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عمادة  البحث العلمي والدراسات العليا

اأ.د. طارق م�صباح القرم
عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا 

اإمياناً باأهمية البحث العلمّي ودوره الفاعل يف تنمية املعرفــة الإن�سانيـة واحلاجة اإليه يف التطوير والتنمية، اأولت اجلامعة عناية 
خا�سة للبحث العلمّي واأ�س�ست عمادة البحث العلمّي والدرا�سات العليا يف بداية العام 2006م مهمتها تويل الإ�سراف على تنظيم 
�سوؤون البحث العلمّي والدرا�سات العليا وت�سجيعهما ودعمهما. كما حر�ست العمادة على تو�سيع قاعدة التعاون يف �ستى املجالت 
مع كافة اجلهات املهتمة بالبحث العلمّي لرتقى به حملياً ودولياً وذلك بايالء عناية اأكرث وتركيز اأكرب على حتديث وتطوير 
اإقرار تعليمات  اأدواتــه لت�سمل كافة امليادين مع التاأكيد على مناهج البحث املتداخلة ال�سمولية والتكاملية، ومن اأجل ذلك مت 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ومنح  ومتخ�س�سة  حمّكمة  وموؤمترات  جمالت  يف  الن�سر  ودعــم  العلمّي  البحث  م�ساريع  لدعم  واأ�س�س 

 .)Impact Factor( مكافاآت مالية مقابل ن�سرهم البحوث يف جمالت عاملية حمّكمة وم�سنفة لها معامل تاأثري

كما وحددت مهماتها مب�جب تعليمات �سروط االعتماد لربامج الدرا�سات العليا التي اأقرها جمل�س هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات 
الكليات  تقدمها  التي  العليا  الدرا�سات  برامج  فاعلية  و  كفاءة  اأولوياتها حت�سني  راأ�ــس  وقد و�سعت على  العايل.  التعليم 
التدري�س وذلك من اجل تر�سيخ موقع اجلامعة يف  العلمّي لكل من الطلبة واأع�ساء هيئة  البحث  املختلفة ورفع �سوية 
التميز ومن ثم حت�سني مركزها التناف�سي يف �سناعة التعليم على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية، وانطالقا من 
�سرورة حتقيق التميز والإتقان واجلودة يف الدرا�سات العليا برزت احلاجة اإلى ايجاد تعليمات ناظمة توؤدي اإلى نظام تربوي 
يوؤكد على العمل املوؤ�س�سي ويهدف اإلى حتديث وتطوير م�سرية اجلامعة وي�سمن لطلبة اجلامعة التعليم والنهو�س بها 
والبحث العلمي وتهيئة الأجواء املالئمة اأمامهم للتميز والإبداع وتوفري كل و�سائل العلم واملعرفة احلديثة التي ترثي 
جتاربهم وتطلق طاقاتهم واإبداعاتهم وحتفزها. و�سمن هذا ال�سياق، و�سعت العمادة اإ�سرتاتيجية وخطط عمل وا�سحة 

ومبا يتفق مع روؤيتها ور�سالتها وقيمها اجل�هرية واأهدافها.

غدير الزواهرة
�سكرترية  العمادة
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د. حممد اإبراهيم املهريات
نائب عميد البحث العلمّي والدرا�سات العليا

 روؤية العمادة:

التمّيز يف البحث العلمّي التطبيقي والريادة يف الدرا�سات العليا على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل. 

 ر�صالة العمادة:
 دعم م�ساريع البحث العلمّي التي تولد املعرفة وت�سهم يف تعزيز م�سرية التنمية الوطنية ال�ساملة وامل�ستدامة، وت�سجيع 
العليا  الدرا�سات  برامج  وتوفري  ومتخ�س�سة،  حمّكمة  عاملية  وموؤمترات  جمالت  يف  الن�سر  على  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

املناف�سة ومبا يت�افق مع متطلبات وحاجات �س�ق العمل.

  اأهداف العمادة:
امل�ساركة يف حتديد الأولويات الوطنية يف جمال البحث العلمّي.. 1
زيادة الدعم املقّدم مل�ساريع البحث التي ت�سهم يف التنمية الوطنية ال�ساملة.. 2
تنمية الإبداع والريادة والبتكار لدى اأع�ساء هيئة التدري�س.. 3
تقدمي الدعم الالزم لأع�ساء هيئة التدري�س للم�ساركة يف موؤمترات دولية حمّكمة.. 4
تنمية قدرات طلبة الدرا�سات العليا يف منهجية البحث العلمّي واأ�ساليبه باحلقول املختلفة.. 5
ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�سات العليا على ن�سر بحوثهم يف جمالت حمّكمة ومتخ�س�سة لها عامل . 6

تاأثري عايل.
الرتكيز على البحوث التطبيقية التي ت�سهم يف نقل وتوطني املعرفة وحل امل�سكالت املتعلقة بال�سناعة وبيئة الأعمال.. 7
حث اأع�ساء هيئة التدري�س على الت�سجيل يف قاعدة البيانات الوطنية للباحثني.. 8
دعم برامج الدرا�سات العليا امل�ج�دة والعمل على فتح برامج جديدة ومبا يت�افق مع متطلبات �س�ق العمل.. 9

توثيق وتفعيل العالقات والت�سالت مع اجلهات واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة املهتمة بالبحث العلمّي داخل وخارج . 10
الأردن.
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نبذة عن العمادة :

  تاأ�س�ست العمادة يف عام 2006م، ومهمتها الأ�سا�سية ت�سجيع ودعم البحث العلمّي والدرا�سات العليا، وتهيئة البيئة املنا�سبة 
للتميز والريادة، حيث بلغ عدد البحوث املن�سورة يف جمالت وموؤمترات عاملية حمّكمة يف العام 2014م 239 بحثاً، وعدد 
امل�ساريع املدعومة من قبل اجلامعة قد بلغت 14 م�سروعاً وزاد حجم الإنفاق على مكونات ون�ساطات البحث العلمّي ب�سكل 
ملحوظ حيث ارتفع من 618 األف دينار عام 2013م اإلى 873 األف دينار يف عام 2014م. و�سعت العمادة اإلى زيادة عدد برامج 
الدرا�سات يف اجلامعة، ويوجد حالياً يف اجلامعة )220( طالب يف الدرا�سات العليا يف خم�سة برامج ماج�ستري، هي: اإدارة 
ا�ستحداث ثالثة تخ�س�سات جديدة بربامج  وعلم احلا�سوب. ومت  ال�سيدلنية،  والعلوم  واملحا�سبة،  الأعمال،والت�سويق، 

املاج�ستري، هي: اللغة الإجنليزية واآدابها، واحلقوق، والتمري�س ال�سريري- البالغني.

