ملرشوعات البحث العيمل املمزية املقدمة من اجلامعات واملؤسسات األردنية العامة واخلاصة.

جامعة عمان ا�هلية
 توقع اتفاقية

تمويل بحث علمي

    تعزيزًا ودمعًا لدورها املمتزي يف ماكحفة الفقر باألردن مت توقيع اتفاقية رشاكة وتعاون بني جامعة معان األهلية وتكية أم عيل, هبدف 
مساعدة التكية يف مسرية العمل اخلريي ونرش الويع حول أمهية التطوع، قام بتوقيع االتفاقية األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة والسيد 

سامر بلقر مدير عام التكية .
    ومبوجب هذه االتفاقية سيمت عقد مجموعة من الفعاليات، لدمع براجم التكية املسمترة عىل مدار السنة، وتعكس هذه االتفاقية املسؤولية 
املجمتعية للجامعة، بأمهية املسامهة يف حتقيق أسس العدالة االجمتاعية من خالل املشاركة يف األنشطة اإلنسانية واخلريية. وبدوره أشاد 
رئيس اجلامعة بالدور اإلنساين الكبري واملمتزي الذي تقوم به التكية, يف ماكحفة اكفة أشاكل الفقر مؤكدا عىل أمهية دمع هذه املبادرات 
اإلنسانية اليت تنعكس إجيابا عىل املجمتع احمليل، وأوحض بلقر أمهية عقد هذه الرشااكت مع املؤسسات التعلميية، اليت هتدف لغرس 

القمي اإلنسانية و تعزيز روح التاكفل االجمتايع خللق جيلٍ واعٍ بواقع املجمتع يؤمن بدور التطوع يف تغري وتمنية املجمتع .
وتقوم تكية أم عيل يف الوقت احلايل بدمع ١٨٣٠٠ أرسة معمتدة تقع حتت خط الفقر الغذايئ يف اكفة حمافظات اململكة. وتستمل هذه 

األرس طرودا هشرية حتتوي عىل ٢٢ مادة غذائية، تيف مبتطلبات األرسة الغذائية عىل مدار الهشر.

اتفاقية شراكة وتعاون
بين جامعة عمان ا�هلية

وتكية أم علي
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جامعة عمان اهلية توزع حقائب مدرسية
على الطلبة المحتاجين

أهم  األخبار

    مع بداية العام الدرايس وانطالقًا من حرص جامعة معان األهلية، عىل تعزيز 
للعالقة  وتتوجيًا  ملن حيتاجها،  املساندة  وتقدمي  املجمتعية  واملسؤولية  التاكفل  مفهوم 
التشاركية بني فائت املجمتع املختلفة، نمظت اللجنة العليا للنشاطات وخدمة املجمتع 
كسوة املدارس "  احمليل، وبالتعاون مع صندوق امللك عبداهللا الثاين للتمنية محلة " 
حيث مت توزيع حقائب مدرسية، حتتوي عىل مواد قرطاسيه عىل الطلبة احملتاجني يف 

أم جموزة، دمع الغزاالت ووادي الناقه )، األمر الذي رمس الهبجة والفرحة عىل وجوه األطفال، وسامه يف  مدارس حمافظة البلقاء مشلت ( 
ختفيف األعباء احلياتية عن اكهل ذوهيم .

    شارك األستاذ الدكتور صادق حامد رئيس جامعة معان األهلية، يف الندوة الثالثة ملنتدى رؤساء اجلامعات الصينية والعربية، والذي 
إقامة منصة للتعاون العريب  عقد يف مدينة ينتشوان يف مجهورية الصني الشعبية خالل الفرتة من ١١-٩/١٣ هلذا العام حتت شعار " 

والصيين".
    وهيدف هذا املنتدى إىل تعزيز أوارص التعاون االسرتاتيجي للتعلمي العايل، بني الصني والدول العربية، والعمل عىل تشكيل وإمكال آلية 

التعاون املبين عىل مبدأ املساواة واملنفعة املتبادلة والتطوير املشرتك يف املجاالت العملية والبحثية.
ومن أبرز احملاور اليت مت حبهثا يف املنتدى، الفرص والتحديات اليت تواجهها اجلامعات العربية والصينية يف خدمة بناء الطريق املشرتك، 
باإلضافة لالبتاكر والتطوير بني اجلامعات من خالل الرتكزي عىل التجارب الناحجة، واحلراك الطاليب واألاكدميي بني اجلامعات الصينية 

والعربية، وكذلك اإلجراءات اجلديدة يف إقامة منصة للتعاون فميا بيهنا.
باإلضافة إىل تنظمي  تعزيز روح طريق احلرير وبناء حزام واحد وطريق واحد"      هذا وقد عقد عىل هامش املنتدى، ندوة أاكدميية بعنوان " 

معرض نتاج التعلمي الصيين العريب. 

    قامت نقابة الصحفيني األردنيني ممثلة بنقيهبا ( ورئيس حترير جريدة الرأي ) 
األستاذ طارق املومين، وحبضور أعضاء اهليئة اإلدارية للنقابة، وعدد كبري من أعضاء 

اهليئة العامة وأبناهئم الناحجني يف الثانوية العامة وذوهيم بتكرمي جامعة معان األهلية ممثلة بالسيد ماهر احلوراين نائب رئيس هيئة 
املديرين، تعبريا عن الشكر والتقدير ملوقف اجلامعة الدامع لملسرية الصحفية، ولنقابة الصحفيني عرب تقدميها منحتني دراسيتني ألبناء 

أعضاء اهليئة العامة للنقابة الناحجني يف الثانوية العامة. 
    وقد تسملت الدرع التقديري نيابة عن السيد ماهر احلوراين، السيدة إيناس احلوراين مديرة دائرة العالقات العامة والدولية يف جامعة 

معان األهلية .
    جاء ذلك خالل حفل التكرمي، الذي نمظته اللجنة االجمتاعية يف النقابة ألبناء أعضاء اهليئة العامة الناحجني يف امتحان الثانوية العامة 
يف مركز احلسني الثقايف يوم االثنني ٢٠١٥/٩/٧. وتضمن احلفل لكمة لنقيب الصحفيني، أشاد فهيا مبواقف اجلامعات اليت دمعت مسرية 
النقابة وقدمت منحا دراسية ألبناء أعضاء اهليئة العامة للنقابة، مهنائ الطلبة الناحجني وذوهيم . واشمتل التكرمي عىل تقدمي اجلوائز لـ(٤٢) 

طالبا، بدمع من رشكة زين األردن، إضافة للعديد من الفقرات الفنية اليت أحيهتا فرقة أمانة معان، والشاعر عبد القادر احلنييط.

