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املغفور له ال�سريف احل�سني بن علي

املغفور له جاللة امللك احل�سني بن طالل

املغفور له جاللة امللك طالل بن عبداهللاملغفور له جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني

جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني



إن املواطن األردني كان ىلع الدوام وىلع امتداد مسيرتنا التنموية 

الرائدة الحلقة األهم يف عملية التحديث والتنمية، والعنصر الرئيس 

أهم  أحد  سيبقى  معرفيًا  وتمكينه  والتقدم،  التغيير  معادلة  يف 

متطلبات تحقيق رؤيتنا ألردن املستقبل.

والعملية التعليمية كانت وستبقى من أهم مصادر التكوين املعريف 

لألردنيين، وعاماًل أساسيًا يف زيادة اإلنتاجية.

واملساعي  الجهود  تكثيف  تتطلب  للتعليم  اإلستراتيجية  ورؤيتنا 

برامج  تنفيذ  ضرورة  نؤكد  الصدد  هذا  ويف  الفريق،  بروح  والعمل 

نوعية  وتحسين  للطلبة،  الفكرية  والبنية  التعليم  لتطوير  جديدة 

مخرجات التعليم.

عبداهلل الثاني ابن الحسين

كتاب التكليف السامي
25 تشرين ثاني 2007



حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم





حضرة صاحب السمو امللكي
األمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم

ولي العهد
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نشيد الجامعة

ال�شاعر: حيدر حممود
اأحلان : د. �شبحي ال�شرقاوي

مّية مّية... ها�ِشِ ها�ِشِ
با�شِمها ترتفُع الرايُة �شماَء اأبّية

تفتديها الأنُف�ُس احُلّرُة, والأيدي القوّية
اأيُّ جمٍد للّندى اأرفُع, بل اأيُّ ُهويَّة

كالتي من فجِرها اأ�شرَق فجُر الب�شرّية
: ليَل اجلاهّلية؟ واأ�شاءت بالُهدى, واحلقِّ

مّية مّية... ها�ِشِ ها�ِشِ
هذه الّداُر التي باحُلّب �شيَّجنا ِحماها 

عنا ُرباها  وب�شم�ِس العلِم, والعِرفاِن �شرَّ
فهي للإمياِن داٌر
 وهَي للحّق مناُر 

وهي للخرِي..وللخرِي �شذاها, وَنداها
ا يف �شماها  وِلواها دائمًا يختاُل حرَّ

مّية مّية... ها�ِشِ ها�ِشِ
اأكرُم النَّخل الذي ُيعطي, وقد اأعطيتنا
يا نخيل الها�شمينَي اجَلنى.. بعد اجلنى

عُد الذي كاَن مدى الُعمِر لنا  َفَلَك ال�شَّ
..ِمنَك..ولتبَق لنا اأنقى ُهوّيُة:

مّية  مّية... ها�ِشِ مّية... ها�ِشِ ها�ِشِ
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اأبنائي اخلريجون، الأخوات والأخوة اأ�سرة اجلامعة الها�سمية، 
الها�سمية قبل ربع قرن عند �سدور الإرادة  تاأ�سي�س اجلامعة  اإىل بدء  نعود بالذاكرة 
ذلك  يف  اخلام�سة  الأردنية  اجلامعة  لتكون   )1992( العام  يف  باإن�سائها  ال�سامية  امللكية 
ال�سكاين  للتوزيع  مراعاًة  الو�سط،  اإقليم  �سمن  الأم  الأردنية  للجامعة  ورديفاً  الوقت، 
�سمن هذا الإقليم، فكانت اللجنة امللكية املكلفة باإن�ساء اجلامعة تعكف على اإجناز كل ما 
هو مطلوب لتولد اجلامعة الها�سمية يف حمافظة الزرقاء جامعة وطنية تنموية �ساملة 

ومنارة علم واإ�سعاع فكري خدمة لأبناء الوطن.

ن�ستذكر بدايات اإن�ساء اجلامعة من �سعف الإمكانات املالية والديون التي تكبدتها يف 
�سبيل البناء الأكادميي والإداري والإعمار وال�سعوبات التي واجهتها يف مراحل التاأ�سي�س 
اإل  امل��دن،  من حيث عدم توافر البنية التحتية بالقرب من موقعها والُبعد عن مراكز 
اأنها وبهمة رجالت الوطن واأبنائه وعزمهم على ال�ستمرار يف بناء هذا ال�سرح العلمي، 
ا�ستطاعت وجنحت يف جتاوز ال�سعوبات ومرت مبراحل مهمة يف م�سريتها، وكان البناء 
على ما اأ�س�سه الأَُول وتعظيماً للمنجزات والتو�سع يف املباين التي كان ل بد من توفريها 
يف  العمل  على  لتعكف  مواقعها  يف  الكليات  لبع�س  وا�ستقراراً  اجلامعة  لطلبة  خدمًة 
الها�سمية  اجلامعة  موازنة  اأ�سبحت  كما  والتدري�سية،  البحثية  واأعمالها  خمترباتها 
املوازنة الوحيدة بني اجلامعات الر�سمية التي ل عجز فيها ول ُتدعم مالياً من احلكومة 

الأردنية.
الأل��واح  بو�ساطة  الكهربائية  الطاقة  توليد  منظومة  بناء  يف  �سباقة  الها�سمية  كانت 
كامل  ب�سكل  تعمل  وعربية  اأردن��ي��ة  جامعة  اأول  لتكون  الها�سمية(  )�سم�س  ال�سم�سية 
فيها،  ال�سفية  القاعات  جممعات  بافتتاح  قريباً  اجلامعة  و�ستحظى  البديلة،  بالطاقة 
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وعدد من مباين الكليات واملرافق اخلدمية و�ستعمل على اإن�ساء جممع ريا�سي متكامل 
ي�ستمل على ا�ستاد ريا�سي وغريها من م�سروعات البنية التحتية.

 ات�سمت م�سرية اجلامعة وهي تخطو عرب �سنوات عمرها انطالقاً اإىل اآفاق امل�ستقبل 
بعطاء  وتدري�سياً  وبحثياً  اأكادميياً  النوعية  اأهدافها  لتحقيق  فائقة  وثبات وقدرة  بثقة 
الأكفياء،  الإداري��ني  ومن  والباحثني  واملفكرين  العلماء  اأ�ساتذتها  من  وخمل�س  دوؤوب 
لتطوير عملها الأكادميي على خمتلف امل�ستويات املحلية والعاملية ليكون املنجز بكم اأيها 

اخلريجون ريادياً، واأنتم اأبناء الأردن وقادة امل�ستقبل.
الب�سرية  والقوى  بالعلماء  الوطن  رف��د  يف  عهدها،  على  الها�سمية  اجلامعة  �ستبقى 
الطلبة  تخريج  نحو  ا�سرتاتيجيتها  خ��الل  من  متعددة  برامج  �سمن  واملوؤهلة  املدربة 

امل�سلحني بالعلم واملعرفة والفكر املنري، وفقاً ملتطلبات �سوق العمل املحلي واخلارجي.

اأبنائي الطلبة، اإخوتي اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية،
اإن املنجز يف اجلامعة الها�سمية على الرغم من كل ال�سعوبات والتحديات كبرٌي ومتميٌز، 
لها  املعظم  احل�سني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب  بتكرمي  جناحها  وتكّلل 
مبنحها و�سام )ال�ستقالل من الدرجة الأوىل( اآماًل منكم جميعاً كٌل يف موقعِه املحافظة 
وال�سلوك  العلم  والإرت��ق��اء يف  العطاء  وموا�سلة  التمَيز  والإ�ستمرار يف  الإجن��ازات  على 
والإدارة، قدوة لأبنائنا الطلبة ونه�سًة للجامعة لن�سنع معاً م�ستقبل الأردن حمققني 
طموحات �سيد البالد ح�سرة �ساحب اجلالله امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم 

حفظه اهلل ورعاه يف غٍد اأف�سل.

الأ�شتاذ الدكتور مروان كمال
رئي�س جمل�س الأمناء
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معالي األستاذ الدكتور مروان كمال
رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية
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مجلس األمناء

معايل اأ.د مروان كمال
رئي�س جمل�س الأمناء

معايل ال�سيد حممد احلوراين

�سعادة الدكتورة �سلوى البدور

معايل ال�سيد �سامل اخلزاعلة

�سعادة الأ�ستاذ الدكتورة هالة اخليمي

معايل الدكتور جملي حميالن

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور حممد علوان
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مجلس األمناء

�سعادة الدكتور با�سم �سعيد

�سعادة ال�سيد م�سيل ال�سايغ

�سعادة ال�سيد حيدر العمايرة

�سعادة الدكتور هاين العابد

�سعادة ال�سيد �سمري مذيب حداد

عطوفة اأ.د كمال الدين بني هاين



14

مجلس الجامعة

اأ.د كمال الدين بني هاين
رئي�س اجلامعة / رئي�س املجل�س

اأ.د علي الكرمي
نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات واملراكز العلمية

اأ.د جمد مريان
عميدالبحث العلمي

اأ.د مروان عبيدات
نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات واملراكز الإن�شانية

اأ.د عي�سى خملوف
عميداأكادميية الأرا�شي اجلافة

اأ.د �ساهر ربابعه
نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الهند�شية والإدارية

اأ.د حممد ال�سغري
عميدكلية العل�م
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مجلس الجامعة

اأ.د حممد امل�ساعلة
ق.اأ عميد كلية الدرا�شات العليا

اأ.د اإبراهيم بني �سالمه
عميد كلية الرتبية البدنية وعل�م الريا�شة

د. فرا�س هناندة
ق.اأ عميد كلية المري احل�شني بن 

عبداهلل الثاين لتكن�ل�جيا املعل�مات

اأ.د جهاد عالء الدين
عميد كلية العل�م الرتب�ية

اأ.د. فايز احمد
عميد كلية امل�ارد الطبيعية والبيئة

د. نوال حجاوي
ق.اأ عميد كلية العل�م الطبية امل�شاندة

د. خلود العمو�س
ق.اأ عميد كلية الآداب

اأ.د دروي�س بدران
عميد كلية الطب الب�شري

د. عبد الغفور الزواهره
ق.اأ عميد كلية القت�شاد والعل�م الإدارية



16

مجلس الجامعة

د. �سكينه الزيود
ق.اأ عميد عمادة التط�ير الأكادميي والت�ا�شل الدويل

د. حنان املدلل
ق.اأ عميد كلية التمري�س

د. حممود ابو غو�س
ممثل كلية العل�م الطبية امل�شاندة

د. عوين اطرادات
ق.اأ عميد كلية الهند�شة

د. اأمية احل�سن
ق.اأ عميد كلية امللكة رانيا للطف�لة

اأ.د �سالح هندي
ممثل كلية العل�م الرتب�ية

د. م�سطفى اخلوالدة
ق.اأ عميد �ش�ؤون الطلبة

د. فادي بلعاوي
ق.اأ عميد امللكة رانيا لل�شياحة والرتاث

د. �سجى حامد
ق.اأ عميد كلية العل�م ال�شيدلنية
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د. عماد الدين عبداهلل
ممثل كلية المري احل�شني بن 

عبداهلل الثاين لتكن�ل�جيا املعل�مات

مجلس الجامعة

د. حممد التميمي
ممثل كلية الطب الب�شري

د. يحيى علي
ممثل كلية الآداب

د. �سامي الروا�سده
ممثل كلية التمري�س

د. عي�سى عطري
ممثل كلية الهند�شة

د. مرينا م�سطفى
ممثل كلية امللكة رانيا لل�شياحة والرتاث

د. ه�سام املكانني
ممثل كلية امللكة رانيا للطف�لة

د. خالد بني ملحم
ممثل كلية امل�ارد الطبيعية والبيئة

د. نزار الزعبي
ممثل كلية العل�م ال�شيدلنية
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مجلس الجامعة

د. معاذ بطاينه
مدير وحدة املكتبة

د. ب�سري الهديبات
ممثل كلية العل�م

اأ.د احمد اخل�ساونه
مدير مركز تكن�ل�جيا املعل�مات 
والت�شالت والتعليم اللكرتوين

د. حممد املومني
ممثل كلية القت�شاد والعل�م الإدارية

العقيد الدكتور املهند�س اأنور الع�ساف
ممثل املجتمع املحلي

ال�سيد زهري الناطور
مدير وحدة ال�ش�ؤون املالية

م. عمر الكيالين
ممثل كلية الرتبية البدنية وعل�م الريا�شة

د. حممد �سواحله
ممثل اأكادميية الأرا�شي اجلافة
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�سعادة ال�سيد رئي�س بلدية الزرقاء
ممثل املجتمع املحلي

الطالب اخلريج عبد الرحمن الزغول
اأحد خريجي اجلامعة

هيئة �شباب كلنا الأردن

مجلس الجامعة

الطالبة انوار النجار
ممثل عن الطلبة

ال�سيد ن�سال عربيات
مدير دائرة اأمانة �شر املجال�س يف اجلامعة
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اأيها القراء الكرام،
بناتي اخلريجات اأبنائي اخلريجون،

كل عام واأنتم بخري، فاليوم جتمعون غالل ما �سنعتم يف �سنوات حت�سيلكم العلمّي، 
وهي �سنواٌت عزيزٌة من اأعماركم الغالية، بذلتموها واأنتم جتمعون املعرفة، وتقرنونها 
بالثقافة، وت�سّمونها اإىل مهارات حياتية، وتدريب ميدايّن، فت�سكلت موؤهالتكم، وارتقت 
اإمكاناتكم، و�سرنا واثقني من اأنكم جاهزون لاللتحاق بفيالق القوى العاملة يف وطننا 

الغايل، ويف حميطنا الأو�سع، ويف �سائر اأقطار الدنيا.

بناتي واأبنائي،
اأنتم اليوم تغادرون جامعًة تعتّز بكل واحد منكم، وتفتخر مبنجزكم اجلمعّي، لتكونوا 
�سنداً لأ�سركم الكرمية، ولتكّونوا نواًة لأ�سر جديدة، تبنى على اأ�س�س متينة، قوامها اأفراد 
عجمتهم التجربة الأكادميية، فا�ستووا على �سوقهم، اأ�سحاب قدرة ومكنٍة لرتبية اأجيال 

امل�ستقبل، ول�سناعة م�ستقبل الأوطان.
القادمة  املراحل  يف  للدخول  ال�سالح  املجتمع  وذخ��رية  الأوط���ان،  اعتزاز  حم��ّط  اإنكم 
من تاريخ هذه الأمة، ول غنى لالأمة عن نتاج اأّي منكم، وم�ساهمته يف الإنتاج والفكر 
والثقافة. فلتكونوا كما اأراد لكم وطنكم، ولتكونوا عند ح�سن ظّن اأهلكم بكم، ولتظّلوا 

مو�سع اعتزاز اجلامعة التي عا�ست بكم وع�ستم بها عدة �سنوات.
وفقكم اهلل ملا يّبه وير�ساه، ومبارك �سنيعكم

اأ.د. كمال الدين بني هاين
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األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني
رئيس الجامعة
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رئاسة الجامعة

الأ�ستاذ الدكتور مروان عبيدات
نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات واملراكز الإن�شانية

الأ�ستاذ الدكتور �ساهر ربابعه
نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الهند�شية والإدارية

الأ�ستاذ الدكتور علي الكرمي
نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات واملراكز العلمية

الأ�ستاذ الدكتور م�سلح النجار
م�شاعد رئي�س اجلامعة
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مجلس العمداء

اأ.د كمال الدين بني هاين
رئي�س اجلامعة / رئي�س املجل�س

اأ.د علي الكرمي
نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات واملراكز العلمية

اأ.د جمد مريان
عميدالبحث العلمي

اأ.د مروان عبيدات
نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات واملراكز الإن�شانية

اأ.د عي�سى خملوف
عميداأكادميية الأرا�شي اجلافة

اأ.د �ساهر ربابعه
نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الهند�شية والإدارية

اأ.د حممد ال�سغري
عميدكلية العل�م
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مجلس العمداء

اأ.د حممد امل�ساعلة
ق.اأ عميد كلية الدرا�شات العليا

اأ.د اإبراهيم بني �سالمه
عميد كلية الرتبية البدنية وعل�م الريا�شة

د. فرا�س هناندة
ق.اأ عميد كلية المري احل�شني بن 

عبداهلل الثاين لتكن�ل�جيا املعل�مات

اأ.د جهاد عالء الدين
عميد كلية العل�م الرتب�ية

اأ.د. فايز احمد
عميد كلية امل�ارد الطبيعية والبيئة

د. نوال حجاوي
ق.اأ عميد كلية العل�م الطبية امل�شاندة

د. خلود العمو�س
ق.اأ عميد كلية الآداب

اأ.د دروي�س بدران
عميد كلية الطب الب�شري

د. عبد الغفور الزواهره
ق.اأ عميد كلية القت�شاد والعل�م الإدارية
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مجلس العمداء

د. م�سطفى اخلوالدة
ق.اأ عميد �ش�ؤون الطلبة

د. �سكينه الزيود
ق.اأ عميد عمادة التط�ير الأكادميي والت�ا�شل الدويل

د. حنان املدلل
ق.اأ عميد كلية التمري�س

د. عوين اطرادات
ق.اأ عميد كلية الهند�شة

د. اأمية احل�سن
ق.اأ عميد كلية امللكة رانيا للطف�لة

د. فادي بلعاوي
ق.اأ عميد امللكة رانيا لل�شياحة والرتاث

د. �سجى حامد
ق.اأ عميد كلية العل�م ال�شيدلنية
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تت�سرف اجلامعة الها�سمية بحمل ا�سمها العريق الذي تتن�سب اإليه العائلة الها�سمية يف اململكة الأردنية 
العربية والإ�سالمية،  بالتاريخ املجيد لالأمة  ال�سارب جذوره  الأ�سل  الها�سمية، ويدل هذا ال�سم على 

ويوؤكد التطلع نحو امل�ستقبل امل�سرق.
 واجلامعة الها�سمية اأحد اأهم ال�سروح الأكادميية الر�سمية يف الأردن، وهي من اأوىل اجلامعات الأردنية 
والعربية يف الت�سنيفات العاملية يف امل�سرية الأكادميية والبحثية وتخريج الكفاءات برتكيزها على تقدمي 
الإبداعي  والتفكري  البناء  احلوار  اأ�س�س  على  املعتمدة  التعليمية  الأ�ساليب  اإىل  املرتكز  النوعي  التعليم 
والدميقراطية  والعتدال،  الت�سامح  قيم  وتعزيز  للمعرفة،  املنتج  الر�سني  بالبحث  واللتزام  والناقد، 
للقيادة  والولء  للوطن  النتماء  روح  وتنمية  اأ�سكاله،  بكافة  والتطرف  التع�سب  ونبذ  الآخر،  واحرتام 

الها�سمية.

منح الجامعة وسام االستقالل من الدرجة األولى:
يف اخلام�س والع�سرين من اأيار عام 2016 ويف ذكرى ا�ستقالل اململكة الأردنية الها�سمية كان للجامعة 
"و�سام  عليها  اأنعم  باأن  املعظم  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  مها  َكرَّ اإذ  التكرمي،  مع  موعد  الها�سمية 

ال�ستقالل من الدرجة الأُوىل"، ت�سلمه رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور كمال الدين بني هاين
 "تقديراً للم�ستوى املتميز الذي حققته اجلامعة منذ تاأ�سي�سها، واإجنازاتها الريادية يف رفد م�سرية 
التعليم العايل ودعمه، ومتيزها يف املجالت التعليمية والعلمية والبحثية، وا�ستخدام الطاقة املتجددة 

وتطبيقها يف مرافق اجلامعة".
يف  اجلامعة  يف  العاملني  وجهود  الريادية،  الإدارة  تفوق  اإىل  "الها�سمي" الرفيع  الو�سام  هذا  ويوؤكد 
الناجحة، و�سهر  املوؤ�س�سات  الذي حققته  الوطني  باملنجز  و�سام يحتفي  الطموحة، وهو  امل�ساريع  تنفيذ 

عليه كوكبة من رجالت الوطن الذين اأجنزوا واأبدعوا خدمًة لوطنهم.

الجامعة في سطور
الجامعة الهاشمية: مسيرة الريادة

2017/2016-1996/1995
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الرؤيـة والرسالة:
حتقيق الريادة والتميز يف جمالت التعليم اجلامعي، والبحث العلمي، والنهو�س باملجتمع، والإنتاج 
الكوادر  اإعداد  خالل:  من  والزدهار  التقدم  يف  الوطن  ر�سالة  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  واملعريف،  العلمي 
بيئة جامعية حمفزة  والعاملية، وتهيئة  املحلية  امللبية لحتياجات  واملبدعة  والقادرة،  املنتمية،  الب�سرية 

على الإبداع والبتكار.

النشأة والتأسيس:
�سدرت الإرادة امللكية ال�سامية باإن�ساء اجلامعة يف حمافظة الزرقاء يف التا�سع ع�سر من حزيران عام 

1991م، وبا�سرت م�سريتها التعليمية )بدء الدرا�سة( يف ال�ساد�س ع�سر من اأيلول عام 1995م.

مساحة الجامعة:
تبلغ م�ساحة اجلامعة:  )8519( دومناً. )حوايل 35 كم2(.

موقع الجامعة:
تقع اجلامعة يف حمافظة الزرقاء يف الو�سط احليوي للمملكة الأردنية الها�سمية، حيث حتتل موقعا 
والعراقية،  ال�سعودية،  واحلدود  عمان  العا�سمة  بني  الوا�سلة  الدولية  الطرق  على  يقع  ا�سرتاتيجياً 

وال�سورية.

كليات الجامعة:
ت�سم اجلامعة )19( كليًة، واأكادمييًة، وعمادًة، تقدم يف مرحلة البكالوريو�س )52( تخ�س�ساً، و)32( 
تخ�س�ساً يف مرحلة الدرا�سات العليا: الدكتوراه، واملاج�ستري، والدبلوم العايل، اإ�سافة اإىل عدد من برامج 

الدبلوم املهني.  
وهي على النحو التايل:

الجامعة في سطور

1. كلية العلوم، تاأ�س�ست عام 1996/1995م.
2. كلية الآداب، تاأ�س�ست عام 1996/995م.

3. كلية القت�ساد والعلوم الإدارية، تاأ�س�ست عام 1996/1995م.
4. كلية العلوم الرتبوية، تاأ�س�ست عام 1996/1995م.

5. كلية الهند�سة، تاأ�س�ست 2000/1999م.
6. كلية التمري�س، تاأ�س�ست عام 2000/1999م.

7. كلية العلوم الطبية امل�ساندة تاأ�س�ست عام 2000/1999م.
8. كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�سة تاأ�س�ست عام2000/1999م.

9.  كلية املوارد الطبيعية والبيئة تاأ�س�ست عام 2000/1999م.
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الجامعة في سطور
10. كلية امللكة رانيا لل�سياحة والرتاث تاأ�س�ست عام 2000/1999م.

11. كلية الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات تاأ�س�ست عام 2002/2001 م.
12. كلية امللكة رانيا للطفولة تاأ�س�ست عام 2002/2001م.

13. كلية الطب الب�سري تاأ�س�ست عام 2007/2006م.
14. كلية العلوم ال�سيدلنية تاأ�س�ست عام 2014/2013 م.

املوارد  يف:  بكالوريو�س  برنامج  وتقدم  2016/2015م.  تاأ�س�ست  اجلافة،  الأرا�سي  اأكادميية   .15
الطبيعية يف الأرا�سي اجلافة.

16. كلية الدرا�سات العليا: تاأ�س�ست عمادة البح�ث العلمي والدرا�سات العليا عام )1997/1996(، 
ومت ف�سل عمادة البحث العلمي عن كلية الدرا�سات العليا يف عام )2015( وتعمل على تطوير 
والعاملية،  والإقليمية  املحلية  ال�سوق  تبعاً لحتياجات  عليا متميزة  درا�سات  برامج  وا�ستحداث 

وتهيئة بيئة بحثية ُمبدعة.
العام اجلامعي  العليا يف  تاأ�س�ست عمادة البحث العلمي والدرا�سات  17. عمادة البحث العلمي، 
1996-1997م، وت�سعى اإىل الرتقاء مب�ستوى البحث العلمي والتطوير، ودعم الأبحاث العلمية 

لأع�ساء هيئة التدري�س. 
الطالب  �سخ�سية  جوانب  جميع  رعاية  العمادة  تقوم   :1996/1995 الطلبة  �سوؤون  عمادة   .18
ليكونوا  واإعدادهم  الطلبة،  �سخ�سيات  ب�سقل  وتقوم  والإبداعية،  والجتماعية  النف�سية 
غري  الهادفة  الربامج  من  كبريا  عددا  وتقدم  امل�سوؤولية،  حتمل  على  القادرين  امل�ستقبل  قادة 
املنهجية يف جمالت متنوعة وتوفر املرافق ملمار�ستها. وت�سم )22( ناديا طالبيا ت�سم خمتلف 

الهتمامات واملواهب الطالبية.
19. عمادة التطوير الأكادميي والتوا�سل الدويل، تاأ�س�ست عام 2017 لتكون الأوىل من نوعها 
يف الأردن لتح�سني اأداء اجلامعة لتعزيز مكانتها يف خمتلف الت�سنيفات العاملية، واحل�سول على 
التعليمية  باملهارات  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  ومتكني  البحثية،  غري  للم�ساريع  املايل  الدعم 
والعمل على جعلها جزء من ثقافة اجلامعة وتنمية مهارات التعليم والتعلم البتكاري والتفكري 

الريادي للج�سم الأكادميي.

 مكتبة الجامعة:
اإلكرتونية ت�سم  األف مادة مكتبية ورقية، و)440( قاعدة بيانات  تبلغ مقتنيات املكتبة حوايل )250( 
الإذاعي  بالرتدد  املكتبة  اإدارة  نظام  توفري  ومت  املعرفة،  جمالت  خمتلف  ت�سمل  علمية  وثيقة  مليار 
"RFID" والذي يعد نظاما اإلكرتونيا لالإعارة الذاتية خلدمة رواد املكتبة، وهو الأحدث على م�ستوى 

العامل.
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الجامعة في سطور
طلبة الجامعة:

يبلغ عدد الطلبة )24( األف طالباً، وتبلغ ن�سبة الإناث حوايل )%60(

الطلبة الوافدين:
ت�سم اجلامعة حوايل )1200( طالباً وافداً من حوايل )30( جن�سّية من اجلن�سيات العربية والأجنبية. 
وتقدم لهم عناية ورعاية خا�سة من خالل �سعبة متخ�س�سة. وتوفر لهم اجلامعة جمموعة من خدمات 
التي قد  ال�سهر على راحتهم وتذليل ال�سعوبات  اإىل  ال�سكن واملوا�سالت والإر�ساد والتوجيه بالإ�سافة 

تواجههم. واجلامعة تقدم بيئة جامعية �سديقة للطلبة الوافدين ودعم ورعاية م�ستمرين لهم.

سكن الطالبات الجامعي:
حديث  �سكن  اجلامعة  توفر  مبا�سرة:  اجلامعة  باإ�سراف  الوافدات  للطالبات  متميز  �سكن  توفري 
للطالبات يف مدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف مدينة الزرقاء، ل�ستقطاب املزيد من الطالبات من 
الدول ال�سقيقة وال�سديقة، ومن املحافظات البعيدة يف الأردن. وا�ستحداث تخ�س�سات وبرامج ماج�ستري 

فريدة تنا�سب احتياجاتهم.

خريجو الجامعة:
يبلغ عدد خريجي اجلامعة 66.984 خريج. وخرجت اجلامعة )19( فوجاً منذ تخريج الفوج الأول عام 

1999م.

الهيئة التدريسية واإلدارية: 
يبلغ عدد اأع�ساء هيئة التدري�س حوايل )750( ع�سوا. وهم من خريجي اأرقى اجلامعات العاملية.

الهيئة اإلدارية:
يبلغ عددهم )982( موظفا؛ ويوجد يف اجلامعة اأف�سل ن�سبة اأكادميي اإىل اإداري يف اجلامعات الر�سمية 

الأردنية وهي بحدود )اأكادميي واحد مقابل )1.5( اإداري(. 

بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم اإللكتروني:
اأي  التعليم من  لتوفري  الإلكرتوين  التعليم  واأدوات  التعليم  تكنولوجيا  بيئة  بتوفري  تتميز اجلامعة 
طورت  وقد  العلمي،  والبحث  التعليم،  يف  احلديثة  التكنولوجية  الو�سائل  وا�ستخدام  وقت،  واأي  مكان، 
امل�ساقات  اإىل  اإ�سافة  الأكادميية والإدارية  الإلكرتونية  الأنظمة احلا�سوبية  اجلامعة حزمة وا�سعة من 
الطالب  بوابة  مثل  الإلكرتونية  اخلدمات  من  جمموعة  اإىل  اإ�سافة  الإلكرتونية،  والمتحانات 

اللكرتونية، وبوابة اجلهات الباعثة وغريها.
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رئيس الجامعة الحالي:

ثم  الأوىل(.  )الفرتة   .)2016/1/8   -  2012/2/7( هاين  بني  الدين  كمال  الدكتور  الأ�ستاذ  عطوفة 
الفرتة الثانية من تاريخ )2016/1/9 - ملدة اأربع �سنوات(. 

المراكز العلمية والمكاتب المتخصصة والخدمية:
• مركز تعليم وفح�س املهارات ال�سريرية؛ لتدريب طلبة الطب، والأطباء من خارج اجلامعة

الإلكرتوين والتعليم  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  • مركز 
املجتمع وخدمة  وال�ست�سارات  الدرا�سات  • مركز 

البيئية الدرا�سات  • مركز 
اللغات • مركز 

الالئتالفية الفحو�سات  • مركز 
الإعاقة حلالت  املجتمعي  التاأهيل  • مركز 

الإبداعية وامل�ساريع  البتكار  • مركز 

املحيطة . 1 املناطق  ال�سرر وغريهم يف  الأ�سخا�س ذوي  ت�ستهدف  اأيام طبية جمانية  اإقامة 
باجلامعة.

اإن�ساء بنك للمالب�س يف عمادة �سوؤون الطلبة وتوزيع املالب�س على العائالت املحتاجة يف . 2
الأماكن القريبة من اجلامعة.

التربع باأجهزة احلا�سوب لبع�س العائالت الفقرية يف حمافظة الزرقاء.. 3
نظافة . 4 يف  وامل�ساهمة  امل�سنني  دور  زيارة  مثل  القيمة  املبادرات  من  بالعديد  الطلبة  قيام 

البازارات  وعمل  اجلامعة  من  القريبة  املدار�س  لبع�س  �سيانة  وعمل  الزرقاء  حمافظة 
اخلريية ب�سكل م�ستمر.

اإلصدارات العلمية والبحثية: 
ت�سدر اجلامعة بالتعاون مع �سندوق دعم البحث العلمي، ثالث جمالت علمية حمكمة هي: املجلة 
لعلوم  الأردنية  واملجلة  احلياتية.  للعلوم  الأردنية  واملجلة  وال�سناعية.  امليكانيكية  للهند�سة  الأردنية 

الأر�س والبيئة. كما ت�سدر اجلامعة املطبوعات العلمية والثقافية والإعالمية.

حضانة الجامعة: 
تاأ�س�ست عام 2015 وت�سم)40( طفاًل من اأبناء العاملني يف اجلامعة، ت�سرف عليهم )4( مربيات اإ�سافة 
العملي يف  بالتدريب  اللواتي يقمن  املبكرة  الطفولة  تربية  الكلية تخ�س�س  اإىل جمموعة من طالبات 

احل�سانة، وتتبع اأف�سل الطرق يف الرتبية �سمن املعايري الدولية.

خدمة المجتمع: 
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تمكين المرأة ومراعاة النوع االجتماعي )الجندر(:
ُت�سكل ال�سيدات )الإناث( حوايل )%50( من اأع�ساء جمل�س العمداء، وهذه الن�سبة غري م�سبوقة حمليا 
وعامليا بالإ�سافة اإىل متكني الطالبات يف كافة الن�ساطات والفعاليات مما ي�سهم يف اإبراز الدور الفاعل 

للمراأة يف اإدارة دفة العمل والبناء على كافة ال�سعد الأكادميية والبحثية.

دعم ورعاية اإلبداع واالبتكار والريادة:
 اأطلقت عمادة �سوؤون الطلبة يف اجلامعة الها�سمية م�سابقة "مبدعو اجلامعة الها�سمية" والتي �سملت 
)16( حقال اإبداعيا متنوعا بجوائز ت�سل اإىل حوايل )10( اآلف دينار اأردين،  وم�سابقة اإولبمياد اللغة 
العربية للنهو�س باللغة العربية، ودعم مبادرة عابر �سبيل ومقهى القراءة يف كلية الآداب، وتقدمي دعم 

لالأعمال التطوعية بقيمة )10( اآلف دينار �سنوياً.

 االنتماءات واالتفاقات الدولية والتصنيفات:
1- اجلامعة الها�سمية ع�سو يف كل مما يلي:- 

2- ح�سلت اجلامعة الها�سمية على املرتبة العا�سرة من بني اأف�سل اجلامعات يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا يف �سياق قيا�س تاأثري البحث العلمي تبعاً لت�سنيف موؤ�س�سة التاميز العاملية، اإىل جانب ت�سنيفها 

�سمن اأف�سل )300( جامعة عاملية بح�سب ت�سنيف جمموعة بريك�س والقت�سادات النا�سئة لعام 2017.

الجامعة الهاشمية صديقة للطلبة أولي الضرر )ذوو االحتياجات الخاصة(:
البيئة  وحت�سني  لهم.  مي�ّسرة  يجعلها  مبا  ومرافقها  اجلامعة  مباين  تاأهيل  يف  ال�ستمرار   -

اجلامعية واملرافق وت�سهيل حركاتهم واإدماجهم يف البيئة العلمية والتعليمية والعملية.
- اجلامعة تطلق عليهم )اأويل ال�سرر( متثاًل لقوله تعاىل: "ل ي�ستوي القاعدون من املوؤمنني 

غري اأويل ال�سرر".
- تقدمي اإعفاء كامل من الر�سوم للمتفوقني منهم.

- تبّنيت اأن تندرج لغة الإ�سارة يف قائمة متطلبات اجلامعة، وكّلفت اجلامعة طالباً برعاية اأويل 
ال�سرر حركياً اأو ب�سرياً، وخ�س�ست لك طالب يرعى زميله ويخدمه مكافاأًة �سهرية.

اإميانا مبا عندهم  اأويل ال�سرر يف اجلامعة، وذلك  - تكرمي الطلبة املتفوقني واملتميزين من 
من طاقات علمية ت�ستحّق التنويه بها، وتثمينها، وت�سجيعها، وثناًء على قدرتهم على التمّيز.

اأ - احتاد جامعات العامل ال�سالمي.
)IAU( ب - الرابطة الدولية للجامعات

)UNIMED( ت - احتاد اجلامعات املتو�سطية
)AARU( ث - احتاد اجلامعات العربية
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الجامعة في سطور
مشاريع الجامعة الهاشمية الريادية والكبرى:

الطاقة الشمسية في الجامعة الهاشمية:
حمطة  افتتاح  مت  حيث  ال�سم�سية،  الطاقة  من  احتياجاتها  كافة  تغطي  التي  الوحيدة  اجلامعة   -
ويعد  دينار،  مليون   )6( بكلفة  )5( ميجاوات،  بقدرة  ال�سم�سية  الطاقة  الكهرباء من  لتوليد  )مزرعة( 
هذا امل�سروع "ُدّرة امل�ساريع الهند�سية يف اجلامعة". وتكفي املحطة حاجة اجلامعة ويتم تزويد الفائ�س 
اإن�ساء مواقف  لل�سبكة الوطنية. بالإ�سافة اإىل املمر الأخ�سر للطاقة ال�سم�سية داخل مرافق اجلامعة، 

لل�سيارات باألواح الطاقة ال�سم�سية.

- اجلامعة تقوم بتنفيذ م�ساريع عمرانية وتطوير بنية حتتية بحوايل )100( مليون دينار 
املتميزة  العملية  الكفاءات  وتخريج  والبحثية  التدري�سية  العملية  ت�سحني  اأجل  من  اأردين، 

واملناف�سة يف اأ�سواق العمل املحلية والعربية والعاملية، ومن اأبرز تلك امل�ساريع:
طالباً،   )7000( ب�سعة  واجلنوبي(  )ال�سمايل،  ال�سفية  للقاعات  حديثني  جممعني  اإن�ساء   -
بكلفة اإجمالية حوايل )21( مليون دينار، ومت اعتماد كودة البناء الأخ�سر )البيئي( يف مباين 

اجلامعة ومرافقها امل�ستقبلية. )قريبا ي�ستقبالن الطلبة(
- اإن�ساء مبنى م�ستقل لكلية امللكة رانيا للطفولة.

ال�سريرية  املهارات  وتعلم  فح�س  مركز  وهو  الطب  كلية  يف  افرتا�سي  م�ست�سفى  اإن�ساء   -
.CSETC

- اإن�ساء حمطة حديثة لتوليد الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية بقدرة )5( ميجاوات.
- واإن�ساء خمترب الإن�ساءات لق�سم الهند�سة املدنية بكلفة )4( ماليني دينار. 

- اإن�ساء مبنى م�ستقل لكلية العلوم ال�سيدلنية.
والطرق  اجلامعة  يف  واملمتلكات  الأرواح  على  للمحافظة  اأخ�سر  مدين  دفاع  مبنى  اإن�ساء   -

الدولية املجاورة لها.
- طرح عطاء لإن�ساء جممع ريا�سي وفق املقايي�س الدولية يت�سع حلوايل )20( األف متفرج، 

و�سالة اأرينا لالحتفالت والتخريج تت�سع )6( اآلف مقعد.



كلية
العلوم
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كلية العلوم

 اال�صتاذ الدكتور حممد ال�صغري
عميد الكلية

الدكتور فرا�س عفانة
نائـب العميد

الدكتور حامد عبيدات
نائـب العميد
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كلية العلوم
النبذة:

اأن�صئت الكلية عام 1995 وت�صم االأق�صام التالية:
ق�صم الريا�صيات، ق�صم الفيزياء، ق�صم الكيمياء، ق�صم العلوم احلياتية والتكنولوجيا احليوية، ومع بداية العام 
اجلامعي )2011/2010( مت اإن�صاء ق�صم العلوم االأ�صا�صية امل�صاندة ومت �صمه اإىل كلية العلوم لت�صبح الكلية مكونة 

من )5( خم�صة اأق�صام اأكادميية.

الدرجات العلمية التي تمنحها:
متنح الكلية درجة البكالوريو�س، بعد اأن يجتاز الطالب )132( �صاعة معتمدة بنجاح يف التخ�ص�صات التالية:

اأن يجتاز  الريا�صيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم احلياتية، والتكنولوجيا احليوية، ودرجة املاج�صتري بعد 
الطالب )33( �صاعة معتمدة بنجاح يف تخ�ص�صات الفيزياء التطبيقية، والكيمياء، والعلوم احلياتية.

أهداف الكلية:
• احلفاظ على املعرفة العلمية واإغنائها وتنميتها والعمل على ن�صرها وتقدمها.	
• والتقني على خمتلف 	 العلمي  التقدم  املعا�صرة، ومواكبة  العلمية  الفروع  املتخ�ص�صني يف خمتلف  اإع��داد 

االأ�صعدة.
• توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع نظرياتها من الكلية يف اجلامعات االأردنية والعربية والعاملية، ومد 	

اجل�صور للتوا�صل مع املوؤ�ص�صات العربية والعاملية امل�صابهة.
• االإ�صهام يف خدمة املجتمع االأردين وتطوير ال�صناعة املحلية.	
• امل�صاركة يف املوؤمترات واملنتديات العلمية املحلية والعاملية، وت�صجيع التعاون العلمي والبحثي مع املوؤ�ص�صات 	

الدولية.

أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية :
بلغ عدد اأع�صاء هيئة التدري�س يف كلية العلوم للعام اجلامعي )2017/2016( )107( ع�صو من خمتلف الرتب 
االأكادميية، باالإ�صافة اإىل )28( اإداري منهم )13( م�صرف خمترب و)2( فني خمترب و)1( م�صاعد فني خمترب 

و )12( اإداري.

طلبة الكلية: 
اجلامعي  العام  خ��ال  وطالبة  طالباً   )1500( من  اأك��ر  واملاج�صتري  البكالوريو�س  ملرحلة  الطلبة  ع��دد  بلغ   

.)2017/2016(

تميز الكلية:
الكفاءة  امتحان  يف  واخلا�صة  الر�صمية  االأردنية  اجلامعات  من  مثياتها  بني  متقدمة  مراتب  الكلية  حققت 
والكيمياء،  الريا�صيات،  تخ�ص�صات:  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  عليه  ت�صرف  التي  اجلامعية 

والفيزياء، والعلوم احلياتية، والتكنولوجيا احليوية.
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جمل�س الكلية

اأ�شماء م�شريف املختربات

االأ�صتاذ الدكتورحممد ال�صغري
الدكتور فرا�س ع����ف����انة

الدكتور حامد عبيدات  
الدكتور مفيد املغربي

الدكتور عبداللطيف الغزاوي 
الدكتور جمال منر

الدكتور ن�صال الطاهات
الدكتور فرا�س بني اأحمد

الدكتور ع�صام قني�س
الدكتور عبداهلل �صالح

الدكتور ابراهيم ابو فاحه
الدكتور نبيل االأقط�س

فاطمة ال�صوباين
با�صم ن�صراهلل
ح�صني غنام

�صويكار الب�صتنجي
االآء اخلطيب

رنا بكر
مي�صون حرزاهلل

خلود فار�س
مريفت النجار
منار ابو جابر
الهام عبداهلل

مرمي ال�صاق
زينب املزايدة

�صريف الرجوب
�صريف خليفات
وهيبة القر�صي

االداريون
جنيب الفقيه
ابت�صام الزيود
بال �صديفات
عماد العمو�س

اأ�صامة م�صاقبة
مها الغويري
مرمي الزيود

عا ابو حاوة

رجاء ال�صمادي
يحيى ال�صيفي
اأيوب الرواجبة
خالد قاحو�س

كلية العلوم
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كلية العلوم

قسم الرياضيات

د. ن�صال طاهات          
اأ�ستاذ م�سارك/ رئي�س الق�سم 

اأد. و�صفي �صطناوي    
اأ�ستاذ / تفرغ علمي 

اأ.د. حلمي كتانة 
اأ�ستاذ

اأ.د. حممد �صر�صك
اأ�ستاذ

اأ.د. عمر حرزاهلل
اأ�ستاذ

د. �صاح العدا�صي  
اأ�ستاذ م�سارك 

د. احمد عدوي  
اأ�ستاذ م�سارك
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كلية العلوم

قسم الرياضيات

د. اأمري جرب
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد يا�صني
اأ�ستاذ م�ساعد/اإجازة بدون راتب

د. م�صطفى اأبو �صاوي�س
اأ�ستاذ م�سارك 

د. فادي عواودة 
اأ�ستاذ م�سارك/اإجازة بدون راتب

د. فرا�س بني احمد
اأ�ستاذ م�سارك

د. ب�صري الهديبات                 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. زياد مقابلة
اأ�ستاذ م�سارك/اإجازة بدون راتب

د. حامد عبيدات          
اأ�ستاذ م�سارك
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كلية العلوم

قسم الرياضيات

م. رائد النوتي
مدر�س

م.خالد الزعبي
مدر�س

م.مي�صم اأبو دلو                 
مدر�س م�ساعد

د. حممد �صايف
اأ�ستاذ م�سارك

د. رمزي البدارنة
اأ�ستاذ م�سارك

د. عمر ال�صيد
اأ�ستاذ م�سارك

د. حامت مقدادي
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد املومني
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

م. رانيا �صقبوعة
مدر�س م�ساعد

م. االء القدومي
 مدر�س م�ساعد
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تخصص الرياضياتكلية العلوم
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

اريج وليد عيد ابوعي�صة

زكريا حممد بخيت عيد

ت�صنيم حممد عبد اهلل الطراونه

فاطمه حممود احمد القوا�صمه

انوار ريا�س خالد اال�صمر

طارق"حممد جمال" حممد عي�صى

ورود ج�صعان عبد املهدى احلنيطيهاله احمد �صربى ابو عطيه

دعاء حممد حممود غزو

حمفوظه عبد الرحمن ربحي الهر�س

ا������ص�����راء ك����ام����ل اب����راه����ي����م اب���راه���ي���م
ا������ص�����ام م���و����ص���ى حم���م���د اخل�����وال�����دة
ال��������زب��������ون ع��������اي��������د  ����������ص���������رور  االء 
ال���رح���ي���م ع����ب����د  زك�������ي  حم����م����د  االء 
رب������������������ى ع���������ل���������ي ج��������م��������ي��������ل ������ص�����ع�����د

رغ���������������د ن������ع������ي������م م��������و���������ص��������ى ع���������ص����ا
ط��������������ارق حم�������م�������ود ف�������اي�������ز ا�����ص����ع����د
حم�����م�����د ع�����ا������ص�����م ع�����ب�����د ������ص�����رع�����ان
حم�����م�����ود اك���������رم حم�����م�����ود اع�����ص��ي�����س
ح��م��اد ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  م���رمي م�صطفى 

م�����������ع�����������اذ ع���������م���������ر اح�����������م�����������د ف���������اح
م���ي�������ص���ر �����ص����اح ف����خ����ري ال���ك���ال���وت���ي
ه����دي����ل ب���������ص����ام �����ص����دق����ي ال����زع����اري����ر
ح�����ام�����د ������ص�����ع�����ي�����د  حم������م������د  ورود 
ي��ا���ص��م��ني زك�����ي م��ن�����ص��ور اجل����ي����زاوى



41

تخصص الرياضياتكلية العلوم
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

والء ح�صني كامل الظاهرماك �صاح حممود �صاح

اري��������ج ع�������ص���م���ت ف����ائ����ق ال�������ص���م���اع���ن���ة
ال�������ص���ع���ريى ودى  ع�����و������س  ا�������ص������ام 
ا���������ص��������ي��������ل اي������������������اد ف���������اي���������ز ح���������ص����ن
ف���ا����ص���ل اهلل  ع����ب����د  اه����������داء حم����م����ود 
ح��������م��������زة ���������ص��������امل اح��������م��������د ع�����و������س
ح�����م�����زة وح�����ي�����د م�������ص���ط���ف���ى ح���م���اد
ران�������ي�������ا ف����ه����م����ي اح������م������د اخل����اي����ل����ة

رغ���������د اب������راه������ي������م اح������م������د م���������رزوق
����ص���ام���ة دار  داود  ع����ث����م����ان  رن���������اد 
�����ص����اج����دة خ���ل���ي���ل حم����م����د ع����ب����د اهلل
���ص��م��اح حم��م��ود ع��ب��د احل��اف��ظ ال��ب��ي��اع
ع�����م�����ر امي����������ن حم�������م�������ود م����ك����اح����ل����ة
غ������������������ازي اح���������م���������د ع��������م��������ر رم�����������ان
ف�����ات�����ن ا������ص�����ح�����اق ي����و�����ص����ف ي���و����ص���ف

الن������������ا ا��������ص�������ام�������ه حم������م������د دي������������وان

مل����������ى غ���������������ص�������ان ف�������������������وؤاد حم�����ام�����ي�����د

ن������ور ادري�����������س اب����راه����ي����م ال�������ص���ي���وري

ه�������ب�������ة اجم�������������د حم�������م�������د ك�������وب�������ري

ه������ن������ادي ه�����اي�����ل ع����ل����ي ال���������ص����وي����دات

هيا �صليم ابراهيم عبد اللطيف االقرع
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تخصص الرياضياتكلية العلوم
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

ا�صراء خالد را�صي يو�صف

�صائد لوؤي �صالح م�صطفىانوار بدر ح�صني جابر

عرين يو�صف حممد عبد املهدي�صام عبد الكرمي يو�صف كيوان حممد ع�صام ابراهيم الناطورعبري خ�صر علي �صحاده

هدايه عماد احمد هديبمريفت عاطف مر�صد اخلوالدة هديل حرب �صاح عبد اهللهبه اهلل حممد عبد الكرمي بلعوط
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تخصص الرياضياتكلية العلوم
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