 اأهم اإجنازات العمادة:

• اإعداد تعليمات واأ�س�س دعم م�ساريع البحث العلمّي.	
• عقد ندوة حول »البحث العلمّي والرتقيات الأكادميية يف جامعة الزيتونة الأردنية«.	
• بتط�ير 	 املتعلقة  للم�ساريع  االأوروب���ي  االإحت��اد  دعم  ح�ل  حما�سرة  واألقى  ال�طني  متب��س  مكتب  مدير  ا�ست�سافة 

.)Erasmus +( اخلطط والربامج الدرا�سية وبناء القدرات املوؤ�س�سية وتبادل الطلبة والأ�ساتذة برنامج
• تطوير منظومة حمو�سبة للبحث العلمّي والدرا�سات العليا والإيفاد.	
• توثيق البحوث املن�سورة من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمالت وموؤمترات علمّية حمكمة على املوقع الإلكرتوين 	

للجامعة.
• مراجعة وتطوير مناذج نظام اإدارة �سمان اجلودة يف اجلامعة يف جميع املجالت املتعلقة بالبحث العلمّي والدرا�سات 	

العليا.
• بناء قاعدة بيانات مل�ساريع البحوث املدعومة والبحوث املن�سورة يف جمالت وموؤمترات علمّية.	
• زيادة ن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س امل�سجلني يف قاعدة البيانات الوطنية للباحثني الأردنيني.	
• واملــواد ال�ستدراكية، والر�سائل اجلامعية، وجلان 	 الدرا�سية،  العليا تت�سمن اخلطة  الدرا�سات  اإعــداد ملفات  لطلبة 

الإ�سراف، واملناق�سة، ومتطلبات التخرج.
• والتكنولوجيا، 	 للعلوم  الأعلى  )املجل�س  الأردن  داخــل  العلمّي  بالبحث  املعنية  اجلهات  مع  والتوا�سل  التعاون  زيــادة 

و�سندوق دعم البحث العلمّي(.
• زيادة التعاون مع جهات اإقليمية ودولية مهتمة بالبحث العلمّي )الحتاد الأوروبي، وال�سبكة العربية للتعليم والبحث 	

العلمّي، واحتاد اجلامعات العربية(.
• تكرمي اجلامعة وح�سولها على املركز الول يف احتاد اجلامعات العربية كاكرث جامعة خا�سة يف النفاق على البحث العلمي.	
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جمل�س البحث العلمي للعام الدرا�صي 2016/2015:
• الأ�ستاذ الدكتور طارق م�سباح القرم/ عميد البحث العلمّي والدرا�سات العليا/ رئي�ساً	
• الدكت�ر حممد اإبراهيم مهريات/ نائب عميدالبحث العلمّي والدرا�سات العليا/ ع�س�اً 	
• الدكت�ر �سائب فرحان اجلنايدة / كلية االقت�ساد والعل�م االإدارية/ ع�س�اً	
• الدكتورة رميا عبد الكرمي اأبو خلف/ كلية ال�سيدلة/ ع�سواً	
• الدكتور خالد ح�سن �سليمان/ كلية التمري�س/ ع�سواً	
• الدكتور حممد اأحمد عالية/ كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات/ ع�سواً	
• الأ�ستاذ الدكتور وليد خلف بني �سالمة/ كلية الهند�سة والتكنولوجيا/ ع�سواً	
• الدكتور اأنور حمدان الع�ساف/ مركزامللك عبداهلل الثاين للت�سميم والتطوير- ع�سواً– من خارج اجلامعة	
• الأ�ستاذ الدكتور نا�سر حممد اإدكيدك/ جامعة البرتاء/ ع�سواً – من خارج اجلامعة	

جمل�س الدرا�صات العليا للعام الدرا�صي 2016/2015:
• الأ�ستاذ الدكتور طارق م�سباح القرم/ عميد البحث العلمّي والدرا�سات العليا/ رئي�ساً	
• الدكت�ر حممد اإبراهيم مهريات/ نائب عميدالبحث العلمّي والدرا�سات العليا/ ع�س�اً 	
• االأ�ستاذ الدكت�ر �سعد غالب يا�سني/ عميد كلية االقت�ساد والعل�م االإدارية/ ع�س�اً	
• االأ�ستاذ الدكت�ر غ�سان اأب� �سيخة/ عميد كلية ال�سيدلة/ ع�س�اً	
• الأ�ستاذ الدكتور على اأ�سعد داود/ عميد كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات/ ع�سواً	
• الدكتور لوؤي حممد اأبو�سحرور/ عميدكليةالتمري�س/ ع�سواً.	
• الدكتور حممدخليل اأبوبكر/ عميد كلية احلقوق/ ع�سواً.	
• الدكت�رمنال �سبحي ح�سن/ نائب عميد كلية االآداب/ع�س�اً.	
• الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد الفيومي/ جامعةالإ�سراء/ ع�سواً–من خارج اجلامعة	
• الأ�ستاذ الدكتور »حممد بالل« رجا الزعبي/ اجلامعةالأردنية/ ع�سواً–من خارج اجلامعة	
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د. منري حممد العفي�صات
ق.اأ عميد �سوؤون الطلبة

عمادة شؤون الطلبة

 )OUR VISION(روؤيتنــــــــا
بيئة تعليمية حمفزة من خالل خدمات طالبية تتواءم مع معايري اعتماد اجلامعات. 

)OUR MISSION( ر�صـــالتنـــا
تقدمي خدمات طالبية ذات جودة عالية يف املجالني الكادميي والالمنهجي تعمل على حت�سني م�ستوى الداء عند 
ال�طني وتعزيز  املجاالت االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية والريا�سية والرتفيهية، وكذلك تنمية احل�س  الطالب يف 

هوية الولء والنتماء. 

)OUR GOALS( اأهدافنـــــــــــا
1. تعزيز الولء والنتماء لدى الطلبة من خالل الحتفال باملنا�سبات الوطنية، وعقد اللقاءات والندوات ذات ال�سلة. 

2. العمل مع موؤ�س�سات املجتمع املدين بنهج ت�ساركي يف اعداد وتنفيذ الربامج الهادفة للطلبة. 

3. تعزيز العالقة بني اجلامعة واملجتمع املحلي من خالل برامج الزيارات وال�ست�سافة، واقامة الن�ساطات امل�سرتكة. 