رئيس جامعة عمان اهلية
يشارك بالدورة الثالثة لمنتدى

رؤساء الجامعات الصينية والعربية

نقابة الصحفيين تكرم 
جامعة عمان اهلية ممثلة
بالسيد ماهر الحوراني

لتقديمها منحتين دراسيتين بناء أعضاء
الهيئة العامة للنقابة الناجحين بالثانوية Ú«fOQC’G Ú«Øë°üdG áHÉ≤f
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    استمكالًا حملارضات برناجم ماجستري إدارة األمعال املشرتك يف جامعة معان األهلية مع جامعة 
من  الكيالين  والدكتور محمود  عبدالقادر مصطىف  الدكتور  من  اجلامعة لك  استضافت  وات،  هرييوت 
أدنربة الربيطانية، وذلك هبدف مراجعة املواد املطروحة مع طلبة الربناجم، وتزويدمه  جامعة هرييوت وات / 
باملعلومات وهتيئهتم قبل االمتحانات، من اجلدير بالذكر أن اجلامعة تستضيف أساتذة من جامعة هرييوت 

وات بشلك دوري لعقد مثل هذه احملارضات واليت تعود بالنفع الكبري عىل الطلبة.

جامعة عمان ا�هلية تستضيف أساتذة من جامعة هيريوت وات / أدنبرة

    شاركت جامعة معان األهلية مضن املبادرة اليت أطلقهتا إدارة موقع 
بتارخي ٦-٢٠١٥/٨/٧، هبدف  آتٍ الختياري )  فعالية :  األوائل التعليمي ( 
اجلامعية.  ختصصاهتم  اختيار  عىل  العامة  الثانوية  طلبة  مساعدة 
اجلامعة،  واملستحدثة يف  املطروحة  الباكلوريوس  براجم  وتوجهيهم حنو 
ومهنا برناجم عمل البرصيات، الشباكت وأمن املعلومات، األمعال والتجارة 

اإللكرتونية، والتصممي السيمنايئ والتلفزيوين واملرسيح. 

    حيث استقبلت اجلامعة ومضن تواجدها يف املعرض، أعدادًا كبرية من 
أن  بالذكر  اجلدير  ومن  اجلامعة.  مبختلف ختصصات  املجسلني  الطلبة 
الفعالية وبنخسهتا الثالثة قدمت معرضا شاملًا ملختلف املؤسسات، اليت 
تعىن بالتعلمي األاكدميي واملهين، واليت هسلت عىل الطلبة فُرص االلتقاء 
تقدمي  مع  واحد،  مباكن  والدولية  والعربية  األردنية  اجلامعات  مبمثيل 
حول  متخصصة  معل  ورش  عقد  خالل  من  للطلبة  واملساعدة  اإلرشاد 
إلهيا، باإلضافة حملارضات  العمل  التخصصات اجلامعية وحاجة سوق 

مجاهريية حول اختيار التخصص وتعبئة طلب االلتحاق.

جامعة عمان ا�هلية تشارك
ضمن فعالية ( آت الختياري) الثالثة 

أهم  األخبار



٦

    احتفلت جامعة معان األهلية بالتعاون مع نقابة املهندسني األردنيني يف دولة الكويت الشقيقة، وبرعاية السفري األردين بتكرمي 
٢٠١٥، ويف بداية احلفل ألىق األستاذ الدكتور صادق حامد رئيس اجلامعة لكمة،  أوائل الثانوية العامة للعام الدرايس ٢٠١٤- 
العربية  رائدة اجلامعات  لقب  عامًا، حيث استحقت وجبدارة  ما حققته اجلامعة من اجنازات عىل مدى ٢٥  استعرض فهيا 
اخلاصة، منوها بالدور الكبري ملؤسس اجلامعة الدكتور امحد احلوراين، والذي اكن هاجسه حتقيق نقلة نوعية يف جمال التعلمي 

العايل.
    مكا استعرض يف لكمته التطورات اليت حققهتا اجلامعة ولكياهتا والتخصصات اليت تقدمها، مبينًا أن اجلامعة متنح درجة 
الباكلوريوس يف ٣٠ ختصصا و٥ ختصصات لملاجستري، مضيفًا أن اجلامعة تستعد لالحتفال باليوبيل الفيض هذا العام، 
حيث أصبحت اجلامعة تشلك قصة جناح حقيقية سار عىل خطاها العديد من اجلامعات العربية واإلقلميية، حيث أن اجلامعة 
بدأت يف استحداث ختصصات جديدة، تعد األوىل من نوعها يف املنطقة كتخصص علوم البرصيات واملاجستري يف أنمظة النقل 
الذكية، والذي سيبدأ التدريس هبام يف العام املقبل. مكا أكد أن لدى اجلامعة رشااكت متعددة مع جهات أاكدميية عىل مستوى 
العامل، وذلك هبدف االرتقاء باملستوى األاكدميي ملخرجاهتا، ومواكبة احدث املستجدات العملية وبني أيضا أن اجلامعة تضم ما 

جنسية عىل مستوى العامل. يقارب ٦٠٠٠ طالب ميثلون (٥٨) 
    ويف هناية لكمته قدم الشكر واالمتنان لدولة الكويت، قيادًة و شعبًا عىل ثقهتم الغالية باألردن ويه ثقة متجددة وراخسة، 
أرىس دعامئها صاحب اجلاللة امللك عبداهللا الثاين بن احلسني املعظم وأخوه صاحب المسو األمري ُصباح األمحد اجلابر 
الُصباح، مكا ألىق السفري األردين يف الكويت السيد دمحم الاكيد، لكمة قدم فهيا الهتنئة للطلبة األوائل والشكر جلامعة معان 
األهلية، عىل رعايهتا السنوية هلذا االحتفال، مؤكدًا معق ومتانة العالقات األردنية الكويتية، اليت هشدت تطورًا وحتسنًا يف 
السنوات األخرية، منوهًا جبهود صاحب اجلاللة امللك عبداهللا الثاين بن احلسني وأخيه مسو الشيخ ُصباح األمحد وخصوصًا 
إجنازاهتم يف اجلوانب التعلميية، واليت أمثرت زيادة عدد املنح املُقدمة من دولة الكويت الشقيقة للطلبة األردنيني، واليت ارتفعت 

من ٤ منح إىل ١٠ موزعة عىل اجلوانب اهلندسية والعلوم اإلنسانية.
    مكا ألىق السيد غسان ذياب نقيب املهندسني يف الكويت لكمة، عرب فهيا عن سعادته لتكرمي هذه الكوكبة من الطلبة األوائل، 
مفتخرًا بالطلبة األردنيني الذين رفعوا امس االردن عاليًا، مقدمًا الشكر اجلزيل واملوصول لدولة الكويت أمريًا وحكومة وشعبًا، 

عىل رعايهتم لألردنيني املقميني عىل أرضها.
    ويف هناية االحتفال قدم رئيس اجلامعة اهلدايا التذاكرية للطلبة املتفوقني. حرض احلفل أعضاء السفارة األردنية ورئيس 

ممثيل امجلعية العمومية للجالية األردنية، وممثل اجلامعة يف الكويت ومجع غفري من أولياء أمور الطلبة.