اب����������������رار ح�����������ص�����ن اح�������م�������د االع������م������ر
اب����راه����ام ن�����زار ���ص��رك��ي�����س ت�����ص��وب��ري��ان
اح��������م��������د زه������������ري ي������و�������ص������ف ع���ب���ي���د
ار�����ص����ي����د ع����اي����د ار�����ص����ي����د ال������زواه������ره
ح���م���اد ت����وف����ي����ق  اهلل  ع����ب����د  ا��������ص�������راء 
ا����ص���ي���ل ع������واد ع���ب���د احل���م���ي���د ا���ص��ب��ي��ح
ا������ص�����ي�����ل ن����ب����ي����ل ح����������رب اب����������و ح�����رب
ا������ص�����ي�����ل ن�����������واف م����ن���������ص����ور االع���������ور
ال�صعيدي يعقوب  عطا  حممد  ال��ه��ام 
ام���������ل ن������������واف حم�����م�����د ال����ط����ري����ف����ي
امي����������ان خ�����ال�����د ع����ط����ي����ه ال������دري������دي
امي���ان ع��ب��د احل��م��ي��د وح��ي��د ال�صكجي
امي�����������ان حم�����م�����د �����ص����ل����م����ان االت�����ي�����م
اي��������ه ن���������ص����رى اح�����م�����د اجل����اغ����ي����ف
اي�������ه�������اب خ������ال������د �����ص����ع����ي����د ع����ب����ي����دي
ب��ت��ول حم��م��ود حم��م��د اح��م��د ���ص��ربه

ث���ائ���ر ع��ب��د ال���ك���رمي خ���ال���د حم��اف��ظ��ه
ح�������ن�������ني ب�������ك�������ر ع�������ث�������م�������ان رح�����������ال
ح�������ن�������ني ول���������ي���������د ����������ص���������امل ج����ع����ف����ر
دع�����������اء خ������ال������د ي�����و������ص�����ف اب���������و ف�������اره
دع�������اء حم����م����ود اح����م����د ع���ب���د ال���دي���ن
دع��������������اء ه�����������اين حم������م������د امل�����وم�����ن�����ي
دي������ن������ا ح���������ص����ن ع�����ب�����د ال�����ه�����واو������ص�����ه
رحمه حممود عبد الرحيم اخل�صراوي
ال�����رم�����وين ح���������ص����ني  ج����م����ي����ل  رزان 
ره��������ام ت���وف���ي���ق حم����م����ود ال�����ن�����رباوى
ره�����ف ع���ب���د ال����ك����رمي حم���م���د ���ص��ال��ح
ال��ع��ي�����ص��ه اهلل  ع����ب����د  ج���م���ع���ه  ������ص�����اره 
�����ص����ايل �����ص����ربي حم����م����ود ����ص���اوي�������س
�����ص����ج����ى امي����������ن ف���������ص����ل اخل����ط����ي����ب
����ص���ج���ى حم���م���د ����ص���ام���ه اب������و ج��ق��ي��م
���ص��م��ر ع���ي���د ���ص��ل��ي��م��ان اب�����و م�����ص��ي��م��ري

�������ص������روق حم�����م�����ود اح�����م�����د ال�����زي�����ود
ع�������ب�������داهلل غ�����������ازي حم�����م�����د ي���ون�������س
ف�����رح ن��ب��ي��ل ع���ب���د ال���ف���ت���اح ال��ك��ف��اوي��ن
حم�����م�����د ف����ي���������ص����ل حم�����م�����د اح����م����د
م���������رمي ب������ره������م �������ص������امل ال�����دب�����و������س
الطالب م�صطفى  حممد  م�صطفى 
م�������ع�������ني ع�������������وين م�������ع�������ني ������ص�����اه�����ني
ه������دي������ب زارع  ع��������ل��������ي  م����������ن����������ال 
م�������ن�������ى ن���������ه���������ار �������ص������ط������ي م������رج������ي
ن���ذي���ره ب�����ص��ام ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����ص��ي��ويف
ن�����ص��ري��ن اب���راه���ي���م حم���م���ود ال��ن��ع��ام��ي
ن�������ور ك����م����ال �����ص����ح����اده اب�������و ����ص���ق���رى
ه�����ب�����ه ع�����م�����ر ح�����������ص�����ن ال���������ص����ع����اف����ني
ه�������دى اح�����م�����د حم����م����د ال�����روا������ص�����دة
ه���ي���ف���اء حم���م���د ح���م���ي���دان ال����زواه����ره
وائ������������ل خ��������ل��������دون ف������اي������ز ال������ن������داف
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رهف حممد عبد اللطيف ال�صلبي

غيداء حممد خلف ال�صمور

زينب حممد خليل هوجي

فرح ريا�س حممود مطلق

اميان رائق عبد اهلل من�صورا�صام ابراهيم ح�صن علي ا�صيل �صربى احمد م�صعد

روان عادل حممد عفانه

فرح جمال حممد املغربي

ردينة نظام راجح اال�صفرت�صنيم اكرم �صليمان زايد رغد حفظي جودت ديريهخلود احمد مبارك الربيزات

�صاره جهاد حماد عدوى

فرح فوزي يو�صف النجار
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قا�صم خالد قا�صم العمري

هبه نعيم عارف �صامه

مرام �صوكات مو�صى العدوان

وفاء نواف حمدان ابو ديه

ملي�س ماهر م�صطفى ابو ديه

وفاء عبد الفتاح عبد العزيز امل�صرى

هبه عي�صى علي زهران

والء زهري حممد الدويك

اح��������م��������د زي�������������د اح��������م��������د ال��������زي��������ود
اح�����م�����د ع����ل����ي اح�����م�����د اخل�������ص���ا����ص���ن���ه
ا�����ص����م����اء حم���م���د حم����م����ود ع���ب���د اهلل
ا���ص��ي��ل حم��ف��وظ حم��م��د اب���و حمفوظ
ا��������ص�������ي�������ل ول��������ي��������د اح��������م��������د ع����������وده
احل�������اوى م�������ص���ط���ف���ى  حم����م����ود  االء 
امل�������ص���اق���ب���ة ه������ال  اهلل  رزق  ام��������اين 
اجم���������د ن�����������ص�����ال ع���������زت اب���������و ل���ي���ل���ى
ام�������ل ف���ي�������ص���ل حم����م����د اب�������و ح�������ص���وه
ان�������س ع��ب��د احل��م��ي��د حم���م���ود ع��ي��ا���س
ال��ن��ب��ي ع���ب���د  م�����ص��ط��ف��ى  ح���ام���د  اآالء 
ب���ث���ي���ن���ه ع��������وده حم����م����ود ال���ف���اح���ات
ت���������ص����ن����ي����م رع�����������د اب�������راه�������ي�������م ج���رب
ث���ائ���ر ع��ب��د امل��ع��ط��ي ع�����وده اب����و غنيم
ح���ل���ي���م���ة ن�����اي�����ف ح����م����د اخل������وال������دة

ح���ن���ان حم���م���د اب���راه���ي���م احل����رب����اوي
داود اب�������راه�������ي�������م  حم�����م�����د  ح�����ن�����ني 
دح�����ب�����ور اهلل  ع�����ب�����د  ن������اج������ح  دان�������ي�������ا 
دع������������اء اح������م������د ع����������ايف ال������ف������ري������وان
دع�����������اء ف������ال������ح �����ص����ل����م����ان امل�������ص���اق���ب���ة
ر������ص�����ا زي����������اد �����ص����ل����ي����م����ان امل�������ص���اق���ب���ة
ت���راب���ه اب������و  ����ص���دق���ي  ع�������ص���ام  روان 
م��ن�����ص��ور ع���ب���دال���ع���زي���ز  خ����ال����د  روؤى 
زي����ن����ه ج���م���ع���ه ا����ص���م���اع���ي���ل ���ص��احل��ي��ه
ظ���اه���ر ع��ط��ا اهلل حم���م���ود اخل��ط��ي��ب
احلمامي ح�صني  رائ���د  الرحمن  عبد 
عبداهلل منور متعب  "غدير العبديل"
ع�������م�������ر ع���������اط���������ف حم���������م���������ود ع����م����ر
ف�������رح حم����م����د خ���م���ي�������س اب�������و ع���و����س
ك���ات���ري���ن اب���راه���ي���م ح�����ص��ن ق���وادي�������س
الن��������ا �����ص����م����ري ع����ل����ي اب��������و اجل�����داي�����ل

جم���������د حم������م������د ع������ل������ي اب���������وري���������ان
حم����م����د �����ص����ام����ه ع���������واد امل�������ص���اق���ب���ة
حم��م��د ن���ور ح�����ص��ني حم��م��د م��ق��دادى
حم��م��د ه����اين حم��م��د خ���ري ���ص��ل��ي��م��ان
حم����م����ود ع����م����ر حم����م����ود ال���رب���اب���ع���ة
م�����ع�����اذ حم����م����د ج����م����ي����ل امل����ن���������ص����اوي
م������ع������اذ ي������زي������د �����ص����ل����ي����م����ان ال����ن����م����ر
م���������اك ه���������اين حم������م������ود اب����وع����ي����د
جن������اح ع���ب���د احل���ك���ي���م ب���������دران ب���دي���ر
ن������رم������ني ب�����ا������ص�����م ي�����و������ص�����ف �����ص����ع����ادة
ن����ع����م����ه ادري�����������������س م�����و������ص�����ى ال���ن���م���ر
ه�����ن�����ادي ب���������ص����ام ف�����ري�����د ال���ق���ري���وت���ي
ه������ي������ا ������ص�����ع�����ب�����ان حم������م������د حم����م����ود
ل���ب���ده اب�������و  ع����ب����د اهلل حم����م����د  ه����ي����ا 
ي�����������زن م�����ف�����ل�����ح ج��������رب ب������ن������ي خ����ال����د
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د. غ�صان النعوا�صي
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. جمال اجلندي
اأ�ستاذ/ اجازة بدون راتب

د.مفيد املغربي
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

اأ.د. وائل �صاح
اأ�ستاذ

اأ.د. ر�صاد بدران
اأ�ستاذ

د.فرا�س عفانة
اأ�ستاذ م�سارك

د.اأكرم العقيلي
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د.حممد ال�صغري
اأ�ستاذ

د.عبد اخلالق ال�صمادي
اأ�ستاذ م�سارك/اجازة بدون راتب
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د.�صفية حما�صا
اأ�ستاذ م�سارك

د.�صرحبيل اليون�س
اأ�ستاذ م�سارك / تفرغ علمي

د.طارق العبد اهلل
اأ�ستاذ م�سارك

د.معاذ �صطناوي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.فرا�س الدويري
ا�ستاذ م�ساعد

د. قا�صم الزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نبيل االقط�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عادل �صاهني
حما�سر متفرغ براتب ا�ستاذ م�ساعد

د. �صفيان النمرات
حما�سر متفرغ براتب ا�ستاذ م�ساعد

م.منار العبيد
مدر�س م�ساعد

م.اإياد الهقي�س
مدر�س م�ساعد

م.غادة ال�صيد
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد



48

تخصص الفيزياءكلية العلوم
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

امريه على خلف امل�صاعيد

�صعيد ماهر �صعيد الفرج

�صاجده مر�صد رغيان الفراج

�صيف �صليم ح�صن ابو خ�صر

زيد "حممد �صعيد" عو�س النجار

�صامه احمد حممود �صامه

يزن خالد عبداهلل فراجهنادي غازي خ�صر امل�صني

�صعد �صيف اهلل عقل �صيف اهلل

حممد احمد يو�صف ابو ياب�س

ا�����������ص����������م����������اء ب�����������������ص��������ام م��������و���������ص��������ى ب��������ن��������ي ع����م����ر
ام����������������ل ��������ص�������ل�������ي�������م�������ان ع��������������������واد ال�����������������ص��������واري��������ه
ح������������������ا اح���������������م���������������د خ���������������ال���������������د امل���������ع���������اي���������ط���������ه
رب�������������������ا ج������������م������������ال م����������و�����������ص����������ى اب�������������������و دغ��������ي��������م
ال����������ه����������واو�����������ص����������ه ع����������ل����������ي  م���������ف���������ل���������ح  رزان 

�������������ص������������اره حم����������م����������ود اح����������م����������د اب����������������و ك������رك������ي
غ��������������������������اده خ���������ل���������ي���������ل حم�������������م�������������ود م�������ن���������������ص�������ور
حم�������م�������د م���������ه���������دى ان�����������������ور حم�������م�������د اجل�����ب�����ع�����ي
مم��������������������دوح ع��������ف��������ا���������س ع����������وي����������د امل�������������ص������اع������ي������د
ال�����������ع�����������������������ب��������������������������������������������������������������ادى وراد  ع��������������������������������ل��������������������������������������ي  وراد 
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طارق زياد احمد ابو �صليم

ان���������س اب����راه����ي����م حم���م���د ال���زب���ي���دى
ان������ع������ام اب�����راه�����ي�����م ح�������ص���ن ال���ع���ق���ب���ي
امي����������ان ع������م������ران ق����ا�����ص����م امل����وم����ن����ي
ب�����ال ح�������ص���ام ع���ب���د اخل����ال����ق زي�����دان
ج�������ه�������ان م�������������ازن ن�����ب�����ي�����ه اب����������و ع���ل���ي

ح�����ن�����ني حم�����م�����د ع�����ل�����ي اخل�������وال�������دة
����ص���ن���د����س م�������ازن ح����ام����د ال���ه���ي���م���وين
����ص���ال���ح خ���ل���ف ع���ب���د احل���م���ي���د م��ع��ا
ع���ب���اده حم��م��د ع��ب��د اهلل ال��رح��اح��ل��ه
ف�������ار��������س حم�����م�����د ع������اي������د ال����ف����ق����ه����اء

ق�������ص���ي ن���ع���م���ان م�������ص���ط���ف���ى ���ص��ع��دي
حم��م��د حم���ي ال���دي���ن ���ص��ال��ح حممد
ع���ب���د اهلل احل������داد ن�������ص���ال  م����ري����ان����ا 
م�����ن�����ال �����ص����ام����ه ع�����اي�����د ال����رواح����ن����ه
ن���ع���ي���م���ه ع����ل����ي حم����م����د ال�������ص���ق���ع���ان

تخصص الفيزياء
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ابراهيم احمد ابراهيم الزيود

رغد مهند توفيق �صحادها�صتربق عثمان جربين العايدى ا�صماء ا�صماعيل علي ن�صر اهلل

رمي عبد اللطيف احمد اطريق

ليلى ماجد �صميح حمدان

�صلمى حممد را�صد الكيال

هبه حممد �صليمان ابو �صنني

�صاره نزار يعقوب"الزرو التميمي"

حممد هاين عفيف عبد اهلل

عاء عزام م�صطفى عوده

هدى منري حممد عمرو

تخصص الفيزياء
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ا���������ص��������راء روح�����������ي ع�����ل�����ي ال�����دع�����ا������س
ا����ص���ي���ا اب���راه���ي���م خ��ل��ي��ل ب���ن���ي ���ص��ام��ه
ا�������ص������ي������ل م������������������روان ع������ل������ي رح�����م�����ه
ام������ل حم����م����ود ع����ب����دال����ق����ادر اخل������راز
ب�������ت�������ول ول�������ي�������د ع������ل������ي ال�������زه�������ريى
ب�����������ص�����رى خ����ل����ي����ل حم������م������ود خ�������ص���ر
ب�����ي�����ان م�����اه�����ر ����ص���ع���ي���د احل������واج������ره
ح���ذي���ف���ه ����ص���ع���ي���د �����ص����ح����اده حم���ف���وظ
ح����ن����ني م����������روان حم�����م�����ود ال�������ص���اي���ب
اال�صود �صبحي" احمد  "حممد  داليا 
رب������ى خ����ال����د ع���ب���د ال������وه������اب ق������اووق
رن������������ا ف������������رج ن������ا�������ص������ر امل�����������ص�����اق�����ب�����ه

اب���وع���ل���ي���م غ���������ص����اب  ع�����ب�����داهلل  روان 
�����ص����اره اح����م����د ����ص���ل���ي���م���ان ال��ط��ال��ق��ه
�����ص����ن����اء حم�����م�����ود ع����ل����ي احل���ي���ا����ص���ات
����ص���ن���د����س اح����م����د حم���م���د اجل����داون����ه
������ص�����ف�����اء داه��������������ود ������ص�����ال�����ح ع���ث���م���ان
ع������م������رو ي�����ا������ص�����ر �����ص����ب����ح����ي ع����و�����س
غفران "حممد ح�صام الدين" "حممد �صليم" كنعان
ف������������ادي ن�����ا������ص�����ر �������ص������امل احل����ج����اي����ا
ف����اط����م����ه حم����م����د م����ن����ي����زل اجل����ب����ور
م������اج������ده حم����م����د اح�����م�����د اب��������و زي����د
م������اه������ر حم�����م�����د اح������م������د ال����ع����دي����ل����ي
حم�����م�����د ب�����������ص�����ام حم������م������ود ح����م����دى

حم����م����ود ط����ال����ب ف����اي����ز ال���ب�������ص���ات���وه
م����������رمي ي�����و������ص�����ف اح������م������د ال������غ������روز
م�����وؤي�����د م���ن�������ص���ور ع���ب���د ال���ق���ط���ي���ف���ان
ن�����������ص�����ري�����ن ع�������م�������اد ف�������ال�������ح ع����ث����م����ان
ن��������������وال اح�������م�������د ح�������ام�������د ال������ربك������ه
زيتون يون�س"  "حممد  مرت�صى  ن��ور 
ه����ا�����ص����م ح�������ص���ن ن����ا�����ص����ر ال������زواي������ده
ه�����ب�����ة ح���������ص����ني ح������ام������د ال������ب������ن������ادرة
وع����د ع��ب��د ال���وه���اب ف��ه��د ال�����ص��خ��ان��ب��ه
ال����ن����ج����ار �����ص����ل����ي����م  اب������راه������ي������م  والء 
ي���ا����ص���م���ني خ�����ل�����دون حم����م����ود ع��ب��ي��د



52

تخصص الفيزياءكلية العلوم
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

لينا �صايل حممد حامدغدير �صعود �صليمان امل�صاقبة

ا�صيل انور حممود القو�صيني

ليث عماد عي�صى م�صعود

�صلطان فاهد كامل النمردميه عا�صف يا�صني اخلطيب �صاحله عبد اهلل فرج القرحان�صاره جمال عبداهلل ابو حمفوظ

حممد احمد نعيمي ال�صخاتره

هبه ابراهيم احمد يو�صف والء حممد احمد الرغماتنور �صليمان حممد �صحاده
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اب�������راه�������ي�������م اح�������م�������د ع�������و��������س ع���ل���ي
اب������راه������ي������م خ�����ال�����د غ�����ال�����ب ال����ع����ق����اد
اح���م���د ع���ب���د اجل����ب����ار ي���و����ص���ف ح�����ص��ن
اح��������م��������د حم������م������د ������ص�����ع�����ي�����د ظ���ف���ري
ا���������ص��������راء اح������م������د حم�����م�����د االق����������رع
ا�������ص������راء ج�����م�����ال ����ص���ع���د ال���رح���ام���ن���ه
ام��������ل م����ن���������ص����ور ع����ل����ي اب��������و ارق����ي����ق
اي����ف����ان ����ص���ح���اده ����ص���ال���ح اب�����و ���ص��وي��ل��م
ب�������ص���م���ه حم����م����د ع������دن������ان امل�����ه�����ريات
ب�صرى �صاح الدين ابراهيم اللداوى
ث�����ام�����ر ع����ل����ي ����ص���ل���م���ان اب�������و غ���ل���ي���ون
خ������ل������ود م�������������روان حم�����م�����د امل�����اج�����ي

ران����ي����ه ع���ب���د ال���������رزاق حم���م���ود جن���ار
ره���������ام ي����و�����ص����ف اب�����راه�����ي�����م ال���ت���ي���ه���ي
ال����ن����ع����ي����م ح�����������ص�����ن  راف���������������ع  روؤى 
زي���������������د حم��������م��������د جن��������ي��������ب حم����م����د
���ص��ج��ى حم���م���ود ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف عمر
���������ص��������ام ي�����ح�����ي�����ى حم��������م��������ود ع�������ص���ا
���ص��ل�����ص��ب��ي��ل م���اج���د خ���ط���اب اخل���ط���اب
�����ص����ذى ا����ص���م���اع���ي���ل ح���م���د ال�����ص��ف��دي
���������ص��������روق ي�����ا������ص�����ر ح�����������ص�����ني حم���م���د
ع����ل����ي ع����ب����دال����ك����رمي ع����ل����ي خ����وال����ده
ع�������ل�������ي م�������������������روان ع�������ل�������ي ح�����ي�����م�����ور
ف���ات���ن ع���ب���د احل���م���ي���د حم���م���د ح��ج��ري

ف�������������������رح ذي�����������������������اب جن��������������ي ع�������ام�������ر
ف������������رح ول��������ي��������د ي������و�������ص������ف اجل������ب������ور
حم���م���د م���ن�������ص���ور ك������رمي اخل�����وال�����دة
م�����������������روان زي��������������اد ح�����������ص�����ن �����ص����ال����ح
م�����ع�����ايل غ���������ازي ع����ل����ي ال����ع����ق����رب����اوي
م�������������رام ح�������م�������زه �������ص������دق������ات م��������رار
م������ن������ار حم������م������ود خ����ل����ي����ل ال������ع������وري
م�����ي�����������ص�����اء ا��������ص�������رف ح���������ص����ن ح����م����اد
ه���ن���اء ي���و����ص���ف اب���راه���ي���م ال�����ص��وب��اين
ه�������ن�������ادي حم�����م�����د ي�����ا������ص�����ر ال������رم������ال
يا�صمني عبد النا�صر عبد الرحمن �صاهني
ي�����ا������ص�����م�����ني حم�����م�����د ام����������ني ح���م���ت���و
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كلية العلوم

قسم الكيمياء

د. اإ�صماعيل الف�صفو�س
ا�ستاذ م�سارك / اإجازة بدون راتب

د.جمال منر 
ا�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

اأ.د. اأحمد اأبو �صملة
اأ�ستاذ

اأ.د. حمزة عبد احلليم
اأ�ستاذ / تفرغ علمي

اأ.د. جمال �صويلح
اأ�ستاذ

اأ. د. عدنان اأبو �صرة
اأ�ستاذ / اإجازة بدون راتب

اأ.د. اأجمد ال�صيخ
اأ�ستاذ
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كلية العلوم

قسم الكيمياء

اأ. د. اأمين عي�صى
ا�ستاذ

د. يحيى الدق�س
ا�ستاذ م�سارك

اأ.د. مو�صى النعيمي
ا�ستاذ

د. بدر �صامة
ا�ستاذ م�سارك

د. حممود �صنجق
ا�ستاذ م�سارك

م.�صامر حمزة
مدر�س

م.منال البزور
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

اأ.د. مو�صى الربغوثي
اأ�ستاذ

اأ.د. كايد اأبو �صفية
اأ�ستاذ
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كلية العلوم

قسم الكيمياء

م.اإينا�س حممود
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

د. عبداهلل �صالح
ا�ستاذ م�سارك

د. زاهر غرايبة
ا�ستاذ م�ساعد

د. جعفر عبدالنبي
ا�ستاذ م�ساعد

د. حازم عمارنه
ا�ستاذ م�ساعد

د. ماجد �صتيوي
حما�سر متفرغ براتب ا�ستاذ م�ساعد

د. هاجم بطاينة
حما�سر متفرغ براتب ا�ستاذ م�ساعد

م.ندى ال�صاخن
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد
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روان علي عبد املنعم اماين حمزه يا�صر من�صور
احل�صان" "اجلريري 

ان�س ابراهيم علي عمران

و�صام الدين يو�صف عبدالرحيم كراجهالنا با�صم حممد احلوراين هدى ع�صام يو�صف حماد

�صل�صبيل �صاكر فا�صي احل�صبان

زهرة" "�صليمان  ع��ل��ي  ي��و���ص��ف  اح��م��د 
ا�����ص����ي����ل م�����������روان ع����ل����ي ال���ق���وا����ص���م���ة
ح���م���زة ع���ب���دال���ك���رمي حم��م��د ال��ف��ق��ي��ه
دع������اء ���ص��ل��ي��م��ان ����ص���امل اب�����و ���ص��م��ا���س
دي�����ن�����ا زه����������دي حم����م����د ال����ف����ق����ع����اوي
اخل���اي���ل���ة اهلل  ع����ب����د  ب�������ال  ران�����ي�����ا 
غ����ن����ي����م داود  ح���������������ص�������ام  رائ������������������د 

ت����ي����ل����خ راغ�����������������ب  ن�������ا��������ص�������ر  روان 
زي�����ن�����ب ج���م���ي���ل ح�������ص���ن���ي اخل�������ص���ور
����ص���ام���ر ك�������ص���اب �����ص����ح����ادة ال���ع���ب���داهلل
������ص�����ه�����ى ب�������������ص������ام ع������ل������ي ال���������ص����رخ����ي
���ص��ي��م��اء ي���ا����ص���ني ع���ب���د ال����ق����ادر ا���ص��ع��د
ف�����ادي م���وف���ق ع���ب���دال���ك���رمي ال��ف��ق��ه��اء
ف������������������وؤاد حم������م������د ف������������������وؤاد ح�������ص���ني
حم�����م�����د زاه�����������ي ع����ق����ل����ه ال����ب����ا�����ص����ات

حم����م����د ����ص���ع���ي���د اح�����م�����د اب��������و زب���ي���د
حم���م���د ����ص���دق���ي ع���ب���دال���ف���ت���اح ����ص���ارة
م������رام ع����ب����دال����روؤوف حم���م���ود ج����راح
م���������اك ن�����������ص�����ال م�������ص���ط���ف���ى زاي�������د
ن����ورم����ي����ن����ا اجم��������د ع����ل����ي ال���ق�������ص���اة
ه��������ا حم�����م�����د دخ������ي������ل اخل��������وال��������دة
ي���ا����ص���م���ني اجم������د ت���ي�������ص���ري ����ص���ع���ادات
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حمود �صامي حمود الكفاويناية عبد الكرمي ا�صماعيل �صباح

اده���������م حم�����م�����ود ب�����اط�����ح ال�������ص���م���وط
ال�صرحان ب�صيب�س  عوي�صي  ام����واج 
دع������������اء ف��������������وؤاد ع�����ث�����م�����ان احل�����ج�����وج

ره�������������ام ع�������اك�������ف م�����������ص�����ب�����اح ج��������رار
ن��������ور �������ص������ع������ي������د  غ����������ال����������ب  روان 
���ص��ج��ى اح���م���د ع��ب��د ال���ف���ت���اح اجل����دوع
عروب �صاح الدين عبد الكرمي االمني

حم����م����د �����ص����ام����ح ف�����رح�����ان م�����ص��اق��ب��ة
م������ع������ن ع�������������ادل ع������ل������ي ال������دغ������ام������ني
ه����دي����ل غ���������ص����ان ام�������ني اب�������و ال�����ص��ب��ع
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ابراهيم فتحي ابراهيم القي�صي

متارا"حممد فتح"توفيق ابو غربيه

دميا جهاد احمد �صمرين

ريناد حممد ح�صني ال�صرمان

االء عبد احلليم ا�صماعيل داود

دانيه وليد مو�صى العمرى

روان عبدالنا�صر عزات الطويل

�صماح نافذ ح�صني النجار

ابراهيم ها�صم حممد جاد

جميل ح�صني حممد حامد

رنا عاطف حممد حممود

�صماح �صاهر ابراهيم ال�صعاده

بال مازن ابراهيم عبد الغافر

دعاء جمال عو�س عو�س

روند وليد خالد"احلاج ح�صن"

�صوار هاين احمد العمور

تخصص الكيمياءكلية العلوم
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�صريين حممد م�صباح العمرى

حممود احمد �صلمان جال

فرح غ�صان علي عمرية

هيثم يحيى حممد كعو�س

�صالح ن�صر فايز ابوبكر

مي�س رائد حممد جرب

جمد امين ر�صدى احل�صيني

يزن حممود حافظ ابو حردان

اح����������م����������د اك�������������������رم ام���������������ني ج�����������رار
ا������ص�����ام اح�����م�����د رف����ي����ف����ان امل�����ذه�����ان
ا�����ص����ال����ه اجم�������د ج����ري���������س ال����ط����وال
�����ص����ب����ان خ�����م�����ي�����������س  رم��������������زى  االء 
امي����������������ان ج��������م��������ال ف�������������رح ح���������ص����ني
اي���ن���ا����س اح���م���د ع��ب��د ال���ف���ت���اح ح�صني
اي�����ن�����ا������س ع�����������ادل اب������راه������ي������م امل����ل����ك
ح���������ص����ام حم�����م�����ود ح���������ص����ني ع���ث���م���ان
ح�������ا م������اه������ر ي�����ع�����ق�����وب اجل�����ع�����ربي
ح��������ن��������ان حم�������م�������د حم�������م�������د غ�����ن�����ام
ران��������ي��������ا اح������م������د ف����ل����ي����ح ال����ف����ق����ه����اء
رب���ي���ع ع���ب���دال���رح���م���ن اح���م���د ���ص��ال��ح
رج���������������اء ح�������������ص������ام حم������م������د ه���ل���ي���ل
رح�����م�����ه ع���������زام م�������ص���ط���ف���ى ال�����ع�����زام

رغ��������د ح���������ص����ام رم�����������ص�����ان ال���ب���ط�������س
���ص��ع��ريه اب�����و  ���ص��ل��ي��م  اب���راه���ي���م  روان 
روزي���������ت���������ا ان������������ور حم�����م�����د ال������زي������ود
������ص�����اره ع����ل����ي زه���������دى اب�������و ����ص���ام���ه
�صجى ابراهيم عبد الرحيم اخل�صراوي
�����ص����ه����د زي����������اد اب������راه������ي������م حم���ف���وظ
ط������������ارق خ������ال������د ح���������ص����ن ج������واب������ره
عبد الفتاح م�صعود عبد الفتاح م�صطفى
ع���ب���داهلل حم��م��د ع��ب��د اهلل ال��داد���ص��ي
ع������������ا حم��������م��������د ذي����������������ب ال��������غ��������ول
ع������م������ر ب������اج�������������س زك�����������ي امل�����ع�����اي�����ع�����ه
ع����ه����د ف���ي�������ص���ل م�������ص���ط���ف���ى دغ���ل�������س
غ��������اده �����ص����اح م����و�����ص����ى اب�������و غ���و����س
ق���ت���ي���ب���ه ر������ص�����ا �����ص����م����اره ال�������ص���رف���ات
ل�����������وؤي ح�������م�������دان م�����و������ص�����ى �����ص����ع����اده

ل��ي��ث حم��م��د ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����ص��ام��ه
م�����ال�����ك حم����م����د ح�������ص���ن اب�������و ب���اج���ة
حم����م����د ����ص���ل���ي���م ح�������ص���ن اب�������و خ�����ص��ر
حم����م����د ك�����م�����ال ر�����ص����م����ي ال�����دوي�����ك
م������رام ع����دن����ان حم���م���د اب�����و ال���ن���وا����س
م����������رح ف�������������واز م�����ق�����ب�����ل ال�����دب�����اي�����ب�����ه
م�������������رمي رائ����������������د حم�������م�������د ع�����ال�����ي�����ه
م��ه��ن��د حم��م��د ع��ب��دال�����ص��ام ���ص��ل��م��ان
ن���������ص����ال ع���ي�������ص���ى ف��������اح ال���ع���م���و����س
ن������ور ع���ب���د اجل�����ب�����ار ح�������ص���ني ح�����ص��ني
ه��دي��ل ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر خليل اب���و ع�س
وائ�������������������ل ول����������ي����������د ام���������������ني احل�����������اج
زغ������ل������ول ح���������ص����ن����ي  ج�������م�������ال  والء 
ول��������ي��������د حم������م������د ������ص�����ع�����ي�����د غ���������زال

تخصص الكيمياءكلية العلوم
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رنني حممود عبد احلميد عبد احلميد

فرح جمعه حممد جاد اهلل

�صروق فواز احمد اخلزاعله

هدى حامت ابراهيم حمامره

ا�صراء نافذ حجازى دعي�ساريج عو�س فندى هويدى

روان حممد فتحي خليل

مارلني �صالح نايف ال�صواعري

ح�صام الدين ح�صني احمد الرواجبهانوار احمد ذياب ال�صواعري حنني �صاهر خالد عو�س اهللبيان احمد ح�صن جابر

فرح احمد نعيم حبيب

وجدان حممد ح�صان املراعبه

تخصص الكيمياءكلية العلوم
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اح�������م�������د �����ص����ل����ي����م م�����ف�����ل�����ح ال�������ف�������راج
اح�����م�����د م�����وف�����ق اح�����م�����د اخل����زاع����ل����ة
ن������واف ع���ب���د اهلل اخل����وال����ده ا������ص�����راء 
ا�����ص����ي����ل م���ن�������ص���ور ع���ق���ي���ل م�����ص��اق��ب��ة
ع���ب���دال���ق���ادر م�����ص��ط��ف��ى  ج�������واد  االء 
ال���ك���ب���ب���ج���ي ف���ت���ح���ي  اهلل  ف����ت����ح  االء 
اجم����������������د ��������ص�������م�������ري ع��������ل��������ي ع������ي������اد
اي�����������ات �����ص����م����ري �������ص������ح������اده �����ص����ح����اده
اي����ن����ا�����س امي�������ن ي����و�����ص����ف ا����ص���م���اع���ي���ل
اي��������������ه ح�������������ص������ن ��������ص�������ام�������ه خ����ل����ي����ل
ب������������راءه ج�����م�����ال ا�����ص����م����اع����ي����ل ح��م��د
�صلبي م�صطفى  ال��روؤوف  عبد  ت�صنيم 
ث�����������ق�����������ل�����������ة اح�����������������م�����������������د حم�������م�������د
حمزة "ماجد / حجازي" رجب نا�صرالدين
ح����ن����ني حم����م����د اح�����م�����د امل����ج����دوب����ة
دع����������اء ع����ل����ي اب�����راه�����ي�����م ال���ن���ظ���ام���ي
ذك������ري������ات م������ام������ون زك������ري������ا خ���ط���اب
ال���������ص����ي����خ ع������ب������ا�������س  ي�����ح�����ي�����ى  رزان 

رق����ي����ه حم���م���د ع���ب���د ال����ف����ت����اح خ�����ص��ر
رن�������������اد حم������م������د اح�������م�������د م����ن���������ص����ور
���ص��ام��ي��ه ال���������رزاق  ع���ب���د  ع�������وده  روان 
������ص�����ال�����ح ذي��������������ب  حم�������م�������د  روىل 
����������ص���������اره و�������ص������ي������م اح�������م�������د ظ�����اه�����ر
�����ص����م����ر اح������م������د حم�����م�����د ع�����ب�����د اهلل
�صند�س نايف عبد احلميد ابو حمي�صن
���ص��ي��ف اهلل حم��م��د ع��ب��د ال���ق���ادر �صامل
���ص��ه��ي��ب خ����ل����دون ع���ب���دال���ق���ادر ع��م��ر
����ص���ي���اء ن���ع���م���ان حم���م���د اب������و ���ص��ن��ي��ن��ه
ع�������دي زي��������اد اب�����راه�����ي�����م اب�������و دوا��������س
غ��دي��ر ع��م��ر ع��ب��د ال�����روؤوف ال��ب��ريوين
ال��ف��اخ��وري م�صطفى  ي��ا���ص��ر  ف��اط��م��ة 
ف���ت���ح���ي���ه اك���������رم ح�������ص���ن اخل������وال������ده
ف��������رح حم����م����د حم�����م�����ود م�����ص��ط��ف��ى
الن����ا م���اه���ر ع��ب��د احل���اف���ظ ال��ت��م��ي��م��ي
م�����اي�����ا مم����������دوح �����ص����ل����ي����م����ان احل���ج���ه

م�صطفى م�صطفى  ا�صماعيل  حممد 
ابوال�صعود ال��ف��ت��اح  عبد  ع���ادل  حممد 
حم��م��د ع��ب��دال�����ص��ام حم��م��د ���ص��ال��ح
حم�����م�����د ع�������ق�������اب حم�����م�����د ال�������ف�������واز
حم�����م�����د ف�����������واز اح������م������د ����ص���ن���ب���اط���ي
حم�������م�������د من����������ر حم�������م�������د ع�������������دوان
حم�����م�����ود اح�����م�����د حم����م����د ال�����زغ�����ول
م����ي���������ص����اء ع����ب����ا�����س ج��������ال �����ص����ح����اده
م�����ي�����������ص�����اء ع�����ي�����������ص�����ى حم������م������د ج���رب
احمد" "ال�صيخ  جميل  جمال  ن�صرين 
ن���ه���ي���ل حم���م���د ع���ب���د ال���ف���ت���اح ح�����ص��ني
ن���������������ور ع��������ل��������ي ���������ص��������ال��������ح ن�����ا������ص�����ر
ن���������������ور حم��������م��������د ع���������������وين ع������و�������س
ن�����������������ورا اح���������م���������د خ���������ال���������د ي����ح����ي����ى
ه������دي������ل ������ص�����اه�����ر ع����ي���������ص����ى ح�������ص���ني
ه������دي������ل ع������م������اد حم�����م�����د اخل����ط����ب����اء
ه���������دي���������ل ي�������ا��������ص�������ر ذي��������������ب ج����ب����ي����ل
ي�����و������ص�����ف ������ص�����ام�����ي ك�������م�������ال ح���ج���ري

تخصص الكيمياءكلية العلوم
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كلية العلوم

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

د. عبد اللطيف الغزاوي
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

د.�صليم عبدالرحمن
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د.خالد اأبو التني
اأ�ستاذ

اأ.د.علي الكرمي 
اأ�ستاذ

د. لبنى تهتموين
اأ�ستاذ م�سارك

د.�صامل املالول
اأ�ستاذ م�سارك

د. مهند م�صاعدة
اأ�ستاذ م�سارك / تفرغ علمي

د. ع�صام قني�س
اأ�ستاذ م�سارك 

د. رنا الدجاين
اأ�ستاذ م�سارك
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كلية العلوم

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

د.بيان اأبو غزالة
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد اأبودية 
ا�ستاذ م�سارك/ اجازة بدون راتب

د. عماد ب�صول
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حممد ال�صملة
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد 

د.�صبا ال�صبيات
اأ�صتاذ م�صاعد

م. رجاء اأبو عيدة
مدر�س

م. نبيل مدلل
مدر�س

م. عبري فريج
مدر�س

م. ي�صرى ب�صي�صو
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. �صروق جرادات
حما�سر متفرغ  برتبة مدر�س م�ساعد

م. حنان العبيد
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. ن�صرين عبداهلل
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد



65

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيويةكلية العلوم

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص العلوم احلياتية

عبد اهلل جهاد �صالح الق�صاهبلقي�س حممد �صامل الزواهره �صحى نايف قا�صم ابو مراد

م���رع���ي اهلل  ع����ب����د  ع������دن������ان  اح�����م�����د 
ال������ه������واوره ت�����رك�����ي  اب�����راه�����ي�����م  االء 
احل���ل���ي���م ع����ب����د  ف���ت���ح���ي  ج����م����ال  االء 
ام������ي������ه ا������ص�����ام�����ه ع�����ل�����ي اجل�������ال�������ودي
امي�����������������ان اح���������م���������د ع�������������وين ع����ب����ي����د
اي������ن������ا�������س حم�����م�����د اح������م������د ع���ن���وق���ة
ب������راءه م���وف���ق ع��ب��د احل��ل��ي��م اخل��ط��ار
داود حم�������م�������د  ��������ص�������اب�������ر  دان����������ي����������ه 
دمي���������������ا زي������������������اد حم��������م��������د ������ص�����ب�����اح

ذك���������������������رى حم���������م���������د ف�����������������رج ف���������رج
رب������������ى ن���������ور����������س ع������ب������د االغ���������������وات
اب������راه������ي������م داود  �������ص������ام������ر  رن������������ا 
ي����ح����ي����ى ح���������������ص�������ن  رزق  رن��������������������اد 
خ����ل����ي����ل م���������ن���������ور  وج���������ي���������ه  روان 
احلمد اني�س"  "حممد  ام���ني  �صميه 
����ص���روق ع��ب��دال��ق��ادر ف����اح ال��ع��ج��ال��ني
�������ص������روق حم����م����د اب�����راه�����ي�����م ����ص���ايف

ع���ائ�������ص���ة ي���و����ص���ف ����ص���ال���ح اب���وب���اق���ي
ع��ري��ن ع��اي��د ع��ب��د ال���وه���اب ال��ن��م��وره
ك�����������رمي خ������ل������ف ك�����������رمي امل���������ص����اق����ب����ة
مرام ابراهيم "حممد عطيه" ال�صاخن
ن���������ور اح������م������د ت�����وف�����ي�����ق اب���������و ح���م���ي���د
ن�������ور ن����ائ����ل دروي�������������س اب�������و ال����دي����وك
ه����ب����ه ع�����م�����ران حم����م����د اب�������و ع����م����ران
ه�����ب�����ه ي�����و������ص�����ف ح�������م�������دان اب���������و دي�����ه
ه�����ي�����ا ري��������ا���������س جم�������اه�������د ح�����م�����دان
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية كلية العلوم

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص العلوم احلياتية

دولت احمد حممود �صليمانايه منذر احمد ال�صافعي بتول يا�صني علي عبد احلافظ

�صهد ابراهيم خليل النابل�صيرهام خلف فاح امل�صاقبة يا�صمني في�صل م�صلم اجلعبهرويده خ�صر احمد القوا�صمي

�����ص����ل����ب����ي داود  م���������اج���������د  اري�����������������ج 
ا��������ص�������ام ط������اه������ر ف���������ص����ل ال�������ص���ل���ب���ي
ا�����ص����م����اء خ���م���ي�������س ن���ظ���م���ي ���ص��ل��ي��م��ان
ا������ص�����م�����اء ذي���������ب ح���������ص����ن ق�����وادي�����������س
ا�����ص����ي����ل م�����اه�����ر اح�����م�����د ال����ع����وام����ل����ه
ام�����ن�����ه اب�����راه�����ي�����م ع�����زم�����ي دروي�����������س
ب���ي���ان حم��م��د ع��ب��د ال���رح���م���ن حممد
مت�������ام ع����ا�����ص����ف �����ص����ال����ح ال���ك�������ص���واين
ح��ن��ان م�����ص��ط��ف��ى اح��م��د ال��ط��ن��ط��اوى
خ���������ت���������ام ف������������������واز خ������ل������ي������ل دغ�������������س
�صالح" "ال�صيخ  اهلل  عبد  خ��ال��د  رب��ى 
ال����ك����ن����ان����ي����ه ذي��������������اب  ع������ل������ي  رزان 

رن������������������اد اح���������م���������د حم�������م�������د ج������اب������ر
زي�������������اد ع���������������������ارف  ذي�����������������ب  روان 
"حممد يحيى" زك��ري��ا اب��و بكر روب��ي 
ملكاوى حممود  الرحمن  عبد  �صجى 
����ص���ريي���ن م����اج����د اح����م����د ال���ع���م���ارن���ه
�صدى عبد احلليم عبد الفتاح املهريات
���������ص��������روق ح�����������ص�����ني ج��������رب ال�����ن�����ج�����ار
ع���زال���دي���ن ح���م���ادة ف����اح اب����و دل��ب��وح
غ�����ي�����داء ����ص���ل���ي���م���ان ع����ب����د اب�������و دول�����ه
ف�����اط�����م�����ه ق�����ا������ص�����م ع������������وده ع����ف����ان����ه
ف���������رح ������ص�����اط�����ع اح������م������د ال�����رو������ص�����ان
حم���م���د اي��������اد ع���ب���د ال����رح����ي����م ����ص���امل
حممد ح�صن "حممد علي" خري�صات

حم�������م�������د روم�����������������ل م������ف������ل������ح ف����������راج
حم�����م�����د م���������ص����ب����اح م�����و������ص�����ى ج����اب����ر
م��������روه حم����م����د ع����ط����وه اب�������و ي���اب�������س
م��ه��ا ع��ب��د ال���رح���ي���م م��و���ص��ى اب����و زي��د
م���ي�������ص���اء ح�������ص���ني ع���ب���د اب�����و ال�����ص��ع��ود
ن����ادي����ن حم���م���د ح�������ص���ني اب������و ق���اع���ود
ن�����ص��ري��ن ع��ب��د احل��م��ي��د ع���ي���اد ال���ربى
ن�����������ص�����ي�����م ح�������������ص������ن ع�������ل�������ي ح���������ص����ني
ن�����ور حم���م���د ع���ب���د ال����ق����ادر ظ���واه���ره
ن���ي���ف���ني ان��������ور ن������ور ال�����دي�����ن ق��ط��ب��ان
�صويلم توفيق  حممد  م�صطفى  هبه 
القطناين احمد  الرحمن  عبد  يون�س 
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيويةكلية العلوم

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

اي����������ة اح�������م�������د ج�������������زاع ال����ن����ع����ي����م����ات
ج�����م�����ان�����ه ج������ربي������ن اح������م������د م����زه����ر
دانيه عادل حممد يا�صر نا�صر الدين

دع�����������اء ح���������ص����ن ع�����ل�����ي ال����ه����م���������ص����رى
رن�������ي�������م ح�����������ص�����ني حم������م������د حم����م����ود

������ص�����اج�����دة حم����م����د حم�����م�����ود ح�����ص��ن
����������ص���������ارة حم������م������د خ������ل������ف ال�������زي�������ود
ي��ا���ص��م��ني ن��ا���ص��ر ع��ب��د ال��رح��م��ن ذي��اب

تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية

العنود عاكف حممد اجلاد

ريان عبد اهلل حممد املعاين

ها غ�صان �صاري الزقيلي

براء خليل ح�صني ابو ال�صمن

قمر �صامي عبدالكرمي ال�صمايلة

ايه عمر �صفيق ابو خليل

�صامي ح�صن علي املكاحله

رغد حممد احمد الهندى

حممد تي�صري م�صطفى العي�صاوى
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية كلية العلوم

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية

اميان عبد اهلل عبد احلميد احلناقطه
�صليمان الرحمن  عبد  حممد  امي��ان 

داودع����ا�����ص����م ح���������ص����ن اح�����م�����د ه���ي���اج���ن���ه اب����������و  اح�������م�������د  ج�������ه�������اد  ل�����ي�����ث 
م�������ه�������ا اح���������م���������د ع�������ل�������ي امل������وم������ن������ي

عفاف �صامل عبد الكرمي ابو كف
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيويةكلية العلوم

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية

نريمني ب�صام"حممد عا�صور"الزغرياحمد خليل ابراهيم الهندى ان�صام بكر �صامل الطيار

ع���ن���اي���ه اب��������و  ح���������ص����ني  حم����م����د  االء 
ابراهيم را�صم" احمد  "حممد  ام��اين 
ج��������واه��������ر حم�����م�����د ن�����ا������ص�����ر ج��������وده
ح������ن������ني اي��������������اد ع���������دن���������ان �����ص����م����وط
ره�������������ام ي������ا�������ص������ر ع������ب������د ال����ط����ف����ي����ل����ي
ال�������ص���دي���ف���ات م���و����ص���ى  حم���م���د  روان 

�����ص����ن����د�����س ن�����ا������ص�����ر ي����ح����ي����ى ال�����ع�����زه
غ�����������رام ب�����������ص�����ام ب������اط������ح ال���������ص����م����وط
ل��ق��م��ان ع��ب��د احل��ك��ي��م حم��م��د ���ص��ال��ح
مل�����������ى ج��������������ال ع�������ل�������ي احل�����ن�����ي�����ط�����ي
جم�������د ر������ص�����ي�����د ع�����ل�����ي اب���������و غ���وي���ل���ه
م������ل������ك اي��������������اد ج�������م�������ال ال����ت����م����ي����م����ي
م���ه���ا ع���ب���د ال�������ص���ام ي���و����ص���ف ا���ص��ت��ي��ت��ه

م����ي���������س ه��������اين م����ل����ي����ح ال�������ص���ع���ي���دى
ن������������ورا ا������ص�����م�����اع�����ي�����ل ع�����ل�����ي ح���������ص����ان
ه����ب����ة حم�����م�����ود اح�����م�����د ال�������زواه�������رة
ي��ون�����س �صقر"  "احمد  ع����اء  ه��دي��ل 
ه��������ا غ�������������ص������ان ذي�����������ب ال���ك���ع���ي���ب���ن���ي
و������������ص�����������ام ي�������و��������ص�������ف ذي�����������������اب ت����ي����م
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية كلية العلوم

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية

غدير مو�صى عياده ابو عو�س

مها علي مطيع �صماره

حممد �صاكر حممد حيمور

هديل هاين ابراهيم ابريو�س

االء حممد عبد املجيد عفانهاخا�س عي�صى حممد"�صامل العو�س" ا�صام يحيى علي النعامنة

فرح عماد حممد ابو �صمره

نارميان �صمري احمد �صالح

رميا نظام جربيل اجليايندانه ا�صامه حممد بركات غدير خالد �صامه البلويرمي عادل ذياب ابو ارقيق

مروه عبد املهدي عبد اهلل احلوامده

هناء اني�س ح�صن م�صلح
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الهندي يو�صف  النا�صر  عبد  اح���ام 
اح������م������د ع�����ل�����ي اح������م������د احل����ن����اي����ن����ه
ا����ص���ي���ل اب����راه����ي����م اح����م����د ال���داب���وق���ي
اي�����ن�����ا������س ع�����ل�����ي خ����ل����ي����ل احل���������ص����ن����ات
الدالبيح عمر" احمد  "حممد  ب��راءه 
ت���������ص����ن����ي����م زي������������اد ع�����ط�����ا امل�������واج�������ده

