
 الهيكل اإلداري جامعة ابن رشد في هولندا      
  الصفحة قيد التحديث   هولندا:\جامعة ابن رشد )المعهد األوروبي العالي لدراسات العربية( توضيحي لهياكل إدارات موجز

 بعد التحاق زميالت وزمالء جدد ومتغيرات في الهيكل اإلداري والمسؤوليات األكاديمية بحسب المعمول به بجامعتنا 

 

 

 ليات واألقسام العلمية المتاحة والتي يجري التخطيط الفتتاحها الك

 

 الكود القسم والكلية  ت

 10        كلية علوم اللغة العربية وآدابها  \قسم األدب العربي  01

 11      كلية علوم اللغة العربية وآدابها  \  قسم النقد األدبي 02

 12      ربية وآدابهاكلية علوم اللغة الع  \قسم اللغة والنحو  03

 14             كلية الدراسات العليا 04

 15 قسم الدورات والتعليم المستمر 05

بها   06 للناطقين  اللعربية  اللغة  تعليم  لدراسات    \قسم  العالي  األوروبي  المعهد 

 العربية

16 

الناطقين بها   07 اللغة العربية لغير  العالي لدر  \قسم تعليم  اسات  المعهد األوروبي 

 العربية

17 

 18 المعهد األوروبي العالي لدراسات العربية  \قسم الدراسات والبحوث واالستشارات  08

 19 كلية اآلداب \  قسم األنجليزي 09

 20 كلية اآلداب  \  قسم الهولندي 10

 21 كلية اآلداب \  قسم الفلسفة 11

 28 كلية اآلداب \  علم النفس 12

  29 كلية اآلداب  \اللغة الكوردية   13

 22 كلية اإلعالم   \ قسم الصحافة 14

 23 كلية اإلعالم   \ . قسم العالقات العامة 15



 24 كلية اإلعالم  \ قسم اإلذاعة والتلفزيون 17

 25  كلية الفنون  \المسرح  18

  26 كلية الفنون  \السينما  19

 27 كلية الفنون  \الموسيقا  20

 33   القانون والسياسة كلية \قسم القانون  21

 34    كلية القانون والسياسة \قسم العلوم السياسية  22

 35 كلية إدارة األعمال \قسم المحاسبة  23

 36 كلية إدارة األعمال \قسم االقتصاد  24

 30 كلية إدارة األعمال \ اإلحصاءقسم  25

 31 كلية إدارة األعمال  \قسم التجارة  26

 32 كلية إدارة األعمال \البنوك  -قسم المالية  27

 37  كلية إدارة األعمال \قسم التسويق  28

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الهيكلية اإلدارية والعلمية 

    هولندا\المعهد األوروبي العالي لدراسات العربية  \إدارة جامعة ابن رشد 

 مكتب رئاسة الجامعة: .1

 سيالدكتور تيسير عبدالجبار اآللو     رئيس الجامعة 

 Ph.D    الشهادة العلمية 

 أستاذ للقب العلميا 

 أدب عربي حديث التخصص  

 هولندا           بلد اإلقامة 

 846411 342 (0) 0031 هاتف 

 880910 617 (0) 0031  هاتف نقال  

    ail.comtayseer54@hotm البريد األلكتروني لرئيس الجامعة 

   chancellor@averroesuniversity.org 

 

 لصائغالدكتورعبداإلله ا نائب رئيس الجامعة   

 Ph.D     الشهادة العلمية 

 أستاذ للقب العلميا 

 األدب العربي التخصص  

 الواليات المتحدة األمريكية           بلد اإلقامة 

 1890 525  001313 هاتف 

 

  هاتف نقال  

 assalam94@hotmail.com البريد األلكتروني   

 vicechancellor@averroesuniversity.org    البريد األلكتروني              
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 من األعضاء اآلتية أسماؤهم:  مجلس الجامعة . مجلس إدارة الجامعة: يتكون 2

   

  رئيس الجامعة  الدكتور تيسير عبدالجبار اآللوسي 01

 نائب الرئيس                 الدكتور عبداإلله الصائغ 02

  حالياالبرنامج قف العمل بو إدارة األعمال  كلية عميد الدكتور  03

 عميد كلية اإلعالم    برهان شاوي   الدكتور 04

وا الدكتور  05 القانون  كلية  ا عميد  العمل  و  ةيلسياسلعلوم  قف 

 حاليا البرنامج ب
 عميد كلية الفنون معتز عناد غزوان  الدكتور 06

 عميد كلية اآلداب محمد عبالرحمن يونس الدكتور   07

 هيأة التدريس  مدير إدارة شؤون أعضاء الدكتور صالح كرميان  08

 المستشار العلمي للجامعة الدكتور عدنان عباس  09

 