جامعة عمان ا�هلية تحتفل بتكريم الطلبة ا�وائل بالثانوية العامة في دولة الكويت

أهم  األخبار
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    نمظت لكية احلقوق يف جامعة معان األهلية، ندوة قانونية متخصصة حول احملمكة األوروبية للتحكمي "نظامها وجمال معلها" 
/ فرع مجهورية مرص العربية، حيث بدأ اللقاء برتحيب من معيد لكية احلقوق د.جنم الربيض باحلضور واحملارضين، مث عرض 
د.الربيض االهمتام املزتايد يف أيامنا احلالية بنظام التحكمي كواحد من األنمظة القانونية البديلة، لفض املنازعات، واهمتام اجلامعة 
بشلك خاص بعقد اللقاءات املتخصصة حول املوضوع، وتوقيع االتفاقيات وتفعيلها مع مؤسسات ومراكز التحكمي يف األردن 
واملنطقة ومهنا احملمكة األوروبية للتحكمي، فميا ألىق د.أمري طه من احملمكة األوروبية حمارضة عن نشأة احملمكة بشلك عام وفرع 
مجهورية مرص العربية بشلك خاص، وأنشطة هذه احملمكة وجمال معلها، مث فتح باب النقاش بني احملارض واحلضور خمتض عن 
االتفاق عىل عقد الدورات املتخصصة يف جمال التحكمي، سواء يف مقر احملمكة أو يف رحاب جامعة معان األهلية يف أجواء إجيابية 

من الطرفني، باستمثار هذه الرشاكة والتعاون ملا فيه املصلحة املرجوة.  

    حرض الندوة عدد من احملاميني املختصني وأعضاء اهليئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا يف اجلامعة.

    افتتح األستاذ الدكتور صادق حامد رئيس جامعة معان األهلية اليوم الوظييف، والذي يقام يف رحاب اجلامعة مبشاركة ٤٠ 
رشكة ومؤسسة من خمتلف القطاعات، وخالل حفل االفتتاح أكد الدكتور صادق حامد أن اليوم الوظييف يهسم يف إجياد بيئة 
تواصل وتعاون بني الطلبة ومؤسسات العمل يف القطاعني العام واخلاص، ممتنيًا أن حيقق اليوم الوظييف الغايات املنشودة، 
وقال رئيس اجلامعة أن هذا اليوم يصب يف رؤية اجلامعة وأهدافها، يف التواصل بني اجلامعة والرشاكت العاملة يف سوق 
العمل واستحداث وتطوير براجم وختصصات أاكدميية ملواكبة التطورات احلديثه، مبا يتناسب واحتياجات سوق العمل، وتمنية 
مهارات الطلبة وبناء جسور داخل اجلامعة وخارجها. فميا هشد اليوم الوظييف عرضا لقصص جناح لعدد من خرجيي اجلامعة، 

الذين متكنوا جبدمه واجهتادمه من حتقيق جناحات ممتزية يف جمال األمعال.

    وقد جتول رئيس اجلامعة يرافقه أعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية، يف خمتلف أجنحة املعرض واسمتعوا لرشح موجز 
عن الرشاكت والوظائف اليت تقدمها، فميا هشد اليوم الوظييف إقباال واسعًا من الطلبة الذين اطلعوا عىل فرص العمل املتوفرة، 

وعن طبيعة هذه الوظائف والتحوالت اليت تهشدها قطاعات واسعة يف سوق العمل من ناحية العرض والطلب.

ندوة قانونية متخصصة حول
المحكمة ا�وروبية للتحكيم

" نظامها ومجال عملها " 
في عمان ا�هلية

أهم  األخبار

    نمظت لكية احلقوق يف جامعة معان األهلية، ندوة قانونية متخصصة حول احملمكة األوروبية للتحكمي 

يوم وظيفي

في جامعة عمان ا�هلية
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لكية الصيدلة  الدكتور يزن مقو رئيس قسم عمل البرصيات /   ( WCO ) اختارت جلنة التعلمي التابعة ملجلس البرصيات العاملي    
والعلوم الطبية يف جامعة معان األهلية, ممثلًا عن دول الرشق األوسط يف اللجنة. ومن اجلدير بالذكر أن جملس البرصيات 
العاملي يعترب منمظة غري رحبية, ومقرها يف مدينة سان لويس والية ميسوري األمريكية, واملعرتف هبا من قبل امجلعية العاملية 

 .( WHO) التابعة ملنمظة الصحة العاملية  ( IAPB ) ملاكحفة الىمع

    ويقوم املجلس عىل التنسيق بني اجلامعات لرفع مستوى التعلمي, عن طريق حتديث اخلطط الدراسية, ومساعدة مجعيات 
البرصيات احمللية إلقامة ورش العمل واملؤمترات, ومساعدهتا عىل تدريب وتطوير مهارات فاحيص البرص, عن طريق إقامة 

دورات ومؤمترات خاصة بالبرصيات.

    حصل  األستاذ الدكتور عوض اهللا الشيمي من لكية العامرة والتصممي، 
للفنون الرمقية، واليت أقميت يف   "Behance" عىل جائزة عاملية يف مسابقة
جامعة القاهرة بتنظمي من Behance، حيث  تعد هذه املسابقة من املسابقات 
الثقافية من  العاملية اليت حتظى باهمتام واسع من قبل املؤسسات العملية 

خمتلف أحناء العامل.

اختيار د. قمو
من جامعة عمان ا�هلية 

ممثًال عن دول الشرق ا�وسط
WCO لمجلس 

الشيمي يحصل على جائزة علمية

Behance في مسابقة

اجلوائز واإلجنازات
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ان األهلية إكتشف جامعة عمّ

مختبرات كلية الهندسة .

مختبر دوائر المنطق الرقمي .

مختبر تصميم الحاسوب
وا�نظمة الرقمية

مختبر المعالجات الدقيقة .

مختبر ا�نظمة المضمنة .

مختبر البرمجيات .

مختبر الشبكات وأمن الشبكات .

مختبرات الحاسوب .



١٠

املرافق

المطاعم والكفتريات

    توفر اجلامعة مجموعة كبرية من املطامع والكفترييات املعروفة 
خمتلف  يف  للطلبة  اخلدمات  تقدم  واليت  العامل،  مستوى  عىل 

أحناء اجلامعة حتت رقابة حصية وإدارية صارمة .



١١

" الوقت مير برسعة " 

عبارة يرددها اآلباء مرارًا وتكرارًا دون أن يدرك أطفاهلم معناها احلقييق، حىت يبلغوا سن الرشد ويفهموها جيدًا. 

هذا ما أشعر به اليوم . 

كنت دامئًا األصغر سنًا بني أفراد أرسيت، ويف صيف الدرايس، وحىت يف معيل.