حتويل  تكفل  تربوي،  نهج  وفــق  اجلامعة  داخــل  تواجههم  التي  والتحديات  امل�سكالت  مواجهة  يف  الطلبة  م�ساعدة   .4
التحديات الى فر�س ي�ستفيد منها الطلبة يف ت�سكيل �سخ�سيتهم واعدادهم للم�ستقبل. 

5. �سقل امل�اهب االبداعية لدى الطلبة من خالل عقد الدورات التدريبية املتخ�س�سة، واقامة املعر�س واللقاءات التي 
تعك�س هذه البداعات. 
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ديوان العمادة
 - املهام وامل�صوؤوليــات: 

ت�سلم الربيد ال�ارد وفرزه ثم ت�زيعه ح�سب االخت�سا�س. 1. 
متابعة ت�سجيل الربيد الوارد وال�سادر يف ال�سجالت اخلا�سة بذلك. 2. 
تنظيم امللفات ومتابعة اعمال احلفظ ح�سب النظام املتبع. 3. 
اعداد م�س�دات الكتب للجهة التي يعمل فيها، وتدقيقها بعد الطباعة. 4. 
اال�سراف على اعمال الطباعة، وال�سحب والت�س�ير. 5. 
توزيع العمل على موظفي الديوان وال�سراف التام على امل�ستخدمني )املرا�سلون(.6. 
القيام باأمانة �سر بع�س اللجان واملجال�س وكتابة حما�سر الجتماعات، ومتابعة القرارات. 7. 
امل�ساركة يف اعداد بع�س املطبوعات والن�سرات ومتابعة عملية ا�سدارها ب�سكلها النهائي.8. 
القيام باأية مهام اخرى يكلفه بها رئي�سه املبا�سر ل تتعار�س مع طبيعة عمله. 9. 

د. هيا علي م�صاحلة
نائب العميد



جامعة الزيتونة االردنية304

عمادة شؤون الطلبة

ق�ضم الن�ضاط الريا�ضي
الهـــداف  مــن  الريا�سيه  بالن�سطه  الهــتــمــام  يعد 
الى حتقيقها منذ  الطلبه  �سوؤون  ت�سعى عمادة  التي 
اعتمدت  الــهــدف  هــذا  ولتحقيق  اجلــامــعــه،  تاأ�سي�س 
كبنيه  اولوياتها  من  الريا�سيه  املن�ساءات  اجلامعه 
والثقافيه  الريا�سيه  بالن�سطه  لالأرتقاء  ا�سا�سيه 
ك���ن��ه��ا واج��ه��ه م�س��رقة  ال���ى ج��ان��ب  واالج��ت��م��اع��ي��ه 
ل�ست�سافه الحتفالت واملنا�سبات الوطنية التي تقوم 
وال�سبابية، وي�سم ق�سم  الريا�سية  بتن�سيط احلركة 

الن�ساط الريا�سي يف اجلامعة املن�ساءات التالية:
م��ل��ع��ب ك���رة ال��ق��دم ب��ال��ع�����س��ب ال��ط��ب��ي��ي��ع��ي، ميكن 
وغري  الر�سمية  وللمباريات  للتدريب  ا�ستخدامه 
تت�سع  ال�سكل  بي�ساوية  االربعه  مبدرجاتة  الر�سمية 

حلوايل �سبعه الف متفرج.
مبنى ال�سالة الريا�سية املغلقة متعددة االغرا�س 
الفعاليات  جــمــيــع    لتغطية  اللــكــرتونــيــة  بلوحتها 
يت�سمن ملعبة كرة �سله، كرة يد، كرة طائرة، مالعب 
وملعب  ار���س��ي،  تن�س  وملعب   ،3 عــدد  طــائــره  ري�سة 
العاملية،  املقايي�س  ح�سب  وجميعه��ا   ،2 عدد  �سكوا�س 
ق��اع��ات ت��دري��ب ال��ع��اب دف���اع ع��ن النف�س )ك��ارات��ي��ة، 
لياقة  وقــاعــه  مــالكــمــه،  بوك�سنج،  كــيــك  تــايــكــونــدو، 
باجهزة  م���زوده  اج�سام  وب��ن��اء  ح��دي��د  ت��دري��ب  بدنية 

حديثة لتقويه ع�سالت اجل�سم وتنميتها(.
ملعب  ه��ي  م�ستقلة  مك�س�فه  خارجية  مالع��ب 
خما�سي كرة قدم، ملعب كرة طائرة، ملعب كرة �سلة، 
ملعب كرة طائرة �ساطئية رملي، ملعب تن�س ار�سي.

اهداف ق�ضم الن�ضاط الريا�ضي: 
نــ�ــســر الــوعــي الــريــا�ــســي والــثــقــافــه الــريــا�ــســيــة يف . 1

اجلامعه 
طلبه . 2 لـــدى  والنف�سية  الــبــدنــيــة  الــ�ــســفــات  تنمية 

اجلامعه، وتقوية اجهزة اجل�سم احليوية 
طلبه . 3 لــدى  والريا�سية  احلركية  املــهــارات  تنمية 

اجلـــامـــعـــة وتــاهــيــلــهــم لـــال�ـــســـرتاك يف النــ�ــســطــة 
واملناف�سات الريا�سية.

طريق . 4 عــن  الجتماعية،  املــهــارت  الطلبة  اك�ساب 
والخــالقــي  والــروحــي  الجتماعي  النمو  حتقيق 

من خالل امل�ساركة يف الن�سطة الريا�سية.

تثقيــف الطلبه ريا�سيا واك�سابهم احلد الدنى من . 5
املعارف واملفاهيم املت�سله بالن�ساط الريا�سي.

ا�سباع رغبات ومي�ل الطالب عن طريق ممار�سه . 6
بطريقة  الفراغ  اوقــات  وملئ  الريا�سية  الن�سطه 

ايجابية.
توطيد العالقات الطيبة بني الطالب واملوظفني . 7

ان�سطه  يف  با�سراكهم  التدري�سية  الهيئة  واع�ساء 
ريا�سية موحدة.

تنمية روح القيادة والتبعية لدى الطلبة من خالل . 8
اال�سرتاك مبختلف اوجه الن�ساط الريا�سي.

الكليات . 9 بــني خمتلف  الــ�ــســداقــة  عــالقــات  تــوثــيــق 
باقامه م�سابقات وبطولت ريا�سية خمتلفه.