 

  اإلدارة الجامعية:. 3

   

 منتدب           المسجل العام 01

 الدكتور محمد عبدالرحمن يونس  مدير العالقات العامة 02

 الدكتور صالح كرميان  مدير إدارة شؤون أعضاء هيأة التدريس  03

 منتدب  ية بالجامعة مدير الشؤون القانون 04

 منتدب    مدير المتابعة والتنسيق 05

 السيد علي الهندي مديرا للقسم   ( :W. van Manenاإلدارة المالية)مكتب هولندي 06

 األستاذ نهاد القاضي مدير الذاتية 07

 السيد سيف عادل كامل  مكتب اإلعالم 08

 السيد إيفان تيسير مسؤوال مؤقتا  مدير فني  09

 منتدب  المدير الفني ورئيس قسم التدريب والتعليم المستمر  10

11   

 

 مجلس األمناء جامعة ابن رشد: .4

   

اآللوسي 01 تيسير  ومديرها  الدكتور  الجامعة  )رئيس 

           المسؤول(..

 رئيسا  

 نائبا      عبدالسالم الفيزازي الدكتور   02

 نائبا        الدكتور  معتز عناد غزوان 03

 عضوا  برهان شاوي الدكتور  04

 عضوا       صالح كرميان  الدكتور 05

 عضوا       محمد عبدالرحمن  الدكتور 06

 عضوا  ميمون الطاهري   الدكتور 07

 

 



 

 الهيأة العامة )العمادات ورؤساء األقسام وأعضاء الهيأة التدريسية(: .5

 

   

  ةرئيس الجامع  الدكتور تيسير عبدالجبار اآللوسي 01

 نائب الرئيس                 الدكتور عبداإلله الصائغ 02

 علمية نائب الرئيس مسؤوال عن الشؤون ال محمد عبدالرحمن يونس الدكتور  03

   

 عميد كلية إدارة األعمال  تعيين االسم  عند االفتتاح( )يتم الدكتور  04

 عميد كلية اإلعالم    برهان شاوي   الدكتور 05

 عميد كلية القانون والسياسة تعيين االسم  عند االفتتاح( )يتم لدكتور ا 06

 عميد كلية الفنون معتز عناد غزوان  الدكتور 07

 عميد كلية اآلداب               محمد عبالرحمن يونسالدكتور   08

والمعهد  الدكتور  تيسير اآللوسي  09 العربية  اللغة  علوم  كلية  عميد 

 األوروبي العالي لدراسات العربية

 مدير إدارة شؤون أعضاء هيأة التدريس  ر صالح كرميان الدكتو 10

 المستشار العلمي للجامعة الدكتور عدنان عباس  11

 

   

   قسم األدب العربي      محمد عبدالرحمن    الدكتور 01

      قسم النقد األدبي         الدكتورة  وجدان عبداإلله 02

     قسم اللغة والنحو            الدكتورة  سناء البياتي 03

 قسم الصحافة  الدكتور   معتز عناد غزوان 04

       قسم اإلذاعة والتلفزيون      حسين األنصاري   الدكتور 05

 قسم العالقات العامة  الدكتور    )يتم اتعيين االسم  عند االفتتاح(  06

 قسم السينما          برهان شاوي   الدكتور 07

       قسم المسرح      ل المقداديفيص   الدكتور 08

 قسم الموسيقا الدكتور   صالح الفهداوي 09

 قسم القانون                غازي صابر   الدكتور    10

 قسم العلوم السياسية                                    الدكتور   لطيف الوكيل 11

 قسم علم النفس الدكتور   صالح كرميان  12

    قسم التربية       ور  عبدالكريم الجابريالدكت 13

 قسم األنجليزي الدكتور    )يتم اتعيين االسم  عند االفتتاح(  14

 قسم الهولندي  الدكتور    )يتم اتعيين االسم  عند االفتتاح(  15

 قسم اللغة الكوردية  الدكتور    )يتم اتعيين االسم  عند االفتتاح(  16

 قسم المحاسبة  ن االسم  عند االفتتاح( )يتم اتعييالدكتور    17

 قسم االقتصاد  )يتم اتعيين االسم  عند االفتتاح(  الدكتور   18

 قسم إدارة األعمال  الدكتور    )يتم اتعيين االسم  عند االفتتاح(  19

20   

21   

22   

23   

24   

 اقتصاد سياسي وعولمة  مريكيةالدكتور محمد عبدالعزيز ربيع             الواليات المتحدة األ 25