اليوم يسعدين ويرشفين أن اكتب يف املجلة اخلاصة جبامعيت العزيزة جامعة معان األهلية. بعد أن مىض مخسة عرش عامًا 
عىل ختريج. 

بدءًا من يويم األول باجلامعة عام ١٩٩٦ عندما مقت  تثبت ذلك،  ال أشعر بأن امخلسة عرش عامًا قد مضت لكن احلقائق 
كسنفور صغري"، مثملا اعتاد طلبة اجلامعة األكرب سنًا تمسية الطلبة اجلدد، ويويم األول  بالتجسيل يف قسم اللغة اإلجنلزيية " 

عام ٢٠٠٠ عندما مت إختياري للعمل يف قسم العالقات الدولية يف جامعة معان األهلية، بالقرب من الدكتور أمحد احلوراين
( مؤسس اجلامعة ) والدكتور ماهر سلمي باإلضافة إىل عدد كبري من الزمالء املرشَِفني. 

دامئًا العمل األول هو حتدٍ لإلنسان، يعمتد عىل مدى احلظ، واستمثارنا لاكفة جهودنا وتقدمي أفضل ما لدينا. لذلك، أعتربت 
التعليمي،  اإلرشاد  العامة،  العالقات  املرتكز عىل مسائل  الوظييف،  الفرص يف موقيع  ملثل هذه  نفيس حمظوظةً إلمتاليك 

والقضايا املتعلقة بالطلبة، والذي أهلمين وجشعين ملتابعة دراسايت العليا وأنا عىل رأس معيل يف الوقت نفسه.

وبعد ذلك بدأ انطاليق ملرحلة جديدة من اكتشاف الذات، من خالل انضاميم إىل الواكلة األمريكية للتمنية الدولية، ومن مثَ معيل 
مع مؤسسة التعاون اإليطايل لدمع الالجئني الفلسطينيني يف األردن.

تطورت مرحلة اكتشاف الذات تدرجييًا، إىل عاطفة الشعور اإلنساين مع انضاميم ملجلس إدارة املفوضية األوروبية العامة 
لألمعال اإلنسانية، وامحلاية املدنية مكسؤولة عن الرباجم اإلنسانية عىل املستوى اإلقليمي، حيث أنين مقت بالعمل يف القضايا 
اإلنسانية يف منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا خالل األزمة العراقية، والليبية والسورية. وإرشايف عىل ملفات القضايا 
اإلنسانية يف مرص ودول جملس التعاون اخلليجي، وقد معلت بشلك مكثف وبنطاق واسع عىل تهسيل احلوار والتواصل بني 
املفوضية األوروبية واجلهات العربية اإلنسانية املاحنة يف املنطقة العربية. جديرٌ بالذكر أنين كنت الناطق الرمسي وفاعلًا رمسيًا 
ومرشفةً يف العديد من األحداث الدولية واإلقلميية يف األردن، واإلمارات العربية املتحدة،  مندوب رئييس )  لملفوضية األوروبية ( 

والكويت، وقطر، واململكة العربية السعودية، ومرص، وليبيا، والعراق، وترمكانستان ودول أخرى.

املبعوث اخلاص لألمم  وكربت العاطفة اإلنسانية لدي، فقمت مؤخرًا باالنضامم إىل فريق األمني العام اإلستشاري بان يك مون - 
املنسق اإلنساين اإلقليمي للشؤون السورية يف األردن. وقد مت تصنييف مكسؤولة عن القضايا اإلنسانية يف األردن  املتحدة - 
حيث أن مليف اخلاص يتفاوت يف املستوى الوظييف والفين، والذي بدوره يساعدين يف بناء عالقات مع الرشاكء واحلصول 
عىل املعلومات وحتليلها ومن مث إعالم املختصني بالتطوير والتنسيق االسرتاتيجي، باخلطة اإلقلميية الشاملة لألزمة السورية. 

ساجدة شوا
مسؤولة براجم إنسانية يف مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لألزمة السورية 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (اوتشا)

العدد

خريج
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واملسؤولة عن اإلرشاف عىل التنسيق اإلقليمي مع مجيع واكالت وماكتب األمم املتحدة، أمناء جلنة معايري احملاسبة الدولية، 
باإلضافة إىل ممثلني من قبل نظام املعلومات املالية املتاكمل، متضمنًا ذلك البنك الدويل، وصندوق النقد الدويل وبنك التمنية 
األمرييك، ورشاكء التمنية الدوليني، ممثلني من القطاع احلكويم ومن املنمظات املاحنة، باإلضافة إىل مؤسسات وأطراف أخرى 

يف املنطقة. 

متَ تلكييف عىل وجه التحديد باإلرشاف عىل التنسيق ومدى الرتابط بني الدول العربية - دول اخلليج عىل وجه التحديدوباإلرشاف 
اخلاص  القطاع  مع  حوار  املتضمنة، معل  األُخرى  أدواري  إىل  باإلضافة  السورية،  باألزمة  املختص  اإلقليمي  الفريق  عىل 
واجلهات املعنية بتعزيز االبتاكر، واالستحداث مضن املجمتع اإلنساين ولكن عىل نطاق أوسع. أعترب عضوًا رئيسيًا يف فريق 
القمة العاملية للعمل اإلنساين والذي يعترب األول من نوعه يف تارخي األمم املتحدة، وهذا الفريق بدوره يعمل عىل إعادة تشكيل 
األهداف والغايات اليت تضمن إرشاك خمتلف أحصاب املصاحل يف العامل اإلنساين، عىل الصعيد العاملي وخاصة يف منطقة 

الرشق األوسط. 

مكا ذكرت سابقًا، أنين حاصلة عىل درجة الباكلوريوس يف األدب االجنلزيي من جامعة معان األهلية، وعىل درجة املاجستري 
من جامعة واشنطن يف العلوم الدولية والدبلوماسية، مركزةً بشلك رئييس عىل موضوع أمعال احلكومات امللكية، خالل فرتة 

الربيع العريب وبرتكزي ثانوي عىل الوضع اإلنساين بشلك عام يف املنطقة العربية.

ومع حماوليت لعمل خطة موازنة بعيدًا عن العمل، أُعترب الناحص الرمسي واملدرب الوسيط املعمتد لدى مؤسسة موغيل القامئة 
يف اململكة املتحدة، باإلضافة إىل دوري البارز يف املركز األردين التايلندي للتأمل، وتطوير الذات. مكا أنين أعترب ناشطةً 
إجمتاعيًا يف جمال بناء قدرات الشباب واملرأة حتديدًا، و أمعل حاليا مكتطوعة مبنصب نائب الرئيس لغرفة الشباب الفتية يف 

األردن وعدد من املبادرات الشبابية واخلريية. 

أؤمن وأحمل مبأسسة العمل اإلنساين العريب وإدماجه مضن املناجه التعلميية يف العامل العريب، لزيادة الويع اإلنساين يف 
املنطقة وكيفية التعامل مع األزمات اإلنسانية.