املهام والواجبات: 
يــ�ــســرف عــلــى تــنــفــيــذ ومـــهـــام ووجــــبــــات الــقــ�ــســم 
العلمية  ال�سهادات  حملة  من  خمت�سني  عمل   فريق 
) الـــدكـــتـــوراة، مــاجــ�ــســتــري، بــكــاوريــو�ــس، دبــلــوم ( يف 

تخ�س�س الرتبية الريا�سية للعمل على:
و�ــســع الـــربامـــج الــتــدريــبــيــة والــتــعــلــيــمــيــة لطلبة . 1

اجلامعه يف اللعاب الريا�سية املختلفه.
تنظيم البطولت الريا�سية يف اللعاب الريا�سية . 2

اجلماعية والفردية .
والهيئات . 3 الــفــرق  مــع  الريا�سية  الــلــقــاءات  اقــامــة 

الريا�سية الردنية .
امل�ساركه يف البطولت الريا�سية اجلامعيه املحليه . 4

العريبة.
املع�سكرات . 5 واقامه  اجل�اله  ن�ساط  على  اال�سراف 

داخل اجلامعه وخارجها.
تنظيم دورات مدربني وحكام يف اللعاب الريا�سية . 6

اعــداد  ومركز  الريا�سية  الحتـــادات  مع  بالتعاون 
القاده 

بالتعاون . 7 الريا�سية  واملحا�سرات  الــنــدوات  اقامه 
مع املوؤ�س�سات الريا�سية املختلفه.

الريا�سية . 8 املــرافــق  بتقدمي  املحلي  املجتمع  خــدمــه 
وم�ستلزماتها والت�سهيالت الزمة للمار�سه الن�سطه 

الريا�سية يف اجلامعه.
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املرافق الريا�صية املوجودة باجلامعة
متعددة  املغلقة  الريا�صية  ال�صالة  اواًل: 

االغرا�س: 
1. ملعب كرة ال�سلة.
2. ملعب كرة الي�د. 

3.  ملعب كرة الطائرة. 
4. ملعب تن�س ار�سي. 

5. ملعب ري�سة الطائرة عدد )3(. 
6. ركن مرتبات واجهزة جمباز. 

7. ملعب �سك�ا�س عد د )2(. 
8. قاعة تن�س طاولة. 

9. مدرجات للح�سور تت�سع لـ )800( �سخ�س. 
10. قاعة العاب الدفاع عن النف�س. 

 ) �س�رات  11. مرافق �سحية ) غرف تبديل مالب�س، 
للطالب والطالبات. 

ثانيًا: مالعب خارجية مك�صوفــة: 
1. كرة قــدم خما�سي. 

2. كرة ال�سلـــة. 
3. كرة الطائــرة. 

4. كرة طائرة �ساطئية. 
5. تن�س ار�سـي. 

الطبيعي:   بالع�صب  القدم  كــرة  �صتاد  ثالثًا:   
و�صعة املدرجات حلوايل ) 8000 ( متفـرج .

رابعًا: قاعة احلديد ) بنـاء االج�ضـام (، وت�ضـم : 
- بن�س �سدر م�ستقيم )و�سط( .

- بن�س �سدر مائل )علوي( . 
- بن�س �سدر عك�سي )�سفلي( . 

- بن�س متحرك ) قائم، مائل، م�ستقيم (. 
- جهاز دفا�س رجلني. 

الــبــاي  لـــلـــذراع /  �ــســكــوت )  - جــهــاز ) مــقــعــد ( لري 
�سيب�س(.

اأربعـة  ال�ستخدام:  متعدد   ) جتميع  جهاز   ( كيبل   -
حمطات. 

- جهاز رباعي مرتابط يتكون من: 
اأ ( كر�سي رجلني اأمامي. 

ب( ماكنة اأكتاف. 
ج( جهاز �سحب ظهر. 

د( جهاز )كيبل( من الأعلى او ال�سفل . 

-  جهاز ) ماكنة ( اآبار . 
- جهاز املتوازي.

- جهاز التعلق ) عقلة (. 
- جهاز الدراجة الثابتة: عدد ) 3 (  .

- جهاز تدريب الع�سالت البطن . 
- امليزان: قيا�س وزن اجل�سم. 
- البار الأوملبي: عدد ) 6 ( . 

- البار امل�ستقيم ) حجم و�سط (: عدد ) 4 ( . 
- البار الأعوج ) EZ (: عدد ) 4 ( . 

- الدامبلز )اأوزان خمتلفة(.
- الأوزان ) الد�سكات( اأوزان خمتلفة. 
- �ستاند لو�سع الدامبلز والد�سكات. 

ق�ضم اخلدمات الطالبية  

االأهــداف: 
يـــهـــدف قــ�ــســم اخلــــدمــــات الــطــالبــيــة الــــى تــوفــري 
م�سريتهم  خــالل  الطلبة  يحتاجها  الــتــي  اخلــدمــات 
اجلــامــعــيــة وتــهــيــئــة الــو�ــســائــل والمـــكـــانـــات الــالزمــة 
والتطوعية،  الجتماعية  الن�سطة  خمتلف  ملمار�سة 
ويهدف الى متكني الطلبة من ال�سهام بالعمل العام 
واعدادهم للم�ساركة الفاعلة ملمار�سة حقهم النتخابي 
من خالل ال�سرتاك يف انتخابات املجال�س الطالبية 
يف اجلامعة تر�سحاً واقرتاعاً، وتعزيز مفهوم النتماء 
والولء من خالل ال�سرتاك يف الحتفالت الوطنية 

والدينية والتوعية. 

الــروؤى : 
تــعــزيــز روح النــتــمــاء والـــــولء لــلــوطــن والــقــيــادة   .1

الها�سمية واجلامعة لدى الطلبة. 
الــطــالبــيــة  الــنــ�ــســاطــات  دور  تــفــعــيــل  املــ�ــســاهــمــة يف   .2
يف املــــجــــالت الجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة 

والتطوعية. 
الطلبة  ادارة اجلامعة حلل م�سكالت  مع  التعاون   .3
وتــنــمــيــة مــ�ــســاهــمــاتــهــم، واحلـــفـــاظ عــلــى حقوقهم 

القانونية يف خمتلف �سوؤونهم باجلامعة. 
توعية الطلبة وحت�سينهم من حتديات الع�سر من   .4
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خالل عقد حما�سرات وندوات ورحالت ترفيهية 

ل�سغال اأوقات الفراغ لدى الطلبة.

املــ�ــســاركــة الــفــاعــلــة مـــن قــبــل جمــلــ�ــس الــطــلــبــة يف   .5

املعار�س والحتفالت التي تقيمها اجلامعة لبراز 

دور ون�ساطات املجل�س. 

انتخابات  يف  فاعلة  م�ساركة  الطلبة  يــ�ــســارك  ان   .6

املجال�س الطالبية يف اجلامعة.