 القانون الدولي العام  الدكتور السيد مصطفى أحمد أبو الخير    مصر 26



 نحو عربي الدكتور جاسم محمد عبد                      الهند 27

 أدب عربي  السويد                                          الدكتور 28

 نحو عربي األردن                        سناء الشعالنالدكتورة  29

 النقد األدبي يمنال الدكتور صبري مسلم                          30

 أدب عربي الدكتور عمر عتيق                           فلسطين 31

 أدب عربي األستاذة ميساء أبو شنب                    سوريا  32

 أدب عربي األردناألستاذة رقية عبالصاحب الحرحوش     33

 أدب عربي األستاذ عادل سعدون القرشي  34

 قانون األستاذ حسن منديل                          العراق 35

 قانون السيد عزيز عيسى                            لبنان 36

 قانون األستاذ فارس حامد عبدالكريم  العجرش العراق 37

38   

 إعالم صحافة وعالقات عامة  ألمانيا                           األستاذ محمد نبيل   39

 كلية إدارة األعمال  األستاذ عبدالقادر البرزنجي                بريطانيا               40

 

  

المؤازرون .6 المشاركون والداعمون  بالزميالت والزمالء  ابن رشد قائمة  انطالقها وبصورة من صور    لجامعة  عند 

 :المؤازرة المباشرة وغير المباشرة

 

 

01     

  فلسفة         لدليميأ.د. عبدالقادر حمادي ا 02

  فلسفة فن                         د. قاسم الغريري 03

  علم الجمال                        د. نجم عبد حيدر 04

  تلفزيون                         د. جاسم الصافي 05

  تلفزيون                د. فارس مهدي القيسي 06

  سينما                د. صباح مهدي الموسوي 07

  سينما            د. طارق عبدالرحمن الجبوري 08

  سينما                          د. سلمان فائق 09

  صحافة                      د. حميدة سميسم 10

  صحافة                          د. هادي الهيتي 11

  ة صحاف                        د. حميد الدليمي 12

  إنجليزي                      د. عبدالواحد محمد 13

  إنجليزي                        د. مجيد الماشطة 14

  إنجليزي                         د. صبيحة فاضل 15

  لغة                         د. منذر الدليمي 16

  مسرح                           د. عقيل مهدي 17

  مسرح                       د. فيصل المقدادي 18

  مسرح                            د. فاضل خليل 19

  مسرح                           د. صالح القصب 20

  مسرح                     د. ريكاردوس يوسف 21

  مسرح                        د. خليل الحركاني 22

  موسيقا                       فريد ونسد. طارق ح 23

  موسيقا                          د. حسام يعقوب 24

  موسيقا                        د. صالح الفهداوي 25



  تاريخ موسيقا                د. هيثم شعوبي إيراهيم 26

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

 

الفروع خارج هولندا .7 الجامعة ورؤساء  ممثلي  حاليا    مجلس  تحديثها  االنطالق  يجري  التسمية مرحلة  هذه  وتمثل 

 فقط

المقر   ابتسام هادي السيدة 01 هولندا  مكتب 

 الرئيس

ibtisam60@hotmail.com 

في   الشيخ األستاذ سالم 02 الجامعة  ممثل 

   سويسرا

 

  ممثل الجامعة في فيينا  األستاذ جمال حسين 03

في  الدكتور معتز عناد غزوان بغداد العراق 04 العلمي  المسؤول 

 العراق

baghdadinfo1@averroesuniversity.org 

في   ء عبدالجباراألستاذة وفا 05 اإلدارية  الشؤون 

 العراق

baghdadinfo2@averroesuniversity.org 

في  األستاذ هافال زاخوئي 06 اإلعالمي  المسؤول 

 العراق

averroesuniversity.orgbaghdadmedia@ 

  بريطانيا  األستاذ الدكتور  07

 الدكتور لطيف الوكيل  08

 من خارج المانيا  هواتف:

004930 54711624 

 من داخل المانيا 

030 54711624 

 من داخل برلين 

54711624 

 alwakeel@zedat.fu-berlin.de ألمانيا  

في   الدكتور  09 الجامعة  فرع 

 الدنمارك

 economdean1@averroesuniversity.org 

 law1@averroesuniversity.org فرنسا الدكتور  10

  أستراليا ح كرميان الدكتور صال 11

 أخيار   األستاذ سيد ع 12

  002225440921   هاتف المكتب:

 002226368306   هاتف الجوال:

 002225441452   :      الفاكس

موريتانيا     \ مكتب 

المدير  ازويرات: 

 المسؤول 

etihad@maktoob.com 
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