إذا كنت تذكر جامعتك كثريًا وابتسامتك ال تغيب عن وجهك، إذًاحمتًا أنت حمظوظ لكونك خترجت  وأهني  حدييث جبملةٍ واحدة " 
من جامعة معان األهلية ".

ساجدة شوا
مسؤولة براجم إنسانية يف مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لألزمة السورية 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (اوتشا)

العدد

خريج
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تخريج الفوج الثاني والعشرين
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ان األهلية مواهب طلبة عمّ

هنا األهلية
بســم ا نبدأهــا   ...   بجمع شبابنـا البانـي

وبعد الذكر نشبعها ...  بمدح حبيب وجداني
رسول الّله قدوتنـا  ...  فلـن تجزيك ألحـان

و لن أنسى من الذكر ...  مسطر مجد أوطان
سأهدي اليوم أغنيتي  ...  �بي الحسّين الثاني
لصادق حامل المجد  ...  مليك الصرح حوراني

بأذهان ا�ساتذة  .... ننافس ابن حيان
سأشجي اليوم قصتنا ...  لتنصت كل أذان
دخلت الصرح مكبوتا  ....  فزالت كل أحزاني

هنا غنيت أغنيتي ... بالد العرب أوطان
عراقي و سوري وكردي ... فلسطيني و لبناني

هنا ا�ردن ال وجل   .... من سوف لعمان
و لن أنساك يا ديني ... هنا صندوق أديان
مسيحي و سني  ..... نشارك فرح إنسان

سأدعو ا يا سندي  ... يا من عليه تكالن
ارفع قدر جامعتي ... لتبلغ قمة الشان

محمد العتوم
الطالب



Al-Ahliyya Amman University celebrated the graduation of its
22nd Class totaling 700 students enrolled in various programs.
Prof. Sadiq Hamid، AAU President، delivered a speech at the ceremony in which he said that the 
University is proud today of the graduation of its students who are the builders of the future and 
holders of hope, who are equipped with knowledge and wisdom. The celebration of this occasion 
coincides with the University’s celebrations of its twenty-five anniversary، he noted. AAU is the first private 
university that was established in 1990 in realization of the bold and wise initiative Dr. Ahmed Al-Hourani، the 
university founder of the University. Dr. Al-Hourani had inspirations for making considerable changes in higher 
education. Through his foresight and wisdom، the University was able to graduate scientists، academics and 
students. We hold in pride the eminent scientists who enriched the march of the University، such as Dr. Nasir Al-Din 
Al-Assad، may God rest his soul, he added. Dr. Hamed noted the remarkable efforts of the chairman members Board 
of Trustees in supporting the University. He stressed that the University is now considered an outstanding academic 
landmark that acquired trust، respect، and appreciation at the local، Arab، and international levels، thanks to the outstand-
ing level of its graduates who extend across more than seventy countries. They have turned into leaders، scientists and 
experts in various sectors. This would not have been made possible without the faculty and administrative bodies، who 
undertook their responsibilities with utmost honesty and faithfulness.
Prof. Sadeq noted that the University concern is to keep pace with the Royal directives related to the need to reconsider the 
academic plans and programs of the universities، link them to the needs of the labor market and keep up with the recent 
developments in order to raise the level of graduates and increase their competitive chances. At the end of his speech، he 
congratulated the graduates and their families, praying for the stability and security in Jordan and its nation under the 
leadership of His Majesty King Abdullah II Bin Al Hussein.

The Dean of Student Affairs، Dr. Mufid Hawasheen، delivered a speech in which he congratulated the graduates and their 
families. He said that this is a glorious day as we see a remarkable group of graduates who will effectively contribute 

to the development and construction of our country. He added that the University always seeks to promote and raise 
the academic level of its students and refine their university experience by all possible means. He noted that these 

graduates will always be role models in performance، excellence and sense of responsibility and that they will be 
equipped with knowledge to serve their country and their community. 

Student Razan Erekat delivered a speech on behalf of the graduates. She thanked the faculty members for 
their efforts and commitment to provide students with knowledge. She confirmed that the march will 

continue towards building a strong and cohesive society under the Hashemite leadership.
At the end of the ceremony، which was attended by members of the faculty and administrative 

bodies and graduate students, families, the Chairman of the Board of Trustees، HE Abdul 
Karim Kabariti presented the certificates to the graduates.

TOP STORIES

1

Under the patronage of Her Royal Highness Princess Muna Al HusseinAl 
Ahliyya Amman University organized، in collaboration with the Arab 

Academy for Hearing and Balance and the German Lubeck University its third 
Conference entitled ( Hearing Health ) which lasted for three days starting on 
11/6/2015 as the conference discussed the latest developments in the field of 
hearing health and balance، cochlear implant، and the technology of hearing aids. 
During the conference, 39 working papers were submitted by leading scientists، 
consultants and specialists from universities and scientific centers specialized 

in this fiel including American Center of Balance, American Salus University, 
British University of Southampton and German Lubeck University. On the 

sidelines of the conference, three workshops were held on the cochlear 
implant  treatment of dizziness disorders in children and technology 

of hearing aids. It is worth mentioning that representatives 
of 31 Arab and foreign countries took part in the 

conference.

Al Ahliyya Amman University 
organizes the third Hearing 
Health Conference
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TOP STORIES

The Higher Education Council, in its 
meeting held on Wednesday, 12/8/2015
under the chairmanship of Prof. Labib 
Khadra، agreed to renew the tenure of 
Prof. Sadeq Hamid as President of 
Al-Ahliyya Amman University for four 
new years.

Prof. Hamed received PhD degree in 
electrical engineering from University of 
Manchester UK in 1986. He held a variety 
of administrative and academic positions 
in a number of Jordanian universities and 
has numerous research papers published 
in international journals. He also partici-
pated in many local regional and interna-
tional conferences.

Renewing the tenure of 
Professor Sadeq Hamed 

as President of 
Al-Ahliyya Amman University Upon the recommendation of Prof. Sadeq Hamed, President of 

the University, the Board of Trustees at Al-Ahliyya Amman 
University decided-in its meeting held on Wednesday, 02/9/2015, 
chaired by His Excellency Mr. Abdel Karim Al-Kabariti and in the 
presence of The Universitys President Prof. Sadeq Hamed to 
make the academic formations of faculties' deans as following: 
Appointing Prof. Naser Abu Mustafa as a Dean of the Faculty of 
Administrative and Financial Sciences. Appointing of Prof. 
Hussein Al-Yaseen as a Dean for Graduate Studies & Research. 
Appointing of Dr. Alia Mahadin as an Acting Dean of the Faculty 
of Nursing. Appointing of Dr. Muath Al-Hourani as an Acting 
Dean of the Faculty of Information Technology. Appointing of Dr. 
Ghalib Oraikat as an Acting Dean of the Faculty of Pharmacy and 
Medical Sciences. Appointment of Dr. Basma Al-Sharif as an 
Acting Dean of the Faculty of Arts and Sciences. Appointing of Dr. 
Nidal Sa'adeh as an Acting Dean of the Faculty of Engineering. 
Appointing of Dr. Nijem AlRabadi as an Acting Dean of the 
Faculty of Law. Appointing of Dr. Rana Almatarneh as an Acting 
Dean of the Faculty of Architecture and Design. Appointing of Dr. 
Anas Alsu'od as an Acting Dean of Student Affairs. The Board 
also decided to postpone appointing the Vice President to a later 
meeting.