ق�ضم العالقات اخلارجية
ان جامعة الزيتونة الردنية اخلا�سة تعترب مق�سداً 
ملا  وذلك  العرب  وخا�سة  والوافدين  الردنيني  للطلبة 
طيبة  وعلمية  اكادميية  �ســمعة  من  اجلامعة  به  تتمتع 
داخــــل الــو�ــســط اجلــامــعــي املــحــلــي واخلـــارجـــي واملـــــوقــع 
الى املحافظة  اذ ت�سعى دائماً  اجلـغرايف املميز للجامعة 
على �سمعتها الطيبة ومواكبة التطورات املت�سارعة ول 
الكتب حيث  تبخل يف تقدمي اف�سل اخل�دمات وت�فري 
تت�فر مكتبة زاخرة بالكتب القيمة وتاأمني امل�ا�س��الت 
امل��م��ي��زات،  للط�الب وت���ف��ري وامل��الع�����ب  وغ��ريه��ا م��ن 
ب��االن�����س��ط��ة املنهجية  امل�����س�����������ارك��ة  ال��ط��ال��ب ع��ل��ى  وح���ث 
والالمنهجية وعلى الهتمام بدرا�ســته وال�ستفادة من 
امكانات اجلامعة ليتخرج الطالب ولديه كم هائل من 

املعرفة.

لذا كان لبد من ان�ساء ق�سم العالقات اخلارجية 
جن�سياتهم  بكافة  الطلبة  مع  التوا�سل  لدامــة  وذلك 
تتبع  التي  الوحدات الداريــة  العمل، وهي من  و�سوق 

عمادة �سوؤون الطلبة.
ويندرج حتت مظلة هذا الق�سم مايلي: 

- مكتب وحدة متابعة اخلريجني.
- مكتب الطلبة ال�افدين.

- مكتب وحدة متابعة اخلريجني: 
 ت��ع��ن��ى ه����ذه ال�����ح����دة مب��ت��اب��ع��ة �����س�����ؤون اخل��ري��ج��ني 

والتوا�سل معهم.

ان�صاء الوحدة:
      مت انــ�ــســاء الـــوحـــدة داخــــل اجلــامــعــة بــتــاريــخ 
العايل  التعليم  جمل�س  قــرار  على  بــنــاًء   2007/10/3
الرقم 1397 بتاريخ 2005/12/29 وكتاب معايل وزير 
 2006/6/25 تــاريــخ   809/1/10 رقــم  الــعــايل  التعليم 
 ”UNDP“ بدعم من برنامج المم املتحدة المنائي
الثاين يف  امللك عبداهلل  لــروؤى جاللة  وذلــك حتقيقاً 
التوا�سل  ادامة  بهدف  لعلمي  والبحث  التعليم  قطاع 

مع الطلبة و�سوق العمل..... .
روؤية الوحدة:

خالل  مــن  املجتمع  مــع  امل�ستمر  التوا�سل  ادامـــة 
الربامج  لتطوير وحت�سـني  اجلامعة  متابعة خريجي 

الدرا�سية لتتوافق مع متطلبات �سوق العمل.
الر�صالة:

فـــتـــح قــــنــــوات اتـــ�ـــســـال وتـــوا�ـــســـل بــــني اجلــامــعــة 
والبناء خلدمة  الهادف  التعاون  اأجل  وخريجيها من 
اجلامعة واخلريجني واملجتمع وموؤ�س�ساته وامل�ساهمة 
ومتطلبات  العايل  التعليم  خمرجات  بني  املواءمة  يف 

�سوق العمل.
لتدريب  املحلي وم�ؤ�س�ساته   املجتمع  ال�سراكة مع 
تــقــلــيــل ن�سبة  لــلــمــ�ــســاهــمــة يف  وتــوظــيــف اخلــريــجــني 

البطالة.
 االهداف:

1ـ بــنــاء قـــنـــوات اتــ�ــســال بـــني اخلــريــجــني واجلــامــعــة 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

الب�سرية  املـــوارد  بيانات  وحتــديــث  وادخـــال  متابعة  2ـ 
خلــريــجــني اجلــامــعــة مــن خـــالل قــاعــدة البيانات 

الكرتونية.
3 –ادامة العالقة بني اجلامعة واخلريجني واملجتمع 

املدين وموؤ�س�ساته.
تاأمني فر�س عمل للخريجني تنا�سب  امل�ساهمة يف   �4

تخ�س�سهم
قــــدرات ومـــهـــارات اخلــريــجــني من  تــوعــيــة وتنمية  6ـ 
اجلامعة  بــربامــج  امل�ساركة  فر�س  منحهم  خــالل 

واملجتمع املحلي ذات العالقة.
– ايــجــاد الــ�ــســراكــة مــع مــوؤ�ــســ�ــســات املجتمع املــدين   7
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لتدريب وت�ظيف اخلريجني.
بهم  اخلــا�ــســة  الــبــيــانــات  لتعبئة  اخلــريــجــني  –دعوة   8
لدى  املنا�سبة  الوظيفة  ايجاد  على  ت�ساعدهم  التي 
الوحدة  مــوق  خــالل  من  املــدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

وهو:
WWW .ALZAYTOONAH .EDU .JO/

))GRANDFU
كتابة  ملعرفة طرق  وار�سادهم  م�ساعدة اخلريجني   -  9
الذاتية واخلا�سة بهم لت�ساعدهم للدخول  ال�سرية 

الى �سوق العمل. 
العمل  و�ــســوق  التعلم  بــني  املــواءمــة  يف  – امل�ساهمة   10

)خمرجات التعليم ومتطلبات �سوق العمل (

مكتب الطلبة الوافدين:     
ان التعليم اجلامعي هو ا�ستثمار وطني يف الن�سان 
ومن هنا كان اهتمام جامعة الزيتونة الردنية اخلا�سة 
بالطالب اجلامعي والعمل ان�ساء مكتب خا�س بالطلبة 
الوافدين كونهم جزء من هذه اجلامعة ويحتاجون الى 

رعاية خا�سة.
مكتب الطلبة ال�افدين يعنى مبنح الفر�سة للطلبة 
احل�سارية  ر�ــســالــتــه  ونــقــل  بــلــدهــم  بتمثيل  الــوافــديــن 
والتوا�سل معهم ب�ستى املجالت مما يعزز التعاون وبناء 
العالقات املتينة مع بلد الطلبة الوافدين وم�ساركتهم 
بــالــنــ�ــســاطــات اجلــامــعــيــة ممـــا يــعــزز تــفــاعــلــهــم وي�سهل 
بلدانهم  وثمثيل  اجلــديــد  جمتمعهم  مــع  انــدمــاجــهــم 