زي������������اد ن��������وم��������ان ذي����������ب ال�����غ�����وي�����ري
���������ص��������اج��������ده ج��������ه��������اد اح��������م��������د غ����ن
�����ص����اج����ده حم����م����د ج���م���ي���ل دوي�����ك�����ات
ع���ب���ري ���ص��م��ي��ح ع��ي�����ص��ى اب������و خ�����ص��ره
ع��������م��������ر زه���������������ري حم��������م��������د اح������م������د
ع�����ه�����ود غ���������ص����ان اب�����راه�����ي�����م ح�������ص���ان
ل�����ي�����ث ن������اي������ل حم������م������ود ال���������ص����رع����ه

ل����ي����ن����ا حم������م������ود ع�����ل�����ي ال��������زواه��������رة
ن��������������ور �������ص������م������ري ر������������ص�����������اد و��������ص�������اح
ه�����ال�����ة ن���ع���ي���م ع����ب����دامل����ع����ط����ي ال������اال
ه������ب������ه ح�����������ص�����ن �������ص������ام������ه ال�������زي�������ود
ي��ا���ص��م��ني اح���م���د ع���ب���د اهلل ج������رادات
ي�����������ص�����رى ر������ص�����ي�����د رب������ي������ع ال�����ت�����وات�����ي

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيويةكلية العلوم

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
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قسم المواد العلمية المساندة

د. فرا�س بني اأحمد
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

م. مروة عليان
مدر�س

م. اآيات ال�صديفات
مدر�س

م.غدير غرال
مدر�س م�ساعد

م. عدي القرعان
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

م. وفاء املعايطة
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

م. اآالء البطاينة
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

م. هتاف ناطورية
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

م. عاء عبيدات
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

م. �صناء الزغول
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

م. مي�صاء اخلزاعلة
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

م. اآالء ابو �صرحان
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

م. بيان الهزامية
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد
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خريجو الماجستيركلية العلوم

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

اب���و �صعيليك ال���ك���رمي  امي����ان ع��ل��ي ع��ب��د 
اي��������ن��������ا���������س ��������ص�������ال�������ح ح�������م�������د م�����ا������ص�����ي

ب�����������������راءة اح�������م�������د ع�����ي�����������ص�����ى ع������ط������ااهلل
�����ص����ام����ر ك���������ص����اب ������ص�����ح�����ادة ال����ع����ب����داهلل

م�������������ص������ط������ف������ى ح���������������ص�������ن حم��������م��������د ه�����م�����ا������س

�����ص����ن����اء ف����ت����ح م�����ع�����روف ع����ب����د ال���ل���ط���ي���ف
ان������������������وار ������ص�����ل�����ي�����م�����ان ف������������اح ع���ي�������ص���ى

�صعيليك اب����و  ج��م��ع��ه  ع��ب��دال�����ص��ام  االء 
ن���������ص����ري����ن ا�����ص����م����اع����ي����ل ج���م���ع���ة ع�������دوان

ه�������دي�������ب زارع  ع����������ل����������ي  حم����������م����������د 
ه������ب������ه ج��������م��������ال حم��������م��������ود ال����ع���������ص����ل����ي

ي���ا����ص���م���ني ف��ي�����ص��ل اب����راه����ي����م اب�����و ن�����ص��ار
م���������ن���������ار خ������ل������ي������ل ي�������و��������ص�������ف ��������ص�������وان

ان�����������������������������������س ع���������������������������ص�������������ام من��������������������ر ع��������������������واد

رج�������������������������������ا م�������������������اه�������������������ر م����������������ن����������������ري ب����������������در

تخ�ص�ص الفيزياء التطبيقية

تخ�ص�ص الكيمياء

منى �صريف م�صطفى الهندي
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دع��������������������اء حم��������م��������د ع������������ب������������داهلل ال���������������ص�������ويل

الربي عياد  عاء عبداحلميد 

خريجو الماجستيركلية العلوم

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

ا������ص�����راء ج����ربي����ل اب����راه����ي����م اب������و ����ص���ورة
ال��������ه��������ام اب�������راه�������ي�������م اح�������م�������د ال�������زي�������ود

ب������������ال ا�������ص������ع������د حم������م������د اب�����وه�����ن�����ي�����ة
حم����م����د م�������ص���ط���ف���ى ����ص���ل���ي���م���ان حم��م��د

اب�������ت���������������ص�������ام ع�������م�������ر خ������ل������ي������ل ا��������ص�������ان
ان���������������������س ب���������������ص�������ري ج�������م�������ع�������ة ج����م����ع����ة
ب����ي����ان ����ص���ال���ح ����ص���ت���ي���وي اب������و ���ص��ع��ي��ل��ي��ك
حت�������ري�������ر ح��������م��������دان حم�����م�����د ح�����م�����دان
ع�����ص��اف اب������و  ����ص���ل���ي���م���ان  اهلل  ع���ط���ا  رزان 

ر��������������ص�������������ا ك�������������اي�������������د ع�������������ام�������������ر غ�����ي�����ث
��������ص�������ايل حم������م������د غ��������������ازي ال�����ع�����ب�����ي�����دي
غ�������دي�������ر ع�������و��������س حم������م������د ال����ن����ع����ي����م����ي
ل���ي���ن���ا �����ص����ل����م����ان ح������م������دان اب��������و حم������ارب
م������ن������ار غ�����������ازي ع�����ب�����دال�����رح�����ي�����م م�������وايف

تخ�ص�ص العلوم احلياتية
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د. خلود العمو�ش
عميدة الكلية

د. �شادي نعامنة
نائب العميد

د. غيداء بلتاجي
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة

كلية اآلداب
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كلية اآلداب

النبذة:
تعد كلية الآداب من اأقدم كليات اجلامعة ؛ حيث ن�شاأت عام 1995 ، وهو عام افتتاح اجلامعة الها�شمية .  
وكانت جزءا من كلية العلوم والآداب، ثم ما لبثت اأن انف�شلت عنها يف العام الدرا�شي 2006/2005 لت�شبح 

كلية م�شتقلة منذ ذلك احلني .
ور�شالة كلية الآداب تتلّخ�ش يف تقدمي املعرفة املت�شلة باللغات والعلوم الإن�شانية والجتماعية للطلبة 
على  يعمل  مبا  الإن�شانية  احلياة  يف  وتوظيفها  املعرفة،  هذه  وتنمية  الآداب،  فروع  �شتى  يف  والدار�شني 

الرتقاء بها وتهذيبها، وامل�شي بها نحو مدارج الإبداع.
وت�شم الكلية يف ثناياها هذا العام الدرا�شي 2017/2016 الأق�شام التالية:

ق�شم اللغة العربية واآدابها .. 1
ق�شم اللغة الإجنليزية واآدابها.. 2
ق�شم العلوم الإن�شانية والجتماعية.. 3
ق�شم املواد الإن�شانية امل�شاندة  )وهو ق�شم خدمي م�شوؤول عن تن�شيق متطلبات اجلامعة الختيارية . 4

والإجبارية يف جمالت العلوم الإن�شانية والجتماعية.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية : 
* البكالوريو�س:   

 - متنح الكلية درجة البكالوريو�ش، وذلك بواقع )132( �شاعة معتمدة، يف اأربعة تخ�ش�شات هي :
اللغة العربية واآدابها .. 1
اللغة الإجنليزية واآدابها .. 2
العالقات الدولية والدرا�شات ال�شرتاتيجية الذي يطرحه ق�شم العلوم الإن�شانية والجتماعية. . 3
الأدب والدرا�شات الثقافية الذي يطرحه ق�شم اللغة الإجنليزية واآدابها. . 4
 

* املاج�ستري:   
 - مينح ق�شم اللغة العربية درجة املاج�شتري يف تخ�ش�شي:

• اللغويات: م�شار الر�شالة.	
• الأدب والنقد: م�شار الر�شالة.	

وذلك بواقع )33( �شاعة معتمدة .
 - مينح  ق�شم العلوم الإن�شانية والجتماعية درجة املاج�شتري يف تخ�ش�ش:  "درا�شات ال�شالم والنزاعات" 

بالتعاون مع جامعة )ال�شالم( التابعة لالأمم املتحدة. وذلك بواقع )33( �شاعة معتمدة .
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- مينح ق�شم اللغة الإجنليزية واآدابها درجة املاج�شتري: يف اللغة الإجنليزية يف م�شار الر�شالة وتخ�ش�شات 
)الأدب، اللغويات، الرتجمة(، وذلك بواقع )33( �شاعة معتمدة.

* الدكتوراه:   
)اللغة  م�شارين:  يف  واآدابها  العربية  اللغة  تخ�ش�ش  يف  الدكتوراه  درجة  العربية  اللغة  ق�شم  مينح   -  

والنحو، والأدب والنقد( م�شار الر�شالة بواقع )54( �شاعة معتمدة.

أهداف الكلية : 
• اإعداد جيل قوي ال�شخ�شية، رفيع اخللق، را�شخ العقيدة، موؤمن بوحدته الوطنية، مدرك انتماءه 	

لأمته العربية ذات الثقافة واحل�شارة املجيدة. 
• اإعداد الكوادر املتخ�ش�شة يف حقول العلوم الإن�شانية واللغات، وفقاً لحتياجات املجتمع ومتطلبات 	

املتعددة مما  امليادين  وقواعد تطبيقاتها يف  العلمية،  والثقافة  باملعرفة  وتزويد خريجيها  تنميته، 
ي�شمن للخريج القدرة على املناف�شة يف احل�شول على عمل منا�شب عقب التخرج. 

• حتتاجه 	 فيما  والإ�شهام  ودوائرها،  الدولة  موؤ�ش�شات  يف  للعمل  الآداب  فروع  يف  املتخ�ش�شني  اإعداد 
الدولة واملجتمع من درا�شات وبحوث . 

• املحافظة على اللغة العربية لغة القراآن املجيد، وتثبيت اأركانها وتو�شيع البحث فيها. 	
• تطوير تدري�ش اللغة الإجنليزية مبا يتنا�شب مع املعايري الدولية . 	
• لرفع 	 املتنوعة  التخ�ش�ش  حقول  يف  املجتمع  وخدمة  امل�شتمر  التعليم  برامج  يف  الفعال  الإ�شهام 

م�شتوى اأداء اخلريجني والعاملني والإ�شهام يف تنمية املعارف العلمية والعملية عن طريق الربامج 
املتعددة املت�شلة بالآداب. 

• جمالت 	 ويف  املجتمع  خدمة  يف  الوطنية"  "الرتبية  ملفاهيم  والتطبيقي  العملي  اجلانب  تطوير 
احلياة العملية.

• تعزيز مفاهيم التوا�شل واحلوار. ومتكني الطلبة من امتالك اأدواتها مبهارة.	
• تر�شيخ قاعدة البحث العلمي والدرا�شات العليا يف جمال الآداب والعلوم الإن�شانية.	

الكادر األكاديمي واإلداري : 
بلغ اأع�شاء هيئة التدري�ش يف الكلية )63( ع�شواً من خمتلف الرتب الأكادميية . وبلغ عدد اأع�شاء الهيئة 

الإدارية )11( اإدارياً .  
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طلبة الكلية : 
مرحل:  يف    2017/2016 اجلامعي  العام  خالل  وطالبة  طالباً   )2424( الكلية  يف  الطلبة  عدد  يبلغ 
البكالوريو�ش، واملاج�شتري، والدكتوراه . فيما بلغ عدد اخلريجني فيها )5925( يف مرحلتي البكالوريو�ش 

واملاج�شتري.  

تميز الكلية : 
وم�شاركة  عاملية،   ومنظمات  هيئات  دولية من  على جوائز  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  ح�شول عدد من 
عدد كبري من اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف جلان وجمال�ش عاملية تعنى بالتميز الثقايف والأدبي والعلمي 
على امل�شتوى الوطني والدويل، كما اأن لهم م�شاركات يف املوؤمترات الدولية والإقليمية. وبع�شهم لديه 

اإ�شدارات اإبداعية يف جمال ال�شعر والق�شة والرواية واأعمال النقد الأدبي. 
كما تتميز الكلية بوجود خمتربات اللغات املحو�شبة، وهي جمهزة بكل ما يلزم من اأجهزة لإجناح مهارات 
الن�شاطات  خالل  من  املحلي  املجتمع  على  بانفتاحها  العام  هذا  الكلية  متيزت  كما  اللغوي.  التوا�شل 
والتعليم/  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  الكلية  نفذته  الذي  "خطوة"  م�شروع  اأبرزها  ومن  التطوعية، 
الكلية، وعقد  التي تطرحها  التفاعلي يف الربامج الدرا�شية  التعليم  الثانية، وبرنامج  الزرقاء  مديرية 
ا�شتملت على جوانب  للطلبة اخلريجني   الكلية  التدري�ش يف  هيئة  اأع�شاء  علمية تطوعية من  دورات 
تطبيقية لتطوير اجلوانب املهارية التي تلزمهم ا�شتعداداً ل�شوق العمل،  كذلك اإطالقها م�شابقة "اأوملبياد 
ثقافية  عالمة  الآداب  كلية  حتت�شنها  والتي  القراءة  ومقهى  �شبيل  عابر  مكتبة  وتعد  العربية"،  اللغة 
فارقة على م�شتوى اململكة،  ومتيزت كذلك بطرح خطط جديدة لتخ�ش�شات الآداب تواكب اأحدث الروؤى 
الكفاية  امتحان  يف  الثاين  املركز  الكلية  وحققت   ، واللغات  والجتماعية  الإن�شانية  العلوم  جمالت  يف 

اجلامعية يف نتائج الف�شل الدرا�شي الأول 2017/2016. 
 

تطلعات الكلية المستقبلية : 
• علم 	 ذلك  ومن  واللغات،  والجتماعية  الإن�شانية  العلوم  جمال  يف  التطبيقية  بالدرا�شات  الهتمام 

اللغة التطبيقي والل�شانيات احلا�شوبية وغريها . 
• التو�شع يف خدمة املجتمع من خالل املجالت التي تندرج يف اإطار العلوم الإن�شانية والجتماعية  . 	
• ا�شتكمال احل�شول على العتماد اخلا�ش لبع�ش التخ�ش�شات التي تطرحها كلية الآداب . 	
• عقد التفاقيات مع الدول الإ�شالمية التي يرغب اأبناوؤها يف درا�شة اللغة العربية. 	
• عقد التفاقيات مع الدول الإ�شالمية التي يرغب اأبناوؤها يف درا�شة اللغة العربية.	
• هيئة 	 اأع�شاء  لرفد  الدكتوراه  درجة  على  للح�شول  عريقة  جامعات  اإىل  املبعوثني  من  عدد  اإيفاد 

التدري�ش يف الكلية.
• طرح برناجمني للدبلوم العايل يف " اللغة العربية للمتخ�ش�شني يف ال�شريعة والقانون" و " تعليم 	

العربية للناطقني بغريها".
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جمل�ش الكلية

الدكتور �شادي نعامنة
نائب العميد

الدكتورة غيداء البلتاجي 
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة يف كلية الآداب

الأ�شتاذ الدكتورة ثناء عيا�ش
رئي�س ق�شم اللغــة العربيـــــــــــة واآدابهـــا

الدكتور نا�شر جابر
القائم باأعمال رئي�س ق�شم امل�اد الإن�شانية امل�شــاندة

الدكتور يحيى العلي
القائم باأعمال رئي�س ق�شم العل�م الإن�شانية والجتماعية

الدكتور با�شل م�شاقبة
القائم باأعمال رئي�س ق�شم اللغة الإجنليزية واآدابها

الأ�شتاذ الدكتور عمر �شحادة
ممثل ق�شم اللغة العربية واآدابها
الدكتور عماد اخلوالدة

ممثل ق�شم اللغة الإجنليـزية واآدابهـــــــــــا
الدكتور عبد احلميد اأبو �شيني 

ممثل ق�شم امل�اد الإن�شانية امل�شاندة
الدكتور رعد العواملة

ممثل ق�شم العل�م الإن�شانية والجتماعية

حمد اهلل الرحيبة       
اميان اجلندي

لرا خليل
نادرة احلجازين

خلود ال�شقريات
نهى اخلزاعلة
�شها اخلوالدة
نوال �شديفات

ن�شاأت الدلبيح
قا�شم امل�شارفة
�شهم الطراونه

الدكتورة خلود العمو�ش
رئي�شة املجل�س

الإداريون
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كلية اآلداب

اأ. د. جمال مقابلة 
اأ�شتاذ/اإجازة بدون راتب

اأ. د. م�شطفى عليان 
اأ�شتاذ

اأ. د عمر عبداهلل احمد �شحادة  
اأ�شتاذ

اأ. د. اميان حممد اأمني الكيالين
اأ�شتاذ

اأ.د. اآمنة �شالح الزعبي 
اأ�شتاذ

اأ. د. ثناء عيا�ش 
رئي�س الق�شم / اأ�شتاذ

قسم اللغة العربية وآدابها
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كلية اآلداب

اأ. د. عبد البا�شط الزيود 
اأ�شتاذ

اأ. د. منري تي�شري �شطناوي 
اأ�شتاذ / اجازة تفرغ علمي

اأ. د. م�شلح عبد الفتاح النجار 
اأ�شتاذ

د. ليلى العمري 
اأ�شتاذ م�شارك

اأ. د. زهري عبيدات 
اأ�شتاذ

د. نا�شر جابر
اأ�شتاذ م�شارك

اأ. د. حممد اخلاليلة 
اأ�شتاذ

د. علي م�شطفى ع�شا
اأ�شتاذ م�شارك / اجازة تفرغ علمي

د. عي�شى برهومة 
اأ�شتاذ م�شارك

قسم اللغة العربية وآدابها
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كلية اآلداب

د. حممود اأحمد احللحويل 
اأ�شتاذ م�شارك

د. خلود ابراهيم العمو�ش 
اأ�شتاذ م�شارك

د. يو�شف حممود عليمات 
اأ�شتاذ م�شارك

د. رائدة حممود اخوزهية 
ا�شتاذ م�شاعد 

د. فاطمة ح�شن ال�شراحنة 
ا�شتاذ م�شاعد 

د. ريا�ش اأبو الهول 
ا�شتاذ م�شاعد 

د. اأحمد احل�شن 
ا�شتاذ م�شاعد 

د. حممود العزام 
حما�شر متفرغ برتبة ا�شتاذ م�شاعد 

د. ابراهيم الدهون 
حما�شر متفرغ برتبة ا�شتاذ م�شاعد 

قسم اللغة العربية وآدابها

د. نهلة ال�شقران 
ا�شتاذ م�شاعد 
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الء عبد الفتاح بدوى ابو رعيه

�شاميه حممد فار�ش النعيمي

اميان حمود احمد الزواهره

عروب يو�شف رخي�ش الدهيثم

امنه احمد حممد ابو عوده

عبد اهلل عماد احمد البنا

وئام ا�شامه عبا�ش عدوىهديل حممود " حممد �شعيد " ابو مراد وفاء زياد عبد الفتاح الهم�شرى

اآ�شيا راتب عبدالرحيم امل�شطفى

نور اياد رم�شان الزبط

قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

ا�����ش����م����اء خ����ال����د �����ش����وع����ان ال����ن����وي����ران
ام������اين ان������ور ن�����ور ال����دي����ن ال��ق��ا���ش��ي
ان���������وار حم���م���د اب����راه����ي����م اب������و ع��ل��ي
امي��������ان �����ش����ال����ح حم����م����د ال����رواج����ب����ه
ب����ي����ان حم���م���د ����ش���ل���ي���م���ان اب������و ي��ح��ي��ى
ح��م��ود ب��ن ع��ل��ي ب��ن ح��رب��ي الظفريي
ح����ن����ان حم����م����ود م���و����ش���ى ال�����زواه�����ره
ح����ن����ني ����ش���ب���ح���ي �����ش����ام����ي اب��������و ب��ك��ر

الك�شا�شبه امل���ه���دى  ع��ب��د  ع����ادل  دان���ي���ا 
دان�������ي�������ه حم������م������ود حم�����م�����د ق���������ش����وع
دع�����������اء خ������ال������د م�����و������ش�����ى ال�������ع�������ودات
ران���������ي���������ه ع������م������ر ع������ل������ي خ����ري���������ش����ي
رح���م���ه خ���ال���د ����ش���الم���ه ال�����ش��ب��ح��ي��ني
�����ش����ح����ر اب�����راه�����ي�����م ف��������رج ال����ن����م����ران
�����ش����اك����ر �����ش����ام����ن ف��������الح ال�������ش���ب���ي���ل���ه
�����ش����ه����د م����ه����ن����د حم����م����د اب��������و ع��ب��ي��د

����ش���ف���اء ج���اب���ر حم���م���د اب�����و حم��ف��وظ
ع���������ادل زه�����������ران ا�����ش����م����اع����ي����ل ع������وده
ف��������ال��������ح راف����������������ع ف��������ال��������ح ال��������ده��������ام
م����������������رام م��������ن��������ذر زه�������������ري ������ش�����ربى
م����������رح اب�������راه�������ي�������م ت�����ي�����م ال����ه����رب����ل����ه
م������روه حم���م���د ���ش��ل��ي��م��ان اب�����و ���ش��ن��ني
نفني عبد املالك عبد الكرمي ابو جامع
����ش���ل���ه اب����������و  ح���������ش����ني  غ������ال������ب  ولء 
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ا�شالم خلف حمدان الدعجه

فوؤاد عالوي فريوان العجالني

عبدالرحمن م�شطفى احمد ابو خ�شبه

منار زيد خالد ابو حمور

داليا عماد عبد الروؤوف اللحام

لنا علي "حممد كامل" عماره

وفاء حمد جمعه ابو را�شين�شر حممد ح�شني ال�شلع

فرح في�شل احمد �شليم

مي�شاء علي حممود الرواجبه

قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

اح�����م�����د ج���م���ع���ه �����ش����الم����ه ال������ع������ودات
اح�����م�����د ن����������واف اح�����م�����د ال�������زواه�������ره
ا�������ش������راء حم����م����د خ���ل���ي���ل اب�������و ���ش��ي��ف
ا���������ش��������الم ن�������ه�������اد ي�����ا������ش�����ني ي����ا�����ش����ني
امي���������ان حم����م����د ������ش�����امل امل���ح���م���دي���ن
ب��������������الل �����������ش����������ادق حم�������م�������د ع�����ي�����اد
ح����م����زه ع���م���ر حم����م����ود ال���ع���ق���رب���اوى
���������ش��������اره ف�������اي�������ز حم������م������د ال�������غ�������روز

��������ش�������ام�������ر ع��������������وين اح���������م���������د ع�������الم
����ش���ي���م���اء خ����ال����د حم����م����ود اب������و ����ش���واد
�����ش����ه����ي����ب ج����م����ع����ه ع�����������واد احل�������ش���ن
ع���ام���ر ���ش��ل��م��ان ح���م���دان اب����و حم���ارب
اخلاليله اهلل  عطا  اهلل  رزق  اهلل  عطا 
ع���ف���اف ب�������ش���ام ع���ب���د اجل����اب����ر امل�����ش��امل��ه
ع���ف���اف حم���م���ود ف�����ش��ي��ل ب���ن���ي خ��ال��د
غ������دي������ر وائ������������ل م�����و������ش�����ى دع����ب����ا�����ش
ف�����اط�����م�����ه ������ش�����ال�����ح اح������م������د الق���������رع

ف�������دوى اب����راه����ي����م حم���م���د ب��ال���ش��م��ه
ف���������دوى �����ش����ال����ح حم����م����د ال����ن����وي����رى
مل��ي�����ش ج���م���ال ع���ب���د ال����ه����ادي ال�����ش��ي��خ
ل����ي����ن����ا خ������ال������د حم������م������ود ����ش���م���ي���دى
م������اري������ا ي����ح����ي����ى حم����م����د امل�������ش���اق���ب���ة
حم����م����د �����ش����ام����ي حم�����م�����ود خ���الي���ل���ه
حم���م���د خم���ل���د حم����م����ود ال���ع���وي���دى
م������وؤي������د حم�����م�����ود ي����و�����ش����ف ال����ك����اي����د
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قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

جنان وائل احمد ابو �شافية

رانيا نايل حامت حناحنة

دينا با�شم قا�شم �شيخ ابراهيم

�شل�شبيل عوين احمد حرب

ا�شماء مطيع حامد م�شاداخال�ش �شمري مو�شى ياغي ا�شراء حممد عبد الرحمن حممد

ح�شام عماد ا�شماعيل قدح

�شعاد حممد اجلعربي

ب�شرى مو�شى حامد ابو يحيىا�شيل ا�شامه فالح ال�شمريه بكر عبداهلل مطلق العوداتالء �شحده مو�شى ابو حديد

را�شد حممد �شاهر خوالدة

�شابرين عبد الفتاح اديب ابو �شنينة
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قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

قتيبه عادل"احمد حمد""دار ابو احلاج"

معن يا�شر علي امل�شاعفة

حممد هاين تي�شري من�شي

منال كمال احمد حمدان

ليث انور عيله ن�شار

منال ا�شحاق خليل اجلوابرة

حممد يو�شف حممد ال�شفوري

مي�ش اكرم ح�شن ابو جبارة

اح�������م�������د حم�������م�������ود اح�������م�������د �����ش����ب����اح
ا���������ش��������راء ج����م����ي����ل م�����و������ش�����ى حم���م���د
املنا�شري ال��رح��م��ن  رات���ب عبد  ا���ش��راء 
ا����������ش���������الم اح��������م��������د غ���������������ازى ع���ل���ق���م
ا�����ش����م����اء اح����م����د ق���ا����ش���م اب������و ���ش��اي��ب
ا������ش�����م�����اء حم�����م�����ود اح�����م�����د ال�����زب�����ون
ا���ش��ي��ل و���ش��ف��ي ع��ب��د امل��ج��ي��د ال��ك��رامي��ة
ال����ع����ن����ود حم����م����د حم����م����ود اب�������و جن��ا
ال�����ه�����ام ����ش���ام���ي اب����راه����ي����م امل���ع���اي���ط���ة
ام���������ل ج������م������ال ر������ش�����ي�����د احل������دي������دى
ام������������ل ع�����ط�����ي�����ه ف������������الح امل�����ع�����اي�����ع�����ة
ام����ي����م����ه ف������را�������ش غ���������ازي دق���ام�������ش���ه
الغليالت ال���رازق  عبد  اهلل  ان���وار عبد 
ال���ب���ا����ش اهلل  ع����ب����د  اي����ن����ا�����ش حم����م����د 
ب������راء ع���ب���د ال���ن���ب���ي حم���م���ود اب�����و جن��ا
ت�����غ�����ري�����د �����ش����م����ي����ح ح�����������ش�����ن حم���م���د
ح���������ش����ن ع������������وده حم�����م�����د خ����رم����ي����ط

ح���ن���ني ���ش��ف��ي��ق ا���ش��م��اع��ي��ل ال��ك�����ش��ج��ي
امل��ط��ل��ب اح��م��د احلنيطي دع����اء ع��ب��د 
دمي������ا ار�����ش����ي����د حم���م���د ال�������ش���دي���ف���ات
رب���������ى ي�����ا������ش�����ر �����ش����ل����ي����م����ان خم����ل����وف
رنا عبد الفتاح عبد الرزاق الربيحات
ره��������ام اب����راه����ي����م م�������ش���ط���ف���ى ح���ام���د
ره�������������ف وائ����������������ل ������ش�����ع�����ي�����د ح���������ش����ني
ال����ك����راع����ني ع����ل����ي  اهلل  ع����ب����د  روان 
ع����ث����م����ان ع���������������ارف  اح��������م��������د  روؤى 
����ش���الم���ه ح�������ش���ن اح����م����د ال�������ش���راب���ع���ة
�������ش������وار ������ش�����ربى راغ���������ب ال���ن���خ���ي���ل���ي
����������ش���������روق زي��������������اد حم������م������د ع������زي������زة
��������ش�������روق ع������ي������اد ي�����و������ش�����ف ����ش���ل���ط���ان
�����ش����روق حم���م���د ع���ب���د اهلل ال�����ش��وي��ع��ر
������ش�����ه�����د ج�����م�����ي�����ل ي�����و������ش�����ف خ���������ش����ان
عبد اهلل بن عو�ش بن دويهي�ش الر�شيدي
غ��������������اده ول�������ي�������د ذي��������������اب ال������رحم������ي
م�شطفى م�����ش��ط��ف��ى  اح���م���د  ف��اط��م��ه 

لن������ا ن���ب���ي���ل ع���ب���د ال�����ك�����رمي م��ك��اح��ل��ة
ل�����ب�����ن�����ى م��������اج��������د ب���������������دوى ن���������ش����ار
مل������������ى م����������اه����������ر ع��������������������ادل �������ش������دي������د
ل���ي���ن���ا حم����م����د حم�����م�����ود اب�������و ق������دوم
ماجدولني �شالح عبداجلابر ع�شفور
حم�����م�����د ح���������ش����ني ي�����و������ش�����ف ال���ف���ق���ي
حم��م��د حم���م���ود ���ش��الم��ه ال�����ش��واب��ك��ة
حم����م����ود ����ش���ي���ف اب����ن����ي����ه ال����ف����الح����ات
اب��و جامع الكرمي  م��الك مو�شى عبد 
م������ن������ار ������ش�����اك�����ر خ������ال������د ال��������زواه��������رة
م�����ن�����وه م�����وف�����ق حم����م����د ال����رباي���������ش����ة
م���ي�������ش���اء م����و�����ش����ى حم����م����ود ال��ف��ق��ي��ه
ن����������ور خ������ال������د حم�����م�����د احل�����ري�����ب�����ات
ه������داي������ه ����ش���ل���ي���م ف���ي�������ش���ل اخل������ويل
ه�����دي�����ل م�����اه�����ر حم�����م�����ود امل�����ري�����دي
ه�����ن�����ي�����ه ������ش�����ع�����د اح�������م�������د اخل����ط����ي����ب
ه��������ي��������ه ع������ي�������������ش������ى ع��������ل��������ي خ������اط������ر
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قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

رهف نبيل نا�شر اجلراح

مرح يحيى �شحاده �شراب

فاتن ريا�ش فهمي حممد

مالك لوؤي كمال �شالح

ايات ح�شني يو�شف خليفهالء �شاهر حممد الوحيدى اماين ماهر عدنان هر�شه

عروب عدنان علي دعم�ش

مروة �شفيان خليل ابو عبده

حنان جمال �شليم ابو �شعيباميان خالد حممد الالل حنني حممد عمر ال�شواايه ح�شن رم�شان احمد ابو غامن

مالك خلف جليل املذهان

منار ا�شماعيل احمد اخلاليله
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قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

هناء يو�شف عواد ابو الربعهبه فواز احمد ما�شي يا�شمني خالد �شامل �شليمانهديل احمد عبد الوهاب خ�شري

اخل��واط��رة اب��راه��ي��م  �شليمان  اب��ت�����ش��ام 
اث��������ار ع�����ب�����داهلل ار�����ش����ي����د ال���دب���اي���ب���ه
اخ����ال�����ش ن��ب��ي��ل حم���م���ود اب�����و ع��ب�����ش��ة
ا����ش���راء خ���ال���د ع��ب��د احل��م��ي��د ج��ربي��ل
اخل��واج��ا املح�شن  عبد  يو�شف  ا���ش��راء 
ا�شمهان عماد حممد فوزي احلموري
ا�����ش����ي����ل زه��������ري �����ش����ل����ي����م����ان ال�����ذب�����اح
����ش���م���ري���ه ي���ح���ي���ى  ا�����ش����م����اع����ي����ل  الء 
اخل����الي����ل����ه �����ش����ل����ي����م  م�����و������ش�����ى  الء 
ام���ن���ه ع��ث��م��ان ي��و���ش��ف اب����و ا���ش��ع��ي��ف��ان
اي���������ات ط�����ال�����ب ����ش���ل���ي���م���ان ال���ق���ي�������ش���ي
امي������������ن ع������������وين حم������م������د ح������م������ران
اي�����������ه ن������ا�������ش������ر خ�����ل�����ي�����ل اخل�������واج�������ا
ب���������راءه ب������الل م�������ش���ط���ف���ى ق���رق���و����ش
ب�����ي�����ان ������ش�����ح�����اده اب������راه������ي������م م���زه���ر
ب��ي��ان ع��ب��د اهلل ع��ب��د امل��ج��ي��د ال�����ش��الق
ت�����ق�����ى اح������م������د حم�����م�����د خم����ل����الت����ي
ج���ن���ات ف������وزي ع���ب���د ال���رح���م���ن ح��م��ام
ح�������م�������د ع�������ط�������ا ح�������م�������د ال���������ده���������ام
ح�����م�����زه حم����م����د م�������ش���ل���م ال����ع����م����ري
ح�������ن�������ني خ���������ال���������د ع�����������������ادل اح������م������د
خ��������ل��������ود ه������������اين حم������م������د ط���م���ي���ل���ه
خ�����ول�����ه حم����م����د ع����ب����د ال������������رازق زي����د
دع��������������اء ������ش�����م�����ري ف�����������������وزان ع�����و������ش
ال�����ر������ش�����وان �����ش����ري����ف  ب���������ش����ام  رزان 
ن�����اج�����ي اح��������م��������د  ري���������ا����������ش  رزان 

رن�����������د ح�����������امت حم������م������د ال��������ق��������اروط
ره�����������ف حم������م������د حم�������م�������ود ن������اف������وخ
ال�����ه�����ب�����ارن�����ه م�����ف�����ل�����ح  ي������ا�������ش������ر  رمي 
رمي������ان حم���م���ود ي���ا����ش���ر اب�����و ���ش��ن��ي��ن��ه
���������ش��������ان��������درا ع������ل������ي حم������م������د ن�����اف�����ع
������ش�����ب�����اأ ن�������اي�������ف اح�������م�������د اب����������و ����ش���ل���ه
�����ش����ع����د ح����ل����م����ي حم�����م�����د ال�����ن�����وي�����ري
�����ش����م����اح اح�����م�����د ذي���������اب اب�������و ح�������ش���ان
الفقري احمد  ب��اهلل  املعت�شم  �شميحه 
������ش�����ن�����اء ح�����م�����د م����ط����ل����ق غ����وي����ري����ن
�����ش����ن����اء حم����م����د خم����ل����د اخل����الي����ل����ه
������ش�����ايف �����ش����ام����ن ����ش���ل���م���ي احل���ي�������ش���ه
�������ش������روق ط�����اي�����ل �����ش����الم����ه اجل����ب����ور
����������ش���������روق ع������م������ر ط������ل������ب م����ن���������ش����ور
�����ش����ه����ن����از ط����������الل ف�����ه�����د ال�����ف�����ق�����راء
������ش�����وق �����ش����ل����ي����م����ان ع����ل����ي ارق����ي����ب����ات
ال�شهيبه ال��ك��رمي  عبد  احمد  �شهيب 
ع���ب���داحل���م���ي���د رج�����ا ع�������ودة ال����ع����ودات
ع��������ال م�����ط�����ل�����ق ع������ل������ي ا�����ش����م����اع����ي����ل
ف���اط���م���ه ن�����ش��ر ع���ب���د ال���ع���زي���ز ج���ع���اره
ك������ام������ل ع�����اي�����������ش ع�����ل�����ي ال�����غ�����وامن�����ة
ك������رم������ل حم������م������ود حم�����م�����د ي���و����ش���ف
ك������ن������ده ع�����������ش�����ام م������اج������د امل����ا�����ش����ي
اهلل ع����ب����د  ع����ل����ي  داود  ج�����م�����ال  لرا 
ل����ي����ث ن����ا�����ش����ر ف����ه����د ال�������ش���ب���ي���ح���ات
ل���������ي���������ل���������ى ف���������������������رج ع�����������ل�����������ي ع������ل������ي

حم��م��د اب���راه���ي���م م�����ش��ل��م ال��ق��ط��ي��ف��ان
ق����ب����الن اهلل  ع�����ب�����د  راف�����������ع  حم�����م�����د 
حممد ر�شول با�شل �شيف اهلل احلنيطي
حم�����م�����د ������ش�����ال�����ح حم�����م�����د دع�����ا������ش
حم�������م�������د ع�������ي�������د ح������م������ي������د الت�������ي�������م
حم�����م�����ود ب�������ش���ي���م م����و�����ش����ى حم���م���ود
م������������رح ط������������الل حم������م������د �����ش����ل����م����ان
م������ع������ت������ز م��������اه��������ر ع�������ي�������د ال��������ده��������ام
م�����ن�����ار م����ن���������ش����ور حم����م����د ال���ع���ب�������ش���ي
م���ن���ت���ه���ى اح�����م�����د ف��������الح ال����دب����وب����ي
ا�شعد" "احلاج  ابراهيم  �شليمان  مها 
م���ي�������ش���اء ت���ي�������ش���ري اب����راه����ي����م ه��م��ا���ش
ن�����������ش�����ري�����ن ��������ش�������ايف اح�������م�������د ال����ب����ن����ا
ن�������ش���ري���ن حم���م���د م��ف�����ش��ي ال���غ���ري���ب
ه��������ب��������ة خ����������ال����������د حم��������م��������د اح������م������د
داود حم����������م����������د  ب����������ك����������ر  ه����������ب����������ه 
ه�����ب�����ه ��������ش�������امل ب�����خ�����ي�����ت امل���������ش����اق����ب����ه
ه�������ب�������ه ع�������م�������ر ح�������������ش������ني ال��������زه��������ور
ه�������دى خ�����ل�����دون حم����م����د اب�������و ����ش���امل
ه������دي������ل ن����ب����ي����ل حم�����م�����د روا��������ش�������ده
ه������دي������ل وائ������������ل م�����و������ش�����ى دع����ب����ا�����ش
ه��دي��ل ول��ي��د رم�����ش��ان ال�����ش��ي��خ ح�شن
ه��������ن��������ا ه���������������اين ع�������ط�������ي�������ه ازري���������������ق
ه����ي����ا ح�������ش���ن ه����ا�����ش����م اب�������و ���ش��ب��ي��ت��ان
و�������ش������ام ط�����ال�����ب حم����م����د ال���ك���ع���اب���ن���ه
وف����������اء ت����وف����ي����ق حم����م����د ال����غ����وامن����ه
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كلية اآلداب

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

د. با�شل امل�شاقبة 
رئي�س الق�شم / اأ�شتاذ م�شاعد

د. عالء الدين اخلراب�شة 
اأ�شتاذ م�شارك 

اأ . د. مروان عبيدات 
اأ�شتاذ/ نائب رئي�س

اأ .د. ماجد القرعان 
اأ�شتاذ

د. نظمي ال�شلبي 
اأ�شتاذ م�شارك 

د. �شربي ال�شبول
اأ�شتاذ م�شارك/مدير مركز اللغات

د. كفاح العمري
اأ�شتاذ م�شارك / تفرغ علمي



91

كلية اآلداب

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

د. بكري العزام
اأ�شتاذ م�شارك/ اإجازة بدون راتب

د. ق�شي الذبيان
اأ�شتاذ م�شارك

د. �شادي نعامنة
اأ�شتاذ م�شارك/ نائب عميد كلية الآداب

د. عبد اهلل جرادات
اأ�شتاذ م�شاعد

د. ح�شام املومني
اأ�شتاذ م�شاعد

د. عماد اخلوالدة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. اأن�ش احلنيطي
اأ�شتاذ م�شاعد

د. رجاء اخلليلي
اأ�شتاذ م�شارك

د. مي�شون اأبو جودة
اأ�شتاذ م�شارك
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كلية اآلداب

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

د. وائل زريق
اأ�شتاذ م�شارك

د. فاطمة مهيدات
اأ�شتاذ م�شارك

د. هالة �شريتح
اأ�شتاذ م�شارك

د. بكر بني خري
اأ�شتاذ م�شاعد

د. ن�شرين اخلوالدة
اأ�شتاذ م�شاعد
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

احمد حلمي ح�شن الربايعة

جمانة حممود عبد ربة ابو معيل�ش

�شارة �شالح عبد العزيز اخلوالدة

حممد خالد حممد ال�شلحب

اميان غالب �شعد الدين ال�شافعي

�شاجدة احمد م�شلح ابو �شحادة

�شفاء خليل احمد �شايف

ملك ح�شني ار�شيد ال�شريف

افنان ع�شام حممد الزبن

رناد عي�شى حلمي احلرباوى

�شناء �شبحي نايف ال�شمريى

مالك حممد نومان العنزي

براءة زهري حممد دروي�ش

�شارة تامر خليل خالد

لينا ابراهيم عبداهلل ابوحماد

منال منري ا�شماعيل ابو عواد
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

هالة حممد منر ابو زيتونن�شرين ح�شن حممد ابو �شرحان نور جميل �شليمان م�شطفى

ام������ن������ة ف������اي������ز م�������ش���ط���ف���ى ف�����رح�����ان
اي�������������ة امي�������������ن م�����������ش�����ط�����ف�����ى خ����ل����ف
اي�����������ة ي������ا�������ش������ر ت������وف������ي������ق اب�������وه�������اين
امي���������������������ان زي���������������������اد ع���������ق���������ل خ�����ل�����ف
ب������ي������ان حم�����م�����د ������ش�����الم�����ه امل�������زاي�������دة
مت������ارا ري����ا�����ش ����ش���الم���ه ال�����ش��خ��ات��ره
ح������ن������ان ث������اب������ت خ����ل����ي����ل ال����ق����ري����ن����ي

دع��������������اء ج�������ه�������اد ع������ي������د ال�����ق�����ا������ش�����ي
دع������������������اء ح�������������ش������ن ع�������ل�������ي اده�������ي�������م
دن�����ي�����ا ف������ار�������ش �����ش����ل����ي����م����ان ����ش���ري���ت���ح
غفري ح��ام��د  �شعيد"  "حممد  ران��ي��ا 
ي����و�����ش����ف اهلل  ع�����ب�����د  ف�����ت�����ح�����ي  رن����������ا 
احل���������ش����ون ح���������ش����ن  حم�����م�����د  روان 
������ش�����الح�����ات �����ش����ع����ي����د  ع�������م�������اد  رمي 
العزيز ع��ب��د  حم��م��د  م�شطفى  زي��ن��ب 

ع������ل������ي ح�����������ش�����ن ع������ل������ي ال����ق����ي���������ش����ي
ال����ع����ب����ي����ات �����ش����ل����ي����م����ان  داود  ف���������رح 
ل����ب����ن����ى حم�����م�����د ������ش�����ال�����ح ع�����م�����ريات
م����������رح حم�������م�������ود ط��������ه ال���������زواه���������رة
ن��������ور ه��������اين روي�������������ش������ان م�������ش���اق���ب���ة
ه������دى حم����م����ود ي���و����ش���ف ال��ع��ب��و���ش��ي
ط��اه��ات عيد" ذي���ب  "حممد  ي��و���ش��ف 
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

ا�شراء علي حممد ابوهويدى

ا�شيل مو�شى داود غامنا�شماء عدنان عبد املراهفة

اميان حممد جمعة كرذوعامل حممد يا�شر جربيل اميان احمد ح�شن ابو رمان

جمد ابراهيم علي �شلمانب�شرى رائد حممد امل�شاروة حما�شن احمد عمر ابو هرهفرح �شعيد �شفيق طوقان
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

نور عثمان احمد خليلمالك جمال عبدالنا�شر حممد احلاج هبة احمد عبد الرحيم ح�شننيجنالء مهند ممدوح احللبي

اح�����م�����د حم�����م�����ود اح�����م�����د �����ش����رم����ان
ال����������رباء حم����م����د ج���م���ي���ل ال������رداي������دة
ام���������������ل ����������ش���������امل ن��������ا���������ش��������ر امل������ع������ال
امي������������ان اي������������اد �����ش����ل����ي����م����ان اور�������ش������و
ت�����ق�����ى ح���������ش����ني حم�����م�����د م������ق������دادى
حنني " حممد عمر " احمد الدلبيح
ح������ن������ني ك��������م��������ال ي������ا�������ش������ني ظ�����اه�����ر
رب���������ى ي�����ا������ش�����ر ي�����و������ش�����ف ع�����������ودة اهلل

ري���ن���اد ي��و���ش��ف ا���ش��م��اع��ي��ل اخل���وال���دة
������ش�����اج�����ده ري�������ا��������ش ر������ش�����ي�����د �����ش����ايف
�����ش����م����ا حم����م����د اب������راه������ي������م ح��������واري
��������ش�������م�������ريه م��������اه��������ر اح��������م��������د ع����ل����ي
����ش���م���ي���ه ج���ع���ف���ر ����ش���ال���ح اب������و ع�����ش��ب��ه
�����ش����دام زي�������دان ع���ب���د اهلل احل��ن��ي��ط��ي
ع�����ب�����داهلل جن���ي���ب غ����ال����ب ال��ب��ل��ع��و���ش
ع���ل���ي حم���م���د م�������ش���ط���ف���ى ف���ري���ح���ات
حم����م����د ق���ي�������ش���ر اح�����م�����د ال�����ب�����دوي

حم����م����ود ك����م����ال حم����م����ود ال��ع��ب�����ش��ي
م������ن������ال ع�����م�����ر ������ش�����ع�����دى ال������دوي������ك
ن�������ش���ري���ن حم���م���د ����ش���ع���ي���د ك���ري�������ش���ان
رزق ح�����������������ش��������ني  رزق  ه����������ب����������ه 
ه�����دي�����ة م�������ش���ط���ف���ى ر������ش�����ا ي���و����ش���ف
ه���ي�������ش���ان �����ش����ام����ي ف���������ازع ط���ا����ش���م���ان
م���ط���ر اب�����������و  ع������ب������د  ع�������م�������اد  ورود 
ت���ف���ال ح�������ش���ن  ال����رح����ي����م  ع����ب����د  ولء 
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

رزان نزال ح�شني عو�شدعاء �شمري فاروق عقل

ا�شراء عبد العزيز حممد ال�شقاا�شراء جمال جميل �شلمي

متا�شر حممد ا�شماعيل الطورةا�شيل عماد م�شطفى خطاطبة ا�شيل ناجح بخيت املغام�ش

رانية حممد احمد العملة

حنني يو�شف عبد ربة ال�شريفجول�شتان �شعيد �شعيد الكردى دانة ماهر حممد احميدحنني عبد الرحيم حممد ابو حمفوظ

رهام حمي الدين عبد القادر زلوم
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

روان �شحادة ابراهيم مزهرروان جمال ح�شني ح�شن

فرح وائل احمد النواوىروان يو�شف عبد اللطيف اخلالدي �شهد حمفوظ عطا �شمرة

مرمي حممد �شاكر عطوانحممود جمال حممود علي مرح عامر عبدالقادر احلجازي

هيا �شامل حامد العليماتمالك حت�شني توفيق ابو العز وفاء عادل عبد الكرمي �شالمةنغم راكان حممود ابو عا�شي
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اح�����م�����د ع����اي���������ش ذي����������اب اخل����الي����ل����ة
اري�������������������ج ع����������اه����������د ث���������������اين امل��������ع��������از
ا�����ش����ي����ل ج�����ه�����اد حم�����م�����ود ج��������اد اهلل
ا������ش�����ي�����ل ع�����������ش�����ام حم������م������ود اح���م���ي���د
اب����و ح�شي�ش ا���ش��م��اع��ي��ل  م����راد  ا���ش��ي��ل 
ح��ل��ت��م اب������و  اب����راه����ي����م  ا�����ش����ام����ه  الء 
ب���ك���ر اب�����������و  ���������ش��������ارى  ج�������ه�������اد  الء 
ع�����ث�����م�����ان حم�������م�������د  ح��������������امت  الء 
م�������دين �������ش������ع������ب������ان  زاه�����������������ر  الء 
ال���������ش����راي����رة ح����م����د  اهلل  ع����ط����ا  الء 
ي�����ون�����������ش اح���������م���������د  ع���������م���������اد  الء 
ال���رح���م���ن ع����ب����د  ذي�������ب  حم����م����د  الء 
ال����ي���������ش����ار ج��������وين ح����ب����ي����ب ك����وري����ك
ان����������وار ج�����م�����ال م�������ش���ط���ف���ى ي���ع���ق���وب
ان�������������وار ع�����������ودة ح���������ش����ني امل�������ش���اق���ب���ة
اي��ن��ا���ش رات����ب ع��ب��دال��ك��رمي اخل��زاع��ل��ة
اآي��������ات رائ�������د ����ش���دق���ي اب�����و ال��ه��ي��ج��اء
ع����ب����ي����د داود  ي��������ا���������ش��������ر  ب�������������������راء 
ب����ه����ي����ة ت����ي���������ش����ري حم�����م�����د دك����ن����ا�����ش
ت��������ال ول�����ي�����د ح���������ش����ني ال�������ش���ح���ي���م���ات
ح�����������ش�����ن ع��������م��������اد ح�����������ش�����ن ح�������ش���ني
ح���م���داهلل اح���م���د ح���م���داهلل احل�����ش��ب��ان
ح����ن����ان ر������ش�����الن حم����م����د خ��ط��اط��ب��ة
ال���رح���ي���م ع�شكر ح��ن��ني م������روان ع��ب��د 
دان�����ي�����ة ع�������وين حم����م����د ال��ب��ل��ب��ي�����ش��ي
دع�����������اء زي�����������اد حم������م������ود ال���������ش����ع����دي
دع�����������اء ع�����������ش�����ام حم������م������ود ����ش���الم���ة
دي��������ن��������ا ع�������������ش������ام ي������ون�������������ش اح�����م�����د
ط�����ش��ط��و���ش حم���م���د  �����ش����ربى  رزان 