Formations of Al-Ahliyya Amman University
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Agreements

The academic research prepared by Dr. Wissam Ghazi Amari of the Faculty of Pharmacy and Medical Sciences 
entitled “Study of the impact of the daily actual conditions of temperature and humidity during patients” use and 
storage of inhalers on the properties of the pharmacological spray emitted from these inhalers” obtained the final 
approval of Jordan Academic Research Fund to fund this research in the amount of JOD 31,000. Al-Ahliyya Amman 
University will fund the laboratory equipment and tools for the project. The total budget of the research is around 
JOD 75,000. The funding agreement was signed by Prof. Dr. Sadeq Hamed, President of Al-Ahliyya Amman University, 
and Dr. Abdullah Al Zoubi, Director General of the Fund.
During the ceremony, 23 agreements were signed for financing research projects sponsored by the Academic 
Research Fund. The research projects are presented by eight Jordanian universities, among which Al-Ahliyya 
Amman University is the only private university. The Academic Research Fund was established in 2005 to support 
academic research. The Fund provides financial support to remarkable academic research projects presented by 
universities and public and private institutions of Jordan.

In order to promote and support the outstanding role of Al-Ahliyya Amman University in the fight against poverty 
in Jordan, a partnership and cooperation agreement was signed between Al-Ahliyya Amman University and Tkiyet 
Um Ali. The agreement aims to assist the foundation in its charity works and raise awareness about the importance 
of volunteerism. The agreement was signed by the President of the University and Mr. Samer Balqar, Director 
General of Tkiyet Um Ali under the agreement, a range of events will be held to support the ongoing programs of 
Tkiyet Um Ali throughout the year. This agreement reflects the social responsibility of the University towards fostering 
social justice through participation in humanitarian and charitable activities. For his part, the University President 
commended the great and distinguished humanitarian role of Tkiyet Um Ali in the fight against all forms of poverty. 
He stressed the importance of supporting such humanitarian initiatives that positively reflects on the local community. 
Mr. Balqar explained the importance of holding such partnerships with all institutions in order to instill human 
values, strengthen the spirit of solidarity, and create a generation that is aware of the community issues and 
believes in the importance of volunteer work.
Tkiyet Um Ali provides its services to approximately 120 thousand families suffering from poverty across the 
governorates of the Kingdom.

         Al-Ahliyya Amman 
     University signs an academic 
research funding agreement 

Partnership and cooperation 
agreement between 
Al-Ahliyya Amman University 
and Tkiyet Um Ali 
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TOP STORIES

Prof. Sadeq Hamed President of Al-Ahliyya Amman University participated in the third seminar for Forum of 
Chinese and Arab universities' Presidents، which held in Yinchuan in the People's Republic of China during the period 
11-13 / September of this year and under the slogan "Establishing a Framework of Arabic and Chinese Cooperation".
This forum aims to enhance and strengthen the spirit of strategic cooperation of higher education between China 
and Arab countries and to work on the formation to complete the corporation that will be based on equality, mutual 
benefit, joint development in scientific and research fields.
The most prominent subjects that have been discussed in this Forum: The opportunities and challenges that Arab 
and Chinese universities face in supporting joint route and the innovation and development between universities by 
focusing on successful experiences, students activities, and the academic role between Chinese and Arab universities، 
adding to this establishing a framework of cooperation between them.
On the sidelines of the forum, an academic seminar entitled " Strengthening the spirit of the silk path and creating 
one belt and one route " as well as organizing exhibition about outcomes of the China-Arab Education.

The Syndicate of Journalists represented by its Captain and Head of Editing " Al-Rai 
Newspaper " Mr. Tareq Momani، and in the presence of members of the Syndicate's 
administrative staff and number of members of the General Body and their kids who 
passed the GCSE along with their families honored Al-Ahliyya Amman University 
represented by Mr. Maher Al-Hourani، Vice President of Board of Directors، as an 
appreciation for what the university did in supporting to the journalistic journey and 
Journalists’ Syndicate by offering two scholarships to the members of the 
Syndicate's and their families.

With the beginning of the academic year and based on the importance 
of enhancing the concept of corporation and social responsibility by 
Al-Ahliyya Amman University to provide the support to those who are in 
need, and enthronement to the participatory relationship between 
different social groups. 

The Supreme Committee for activities and community service 
collaborated with King Abdullah II Fund for " Supplying Schools " bags 
containing School stationery to poor students were distributed in schools of Balqa county included ( Om-Mjewzeh، 
Daem Algazelat، and the Valley of Alnaqa) which made that beautiful smile of happiness printed on children's faces 
as this decreased life's responsibilities for the children's families.

The Syndicate of Journalists

The Syndicate of Journalists honors 
Al-Ahliyya Amman University r
epresented by Mr. Maher Al-Hourani 
for offering two scholarships to the 
members of the Syndicate's general body 
and their families  who passed the General 
Secondary Education successfully.

Al-Ahliyya Amman University 
gives school bags to poor students

         President of Al-Ahliyya Amman University 
     participates for the third time in the Forum 
of the Chinese and Arab universities' presidents.
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TOP STORIES

To complete the lectures of the collaborative Business Administration Program between 
Heriot-Watt University and Al-Ahliyya Amman University, hosted Dr. Abdul Qadir Mustafa 
and Dr. Mahmoud Al-Kilani from the British Heriot-Watt University, Edinburgh in order to 
review the offered courses with the students, provide them with information and prepare 
them for the final exams. Al-Ahliyya Amman hosts professors from Heriot-Watt 
University on a regular basis to hold such lectures, which are of great benefit to the 
students.

Al-Ahliyya Amman University hosts 
professors from Heriot-Watt University, Edinburgh

Al-Ahliyya Amman University participated in the initiative 
launched by Al-Awael Website (Coming for my Choice) on 
6-7/8/2015. The event aimed to help high school students to 
choose their university programs and direct them towards the 
available and new BA programs introduced in the University, 
including optics, networks information security, e-commerce 
and film, TV and theater design programs.
During its participation, Al-Ahliyya Amman received large 
numbers of students enrolled in various programs offered at 
the University. The third season of the event hosted a compre-
hensive exhibition of the various academic and vocational 
education institutions, which offered to the students the 
opportunity to meet with the representatives of the Jordanian, 
Arab and international universities in one place. Students 
were provided with guidance and assistance through hosting 
specialized workshops on academic programs and the labor 
market requirements for these programs. Public lectures to 
choose were held the programs and filling in the applications.