باف�سل متثيل.
روؤية مكتب الطلبة الوافدين: 

للجامعة  العامة  ال�سـرتاتيجية  الــروؤيــة  اطــار  يف   
الوافـديـن  بالطلبة  الهتمام  بال�سرورة  تق�سي  والتي 
وتــقــدمي الــرعــايــة لــهــم، حــيــث تتمثل هـــذه الـــروؤيـــة يف 
احلـــفـــاظ عــلــى مــكــانــة اجلــامــعــة كـــواحـــدة مـــن افــ�ــســل 
اثــر يف  ذلــك  ملا يف  التناف�سية  اجلامعات وزيــادة قدرتها 

حت�سني جودة العملية التعليمية والرتقاء بها.
كاف�سل  اجل��امعة  تقدمي  على  املكتب  يحر�س  ل��ذا 
اجلــامعات من خالل تقدمي خمتـلف اخلدمات للطلبــة 
باجلامعة  لت�سجيلهم  اجــراءتــهــم  وت�سهيل  الــوافــديــن 

الرعـاية  وتــوفــري  املــجــالت  �ستى  يف  معهم  والــتــوا�ــســل 
اجلامعية  بالن�ساطات  وم�ساركتهم  الوافدين  للطلبــة 
وتهيئة الظروف لزيادة التح�سيل الدرا�سي وبناء ج�سور 

الثقة مع مكاتب التمثيل الثقايف اخلا�سة ببلدانهم.
الر�صالة: 

يق�م املكتب بالتخطيط والتنفيذ واملتابعة لالن�سطة 
اخلا�سة  والرعاية  واخلدمات  والالمنهجية  املنهجية 
احتياجات  ا�سهاماً يف حتقيق  وذلك  الوافدين  بالطلبة 
للطلبة  الــعــلــمــي  للتح�سيل  افــ�ــســل  لتحقيق  الــطــلــبــة 
الوافدين ليعود الى بلدة وهويحمل الفكرة الطيبة عن 

جامعتنا وبلدنا ويخدم بلدة.
 االهداف: 

الوافدين وان�سجامهم مع زمالئهم . 1 تفاعل الطلبة 
الن�سطة  امل�ساركة يف جميع  الطلبة من خالل  من 

املنهجية والالمنجية.
زيادة تن�سيط العالقات الثقافية للطلبة الوافدين . 2

والعادات  الثقافات  ومعرفة  التوا�سل  من  ومــزيــداً 
والتقاليد بني خمتلف الطلبة.

ن�سر اهمية الطالب ال�افد ورعايته داخل اجلامعة.. 3
تقدمي الن�سح والر�ساد للطلبة الوافدين وامل�ساعدة . 4

ال�افد  الطالب  لها  يتعر�س  قد  م�سكلة  اي  حل  يف 
والتعامل مع امل�سكلة بجدية ومو�سوعية.

تــوفــري الــرعــايــة الجــتــمــاعــيــة واخلــدمــيــة للطلبة . 5
الوافدين وبناء ح�سور الثقة مع الطلبة الوافدين.

ال��ت���ا���س��ل م���ع م��ك��ات��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ث��ق��ايف للطلبة . 6
اعــداد  وزيـــادة  معهم  الثقة  ج�سور  لبناء  الــوافــديــن 

الطلبة الوافدين وزيادة التعاون العلمي والثقايف.
دعم ال�سمعة الطيبة للجامعة يف اخلارج.. 7
اقامة حفل للخريج من الطلبة الوافدين.. 8
اقامة رحالت جمانية للطلبة الوافدين لتعرف على . 9

الردن وزيــادة امكانية دجمهم بثقافة   جمتمعهم 
اجلديد وزيادة التوا�سل معهم.

امل�ساركة يف اقامة معر�س اجلاليات . 10
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املهام: 

عــقــد لـــقـــاءات لــتــوا�ــســل ودمــــج الــطــلــبــة الــوافــديــن . 1
باجلامعة وثقافة املجتمع.

اي . 2 يف  الــوافــديــن  الطلبة  مل�ساركة  الفر�سة  اتــاحــة 
ن�ساط.

ت�سجيع احلوار مابني خمتلف اجلن�سيات.. 3
العمل على ادامة التوا�سل مع الطلبة الوافدين.. 4
تنظيم ان�سطة للتوعية والر�ساد.. 5
الثقة املجتمعية باجلامعة حمليا . 6 امل�ساهمة يف بناء 

وخارجياً من خالل رعاية الطالب ال�افد.
ال�افدين . 7 الطلبة  الربامج مب�ساركة  اعداد وتنفيذ 

يف خمتلف املجالت.
نادي جامعة الزيتونة االردنية اخلا�صة

مب�جب  النادي  تاأ�سي�س  على  امل�افقة  �سدور  متت 
كتاب معايل وزير الداخلية رقم 41084/824/30 تاريخ 

.2003/10/12
  اهداف النادي: -

اخلريجني . 1 للطلبة  والــعــطــاء  الــتــوا�ــســل  روح  بــنــاء 
امل�ستمرين  والطلبة  اجلامعة  وبني  انف�سهم  بينهم 

بالدرا�سة واملجتمع املحلي.
امل�ساركة . 2 خــالل  مــن  املحلي  املجتمع  مــع  التفاعل   

املتبادلة بينهما للفعاليات والن�سطة املختلفة  لبناء 
املحلي  املجتمع  وتعريف  بينهما  الطيبة  العالقات 

باجلامعة.
العلمية . 3 والــــنــــدوات  الــنــ�ــســاطــات  واقـــامـــة  تــنــظــيــم 

والــثــقــافــيــة والجــتــمــاعــيــة والــريــا�ــســيــة والــفــنــيــة 
وغريها من االن�سطة.

من . 4 لــدى اخلريجني  الــقــدرات  تنمية  على  العمل   
خالل اقامة ور�سات عمل ودورات تدريبية.

 امل�ساعدة على توظيف اخلريج يف موؤ�س�سات املجتمع . 5
املدين.

للنادي . 6 والعينية  املالية  التربعات  على  احل�سول   
وا�ستثمار ام�اله مبا يتنا�سب مع م�سلحة اجلامعة 
والنادي لتحقيق الغايات املرجوة لهذة ال�ستثمارات.

ح�سب . 7 ل��ه  ال��دع��م  وت��ق��دمي  املحلي  املجتمع  خ��دم��ة 
المكانات املتاحة.