ر����������ش���������ا حم�������م�������د اي������������������وب ظ������اظ������ا
ر�����ش����ا ه�������ش���ام ع���ب���د ال�����ه�����ادي اجل�����دع
رغ��������د ع�����م�����اد ح���������ش����ني ع����ب����د ال���ن���ب���ي
رن������������ا ������ش�����ل�����ي�����م اح��������م��������د ال�����ع�����م�����رى
رن����������������ا حم��������م��������د اي��������������������وب ظ������اظ������ا
ال���ع���ظ���م���ة ح���������ش����ني  ا������ش�����ع�����د  روان 
ع���ي�������ش���ى ������ش�����ام�����ي  ع����ي���������ش����ى  روان 
غ���������امن اح�����������م�����������د  خ�������ل�������ي�������ل  رمي 
ال�شليحات احل��اف��ظ  عبد  ح�شني  زي��ن 
�����ش����اج����ده ع���������ش����ام ج���م���ي���ل ال���دب���ع���ي
����ش���ارة ب��ه��اء ال���دي���ن اح��م��د ال���دري���دي
�������ش������ارة ه��������اين ف������رح������ان ال����ه����زامي����ة
����ش���ب���اأ ح�����ش��ن ع���ب���د ال���رح���ي���م ي��و���ش��ف
��������ش�������الم اح�������م�������د ي������ع������ق������وب ع���������ودة
������ش�����ن�����د������ش �������ش������ح������دة ح�����������رب ح������رب
������ش�����ي�����ف ب�����������ش�����ري �������ش������ع������ادة ������ش�����ع�����ادة
��������ش�������روق اح������م������د �����ش����ع����ي����د خ���ل���ي���ف���ة
������ش�����ف�����ا ������ش�����ام�����ي ي�����و������ش�����ف ق����ن����ب����ور
ع����ام����ر حم���م���د ع���ب���د اجل�����ب�����ار ج�����رار
ع�������ب�������داهلل ع�����ل�����ي ف������ال������ح ال���������ش����رع����ة
ع����������دي م�����ن�����ري ال������ي������ا�������ش ال���ه���ل�������ش���ة
ع������ل������ي ف�����ت�����ح�����ي حم������م������د ������ش�����م�����ارة
ع��������ل��������ي ن�������������������ادر ع��������ب��������د ال�������ق�������رن�������ة
ال����ق����رع����ان غ�����ي�����ث  ط��������ه  ع����ب����د اهلل 
ف������ري������دة حم�����م�����ود حم����م����د ه���رف���ي���ل
فريحات ال��رح��م��ن  عبد  ح�شن  ق�شي 
ل������ب������ن������ى حم�������م�������د اي�����������������وب ج�����������ادو
مل���������ا ي������و�������ش������ف اح�������م�������د الق�����ط�����������ش

ل���ي���ن���ا حم���م���د ح�������ش���ني اب������و دروي���������ش
م�����اج�����دة حم����م����د ال����ع����ي����ط ال�����ش��ب��ع��ة
حم�����������م�����������د اح��������������م��������������د ع�����������رف�����������ات
حم���م���د ع�����دن�����ان حم���م���د ال��ه��ي��اج��ن��ة
م�����������رام ع�����������ش�����ام ������ش�����دق�����ي ح�����م�����دان
م���������روان ج����ه����اد ����ش���ل���ي���م���ان ال���ف���ق���ي���ات
م����������روة رائ����������د اب�����راه�����ي�����م ال�������ش���ل���ول
م�������������روة حم������م������د اح�������م�������د ����ش���ك���ج���ي
م�����رمي اب����راه����ي����م ����ش���ال���ح ال�����زواه�����رة
م�����رمي م���و����ش���ى ح�������ش���ني اب����ودروي���������ش
م����ل����ك اح�����م�����د �����ش����ت����ي����وى اخل�����ال�����دي
م�������ن�������ار ج�������م�������ال حم������م������د زب������ي������دى
طريف بن  �شالمة  الرحيم  عبد  منار 
م������ي حم����م����د حم�����م�����ود اب�������و م����ي����دان
نارميان �شالح"حممد عدنان"ابو النادى
ن������رم������ني ف���������������وؤاد حم�����م�����د ال�������ش���ي���خ
ح�شي�ش اب��و  ا�شماعيل  حممد  نرمني 
ن������ور�������ش اح�����م�����د حم����م����د ع����ب����ي����دات
ه���������ب���������ة م���������������������ازن ����������ش���������ال���������ح ت�����ي�����م
ه������دي������ل اح������م������د ��������ش�������ادق م�������ش���ع���دة
ه��دي��ل ����ش���رار ع��ب��د ال��رح��ي��م ال��ن��ج��ار
ه�����ن�����اء امي��������ن اب������راه������ي������م ع�������ش���ف���ور
ه�������ن�������اء م������ر�������ش������د �����ش����ع����ي����د ق���������ش����وع
ه��������ن��������ادي ��������ش�������امل ع������ل������ي حم����ف����وظ
ه���ن���د ن�������ش���ال ع���ب���د ال����ك����رمي ب���رق���ان
ه����ي����ا ف������ار�������ش ت����وف����ي����ق اب��������و خ��ل��ي��ل
ه������ي������ا ف�����������الح حم������م������د ال�����دب�����اي�����ب�����ة
وف����������������اء ري����������ا�����������ش ع�������ب�������د امل�������رع�������ي
م���و����ش���ى م�������ش���ط���ف���ى  ت���ي�������ش���ري  ولء 

قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب
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راما منت�شر عبد الرحيم ابو �شالح

�شعاد هيثم حممد م�شلح

رغد حممد عبد الرحمن طقاطقة

عبري غالب علي البي�شاين

اينا�ش ر�شا �شادق ال�شمرا�شيل طالل يو�شف ثلجي اماين فواز نايف مندحاوي

ر�شا عبد احلافظ علي الزواهرة

�شهام حممد خ�شر الرتتري

ختام هاين خمي�ش عنبةبراء �شامي عادل الكلحة دعاء في�شل حممد جرببيان احمد يو�شف عبد اهلل

�شجى حممد حممود ال�شيخ عيد

لينا ريا�ش كامل جرب
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لينة عبد الكرمي �شليم العالونة

ملك ماهر روحي حممد

مروة وائل �شليمان �شمارة

هند يو�شف �شويلم ما�شي

جمد حممود ها�شم عودة

منار فوؤاد عبد املجيد ابو �شعيد

مزين حممد �شعيد الدويري

يا�شمني يحيى حممد العطاري

قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

داود ������ش�����ب�����ح�����ي  ع�������م�������ر  اح���������م���������د 
اح����م����د حم���م���د ع����و�����ش احل���وي���ط���ات
ا��������ش�������راء ك�����ام�����ل ي����و�����ش����ف ع����ب����د اهلل
ا���ش��ي��ل ع��ف��ا���ش ع��ب��د ال��ك��رمي ال��دع��ج��ة
ال������دع������ج������ة ق��������ب��������الن  ع�������ل�������ي  الء 
ال�����ق�����زق اب�������راه�������ي�������م  حم�����م�����د  الء 
ال���ه���ي���م���وين حم����م����د  ن���������ش����ال  الء 
ال������ي������زاب������ي������ت م������ه������ري دارت�������ان�������ي�������ان
انفال عايد عبد الرحمن عبد الهادي
اي���������ات ح�����م�����دي ع���ي�������ش���ى اب�������و ال������رب
اي�������������ة ج����������������ودت خ�����م�����ي�����������ش �����ش����ق����ر
اي����������������ة زه����������������ري حم����������م����������ود ذي������������اب
امي�������������ان ع�������������ادل �����ش����ل����ي����م ������ش�����ح�����ادة
ب���ل���ق���ي�������ش ع�����م�����اد ع����ل����ي ع����ب����د احل����ي
ب����ي����ان ن���ا����ش���ر م�������ش���اع���د اب������و ج���الل
ت�������ش���ن���ي���م ع����ث����م����ان حم�����م�����ود اح���م���د
ت�����ش��ن��ي��م حم���م���ود ����ش���الم���ه امل�����ش��اق��ب��ة

ح���������ش����ام راف����������ع ع����ل����ي ب����ن����ي ع��ي�����ش��ى
ح������ال ه��������اين م����ن���������ش����ور ال���غ���ل���ي���الت
خ��������ل��������ف ح��������م��������د خ��������ل��������ف احل��������م��������اد
دان����������������ه م�������ث�������ق�������ال ف��������اي��������ق ق�����ا������ش�����م
دان������ي������ا ت���ي�������ش���ري حم�����م�����ود ح����م����دان
دان�����ي�����ا حم���م���د ي���ا����ش���ني ال�����ش��ي�����ش��اين
دع������������اء اح������م������د ع������ب������دة امل������را�������ش������دة
دول���������������ت اجم������������د حم������م������د ج������ب������ارة
دمي������ا ي���ا����ش���ر م�������ش���ط���ف���ى ال���رف���اع���ي
دمي��������ة ج������رب م���������ش����اف����ق ال����ل����وان���������ش����ة
ر������ش�����ا ك�����م�����ال �����ش����ل����ي����م����ان ال������ع������ودات
ر������ش�����ا م�����اج�����د �����ش����ح����دة ال���ن���اب���ل�������ش���ي
رغ��������د ي����و�����ش����ف حم����م����د اجل���ي���و����ش���ي
رغ���������دة ح�������ش���ني حم����م����د م�����ش��ط��ف��ى
رن���������ا �����ش����م����ري ع�����ل�����ي احل�����������اج اح����م����د
ال���ق���رام�������ش���ة ع�������ش���رى  ي���ح���ي���ى  روؤى 
ري��������ح��������ان��������ة اح��������م��������د ع��������اه��������د ط����ه

������ش�����ارة ج����ه����اد ح�������ش���ن ع���ب���د اجل������واد
�������ش������ارة حم����م����د ح���������ش����ن اب��������و ل��ي��ل��ى
������ش�����ام�����ي ع�����ل�����ي ������ش�����ام�����ي ج������������رادات
���ش��ل�����ش��ب��ي��ل خ����ال����د ح���ب���ي���ب اجل���م���ع���ان
����ش���ي���ف ع����ف����ن����ان حم����م����د ال����ن����ج����ادات
�������ش������روق ج�����ه�����اد حم����م����د ع����ب����د اهلل
���ش��ه��د ا���ش��م��اع��ي��ل ج���م���ال اب����و ح��ام��ده
�������ش������ح������ى ط��������������الل ج����������رب ������ش�����ال�����ح
ع������ب������داهلل ف���ي�������ش���ل ع����ل����ي ال����زع����ب����ي
ع�����ب�����ري م���������ش����ط����ف����ى اح������م������د ك����م����ال
ع�����ال خ�����ال�����د �����ش����ال����ح ع����ب����د ال���������رزاق
ع������م������ار اب�������راه�������ي�������م اح������م������د ن�������داف
ف���������رح ازه�����������ر ي�����و������ش�����ف اب���������و ع�������ودة
ل����وؤي ع��ب��د ال��ع��زي��ز ���ش��ال��ح اب���و رح��م��ة
ل���ي���ل���ى حم���م���د ي���و����ش���ف ال�����ش��ي�����ش��اين
ل������ي������ن������ا غ��������ال��������ب ح�������������ش������ني ه�����ن�����دى
حم����م����د ع������دن������ان ب������رك������ات ال���ف���ق���ي���ة
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حم������م������ود ج����م����ي����ل �����ش����ب����ح����ي غ���ن���ي���م
م����رام ي��و���ش��ف ع��ب��د احل���اف���ظ ال��ذي��ب��ه
م����������رح اي������������اد اح������م������د اب����������و غ�����زال�����ة
م���ن���ار م��ن�����ش��ور ����ش���الم���ه ال�����ش��دي��ف��ات
م�����ي�����������ش ن�������������ش������ال ع��������������ارف ق����ا�����ش����م

ن���������ور ع������و�������ش م�������ش���ط���ف���ى ار�����ش����ي����د
ن�����������ور ف��������������وزى ي������و�������ش������ف ������ش�����ح�����ادة
ال�شي�شاين ال��دي��ن  �شيف  خالد  هتوت 
ه����ب����ه ع����م����ر حم����م����د ث����اب����ت ال��ع��ل��م��ي
ه������ي������ا ������ش�����م�����ري ح�����������ش�����ن امل����ح���������ش����ي

ه����ي����ا حم����م����د اب�����راه�����ي�����م ال�������ش���ن���اوى
ال�����رباه�����م�����ة ح���������ش����ني  اح������م������د  ولء 
ال�����ش��ع��ود ���ش��ل��ي��م��ان  امل��ج��ي��د  ولء ع��ب��د 
ي���������ارا �����ش����ف����ي����ان ت���ي�������ش���ري ال����ق����رع����ان
ي���و����ش���ف حم���م���د اب����راه����ي����م خ���واج���ة



103

كلية اآلداب

قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية

د. يحيى العلي
رئي�س الق�شم / اأ�شتاذ م�شارك

اأ.د. عدنان هياجنة 
اأ�شتاذ / اإعارة

اأ.د. حممد حمافظة
اأ�شتاذ

اأ. د. جمال ال�شلبي
اأ�شتاذ / اإجازة تفرغ علمي

اأ.د. �شامي اخلازندار
اأ�شتاذ 

د. طارق الأ�شعد 
اأ�شتاذ م�شارك

د. رعد العواملة
اأ�شتاذ م�شاعد
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م. خالد العلوان
مدر�س م�شاعد

د. ي�شرى اخلاليلة 
مدر�س

د. عا�شم برقان
حما�شر متفرغ

د. مروان مقدادي
مدر�س
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
الدب والدرا�صات الثقافية باللغة الجنليزية

الء ح�شام م�شطفي داود

ربى ابراهيم مطاوع مرعي

حياة نائل �شليمان ال�شمايلة

روؤى حممد مرزوق حتاملة

انوار عدنان حممد املومني

رغد ع�شام ن�شر اهلل العطارى

وعد علي �شالح الفاعورىفاطمة حممد خلف الذريوات مها علي حممود الرواجبة

دمية حممود عزت ح�شن

ريان عبد البا�شط حممد داود

ا������ش�����الم �����ش����اه����ر م����و�����ش����ى اب�������و زاي�����د
اي������������ات اح������م������د ح������رب������ي ع�����ب�����د اهلل
اي��������ة زه��������ري ج�����م�����ال ع����ب����د اخل����ال����ق

ح�������ن�������ني �������ش������م������ري ��������ش�������ك�������ري غ����رب
راي���������������ة حم������م������د ع������ل������ي ال�����ع�����م�����رى
رب���������ى ع������اط������ف ح���������رب احل�����دي�����ث�����ات

����ش���م���اح حم���م���د اب����راه����ي����م امل�������ش���ارف���ة
م���������������رام حم������م������د ف���������ار����������ش خ���ل���ي���ل
ال���روؤوف �شرحان وج���دان  نا�شر عبد 
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
الدب والدرا�صات الثقافية باللغة الجنليزية

نورا طالب احمد اليافعيرميا احمد �شربى ابو عطيه �شايل ب�شام جري�ش �شويدان

حنني عبد اهلل ا�شماعيل العب�شيبدور عبد الرحيم حممد ا�شماعيل دانا نورالدين ح�شني ابو ريا�شحنني خالد عبد الرحمن عبدالرحمن

ا��������ش�������م�������اء ع������������زت ح�����������ش�����ن خ�������ش���ر
ج���ربي���ل ا�����ش����م����اع����ي����ل  ت���ي�������ش���ري  الء 
���ش��ف��اء ع���ب���داهلل ���ش��ل��ي��م��ان اب��وح�����ش��ون

عبد اهلل رمزى عبد اهلل عبد الرحمن
�شلحب ���ش��ال��ح  امني"  "حممد  ل���ني 

م�������ن�������ى اب���������راه���������ي���������م ع�������ل�������ي ال����������زق
م�������رين�������ا غ�������ال�������ب ع����ي���������ش����ى ج�����ب�����ارة
ه�����ال�����ة ع������ب������داهلل ع����ل����ي احل���ن���ي���ط���ني
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خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
الدب والدرا�صات الثقافية باللغة الجنليزية

�شفاء فايز عبد القادر العليمي�شرين ب�شام عاي�ش حمزة

ملى نبيل ح�شني ال�شيخ ح�شنيغفران مو�شى �شحادة حجازي غيداء عمر �شالح العواد

هديل حمدان احمد ابوطبيخنور علي حممد حمد اهلل هيفاء عقلة خليل القطيطاتنور نظام عي�شى دغ�ش



108

قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية اآلداب

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
الدب والدرا�صات الثقافية باللغة الجنليزية

ا�����������ش����������راء ع������ل������ي حم������م������د ال����ع����ق����ل����ة
ا�����ش����م����اء ج���م���ي���ل حم����م����د امل�������ش���اق���ب���ه
ا������ش�����م�����اء ن�����اج�����ح حم����م����د اخل���ب���ا����ش
ا�����ش����ي����ل ع�����ام�����ر ع����ل����ي ع����ب����د اجل�������واد
ا������ش�����ي�����ل ف��������������وؤاد حم�����م�����د ال�������ش���م���ن���ة
ا�������ش������ي������ل حم������م������د خ������ل������ف ال�������ل�������وزي
زاي��������د م�����و������ش�����ى  اإب��������راه��������ي��������م  الء 
ام�������ل ع����ب����د ال����ف����ت����اح ف���ت���ح���ي غ������زال
ام�����ي�����ن�����ه اح�������م�������د حم�����م�����د م�������ش���ع���ل
اي���������ة حم�����م�����د ح���������ش����ني ال�����ف�����واحل�����ة
امي���������������ان اح��������م��������د ي������ون�������������ش ب���������دور
اأ���������ش��������ي��������ل ب�������������الل حم�������م�������د ������ش�����ايف
ب��������راءة م���و����ش���ى ����ش���ع���ب���ان اخل���ل���ف���اوى
ب������������������راءة م��������وف��������ق ف���������������وزى م�������ش���ة
ت�������ش���ن���ي���م ع�����ل�����ي اب������راه������ي������م اجل�����رب
ت���غ���ري���د ن�����ش��ر ���ش��ل��ي��م��ان اب�����و خ��رم��ة
ح���������������ازم ������ش�����ل�����ي�����م �������ش������اب������ر ج���������رار
ال�������ش���ن���اين ع���ب���د اهلل  ����ش���ام���ي  ح���ن���ني 
ن���وف���ل اب�����راه�����ي�����م  اهلل  ع����ب����د  ح����ن����ني 

دان��������ي��������ة ا������ش�����م�����اع�����ي�����ل ع�����ل�����ي ع��������واد
ع�����������ودة ف���������������������وؤاد  �������ش������م������ري  رزان 
رغ�����د ب�������ش���ام حم���م���د ي���ا����ش���ني ���ش��ح��ادة
رغ������د ك���ن���ع���ان حم����م����ود اب������و ���ش��اف��ي��ة
ره�����������������ام م�������و��������ش�������ى ح�������������ش������ن ع����م����ر
ره�����������ف اي�������������اد حم������م������د ال���������ش����ي����ف����ي
������ش�����ال�����ح ف�������������������واز  ع��������ل��������ي  روان 
ع��م��ر ����ش���ل���ي���م���ان  ع�����الءال�����دي�����ن  رمي 
زي�����ن�����ب ع�����ام�����ر ك�����ام�����ل اب�������و ح���وي���ل���ة
���������ش��������ارة حم�����م�����د ن�������ه�������اد ����ش���ل���ي���م���ان
�شمور الفتاح  عبد  الدين  مفيد  �شارة 
�����ش����ام����ي����ة ع���������وين ع�����������ادل امل���������ش����ري
�����ش����م����ي����ة م������ن������ذر اب������راه������ي������م ب����دي����ر
�شند�ش موؤيد عو�ش عبد اهلل طحبو�ش
ال��ع��م��ريي حم��م��ود  �شرحبيل  ����ش���وزان 
����ش���ب���ا ح�������ش���ان ع���ب���د ال����ع����زي����ز ال���ع���زة
�����ش����ف����ا حم����م����د م����و�����ش����ى احل�����ي�����ارى
ع���ب���د ال�����ه�����ادي ع���ق���ل���ة ج�������ازع احل��ل��ب��ا

ع��������الع��������ل��������ي حم��������م��������د اب���������������و دي��������ة
ف��اط��م��ة ع��م��اد ال���دي���ن ف��اي��ز ال��ن��اب��وت
ف����������رح ع�����م�����ر ح���������ش����ني ال����ب���������ش����اي����رة
ف�������وزي�������ة م���������ش����ه����ور ن����ع����ي����م ا����ش���ع���ي���د
م������������اري ع������������زام ب�����ط�����ر������ش ب����ط����ر�����ش
ال������داود ال��ن�����ش��ر اهلل  جم����د ف����رح����ان 
حم����م����د ع����ل����ي����ان ج���م���ي���ل ال����ب����الون����ة
م��������������رح حم���������م���������ود ح�������������ش������ن خ����ل����ف
م��������روة حم����م����ود م���و����ش���ى ال���ع���ام���رى
ن�����������دى ف�����ت�����ح�����ي ���������ش��������ادق حم����م����ود
ن����رم����ني حم���م���د ف���ه���ي���د ال���ع���ج���ارم���ه
داود غ������ي������ا�������ش  اب�������راه�������ي�������م  ن�����������ور 
داود ع������ي�������������ش������ى  خ����������ال����������د  ن����������������ور 
ه�������ي�������ا غ����������������ازى ��������ش�������ح�������دة ه�����دي�����ب
ه�����ي�����ا حم�����م�����د ع������ب������دال������ق������ادر ج�������رار
وع�������������د ج��������م��������ال حم�������م�������د ه�����دي�����ب
وع����������د ف�������اي�������ز ������ش�����ال�����ح امل���������ش����اق����ب����ة
وف����������اء م����ه����ي����ب �����ش����الم����ة ق���ط���و����ش���ة
امل�شاقبة اهلل  رزق  ر����ش���وان  ي��ا���ش��م��ني 
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زهراء حممود حممود الدكر

نتايل حممد جابر عواد عواد

مرام خالد احمد اعبيد

نوره حممد احمد ن�شر اهلل

ا�شيل يو�شف توفيق ابو الربا�شراء مو�شى ح�شن ابو عني ا�شماء احمد يو�شف عالونه

عبري علي ا�شماعيل تيلخ

نور �شامل احمد العمري

حنني حممود مفيد عبدالرحيمب�شرى ريا�ش نا�شر ال�شاخن رناد مروان عمر ابو خالدحال ع�شام حممد عمر

منا عوده فالح امل�شاقبه

هبه عبد احلكيم عامر هديب
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
الدب والدرا�صات الثقافية باللغة الجنليزية

ا�����������ش����������راء ج��������م��������ال حم������م������د ت�����اي�����ه
امل��ع��اي��ط��ه ع����ط����وه  ع���ط���ا اهلل  ا����ش���ي���ل 
ام�������������اين ع�����ل�����ي حم�����م�����د اخل����ط����ي����ب
اي�������ه ل���ط���ف���ي ت�������ك�������روري ال���ل���وي�������ش���ي
اأو������ش م�����روان ع��ب��د ال���ق���ادر اب���و عبيد
ب�����������ش�����رى ع�������دن�������ان ع����������ديل ����ش���ع���ي���د
ب�����ي�����ان اب������راه������ي������م حم����م����د ح���م���ي���ده
ت���������ش����ن����ي����م اح������م������د حم�����م�����د ك�����ردي�����ه
ح���ن���ان ول���ي���د م�����ش��ط��ف��ى ال�����ش��واف��ط��ه
امل�شرى ناظر"  "حممد  غ���ازى  دان���ا 
دان������������ه ج������م������ال م�����و������ش�����ى ال������ع������دوي
ج�����������رادات حم���������ش����ن  ������ش�����اه�����ر  رزان 
روزان����������������ا اح�������������ش������ان ث���������اين ق���م���ا����ش

ح���������ش����ن ع�������ث�������م�������ان  ول���������ي���������د  رول 
زي������������د ج�������ه�������اد اب��������راه��������ي��������م ح�����م�����اد
�شرحان اب���و  �شليمان  اح��م��د  ���ش��اج��ده 
����������ش���������اره ع���������������ادل اح��������م��������د ع����ل����ي����ان
�شاره يو�شف عبد املعطي عبد الكرمي
�����ش����خ����اء حم�����م�����ود ع����ل����ي اخ����ري����و�����ش
����������ش���������ادن م������ن������ري اح�������م�������د ال���������ش����ي����خ
���������ش��������روق حم������م������د ع������ل������ي اخل����ل����ي����ل
��������ش�������روق حم�����م�����د ي�����و������ش�����ف م�������ش���ل���م
���ش��اب��ري��ن ع����وده حم��م��ود ب��ن��ي ح�شن
غ�������ي�������داء ب������ه������اء ال�������دي�������ن خ������وال������دة
ف������������رح ج��������م��������ال را����������ش���������د ال�����ر������ش�����ق

ف������ري������ال ح��������امت ����ش���ع���ي���د �����ش����ب ل��ن
لن���������������ا ع��������ل��������ي خم��������ل��������د ال����������رق����������اد
مل���ي���اء ح���م���د ع���ب���د احل���ل���ي���م ال��ع��وام��ل��ه
م�����راد ع��ب��د ال���رح���م���ن را����ش���د ال���زي���ود
م�����������رام حم�����م�����د ت�����وف�����ي�����ق ع����رب����ي����ات
م����������روه ع������ز ال������دي������ن رات����������ب ح���م���اد
م�����ك�����رم م������ك������روم ج����������ودت ال����رج����ب����ي
م������ن������ار حم������م������ود حم�����م�����د م�������ش���ع���ود
م������ن������ى ع������ل������ي �������ش������الم������ه اجل������ب������ور
ن����������ادي����������ن ع������ب������داحل�������������ش������ني ف����������زاع
ن����������ور ب�������ره�������ان ر��������ش�������دي ج������������رادات
ن������ور ت���وف���ي���ق ����ش���ب���ح���ي ال���غ���الي���ي���ن���ي
م�����ش��ل��م ������ش�����امل  ح���������ش����ني  اهلل  ه����ب����ة 
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
العالقات الدولية والدرا�صات ال�صرتاتيجية

و�شن حممد فار�ش مرعيهيا "حممد جالل" فخرى �شعاده

دعد ا�شامه خالد حنت�شاحمد امني عبد اهلل الزواهره معاذ راتب علي املوا�شبهاء "حممد امين" ب�شري الكيالين

اح�����م�����د م����و�����ش����ى ح�����م�����اد امل����ح����ادي����ن
" �شربة احمد  " حممد  ا�شيل جمال 
ام������ل م�����ش��ط��ف��ى حم����م����ود اب������و ح��ي��ه
���ش��م��ه اب������و  اي��������ات حم���م���د ع���ب���د اهلل 
ب�����������راءه ����ش���م���ي���ح ح����م����د ال�������ش���م���اي���ل���ه
����ش���وف���ي���ا خ����ال����د ����ش���ال���ح احل���ج���ازي���ن
ال���رم���ل���ة ط�������ارق حم���م���د ����ش���ي���ف اهلل 

ع���ال���ي���ة مم��������دوح غ����ال����ب ج���دي���ت���اوي
ع����ب����داهلل م�����ش��ط��ف��ى ع���ي���د اخل����وال����دة
ع���ط���ي���ة ع�������ش���ام ع���ط���ي���ة ال���ط���الل���ع���ة
ع�����م�����ر ن������اي������ل ف��������رح��������ان ال����دع����ج����ه
ال��زع��ريات �شاهر  عبداللطيف  ف��ار���ش 
جم������د ط��������الل اح�����م�����د ال���ع���ي���ا����ش���رة
م������������������روان زي������������د ح������م������د احل����م����ي����د
م����ه����ن����د ي�����و������ش�����ف ع�������ب�������داهلل امل���ع���م���ر

ن��������ادي��������ن اجم����������د ن�����ع�����ي�����م م����ع����اي����ع����ه
ن�����ادي�����ن ع�����ط�����ااهلل ع����ل����ي ال�������ش���رح���ان
ن�����ور ع���م���اد ع���ب���د ال���رح���م���ن ال��ذه��ب��ي
ه������ب������ه ع������ل������ي حم������م������د ع�����ي�����ا������ش�����ره
ه������ب������ه ي�����ح�����ي�����ى ع������ل������ي ال������ق������رع������ان
و��������ش�������ن حم�����م�����د ������ش�����اه�����ر امل�����ج�����ايل
وع���������د ح���������ش����ن حم�����م�����د احل���م�������ش���ي
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
العالقات الدولية والدرا�صات ال�صرتاتيجية

ن�شرين حممد ماجد ح�شونهعلي مر�شد علي الروا�شده حممد هاين حممد املومني

اح��م��د ب��ن ليف ب��ن ب��ه��ل��ول ال��ظ��ف��ريي
اح����م����د ج����م����ال ع���اي�������ش اب������و حم�����ش��ن
اح������م������د ع������������واد ع�����ل�����ي ال���������ش����ي����ح����ان
العبو�ش املعت�شم باهلل حممد حمدان 
خلود ح�شن عبد اهلل "�شمورالعناكوه"
رغ������د اح����م����د ع���ب���د ال����رح����م����ن ���ش��ن��ار

ري����������ح����������ان �������ش������ي������ف ج�����������������ورج ح����رت
����ش���ف���اء ع���ب���د امل���ج���ي���د ع���ل���ي ال����رواب����ده
�������ش������وق ع�����������ادل ������ش�����ال�����ح ال����ع����ب����و�����ش
حم����م����د ����ش���ب���ح ارح������ي������ل ال�������ش���ب���ي���ل���ه
العامري ابراهيم  عبداملجيد  حممد 

حم�����م�����د ع�����������زام ع�����������ارف ح����م����ار�����ش����ه
اخل����وال����دة اهلل  رزق  حم���م���د  م���ه���ن���د 
ن���������������ور ح���������������ش�������ني ن����������اي����������ف ح������������داد
ه�����ن�����اء حم�����م�����ود ع����������وده اب��������و ح���م���اد
ه���ي���ا ف���ي�������ش���ل حم���م���د اب������و ع���اق���ول���ه
����ش���ي���اب اهلل  ع�����ب�����د  م�����ع�����اوي�����ه  ي���������زن 



113

قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية اآلداب

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
العالقات الدولية والدرا�صات ال�صرتاتيجية

براء احمد فريج ابوالزيناتانوار ماجد �شاكر النجار

عون زيد خليف التيمحنني حممد ح�شن ال�شربجي معتز ح�شام م�شطفى الدبا�ش�شيمون جمال عي�شى �شهاونة

ال�������ط�������ه�������اروه اح�������م�������د  ع������ل������ي  الء 
ب������ن������در اجم���������د حم������م������ود احل������وي������ان
ت�������ري�������زا خ���������ش����ر اب������راه������ي������م ن���ي���ن���و
ح������ام������د حم�����م�����د ح������ام������د ح�������ش���ون���ة
ح�����ال اب�����راه�����ي�����م خ����ل����ف احل����ج����ازي����ن
حنني �شالح الدين ح�شام الدين عويدات
ال�شمري ح�شني  ب��ن  �شامي  ب��ن  خ��ال��د 
دع�����������اء خ���������ش����ر ح������ام������د ال�����������ش�����اروم

را������ش�����د م����و�����ش����ى ر�����ش����ي����د اخل���الي���ل���ة
ر�������ش������ا ي�����ا������ش�����ر حم������م������ود ������ش�����وي�����دات
رمي����������ا حم�����م�����د ع����ط����ي����ه امل����الح����ي����م
زي��������د حم����م����د ح������م������اده ال�����ف�����ري�����وان
اب����و �شيني ���ش��ريي��ن حم��م��د حم��م��ود 
ال�شمادي الرحمن  عبد  احمد  �شذى 
�شفيه جمال "حممد جوده" حرح�ش

ع����ال����ي����ه حم����م����د اب�����راه�����ي�����م ع���ث���م���ان
الن�شور ال����رزاق  ع��ب��د  ح�شن  اهلل  ع��ب��د 
ال�شعد" اب���و  "فرج  ع��ب��ده  ���ش��ع��د  ع��ل��ي 
ف������������رح ج��������م��������ال ع������اي�������������ش ال������ذي������ب
امل��وم��ن��ي �شعيد"  "حممد  ل���ي���ث  مل����ى 
حم������م������د غ������ي������ث حم������م������د ال����ط����ي����ب
م���ع���ت���ز ح�������ش���ام م�����ش��ط��ف��ى ال���دب���ا����ش
ال����زب����دي����ه ع����ل����ي  اهلل  ع����ب����د  م���ي�������ش���اء 
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قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية اآلداب

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
العالقات الدولية والدرا�صات ال�صرتاتيجية

زينه حممود راتب ابو العافيهالعنود حممد زعل الفقراء روان �شيف اهلل فرج الذياب

عالء فواز احمد الق�شاه�شروق منذر ح�شني اخلطيب نورهان برهان غ�شان �شباح احللوعرين علي رداد اجلبور

اب��راه��ي��م ع��ب��د الل����ه اب��راه��ي��م امل���رايف
اح�������م�������د ه�������������ش������ام حم������م������د زي�����������دان
ا��������ش�������راء حم�����م�����ود داي����������ج اخل����ر�����ش����ه
خ�������ش���ري اب���������و  اح������م������د  خ������ال������د  الء 
ال�����ف�����واع�����ره ج����ا�����ش����م  م������ب������ارك  الء 
ال�����ه�����ن�����وف ف�����ن�����اط�����ل رج���������ا خ�������ش���ري
اي�����ات ع���ز ال���دي���ن ���ش��ل��ي��م��ان ج��م��ج��وم
اي�����������ش�����ر حم�����م�����د م����ف����ل����ح امل�������واج�������ده
اي���ل���ني م���اج���د حم���م���د ك��ع��ب��ه ع��ومي��ر
ب�������ت�������ول ع��������دن��������ان ف�������ك�������رى ح�������ش���ني
ب������ي������ان م�������ش���ط���ف���ى حم�����م�����د ج�������وده
اب����������و لوى ان�����ي�����������ش  ن���������ش����ر  ب������ي������ان 
ت������وج������ان ف���ي�������ش���ل حم����م����د ال����زه����ري
ث����ال����ني اب����راه����ي����م خ���ل���ي���ل احل�������ش���رى
ح�������������ش������ني ليف ب���������������ش�������ام  ح�������������ش������ني 
ح��������ن��������ان ك��������اظ��������م اح��������م��������د ع����������وده
ران�����ي�����ا ع����م����اد اب�����راه�����ي�����م احل�������ش���ا����ش

ره�������������ف ب���������������ش�������ام ع��������ي��������اد امل�������ج�������ايل
رو���ش��ن اح��م��د حم��م��د خ��ال��د ال��ك��ردى
اب�����راه�����ي�����م ي�����و������ش�����ف  م�����ن�����ري  رول 
زي����������د م����ف����ل����ح حم�����م�����د ال�����ع�����م�����ريات
زي���������ن ������ش�����اي�����ع حم�����م�����د ال����رباي���������ش����ه
احلمايده الرحمن  عبد  ماجد  �شالم 
����ش���ن���د����ش حم���م���د ���ش��ب��ح��ي اب���وع���ب���ده
����ش���ذى م��ري��ح��ي��ل اب���راه���ي���م امل��راح��ل��ه
ط������������ارق خ������ال������د اح������م������د امل�����راع�����ب�����ه
ع�����ب�����ري ي�����و������ش�����ف ب��������ر ه��������م م���ع�������ش���ر
ع��ي�����ش��ى م���و����ش���ى ع���ب���د رب�����ه ال�����ش��ي��ب��ي
غ��������ي��������داء ع�����ل�����ي اح�������م�������د ������ش�����م�����ادي
ف������رح اب����راه����ي����م حم����م����ود اب������و ع��ب��ي��د
ف������������رح ان���������������ور رج������������ب اب������������و رج������ب
ف�������������رح ج����������������واد م�������و��������ش�������ى ������ش�����الح
ف���ه���د ����ش���ب���ي���ح ب�������ش���ي���الن ال�������ش���م���ري

ف�������ه�������د ي�������ا��������ش�������ر ع�������ب�������د ال������ع������م������رى
ك������ن������ع������ان ط�������������ارق اح�������م�������د ك����ن����ع����ان
حم�����م�����د رك������������ان حم�����م�����د ال����زع����ب����ي
م���رام حم��م��د ���ش��ام��ر عي�شى ال��رف��اع��ي
م����رمي حم��م��ود اب���راه���ي���م ال��ف��ري��ح��ات
م�شعب �شخر عبدالرحمن ابو حميدان
م����ع����ت����ز ع�����ل�����ي ع������و�������ش ال����ك����ع����اب����ن����ه
العباب�شه ال��ه��ادى  ع��ب��د  ���ش��ال��ح  مهند 
ن����������������ور حم��������م��������د ج�������م�������ي�������ل م����ط����ر
ه����ا�����ش����م حم����م����د م����������رتوك ال�����رق�����اد
ه��ب��ه ع��ل��ي ع��ب��د ال���رح���م���ن ال��غ��وي��ري
ه����داي����ه ج��م��ي��ل حم���م���ود احل����وام����ده
ه����دي����ل خ����ال����د م�������ش���ع���د اب�������و ط���ال���ب
ه������دي������ل ه���������اين ع�����ل�����ي ال����ب���������ش����اي����ره
ه����ن����ادي ف��ت��ح��ي ع���ب���د اهلل اب�����و ال����رب
ه���������ي���������ا رف�����������ي�����������ق ع���������ي���������د خ�����������ش�����ر
خ����ل����ي����ف����ات اح�������م�������د  غ��������������ازي  ولء 
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كلية اآلداب

قسم المواد اإلنسانية المساندة

د. نا�شر جابر
اأ�شتاذ م�شارك / رئي�س الق�شم

د. عبد احلميد اأبو �شيني
اأ�شتاذ م�شاعد

د. غيداء البلتاجي
اأ�شتاذ م�شاعد

م. عبد اهلل الزواهرة
حما�شر متفرغ براتب مدر�س م�شاعد

م. عنود احلبا�شنة
حما�شر متفرغ براتب مدر�س م�شاعد

م. يو�شف اخلزاعلة
حما�شر متفرغ براتب مدر�س م�شاعد
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خريجو الماجستيركلية اآلداب

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

جم���������د ه������������اين ع������ب������د ال�������ف�������ت�������اح ع������ب������د اهلل

ن������������������ور ن������������اي������������ف اح������������م������������د ال����������������زواه����������������رة

حم�����������������م�����������������د ج�����������������ا������������������ش�����������������م اخل�������������ل�������������ف

ه�������ي�������ا ف��������اي��������ز ي�������و��������ش�������ف ال�������دلب�������ي�������حه�������دى ع���������وده ����ش���ل���ي���م���ان اب���وم�������ش���ي���م���ري

ال���ق���ط���ي���ف���اناح��������م��������د م�����������ش�����ط�����ف�����ى ق�������ا��������ش�������م ع����ي����د ط������الق  ع����ب����دال����ك����رمي  رمي 

ل������ي������ث �����ش����ع����ي����د ه������ا�������ش������م ال������رواج������ف������ة�������ش������ال������ح ي������و�������ش������ف �������ش������ال������ح ي����و�����ش����ف

ا���������ش��������م��������اء راف�����������������ت اح���������م���������د ع�����ل�����ي�����ان
ام�������������������اين ع��������ل��������ي ���������ش��������الم��������ة ا������ش�����ع�����د
ح������م������زة حم�����م�����د ع������ب������دال������ق������ادر ال�����ف�����ار

م���ن�������ش���ور داود  ع����ب����داحل����ك����ي����م  دال������ي������ا 
�����������ش����������امل ع��������م��������ر �����������ش����������امل امل�������وم�������ن�������ي
�����ش����ن����اب����ل حم�����م�����ود اب������راه������ي������م ي���و����ش���ف

ع���������ل���������ي م���������و����������ش���������ى ع���������ل���������ي ق������ن������دي������ل
حم�����م�����د ������ش�����اي�����ل ف��������ري��������وان ال���������ش����ال����ح

م�������ش���ط���ف���ى اح�����م�����د ������ش�����امل اخل������وال������دة
ف���رع���ون خ��ل��ي��ل  نا�شر"  "حممد  ن������داء 

ب�������ي�������ان ب�������������ش������ام ح�������اف�������ظ اب�����������و ال��������رب
دمي������������ة ج���������������واد م������و�������ش������ى اجل������ع������ربي

�������ش������ه������ر ن�����������������زار ل������ط������ف������ي اب��������������و ل����ي����ل
ع������������������الء ع�����������م�����������ار ع���������ل���������ي �������ش������الم������ة

اب�����راه�����ي�����م خ����ل����ف ه����ل����ي����ل ال�������ش���دي���ف���ات
اميان عبدالرحمن العبدالرحمن الزعبي

ح�������ش���ان ع���ب���دامل���ج���ي���د ����ش���وي���ل���م ح���م���ي���دان
ي�����ح�����ي�����ى حم��������م��������ود م������و�������ش������ى ن����ا�����ش����ر

تخ�ص�ص اللغة العربية وادابها / الدب والنقد

تخ�ص�ص اللغة العربية وادابها / اللغويات
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

رن����������ا ع�����ب�����د ال������رح������ي������م ب�����������ش�����ري ال���������زواه���������رة

ه�����������ب�����������ة ن�����������ا������������ش�����������ر ����������ش���������ع���������ي���������د ج�����������������ودة

ه��������ب��������ه خ����������ال����������د حم����������م����������ود ال������ق������ط������ن������اين

حم��������م��������د ����������ش���������امل ح�������������ش������ن ال����������روا�����������ش����������دة

ع����ل����ي ا�����ش����ب����ي����ت����ان ف���ن���غ���ي�������ش امل�������ش���اع���ي���دامي������ان ع���ب���دامل���ن���ع���م ا����ش���م���اع���ي���ل ال��ن��ت�����ش��ة

ب����ه����اءال����دي����ن ح�������ش���ن حم����م����د ال��ط��ي��ب��ي
ر�����������ش����������ا خ�������ل�������ي�������ل حم��������م��������د ع��������ب��������داهلل

ن���������ش����ري����ن حم�����م�����د ح���������ش����ن اب���������و �����ش����وا
ن���������ش����ي����ب����ه حم�������م�������ود حم������م������د ح�����ج�����ات

ا���������ش��������رف ظ������اه������ر ذي������������اب احل����ن����اح����ن����ة
ح���������ش����ني ع������������ب������������داهلل  داود  دي����������ن����������ا 

ع��������م��������ر ري�����������ا������������ش ع�������������������واد ال�����������ش�����ي�����خ
غ������دي������ر حم������م������ود اب������راه������ي������م م�������ش���ع���ل

تخ�ص�ص اللغة الإجنليزية

ح���م���ودة غ���ال���ب  عماد"  "حممد  ا����ش���ي���ل 
ع�������م�������ران ع�������ل�������ي  اب����������راه����������ي����������م  الء 
ان�������������وار ح�������م�������دان حم�����م�����د احل�������وام�������دة
اي���������������������ات م���������ن���������ري ح���������������ش�������ني ال������ع������ب������د
اي��������������������ة ف�������������اي�������������ز زك��������������������ي احل���������������ش�������ن
ب��������ي��������ان �����������ش����������ادق حم�������م�������د ح�������������رزاهلل
ف��ن��ون حلمي"  "حممود  ج��م��ع��ة  ج��م��ي��ل��ة 

ح�������ن�������ان ا��������ش�������ح�������اق ي������و�������ش������ف ي����و�����ش����ف
�����������ش����������ارة ������ش�����ب�����ح�����ي ج������م������ي������ل ن�����وف�����ل
����ش���ام���ري���ن ف��ت��ح��ي ا���ش��م��اع��ي��ل اخل��ط��ي��ب
ع������دن������ان حم����م����د حم�����م�����ود ال����ع����ب����ي����دات
ع����م����ر حم����م����د ع����ب����دال����ل����ط����ي����ف ي���ا����ش���ني
ل��������ن��������ا ول����������ي����������د حم��������م��������د ������ش�����ل�����ي�����م�����ان
م�������اري�������ان�������ا ن�������������ادر ي�����ع�����ق�����وب ال�����ع�����ب�����وي

ه�������������������������دى ع����������������اي����������������د ع�������������ل�������������ي ع���������ب���������ا����������ش

كلية اآلداب
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

ي����������زن ������ش�����م�����ري ع�����ب�����دال�����ع�����ف�����و ع����ب����دال����ع����زي����ز

تخ�ص�ص درا�صات ال�صالم والنزاعات

كلية اآلداب

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

حم�����������م�����������ود ع���������ب���������دال���������رح���������ي���������م ال�������زع�������ب�������ي

ا������ش�����م�����ري �������ش������امل خ����ل����ي����ف ال���������ش����رف����ات
ام�������ي�������ن�������ة زه��������������ري ع�������ل�������ي ال�����������ش�����م�����ور

ال����الح����م ح�������ش���ني  ع�����و������ش  اهلل  ����ش���ي���ف 
ا�����ش����و م�����������ش�����اف�����ر  ع�����ب�����داحل�����م�����ي�����د  لرا 

املعايطة ذي����اب  ���ش��ع��ود  حم��م��د 

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

اح�������م�������د ن�������اي�������ف ع������ث������م������ان امل�����������ش�����رى
خ���ال���د ع���ب���د ال����ك����رمي حم���م���د اخل���زاع���ل���ة
راك������������������������ان زي��������������������اد �������������ش������������رور ح������������داد

ع������ل������ي �����ش����ل����ي����م ب�����خ�����ي�����ت ال�����غ�����وي�����ري�����ن
ع���������م���������اد م��������ف��������ل��������ح  خ��������ل��������ف اخل��������ال��������د
مل���������ى ������ش�����ل�����ط�����ان ف���������رح���������ان روا����������ش���������دة

حم���م���د ع���ب���دال���ع���زي���ز ع���ب���داحل���ل���ي���م ال��رم��ام��ن��ة



كلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية



120

كلية االقتصاد والعلوم االدارية

د.  عبدالغفور الزواهرة
عميد الكلية

د. اأحمد اخل�صاونة
 نائب العميد لل�ش�ؤون الأكادميية

د.  و�صفي الروابدة
 نائب العميد لل�ش�ؤون الإدارية
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

النبذة:
اأن�صئت كلية القت�صاد والعلوم الإدارية عام 1995، وت�صم الأق�صام التالية:

القت�صاد، واملحا�صبة، واإدارة الأعمال، والعلوم املالية وامل�صرفية.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية : 
التخ�ص�صات  بنجاح يف  �صاعة معتمدة  الطالب )132(  اأن يجتاز  بعد  البكالوريو�س  درجة  الكلية  ومتنح 
اإدارة  الأعمال،  اإدارة  التجاري،  والقانون  املحا�صبة  املحا�صبة،  املايل،  القت�صاد  )القت�صاد،  التالية: 
الكلية  متنح  كما  والتاأمني(  املخاطر  اإدارة  وامل�صرفية،  املالية  العلوم  الإدارية،  املعلومات  نظم  الفنادق، 
درجة املاج�صتري يف التخ�ص�صات التالية: )املحا�صبة والتمويل، اإدارة الأعمال/ اإنتاج وعمليات، ال�صتثمار 

والتمويل(.

الكادر األكاديمي واإلداري:
بلغ عدد اأع�صاء الهيئة الأكادميية يف الكلية )51( ع�صواً يف خمتلف الرتب الأكادميية: "دكتوراه )40(، 

ماج�صتري )11("، كما بلغ عدد املوفدين )12(، وبلغ عدد اأع�صاء الهيئة الإدارية )11( اإدارياً.