Al-Ahliyya Amman University participated 
in the third (Coming for my Choice) event
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TOP STORIES

Al Ahliyya Amman University held a 
ceremony in cooperation with the 
Jordanian Engineers Association in 
Kuwait under the auspices of the 
Jordanian Ambassador, to honor 
the top performing students in high 
secondary school for the academic 
year 2014 – 2015.  Prof. Sadeq 
Hamed, President of Al-Ahliyya 
Amman University has started the 
ceremony with a speech reviewing 
the accomplishments the university 
has achieved over 25 years as it 
aptly deserved to be considered the 
leading Arab private university. 
Prof. Hamed praised the great 
efforts of AAU founder, Prof. 
Ahmed Al-Hourani, who aspired to 
create a quantum leap in the higher 
education sector through the 
establishment of this University. 
He also reviewed in his speech the 
developments achieved by the 
university and its faculties and the 
specialties it introduces، noting that 
the university grants Bachelor's 
degree in 30 majors and Master's 
degree in 5 majors. He added that 
the University is preparing to 
celebrate its silver jubilee this year, 
which has become an outstanding 
success story that is a source of 
inspiration for many Arab and 
regional universities, as the 
university started to introduce new 
specialties which are considered 
the first of their kind in the region 
such as the optics sciences 
specialty and the Master in smart 
transportation systems which are 
to Al Ahliyya Amman University 
honors high secondary school top 
students in Kuwait be taught next 
year. Prof. Sadeq also asserted that 
the university has several partner-
ships with academic bodies 
worldwide aiming at promoting the
academic level of its outputs and 
keeping up with the latest 

scientific developments. He also 
noted that the university embraces 
nearly 6000 students representing 
(58) nationalities around the world. 
At the end of his speech, he 
conveyed thanks and gratitude to 
the State of Kuwait represented by 
its leadership and its nation for 
their precious trust in Jordan which 
is a deep-rooted and renewable 
trust established by His Majesty 
King Abdullah II Bin Al Hussein and 
the Emir of Kuwait Sheikh Sabah 
Al-Ahmad Al-Jaber Al–Sabah. The 
Jordanian Ambassador in Kuwait Mr. 
Mohammed Al Kayed delivered a 
speech congratulating the top 
performing students and thanking 
Al-Ahliyya Amman University for its 
annual sponsorship of this ceremony, 
emphasizing the depth and close 
relationship between Jordan and 
Kuwait which has witnessed a 
progress and improvement over 
the last years. He praised the 
efforts of His Majesty King Abdullah 
II Bin Al Hussein and the Emir of 
Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Al–Sabah specially in the 
accomplishments realized in 
educational aspects that resulted 
in increasing which will be taught 
next year. Prof. Sadeq also asserted 
that the university has several 
partnerships with academic bodies 
worldwide aiming at promoting the 
academic level of its outputs and 
keeping up with the latest scientific 
developments. He also noted that 
the university embraces nearly 
6000 students representing (58) 
nationalities around the world. 
At the end of his speech, he conveyed 
thanks and gratitude to the State of 
Kuwait represented by its leadership 
and its nation for their precious trust 
in Jordan which is a deep-rooted 
and renewable trust established by 

His Majesty King Abdullah II Bin Al 
Hussein and the Emir of Kuwait 
Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber 
Al–Sabah. The Jordanian Ambassador 
in Kuwait Mr. Mohammed Al Kayed 
has delivered a speech congratulating 
the top performing students and 
thanking Al-Ahliyya Amman University 
for its annual sponsorship of this 
ceremony، emphasizing the depth 
and close relationship between 
Jordan and Kuwait which has 
witnessed a progress and improvement 
over the last years. He praised the 
efforts of His Majesty King Abdullah 
II Bin Al Hussein and the Emir of 
Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Al–Sabah specially in the 
accomplishments realized in 
educational aspects that resulted 
in increasing the number of 
scholarships offered from the 
State of Kuwait to Jordanian 
students from 4 to 10 scholarships 
distributed on engineering and 
humanitarian sciences fields. 
Mr. Ghassan Diab, the Chairman of 
Jordanian Engineers Association's 
Liaison Committee in Kuwait has 
also delivered a speech expressing 
his gladness to honor this batch of 
top performing students and his 
pride of the Jordanian excelling 
students، and he thanked the State 
of Kuwait represented by its Emir
government and nation for their 
sponsorship to the Jordanians 
residing in Kuwait. At the end of 
the ceremony، President of the 
University presented souvenirs to 
the excelling students. The ceremony 
was attended by members of the 
Jordanian Embassy and the head 
of representatives of General 
Assembly of Jordanian Community 
and the representative from the 
university in Kuwait and a large 
gathering of students.

Ahliyya Amman University honors high secondary school top students in Kuwait
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Hosting a specialized legal seminar 
on the "Regulation and Competence" 
of the European Court of Arbitration 
at Al-Ahliyya Amman University

The Faculty of Law at Al-Ahliyya Amman University organized a specialized legal seminar on the 
(Regulation and Competence) of the European Court of Arbitration، the Arab Republic of Egypt branch. The 
meeting started by welcoming the attendants and lecturers by the Dean of the Law Faculty , Dr. Najem Rabadi. Dr. 
Al-Rabadi addressed the growing interest nowadays with arbitration as one of the alternative legal systems for 
dispute resolution. In particular, he noted the University interest in holding specialized meetings on this issue and 
signing and activating agreements with arbitration institutions and centers in Jordan and the region, including the 
European Court of Arbitration. Dr. Ameer Taha of the European Court delivered a lecture on the inception of the 
court in general، and its branch in Egypt in particular, and the activities and competence of the court. The floor was 
then opened for discussion between the lecturer and the audience. It was agreed to hold specialized arbitration 
courses at the headquarters of the court or at Al-Ahliyya Amman University campus. The meeting was 
characterized by a positive atmosphere of partnership and cooperation in the interest of both parties.
The seminar was attended by a number of specialist lawyers, faculty members and graduate students at the University.

Prof. Sadeq Hamed, President of Al-Ahliyya Amman University, inaugurated the Career Day which was held 
at the University campus with the participation of 40 companies and institutions from various sectors. 
During the inauguration ceremony, Prof. Sadeq Hamed stressed that the Career Day contributes to create an 
environment that fosters cooperation between students and institutions operating in the public and private 
sectors. He hoped that the Career Day will achieve its envisaged objectives. The President of the University 
said that this day serves the University's vision and objectives in promoting communication between the 
University and the companies operating in the labor market and introducing and developing academic 
programs and disciplines to keep pace with modern developments in line with the requirements of the labor 
market. Such event further enhances students' skills and builds bridges inside and outside the University، 
He added the Career Day event featured success stories of a number of the university’s graduates who were 
able to achieve tremendous success in the field of business through hard work and perseverance.
The President of the University، accompanied by the faculty members and administrative bodies، toured the 
various stands of the exhibition and listened to a brief demonstration of the companies and the job opportu-
nities they provide. The career day was well-received by the students who learned about the available job 
opportunities، the nature of these jobs، and transformations taking place in broad sectors of the labor 
market in terms of supply and demand.