مكتب م�صوؤول املعامالت الر�صمية
اإقامات  لعمل   1994 ع��ام  منذ  املكتب  يف  العمل  ب��داأ 
من  االردن��ي��ني  غري  والطلبة  التدري�س  هيئة  الأع�ساء 
هذه  بــني  ومــن  والعاملية  العربية  اجلن�سيات  خمتلف 

اجلن�سيات :

1. اجلن�سية الفل�سطينية / وثيقة م�سرية ، �سورية .

2. اجلن�سية ال�سرائيلية طالب عرب 48 .

3. اجلن�سية الكويتية بدون مادة 17 .

4. اجلن�سية الفل�سطينية .

5. اجلن�سية العراقية .

6. اجلن�سية اللبنانية .

7. اجلن�سية ال�سودانية .

8. اجلن�سية اجلزائرية .

9. اجلن�سية اليمنية .
وكـــذلـــك اجلــنــ�ــســيــات الجــنــبــيــة مــثــل المــريــكــيــة ، 

الربيطانية ، املالديفية وغريهم الكثري .
** خطوات عمل القامة ال�سنوية :

• الوثائق 	 حملة  للطلبة  بالن�سبة  القامة  عمل 
الفل�سطينية / امل�سرية وغريها 

• اململكة 	 لطلبة  دخـــول  تــاأ�ــســرية  على  احل�سول 
العربية ال�سعودية ، دولة قطر ، دولة المارات 
واإر�ــســال  الداخلية  وزارة  من  املتحدة  العربية 

التاأ�سرية للطالب الى بلد القدوم .
• اذن 	 على  للح�سول  الداخلية  وزارة  خماطبة  

للطلبة  الدرا�سة  بق�سد  للبالد  دخول  تاأ�سرية 
اليرانيني وممن يحملون جن�سية حمددة.

• اجناز موافقات القامة ال�سنوية .	
** التوا�سل مع دائرة املتابعة والتفتي�س للح�سول 
على موافقات للطلبة من اجلن�سية الفل�سطينية 

.
الــذيــن  بــــراءة ذمـــة للطلبة اخلــريــجــني  ** عــمــل 

يحملون اقامات �سنوية .
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للتاأهيل  الثاين  اهلل  عبد  امللك  �صندوق   مكتب  
الوظيفي 

ب�سرورة  ال�سامية  امللكية  التوجيهات  من  انطالقاً 
وموؤ�س�سات  الطلبة  بني  وال�سراكة  للتوا�سل  اآلية  ايجاد 
التعليم  بــني  املتنامية  الفجوة  وج�سر  املـــدين،  املجتمع 
�ساملة  ا�سرتاتيجية  ولتطوير  العمل،  و�سوق  اجلامعي 
اجلامعة  با�سرت  الطلبة،  لــدى  املهني  الــوعــي  لتعزيز 
للتاأهيل  الثاين  امللك عبد اهلل  بتاأ�سي�س مكتب �سندوق 

الوظيفي بتاريخ 2004/10/14.
يهدف ال�سندوق الى:

1- تطوير املهارات الفردية واجلماعية لطلبة اجلامعة، 
واك�سابهم املهارات املتعلقة باجل�انب املهنية واالر�ساد 

املهني.
مل�ساعدتهم  التدريبية  العمل  وور�ـــس  دورات  اقــامــة   -2
واكـــ�ـــســـابـــهـــم مــــهــــارات جــــديــــدة ملـــهـــاراتـــهـــم الـــذاتـــيـــة 

وتطويرها.
3- تنمية التوا�سل بني الطلبة و�سوق العمل وتدريبهم 
تدريبهم  خــالل  من  تنا�سبهم  التي  للوظائف  مهنياً 
املقابالت  واجــراء  الذاتية  ال�سرية  اعــداد  كيفية  على 

ال�سخ�سية وعمل امللف ال�سخ�سي.
4- توفري قاعدة بيانات عن احتياجات ا�سواق العمل من 
الطلبة على  وتدريب  وعربياً  الب�سرية، حملياً  امل�ارد 

ا�ستخدام نظام التوظيف اللكرتوين.
وموؤ�س�ساتها  املحلية  املجتمعات  مع  العالقة  تطوير   -5

بغر�س ت�فري فر�س التدريب والعمل للطلبة.
6- دعم بحوث الطلبة اخلريجني وتطويرها من خالل 

التعاون بني اجلامعات.
7- دعـــم فــئــة املــبــدعــني واملــتــمــيــزيــن لــتــعــزيــز عالقتهم 
مبجتمعهم وتفاعلهم املبا�سر مع حاجاته وم�سكالته.
قــرارات  اإ�ــســدار  كيفية  تعلم  على  الطلبة  م�ساعدة   -8
القرارات  املرتتبة على هذه  امل�سوؤولية  حكيمة وتقبل 
من  وحميطهم  باأنف�سهم  معرفتهم  زيـــادة  اجــل  مــن 
خالل امل�ساركة املوجهة يف عملية �سنع القرار واختيار 
واك�سابهم  بذاتهم  معرفتهم  لزيادة  بال�سافة  املهنة، 

�سلوكيات تنفعهم يف اتخاذ القرار املهني الفاعل.
9- الدعم وامل�ساركة يف هيئة »�سباب كلنا الأردن« وبرملان 

ال�سباب.

الق�صم الثقايف والفني

 الر�صالــة: 
الــعــمــل عــلــى نــ�ــســر وتـــوفـــري الــنــ�ــســاطــات الــثــقــافــيــة 

والفكرية التي ُتعنى بتك�ين �سخ�سية الطالب املبدع. 

الروؤيــة: 
ال��س�ل اإلى طالب مبدع يف املجال الثقايف والفني. 

مهام الق�صم الثقايف والفني: 
يــعــمــل هـــذا الــقــ�ــســم يف اإطــــار تــطــويــر الــنــ�ــســاطــات ) 
والفنية  الثقافية  براجمها  خــالل  مــن   ) الالمنهجية 
وتهيئة الفر�س املنا�سبة لكت�ساف الإبداعات الطالبية 
تــربز  الــتــي  الــنــ�ــســاطــات  تنظيم  خـــالل  مــن  وت�سجيعها 
الطلبة وتعمل على �سقلها ورعايتها يف جمال  م�اهب 
جانب  ال��ى  امل�سرحي،  والن�س  واملقالة  والق�سة  ال�سعر 
ور�سم  م�سرح  مــن  املنوعة  الفنية  بالأن�سطة  الهــتــمــام 
ونحت. فالق�سم الفني ُيعنى بالطلبة امل�ه�بني واملبدعني 
فنياً، والق�سم الثقايف يركز على اجلانب الثقايف واالأدبي 
وذلك من خالل اتاحة الفر�سة للطلبة يف امل�ساركة يف 
الن�ساطات الثقافية التي تتما�سى ومهارتهم وابداعاتهم 

الأدبية يف خمتلف املجالت. 