طلبة الكلية:
اأ�صبح عدد الطلبة يف الكلية )4000( طالباً وطالبًة تقريباً خالل العام اجلامعي 2017/2016.
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جمل�س الكلية

د. عبد الغفور الزواهرة
د. اأحمد اخل�صاونة
د. و�صفي الروابدة

د. ر�صا ا�صتيتية

د. اأحمد العمو�س
د. حممد اخلطايبة

د. اأرقم الرباعي
د. وليد م�صاعده

د. فايز ال�صرفات
د. حممد املومني

د. وعد الن�صور

فنيو وم�صرفو املختربات

الداريون
عبد اهلل الزواهرة
كمال عايد اأحمد

جهاد ن�صر
�صمية �صديفات

جنلة العمو�س
عايدة دغل�س
عال العمو�س
اأمل �صموط

�صالح امل�صاعيد
مروان رحاحله

حنان الزواهرة

كلية االقتصاد والعلوم االدارية
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قسم االقتصاد

د. اأ�صامة القلعاوي
اأ�شتاذ م�شاعد

د. �صامر عبدالهادي
حما�شر متفرغ براتب اأ�شتاذ م�شاعد

د. الء الب�صايرة 
حما�شر متفرغ براتب اأ�شتاذ م�شاعد

د. اأرقم الرباعي
اأ�شتاذ م�شارك

د. ر�صا ا�صتيتية
 اأ�صتاذ م�صاعد/ رئي�س الق�صم

د. يحيى زكريا
حما�شر متفرغ براتب اأ�شتاذ م�شاعد

اأ.د. هيل عجمي
حما�شر متفرغ براتب اأ�شتاذ

د. حممد العمري
حما�شر متفرغ براتب اأ�شتاذ م�شاعد

م. حامت الهنداوي
مدر�س م�شاعد

م. لوؤي ح�صا�صنة
م�شاعد بحث وتدري�س

م. نادرة مريان
مدر�س
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اح�����م�����د ي����و�����ص����ف ي����و�����ص����ف ال���ع���ب�������ص���ي
اي���������ات حم�����م�����ود حم����م����د امل��ب��ي�����ص��ني
�������ص������ف������اء زاه��������������ر حم������م������د م�������ص���ل���م

ع�����������������زت م�������ه�������ن�������د ع�����������������زت ع�������������واد
ف�����اط�����م�����ة ام���������ني ������ص�����ري�����ف ال������زي������ود
حم�����م�����د زي������������اد ع����ي���������ص����ى دروي�������������س

علي" "دار  م�����ص��ط��ف��ى  م��ق��ب��ل  م����الك 
م����ه����ن����د حم�����م�����ود حم����م����د ال�����ذوي�����ب
ه��������������اين ع�������ل�������ي حم���������م���������ود اح������م������د

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص القت�صاد

جمدي ب�صام خليل زعبالوي
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يو�صف الرحيم  عبد  حممد  ابراهيم 
هديب اب���و  ع��ب��داحل��م��ي��د  ف��ائ��ق  اروى 
رام�������ي ع���ب���د ال�����ه�����ادى ح�����رب ال�����ص��ل��ع
رن�������ي�������م ول�������ي�������د �����ص����ب����ح����ي ك�����راج�����ة
احل�������ص���ب���ان حم���م���د  اب����راه����ي����م  روان 
����ص���م���ارة ال����ف����ت����اح  ع����ب����د  ع����ل����ي  روان 

������ص�����ح�����ر ي�����ح�����ي�����ى اح�������م�������د ب���ط���ي���خ���ة
�صيف الدين "حممد �صعدو" معروف ا�صكنتنا
�����ص����ف����اء اح�����م�����د ����ص���ع���ي���د ع���وي�������ص���ات
ع�����ب�����داهلل �����ص����ع����ود خ����ل����ف ال����ب����داري����ن
ع���م���اد ا����ص���م���اع���ي���ل اب����راه����ي����م ال��ب��ا���ص��ا

ع���������م���������رو خ���������ال���������د ك���������ام���������ل خ����ل����ي����ل
ف�����اط�����م�����ة ف�����������واز را��������ص�������د اك�����ب�����اري�����ة
حم���م���د ع�����ط�����ااهلل �����ص����امل امل�����ص��اع��ي��د
م��ه��ن��د ح���اف���ظ ���ص��ل��ي��م ع���ب���د احل��م��ي��د
اخل���الي���ل���ة اهلل  ج�������اد  حم����م����د  ه����ب����ة 
ه�����ي�����ا خ������ال������د حم�����م�����د اب���������و ع�����م�����ارة

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص القت�صاد

�صارة يو�صف خليل داهود دعاء عبد اهلل ح�صن البدور
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خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص القت�صاد

�صمر رائد عثمان حممد�صحر رائد عثمان حممد

ب�صمه ابراهيم حممد �صعيد العجمياريج احمد �صادق خليل ا�صيل جهاد هاين دعجان

خالد جميل ح�صني ابو �صالحتهاين �صالح حممد م�صلح حنني وليد ح�صني العي�صه

�صلمى احممد حميدان اخلنازره

زين فوزي حممد ابو الهيجاءداليا ع�صام عمر ال�صيخ �صاره حممد خري عمر ابو الذهبرنا جالل جميل �صليمان

�صهد ح�صن مو�صى وهدان
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خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص القت�صاد

قسم االقتصاد

حممود عبد الفتاح حممود البدوىعبداهلل �صامل يو�صف العدا�صي هيام جهاد عواد القالبليث عديل مو�صى مطاوع

اب������ت�������������ص������ام رب�������ح�������ي ف�����������رج ط���ب���ي���ل���ه
اح�������م�������د امي�����������ن ر����������ص���������دى ن����ا�����ص����ر
ا��������ص�������راء اح�����م�����د �����ص����ال����ح امل����ل����ك����اوي
ا����������ص���������راء وح�������ي�������د حم�����م�����د حم���م���د
ال���ده���ام�������ص���ه ع���������ارف  حم����م����د  الء 
ال������رباء حم��م��د اح���م���د غ�����ازى ال��زم��ر
اي����������ة ج������م������ال م�����و������ص�����ى امل��������واج��������دة
امي��������ان ح�������ص���ني ع����اي����د اب������و ط��اف�����س
امي�������ان حم���م���د ����ص���ل���ي���م���ان امل�����ص��اق��ب��ة
ب��������الل حم�����م�����ود حم����م����د ال���ر����ص���ي���د
ال�صيفي اب��راه��ي��م  ا���ص��م��اع��ي��ل  ب��ي��ان��دا 

ح�����ذي�����ف�����ة ادي�������������ب خ�������ال�������د ع����������ودات
ح�������ص���ني خ����ال����د ح�������ص���ني ال����ن����ج����داوى
ح���ن���ني حم���م���د اب���راه���ي���م ال�����ص��م��اي��ل��ه
رب�����������ا ن�������اف�������ز ر���������ص��������دى ح������م������د اهلل
ر�������ص������ا ب�������رك�������ات ت�����وف�����ي�����ق �����ص����ح����اده
�������ص������اره �����ص����وك����ت ت����وف����ي����ق اخل���ط���ي���ب
�����ص����ام����ي حم�����م�����ود �����ص����الم����ة ال�����زي�����ود
������ص�����ان�����دي ج�����������ورج ع����ي���������ص����ى ج�����وين
������ص�����روق اح����م����د رف����ي����ق اب�������و ����ص���ري���خ
�����ص����ف����اء ن���������ص����ر ا�����ص����م����اع����ي����ل امل������دين
���ص��ه��د ج���م���ال ع��ب��د ال���رح���م���ن اجل��غ��ل
ط��������الل اك����������رم ب������رك������ات اخل���ري�������ص���ا

ع������ب������ري ح�����������ص�����ن حم������م������د زه������������ران
ع����زي����زه ����ص���الم���ه اب����راه����ي����م ال�������ص���ول
ق���ن���دي���ل م���������ص����ط����ف����ى  ي�����ا������ص�����ر  لرا 
مل���������ا ث��������ام��������ر ������ص�����ل�����ي�����م اب������������و رك�����ب�����ه
ل������ن������دا حم�����م�����د اح������م������د احل������ي������ارى
حم���م���د اح���م���د حم����ي ال����دي����ن امل��ف��ت��ي
م�����ع�����ني ه����������اين ج�����م�����ي�����ل امل�������ه�������ريات
م��ن��ت�����ص��ر ���ص��ب��ح��ى حم���م���ود اب����و ليفه
ال��ه��ب��اه��ب��ه ن�����ص��ي��م ع�������وده اهلل خ���ل���ف 
ه�����داي�����ه ن��������واف ب�����رك�����ات اخل�����وال�����ده
ه����������ال م��������ن��������ذر ف����������������واز ال�������را��������ص�������د
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص القت�صاد

ر�صا خليل �صالح ابو ح�صي�س

�صهد عماد �صرف ال�صعايف

�صذى من�صور زايد الق�صراوي

مي�س �صادق �صكرى ال�صيوف

رناد احمد ابراهيم �صنجق

فرح خالد احمد �صواحله

�صهد �صالح يو�صف ابراهيم

هديل يو�صف حممد الق�صا�س

اح��������م��������د خ�����������ص�����ر ع���������������ادل �����ص����ب����ان
اح��������م��������د ول��������ي��������د حم������م������د دع������ا�������س
ا��������ص�������راء ������ص�����امل ����ص���ب���ح���ي ال�����ك�����ردى
الء خ��ال��د ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال��ع��ط��ارى
اع���ب���ي���د حم�����م�����د  اهلل  ع�����ب�����د  اي�����������ات 
ب�����ا������ص�����ل ع�����������ص�����ام ���������ص��������ادق اح����م����د
ج����م����ان����ه ن�����ه�����اد ع������ب������داهلل م�������ص���ع���ود
ح���ن���ني رائ������د ع���ب���د امل���ج���ي���د ال��ط��وي��ل
ح������ن������ني ه�����ي�����ث�����م م������و�������ص������ى اح�����م�����د
خ����ل����ود خ����ال����د ����ص���ل���ي���م���ان ال��ط��ي��ط��ي
دان��������ه حم����م����ود ر�������ص������وان اخل���ط���ي���ب
دي��ن��ا ي��و���ص��ف ع��ب��د ال���ق���ادر اب��و���ص��ال��ح
ح�����ج�����اب ع������ط������اي������ا  ف��������������وزي  رزان 

ري�����ن�����اد ح�������ص���ن ي���و����ص���ف ال����ف����اع����وري
����ص���الم ����ص���ام���ي اب���راه���ي���م ال�����ص��م��اي��ل��ه
������ص�����م�����اح ا������ص�����ع�����د حم������م������ود اح�����ل�����وح
�������ص������ذى غ�����������ص�����ان ر��������ص�������اد ال�������ص���غ���ري
����ص���ه���د رائ���������د �����ص����ع����ود اب�������و ح�����ص��ي�����س
ط��������الل اح�����م�����د حم����م����د امل���������ص����اع����ده
الزقيبه ع��ب��دال��رح��م��ن حم��م��د ج��م��ال 
ع������ن������ان امي����������ن ع����������ديل اب����������و زه�������ره
ك����رم م�����روان ع��ب��د ال��رح��ي��م ع��ب��د اهلل
لن�����������ا ح�����������ص�����ن�����ي اح�������م�������د �����ص����ل����م����ان
ل����ي����ث غ�����ال�����ب ب������رك������ات ال���������ص����راح����ني
جمدي" حممد فهد" رمزي تلوالن�صواتي

حم����م����ود ����ص���الم���ه حم����م����ود اب����وزي����د
حم�������م�������ود حم������م������د ع�������زي�������ز خ���ل���ي���ل
عجاوي الرحيم  عبد  و���ص��اح  حم��م��ود 
م�������������رح ع�������ث�������م�������ان حم�������م�������د ح���������ص����ن
م����������روه �����ص����م����ري ي����ون���������س م�����ق�����دادي
م��������رمي �����ص����ام����ي حم����م����د اب��������و ع��ي��د
م�����������الك زه�����������ري حم������م������د ح������م������دان
ن���داء ع��ب��د ال��ك��رمي ���ص��ع��دات اب���و ع��زب
ن���������ور ع������م������اد را��������ص�������ي ال������دروي�������������س
ه���ب���ه ج����ه����اد ���ص��م��ي��ح ع���ب���د ال���رح���م���ن
ه����دي����ل م����اج����د حم����م����د اب�������و ���ص��خ��ن
ه��������ن��������اء اي���������������وب حم��������م��������ود ����ص���ل���ي���م
وعد �صالح الدين الد�صوقي الطوابيني
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص القت�صاد املايل

هيا �صبحي ح�صن ح�صانرنا عمر راتب جماهد روزان نواف �صالح احل�صنات

ا��������ص�������راء ع������ب������داهلل اح�����م�����د ����ص���م���رة
ام������������ل ������ص�����ل�����ي�����م�����ان حم������م������د غ�����ن�����ام
اي�������������ة حم�������م�������د ح�������������ص������ن ع�������رم�������ان
امي�����ان حم��م��د ع��ب��د ال���ع���ال امل�����ص��رى
ح����ن����ني ف���ي�������ص���ل خ����ل����ي����ل ����ص���ن���دوق���ة
دال������ي������ا ����ص���ل���ي���م���ان ����ص���ل���ي���م ����ص���ن���ج���اب
دان��������ي��������ة ان�������������ور ح�����������رب اب������راه������ي������م
دن������ي������ا م�����ن�����ري اب�������راه�������ي�������م ح���������ص����وة
راك����������ان ج����ه����اد ع�����ب�����داهلل ال����ق����واق����زة

رع����������������د ح��������������������ازم حم��������م��������د ع������������ودة
رغ�����د حم���م���د ف����ار�����س اب�����و اجل���ي���ب���ات
رم����������اح حم����م����د اح�����م�����د ال�����غ�����زي�����وات
اخل���ري�������ص���ة و����ص���ف���ي  ����ص���ري���ف  روان 
امل�����������ص�����رى ح�����������ص�����ن  ع������ل������ي  روؤى 
���ص��ب��ا اب���راه���ي���م ا���ص��م��اع��ي��ل ال��ع��ي��اط
ع�����ام�����ر ف����ه����م����ي حم����م����د ال�������ص���ري���ف
ع�������م�������رو جم�����������دي ه�������اي�������ل ق����ن����ط����ار

ع������ن������ان ك������م������ال ع�������دن�������ان ال���ع���ت���ي���ب���ي
جم��������د حم������م������د م�����ف�����ل�����ح ب����را�����ص����ن����ة
حم�����م�����د ا������ص�����ع�����د خ����ل����ي����ل ق���ن���دجل���ي
م�������������رام ع������ل������ي حم������م������د اب�����������و ن������دى
م���������ه���������ا ف�����������اي�����������ز ح���������������ص�������ن ه���������زمي
ن��ان�����ص��ي ع��ب��د اهلل اب��راه��ي��م اب���و غو�س
ه�����ال زه�������ري ع����ب����د ال�����ك�����رمي ك����روم����ة
ه������ن������ادي ه��������اين ن����ا�����ص����ر خ���ط���اط���ب���ه
ي�������������زن امي�������������ن ���������ص��������امل م����ك����اح����ل����ة
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ب���������������ص�������ار خ����������ل����������دون ع�������ي�������د ح����������داد
ح�صنني اح���م���د  ج���م���ال  ع���م���ادال���دي���ن 
الكيالين ع���ارف  ع��م��ادال��دي��ن  في�صل 
دان������ي������ة ع����ا�����ص����م ط��������الل ال�������ص���ب���اح
دي�������ان�������ا ول������ي������د حم�����م�����د ������ص�����رق�����اوى
امل�����ي�����ادم�����ة �����ص����ع����ي����د  حم�����م�����د  روؤى 
رون�����������زا ن����������ادر ج�����ربائ�����ي�����ل ال����������رزوق

�����ص����ف����ي����ق����ة م�������اه�������ر ف�������������وزى ب���ح���ب���ح
م���������������رح م����������ن����������ذر ف�������������������وزى اي�����������وب
������ص�����و������ص�����ن م������������ازن �����ص����ع����ي����د �����ص����الح
ان�����������س زي����������اد ك�����ام�����ل اب��������و ال�����رو������س
اح�������م�������د ع�������م�������اد اح�������م�������د ال�����ن�����ج�����ار
حم����م����د ن�����ائ�����ل ح���������ص����ن اب��������و غ���و����س

حم�����م�����د ن����ب����ي����ل حم�����م�����د ال���ق���ي�������ص���ي
ا�����ص����ام����ة غ���������ص����ان م����و�����ص����ى ال�������ص���ام���ي
حم�������م�������د رائ����������������د راج����������������ي م�����رع�����ي
ان���������������س ح������ك������م اح�������م�������د ال�����غ�����رب�����ي�����ة
ي�����ا������ص�����م�����ني ح�����������ص�����ن�����ي  اب������������و ع������زة
املعايطة م�صطفى  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  رب���ى 
ع�������الن حم���������م���������ود  داود  ام��������������ني 

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص القت�صاد املايل

قسم االقتصاد
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية
تخ�ص�ص القت�صاد املايل

قسم االقتصاد

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

روان ح�صن حممود ابو لنباجمد ابراهيم عواد الهبارنه دينا �صعيد �صدقي مو�صى

حممود ابراهيم بدر الدين اخلطيب�صاجده حممد عبد اهلل عيال �صلمان نبال غالب توفيق روا�صدهعائ�صه احمد م�صطفى �صعاده

اب�����راه�����ي�����م ����ص���ل���ي���م ����ص���ب���ري ع�����ص��ف��ور
ال�صرباتي راغ���ب  حممد  ج��ه��اد  ا�صيل 
امني �صربي "حممد امني" عبد الرحمن
ام�����ي�����ن�����ه اح������م������د حم������م������ود ع����ال����ي����ه
ان�����ت�����������ص�����ار ������ص�����ال�����ح غ������ال������ب ج����اب����ر
اي�صال امين عبد الرحمن ابو طعيمه
ح�������ص���ني ن���ب���ي���ل ح�������ص���ني اب�������و ����ص���الح
ح���ن���ني حم���م���د اب���راه���ي���م اب�����و م��وج��ه
ران���������ي���������ا ك��������م��������ال حم������م������د م�������ص���ل���م

�صالح اب��راه��ي��م  ت��ي�����ص��ري  رمي حم��م��د 
زي�������ن م�������ص���ط���ف���ى حم����م����د امل���وم���ن���ي
��������ص�������اره ن�����������ص�����ال ذي������������اب ج����وي����ن����ات
�������ص������ري������ن ج�����م�����ي�����ل ح������م������د م����و�����ص����ى
����ص���ل���م���ى حم���م���د خ���ل���ي���ل ال��ب��ي��اي�����ص��ه
������ص�����ه�����ام حم�����م�����د ح������م������اد امل����ع����اي����ط����ه
�����ص����ي����ف اب�������راه�������ي�������م خ����ل����ي����ل دغ���������س
عبد اهلل �صلطان عبد الفتاح احلياري
ال�صرخي ع��ب��داحل��اف��ظ  اجم��د  غ�صان 

ل�������ي�������ث ع���������������ص�������ام ح�������م�������د ع�����ك�����ن�����ان
حم����م����د اح�����م�����د حم����م����د ال�����ربك�����ات
حم��م��د ا���ص��م��اع��ي��ل حم��م��د ال��ف��واع��ري
حم�����م�����د ع���������ص����م����ت ع�����ل�����ي ال������ك������ردي
م�������روان ي���و����ص���ف م�����ص��ط��ف��ى ���ص��ه��وان
ن����������ادي����������ن م�������ن�������ري ه����������������زاع ال�������ف�������را
جن�����ي�����ب ان��������ط��������ون جن�����ي�����ب ع����و�����س
ه�������������ارون ف�������������اروق ن����ع����م����ه ال����ع����ب����وي
ي�����ن�����ال م����و�����ص����ى ودي���������ع احل����ج����ازي����ن
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اح�������م�������د ن�������اف�������ز ع��������ب��������داهلل ع����و�����س
اف����������������ن����������������ان م��������������ن��������������ذر ن��������اع�����������������س
اي���������ه ب�����������ص�����ام اب������راه������ي������م م���ن�������ص���ور
اي�������������ه ف������ه������م������ي حم�������م�������د ح�������م�������دان
ب������ي������ان ح���������ص����ن اح������م������د ال�����ع�����اب�����ودي
دان�����������ه ن�����������ص�����ات �����ص����ل����م����ان ال�������ع�������وران
دمي��������ه ن���������ص����ات �����ص����ل����م����ان ال������ع������وران
رغ��������د ع����م����ر م�������ص���ط���ف���ى امل����راي����ح����ه
ع�����زام اب�������و  اح����م����د  اهلل  ع����ب����د  روؤى 
نعناعه ع��ب��داهلل  "حممدح�صام"  رمي 
�صايل عبد ال�صتار م�صطفى حمد مغربي

ع���م���ر اهلل  ع�����ب�����د  م�������������ازن  �����ص����ل����م����ى 
�������ص������م������اح اح��������م��������د حم������م������د ح�����م�����اد
ع����م����اد خ����ال����د ع���ب���دال���رح���ي���م ج��ع��ف��ر
ع������م������ار ������ص�����الم�����ه ع�����ي�����د ال������غ������روف
ع����م����ر راج����������ح م�������ص���ط���ف���ى ال����ن����ج����ار
ف�������ات�������ن ج�������ه�������اد حم�������م�������ود ط�����اب�����ون
ك�����اظ�����م ح�������ص���ن حم����م����د احل�����وامت�����ة
حم�����م�����ود اب�����راه�����ي�����م ع����������ارف ج������رار
م����������������رح ف��������������������وزى ن����������اي����������ف ن������ف������اع
"ال�صيخ م�صطفى" منى خالد حممد 

ن������ادي������ن �����ص����ال����ح ������ص�����امل اب�������و ك���و����س
ن�������ه�������ال ع�������اط�������ف حم������م������د اغ����ن����ي����م
الغويري الرحيم  عبد  ابراهيم  ها�صم 
ه�����ب�����ه ������ص�����اب�����ر ع�����ل�����ي ع������و�������س اهلل
ه������ب������ه ع���������������واد ف������������رج ال�������زري�������ق�������ات
ه�������ب�������ه غ����������������ازي ي�������و��������ص�������ف ع�����دي�����ل
ه���������دى حم�����م�����د ع�����ل�����ي ب�����ن�����ي ����ص���خ���ر
ه������دي������ل راأف��������������ت ع�����ل�����ي ال����ه����ن����ان����دة
ه�����ي�����ا حم�����م�����د را��������ص�������د اب����������و ح����م����اد
ه��������ي��������ا ي�������ح�������ي�������ى ام����������������ني م�������������ص������اد
يا�صمني عبد القادر "نواف عدنان" حمد

كلية االقتصاد والعلوم االدارية
تخ�ص�ص القت�صاد املايل

قسم االقتصاد

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

خن�صاء يا�صر عطيه بلبي�صيا�صالم ع�صام حممود العمري ت�صنيم ح�صني ح�صني �صلبايه

مي�صاء احمد عبد الهادى ال�صوبكي�صاره كمال علي احلار�س هديل ابراهيم وا�صف القرينيملى زياد عمر احل�صايكه
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

قسم إدارة األعمال

د. في�صل املا�صي
اأ�شتاذ م�شارك / اجازة بدون راتب

د. �صياء الزغيالت
اأ�شتاذ م�شارك

د. ر�صوان اخلراب�صة
اأ�شتاذ م�شارك / اجازة بدون راتب

اأ.د. خ�صري الفريجات
 اأ�شتاذ

د. و�صفي الروابدة
اأ�شتاذ م�شارك

د. فايز ال�صرفات
 اأ�شتاذ م�شاعد/ رئي�س الق�شم

د. عبد الغفور الزواهرة
اأ�شتاذ م�شارك

د. غازي اخلطيب
اأ�شتاذ م�شاعد

د. نائل ال�صرحان
اأ�شتاذ م�شاعد

د. وعد الن�صور
اأ�شتاذ م�شاعد

د. عامر ال�صي�صاين
اأ�شتاذ م�شاعد

د. وجدان العكاليك
اأ�شتاذ م�شاعد

د. هديل املعايطة
اأ�شتاذ م�شاعد
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قسم إدارة األعمالكلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص ادارة العمال

اإ�صالم اأمين حممود اأبو رميلة

اية حممود حممد حمزة

نهى حممود احمد ال�صدر

افنان �صعبان اكرم طبا�صة

يا�صمني ن�صال حممد ابو �صحيدبتول حممد علي ال�صويطر

احمد "حممد ن�صال" "نظمي العامل" الب�صطامي
ام��������ان��������دا ب�����������ص�����ام ج������م������ال ح���ب���اي���ب���ة
ب��������������������راء خ����������ال����������د ذي����������������ب �������ص������امل
ب�����ص��رى حم��م��ود ���ص��ل��م��ان اب���و ن��ام��و���س
ج�����اك�����ل�����ني ج������اب������ي �����ص����ل����ي����م ال�����ق�����رة
ح�������م�������زة خ�������ال�������د حم�������م�������ود ����ص���ب���ح

�صنابل " حممد �صعيد " مو�صى اليا�صني
���ص��ف��اء ري���ا����س ع��ط��ا اهلل ال��ب��ق��اع��ني
����ص���ه���ي���ب ج����م����ال اح����م����د ال����زري����ق����ات
ال���ع���م���رى ي���و����ص���ف  ي���ا����ص���ر  ع���ب���د اهلل 
ع�����ب�����داهلل ح�������ص���ن حم���م���د ال���ع���م���و����س
ف���اط���م���ة خ�����ص��ري ك���اظ���م ال��ف��ري��ج��ات

ل��������������وؤي امي�����������ن ي������و�������ص������ف زي��������������ادات
ن�������ت�������ايل اف����������������رام ح������ن������ا م���������ص����رك����ي
نفني "ح�صام الدين" ا�صماعيل ابو �صالح
وع��������������د ن������ب������ي������ل ي�������و��������ص�������ف در������������س
خ���������ص����اون����ة ه�������ول�������و  ب�����������ص�����ري  ولء 
ي���������زن حم�����م�����د خ����ل����ي����ل اب����وع����ي���������ص����ة
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص ادارة العمال

قسم إدارة األعمال

ملى امين عبد العزيز �صعد اهلل

اح�������م�������د ول�������ي�������د اح�������م�������د م����ع����ت����وق
الء ع���الء ال���دي���ن اب��راه��ي��م ال��ط��وي��ل
م�����ه�����ي�����ار زي�������������������اد  حم��������م��������د  الء 
ال����ف����ره����ود حم���ي�������ص���ن  حم����م����د  الء 
ال��������ه��������ام ع�����������ص�����ام حم�����م�����د م����و�����ص����ى
ت�صنيم منري عبدالرحيم ال�صيخ عبداهلل
ج����م����ي����ل ي����و�����ص����ف ج����م����ي����ل ج�����واب�����رة
ح��م��زه ���ص��ي��ف ال��دي��ن ح�����ص��ني ع��ب��ي��دات

ح���������ن���������ان ك���������م���������ال وا�����������ص����������ف ف�������رج
دع��������������اء اح�������م�������د ق������ا�������ص������م م����و�����ص����ى
الطيطي الرحمن  عبد  جميل  راك���ان 
رام��������ي ع����ب����د ال����������دامي ع����ل����ي ه���دي���ب
ره���������������ف خ����������ال����������د ف����������ري����������د ع������������واد
������������ص�����������ارة ن���������ه���������اد ع�������ل�������ي ال�����������ص�����ق�����ا
عالية فتحي"  "حممد  ف��ري��د  ���ص��ام��ر 

ال�صي�صاين م�صطفى  يو�صف  �صهيب 
ع������ل������ي ع�������������ص������ام حم������م������د ع������ط������اري
ف��������وؤاد حم����م����ود حم���م���د اب������و ���ص��ف��ي��ة
حم����م����ود خ���ل���ي���ل اب�����راه�����ي�����م اجل����اب����ر
م����ه����ن����د حم������م������ود حم�����م�����د اخل�������ويل
ن��������������دى اح���������م���������د ا��������ص�������ع�������د ع������ي������ده
ن�����������ص�����ال ف�����ه�����د ع�������������ودة ح�����ج�����ازي�����ن
ي������������زن خ��������ال��������د ح��������م��������دى ال���������ص����ع����د
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قسم إدارة األعمالكلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص ادارة العمال

ا�صحاق احمد ا�صحق"ال�صيخ قا�صم"

تامر علي �صعود ثلجي

اميان منت�صر خليل داود

مي م�صطفى عثمان ابو حالوهبثينه نوفل ابراهيم ابو ديه رمي يا�صر يون�س حامد

اب����راه����ي����م ع����م����اد ا����ص���م���اع���ي���ل وي�����ص��ي
ا�����ص����راء ع���ب���د ال����ك����رمي ����ص���ع���دو ال���ب���از
ا���ص��ي��ل اب���راه���ي���م ا���ص��م��اع��ي��ل اجل��ن��دي
ا����ص���ي���ل ح�������ص���ني ع���ب���د ال����ك����رمي غ��ن��ام
اي�����ث�����ار حم����م����ود ع���ي�������ص���ى ال�������ص���اح���ل���ي
اي���������ه خ������ال������د ت�����وف�����ي�����ق اب���������و ج���م���ع���ه
ب��������دي��������ع ع������م������ر ب��������دي��������ع ال����ب����خ����ي����ت
ج��������������واد حم������م������د حم�������م�������ود ن����اج����ي
ح���ن���ني ج���ه���اد حم���م���ود ع���ب���د ال���ك���رمي
ح�������ي�������اة ������ص�����م�����ري اح�������م�������د ع������ج������اوي
خ�����ال�����د ط����������ارق ي����و�����ص����ف ال����ن����وب����اين
دان����������������������ه ن�����������ظ�����������ام ع����������������������ادل جن�����م
دع�������اء ي���ا����ص���ر اب����راه����ي����م اب�����و ���ص��ن��ي��ن��ه
رامز عبد احلكيم عبيد اهلل القطيمات

�����ص����اره ف������وزي اب����راه����ي����م ال��ع��ج��ي��الت
������ص�����اره جم������دى حم����م����ود احل��م�����ص��ي
�����ص����ي����اء م�����ال�����ك م�������ص���ط���ف���ى ط��ح��ل
ط������اه������ر حم�����م�����د ������ص�����وك�����ت ه�����اك�����وز
ع����������������ادل ك��������م��������ال حم�������م�������د م�����رع�����ي
عبد املالك اليا�س عبد املالك ترجمان
ع���ن���رب ع���ب���د امل����ه����دي ع���ن���رب اجل�����ازي
ع�����ه�����د ي����ح����ي����ى زك�������ري�������ا اب����������و زن�������اد
عبيد �صليمان  ع��ب��دال��رح��م��ن  غ��ف��ران 
م��ب�����ص��ل��ه اهلل  ع����ب����د  م����و�����ص����ى  ف��������ادي 
داود ع������ي�������������ص������ى  خ����������ال����������د  ف���������������رح 
ف��������رح حم�����م�����ود ح�������ص���ن ج��������اد احل����ق
ف��������ري��������د ن����������������ادر ف��������ري��������د الي�������������وب
ك�����ر������ص�����ت�����ني ف���������������وؤاد ج�������������ورج ����ص���ع���د
ذيب ال�صيخ  عيد  خ�صر  جمدالعروبه 

حم���م���د اح����م����د حم���م���د ب���ن���ي ح�����ص��ن
حم���م���د ع������ادل اح�������ص���ان ع������ادل ام����وم
م������������رام ن����������دمي ج����م����ي����ل ال�������ص���ي���ف���ي
م����������رح ج�����ا������ص�����م حم�����م�����د اب����������و اغ�����ا
م������ع������اذ ول������ي������د اح������م������د ال���������ص����وي����ات
م�������رين�������ا �����ص����ل����ي����م ف�����ه�����ي�����م دب�����اب�����ن�����ه
ه�����ال�����ه م�����اه�����ر م����������روح اب��������و زه������ري
ه�����دي�����ل ا������ص�����ام�����ه اب������راه������ي������م ط��ح��ل
ال��������ل��������وزي ع�������������زت  ������ص�����ع�����ي�����د  ورد 
ي���ا����ص���م���ني خ����ال����د ل���ط���ف���ي اب������و ع���ون
طالب اب��و  اهلل  �صيف  م��وف��ق  يا�صمني 
ي�����زن ط������ارق ���ص��م�����س ال����دي����ن ا���ص��ن��در
ي����������زن حم������م������ود ط����������الع اجل������داي������ه
ي�����و������ص�����ف ������ص�����ام�����ي حم������م������ود ح����ام����د



137

قسم إدارة األعمالكلية االقتصاد والعلوم االدارية
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�صفاء م�صطفى حممد ابو �صقريرمي ح�صام فهد غيث

براء حممد حممود العمرىا�صيل خليل حممد جردانه ايه في�صل غالب العلي

�صيماء نا�صر �صيف اهلل ال�صليتي

رحاب ا�صامة عقلة ابو دلبوحتقى احمد مرعب مو�صى روزان ماهر م�صطفى ن�صر اهللدانيا �صالح ح�صن تركمان

حممد �صالح هالل ال�صعار

ا�صراء نا�صر" حممد عدنان "ابوالنادي
ا��������ص�������م�������اء م������ن������ري حم�������م�������ود زل��������وم
ا������ص�����رف ع����اه����د ����ص���ل���ي���م���ان دارذي��������ب
امل���ع���ت���ز ب�����اهلل حم���م���د ي���و����ص���ف ح�����ص��ني
اي�����������ه اح�������م�������د ������ص�����ل�����ي�����م ال�������ت�������الوي
ب������������������راءه حم������م������د خ�����ل�����ي�����ل م���غ���ن���م

ب�����رادي�����������س حم����م����د ع���������ادل ال���ن���ج���ار
ج�������������ود ج����������������ورج ع�����ي�����������ص�����ى ك���������ص����ك
ح�������ارث ع���ب���د ال���ع���زي���ز ت���ه���ام���ي ح��م��د
خ���ال���د ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ����ص���ع���دي ح��م��اد
دمي�������ا حم����م����د م���ن�������ص���ور امل�������ص���اق���ب���ه
دي������ن������ا ج����م����ي����ل ������ص�����ح�����اده ال�����ص����م����ر

رغ����د ع��ب��د ال��رح��ي��م اح��م��د احل��ي��ارى
رن��������ا ح���������ص����ن ع����ب����د ال�����ف�����ت�����اح ال���ب���ع���م
رن����������ده حم����م����د ي����و�����ص����ف امل����ل����ك����اوي
ري������������������������ان ح������������������������ازم ال���������������������ص����������واف
������ص�����ج�����ى ع������ل������ي �������ص������ال������ح ال�������زي�������ود
�������ص������م������اح حم������م������د �������ص������ام������ي �����ص����ايف
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ل�����وؤى' حم��م��د ع��ل��ي' مبا�صر ���ص��ن��د���س 
������ص�����و������ص�����ن ه����ي����ث����م راج������������ح �����ص����ال����ح
����ص���ه���د ح�������ص���ني ي���ح���ي���ى اب�����و ���ص��اوي�����س
�����ص����ه����ريه ع���������ص����ام خ�������ص���ر ال�����دوي�����ك
ط������������ارق زي������������اد اب�������راه�������ي�������م ن�����وا������س
ع��ب��د اهلل اح��م��د حم��م��ود اب���و م��ي��دان
ع����������م����������ار زي�������������������اد ف����������������������وؤاد ح�����������داد
ع������م������ر ك��������م��������ال حم������م������د امل�����غ�����رب�����ي
ع�������م�������ر ن�������ع�������م�������ان ح�������������ص������ن ح�����م�����زه
غ�����ف�����ران م����اه����ر اح����م����د اب������و ���ص��م��ره

ن�������ص���ار اهلل  ع����ب����د  حم����م����د  غ������ي������داء 
ق���������ص����ي �����ص����ع����ي����د م�������ص���ط���ف���ى زاي�������د
مل���������ا ع�������زي�������ز ف�������ري�������د احل������ج������ازي������ن
مل��������ى ج������ه������اد اب�������راه�������ي�������م اب����������و زي�����د
مل���������ى رب�������ي�������ع ي������ع������ق������وب اب�����������و رك������ب
ل���ي���ل���ى ي���و����ص���ف حم���م���د اب������و ح�����ص��ن��ه
حم����م����د اح�����م�����د �����ص����ال����ح امل����ل����ك����اوي
حم��م��د و���ص��ف��ي اح���م���د ب��ن��ي ���ص��الم��ه
حم���م���د ي�����زن ع��ي�����ص��ى ع�������ودة ب���ره���وم
م������������رام ��������ص�������رار حم������م������ود ال�����ع�����رب
م�������ع�������اذ ع�����ث�����م�����ان اح�������م�������د ال���������ص����ي����د

م���������الك حم�����م�����د ا������ص�����ع�����د ال����ق����ب����اب����ي
داود رزق  ح�����������������������ازم  م����������ل����������ك 
جن��������ا ك������م������ال اب�������راه�������ي�������م ال�������ص���ل���ع
ن������������ور �������ص������ال������ح اح��������م��������د ن����ع����ن����اع����ه
ه�������ال�������ه ل�������������وؤي ح�����������ص�����ن اخل����ط����ي����ب
ال����ب����ك����ار حم�����م�����د  اهلل  ع�����ب�����د  ه�����ب�����ه 
ه�����ي�����ا اح������م������د م���������ص����ب����اح ال�����رف�����اع�����ي
ه������ي������ا ن�����ب�����ي�����ل ع������ل������ي امل������و�������ص������و�������س
ي������������������زن ع���������ل���������ي اح�����������م�����������د ب�������دي�������ر
ي������و�������ص������ف زاه���������������ر ي������و�������ص������ف ع���ل���ي
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اح�������م�������د خ������ل������ف حم������م������د ال�������زي�������ود
اي����������ه م���������ص����ط����ف����ى ع�������ب�������ده م����ه����ي����ار
ح����ازم اح��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م اخل��الي��ل��ة
ح��������م��������زه ع����������������ادى ���������ص��������امل ع����������ادى

ع����م����ر ه��������اين حم����م����د ب����ن����ي ع��ي�����ص��ى
ع���ي�������ص���ى ري������ا�������س خ���ل���ي���ل ال���ن���ح���ا����س
ك�������������رم حم�������م�������د ف�������������الح ال���������ص����ط����ي

ل���ي���ل���ى اجم������د ع����ز ال����دي����ن اب������و ع��ل��ي
حم���م���د �����ص����الح ح���ل���م���ي ال�������ص���المي���ة
ه������ن������ا ج�����م�����ي�����ل ي�������واك�������ي�������م ح���ب�������س
ي��ا���ص��م��ني ع��ب��داهلل حم��م��د ال��ع��وي�����ص��ات

يزن حممد �صبتي احلوراين

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

اح�������م�������د ج������ا�������ص������ر ط�������اه�������ر ح�������ص���ني
اح�����م�����د رائ���������د ����ص���ل���ي���م���ان امل��ح��ي�����ص��ن
اح����������م����������د ع��������م��������ر ع�������������������ودة ك������ل������وب

احمد يا�صر " حممد حكم " الرو�صان
ج������ه������اد ������ص�����ال�����ح حم�����م�����د ال�����ذن�����ني
ح�������ص���ن م�������ص���ط���ف���ى ح�����م�����دى وه���ب���ه
احل���ري�������ص���ه ذي�������ب  اهلل  ع����ب����د  ح����م����زه 

ع����ي���������ص����ى ع��������دن��������ان ف�������ري�������د ق����م����وه
ل�����ي�����ل�����ى رم���������������ص�������ان ع������م������ر ف���������وده
م������ال������ك حم�����م�����د ح�����م�����د احل������ن������اوي

علي " حممد ريا�س "عثمان قرق�س
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دعاء اعبيد حممد جابرايات اكرم حممد ابو عيا�س

عمر عماد عبده عبد الرحيمربى �صمري يا�صني �صليمان روان خ�صر يو�صف الغول

اح����������م����������د �����������ص����������امل ف����������اي����������ز ع����ل����ي
اح���م���د احل�����اج م�صطفى ع��ل��ي  اح���م���د 
اح��������م��������د ع������م������ر م�����������ص�����ل�����ح �����ص����ال����ح
ا��������ص�������ام�������ة اح�������م�������د ام�����������ني ال������زي������ن
اب����وع����ودة ال���ف���ت���اح  ع���ب���د  الء ح�����ص��ن��ي 
ال�������ي�������ا��������س ج��������������ورج ن�������اي�������ف ح���������داد
رائ������د ي���ع���ق���وب ���ص��ل��ي��م��ان ال���ف���اخ���وري

ال����ط����وال اهلل  ف�������ص���ل  و����ص���ي���م  روان 
����ص���ل���ي���م���ان �����ص����اه����ر ف������������وؤاد اخل��������زوز
زغ�����ب�����اب�����ة داود  خ�����������ص�����ر  ������ص�����ي�����ف 
���ص��ه��اب ال��دي��ن ن��اج��ي حم��م��ود �صهاب
غ���ي���ث اب���راه���ي���م حم���م���د اب�����و ال��ع�����ص��ل
ل�������ي�������ث ح�������������ص������ن ������ص�����ع�����ي�����د ج����������راب
م��������ال��������ك ب�������������الل حم��������م��������ود ع�������الن

حم���م���د ف����اي����ز دروي�����������س اب������و خ���ا����س
حم�������م�������د حم��������م��������ود ف��������ائ��������ق ح����م����د
حم����م����ود ع���ل���ي حم����م����ود اب������و ه��ا���ص��م
م������������روان ن�����اي�����ف ع����ل����ي ال�����روا������ص�����دة
م��ون��ال��ي��زا ع�����ص��ام ���ص��ب��ح��ي اب����و رب��ي��ع
ول�����ي�����د ت���ي�������ص���ري حم����م����د اجل����ي����الين
ي�������زي�������د امي�����������ن ع�����������زت ال������ن������ع������ريات
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عمار ح�صن حممود هيكلرا�صد جمعه �صبحي ابو را�صد حممد زياد طراد اخللف�صياء مو�صى عزت �صليمان

ا����ص���م���اء ف���ي���ا����س �����ص����ودي ال���ن���وا����ص���ره
ب������راءه ع��ب��د ال���ف���ت���اح حم��م��د ق��ط��و���س
ت����ي���������ص����ري اح�������م�������د ح�����������ص�����ن ا�����ص����ع����د
ج���������ورج ه�����اك�����وب ارت���������ني ب�����ولدي�����ان
دان������ي������ه ي����و�����ص����ف حم�����م�����ود ح���ي���م���ور
رام����������������ا ع�������������وين حم�������م�������د ع�����وي�����������س
����ص���ف���ي���ان م�����اج�����د ����ص���ل���ط���ان م����ري����ان

ع����������الء م���������������رزوق ع�����ل�����ي ال�����ع�����ومي�����ر
ع������م������ر ع������ط������ا ط���������ه ال�����ق�����وا������ص�����م�����ه
ع��م��ر حم��م��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز اب���و عيا�س
غ��������ي��������ث ف���������������رح �������ص������ل������ي������م ال��������ب��������در
غ����������ي����������داء ط��������������الل زك��������������ي ح���������ص����ن
مل����������ا ك��������م��������ال خ������ل������ي������ل م���������ص����ط����ف����ى

ل����وؤي ري��ا���س " حم��م��د ع��ل��ي " ك�صبي
حم������م������د �������ص������اك������ر حم������م������د اح�����م�����د
م���������روان ب���ا����ص���م ج����ربي����ل ال��ه��ب��اه��ب��ه
م���������������روان غ������������ازي اح������م������د ب����ل����وط����ه
م�������ع�������اذ ب�����������الل م���������ص����ط����ف����ى خ������الد
ه�����دي�����ل اك����������رم ج�����م�����ال جم�����دلوي�����ه
اب���وع���وده ال���ف���ت���اح  ولء ح�����ص��ن��ي ع��ب��د 

تخ�ص�ص ادارة فنادق
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د. اأحمد العمو�س
اأ�شتاذ م�شاعد/ رئي�س الق�شم

اأ.د. وليد زكريا �صيام
اأ�شتاذ 

د. عادل م�صاروة
اأ�شتاذ م�شاعد

اأ.د. ح�صام الدين خدا�س
اأ�شتاذ 

د. اإبراهيم من�صور
اأ�شتاذ م�شارك

د. وليد م�صاعدة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. هيثم حلو�س
اأ�شتاذ م�شارك

د. فادي ال�صياب
اأ�شتاذ م�شاعد

د. عبد اهلل الزعبي
اأ�شتاذ م�شاعد

د. عبد اهلل اخلوالدة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. اأحمد احل�صبان
حما�شر متفرغ براتب اأ�شتاذ م�شاعد

د. علي م�صاعدة
حما�شر متفرغ براتب اأ�شتاذ م�شاعد

د. رحمه اده
اأ�شتاذ م�شاعد

م. �صفاء اأحمد
مدر�س م�شاعد

م. عزات غي�صان
مدر�س م�شاعد

م. �صو�صن اإ�صماعيل
حما�شر متفرغ براتب مدر�س م�شاعد

م. حممود القا�صم
حما�شر متفرغ براتب مدر�س م�شاعد
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ا�صيل منذر ر�صيد ال�صوبايناحمد عبداهلل حممد الزواهرة

ليث زياد حممد امل�صاقبةح�صن �صامل احمد كفايف نداء جا�صر حممد رم�صانعبداهلل خالد علي ابو عواد

حمادنة عبدالرحمن  ح�صني  ابراهيم 
اب���راه���ي���م ����ص���ال���ح م���و����ص���ى ال���ف���رج���ات
اح����م����د حم���م���د ع����ب����داهلل ال�����ص��وب��ك��ي
ا����ص���ي���ل ج���ا����ص���ر حم���م���ود اب�����و ع��اق��ل��ي��ة
امل�������ن�������ذر ف����ي���������ص����ل ن������اي������ف امل����ا�����ص����ي
نعمان" القا�صي "حممد  ان��ور  اجم��د 
مت���������������ارا وائ���������������ل اي���������������وب ������ص�����م�����ارة
ح�����������ازم اح������م������د ح���������ص����ني اخل���ط���ي���ب

ح���ن���ني ع����ب����دال����وه����اب حم���م���د ح�����ص��ن
زي�����د حم����م����د' ف�������وزي ف����اي����ز' ���ص��ال��ح
����ص���ام���ي خ���ل���ي���ل اب����راه����ي����م ال�����ص��غ��ري
���ص��ي��ف ع���ط���اهلل ا����ص���م���اع���ي���ل اب���وزي���ن���ة
���ص��الح ال���دي���ن ج�����ودات ج��م��ي��ل دغ�����س
م����ال����ك حم����م����ود ف������الح ال�������ص���دي���ف���ات
م�������اه�������ر رات�������������ب م�����ف�����ل�����ح ال�����ع�����المل�����ة

حم���م���د ام������ني ب���ك���ر حم���م���د �����ص����رداح
حم������م������د ع������ث������م������ان ب������ك������ر ����ص���ي���ح���ة
����ص���وف���ان دريد"  "حممد  حم����م����ود 
ن�������ص���ال اب����راه����ي����م ����ص���ح���دة ا���ص��ب��ي��ح
ه����������داي����������ة ح����������م����������ود' ح����������ج ع�����ل�����ي'
ه�����ن�����ادي اح����م����د اب����راه����ي����م امل�������ص���ري
ه�����ي�����ا حم�����م�����د ق�����ا������ص�����م ال�������ص���ي���ف���ي
ي���و����ص���ف حم���م���د ي���و����ص���ف احل���ان���وت���ي
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قسم المحاسبة

حممد ا�صامة ح�صني ع�صفور فاتن �صالح حممود �صالح

ج����ه����اد �����ص����امل ����ص���ل���ي���م���ان امل����ح����ام����دة
ج����ي����ان����ا �����ص����ل����ي����م����ان �����ص����ام����ي ن�������ص���ار
عطية /عادل"  "فخري  غ�صان  خالد 
دانة حمي الدين عبدالرحمن املجذوب
دي���ن���ا ث���ائ���ر ع��ب��د ال���رح���م���ن ح��م��و���ص��ة
راف���������������ت ف������������������وؤاد ح������ن������ا �����ص����ل����ي����م����ان
ب���واع���ن���ة ي����و�����ص����ف  اهلل  ع����ب����د  ران�����ي�����ا 
اخل���������ص����ور ا������ص�����ح�����اق  ن������اف������ذ  رزان 
رن��������ي��������م ع������م������ر حم������م������د ال������ص�����ق�����ر
اب��و بكر "حممد يحيى" زك��ري��ا  ره��ف 
����ص���م���ي���ة م�����اأم�����ون ال����ول����ي����د ع���ب���د اهلل

�����ص����ن����د ع�����������ص�����ام م�����و������ص�����ى م�������ص���م���ار
�������ص������ن������د م������ل������ه������م ع�����ي�����������ص�����ى ح����������داد
����������ص���������ادي ع������ل������ي ف�����ل�����ي�����ح اجل������ب������ور
���ص��ه��ي��ب ع��ب��د ال�������ص���الم ح�����ص��ن ج���رار
ع�����ام�����ر م���������ازن اب�����راه�����ي�����م ال���ك���رك���ي
ع����ري����ن ي����و�����ص����ف ����ص���ل���م���ان ال���ف���ق���ه���اء
ع����م����ار م����اه����ر ����ص���الم���ة احل���ج���ازي���ن
ع������ن������ود ع���������ص����م����ت ف��������������وؤاد حم����م����ود
ل�������������ني ح���������ن���������ا ع��������ف��������ي��������ف ب������و�������ص������ة
جماهد حممد عبدالرحيم اخلاليلة
حم���م���د ب���ا����ص���ل ����ص���ل���ي���م���ان روا������ص�����ده