Career day at Al-Ahliyya Amman University
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The Educational Committee of the World Council of Optometry (WCO) designated Dr. Yazan Qamo, Head of 
Optics Department, Faculty of Pharmacy and Medical Sciences at Al-Ahliyya Amman University, as 
representative of the Middle East countries in the Committee. The World Council of Optometry is a 
non-profit organization based in the city of St. Louis, Missouri, which is recognized by the World Society for 
the Prevention of Blindness (IAPB) of the World Health Organization (WHO).

Dr. Qamo from 
Al-Ahliyya Amman University 
designated as representative 
of the Middle East countries 
on WCO Board

Dr. Awad Allah Al-Shimi, of the Faculty of Architecture and 
Design, acclaimed an international award in Behance Digital 
Arts Competition, which was held at Cairo University. The 
competition was organized by Behance. It is an international 
competition that receives great attention by the scientific and 
cultural institutions around the world.

Al-Shimi acclaims a scientific award 
in Behance competition
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Digital Logic Design Lab

Computer Design & Digital Systems Lab

Microprocessor Lab

Embedded Systems Lab

Programming Lab

Networks & Networks Lab

Computers Lab

EXPLORE AAU FACULTY LABS
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FACILITIES

Restaurants & Cafeterias

The University provides many of well-known 
Restaurants and Cafeterias which offer services 
to students all-around of the university under a 
strict health and administrative supervising. 
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Alumni
of the Issue

Time flies” is a statement that every parent would repeat and repeat but their kids wouldn’t understand it 
till they become adults and this is how I feel today. I’ve always been the youngest in my family, my class and 
even at work that I’m being honored to recall today in this bulletin of my beloved University AL-Ahliyya 
Amman University. It’s been 15 years since my graduation and my first real full time Job in my life. 

I don’t feel it is like 15 years, but realities prove that time passed since day one in 1996 when I joined the 
English Language department as a little smurf as our generation used to call fresh students, and day one 
in 2000 when I was selected for my first job in the international relations department at Al-Ahliyya Amman 
University working closely with Dr. Ahmad Hourani & Dr. Maher Salim, and a big number of honorable 
colleagues that I can’t mention in one paragraph.

A first job is always a challenge, but it depends on how much luck and hard work are invested to make the 
best out of it. In this regard, I would assume that I was lucky since I was exposed to countless opportunities 
in that position working on PR issues, educational counseling and student affairs something that inspired 
me to pursue my postgraduate studies while I’m on the job at once. 

Then, a new journey of self-discovery began with joining the USAID, and the Italian Cooperation working on 
Palestinian refugee programs in Jordan. The self-discovery has gradually evolved into humanitarian 
passion by joining the European Commission Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection 
(ECHO) as the regional humanitarian programs officer where I worked on the humanitarian files in the 
Middle East & North Africa region; mainly the Iraqi crisis, being part of the surge capacity during the Libyan 
crisis in Egypt, and the Syria crisis team repeatedly in Iraq, Turkey, Egypt and Jordan. 

I additionally overlooked the humanitarian files in Egypt and Gulf Council Countries and extensively 
facilitated the dialogue and outreach among the European commission and the humanitarian Arab donors 
in the Arab region.

I have actively represented the European Commission as a speaker, chair and moderator in numerous 
International & regional events in Jordan, UAE, Kuwait, Qatar, KSA, Egypt, Libya, Iraq, Turkmenistan, and 
other countries. 

Along with increasing my humanitarian passion, I have recently joined the advisory team of the United 
Nations Secretary General Ban Ki Mon Special Envoy The Regional Humanitarian Coordinator for Syria 
crisis in Jordan as “Humanitarian Affairs Officer”.

SAJEDA SHAWA 
Humanitarian Affairs Officer
Office of the Regional Humanitarian Coordinator 
for Syria Crisis

United Nations Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs (OCHA)
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Alumni
of the Issue

My current portfolio vary at the technical and operational level which in its role make me able to build and 
maintain relations with partners in addition to obtain and analyze information in order to inform the strategic 
development and coordination of a comprehensive regional plan for the Syrian Crisis.

I am responsible for supporting regional coordination with all United Nations Agencies, Inter Agency Standing 
Committee (IASC) partners, as well as representatives from IFIs including the World Bank, IMF and IDB, 
development partners, government representatives and donor organizations as well as other partners and 
institutions in the region.

I am tasked in particular with overlooking the coordination and linkage between the Arab states Gulf States 
in particular and the regional Syrian crisis team among other additional roles of establishing dialogue with 
the private sector and innovation stakeholders within the wider humanitarian community. 

I am a team member in the World Humanitarian Summit the first of its kind in the history of UN reshaping 
the humanitarian goals and objectives guaranteeing the involvement of the various stakeholders of the 
humanitarian world globally and especially in the MENA region.

I obtained my BA in English Literature from Al-Ahliyya Amman University and MA in International Studies 
and humanitarian Diplomacy from Washington University with a major focus on the resilience of 
Monarchies during the Arab spring, and minor focus on the humanitarian landscape in the Arab region”. 

Trying to create some balance away from work, I’m a certified mentor and trainer of facilitator with Mowgli 
foundation-UK, Life coach and spiritual practitioner with the Art of Living International School & the 
Jordanian Thai meditation center. 

I am passionately active in the domain of individual social responsibility in Jordan voluntarily supporting the 
Jordanian women, youth and young professionals in the areas of humanitarian field, entrepreneurship & 
innovation via local platforms as the Junior Chamber International (JCI)–Jordan Chapter, new think 
festival, Injaz , Ruwwad Initiatives. I was a team member of the Jordanian team/expedition of “the lowest to 
highest” climbing mount Kilimanjaro to support the Hussein cancer foundation in Jordan. 

I co-founded the Jordanian food bank reaching out for the hungry individuals and eliminating hunger on the 
long run in Jordan, and co-founded Ruyana association empowering women in the poverty pockets in the 
southern parts of Jordan. 

My dream is of the integration of “humanitarian culture” in the educational systems around the world 
creating a sense of compassion to those who need a help and those who can help regardless what the mean 
of help is. 

I would finish with reaffirming one thing “If you remember your university several times with that big smile 
printed on your face then you are definitely lucky to graduate from Al-Ahliyya Amman University.

SAJEDA SHAWA 
Humanitarian Affairs Officer
Office of the Regional Humanitarian Coordinator 
for Syria Crisis

United Nations Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs (OCHA)
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THE 22th GRADUATE
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