االأهــداف : 
االإ����س���ه���ام يف ت���دري���ب ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ال��ك��ت��اب��ة   .1

الثقافية. 
دعم الأن�سطة الطالبية.   .2

تعميق قيم النتماء الوطني والفكري.   .3
تــ�ــســجــيــع الــطــلــبــة املـــبـــدعـــني وفـــتـــح الــطــريــق   .4

اأمامهم. 
تــعــزيــز الــقــيــم الـــرتاثـــيـــة واحلـــ�ـــســـاريـــة لــدى   .5

الطلبة.  

و�صائل حتقيق االأهداف  : 
تنظيم دورات متنوعة للطلبة.   .1

تنظيم اأم�سيات �سعرية.   .2
تنظيم زيارات الطلبة للموؤ�س�سات الثقافية.   .3
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تنظيم م�ساركة الطلبة يف امل�سابقات الثقافية والفنية.   .4
تنظيم لقاءات حوارية للطلبة مع الأدباء.   .5

تنظيم معار�س فنية ثقافية.   .6
م�ساركة الطالب يف املوؤمترات واملهرجانات الثقافية على م�ستوى اجلامعات الأردنية.    .7

مكتب الن�ضاط االجتماعي 
مهام هذا املكتب:

امل�ساركة يف الن�سطة الجتماعية مثل املنا�سبات الوطنية والدينية.	•
ا�سدار البطاقات اجلامعية لكافة الطلبة.	•
متابعة كافة معامالت الطلبة املغرتبني بالتن�سيق مع مكتب م�س�ؤول املعامالت الر�سمية.	•

اهداف املكتب :
توثيق الوا�سر الطالبية الجتماعية �سمن اطار الكليات واجلامعة ككل.1. 
تنظيم جميع الن�ساطات الجتماعية والتطوعية بالتن�سيق مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي.2. 
احياء املنا�سبات الوطنية والقومية والدينية.3. 
�سقل �سخ�سية الطالب من خالل ت�سجيعه على االبداع يف جمال العمل التط�عي من خالل تن�سيق الرحالت 4. 

للطلبة.

الق�صم املو�صيقي:
املهام:

1. ان�ساء الفرق الفنية من طلبة اجلامعة.
2. رعاية الطلبة املوهوبني وتنمية مهاراتهم يف املجالت املو�سيقية، والغنائية والرق�س والتمثيل.

3. امل�ساركة يف املهرجانات وامل�سابقات والحتفالت الفنية داخل اجلامعة وخارجها.

موظفو العمادة
 د. مــنــري حمــمــد الــعــفــيــ�ــســات /  د. هــيــا مــ�ــســاحلــة / د. بــ�ــســام عــبــد الـــــرازق/ د. عــبــد احلــلــيــم الــزعــبــي / حــنــان مرعي 
ذنـــــــيـــــــبـــــــات يــــــــــزيــــــــــد   / احلــــــــــــــمــــــــــــــوري  اأحــــــــــــمــــــــــــد   / عـــــــــبـــــــــيـــــــــدات  اهلل  عــــــــبــــــــد   / احلـــــــــــمـــــــــــايـــــــــــدة   نـــــــــــــــــــزار 
ــــك  ــــس كــــ� اأبــــــــــــــــــــو  عــــــــــــــــالء   / �ـــــــــســـــــــقـــــــــريات  /هــــــــــبــــــــــة  الـــــــــطـــــــــويـــــــــقـــــــــات  ــــــبــــــحــــــي  �ــــــس  / الـــــــــهـــــــــنـــــــــدي   حمــــــــمــــــــد 
الـــــــــوحـــــــــ�ـــــــــس احـــــــــــــمـــــــــــــد   / اخلـــــــــــــــزنـــــــــــــــة  الـــــــــــــــهـــــــــــــــام   / اأحـــــــــــــــمـــــــــــــــد  ــــــــــريــــــــــن  �ــــــــــس  / جـــــــــــــمـــــــــــــال   حمــــــــــمــــــــــد 
اهلل عــــــــــبــــــــــد  اأحــــــــــــــمــــــــــــــد   / ـــــــــــحـــــــــــادة  �ـــــــــــس عــــــــــــائــــــــــــد  تـــــــــــــــــــازريـــــــــــــــــــت/  ــــــــن  حــــــــ�ــــــــس  / ــــــــــــــقــــــــــــــرم  ال  تــــــــــوفــــــــــيــــــــــق 
الــــــــــــعــــــــــــدوان امــــــــــــــــــــرية   / الــــــــــ�ــــــــــســــــــــالم  عــــــــبــــــــد  امــــــــــــــــل   / الــــــــــــــفــــــــــــــواز  ا�ــــــــــــــســــــــــــــواق   / الــــــــــفــــــــــالــــــــــح  مــــــــنــــــــى 
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د. ب�صام عبد الرازق
رئي�س ق�سم الن�ساط الريا�سي

 حنان مرعي
مدير مكتب �سندوق امللك عبد اهلل 

الثاين للتاأهيل الوظيفي

اأحمد احلموري
م�سوؤول اللجان الطالبية

نزار احلمايدة
م�سوؤول  اخلدمات الطالبية

عبد اهلل عبيدات
م�سوؤول املعامالت الر�سمية

�صبحي الطويقات
موظف اإداري

منار الولويل
متابعة اخلريجني

يزيد الذنيبات
موظف اإداري

د. عبد احلليم الزعبي
موظف اإداري

عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة



جامعة الزيتونة االردنية316

عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة



جامعة الزيتونة االردنية322

عمادة شؤون الطلبة



323 جامعة الزيتونة االردنية

عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة
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مكتب خدمة العلم

اأ�سهاما” من القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية يف رفد وت�سهيل مهمة اجلامعات 
خدمة  ل�س�ؤون  مكتب  تاأ�سي�س  على  اجلامعة  رئا�سة  مع  بالتن�سيق  قامت  فقد   ، االأردنية 
العلم يف هذه اجلامعة لت�سهيل مهمة الطلبة وذلك باإجناز معامالتهم املتعلقة بدرا�ستهم  
الدرا�سية  �سنواتهم  اأثــنــاء  تاأجيلهم  على  املــوافــقــة  ثــم  ومــن  ت�سجيلهم  على  واملــوافــقــة 
واإعطائهم ت�ساريح ال�سفر و متابعة انتظام الطلبة بالدرا�سة و التخرج اأو النقطاع عن 

الدرا�سة من اأجل حتديد موقفهم من خدمة العلم.

العاملون يف املكتب