ال���ب���ك���رى دارى  امل����ع����ز  ع���ب���د  حم���م���د 
حم����م����د غ���������ص����ان ف������������وزان احل����اي����ك
حممود يا�صر "حممود / نعيم" الدروبي
م�����������������راد اك�����������������رم حم�������م�������د اح������م������د
م�������ص���ط���ف���ى اح������م������د ع���������زت اع�����وي�����ر
م���ي ع�����زام ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف اب����و ���ص��ع��دة
م���ي�������س ع��������زام ا����ص���م���اع���ي���ل ط���رب���و����س
و�����������ص����������ام ع�������ل�������ي ���������ص��������امل اجل�������������راح
ي�����ح�����ي�����ى ع������ل������ي حم�������م�������ود م����ري���������س
ي�����ح�����ي�����ى ه�����������اين حم������م������د ال���������ص����ي����د
ي���و����ص���ف م��ن��ت�����ص��ر ����ص���ام���ي احل��م�����ص��ي
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ب�صر جهاد �صعيد �صواقداحمد م�صطفى �صليمان املن�صي املثنى وليد ا�صماعيل عليدي

نوران يا�صر عي�صى �صتات�صيف الدين فايق حممد اخلوالدة هبة ادهم وحيد عديلعبداهلل �صليمان عبداهلل ابو يحيى

ال�صالحات ابراهيم حممد م�صطفى 
احمد عبد ال�صالم "حممد فتحي" اخل�صر
ا������ص�����الم رات��������ب اح����م����د ال������ربب������راوي
احل���ن���ي���ط���ي رزق  اب�����راه�����ي�����م  ا�����ص����ي����ل 
ال����زع����ب����ي اهلل  ع�����ب�����د  ع�����ل�����ي  ا������ص�����ي�����ل 
ال���ل���ي���ث ن������ور ال�����دي�����ن ان��������ور الده������م
عبداللطيف اللطيف  ع��ب��د  زي���اد  اي���ة 
امي�����ان ع���و����س ع��ب��د ال���ق���ادر جم���ذوب
اي����ه����اب ن���ا����ص���ر حم���م���د ال�������ص���اح���وري
اأ����ص���ي���ل ع��ب��د اهلل ه���ومي���ل ال�����ص��ي��اه��ني
ب�������ت�������ول ع�����ق�����ل�����ة �������ص������الم������ة امل����ق����ب����ل
ب�������ص���رى ع���ي�������ص���ى حم���م���د ال���ك���ع���اب���ن���ة
ب�����ي�����ان م�����اج�����د م�������ص���ب���اح امل���ح���ت�������ص���ب
مت��������ارا زي��������اد ي���و����ص���ف ب���ن���ي ���ص��الم��ة
ث������ائ������ر ب�����������ص�����ام خ���������ص����ر اجل�����ع�����ربى

ث����ائ����ر ع��������ارف اب�����راه�����ي�����م ال�����ص��ي��ف��ي
ج����ي����الن ع�����دن�����ان ����ص���ع���ي���د ع���وي�������ص���ات
ح�����������ص�����ني ع�����ف�����ي�����ف حم������م������د ه������الل
ح����ن����ني ����ص���ع���ي���د ي����ا�����ص����ني ال���ه���ي���ت���اوي
خ�������ال�������د ع������ل������ي �������ص������ام������ي ج�������������رادات
دال���������ي���������ا م��������ي��������الد ح�����ك�����م�����ت ع���������واد
دان������ي������ة ا������ص�����ام�����ة اح�����م�����د ع����ب����د اهلل
دان����������ي����������ة ام�������������ني ف�������������ص������ل ال������ب������اب������ا
دع���������������اء ع���������������ادل ن�����ع�����ي�����م ادع�����ي�����������س
دع���������اء م����و�����ص����ى ذي���������اب ال����ص���ل���وط���ي
دمي�����ا ج����م����ال اب����راه����ي����م ال���ي���ا����ص���ورى
دمي������������ا غ�������������ص������ان خ�������ال�������د ح������م������دان
رب���������ى ك���������رمي حم������م������ود ال�������ع�������وراين
حيا�صات ال�����رزاق  ع��ب��د  م��ب��ارك  رزان 
ر����������ص���������ا امي��������������ن م�������ن�������ري ������ص�����ع�����ب�����ان

رغ����������د ������ص�����ال�����ح حم�����م�����د ال���ع���ب�������ص���ي
رغ�����������د حم������م������د ��������ص�������ع�������ادة م����و�����ص����ى
رن������اد ج��ع��ف��ر ���ص��ل��ي��م��ان احل��ج��اح��ج��ة
ال����روا�����ص����دة ح�������ص���ن  ����ص���ل���ط���ان  روان 
ع��ل��ي احل���������اج  حم����م����د  م�����ن�����ذر  روان 
������ص�����وي�����دان اح�������م�������د  ول�������ي�������د  روان 
زي���ن���ب ع��م��ر ب���ه���اء ال���دي���ن ال��غ�����ص��ب��ان
زي���������ن���������ة م���������اه���������ر ع��������ل��������ي ع�����ف�����ان�����ة
�������ص������ارة ان���������ور خ���ل���ي���ل اب��������و ف�������ص���ال���ة
���������ص��������امل ن������ب������ي������ل ���������ص��������امل ط����������رزي
�����ص����ام����ر م������������روان ي����ع����ق����وب ي���و����ص���ف
عيا�صرة حممد  مو�صى  ال��دي��ن  �صيف 
اخل���الي���ل���ة ع��������واد  ع���ب���د اهلل  ������ص�����ادي 
�����ص����اك����ر اب������راه������ي������م �����ص����اك����ر ن���ا����ص���ر
�������ص������ه������د ع�������ل�������ي حم�������م�������د ال��������زي��������ود
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احلميديني احمد  ال��ك��رمي  عبد  �صوق 
�������ص������ريي������ن زي�����������د ج�����م�����ي�����ل ح���������ص����ان
�����ص����ريي����ن ن����������زار خ����ل����ي����ل ح����ج����ازي����ن
ال�������ص���ويف اهلل  ع����ب����د  ه���ي���ث���م  ط���������ارق 
ع��ب��د اهلل ي��و���ص��ف م�����ص��ب��اح ا���ص��ت��ي��وى
ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز ع�����م�����ر ع�����ل�����ي ال�����ع�����زة
ع��������������روب ع�������م�������اد حم������م������د ي����ا�����ص����ني
ع��������الء �����ص����ال����ح ������ص�����امل اب��������و ك���و����س
ع�����م�����ار حم����م����د ه��������دى اب��������و ف���رح���ة
ال��ب��ن��ا عرب"  "حممد  م���اه���ر  ع���م���رو 
غ�����ي�����ث اح������م������د �������ص������امل اخل����الي����ل����ة
ف������ار�������س ج�����م�����ال حم����م����د ال���دب�������ص���ي

ف�������رح�������ان م�������������روان ف�������رح�������ان ع�������واد
��������ص�������ايف اح�����������م�����������د  ع���������ل���������ي  لرا 
لن���������ا ������ص�����ام�����ر حم������م������ود اب���������و زي�������اد
مل������ي�������������س ع��������ن��������ان ن���������������ص�������ات �����ص����ع����ي����د
ل�������ون�������ا ال������ي������ا�������س ف�����������رح ك������راد�������ص������ة
النوا�صرة النعيم  عبد  ح�صني  حممد 
حممد منذر "حممد عي�صى" ال�صهب
حم����م����د ه���������ص����ام ا�����ص����ع����د اب�������و ال����ن����ور
م��������������راد ن�������ائ�������ل ع������ل������ي ال������ري������اح������ي
م�����ص��ط��ف��ى حم��م��د ج��م��ع��ة ال��رب��ي��ع��ات
م��ع��ت�����ص��م ا���ص��م��اع��ي��ل اح��م��ي��د ال�����ص��ع��ود
ن������ادي������ن اح�����م�����د ع����ل����ي اب��������و ����ص���ع���دة

ن������ا�������ص������ر ه�������������ص������ام ع������ل������ي ب������رك������ات
ن����رم����ني حم����م����ود حم���م���د ال�����ص��ي��ف��ي
ن������ور زي�������اد ع���ب���د ال�����ق�����ادر ال�����ص��م��ل��ت��ي
ن���������ور ع�����ب�����داحل�����اف�����ظ ك�����ن�����ع�����ان ط���ه
ه�������ادي ع���ب���دال���رح���ي���م ع���ث���م���ان ع��ي��اد
هبة ح�صني "رم�صان احمد" ابو غامن
ه�����دي�����ل ن����ا�����ص����ر ����ص���ع���ي���د ال����زك����ارن����ة
ه�������م�������ام امي�����������ن �����ص����ب����ح����ي ع������ي������ادي
اجل����م����ل �������ص������الح  �������ص������ف������وان  وداد 
و����������ص���������ام ��������ص�������امل ع�����ط�����ي�����ة �����ص����اي����ب
ن����ا�����ص����ر خ�����ل�����ي�����ل  م�����ن�����������ص�����ور  ولء 
ي��������������زن اك�����������������رم ام��������������ني دع�����ي�����ب�����������س
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اميان م�صطفى حممد املو�صىامل �صعيد عزو دغي�س

كرم فوزي عبداللطيف ح�صنيبا�صل ماهر ر�صمي ال�صعيد عالء خليل عبداجلواد خمو�س

اب�����راه�����ي�����م اح�����م�����د ع���������ارف م�������ص���ع���ود
اح����م����د اب����راه����ي����م اح����م����د ف���ري���ح���ات
اح���م���د ع���م���ر ع���ب���داحل���م���ي���د ال��ك��ي��ايل
اح������م������د غ�����������ص�����ان ف�������������وزان احل�����اي�����ك
ا�������ص������ام������ه ف������خ������رى حم������م������ود ع���ل���ي
�صامل اب��و  حممد  اللطيف  عبد  ا�صراء 
ا��������ص�������م�������اء م��������������ازن ح�������اف�������ظ دن��������ون
اه���������داء ع�����دن�����ان م���و����ص���ى اخل����ال����دي
اوي���������س حم���م���د ح���م���د ع��ب��داحل��م��ي��د
اأمان احمد "حممد �صفيق" ال�صربجي
زي����ن����ة اب����������و  حم�����م�����د  امي����������ن  اآلء 
ب�������ص���م���ة ن�����اي�����ف اح�����م�����د ال�������ص���م���ام���ع���ة
ب�������������ص������ار ع�������������ادل �������ص������ال������ح ال�����ع�����اب�����د
ب���������ص����ري حم������م������ود ام���������ني ال���ت�������ص���ل���ق
ب����ي����ر ال����ف����ون���������س ان������ط������ون ح���زي���ن
ت�����ق�����ى خ�������ال�������د حم�������م�������ود ع����ل����ي����م����ات
ال��ع��م��د طاهر"  "حممد  خ���ال���د  ح���ال 

دع��������اء ب���������ص����ام ع����ب����دال����ع����زي����ز ال���ب���ك���ار
رام����������������ي ��������ص�������ام�������ح ول��������ي��������د حم����م����د
ال���������ربي ف�����ن�����ي�����خ�����ر  ع���������������واد  روان 
رون�������ي�������ل خ������ال������د م�����و������ص�����ى ي���ا����ص���ني
ال����رق����اد ك���ا����ص���ب  ����ص���ي���ف اهلل  ري�����ن�����اد 
زي����ن����ب م������اأم������ون م�������ص���ط���ف���ى احل�����اج
������ص�����ام�����ر ع����ي���������ص����ى م���������رى ����ص���ب���ي���ط
���ص��ل��ي��م��ان ن���اي���ف ���ص��ل��ي��م��ان ال���رو����ص���ان
����ص���ري���ف���ه ب�����ره�����ان ج���م���ي���ل امل���وم���ن���ي
����ص���ال���ح حم���م���د م���ف���ل���ح ال���ع���ق���رب���اوي
����ص���ائ���ب حم���م���د ج���م���ي���ل اخل���راب�������ص���ه
ح��ب�����س ع���ط���ا اهلل  ع�������ص���ام   ع���ط���ا اهلل 
ع���������������الء خ����������ال����������د وج����������ي����������ه دل������ب������ح
ع����م����ر ن�������ص���ي���م حم�����م�����ود ال����ع����ط����اري
ع������ه������د ع�������اي�������د ع����ي���������ص����ى ال�������������ص������وره
ال���ف���ت���اح ح�����ص��ن ح�صنني ع��ي�����ص��ى ع��ب��د 

ل���ني ع��ب��د ال���ك���رمي حم��م��د ���ص��ك��وك��اين
م��������اج��������ده ح�������������ص������ام اح�������م�������د ط���ح���ل
م�����اه�����ر ب���������ص����ام ����ص���ل���ي���م���ان ����ص���ه���اون���ه
حم���م���د ح�������ص���ن حم���م���د ال���ك�������ص���واين
حم���م���د رائ�������د حم����م����ود ال���ق���وا����ص���م���ي
ال��داه��ود حممد  الرحيم  عبد  حممد 
حم���م���د م���و����ص���ى حم���م���د اب������و م�����راد
حم������م������ود وج������ي������ه حم������م������ود ع�����الن
م���ه���ن���د اب�����راه�����ي�����م ج�����ربي�����ل ع���و����س
م���������وؤي���������د ف������ي������ا�������س من���������ر خ������دا�������س
نورهان جواد "حممد جودت" الع�صلي
ه����ب����ه اب�����راه�����ي�����م را�������ص������ي ال�����دوي�����ك
ه�����دي�����ل رات����������ب حم����م����د احل���و����ص���ي���ه
وع�������د حم�����م�����ود خ���ل���ي���ل ال�������ص���م���ادى
وع������د ي���و����ص���ف ح����م����ي����دان اخل���زاع���ل���ة
وف��������اء وح����ي����د حم����م����د ال�������ص���ورب���ج���ي
ي������������زن ����������ص���������ارى ع������ي������د اجل������ع������ربي
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عبد اهلل خالد خلف اخلزام�صامر �صامي ابراهيم ابو عليان �صفاء �صعدى حممد احليح

احمد عمر عبدالقادر العامل ابراهيم جمال حممد برغال

رنا �صحادة ر�صيد اخلليليا�صيل زيد حممد الزعبي الء جميل ا�صعد �صالح

فابيول ايوب خمي�س ام�صيحع�صام حممد يو�صف ابوح�صوه لينه عبد ال�صالم �صعيد العتالعالء خالد ن�صر بنات
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص املحا�صبة والقانون التجاري

قسم المحاسبة

اب��������راه��������ي��������م م������ن������ري ط���������ه ن����ا�����ص����ر
ا�������ص������م������اء مت�����ي�����م ح���������ص����ن امل����وم����ن����ي
ب�����������������ص��������ام ف������ت������ح������ي ���������ص��������ال��������ح ط����ه
ج�����م�����ان�����ه ج������م������ال ف����ت����ح����ي �����ص����الح
الطحيمر حممد  الرحمن  عبد  �صمر 
الب�صطامي ح�صن  ب��ك��ر  ال��دي��ن  �صيف 

�����ص����ف����اء ع������دن������ان ����ص���ع���ي���د ا����ص���م���ي���ك
ج��������رار ن�����������ور  ف����������������اروق  اهلل  ع������ب������د 
ع��������الء اب������راه������ي������م ح���������ص����ن ح����م����ودة
ع�����ل�����ي حم�����م�����د �����ص����ب����ح����ي اب���������و زي�����د
اجل�������اع�������وين داود  اح�������م�������د  ع�����م�����ر 
عمرو عبدالهادي عبدالرحيم ابو نعمه

ق���������ص����ي حم����م����د ����ص���ل���ي���م ال�������ص���ري���ف
ل���ي���ث ف����اي����ز ع���ب���د ال����رح����ي����م ح�����ص��ني
حممد ابراهيم �صليمان عبد احلافظ
حم����م����د خ�����ال�����د حم����م����د ال������وري������دات
دار حم��م��ود ع���ث���م���ان  ع�������ص���ام  حم���م���د 
��������ص�������امل داود  حم���������م���������د  ه���������ب���������ه 

وفاء حممد ابراهيم ابو �صيفنورالدين زهري حممد مرعي يو�صف نواف مو�صى البدورهيا ا�صماعيل حممد الزواهره
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص املحا�صبة والقانون التجاري

قسم المحاسبة

مراد احمد غالب العواي�صهايفيلني خالد �صالح الدعدع عمر منذر نايف ن�صري

اح�����م�����د �����ص����ال����ح اح�����م�����د ال����غ����وي����ري
ال���ع���ب���ي���ات ع���ط���ا اهلل  ي���ح���ي���ى  اح����م����د 
ع����و�����س اخل���ب���ا����س ا����ص���ي���ل ع���ط���ا اهلل 
ان�����������������س ف�������������الح اح��������م��������د م�����و������ص�����ى
امي����������ن ت����ي���������ص����ري ي�����ع�����ق�����وب حم���م���د
ب����������ي����������ان حم��������م��������د ع��������ط��������ا ع������������وده
دمي����������ه م�������اج�������د اح�������م�������د ال����ق����ا�����ص����م
احل���ن���ي���ط���ي رزق  اب������راه������ي������م  رغ��������د 
رغ����������د ن������ائ������ل ا������ص�����م�����اع�����ي�����ل ام����������اره
اغ���ري���ز ال���رح���ي���م  ع���ب���د  ع�������ادل  روؤى 

����ص���ح���ى خ���ل���ي���ل ���ص��ل��ي��م��ان احل��ن��ي��ط��ي
اب��واجل��ح��ا���س عطيه  اهلل  ع��ب��د  عطيه 
ع��م��اد ج��م��ال ال��دي��ن ج��م��ع��ه ال��ن��اط��ور
غ�����ي�����ث خ�������ال�������د ح�����م�����د اب����������و ح����م����اد
غ������������ي������������داء حم��������م��������د ع��������ل��������ي ع����ي����د
ف��������رح حم����م����د حم�����م�����ود احل����م����ام����ي
ق������ي�������������س ع��������م��������رو حم�������م�������د اب�������������زاخ
ك����������رم امي����������ن �������ص������امل احل�����ج�����ازي�����ن
مل����ي���������س م����ن���������ص����ور حم������م������ود را������ص�����د
ل���ي���م���ا خ���ل���ي���ل اب����راه����ي����م ال���رباغ���ي���ث���ي
حممد ايوب ح�صن عبداهلل حاجي حممد

حم�����م�����د ج�������������ودت ع�����ط�����ا ال���ن�������ص���ع���ه
حم���م���د ع�����دن�����ان ي���و����ص���ف اب������و ن��ب��ع��ه
م������ن������ور ف������اي������ز دخ������ي������ل احل����وي����ط����ي
م���وؤم���ن ����ص���الح اب���راه���ي���م ال��ب��ي��اي�����ص��ه
م����������وؤم����������ن ع���������اط���������ف ع�������ل�������ي زاي����������د
م����ي���������ص����ر ع�������������زام ف�������ري�������د �����ص����امي����ه
ه�������دي�������ل ي������ا�������ص������ر اح�������م�������د ي����و�����ص����ف
ه�����������ص�����ام ع�����ل�����ي حم�����م�����د ال����ق���������ص����اة
ي������ح������ي������ى ع�������ل�������ي اح���������م���������د ط����ل����ي����ب
ي�����و������ص�����ف ع�����م�����ر م�����و������ص�����ى ال�������ص���ي���د
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص املحا�صبة والقانون التجاري

قسم المحاسبة

ا�صماعيل �صمري ا�صماعيل حممدا�صامة حممد خليل اجليار

ا�صيل حممد ر�صوان الزواهرة

عمر عدنان علي القي�صي

خليل ابراهيم ح�صن ع�صاف

مهند �صريف عي�صى غباين

امين عبد اهلل عبد احلميد احلطبة

عي�صى يحيى عي�صى ابو قلبني

ديانا فرا�س حممود عبدالرازق

نور وادى ح�صن وادى

اب����راه����ي����م ي���ح���ي���ى اب����راه����ي����م ج��وه��ر
حمدان عادل"  "حممد  توفيق  احمد 
اح��م��د ���ص��الح ال���دي���ن ع��ل��ي اب��وح��م��اد
اح���م���د ����ص���ي���اءال���دي���ن ع��ط��ي��ة ع��ط��ي��ة
ا������ص�����ام�����ة ج������م������ال حم�����م�����د احل���ل���ت���ة
ا�������ص������راء ع���ي�������ص���ى ح����م����د اخل������وال������دة
ا�������ص������م������اء حم�����م�����د ف������ري������د ط���اف�������س
ا������ص�����ي�����د ج���������الل اح������م������د ال���������ص����وامل����ة

ا��������ص�������ي�������ل ط����������ه ع�����������������واد خ������زاع������ل������ة
ا������ص�����ي�����ل ي�����و������ص�����ف ر��������ص�������دى ن���ا����ص���ر
الرفاعي قا�صم  جمال"  "حممد  ام��ل 
ان�������������س حم�����م�����د �����ص����ب����ح ك����ري���������ص����ان
العقيلي علي"  "حممد  م��وف��ق  او����س 
احمد" "�صيد  ك��ل��ي��ب  ح��م��دي  امي����ان 
اي��ن��ا���س ا���ص��م��اع��ي��ل ج��م��ع��ة اب���و خ��رم��ة
اأم��������������رية ن�����ا������ص�����ر ج�����ا������ص�����ر �����ص����ال����ح

ب������ا�������ص������ل ف�����������������اروق ف�������اي�������ز ح�������ص���ني
ب��������������راءة ت����ي���������ص����ري حم������م������ود �����ص����امل
ب���������ك���������ر حم���������م���������د ح�����������م�����������اد ع�����ي�����د
ب�����������الل ح�������ام�������د اح�������م�������د اب�����������و دل������ة
ث�����ري�����ا اب�����راه�����ي�����م ����ص���ب���ح���ي زه�������ران
ح�����������ص�����ن حم������م������د ح�����������ص�����ن اجل������رب
ح��������م��������زة داه�����������������ود ج��������م��������ال ن�����وف�����ل
ح�����م�����زة م�����ن�����ذر ����ص���ع���ي���د ال�������ص���المي���ة
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص املحا�صبة والقانون التجاري

قسم المحاسبة

ح����ن����ني ج���م���ع���ة ح�������ص���ني ال�����ب�����واري�����د
خ���دي���ج���ة ج����اب����ر حم���م���د ا���ص��م��اع��ي��ل
دان������ي������ل ع�����اك�����ف ن���������ادى ال�������وري�������دات
رب�����ا ���ص��ل��ي��م��ان ع���ب���دال���ع���زي���ز ���ص��ن��اع��ة
رج���������ائ���������ي ع�������اي�������د ف�����������ص�����ل ح�������ص���ن
رغ���������د خ������ال������د ي�����و������ص�����ف احل������ل������واين
اب��و احل��الوة رن��د روح��ي عبد ال�صكور 
رنني "حممد �صالح" فريق الرمياوى
ال����ع����و�����ص����ات ع���ي�������ص���ى  حم����م����د  رمي 
�صقيدف �صعيد"  "حممد  يا�صر  زينه 
���ص��اج��دة رات���ب ع��ب��د ال��رح��ي��م ال��زغ��ول
�����ص����اج����دة حم����م����ود ط����ال����ب حم���م���ود
����ص���ل�������ص���ب���ي���ل زي�����������اد ن���������ور اب���������و ع���ل���ي
��������ص�������وار �������ص������الح حم�����م�����د ال�����دب�����اك�����ة
�����ص����ال����ح ع���ي�������ص���ى �����ص����ال����ح ال���دب���اب���ن���ة
العمري اهلل  عبد  جمال  عبدالرحمن 
ع���ب���داهلل حم��م��د اح��م��د ع��ب��د اجلليل

ف�������را��������س ان�����ي�����������س �������ص������ح������اده ع����ام����ر
ف����������رح ع������������ادل ي�����و������ص�����ف اب����������و ع���ي���د
ق�����ص��ي ا���ص��ام��ة ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ���ص��ع��دة
ق�����ص��ي م���اه���ر ح�����ص��ني ع���ب���د ال���ه���ادي
ق���������ص����ي م�����ع�����اوي�����ة ي����و�����ص����ف �����ص����ع����ادة
ك��������وث��������ر ع��������رف��������ة ح�������������ص������ن اح�����م�����د
مل����������������ا ن�������������ائ�������������ل ذي���������������������ب م������ل������ح������م
ل����ون����ا ي���ون�������س حم����م����ود ال���ي���ا����ص���ورى
ل����ي����ث ن����������ادر ع����ب����دال����رح����م����ن زع����ر
جم������������د ن��������������������ادر اح����������م����������د ب������ك������ري
حم��م��د زي����اد ع��ب��دال��ه��ادي احل��دي��دي
احمد" ابراهيم"ال�صيخ  �صعيد  حممد 
حم�����م�����د ������ص�����ال�����ح ادري�������������������س دول��������ه
حم������م������د ط���������ه ح�����������ص�����ني احل������اي������ك
حم�����م�����د ع������زي������ر حم�����م�����د ال����ق���������ص����اة
حم��م��د حم�صن ن���ور ال��دي��ن ال���ص��دى
حم�������م�������د ن��������اف��������ذ ف������ت������ح������ي وه�����ب�����ة
حم�����م�����ود ب���������ص����ام حم�����م�����ود ال�����زغ�����ول

م��������رح حم����م����د ع����������ودة اب��������و ح���اك���م���ة
م�����روة ع��ب��د ال�������رزاق ت��وف��ي��ق م��و���ص��ى
م�������رمي ج����م����ال خم����ائ����ي����ل ال���ن���ح���ا����س
معت�صم فار�س "احلاج حممد" النا�صر
م���������ه���������ا ع�����������م�����������اد ذي����������������������اب ب���������الن
قا�صم" "احلاج  ن�����ص��ر  ب��ا���ص��م  ن�����ص��ر 
ن�������ور ا�����ص����ام����ة ف����������اروق ال�������ص���ا����ص���اين
ن�����������ور ت����ي���������ص����ري ج������ا�������ص������ر ����ص���ل���ط���ف
ن����������ور ي�����ح�����ي�����ى اح�������م�������د احل����ن����ي����ط����ي
ن������������وف اجم������������د حم��������م��������ود م�����ع�����دي
نريما ح�صني "حممد �صعيد" ا�صماعيل
ه������������اين ه������ا�������ص������م ح�����������ص�����ن ح���ج���ري
ه�������ب�������ة ���������ص��������ح��������ادة حم�������م�������د ب�����ن�����ات
ه���ي���ام حم���م���د ح����م����دان اب�����و حم����ارب
و���ص��ف��ي��ة دوا������س م�����ص��ط��ف��ى ال��رف��اع��ي
ي����������������زن م�������ه�������ن�������د ح�������������ص������ن������ي دق��������ة
يو�صف "حممد خمي�س" راغب النابل�صي
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص املحا�صبة والقانون التجاري

قسم المحاسبة

ا�صيل ب�صام حممد املنري

عبداهلل عمر عبد اهلل ال�صقرات

حنني خليل احمد القي�صي

حممد عليان ابراهيم جفال

حمزة �صعيد عبدالقادر العالول

ق�صي �صامل عبدالنبي ال�صخانبه

�صهد خالد حممد الدح

منى عماد حمدى الع�صي

اب������راه������ي������م م���������ص����ع����ود ع���������زت ج�������رار
اح���������م���������د ح�������������ص������ن ف������ه������م������ي م����ط����ر
اح������م������د خ������ال������د ع�����ل�����ي ال���������ص����اوي���������س
اح�����م�����د ري������ا�������س ������ص�����امل ال���������ص����وات
اح�������م�������د ع��������دن��������ان ي�����و������ص�����ف �����ص����امل
اح����م����د ع���ل���ي خ���ل���ي���ف���ه ال���ع���ب���دال���الت
ا������ص�����راق اب����راه����ي����م ح�������ص���ن م���ل���ك���اوي
اأ�������ص������ي������ل ي�����و������ص�����ف حم�����م�����د ع����و�����س
ب�����ت�����ول م����و�����ص����ى �����ص����اك����ر ال���ق���ي�������ص���ي
ب������ي������ان ع����ي���������ص����ى خ�����ل�����ف امل��������واه��������ره
ح�����������ص�����ام ح���������ص����ن حم�����م�����د امل����وم����ن����ي
ح�������������ص������ني حم�������م�������د ب�������ك�������ر غ�����و������ص�����ه
خ�����ال�����د م�����وف�����ق ك���������ص����اب ال���ق���ا����ص���ي
دان����ي����ه ع���ب���د اجل����ب����ار ح����م����دان ن��اج��ي
دع����اء م��وف��ق ع��ب��د ال���ك���رمي اب���و ه��اين
رام��������ي حم����م����د م�������ص���ط���ف���ى ح����م����دان
�������ص������ح������رور من����������ر  حم�������م�������د  رزان 
رف�������ي�������ق ا����������ص���������رف رف�������ي�������ق �����ص����ب����ان
ح��و���ص��ي��ه م�����ص��ط��ف��ى  ب�����ره�����ان  روان 

روؤي����������������ه م�������ن�������ذر حم������م������د ال���������ص����ي����د
رمي�����������ان ������ص�����اب�����ر حم������م������ود م���و����ص���ى
������ص�����اره اب����راه����ي����م ����ص���ع���دو ال���زح���ي���ك���ه
������ص�����ايل ب���������ص����ام ����ص���ل���ي���م���ان ����ص���ه���اون���ه
�صفيان عبد القادر م�صطفى اخلطيب
����ص���ل���م���ان �����ص����امل ����ص���ل���م���ان ال�������ص���ف���دي
������ص�����ريي�����ن ج�������ه�������اد اح�������م�������د ق����ا�����ص����م
����ص���ه���ي���ب حم�����م�����ود خ���ل���ي���ل ����ص���اه���ني
ال�����ص��م��اي��ل��ة ع���ب���د اهلل ع����اي����د ����ص���ال���ح 
م��ق��ب��ل ����ص���ع���ي���د  حم�����م�����ود  اهلل  ع����ب����د 
عبدالكرمي فار�س عبد الكرمي ال�صواعري
عالء الدين حممد عبد الكرمي بدران
ع���������������الء ب��������ردي�����������������ص��������ي م�����ن�����������ص�����ور
ال��رح��م��ن �صعبان ع���الء حم��م��د ع��ب��د 
ع��������الء م���ع���ت�������ص���م ن����ع����ي����م اخل���ط���ي���ب
ع������م������ر ر�����������ص����������وان حم������م������د اي���������وب
غ������دي������ر ذي���������ب ح�������م�������دان ال������دك������اك
اخلطيب طالب  حممود  حممد  فاتن 
ف�������را��������س خ������ال������د اح������م������د ال�����غ�����رب�����ات

ل������ي������ث ي������ا�������ص������ر حم������م������د ج�����ربي�����ن
م���ال���ك م�����ص��ط��ف��ى ك���ام���ل اب�����و ه��ن��ود
حممد ابراهيم نهار "اللحاويه العمرو"
حم������م������د اجم�����������د ع������ل������ي امل������غ������اي������رة
حممد عليخليل عبدالرحمن طرعاين
ال�صلمان عبدالرحيم  حممود  حممد 
حم����م����د حم�����م�����ود ع���ي�������ص���ى ال���ل���ي���ث���ي
حم���م���د م���ن�������ص���ور حم���م���د احل����ي����اري
م����������روه ن����ظ����م����ي حم�����م�����ود امل����غ����رب����ي
الرفاعي م�صطفى  حممد  م�صطفى 
م�����ص��ع��ب اح���م���د ���ص��ل��ي��م��ان اخل���وال���دة
م�����ع�����ت�����ز ري��������ح��������ان ح�����������ص�����ن ج��������دوع
م�����ل�����ك ج������������وده �������ص������امل امل����ن����ا�����ص����ري
ن�����������ور ول�������ي�������د ا�������ص������ع������د ال���������ص����ع����ب����ي
اب�����راه�����ي�����م داود  ������ص�����ام�����ر  ه�������ال�������ه 
ه�������ب�������ه خ���������ال���������د حم���������م���������ود ال�����ب�����ن�����ا
ي���������������������ارا ع�����������������وين ع���������م���������ر ف�������ري�������ج
ي���ا����ص���م���ني اح����م����د �����ص����امل احل��م�����ص��ي
ي������������زن ه�������������ص������ام اح��������م��������د اوه������ي������ب
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اأ.د. خالد الزعبي
اأ�شتاذ 

د. حممد اخلطايبة
اأ�شتاذ م�شاعد/ رئي�س الق�شم

اأ.د. �صامر الرجوب
اأ�شتاذ / اجازة بدون راتب 

د. زياد مرا�صدة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. حممد املومني
اأ�شتاذ م�شاعد

د. اأحمد خ�صاونة
اأ�شتاذ م�شارك

م. ماهر �صراب
حما�شر متفرغ براتب مدر�س م�شاعد

اأ.د. ح�صني خريو�س
اأ�شتاذ

د. و�صفي ال�صالمات
اأ�شتاذ م�شاعد

م. عبلة التهتموين
مدر�س

م. �صعد اأبو عليم
حما�شر متفرغ براتب مدر�س م�شاعد
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية

الء عامر م�صطفى عزازي

حممد علي حممد من�صور

دميا عزالدين كايد اجلراروة

نداء علي حممود الفريحات

حال في�صل ح�صني ابو عا�صي

منري ميخائيل منري ن�صار

عزت خليل عزت مرعي

ورود فكري �صعيد قا�صم

اح������م������د م�����������ازن ف�����ه�����د اب���������و م���ي���ال���ة
ال���������ص����راي����ره ������ص�����امل  ي����و�����ص����ف  اردن 
ب�����ا������ص�����ل ان�������������ور خ�����������ص�����ر ال�������دوي�������ك
ب�����������ص�����ار ������ص�����دق�����ي ����������ص���������ادق  دع����ن����ا
ب��������ي��������ان حم�������م�������د حم��������م��������ود ع���������ص����ا
ح����������������ازم ف�������������������وؤاد ج������ل������ي������ل ال�������دق�������م
حال "حممدعا�صم" عبدالرزاق العطار
ح������م������زة ج������م������ال ح���������ص����ني �����ص����وي����ات

ح���ن���ني اب����راه����ي����م ���ص��ب��ح��ي ال�����ص��اع��د
خ�������ال�������د ح�������������ص������ام رات��������������ب خ���ل���ي���ف���ة
دان����ي����ا ول����ي����د ع����ز ال����دي����ن ال�����ص��ب��اع��ي
ره���������ف ح�����������ص�����ام ع����ي���������ص����ى ع�������ص���ف���ور
���ص��م��ر' حم��م��د ����ص���اه���ر' ����ص���ادق دع��ن��ا
امل�������ق�������دادي اهلل  ع�����ب�����د  ع�����م�����ر  ع�����ل�����ي 
ع������م������ر حم������م������د ع������م������ر امل��������ري��������دي

ع����ن����ود اح����م����د حم����م����ود ال������زواه������ره
ع����ي���������ص����ى اب������راه������ي������م ع�����ل�����ي اب�����وط�����ه
ف���������اي���������ز ن������ب������ي������ل ف���������اي���������ز ق�������وي�������در
م����اج����د ����ص���الم���ة م��������رزوق ال��ع��م��و���س
حم������م������د ف�������خ�������ري حم������م������د اجل������رب
ن����ا�����ص����ر اح�����م�����د ن����ا�����ص����ر م�����ه�����داوي
ن�������������ور ح��������ي��������در ح�������������ص������ني ع����ي���������ص����ى
ي��������������������ارا امي����������������ن ع����������زي����������ز �������ص������امل

قسم العلوم المالية والمصرفية
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية

يا�صمني �صعد كايد الدبي�س نا�صر وليد" حممد توفيق "بزبزت

ا�������ص������ال������ة زي�����������اد ي�����و������ص�����ف ال����ن����ج����ار
اي�����ات ع��ب��ا���س ع��ب��د ال��ف��ت��اح ع��ل��ي علي
ب������ي������ان امي����������ن ع�����ل�����ي ال���������ص����دي����ف����ات
غ���نب دار  حم�����م�����د  ن�����ا������ص�����ر  ب������ي������ان 
ح����ن����ني اك����������رم ج�����م�����ال جم�����دلوي�����ه
ح����ن����ني ع���������زام ال����ي����ا�����س ال����ك����راد�����ص����ه
رع�������د ي����ع����ق����وب ذك����������ران م���ل���ك���ون���ي���ان

ح�����م�����زة ح��������م��������زة  م�����������������روان  روان 
�������ص������ام������ر م������و�������ص������ى ذي�����������ب ع���ي�������ص���ى
������ص�����ل�����ي�����م ح�������ن�������ا ج����������رب ع�����������ص�����ف�����ور
����ص���م���اح ي���و����ص���ف ع���ب���د ال����������رزاق ع��ل��ي
ط������������الل ���������ص��������الح ف��������ائ��������ق �����ص����دي����د
عبدالرحمن " حممد عزالدين " حممد الوخيان
يون�س ع��ب��دال��ق��ادر  طلعت  ع��ب��دال��ق��ادر 

ع����ز ال����دي����ن ����ص���وق���ي ���ص��ب��ح��ي ع��ك��ي��ل��ه
ع������م������رو غ������ال������ب اب������راه������ي������م ح�������ص���ن
العبادي احلافظ  عبد  حممود  ق�صي 
ال�����ص��الم حم��م��د �صلعب حم��م��د ع��ب��د 
م���������ص����ع����ب ن�����ب�����ي�����ل غ�������������ازي ال��������اليف
م����������ي ح�������م�������د حم��������م��������ود ح���������ص����ون����ه
ن������������ور حم������م������د ي������و�������ص������ف ������ص�����ع�����اده

قسم العلوم المالية والمصرفية
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية

قسم العلوم المالية والمصرفية

حمزة ابراهيم ا�صماعيل النعانعةا�صراء احمد ممدوح العبا�صي ايه ريا�س �صعيد العزة

حممد زياد حممد ق�صوععالء عبد اهلل �صليم �صامل حممود نافذ مو�صى ابراهيمفهد عياد حممد عودة

اب����راه����ي����م ����ص���ع���ب���ان خ���ل���ي���ل ب�����ص��ي�����ص��و
ا����ص���ع���ي���د م����اج����د اب����راه����ي����م ط��ع��ام��ن��ة
ال�������ص���ل���ي���ب���ي حم�����م�����د  ان�������������ور  الء 
ايات تي�صري حممد "عمران النت�صه "
ج��������������ورج م������ن������ري ج��������������ورج ام���������ص����ي����ح
خ������ال������د حم�����م�����د ح������ام������د ال�����ق�����رال�����ه
ال�����زب�����ن ��������ص�������ارى  اهلل  ع�����ب�����د  دع�����������اء 
دمي��������ا ع�������ص���م���ت ج����ا�����ص����ر ����ص���م���ارن���ة
ال����ف����اخ����ورى ����ص���ل���ي���م���ان  اي�������وب  رزان 
ال�������ص���ب���اع���ني ����ص���م���ري  ن���������ص����ال  رزان 
رمي "حممد مازن" عبد الرحمن ال�صنطي
���������ص��������ايل م��������اه��������ر ي�������ا��������ص�������ر خ����ل����ي����ل

�����ص����ل����وى اب�����راه�����ي�����م خ��������ريو �����ص����راب
���ص��ل��ي��م��ان ن�����ص��ال ���ص��ل��ي��م��ان ال��ق��ي�����ص��ي
�����ص����م����ر زك������ري������ا م���������ص����ع����ود ال����ه����ن����دى
����ص���ي���م���اء ع���ي�������ص���ى حم����م����د ����ص���م���ري���ن
عبداللطيف فواز عبداللطيف الظرف
ع��������ب��������داهلل ع�����������وين حم�������م�������ود ع���ل���ي
ع�����ل�����ي م�����و������ص�����ى ح���������ص����ني دع����ب����ا�����س
ع�������م�������اد حم�������م�������ود اح�������م�������د ع����ل����ي����ان
ع������ن������اد ن�����������ص�����ال ع�����������ص�����ام امل�������دان�������ات
ب������زه خ����م����ي���������س  م���������ص����ط����ف����ى  لرا 
مل�����ي�����������س ع��������م��������اد م������و�������ص������ى ال����ن����م����ر

رزق اب����������و  ح���������ص����ن  ع�����������ص�����ام  جم�������د 
م������������راد م�����ع�����ني ي�����و������ص�����ف م������زاه������رة
م��������������رام م�������وف�������ق اح�������م�������د ال�������دب�������اغ
م����������������رح ب�����������������ص��������ام ج�������م�������ي�������ل ذي��������ب
م�����ص��ط��ف��ى ����ص���الح ه������ادي ال��ع��ب��ا���ص��ي
م����ع����اذ ع���ب���د ال�����ك�����رمي ح�������ص���ن���ي ن�����وار
معت�صم حممد مروان حممد الكرزون
اله�صلمون املح�صن  ع��ب��د  ع��دن��ان  م��ي 
ه�����دي�����ل ����ص���ب���ح���ي حم����م����د اب�������و زي����د
ي����ح����ي����ى م�����اج�����د اح�����م�����د امل���ح���ا����ص���ن���ة
ي����ق����ني رائ����������د ع����م����ر اب��������و ج����ام����و�����س
ي�����ن�����ال ي����و�����ص����ف حم�����م�����ود ����ص���ي���اح���ني
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية

قسم العلوم المالية والمصرفية

اكثم حممد حممود احلاج �صالمياحمد �صاطع علي خزاعلة احمد يو�صف طاهر ابو مو�صى

بيان ن�صال علي ابو احل�صنى

�صريين خالد حممد بكر النمور

غازي خالد غازى بيو�س

رند انور حممود جادو

طارق زياد خليل النجداوى

حممد عطية عزت خ�صر

حازم يا�صر ابراهيم حداد

�صيما احمد حممود عبيد

كنده عمر ح�صن الظاهر

�صاجده خالد حممد ابو ارمي�س

عبد الكرمي مي�صر احمد عمر

مي�صون وليد عبد الرحمن جليل



159

كلية االقتصاد والعلوم االدارية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية

قسم العلوم المالية والمصرفية

اح������م������د ف������������وزي �������ص������امل امل���������ص����ري
اري���������������ج ري���������ا����������س ع������ط������ا ح������م������وده
ا�������ص������ام������ه ت����ي���������ص����ري رب������������اح دح�����ب�����ور
ا�صيل عبداحلفيظ عبدالوهاب �صكوكاين
ا������ص�����ي�����ل م������اج������د اح������م������د اب����وم����ط����ر
اجل�����ب�����ع�����ة م�������و��������ص�������ى  زي����������������اد  الء 
ال�����������ص�����واحل�����ه ع�����ل�����ي  حم�����م�����د  الء 
ان�������وار ����ص���ائ���د ع���ب���د امل���ج���ي���د ال��ط��وي��ل
اي�������ة حم�������ص���ن غ����ري����ب حم����م����د ع��ل��ي
اي�����������ه ������ص�����ل�����ي�����م�����ان حم������م������د م����رع����ي
اي���������������ه ع��������م��������ر ح���������������ص�������ن ال���������������ص�������ول
اي���������������ه حم��������م��������د خ�������ل�������ي�������ل �������ص������الح
ب�������ي�������ان ������ص�����م�����ري خ�������ال�������د ع�����ب�����ي�����دات
ت������������������ال ج����������������������ربان ح���������ن���������ا ن�����ي�����ن�����و
ح���������ص����ام ب���������ص����ام حم����م����د ال����ع����ب����د اهلل
ح������ن������ني ن�������������زار خ�����ل�����ي�����ل ح�����ج�����ازي�����ن
ح������ي������اة ن������زم������ي حم�����م�����د ع����ي����ا�����ص����ره
خ�����ال�����د ن���������ص����ال حم����م����د ال�����دج�����اين
ال���دق���ة خري"  "حممد  ع���ل���ي  دال����ي����ا 
دان�������������ا خ�������ال�������د اح�������م�������د ������ص�����واحل�����ه

دن������ي������ا حم�����م�����د ح������م������ود ال����ك����راب����ل����ة
ديانا حممود عبد الرحمن ابو خ�صر
رن������������د حم������م������د اح��������م��������د امل�����وم�����ن�����ي
ف���را����س امل���ن���ع���م  ع���ب���د  ع���ف���ي���ف  روان 
امل�����ل�����ك�����اوي ع�������ب�������داهلل  رائ�����������د  روؤى 
زي����������د �����ص����ب����ل����ي ي�����ع�����ق�����وب ال���ع���ك�������ص���ة
�����ص����ح����ر اب�����راه�����ي�����م ع�����اي�����د ال����زع����ب����ي
����ص���رى ع��ب��د الل�����ه اح���م���د احل���وامت���ه
�صند�س ح�صن عبد اهلل �صمورالعناكوه
احل�صايكه ك��اي��د  ال��ف��ت��اح  عبد  �صند�س 
���ص��ه��ى ع��ط��ي��ه ع��ب��د ال��ك��رمي اب���و �صيف
��������ص�������وزان زي����������اد ع����م����ر اب��������و ع���ط���اي���ا
����ص���ه���ي���ب �����ص����ال����ح اح�����م�����د ا����ص���وي���ل���م
ع�������������الء خ��������ال��������د خ������ل������ي������ل ع�����ب�����ا������س
اخلاليلة عبدالرحيم  �صليمان  ع��الء 
ال���ف���ق���ه���اء اهلل  ع����ب����د  ت���ي�������ص���ري  ع����م����ر 
غ����������������اده ول��������ي��������د حم�������م�������د �����ص����ل����ع����ب
ف�����������ادي اب������راه������ي������م �����ص����ع����ي����د ح�������داد
ف��������������ادي ب�������������ص������ام ب�������ن�������ديل خ�����ن�����وف
ف������را�������س �����ص����م����ري ح�����اف�����ظ �����ص����رح����ان

ف����رح حم��م��د ع��ب��دال��ف��ت��اح ال�����ص��وب��ك��ي
ف����������رح حم�������م�������ود �����ص����ب����ح����ي ن���������ص����ار
ف����ي����ف����ي����ان ول������ي������د ال������ي������ا�������س ب����ن����دك
ب����ي����اري اهلل  ع����ب����د  حم����م����د  ق���������ص����ي 
ف�������ري�������ج ع���������م���������ر  ع������������������وين  لرا 
ب������������دره ع������ي�������������ص������ى  ن�������ب�������ي�������ل  لرا 
ل�����ب�����ن�����ى وائ�������������ل خ����م����ي���������س ال����ع����ج����ل
ل�������ي�������ن�������ا ف����������������������وؤاد ف����������اي����������ز ح�����������درج
ل��������ي��������ن��������ا من��������������ر ع���������ل���������ي ������ص�����ب�����ي�����ح
خ���ل���ي���ل ر��������ص�������اد  اهلل  �����ص����ي����ف  م���������رح 
امل�صاقبة ع��ب��دال��ق��ادر  اهلل  رزق  م��ع��ايل 
م�������ن�������ار �������ص������ال������ح ج���������رب ال������رحم������ي
م�������ن�������ار ع�������م�������اد ه����������الل ال����ن����ظ����ام����ي
م����و�����ص����ى ف����ت����ح����ي م����و�����ص����ى ا����ص���ت���ي���ه
جن���������وى ع�����ل�����ي ع�����ب�����ا������س احل���������ص����ن����ات
احل��اج اب���و  دار  اح��م��د  ع��دن��ان  ن�صرين 
ن����ور�����ص����ان خ����ال����د م���ط���ل���ق ال��ه��ب��اه��ب��ة
ه����ب����ة حم����م����د حم�����م�����ود ع����ب����داحل����ق
ه�������دي�������ل م�������اج�������د ع�����ي�����������ص�����ى ح���������داد
ال�����وت�����وات�����ي ا�����ص����ح����ق  اح�����م�����د  ولء 
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حممد ن�صري ح�صن جراراريج عوين عثمان"ال�صيخ حممود" يا�صمني طارق توفيق عريقاتعرين ابراهيم حممود الرومي

اح�����م�����د ج����ا�����ص����ر ع���������ارف ال���ذن���ي���ب���ات
اح����م����د ع����م����اد م���ن�������ص���ور ال����ه����ن����داوي
اح������م������د م�����������ازن ا�����ص����م����اع����ي����ل غ���ي���ث
ان���������������وار ف�����ت�����ح�����ي ح�����������ص�����ني �����ص����وك����ي
ايهاب ابراهيم حممد " ابراهيم الدابوقي "
ب�������������ص������ار م����������������روان ع��������������ودة ن����ا�����ص����ر
ت���وف���ي���ق حم���م���د ت���وف���ي���ق ال�����زواه�����رة
ح���������ص����ام ����ص���ل���ي���م���ان ع����ل����ي ال���ع���ت���ي���ب���ي

ري������ت������ا خ������ال������د ع����ي���������ص����ى ح������دادي������ن
��������ص�������ي�������ف امي����������������ن ع��������ل��������ي اح������م������د
ع�����ب�����داهلل ج����م����ال ب���ط���ر����س ع��ي��ا���ص��ني
ع������ب������ري حم������م������د اح�������م�������د اخل����ط����ب����ا
ع�������م�������ر م����������������ازن ������ص�����ب�����ح�����ي ع�����رف�����ه
ع�������م�������ر ي�������و��������ص�������ف �������ص������ع������ي������د ح����ن
غ�����������ص�����ان ع������������ازر ي�����و������ص�����ف ا����ص���ع���ي���د

ف���ل�������ص���ط���ني م����و�����ص����ى ح�������ص���ني ج������راد
ف���ي�������ص���ل حم����م����د ذي���������اب ط���ح���ب���و����س
ل�������وؤي ع�������ص���ام اب����راه����ي����م ال���ك���راد����ص���ه
حم����م����د ح��������امت حم����م����د ال������ق������اروط
حممد ح�صن حمدي " احلاج يا�صني"
ط���ب���خ���ن���ا اهلل  ع�����ب�����د  اح������م������د  م���������رح 
ن�������������������ص���������ال زي����������������������اد من�������������ر ح�����م�����د
املحي�صن ���ص��اه��ر  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ورد 

قسم العلوم المالية والمصرفية

اب������راه������ي������م اح�����م�����د ف������ار�������س ال���ع���ل���ي
اح�������م�������د م������ن������ري م�����������ص�����ب�����اح خ���ل���ي���ل
اح���������م���������د ه���������������ص�������ام حم�������م�������د ������ص�����ام
ا������ص�����ي�����ل ع�����ل�����ي خ����ل����ي����ل ا�����ص����م����ريي
اي�������ه�������م �����ص����ع����ي����د حم�������م�������ود ع������الين
ج������������اك ت��������وم��������ا ال�������ي�������ا��������س اغ������اب������ي

ج������وان������ه ع��������ديل ح����ن����ان����ي����ا ح���ن���ان���ي���ا
راك����������������ان ج������ري�������������س ج�����������اد ال�������داي�������ه
رام�����������ي ه�����������ص�����ام حم�����م�����د ال���������ص����ج����ان
رج�����������������اء ب���������������ص�������ام ع�������ل�������ي ع�����ل�����ي�����ان
�������ص������الح اح������م������د حم�����م�����د ه����������وادي
عبد احلليم معاذ وديع " زيد الكيالين"
غ��������اده م���و����ص���ى ع����ط����وي ال���ط���وال���ب���ه

حم���م���د ���ص��ع��ي��د �����ص����الح اب�����و ال��ع��ن��ني
حم��م��د ع��ب��د احل��م��ي��د ع��ل��ي ال��ف��ري��ج
م���������روه اح�����م�����د م����ن���������ص����ور ح���م���ادن���ه
مي�صاء ع��ب��د احل��م��ي��د راج���ب احل��رب��ي
ه���������ي���������ا ع���������ل���������ي ف����������������������واز �������ص������ال������ح
الن���������ص����اري ع���ب���د اهلل  ي���ا����ص���ني  ه���ي���ا 

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

نور"حممد حرب"حممود النبابتهاجمد زهري ح�صني داوود �صهد جمال حممد ال�صروف
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يزن احمد حممود ابو �صاوي�سخالد حممد يو�صف الب�صاب�صة يزيد حمدى يو�صف ابو من�صاررهف وحيد عزت مو�صى

ا�������ص������ي������ل حم������م������د خ�������ال�������د حم����م����ود
ب�����������ص�����ار ج�������ه�������اد �����ص����ل����ي����م اخل����������وري
ت�������ص���ن���ي���م خ���������ص����ر ع����������وده ع����ب����د اهلل
ح�����������ص�����ني اح�������م�������د ع�����ل�����ي ال����ب����خ����ي����ت
دال������ي������ا ت���ي�������ص���ري حم�����م�����ود ح����م����دان
������ص�����اره حم����م����ود اح����م����د اب������و ع��ي�����ص��ه
������ص�����ن�����د ن�����ب�����ي�����ل ح�����ب�����ي�����ب امل����ق����ط���������س

�����ص����ه����وان اهلل  ع�����ب�����د  وج������ي������ه  ع�����م�����ر 
ع����م����رو اح���������ص����ان اب����راه����ي����م ط���وق���ان
ق���ي�������س حم����م����د ح������رف������ان اجل���م���ع���ان
ل����ب����ن����ى ن�����������ص�����ال ت����ي���������ص����ري خ���م���ا����س
ل����������ني ان����������������ور ج������م������ي������ل ال����ه����ل���������ص����ة
جم����������د ع��������ام��������ر ن������ع������م������ه ال��������ب��������واب

م�����������رام ع�����������ص�����ام ف��������������وؤاد احل������ن������اوي
ن��������ور ي����و�����ص����ف م�������ص���ط���ف���ى ����ص���ه���وان
ه���ب���ة م���ف���ي���د ع���ب���دال���ك���رمي ال���ط���وي���ل
ه������ب������ه اك���������������رم ت������وف������ي������ق ع����ب����ا�����ص����ي
ه���������ال ج��������ه��������اد ������ص�����ل�����ي�����م ������ص�����ه�����اون�����ة
ي��������زن م������ام������ون حم�����م�����ود م�����ق�����دادى
ي����و�����ص����ف ري�����ا������س خ���ل���ي���ل ال���ن���ح���ا����س
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ابراهيم خليل منر عودة اهلل

عالء خليل حممد رم�صان

رانيا نعيم �صعد الدين �صونده

مرمي عبد اخلالق حممد الناطور

املعت�صم باهلل عبداهلل �صامل املليحي

مروان م�صطفى خليل ابو ظاهرية

�صبيل احمد �صعيد �صالح

هبه احمد عبد اهلل العقرباوي

اب����راه����ي����م ق���ا����ص���م اب����راه����ي����م حم�����ص��ن
اح����م����د ح�������ص���ني حم����م����د اجل�����رارع�����ه
اح����م����د حم���م���د وه����ي����ب ع�������ارف ���ص��در
ا�����ص����راء ع��ب��د اهلل ح�����ص��ن اب����و ���ص��وم��ر
ال�صنجالوي الرحمن  عبد  احمد  الء 
ال����ي����ا�����س ����ص���ل���ي���م ال����ي����ا�����س ال�������ص���ن���ودى
اه����������������داء ������ص�����ب�����ع حم������م������د �����ص����الم����ه
اي�����ن�����ا������س حم�����م�����ود ع����ل����ي اخل���ط���ي���ب
اي������������وب ج������م������ال �����ص����ل����ي����م����ان ق����ن����دح
ب�������������راء ع��������دن��������ان حم�����م�����د ال�����ع�����ت�����وم
ج������م������ان������ه ع��������دن��������ان ع������ب������د �������ص������رور
جيهان عبد ال��روؤوف حممد ال�صعالن
م�صطفى ابراهيم  خالد  ف�صل  خلود 
داري���������������ن خ�����ل�����ي�����ل حم�������م�������ود خ���ل���ي���ل

دمي������������������ه ع���������ل���������ي ح�����������������ص��������ن ال�������ب�������و
راف�������������ت ع�������اي�������د ع�������������وده ح�����ج�����ازي�����ن
ا�صماعيل عبدالعال احمد  �صعيد  ر�صا 
رم�����������اح ع������م������اد اح������م������د ال���������ص����م����ادي
زي����������������د ج����������م����������ال ع��������ل��������ي ا�������ص������ع������د
زي���د ع��ل��ي��ان ح��ف��ظ��ي / حم��م��ود كتانة
زي�������د حم�����ف�����وظ حم����م����د امل����ج����دوب����ة
�����������ص����������ارة ب�������������الل ح��������م��������زة زي�������ت�������ون
��������ص�������ارة ف�������ار��������س ادي�����������ب ال����دب����اب����ن����ة
��������ص�������اره ب�����ا������ص�����م ف�����������وزي ط����ا�����ص����م����ان
اب���و م��رج��وب ���ص��ي��م��اء �صبحي م��و���ص��ى 
اخلطيب حممد  اهلل  عو�س  اهلل  عبد 
خ��ب��ي�����س داود  اب�����راه�����ي�����م  ع���������ص����ام 
ع����������الء م�������اه�������ر ف�������ري�������د ح�����ج�����ازي�����ن

ف���رح اب��راه��ي��م ع��ب��د ال���ق���ادر ال��غ��راب��ات
ف��ي�����ص��ل ن���ا����ص���ر ع���ب���داحل���ل���ي���م ال��ط��ل
ال����ب����ن����ا اب��������راه��������ي��������م  ر����������ص���������اد  لرا 
حم������م������د ج������������الل حم������م������د ح���������درج
حم���م���د ���ص��ي��ف ال����دي����ن ع���ل���ي ال���ف���راج
حم��م��د م�����ص��ط��ف��ى حم��م��د ال��ن��اب��ل�����ص��ي
حم���م���د ي���ح���ي���ى خ�������ص���ر اب����وال����رو�����س
حم����م����د ي����و�����ص����ف اح�����م�����د ح����ج����اوي
م���وؤم���ن ب����اهلل ع��م��ر اح���م���د ال��ع��الون��ة
م�����ي حم���م���د م�������ص���ط���ف���ى اب������و ف���ن���ون
"حممد علي" اح��م��د  م��اج��د  م��ي��ام��ي 
ن�����ادي�����ن م�����ص��ط��ف��ى اح����م����د ع���ب���داهلل
ه��������اين م����و�����ص����ى ر�����ص����م����ي اخل��������وري
ي���������������ارا ول��������ي��������د حم������م������د ال�����ن�����ج�����ار
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هديل ناجح حبا�س بتلوديانا عبد الفتاح يعقوب خ�صر �صعد الدين عامر �صعد الدين املنفلوطي

اح������م������د ح���������ص����ني اح������م������د ال������زي������ود
اح����م����د ح�������ص���ني م�������ص���ط���ف���ى ق�������ادري
������ص�����ال�����ح ح���������������ص�������ني  رب�������������������اح  رمي 
�����ص����ه����د خ������ال������د ف����ه����م����ي اخل����ط����ي����ب

������ص�����ي�����م�����اء زك�����������ي حم������م������د ق����ن����دي����ل
���ص��اب��ري��ن اب��راه��ي��م خ��ل��ي��ل اب���و ه��الل
علي" "حممود  حم��م��ود  ع��م��ر  ع��م��اد 
ف�����ات�����ن اح�����م�����د ف�������������وؤاد' �����ص����ب ل����نب'

دارى اب���������و  اب������راه������ي������م  ه���������اين  مل�������ى 
م�����وؤم�����ن حم����م����د ح�������ص���ن ال����ع����زاي����زة
ن�����دي�����ن ط����������ارق زي����������اد اب��������و ح������الوة
ال����رزاق ع��ب��د اهلل �صمالوي ه��ب��ة ع��ب��د 

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

�صامي ح�صن حممد الزغول دعاء نايف حممود العمله

اح�����م�����د حم����م����د ح�������ص���ني ال���ي���ع���ق���وب
ا������ص�����ي�����ل ب�����������ص�����ام حم�����م�����د ����ص���ع���ف���وط
ب������ك������ر ع���������������زام حم������م������د اب������������و ب���ك���ر
ب���������ي���������ان حم���������م���������ود اح���������م���������د ع����م����ر

دان��������ة حم���م���د ع���ب���دال���ف���ت���اح ال�����ص��ي��د
ران���������ي���������ا ������ص�����ع�����ي�����د خ�������ال�������د خ���ل���ي���ف���ه
زك�����������ري�����������ا خ������ل������ي������ل ام���������������ني ن�����������وار
�������ص������ذى اب������راه������ي������م �������ص������امل الت�����ي�����م
ع���������ل���������ي حم���������م���������د ع���������ل���������ي حم�����م�����د

ف������ات������ن ع������و�������س خ����ل����ي����ل اط���ف���ي���ح���ة
ف��������ار���������س م�������اج�������د ي�����و������ص�����ف ع���ق���ي���ل
ف�����اط�����م�����ه خ�����ل�����ف ������ص�����ال�����ح ال������زي������ود
حم����م����ود حم���م���د حم����م����ود ال���غ���ل���ب���ان
ه�����������دى ع������ل������ي������ان ع������ق������ل �����ص����ع����ف����وط
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ا�صالم ابراهيم مو�صى ابو �صلنفح

�صاره �صمري حممد ميدور

اماين حممد احمد جرب

موؤمن قا�صم احمد الزريقي

ا�صالم كمال جميل �صبيح

�صحى فرا�س ح�صن �صلعب

دينا فوزى حممد علي �صقري

هديل �صمري جمعه عقاب

ا������ص�����الم ه�������اين �����ص����الم����ه ال�����رم�����وين
ا�������ص������ي������ل زي���������������اد ام������������ني ال�����ظ�����اه�����ر
اي�����������ه خ�������ال�������د ��������ص�������امل اب�����������و رب�����ي�����ع
ب�����������ص�����ار ع�����������ص�����ام ب������ره������م امل�������ص���ي���ن���ي
ال�������ص���خ���ان���ب���ة وراد  �����ص����ام����ي  ب�����ي�����ان 
ب�������ي�������ان حم������م������د رج�����������ا احل����ن����ي����ط����ي
ت�����ص��ن��ي��م اي�������اد حم���م���د ع���ق���ل ول���وي���ل
رغ����������د ك�������ام�������ل حم�����م�����د ال��������ع��������ودات
رنا "حممد فتحي" عبد الفتاح الفيومي
رن�����ي�����م حم����م����د �����ص����ال����ح امل���ح���ام���ي���د

������ص�����ه�����ام خ����ل����ي����ل حم�����م�����د م���ن�������ص���ور
����ص���و����ص���ن ي���و����ص���ف �����ص����امل اب������و ك���رمي
�����ص����ريي����ن ع���������واد ����ص���ل���ي���م���ان ف���ا����ص���ل
ال�������ص���رع���ة ����ص���ات���ي  ع���ب���د اهلل  ����ص���ح���ى 
ع������اي������ده ع����������واد ع����������وده امل���ح���م���دي���ن
ع����ن����ود ع����اف����ت ظ����اه����ر امل�����ص��ب��ح��ي��ني
غ�����ي�����داء ول�����ي�����د اح�����م�����د جم�����دلوي�����ه
ف�����������داء خ����ل����ي����ل �����ص����ل����ي����م����ان م�����راب�����ط
ل����ي����ث ع����ب����دال����ك����رمي م����ن����ري خ����زاع����ي

م�������ع�������اذ حم������م������د ه�����������الل ع����ل����ي����م����ات
م�������ن�������ار ت�����ي�����������ص�����ري ح�����������ص�����ن ه�����ن�����دي
ن���ع���م���ت م���و����ص���ى حم����م����ود اب�����و ن�����ص��ار
ن����ف����ني ع����ب����درب����ه ع����ام����ر ال���ع���و����ص���ات
ه����ن����ادي حم���م���د ����ص���ح���اده ال�����ص��رخ��ي
ه��������ي��������ا ي��������و���������ص��������ف ح����������ام����������د ع����ي����د
وح�����ي�����د ����ص���ع���ي���د م�������ص���ط���ف���ى ����ص���ق���رة
وع������د ����ص���ل���ي���م���ان ي���ون�������س اب������و ���ص��ن��ار
جن����م اهلل  ج��������������اد  ع���������م���������اد  وع��������������د 
القرالة احلميد  عبد  حممد  ي�صرى 
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية
تخ�ص�ص نظم معلومات ادارية

قسم العلوم المالية والمصرفية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

رزان خالد جمال احلمار�صه

فوزيه رائد حممد ط�صطو�س

نورا ا�صماعيل ظاهر عطياين

امينه �صعيد حممد حاج �صالح

رهام حممود علي عالونه

مروه حممود عطيه عقل

هيا حممد �صربى قراقع

الء عبد الكرمي خلف م�صاملة

رزان عماد احمد �صلباية

جمد حممد عبد احلافظ دندي�س

هبه عايد ابراهيم ال�صيفي

�صارة زياد �صليم احلدق

نور حممود حممد املبي�صني

هيام يو�صف ح�صن ر�صيد
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية
تخ�ص�ص نظم معلومات ادارية

قسم العلوم المالية والمصرفية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

اح�����م�����د اب������راه������ي������م ف��������الح ال�����زي�����ود
اح�������م�������د ������ص�����م�����ري اح�������م�������د ح�����م�����دان
ا���������ص��������راء اح������م������د �������ص������امل ال����ب����ل����وي
ا��������ص�������راء ����ص���ل���ي���م���ان ������ص�����امل ال�����زي�����ود
ا�������ص������الم ع����������واد ن����ا�����ص����ر امل�������ص���اق���ب���ة
ا�����ص����ي����ل خ�����ال�����د ن�����اف�����ز ال���ن�������ص���ا����ص���ره
ع���������ص����ا حم����������م����������ود  ح����������������رب  الء 
ان�������������س ه����ي����ث����م م������اه������ر ال�����وح�����ي�����دي
ان��������������وار ع�����ل�����ي ق������ب������الن امل���������ص����اق����ب����ه
ب��������راءه زه������ري حم���م���د ع���ب���د اجل������واد
ت�������ص���ن���ي���م م����ق����ب����ل ح���������ص����ن امل���ق���اب���ل���ه
مت����������ارا ب���������ص����ام حم����م����د ال����ف����راع����ن����ه
ح����������ال م�������و��������ص�������ى حم�������م�������د زي�������������اده

ح���ن���ني خ���ال���د ع���ب���د ال����ق����ادر ج������رادات
ح��ن��ني خ���ال���د ع��ب��د امل��ح�����ص��ن ال��ف��ق��ه��اء
ح���ن���ني ع���ب���د ال���رح���ي���م اح���م���د زي�����دان
دع��������������اء ب�������������ص������ام اح�������م�������د ال�����دب�����ع�����ي
دي����ن����ا ج����م����ال ن���ع���م���ان ع������الء ال���دي���ن
رغ����د ���ص��ام��ر ب���ه���اء ال���دي���ن ال��ب�����ص��ي��ت��ي
رن���د م�����ص��ط��ف��ى ع��ب��د اخل���ال���ق ���ص��م��اره
ط���ري اب����������و  ح�����������ص�����ن  ع�������م�������اد  روان 
رمياد حممد امني هرمو�س ال�صبيحات
����ص���امل حم���م���د ع���ب���دال���رح���م���ن اجل���رب
����ص���م���اح رم�������زى ع����ط����وه اب������و غ��ل��ي��ون
�����ص����م����ر ح�������ص���ن���ي ع����ل����ي اب��������و ح�������ص���ان
���������ص��������روق ول�������ي�������د ه�����������اين دع������ج������ان

ع����ائ���������ص����ه اب������راه������ي������م ع�����ل�����ي دغ���������س
ف����اط����م����ة م����ط����ر ك�����ات�����ب امل�������ص���اق���ب���ة
ف����ك����ت����ور ل���������ص����ي����ان����و ف����ك����ت����ور ه����ربى
ل�������ي�������ث ح�������������ص������ني اح���������م���������د اح�����م�����د
م���رح ا���ص��ام��ه ع��ب��د ال���ق���ادر ال��ع��و���ص��ات
قنديل ال�����ص��الم  ع��ب��د  اح��م��د  معت�صم 
م����ن����ى ح������م������دان ع���������ص����وي ال����ع����ن����زي
ن�����ور ع���م���اد ع���ب���د ال���ف���ت���اح اب�����و ���ص��ن��ب��ل
ن�����������ور م�������������ازن �������ص������ال������ح ال������وخ������ي������ان
ه������دي������ل ط������اه������ر ب����ه����ج����ت احل�����اي�����ك
ه��دي��ل غ��ال��ب م��و���ص��ى ع��ب��د ال��رح��م��ن
الم�����ام ا����ص���ع���د  حم���م���د  ح�����ص��ني  وداد 
الط��������ر���������س ع������ل������ي  ع��������ام��������ر  ولء 
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خريجو الماجستير كلية االقتصاد والعلوم االدارية
تخ�ص�ص ادارة اعمال / انتاج وعمليات

تخ�ص�ص حما�صبة ومتويل

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

ا���������ص��������م��������اء ر��������ص�������ي�������د م�����������ص�����ط�����ف�����ى حم�����م�����ود

ل������ي������ل������ى حم�������م�������د ح�������������ص������ن ع������ب������دال������ف������ت������اح

اي������������ة ف�����ي�����������ص�����ل م�����ف�����ل�����ح ال�����ب�����ط�����اي�����ن�����ة
ج�����ه�����اد ف����������وزي ع�����ب�����دال�����ه�����ادي ع��ي�����ص��ى
رام������������ي دخ������ي������ل ك������ام������ل ال���������ص����ل����ي����ح����ات
ال�������ص���ن���د����س اب���������و  حم�����م�����د  ك������م������ال  رمي 
ع��������ب��������داهلل ط������اي������ل حم������م������ود احل���������ص����ن
ع������ل������ي اح��������م��������د �������ص������ال������ح خ�����ري�����������ص�����ات

اجل���م���ل داود  خري"  "حممد  ع����م����ر 
غ������ادة ن���ا����ص���ر ع���ب���دال���ق���ادر اب�����و ج��وي��ع��د
حم�������م�������د خ��������ال��������د ذي�������������ب اب�������������و ع����������واد
اخلماي�صه ال�صمد  عبد  عبيداهلل  حممد 
حم���������م���������ود ف��������������الح حم�������م�������د ي�����ا������ص�����ني
م��������ن��������ى ف������������ار�������������س خ��������ل��������ف ال����������زي����������ود

ب�������الل ح�������ص���ن���ي ع����ب����دال����رح����م����ن ����ص���ال���حاي��������������ة خ���������ال���������د اب���������راه���������ي���������م غ�����رب�����ي�����ة

ن����������������ور ه����������������اين ع��������ب��������د احل��������ل��������ي��������م ك������ل������وب

ر����������������ص���������������ا حم������������م������������د ع������������ل������������ي زه������������������������ران

ح���������م���������زة ك���������م���������ال اح���������م���������د ح����ل����ي����ح����ل
رن���������������ا جم��������ي��������د ي��������و���������ص��������ف ع�����ب�����ا������ص�����ي
��������ص�������وزي ك������م������ال م���������ص����ع����ود ج���ان���ب���ي���ك

ع��������ل��������ي م�������ن���������������ص�������ور ع��������ل��������ي مت����ي����م����ي
حم�����م�����د خ����ل����ي����ل حم�����م�����د ا�����ص����م����اع����ي����ل
م�����ن�����ى ������ص�����ام�����ي حم�����م�����د ع�����ل�����ي ب�����رك�����ات
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خريجو الماجستير كلية االقتصاد والعلوم االدارية
تخ�ص�ص حما�صبة ومتويل

تخ�ص�ص ال�صتثمار والتمويل
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

ف����������������������ادي حم�����������م�����������ود ح�����������������ص��������ني ج�������ربي�������ن

حمدان ابراهيم  امين"  "املعت�صم  ال���دب���اغاحمد  اح���م���د  خ�صر"  "حممد  ح������ازم 
جم������������������د ف������������������������رج حم������������م������������د اخل��������ط��������ي��������ب

ح��ي��در اب��راه��ي��م ع��ب��د احل��م��ي��د ال��ك��ف��اوي��ن
ع���الن حم����م����ود  خري"  "حممد  دع��������اء 
ع����������������ادل خ��������ال��������د رم�����������������ص��������ان ج�����وه�����ر
عبدالرحمن اكرم " حممد �صبحي" يو�صف
ع��ب��دال�����ص��الم اح���م���د ح���م���داهلل احل�����ص��ب��ان
ع��������ب��������داهلل خ�������ال�������د اح�������م�������د ال�����زع�����ب�����ي

حم��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م  حم��م��د ع��ب��داحل��ق
م���������ن���������ى ع���������ل���������ي ح�����������������ص��������ن ع���������ب���������داهلل
" ام���ني  "حممد  م�صطفى  اح��م��د  ه���دى 
ه����دى حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ج��وري
ه���ي���ث���م ع���ب���دال���رح���ي���م اح����م����د اخل���الي���ل���ة
ول������ي������د ع���������ب���������دال���������روؤوف ف������ري������د زي�����د

فار�س طلعت حممود عبدالعالاحمد خمي�س احمد خليل
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خريجو الماجستير كلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو دبلوم الدراسات العليا

تخ�ص�ص ال�صتثمار والتمويل

تخ�ص�ص ال�صتثمار والتمويل

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

عامر عبداهلل حممد الزريقات

ال�������ص���غ���ري اح������م������د  اهلل  ع�����ب�����د  اح������م������د 
ا������ص�����م�����اء خ������ال������د �����ص����ل����ي����م����ان ال���ق���ي�������ص���ي
ان�������������������س حم�������م�������د ح�������������ص������ني اجل�������ب�������ور
ب�����الل اب���راه���ي���م ع���ب���دال���رح���م���ن ال��ك��ل��وب
ح�����������ص�����ن �������ص������ام������خ ح�����������ص�����ن ال������زب������ي������دي

ر����ص���ا حم���م���ود ع���ب���د ال����ك����رمي ال����دوي����ري
����ص���و����ص���ن ا�����ص����ام����ة ال�������دوي�������ري ح���م���ي���دة
ع��������ام��������ر م�����������ص�����ط�����ف�����ى اح��������م��������د ن�����ف�����اع
العزيز عبد  حممد  النا�صر  عبد  حممد 
ه������دي������ل ع�������ب�������داهلل حم�����م�����د ال����ع����ب����و�����س

وع��������������د ج������������������ورج ي�������ع�������ق�������وب ال�����������ص�����الي�����ط�����ة

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

ن���������ور ال�������ه�������دى خ���������ص����ر ������ص�����ال�����ح ����ص���ب���ي���ح���ات

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

م������ي�������������ص������اء ع��������زي��������ز ������ص�����ف�����ي�����ق ع����ل����ي����انح������ن������ني ه������������اين ح�����������ص�����ني م�������ص���ط���ف���ى
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كلية
العلوم التربوية
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كلية العلوم التربوية

الأ�ستاذة الدكتورة جهاد عالء الدين
عميد الكلية

د. �سعاد الوائلي
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة

د. جمال ابو الرز
نائب العميد

د. اأحمد حما�سنة
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون التدريب امليداين



173

كلية العلوم التربوية

النبذة:
اإن�ساء اجلامعة، لتنمية املعلمني والإداريني  جاءت ن�ساأة الكلية يف العام اجلامعي 1996/1995م��ع بداية 
و�سانعي ال�سيا�سات يف جمال التعليم بهدف تطوير التعليم يف الأردن واملنطقة. وقد �سمت يف ذلك الوقت 
ثالثة اأق�سام هي: ق�سم املناهج والتدري�س، وق�سم علم النف�س الرتبوي والر�ساد النف�سي، وق�سم اأ�سول 
وكان  تدري�س،  هيئة  اأع�ساء  وع�سرة  البكالوريو�س،  م�ستوى  على  تخ�س�سات  والإدارة. وخم�سة  الرتبية 

عدد طالبها  )148( طالباً وطالبة.
وت�سعة  املهني  للدبلوم  واأربعة  البكالوريو�س،  م�ستوى  على  تخ�س�سات  ثالثة  ت�سم  الآن  اأ�سبحت  وقد 
برامج  للماج�ستري. وبلغ عدد اأع�ساء هيئة التدري�س )55( يف العام اجلامعي 2016/2015، وعدد اأع�ساء 
م�ستوى  يف  و)229(  البكالوريو�س،  م�ستوى  يف   )1971( الطلبة  وع��دد  ع�سواً،   )11( الإداري����ة  الهيئة 
الدرا�سات العليا. اأما العدد الكلي لأبحاث اأع�ساء هيئة التدري�س يف الكلية فقد جتاوز )350( بحثاً تتعلق  
باأ�ساليب وطرائق التدري�س، والإدارة الرتبوية، وق�سايا تتعلق بعلم النف�س الرتبوي. وجتاوز عدد الطلبة 

اخلريجني من الكلية  12136 طالباً وطالبة.

أقسام الكلية:
ق�سم املناهج والتدري�س:

م�ستوى  على  والتقومي  التدري�س  واأ�ساليب  املناهج  يف  علمية  م��واد  والتدري�س  املناهج  ق�سم  يقدم 
وم�سرفني  مدار�س  ومديري   كمعلمني  للعمل  الطلبة  لإع��داد  واملاج�ستري  والدبلوم  البكالوريو�س 

تربويني، وخرباء تربويني.
ق�سم اأ�سول الرتبية والإدارة:

ت���زوي���د ال��ط��ل��ب��ة  يقدم ق�سم اأ�سول الرتبية والإدارة مواد يف اأ�سول الرتبية والإدارة الرتبوية بهدف  
مبعرفة �ساملة يف الرتبية ونظرياتها وممار�ساتها على م�ستوى البكالوريو�س، والدبلوم واملاج�ستري.

ق�سم علم النف�س الرتبوي والر�ساد النف�سي:
الرتبوي  والإر���س��اد   الرتبوي  النف�س  ف��روع علم  م��واد يف خمتلف  الرتبوي  النف�س  يقدم ق�سم علم 
والأ�سري واملدر�سي بهدف تزويد الطلبة مبعلومات اأ�سا�سية يحتاجونها لإعدادهم يف جمالت الإر�ساد 

والقيا�س والتقومي والتعلم والتعليم على م�ستوى البكالوريو�س والدبلوم واملاج�ستري.
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كلية العلوم التربوية

جمل�س الكلية

الأ�ستاذة الدكتورة جهاد عالء الدين
رئي�س املجل�س

الدكتور جمال ابو الرز
نائب العميد/ ع�ش�ا

الدكتور حممود جرادات
رئي�س ق�شم اأ�ش�ل الرتبية والإدارة

الدكتور جالل �سمرة
رئي�س ق�شم علم النف�س الرتب�ي والر�شاد النف�شي

الدكتور حممد اجلوارنة
رئي�س ق�شم املناهج والتدري�س

الأ�ستاذ الدكتور يزيد ال�سورطي
ممثل ق�شم اأ�ش�ل الرتبية والإدارة
الأ�ستاذ الدكتورة هند احلموري

ممثل ق�شم علم النف�س الرتب�ي
الدكتورعبداهلل ابو ابونبعة
ممثل ق�شم املناهج والتدري�س

الفنيون وم�سرفو املختربات

الداريون
ماجدة ال�سقريات

علي الق�ساة
مميز حامت

عبري اخلطيب
اإياد الردي�سات

رميان احمد
فايقة اأبو جامع
حممد الزيود

دانة طنا�س
اإميان ال�سمادي
�سعاد احلجازي
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كلية العلوم التربوية

قسم المناهج والتدريس

د. حممد جوارنة
اأ�ستاذ م�سارك/ رئي�س الق�سم

اأ.د. كايد عمرو
اأ�ستاذ

اأ.د. حممود الوهر
اأ�ستاذ

اأ.د. �سامر خ�ساونة
اأ�ستاذ

اأ.د. اأكرم الب�سري
اأ�ستاذ

د. �سالح هندي
اأ�ستاذ

د. عبداهلل اأبو نبعة
اأ�ستاذ م�سارك
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كلية العلوم التربوية

قسم المناهج والتدريس

د. �سبحي ال�سرقاوي
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد عبيدات
اأ�ستاذ م�سارك

د. جمال اأبو الرز
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سعاد الوائلي
اأ�ستاذ م�سارك

د. ثيودورا دي باز
اأ�ستاذ م�سارك

د. جربين عطية
اأ�ستاذ

د. اأريج برهم
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سالح هيالت
اأ�ستاذ م�سارك

د. ا�سامة بني ملحم
حما�سر متفرغ / اأ�ستاذ م�سارك
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كلية العلوم التربوية

قسم المناهج والتدريس

د. اأحمد قبالن
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سائد �سباح
اأ�ستاذ م�سارك

د. ممدوح ال�سرعة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سهيل ع�سا�سفة
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سادق �سديفات
اأ�ستاذ م�سارك

د. يو�سف ال�سبول
اأ�ستاذ م�سارك

د. وليد عيادات
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد اخلطيب
حما�سر متفرغ / اأ�ستاذ م�ساعد

د. فواز حراح�سة
مدر�س

م. اأحمد ال�سرمان
مدر�س م�ساعد

م. �سائدة مرعي
مدر�س م�ساعد

د. خالدة زي��د
مدر�س

د. عاطف ال�سرمان
حما�سر متفرغ / اأ�ستاذ م�ساعد
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قسم المناهج والتدريسكلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص معلم �صف

احمد عودة عقلة حراح�سةابت�سام ن�سري �سلمان ابو را�سي

امنة عثمان حت�سني عبد الباقيا�سراء حممد عوده فودة الء جمال احمد ال�سمر

اميان عليان خلف رما�سنةانوار علي �سالمة ابو غنيم اأريج حممد بكر نوفلاميان جمال م�سطفى خليل

حال عبد اهلل علي املومنيتغريد خلدون �سليمان ا�سليم حنان ح�سن عبد احلافظ احلجاججهاد عر�سان حامد احلامد
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قسم المناهج والتدريسكلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص معلم �صف

مرمي حممد ح�سن اجلريريلبنى فهمي جرب الهم�سري

دينا �سامي فالح ابو جامو�سخديجة حممد احمد ب�سري دلل حممد حمداهلل اخلطيب

�سارة ريا�س رم�سان جوهرروان فاتك حممد ال�سمادى �سارة "حممد علي" �سعيد ابو طوق

جلني تي�سري عبد الكرمي الدن

عبلة عزمي يعقوب ال�سفوي�سجى يو�سف منر حماد فاطمة فرج يحيى الب�سيتي�سدقية ا�سحق ابراهيم �ساهني

مي�س احمد ابراهيم البوريني
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قسم المناهج والتدريس

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص معلم �صف

هبة عمر ح�سني عامرنور حممد خليل حم�سن هديل علي فهد الزيودنريمني فرا�س غازي �سرحان

اح����م����د ع����اط����ف اح����م����د اب������و ه���دي���ب
اخ�����ال������س ����س���ل���ي���م���ان ع����ي����د ال���ب���ل���وي
ا������س�����الم حم���م���د اح����م����د ال����ف����رارج����ة
ا������س�����ي�����ل حم�����م�����د ف������������وزي دروي�������������س
ال�����������وين ح���������������س�������ني  امي���������������ن  الء 
ام��������ل حم����م����د ي����ع����ق����وب م�����س��ط��ف��ى
ب��������ت��������ول ب������������الل ع������م������ر اخل����ط����ي����ب
احل�سن امني" اح��م��د  "حممد  ب���راءة 
العينني اب��و  ال��ك��رمي  عبد  جمال  بيان 
ح������ن������ني ��������س�������ربي حم������م������د م�������س���ل���م

دع������������اء ع�����ب�����ا������س م�����������س�����ب�����اح ج���م���ع���ة
دع��������������اء حم������م������د اح�������م�������د ي����و�����س����ف
دي�������ن�������ا حم������م������د حم�������م�������ود ف���ل���ي���ف���ل
ران�����ي�����ا اب����راه����ي����م حم���م���د امل�������س���ارف���ة
ر�������س������ا حم�����م�����د �������س������ح������ادة دع����م���������س
ال�������س���وم���ل���ي �����س����ام����ي  اه����������اب  روان 
ح�����س��ون��ة ال���رح���م���ن  ع���ب���د  ع���ل���ي  روان 
حم���م���د م���������س����ط����ف����ى  ع�����م�����ر  روان 
ح�����رب �����س����ل����ي����م����ان  حم�����م�����د  روان 
ال���زب���ن ال����ك����رمي  ع���ب���د  حم���م���د  روان 

ا�����س����م����اع����ي����ل ا������س�����ع�����د  ح������ام������د  رمي 
���س��م��ي��ه ن���ا����س���ر ت���وف���ي���ق اب�����و ���س��ري�����س
���س��ن��اء خ��ل��ي��ل ع��ب��د ال����وه����اب ال��ع��ط��ار
��������س�������ذى زه�����������ري حم�������م�������ود ال����ع����ل����ي
ع���ب���د ال����ع����زي����ز حم���م���د ع���ب���د امل��ف��ل��ح
ل����ي����ث ع������ب������داهلل اح�����م�����د ال����غ����وي����ري
م���ت���ي���ل���دة ف�����ري�����د ان��������دراو���������س ع���ي���زر
ن�����������ور ي�����ح�����ي�����ى حم������م������د رم�����������س�����ان
وف����������اء حم����م����د ع���ي�������س���ى امل���ع���اي���ط���ة
القط�س ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ع��م��ر  يا�سمني 

كلية العلوم التربوية
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قسم المناهج والتدريسكلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص معلم �صف

نورة خالد مو�سى �سرحانمرمي خالد جراد ابو مقرب

بيان خالد نبهان طعم اهللا�سراء ابراهيم �سالح حديد اية حممود ابراهيم عمرية

مرمي علي حممد ابو هويدي

�سفاء عدنان عثمان ال�سرديدانا عزمي خليل ابو عزام فاتن ريا�س عوين احلاج علي�سجود عدنان عبد الروؤوف اللحام

هبة رجا حممد احلنيطي

عماره كامل"  "حممد  ابراهيم  اري��ج 
ا�����س����راء حم��م��د م�����س��ط��ف��ى اب����و ح��ل��وة
اع������ت������دال ف����اي����ز ع���ب���د ال����ع����زي����ز ف���رج
ال��������زواه��������رة ع�����ل�����ي�����ان  م������اج������د  الء 
امل�������س���اق���ب���ة ع���ق���ل���ة  اهلل  ع����ب����د  اي���������ات 
ال�������س���رم���ان ع���ب���د اهلل  ع�������س���ام  ب�������راء 
ب�������������راءة ن�����������ادر حم�����م�����د ن���������س����ر اهلل
ب�����������س�����ام خ������ال������د �������س������امل امل���������س����اق����ب����ة
ت�����س��ن��ي��م ن���ا����س���ر حم���م���د ال����ط����ه����اروة
دع�������������اء ت����ي���������س����ري ح�����������س�����ني ال����ع����ب����د

�سيف ابو  ابراهيم  الرحمن  عبد  دعاء 
رائ����������دة ام�������ني �����س����ال����ح اب�������و ح����ام����دة
" ادري�����س برهم " حممد جمال  رغ��د 
ح���������س����وة اح�������م�������د  ج�������م�������ال  روان 
ال���ت���م���ي���م���ي ع����ي���������س����ى  زي������������اد  روان 
��������س�������روق ج�����ا������س�����ر حم������م������ود ال���ع���ل���ي
ع������ب������ري حم������م������د خ�����ل�����ي�����ل ال�������غ�������اوي
ع������م������ر حم������م������د ع������ل������ي احل����ن����ي����ط����ي
ع�������م�������ر ن��������ه��������اد رب����������������اح ال�����������س�����اع�����ر

ف��������������رح امي��������������ن ع�������اي���������������س ع�����ل�����ي�����ان
ك������وث������ر ط�������ه ار�������س������ي������د ال��������زواه��������رة
����س���امل اهلل  ع����ب����د  اجم��������د  م������ادل������ني 
حم������م������د خ��������ال��������د ع�����ط�����ي�����ة احل���������اج
حم����م����د خ����ل����ف حم����م����د ال�������س���واب���ك���ة
ن���ع���م���ة ن���������س����ال ا����س���م���اع���ي���ل ال����زغ����ل
ن������ور ����س���ل���ي���م���ان اب����راه����ي����م امل�����س��اق��ب��ة
ن����������������ور ع��������ل��������ي �����������س����������امل اجل��������ب��������ور
ن�����������ور م�������������راد م���������س����ط����ف����ى �����س����ب����اح
ه�������دي�������ل ه����������اين ذي����������ب ال�������������س������اروم
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قسم المناهج والتدريس

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص معلم �صف

كلية العلوم التربوية

ا�سراء ح�سام حممد الالل

الء حممود فوزي �ساهنيا�سيل حممد �سليم "احلاج ابراهيم"

بيان احمد حممود ابو جناالء وليد عبد املهدى عالن امل حممد �سعود العايد

ت�سنيم �سوكت زعل ال�سعودبيان خالد احمد البريوتي خوله �سامح �ساكر خمي�سبي�سان كمال كامل عا�سور
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قسم المناهج والتدريسكلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص معلم �صف

دانية اكرم عكا�سة البيطار

رغد كمال ابراهيم حم�سن

فاطمه فالح م�سلم ال�سديفات

هديل اياد حممد ح�سان

راما �سالمه �سليمان العودات

�سفاء حممد كامل ن�سار

مريانا عبداهلل عودة �سرقاوي

هند حممد طارق حماد

دميا جمال ح�سني الوي�سي

�سخر عيد �سامل اجلبور

فرح �سابر حمد اهلل العي�سات

هديل عاطف حممد جناجره

ربى حممد احمد الزعبي

غدير جمال عزات ال�سمر

جناح ناجح �سريف احلايك

يارا جالل احمد الزقيبي



184

قسم المناهج والتدريس

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص معلم �صف

كلية العلوم التربوية

اري����������ج ف������������وزان ف����ه����م����ي اب��������و ���س��ق��ر
ا�������س������راء ع����م����ر حم�����م�����ود ال���رب���اب���ع���ه
ا�����س����م����اء ر������س�����وان اح����م����د ال�����س��ي��ف��ي
ا�������س������ال������ة اح������م������د خ�����ل�����ف ال������زغ������ول
�����س����م����ري����ن حم�������م�������ود  ع�������������ادل  الء 
ام��������ل ح���������س����ني حم����م����د ال�������س���ومي���ر
ام�������������ل حم�������م�������د ج������م������ي������ل ع�����اي�����������س
ان�ساف خالد "حممد ح�سن" الدويك
اي��������ات اب����راه����ي����م اح����م����د اجل�����ب�����ارات
اي�������������������ات ح���������������س�������ن حم��������م��������د ع����ي����د
اي��������������ة ع��������������وين حم���������م���������ود ������س�����ي�����ام
امي����������ان ج��������الل م����و�����س����ى اب����ودغ����ي����م
اميان دروي�س "حممد �سعدو" ال�سقاء
امي������ان ر����س���م���ي ����س���الم���ه اب�����و غ��ل��ي��ون
امي�����ان ع��ب��د ال���ع���زي���ز خ��ل��ي��ل ���س��اع��وت
امي�����ان حم��م��د ب���رك���ات اب����و ج��ام��و���س
امي�������ان م�����س��ط��ف��ى حم���م���د رواج����ب����ه
امي��������ان ول����ي����د حم���م���د اخل�������س���ريات
اي������ن������ا�������س ب�����ا������س�����م اح������م������د ي����ون���������س
اي��������������������ه ذي��������������������ب ن���������ع���������ي���������م ������س�����ع�����د
ع�ساف ال�سيخ"  "حممد  ع�����س��ام  اي���ه 
ب�����ت�����ول ب��������الل حم����م����د ال���������س����اوي���������س
ال�سيفي ق��ا���س��م  ال���ك���رمي  ع��ب��د  ب��ت��ول 
ب������دري������ه ج����م����ع����ه ����س���ل���ي���م���ان رم����ان����ه
ج����ول����ي����ان����ا ف��������رح ا�����س����ح����ق ج��ع��ن��ي��ن��ه
ح��������ن��������ان ج�����ع�����ف�����ر اح��������م��������د ه�����دي�����ب
ح������ن������ان حم�����م�����د �����س����ل����ي����م ك����ري���������س����ان
دان������ي������ة حم�����م�����ود ج����م����ع����ة ����س���ت���ي���وي
دع������������������اء زي������������������اد ح�������م�������د ال�����������س�����ل�����ع

دع����������اء حم�����م�����ود ح���������س����ن ع����ب����د رب����ه
دمي�������������ه ع�������م�������ر حم�������م�������د اجل�������ف�������ال
ران����ي����ا زي������اد ع���ب���د ال����ك����رمي ال��ن��ا���س��ر
ح������م������وده ح�������م�������دو  ف�����������������وؤاد  رزان 
رغ�������������د خ��������ال��������د اح��������م��������د ي�����ا������س�����ني
رغ��������د ������س�����الح ح����ل����م����ي ال�������س���المي���ه
يون�س" "حاج  زك��������ي  خ�����ال�����د  رن��������ا 
رن�������ده م�����س��ط��ف��ى ����س���ال���ح ع���ب���د اهلل
عرب" "�سامل  حم���م���د  رائ������د  ره�����ف 
امل������ه������ريات خ����ل����ي����ف����ه  اح������م������د  روان 
امل����و�����س����ى حم������م������ود  �����س����ه����ي����ل  روان 
����������س���������اره ع������م������ر حم������م������د ال��������زي��������ود
����س���ج���ود م���اه���ر ف��ه��م��ي ع�����الء ال���دي���ن
����س���ج���ود م�������س���اع���د ح�����م�����دان ال����ده����ام
��������س�������م�������ر ج�������م�������ي�������ل حم��������م��������د جن����م
��������س�������وزان ع����م����ر حم�����م�����ود امل����وم����ن����ي
������س�����ريي�����ن ج�������م�������ال حم�����م�����د اي��������وب
������س�����اب�����ري�����ن ج����م����ي����ل ع�����ل�����ي ����س���م���ره
ع�����ب�����ري ع������اط������ف اح������م������د ج������������رادات
ع�������ب�������ري ق�������ا��������س�������م اح���������م���������د �����س����ع����د
عدله عماد "حممد فهمي" عبد الغني
غ�����دي�����ر اب������راه������ي������م حم�����م�����ود غ����امن
غ��������دي��������ر ح������م������د ع���������������زات اح������م������رو
ف��������داء ع���ل���ي ح�������س���ني ع���ب���د امل��ح�����س��ن
ف�������������داء حم�����م�����د ��������س�������امل ال�����������س�����ويف
ك���ام���ل���ه ج���م���ع���ه اب����راه����ي����م ح������رز اهلل
جل�������ني راف�����������ت ع����ي���������س����ى ال���ع���ب���ا����س���ي
مل��������������ا ح��������������م��������������اده ذي�����������������������اب غ���������امن

ل������ي������ل������ى وائ������������������ل ع���������زي���������ز ا������س�����ع�����د
ل������ي������ن������ا ع��������ل��������ي ف������ل������ي������ح اجل��������ب��������ور
حم�����م�����د ث�����ل�����ي�����ج ف�������ال�������ح ال���������س����رع����ه
حم��م��د ع��اي��د ع��ب��دال��ك��رمي اخل��وال��ده
حم����م����د ع�����دن�����ان ح�������س���ني ع����ب����د اهلل
احمد" "احلاج  ابراهيم  حممود  مرح 
م����������������روه ن������ب������ي������ل حم�������م�������د ن�����ا������س�����ر
م������������رمي اح��������م��������د حم������م������د �����س����ري����ه
م�������رمي ج�����م�����ال حم����م����د ال���������س����راوى
م�����ل�����ك حم�����م�����د ه�����ا������س�����م ال������ب������دوى
حم������م������د ع�����������ل�����������ي  داود  م����������������ي 
م�����ي�����������س رج������������ا م���������������داهلل ال��������ب��������دور
ن��������ادي��������ن حم������م������د ب�����������س�����ري ال����ف����ق����ه
ن��������داء ع����ل����ي ح�������س���ني ع����ب����د امل��ح�����س��ن
ن����������وال ع����������ادل م�������س���ط���ف���ى م����ط����اوع
ن��������ور ع������ط������ااهلل ن����ا�����س����ر ال�������س���م���وط
ن��������������ورا م�������رع�������ي ح�����������س�����ن ع�����ا������س�����ور
ه������ب������ه اك�������������رم اح�������م�������د ال������ع������دارب������ه
ه�������ب�������ه ف������ت������ح������ي ر��������س�������ي�������د ب����ح����ل����ق
ه��������ب��������ه ف������ي�������������س������ل ح���������م���������ود ع����ط����ا
هبه حممد عبدالرحمن ال�سافعي ح�سن
ه�����داي�����ه حم����م����ود دي������ب امل�������س���ه���راوي
ه�������ن�������ا م�����������������روح ف�������������س������ي ف�������اع�������ور
ه�����ن�����اء خ�����ال�����د اح�����م�����د اب��������و ع��ي�����س��ه
ه�����ي�����ا زي����������ن ح��������م��������دان احل����ن����ي����ط����ي
ن����دى اب��������و  ع������ب������داهلل  حم����م����د  ولء 
ال������ف������روخ �����س����ل����ي����م����ان  ول������ي������د  ولء 
ي��ا���س��م��ني ع��م��اد ع��ب��د احل��م��ي��د ال��ف��رج
ي���ا����س���م���ني ي���و����س���ف اب����راه����ي����م م��ط��ل��ب
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اروى عيد ابراهيم ال�سيد عبداهلل

الء حممد عزو امل�سرى

اينا�س حممد عواد العرمان

تال �سالح الدين حممود ال�سيد

ا�سراء فوؤاد حممد ابو �سعبان

امريه نايف �سالمه الزواهره

براءه طالل خالد عو�س

جمانه يو�سف ح�سني عامر

ا�سراء رائد مطيع زكريا

امنه نا�سر حممد املحاجنه

براءه ح�سني جرب عكا�سه

ت�سنيم فريد حممد من�سور

ا�سيل علي ح�سني ح�سن

اميمه عمر حممد �سالمه

براءه حممد م�سطفى احلنيطي

حنني با�سم"حممد عوين" ابو �ساره



186

قسم المناهج والتدريسكلية العلوم التربوية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص معلم �صف

حنني حممود ح�سني ال�سريف

رزان ه�سام �سعيد �سلو

روؤى مهدي حممود جروان

�سالم حممد كمال م�سلح

رابعه جا�سر حمد الدبوبي

رغده يو�سف حممد عمر

�ساجده با�سم ابراهيم حممد

�سند�س جمال حممد ابو عبدون

داليه ب�سام عبد الفتاح ال�سروف

ر�سا في�سل نافع براهمه

رمي علي حممد اخلطيب

�سماح حممود احمد حامد

رزان خالد م�سطفى احليا�سات

رول �سامل حممد ابو �سرار

�سجود وليد عزمي الكيايل

�سهيله ابراهيم حممد ريا�سي
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�سيماء حممد عبد احلليم هندي

فاطمه الزهراء ب�سام تي�سري ح�سونه

ليندا هاين حممد ال�سويكي

ناهد عمر خليفه الدلبيح

عال عبد اهلل م�سطفى خواجه

فرح عمر مو�سى التاجي

مي�س عبد احلفيظ جودت ابو �سالح

نور جمال ح�سن احلم�سي

�سفاء حممد عبداملح�سن الرثوم

فرح حت�سني عبد الفتاح ال�سوابكه

مي �سميح تركي ا�سماعيل

نوال �سهيل زهري الغزاوى

غيد عماد حممود ابو �سبيح

لندا حممد علي قا�سم

مي�س م�سطفى حممد �سعد

نور ح�سني يو�سف الروي�سان
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هبه احمد �سالح ابو خر�سيق اليوبي

وعد عبد الكرمي علي التميمي

هبه ن�سر اهلل احمد ابو خرمه

وفاء يا�سني �سالح جغبري

هبه �سليم جمعه عطايا

وعد حممد عبد احلليم اخلاليله

هيا عثمان احمد علي

يا�سمني �سمري توفيق حماده

الغويري حممد  الرحيم  عبد  اح��م��د 
ا�������س������الم �����س����ري����ف ب������رك������ات امل���ا����س���ي
احل�سني املح�سن  عبد  ع��دن��ان  ا���س��الم 
ا��������س�������الم ن�����������س�����رى حم�����م�����د احل�������اج
ا����س���م���اء ن���اف���ع ح�����س��ني اب�����و ج��ل��ب��و���س
ا���س��ي��ل ا���س��ع��د ع��ب��د ال����ق����ادر الخ�����س��ر
ا���س��ي��ل ���س��م��ري م�����س��ط��ف��ى ب��ن��ي ي��ون�����س
ن��ع��ف�����س م����ط����ر  ع����ب����دال����رح����ي����م  الء 
ال����ق����وا�����س����م����ي حم����م����د  ف���������س����ل  الء 
ال�������ه�������ام زي�����������اد اب������راه������ي������م ال����ن����ج����ار
ال�����������ه�����������ام ع���������م���������اد ع��������ل��������ي حم����م����د
ال��������ه��������ام ي������ا�������س������ني ر�������س������ي������د اح����م����د
ان����������������وار ح������م������د ع�������������واد ال����ع����ب����و�����س
داود اح���������م���������د  حم�������م�������د  امي�����������������ان 
اي����ن����ا�����س ج����م����ال حم����م����د اب�������و ري�����ان
اي�������ه ي����ا�����س����ني حم����م����د اب�������و ح���م���ي���ده

اأي����ان ه��ا���س��م ع��ب��د ال��رح��ي��م اخل��الي��ل��ه
ب����������دور ك�����م�����ال �����س����دق����ي م���������س����اروة
ب��������������راءه ف��������������اروق حم�����م�����د احل���������اره
ب������ن������ان خ������ال������د خ����ل����ي����ل اب���������و احل�������اج
ب�����ي�����ان ر�����س����م����ي م���������س����ع����ود ال�����زغ�����ول
حت������ري������ر ط�����ل�����ب م�����و������س�����ى ح�����م�����دان
ح����ن����ان حم���م���د ا����س���م���اع���ي���ل اب��������ورزق
ح���ن���ني اب����راه����ي����م خ���ل���ي���ل ع���ي�������س���اوي
ح����ن����ني ج����م����ي����ل  حم����م����د ال����ع����دارب����ة
ع���ل���ي ج�����م�����ي�����ل  اهلل  ع������ب������د  ح������ن������ني 
دمي������ا ع����ب����دال����ق����ادر م�������س���ع���ود ف���اع���ور
رانيا "حممد خالد" فتحي ال�سحرورى
ران����������ي����������ه ج��������ه��������اد حم�������م�������د ق�����ط�����ام
ال���������س����ب����ح اح�������م�������د  حم������م������د  رزان 
ر������س�����ا ع�����اي�����د ح����م����د اب��������و �����س����رح����ان
رغ��������د حم����م����د ي����و�����س����ف امل�������س���اق���ب���ه

رن�����������ني ف��������������وزى اح�������م�������د ال�����ق�����زع�����ه
ره�����������ام ج������م������ال اب������راه������ي������م ع���ي�������س���ى
���س��الم��ه ب���ن���ي  ي���و����س���ف  ع�������س���ام  روز 
رو���������س��������ه حم������م������د خ�����ل�����ي�����ل ����س���ل���ي���م
رون�������اه�������ي امي��������ن ح�������س���ني ال�����ك�����ردي
ال���������س����م����ادى حم����م����د  ه��������اين  روؤى 
روؤي�����������������ه �������س������وك������ت ������س�����ع�����ي�����د ال�����ت�����ح
ري���������������ا ع��������ل��������ي ح��������م��������د م�����������س�����اق�����ب�����ة
دول��ت �سالح"  "احمد  حم��م��د  ���س��اره 
������س�����ج�����ا ر�������س������ت������م ف�������اي�������ز ج������ع������رون
�����س����م����اح ت���ي�������س���ري ج���م���ع���ه ال����زع����ات����ره
اخل����الي����ل����ه رزق  حم������م������ود  �����س����ه����ى 
�����س����وزان حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان اخل���وال���ده
������س�����ف�����اء ق�����ا������س�����م حم�����م�����د ع����ل����ي����ان
���س��ف��اء حم��م��د ع��ب��د اهلل ال��غ��وي��ري��ن
���س��ح��ى اح��م��د ح��م��دي احل����اج يا�سني



189

قسم المناهج والتدريسكلية العلوم التربوية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص معلم �صف

����س���ح���ى حم���م���د ع���ب���د امل���ن���ع���م ���س��ي��ام
الزعبي ال��ك��رمي  عبد  حممود  عائ�سه 
اخل��وال��ده مفلح  احمد  الرحمن  عبد 
ال��ك��ع��اب��ن��ه ع��ب��د اهلل حم��م��د ع��ب��د اهلل 
ع����ب����ري ن�����اي�����ف م����و�����س����ى م�����س��ط��ف��ى
ع���������دي ب�����������س�����ام ب�������������دوان ارب�����ي�����ح�����ات
ع����ري����ن ف����اي����ق خم���ائ���ي���ل احل���ج���ازي���ن
غ�������س���ان اح����م����د اب����راه����ي����م ال�����زواي�����ده
غ�����ي�����داء حم����م����د ع����ل����ي����ان اجل���م���ع���ان
ف����������داء ح���������س����ني حم����م����د ال���دغ���ي���ل���ي
ف����������رح ج������م������ال ع����ق����ل����ه ال���������س����وم����ل����ي
ف��������������رح زاه�����������������ر ع�������م�������ر امل�������������س������رى
ك����������وث����������ر زي����������������د زع����������������ل امل��������رع��������ب
ل����ب����ن����ى اح�����م�����د �����س����ع����دي اجل�����ارح�����ي

مل�����������ى ج������م������ي������ل ف������ت������ح������ي زه��������������ران
مل�����ي�����������س خم������ل������د ح������م������د ال������ع������ب������ادى
ل�����������ني ��������س�������ف�������ي�������ان ���������س��������ال��������ح ب��������در
جم��������د ه����������اين ج����م����ي����ل ال�����دب�����اب�����ن�����ه
اب�����و دارى اب����راه����ي����م  حم���م���د اح���م���د 
حم�����م�����د م������ن������ور حم�����م�����د امل����ح����م����ود
حم��م��د ي��و���س��ف ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل��داي��ن��ه
م��������ن��������ار ع��������م��������اد م�������و��������س�������ى ن�����وف�����ل
م�������ن�������ال ������س�����ري�����ف حم�����م�����د ع����ي����ا�����س
م�������ن�������ى ا��������س�������ع�������د ي�������و��������س�������ف ح�����م�����اد
م������ن������ى حم������م������د خ�������ال�������د ال����ع����ب���������س����ي
م�����ي�����������س حم������م������د ع������ط������ا ار������س�����ي�����د
نايف عبد الرحمن عبد الكرمي الزواهره
ن����������دى �����س����ع����ي����د اح�������م�������د ج����������اد اهلل

نرمني "حممد عدنان" حممود عمرو
ن������������ور حم������م������د ������س�����ل�����ي�����م ح������م������دان
ن���ورا حم��م��د ع��ب��د ال��رح��ي��م اخلاليله
ن��ي��ف��ني حم���م���ود ع��ب��د امل��ن��ع��م ه��م��ا���س
ه������ال������ه حم�����م�����د �����س����ل����ي����م اخل����الي����ل����ه
م���و����س���ى دار  حم�����م�����ود  خ���ل���ي���ل  ه����ب����ه 
ه����دي����ل ا����س���م���اع���ي���ل ي���ا����س���ني ع��ب��ا���س
ه������دي������ل حم�����م�����د ������س�����ح�����اده خ����ط����اب
ه���دي���ل ن���اج���ح ����س���وك���ت ع��ب��دال��رح��ي��م
ه������ن������ا ع�������و��������س حم�������م�������ود اجل������ب������ور
ه������ن������اء امي���������ن ك������م������ال ال������دراغ������م������ه
ه������ن������ادي ع�����ام�����ر ����س���ب���ي���ح ال���ق���ي�������س���ي
وع�����د ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف ح�����س��ني ال��ت��ي��م
ي��ا���س��م��ني ع���زم���ي ع���م���ر ال�������س���ج���راوى
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كلية العلوم التربوية

اآية زهري اعقاب العبداهللا�سيل اكرم �سامل ح�سن

دامر�س ع�سام فرح عازر

�سروق حممد عو�س احل�سان

�سايل احمد حممود ال�ستيوي

هبة حمدان علي ال�سافعي

رزان ا�سامة حممود الديرية

عبري غازي احمد اخلوالدة

�سروق �سلطان حممد احلمزات

وجيهة ا�سعد �سعيد الناجي

امل�ساقبة خمي�س  خ��ال��د  ال��زواه��رة���س��اج��دة  �سليمان  ع��ب��داهلل  ن��دى 
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قسم المناهج والتدريس

لينا خالد �سعدى ال�سكايف

قي�س م�سلم احمد امل�ساقبة

ندى"حممد كايد"حممود ابو جنيلة

اريج وليد جميل العارورى

هبة �سالمة ح�سن م�سلحمروة �سالح علي ابو جابر

اخل���الي���ل���ة ع���ب���د اهلل  ن����اي����ف  ح����ن����ان 
دع�����������اء �����س����ب����ح����ي ع�����م�����ر امل�������واج�������دة
رب������ى ا����س���م���اع���ي���ل م�������س���ط���ف���ى ����س���امل

������س�����ج�����ى ول�������ي�������د ع�������و��������س ي����ا�����س����ني
ف�������اي�������ز ف������ه������د اده����������������ام ال���������س����م����ري

ق���������س����ي ح���������س����ن ع����������ودة ال���������س����رح����ان
حم��م��د م��ه��ل��ه��ل م��ن��ي��زل ال��ط��واف�����س��ة
م����ي���������س����اء حم����م����د ا�����س����ت����ي����وي ق����الب
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قسم المناهج والتدريس

تخ�ص�ص معلم تربية فنية

كلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

ا�سيل فاي�س �سوعان النويران

ايه حممد فنخري اجلبوراميان ابراهيم حممد الزعبي

حنني رائد كاظم دروي�سبلقي�س �سامل خليل الهواو�سه بيان فرحان عيد ابو �سرحان

�سحى عقل وراد الغواطنه���س��ب��اأ ن��ا���س��ر ع���واد ال��ع��وام��ره �سحى حممود حممد ابو ك�سك�سروق �سامي حممود ابو فاره
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قسم المناهج والتدريس

تخ�ص�ص معلم تربية فنية

كلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

هنادي عبد اهلل خلف العمو�سمي�ساء ماجد �سالمه الثوابيه نيفني حممد �سبح احليت

اي���������ات ح�������س���ن حم����م����د ال���������س����م����ريان
ت�����ق�����ى ي�����ا������س�����ني �����س����ل����ي����م����ان ب����رغ����ل
ح����ب����ي����ب����ه ������س�����ال�����ح ع�������ب�������داهلل اح����م����د

رن�������ده اح����م����د ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف اع����رج
��������س�������ادن ن������اي������ف ������س�����الم�����ه ال������زي������ود
����س���ه���د ع���ي�������س���ى حم����م����د ال�������س���ب���اي���ل���ه
����������س���������ف���������اء ع���������ل���������ي حم���������م���������د من�����ر

عبد احلكيم عامر عبد الرحمن عبد القادر
ال�������س���رف���ات ع����ي����د  خ���ل���ي���ف  اهلل  ف�������رج 
ن�����������دى ن�������ه�������ار ع������ل������ي ال�����ع�����ظ�����ام�����ات
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كلية العلوم التربوية
تخ�ص�ص معلم تربية فنية

قسم المناهج والتدريس

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

براءه ريا�س حممود عبد القادر

رحمه حممد م�سهوج الب�سي�سدانا ناجح حممد احلراح�سه دينا حممد عي�سى الزعبي

لينا عبد اهلل حمد امل�ساعيدر�سوه حممد علي الدلبيح نور حممد ابراهيم عيا�سرهفاطمه حممد م�سطفى بني احمد
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كلية العلوم التربوية
تخ�ص�ص معلم تربية فنية

قسم المناهج والتدريس

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

اح����م����د ري����ا�����س ه���ج���ه���وج ال�����س��ن��اب��ل��ه
ال�سياب اجلليل  عبد  اهلل  عبد  اح��م��د 
ا�����س����راء ه���ومي���ل زي������دان اخل�����س��ريات
ا��������س�������الم ف�����ي�����ا������س ج����ل����ي����ل امل���ج���ح���م
ا������س�����م�����اء خ������ال������د ع�������ري�������ود ال���ط���ي���ب
ا���س��ي��ل حم���م���ود ع��ب��د اهلل ال����زواه����ره
العجالني املعطي  عبد  �سليمان  ام��ل 
ان�����������س ����س���ع���ي���د ج�����ري�����د ال���������س����رف����ات
ان���������������وار اح�������م�������د حم�����م�����د م����وم����ن����ي
ان��������������وار حم�����م�����د ح���������س����ن ال������غ������زوي
اي������������ام ت������رك������ي ع������������وده ال�����������س�����رف�����ات
اي�����ن�����ا������س ����س���ل���ي���م ن�����اي�����ف ال�������س���ل���م���ان
ب���ث���ي���ن���ة زاي����������د ج����م����ي����ل ال���ع���ج���ال���ني

ب����ك����ر ف�������الح ح���������س����وين ال���ط���واف�������س���ه
ب��ل��ق��ي�����س اح����م����د ح�������س���ني ال�������س���رم���ان
ب�������ي�������ان ع�������������زام م������و�������س������ى ال�������ب�������دور
ب������ي������ان م����ف����ل����ح ع������اي������د ال������زي������ادن������ه
ت���ق���وى ع���ب���د ال���رح���م���ن ي���و����س���ف ع��ل��ي
ح�������ال ������س�����ع�����ود اح������م������د ال����ط����الف����ي����ح
ح������م������ده ع�����ي�����د ع������و�������س امل�������س���اع���ي���د
ح��ن��ني امي����ن ا���س��م��اع��ي��ل ال���ف���اخ���وري
خ�����دي�����ج�����ه ع�����ل�����ي ������س�����ات�����ي ����س���ل���ه���وب
دان��������������ا حم������م������د اح�������م�������د امل�����وم�����ن�����ي
دمي���������ه خ����ل����ي����ل ا�����س����م����اع����ي����ل خ���ل���ي���ل
دمي����������������ه ع��������م��������ر خ��������ل��������ف احل������ل������ب������ا

ران������ي������ا ي����و�����س����ف ����س���ل���ي���م اب��������و ه����اين
رغ����������������د ح���������������س�������ن من������������ر ا������س�����ت�����ي�����ه
رغ�������������د زي����������������اد حم��������م��������ود دودي�������������ن
رغ�������������د ك��������م��������ال ��������س�������ال�������ح م�����رع�����ي
ج������اب������ر حم�������م�������د  ه���������������س�������ام  رول 
الب�ستاوي ح�سني  الدين  حمي  �سجى 
�����س����ه����ى حم�����م�����د خ����ل����ي����ل اب���������و ع���م���ر
ف���������داء ي����و�����س����ف حم����م����د اب������وغ������ازى
جم�������د ������س�����الم�����ه خ������ال������د ال����ف����ق����ه����اء
م����ي����ع����اد ع����������وده ب������رك������ات ال���ف���ق���ه���اء
ه���ب���ه ����س���ل���ي���م���ان حم���م���د ال�����س��ب��اي��ل��ه
ه��ي��ا ع��ب��د احل��ك��ي��م حم���م���ود م��ن�����س��ور
وف������������اء ف������ال������ح ج������������زاع ال����ط����ري����خ����م

ولء �سليمان �سمور العمايرهوجدان فهد �سامل احلردان وعد عوده عليان الزيود
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كلية العلوم التربوية

قسم علم النفس التربوي واالرشاد النفسي

د. جالل كايد �سمرة
اأ�ستاذ م�ساعد/ رئي�س الق�سم

اأ.د. هند عبد املجيد احلموري
اأ�ستاذ

اأ.د. �سهام دروي�س اأبو عيطه
اأ�ستاذ

اأ.د. جهاد عالء الدين
اأ�ستاذ

اأ. د. اأحمد العلوان
اأ�ستاذ

د. يحيى حياتي ن�سار
اأ�ستاذ م�سارك
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كلية العلوم التربوية

قسم علم النفس التربوي واالرشاد النفسي

د. معت�سم حممود العكور
اأ�ستاذ م�سارك

د. رندة علي حما�سنة
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سعاد من�سور غيث
اأ�ستاذ م�سارك

د. ثائر اأحمد غباري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نزار �سموط
مدر�س

د. تغريد العلي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. غالب �سليمان البدارين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد حممد حما�سنة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عائ�سة ح�سن طوالبة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.ب�سام احلربي 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. احمد ال�سيخ 
حما�سر متفرغ / اأ�ستاذ م�ساعد

زياد خزاعلة
مدر�س م�ساعد

د.فاتن املهيدات
اأ�ستاذ م�ساعد

د.احمد الغزو
حما�سر متفرغ / اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبود
حما�سر متفرغ / اأ�ستاذ م�ساعد
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قسم علم النفس التربوي واالرشاد النفسي

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي

كلية العلوم التربوية

احمد خالد احمد ال�سديفات

ا�سالم عمر فرحان امل�ساقبةا�سراء حممد عبد اجلابر رم�سان

اية احمد عبداهلل ابوعلقةا�سيل ماهر حممود القي�سي او�س �سالمة عبداهلل ال�سريدة

حنني عويد �سلمني ال�سرفاتت�سنيم حممد عقيل الرما�سنة ر�سا را�سي عبداهلل ال�سديفاتحنان منر حممد �سامل
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كلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي

قسم علم النفس التربوي واالرشاد النفسي

غدير علي عقلة العليمات�سند�س حممد احمد عامر منار عبيد �سالح الدلبيح�سابرين علي خليف الزيود

اري���������ج ا�����س����م����اع����ي����ل م����و�����س����ى ����س���ب���اح
ا�������س������الم ع����ل����ي �����س����ل����ي����م����ان اجل����ب����ور
ام���������اين �����س����الم����ة ف���������زاع ال����ط����رم����ان
اي�����������ات حم�����م�����د زي�������������دان ال���ع���ي�������س���ى
اي��������ة �����س����ل����ي����م����ان م����ف����ل����ح امل���ن���اع�������س���ة
طالب" الزبون "حممد  خالد  ب�سرى 
ب��������ي��������ان ر����������س���������دى اح��������م��������د خ���ل���ي���ل
ب�������ي�������ان ع�����م�����ر حم�����م�����د امل���������س����اق����ب����ة
ح�����ك�����م �����س����ل����ي����م����ان ع�������������ودة ال����ع����م����ر
ح����������������وران ع�������������ودة ح����������������وران ه������الل

دع���������������اء زه������������ري �������س������ال������ح ع���ي�������س���ى
ران������ي������ا ع���������ارف اب�����راه�����ي�����م ع���ل���ي���م���ات
ره���������ام اذع�����������ار �����س����ال����ح ب����ن����ي خ���ال���د
اخل����زاع����ل����ة �����س����الم����ة  حم����م����د  روان 
������س�����اج�����دة ح���������س����ني خ�����ل�����ف ال������زي������ود
ال��ك��رمي حممد رواج��ب��ة ���س��اج��دة عبد 
����س���ايل ح���م���دان ع���ب���ي���داهلل اخل���وال���دة
�����س����ح����ر حم�����م�����د م���������س����م����ح ال����ب����ل����وي
���س��م��ي��ة ي���و����س���ف م�����س��ط��ف��ى ال����زي����ادة
�����س����م����ري ع����ل����ي اح�����م�����د ال������روا�������س������دة

���س��اب��ري��ن م��ن��اح��ي م�����روح امل�����س��اع��ي��د
ع�����������دي ح�������م�������ود ��������س�������امل ع����ل����ي����م����ات
ف���اط���م���ة ه���ا����س���م اح����م����د اخل�����وال�����دة
ك�������ف�������اح ع������ل������ي ح�����������س�����ني ال���������س����رع����ة
ل������ني ري������ا�������س م���ف�������س���ي ح����ج����ازي����ن
م��������اج��������دة ف�����ه�����د خ�����ل�����ف ال�����رم�����ث�����ان
م�������ال�������ك ع�������������س������ام ف�������اي�������ز ������س�����م�����ارة
جم�������د اح������م������د حم�����م�����د امل�������س���اع���ي���د
ن��������������ور ف�������ه�������د خ�������ل�������ف ال�������رم�������ث�������ان
ه���������ن���������اء م������������اأم������������ون من����������ر احل�����ت�����ة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي

كلية العلوم التربوية

احمد عاطف توفيق اخلوالدة

اخال�س احمد حممد القرالةاحمد ابراهيم حممد هارون

بيان عبداحلافظ ر�سا عليماتاماين حممد ح�سني الرجوب ر�سا عدنان رزق اهلل حداداية علي حممد كنعان

�ساجدة حممد منيزل ال�سبيحاتر�سا حممد جرب بني �سالمة �سذى فوؤاد احمد التل�ساجدة عماد �سعدو اجليتاوى

قسم علم النفس التربوي واالرشاد النفسي
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كلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي

نور جمال خالد �سريةفرات علي جابر الردي�سات نور وليد ر�سا خليلمنار نهار احمد ابو قدي�س

اح�������الم ي���و����س���ف حم����م����ود امل�����س��اق��ب��ة
روا������س�����دة م�������س���ط���ف���ى  حم����م����د  الء 
ال�����س��خ��ري��ت��ي اب���راه���ي���م  ي���و����س���ف  الء 
ال����ع����ل����ي����م����ات ع������ي������د  ب������ا�������س������م  اآلء 
خ����دي����ج����ة ق����ا�����س����م حم����م����د احل���ج���ي���ة
را�����س����د ع����ب����داهلل را�����س����د ال�����س��دي��ف��ات
رح������م������ة خ������ال������د ع�����ل�����ي ال���������س����ق����ريات

ر���������س��������ا حم������م������د �������س������ال������ح الت������ي������م
زي���ن���ب حم���م���ود ع����ب����داهلل اخل����وال����دة
����س���ارة حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن �سعبي
داود غ�����ي�����ا������س  ������س�����ام�����ي  ������س�����ي�����م�����اء 
ال�������س���خ���ان���ب���ة وراد  خ����ل����ف  ����س���ي���ت���ة 
حم���م���د ع�������ارف ارح����ي����ل ال���ع���ظ���ام���ات

م�����رع�����ي ك�����ام�����ل خ����ل����ي����ل م�����س��ط��ف��ى
م����رع����ي حم���م���د ط����ال����ب ال�������س���م���ادي
م�������س���رية غ�������ازي ����س���وي���ل���م امل�����س��اع��ي��د
ن�������ارمي�������ان ف���ي�������س���ل ح�������س���ن ج������ربان
ال���ع���ل���ي���م���ات ن����ا�����س����ر  اهلل  رزق  ن�������وح 
ه��������ال حم�����م�����د �����س����ل����ي����م اخل�����الي�����ل�����ة
ه����ي����ا ح������وا�������س خ���������س����ارة امل�������س���اع���ي���د

قسم علم النفس التربوي واالرشاد النفسي
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كلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي

قسم علم النفس التربوي واالرشاد النفسي

بتول علي احمد �سديفات

روان عطااهلل مفلح ال�سمريان رند احمد يو�سف الزرعيني

�سجى حممد عواد طحيمر

اريج خبا�س غ�سن اجلمعاناحالم عامر حامد عبا�س احمد نعيم علي احلرا�سي�س

ختام احمد عبدالكرمي اخلوالدة

رميا خليل احمد العليمات

الء عمر ذياب ال�سي�سان

انوار متعب ذياب ال�سرعه با�سل خلف من�سور البدارينالعفراء فيا�س احمد اخلوالدة

رهف مازن يو�سف دوا�س

�سادن حممد عو�س التميمي�سند�س حممد �سليمان ابو الرب
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كلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي

قسم علم النفس التربوي واالرشاد النفسي

فرح جهاد ابراهيم ف�سي�سيه

مرح منر نعمان ابو احلالوه

نوره زياد �سريف العزه

�سروق حممد ابراهيم العمو�س

جمد ابراهيم عودة اخلاليلة

ن�سيم حامد ق�سيم اخلوالدة منال منري احمد عيا�سرة

هبه ب�سام حم�سن ال�سمايله

�سذى عبد الهادى حمود القالب

ملي�س ربحي �سحده ابو �ساره

معتز امني عبد اللطيف ال�سعود

هبة يو�سف احمد العمو�س

غدير هاين علي ال�ساوي�س

جمد مالك عبد املنعم العمري

منارق �ساهر فالح العويد

هنادي حممد ماجد ال�سعوب
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كلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي

قسم علم النفس التربوي واالرشاد النفسي

ولء عواد �سالح الدلبيحهيا ن�ساأت عبد الروؤوف مو�سى ي�سرى حممد حممود الزيودهيلدا الطيب جميل حنون

اح����������الم ع����ل����ي �����س����ل����م����ان ال���ع���ري�������س
اح����م����د ع��������واد ي���و����س���ف ال�������س���دي���ف���ات
ارج��������������وان �����س����ال����ح اح�����م�����د ع��ك��ي��ل��ه
اري����������ج ي����ح����ي����ى �����س����الم����ه امل������دارم������ه
ا�����س����ام����ه ع����م����ر م���ري���ح���ي���ل ال�����ده�����ام
ا�������س������راء ب���������س����ام اب�����راه�����ي�����م ه��وي�����س��ل
ا���������س��������راء ب�����������س�����ام ف����ت����ح����ي ال����ب����ل����وي
ال������ن������اط������ور حم������م������د  خ�������ال�������د  الء 
ال������ن������رباوى حم�����م�����ود  ن���������س����ال  الء 
ام�������اين ارت����ي����م����ان ب�������س���ري ال�������س���ردي���ه
ام������ن������ه ف��������������وؤاد حم������م������ود ال����ه����ن����دي
ام�������ريه غ�������ازى اب����راه����ي����م اب������و ل��ب��ده
الغنيمات عبداهلل  عبدالرحيم  اميمة 
اي�����������������ات ������س�����ف�����ي�����ق ام��������������ني احل����������اج
عي�سه اب��و  ال����رزاق  عبد  با�سم  اي��ن��ا���س 
اأن�����وار حم��م��د ع��وي�����س��ه اب���و حم��ف��وظ
ب������ت������ول زي������������اد حم�����م�����د م�������س���ط���ف���ى
ب������������راءة ������س�����امل حم����م����د امل�������س���اق���ب���ة
ب��������������روج ع������ل������ي خ������ل������ف اخل��������وال��������دة
ب���������س����رى ع����ل����ي اب�����راه�����ي�����م امل���ع���اي���ط���ه
ب���ي���ان ع���ب���د اهلل حم���م���د اب�����و ح�����س��ان
اب��ودل��ب��وح ع��ب��دال��ك��رمي  اح��م��د  حليمة 
ح���م���زه ���س��ال��ح ���س��ل��ي��م��ان ال��ع��ق��رب��اوي

ح������ن������ني خ��������ال��������د ع������م������ر اب������������و ري������ا
دان���������������������ا زي���������������������اد ع���������ل���������ي ال���������غ���������ول
دان�����ي�����ه ع���م���ر حم���م���د ب���ن���ي ���س��الم��ه
اب�������و لوي دع��������اء م�������س���ب���اح حم����م����د 
اخل���الي���ل���ه �����س����الم����ه  ح�������س���ني  دلل 
داود ����س���ري���ف  ال���ن���ا����س���ر  ع���ب���د  دي����ن����ا 
راي����������������ه ح�������������س������ن حم�������م�������د م�������ن�������اور
ال�سديفات ع��ب��دال��ك��رمي  ع��دن��ان  ر���س��ا 
رق������ي������ه �����س����ل����ط����ي حم�����م�����د امل����وم����ن����ي
رن�������������دة ع�����م�����ر ع�������������واد ال���������زواه���������رة
رمي ب��ن��ت ن��اي��ف ب���ن ط����راد ال�����س��م��ري
اغ������ن������ي������م ع���������ل���������ي  ح���������������س�������ن  رمي 
رمي���ه ع��ط��ا اهلل حم��م��ود ال��ط��واف�����س��ه
الزبون طالب"  "حممد  خالد  �سجى 
�����س����ج����ى ق����ا�����س����م ح���������س����ن اب��������و ه���م���ام
������س�����ج�����ى ه������ا�������س������م ا�������س������ع������د �����س����ب����اح
��������س�������ع�������اد ع�������ي�������د ��������س�������الم�������ه ع�����ي�����اد
�������س������الم م����ظ����ف����ي خم�����ل�����د ال������دوخ������ي
�����س����م����اح ي����و�����س����ف ������س�����امل اب�������و ك����رمي
����س���م���ر م���ق���ب���ل ه����ري���������س ال�������س���رف���ات
������س�����ن�����اء ع������وي������د م�����������روح ال���������س����رع����ه
�����س����وزان ع��ب��د امل��ن��ج��ي ع�����واد ح��ت��ام��ل��ة
������س�����و������س�����ن ن�����ب�����ي�����ل غ�������������ازي ال��������اليف

�سريين عبد اللطيف م�سطفى بني �سامل
������س�����ريي�����ن ط��������ه اح������م������د اب�����ورب�����ي�����ع
����س���ف���اء ت��ي�����س��ري ح�����س��ن��ي اجل��ب��ع��ي��ت��ي
ع�����ب�����ري �����س����ل����ي����م����ان ف���������الح ال������زي������ود
الدحدل "حممد المني" ف��الح  علي 
غ��������دي��������ر ح��������م��������اد ع��������زي��������ز خ����ل����ي����ل
ف��������رح اح�����م�����د حم����م����د ال����ف����ري����ح����ات
ل�����ي�����ن�����ا خ�������ال�������د راج��������������ح �����س����ل����ي����م����ان
ل���ي���ن���ه ه�������س���ام اح����م����د ع���ب���دال���رح���م���ن
حممود عبد الرحمن ادهيبي�س الدهاب�سة
م����������رام خ����ل����ي����ل اب������راه������ي������م اجل����اب����ر
م�������روه اح����م����د حم���م���د ع���ب���د اجل���اب���ر
م����ن����ار ا����س���م���اع���ي���ل حم����م����ود ق���ط���وف
م����ن����ال حم���م���د ح�������س���ني اب������و ���س��ن��دي
م�����ن�����ى ح������ام������د دخ������ي������ل امل���������س����اق����ب����ة
م������ي اح�����م�����د ع�����ب�����ي�����داهلل امل�������س���اق���ب���ه
م��������ي ع�����ل�����ي اب�������راه�������ي�������م ال���������س����رع����ة
م����ي���������س����ون م����������ازن ع����ل����ي امل�������س���اق���ب���ة
ابو �سوان نان�سي حممود عبد املجيد 
ن�������������ور حم�������م�������د ��������س�������الم�������ه م����ع����م����ر
ا���س��ع��د طاهر"  "حممد  ر����س���دي  ه��ي��ا 
ي����ا�����س����م����ني ح���������س����ام ع����اي���������س ع���ل���ي���ان
ي���ا����س���م���ني حم���م���د ح����م����دي ال���ع���م���ري
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اروى حممد العبد ابو خو�سةابراهيم حممد عبد العزيز العواد

اقبال زياد عبد اجلبار عدوانا�سراء حممد عبد اهلل اخلاليله ا�سيل �سعيد احمد هما�س

ايه �سامي دعم�س دعم�سالء �سعبان ح�سن �سليمان بيان خ�سر م�سعد ورادايالف ريا�س عبد الكرمي الطالفيح

رانيا عمر بخيت الدعجهبيان خرياهلل ار�سيد املر�سد روان بكر عبد الكرمي الزواهرهحال عمر ه�سام الغزايل
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روان حممد ح�سن ب�سبو�س

�سناء حممد عبد الرزاق اخلوالده

عبري ناجح نافع �سحاده

زينه عبد القادر حممد الفقهاء

�سروق جمال علي م�سفر

هدى عزمي حافظ ال�سيخ

روعه �سعيد �سامل الروي�سان

�سند�س حممد �سعد الدين �سالمه

مروه زكريا حممود امل�ساد

عبد اهلل حممد عبد الرحمن مقبل

ورود ح�سني خريى النت�سه



207

كلية العلوم التربوية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي

قسم علم النفس التربوي واالرشاد النفسي

اح�������م�������د ف�������ال�������ح ف������ي������ا�������س ال������ع������زي
اح�������م�������د ن�����ب�����ي�����ل حم������م������د ف�����ان�����و������س
ا����س���ام���ة ي���ون�������س م���و����س���ى الب���راه���ي���م
ا������س�����ام�����ه ح���������س����ن �����س����ل����م����ان ال�����ع�����ون
ا�������س������الم م����ق����ب����ل ف��������الح ال���������س����رف����ات
ا����س���الم ي��و���س��ف ���س��ل��ي��م��ان ال��ع��و���س��ات
ا������س�����م�����اء ي����ا�����س����ر حم����م����د اب��������و ���س��ل��ه
ع���ب���دال���ف���ت���اح ع����������ارف  حم����م����د  الء 
ام�����������اين ������س�����اي�����ل ع�����ل�����ي اخل�����زاع�����ل�����ة
ام��������������اين ط�������اه�������ر خ������ل������ف ال�������زي�������ود
اجم���������د را��������س�������د خ���������س����ر ال������ه������روط
ان�����������������س حم�������م�������د ���������س��������امل ال�������زب�������ن
اي������������الف ������س�����ع�����ود ف����������الح احل�����رب�����ي
امي��������ان ����س���ل���ي���م���ان ع��������ودة امل�������س���اق���ب���ة
امي�������������ان ه����������اين ع�������������واد اخل�������رم�������ان
اي�������������ه ن���������������س�������ال اح��������م��������د ي�����ون�����������س
عمر امني" اب��راه��ي��م  "حممد  ب����راءه 
ب�������������راءه ������س�����وق�����ي ح���������س����ن����ي ب�����ره�����وم
ب�������س���م���ه ع����������وده ع����ل����ي����ان امل�������س���اق���ب���ه
ب�����ي�����ان ا������س�����ام�����ه ������س�����ع�����دات ال����ن����ج����ار
ب�������ي�������ان ن�������اي�������ف حم������م������د ال������س�����ف�����ر
ال��ع��م��رى ت�����س��ن��ي��م ع���ب���د اهلل حم���م���د 
ح�����م�����زة ع�����اط�����ف ������س�����امل اخل������وال������دة
ح���ن���ان ���س��ك��ري ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��وم��ن��ي
ح�������ن�������ني ب�����������������س��������ارة من����������ر ا�����س����ع����ي����د
امل�������س���اق���ب���ه ف�������الح  اهلل  ع����ب����د  ح����ن����ني 
دان����������ا حم����م����د حم�����م�����ود ال�������س���ف���دي
دي������ن������ا خ������ال������د حم������م������ود م������ق������دادي
رايه بنت �سامل بن را�سد بن علي ال�سنيدي

ر�������س������ا اح������م������د ي�����ا������س�����ني ال�����زي�����ادن�����ه
ال���ف���ري���ح���ات ع���ي�������س���ى  ك�����م�����ال  روان 
ق����وق����ا�����س ج����م����ي����ل  حم�����م�����د  روان 
زي�������د اح�����م�����د ع����ب����ط����ان ال�������س���خ���ات���ره
����س���امل ���س��ل��ي��م��ان ����س���امل ال�����س��دي��ف��ات
اجلندى �سالح  ال��ك��رمي  عبد  �سالمه 
����س���الم���ه حم���م���د ����س���ع���ي���د امل�����س��اع��ي��د
����س���ل�������س���ب���ي���ل خ������ال������د ن������اي������ف ع����ت����وم
�����س����م����ي����ه حم�����م�����د ع������اي������د م���ق���اب���ل���ه
������س�����ه�����اد م������������ازن اح������م������د ال���������س����ل����ول
����س���ون���ي���ا ع���ي�������س���ى ط�����ه اب�������و ع����رق����وب
�����س����ي����ف ف�������را��������س حم�����م�����د ال������زي������ود
�����س����ف����اء حم����م����د اح�����م�����د اخل�����وال�����ده
���س��ي��اء حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان ال��ق��ط��ي��ف��ان
ط����ال����ب ح���م���د م�������س���ل���ح ال���ده���ام�������س���ه
ع��ب��د ال��رح��م��ن ف��ت��ح��ي حم��م��د ح��ام��د
العي�سى عبدالعزيز  احمد  عبدالعزيز 
عبدالكرمي حممد عبد الكرمي ال�سمادي
ع�����ب�����ري حم�����م�����د ع�����ل�����ي�����ان ال���������س����ام����ي
ار�سالن حممود  احلميد  عبد  عفاف 
ع�����م�����ر حم�����م�����د ح������ط������اب امل�������س���اق���ب���ة
ال�سديفات ع��ب��داهلل  اب��راه��ي��م  فاطمة 
ف����اط����م����ه اح�����م�����د ح�������س���ني ال�����������داوود
ف���������رح �����س����ل����م����ان حم�����م�����د ال������ط������وره
ق����ا�����س����م حم����م����د ق����ا�����س����م اخل�����ال�����دي
ق���������س����ي ف���ي�������س���ل حم����م����د رواج�����ب�����ه
عي�ساوي الرحمن  عبد  حممد  ق�سي 
ق��ي�����س ع��ب��د امل��ج��ي��د حم��م��د ال�����س��ن��ي��د
امل������ا�������س������ي اح���������م���������د  ن������ب������ي������ل  لرا 
م�������اأم�������ون حم����م����د ع�����اي�����د ح���ت���ام���ل���ه

جم��������������د ف����������ه����������د ك�������������������رمي ح�������م�������اد
جم�����د حم���م���د ف���ا����س���ي ال�������س���دي���ف���ات
حم����م����د اح�����م�����د اب�����راه�����ي�����م ي���و����س���ف
حم����م����د ج����������ودة ف�����ال�����ح ال������ربي������زات
حم�����م�����د ع�����ل�����ي حم�����م�����د احل���������س����ب����ان
حم�����م�����د ع������و�������س خ�����ل�����ف الو�������س������ح
م������رح ع��������ادل ع���ب���د ال�����ه�����ادي خ��ل��ي��ف��ه
م�����������روه اك�����������رم حم�����م�����د ال�����دلب�����ي�����ح
م����رمي اب���راه���ي���م ���س��الم��ة ال�����س��دي��ف��ات
م���������رمي ع�����م�����ر حم�����م�����د اب���������و م���ل���ي���ح
م��������الك حم����م����د ع����������وده ال���������س����رف����ات
م�������ن�������ار خ�������ال�������د حم������م������د احل������ام������د
م������ه������ا ع������ل������ي حم������م������د ال�������ذي�������اب�������ات
م�����ي�����������س ت�����ي�����������س�����ري اح��������م��������د ح������رب
ن�������ارمي�������ان حم����م����د ����س���ق���ر اب�������و ك��ف
ن����ان���������س����ي م������وف������ق �����س����ف����ي����ق اجل�������الد
ن�������������داء ب������ك������ر حم������م������د اخل��������وال��������دة
التله ال����روؤوف عبد  ن��دى را���س��ي عبد 
ن���رم���ني ن�������س���ال ع���ب���د اجل���ل���ي���ل ن��وف��ل
الن�سر ن�سر  العزيز  عبد  ال��دي��ن  ن��ور 
ن�����������ور ح�����������س�����ني م�����ف�����������س�����ي ح�������س���ني
ن����������ور ن������اه������ل �������س������امل ال���������س����وي����ط����ي
ه����ا�����س����م ت���ي�������س���ري ع����ي����ا�����س امل�������س���اق���ب���ه
ه���ب���ة امل�������وىل غ�������ازي ن����اج����ي اجل����رف
ه���دي���ل ع��ب��د اجل���ب���ار حم��م��د حم��م��ود
ف�����ري�����ح�����ات ������س�����ع�����د  حم�����م�����د  ورده 
وع�����������د ��������س�������امل ع�������������واد امل���������س����اع����ي����د
وف�������������اء ب�����������س�����ام ��������س�������امل ك����ري���������س����ان
ي���ا����س���م���ني ك����ام����ل حم���م���د اخل�������اروف



208

د. حممود جرادات
ا�ستاذ م�سارك/ رئي�س الق�سم

اأ. د. يزيد عي�سى ال�سورطي
ا�ستاذ

اأ. د. امين احمد العمري
ا�ستاذ

د. عمر بطاينة
 اأ�ستاذ م�ساعد

م. لينا قا�س��م 
مدر�س
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قسم قسم أصول التربية واإلدارة

د. رنا طلعت ال�سمادي
ا�ستاذ م�سارك

د. زهري الزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

تخ�ص�ص اأ�صاليب التدري�ص

تخ�ص�ص الدارة املدر�صية

حم����م����د ف�����ال�����ح حم�����م�����ود اب�������و حم���ف���وظ
حم�����م�����د م���������س����ط����ف����ى ف�����ه�����م�����ي حم���م���د

م����������رمي ع������������واد ������س�����ل�����م�����ان ال�����ع�����و������س�����ات
م��������ن��������ار خ�����������س�����ر اب��������راه��������ي��������م ال������ت������وم

ا���������س��������راء ع������زم������ي ع������و�������س اب����وخ���������س����ر
املعايطة عبدالكرمي  عبدالروؤوف  اينا�س 
ت���������س����ن����ي����م ر���������س��������وان حم�����م�����د ال�����ف�����الح
ح�������������س������ني خ��������ل��������ف ف���������ال���������ح ال���������زي���������ود
ح������������ال ف�������������������وزي ع����������ي����������اط ال�������ع�������ن�������زي
ر��������س�������ا ه�������������س������ام ح�����������س�����ن ا�����س����م����اع����ي����ل

خ�����ال�����د اب�������������و  ع�������ل�������ي  حم���������م���������ود  رمي 
����س���احل���ي���ه داوود  ف����ي���������س����ل  ��������س�������روق 
حم��������م��������د ع��������م��������ر حم��������م��������د ال����������زي����������ود
حم������م������ود ر����������س���������وان حم�����م�����د ال�����ف�����الح
م��������ن��������ال ح�����������س�����ني ط��������ال��������ب امل�����وم�����ن�����ي
ه������ا�������س������م ع������ل������ي ح�����������س�����ني اخل��������وال��������ده

دمي�������ه حم�����م�����ود حم����م����د احل���������اج اح���م���د
جن����ي����ة ع�������ب�������دال�������رزاق ح���������س����ان ح�����س��ني

م���ي�������س���ون م���ن�������س���ور حم����م����د ال�������س���ري���دة
ف�����ري�����ال ����س���الم���ه ����س���ل���ي���م���ان ال���رب����س���ان

وئ�������������ام ع������ب������دال������ف������ت������اح �������س������ري������ف ������س�����ق�����الوي

امل�������ع�������اي�������ط�������ه ي���������و����������س���������ف  غ���������������������ازي  ولء 

��������س�������ع�������ود اب���������راه���������ي���������م ع�������ل�������ي اب�������������و خ�����رم�����ة

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

خريجو الدبلوم المهني
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اب����راه����ي����م اح����م����د حم���م���د ب���ن���ي ع��ي�����س��ى
اح��������م��������د حم�������م�������د ت�������وف�������ي�������ق ������س�����ال�����ح
ان�����������������س �������س������ال������ح ������س�����ع�����د اخل���������وال���������دة

ع������ب������ري ح��������ام��������د ت������وف������ي������ق امل�����وم�����ن�����ي
ع����������ال م��������اج��������د ي�������ون���������������س ج����رج����ي���������س
م��ي�����س��ون اح���م���د ع���ب���دال���ه���ادي ال��ط��و���س

ت������ب������ارك اح������م������ود ح�������رب ال���ل�������س���ا����س���م���ةام��������ي��������ن��������ة ن�������ظ�������م�������ي حم��������م��������د �����س����ع����د

ت�������ه�������اين حم�����م�����د خ�����ل�����ي�����ل ال����ط����ري����ف����ياح�������م�������د ق������ا�������س������م م�����ن�����������س�����ور ط������اه������ات

اجم��������������اد ع������م������ر ح�����������س�����ني امل���������س����اق����ب����ة
ب���ل���ق���ي�������س ع����ب����د ال�����ك�����رمي ح�������س���ن���ي ن�����وار
ب�������ي�������ان حم�����م�����د ��������س�������امل ال�����������س�����ح�����ادات

�������س������ف������اء حم������م������د ع�������������واد اب�����������و رك����ب����ة
ن�����������وال ������س�����ال�����ح اح������م������د اب���������و ال�������س���ك���ر
ه������دي������ل ع������و�������س ار������س�����ي�����د اخل�����زاع�����ل�����ة

ه�������ا��������س�������م اح���������م���������د م������ن�������������س������ور ������س�����خ�����ات�����رة

��������س�������اب�������ر ��������س�������الم�������ة اح���������م���������د ������س�����ط�����ن�����اوي

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

تخ�ص�ص الر�صاد ال�صري

تخ�ص�ص الر�صاد الرتبوي

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

�سكينة تي�سري م�سلم ال�سمايلة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
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�������س������ن������ان وج�������ي�������ة ا������س�����م�����اع�����ي�����ل ع����ام����ر����س���م���ي���ه حم����م����ود ع����ب����دال����ف����ت����اح ����س���م���اره

رب�������ي�������ع اح�����������م�����������د  ع�������������������س���������ام  الء 
ام��������اين حم���م���د ع�����ب�����داهلل اب������و ه���وي���دي
ام������������ل اب��������راه��������ي��������م حم������م������د خ���م���ي�������س
������س�����ح�����ر حم�������م�������ود ���������س��������رور ال�����زع�����ب�����ي

�����س����ن����د�����س حم�����م�����د م�������س���ط���ف���ى ����س���ل���ب���ي
�������س������ذى ن������ظ������ام ا������س�����م�����اع�����ي�����ل ح�����م�����دان
موؤيد "حممد ماهر" عبدالنعيم مقدادي
م��������ريف��������ت ��������س�������ال�������ح ج������م������ي������ل ح���������س����ن

ح������ن������ان حم�����م�����د ع�����ب�����داحل�����ل�����ي�����م ب���ي���ن���و
������س�����ام�����ر ه����ي����ث����م �����س����ب����ح����ي اب���������و ل���ي���ل���ى
������س�����ب�����ا حم�������م�������ود ف�������خ�������رى اخل����ط����ي����ب
ع����ث����م����ان حم����م����د اب������راه������ي������م ال����ع����ان����ود

حم������م������د ام������������ني حم������م������د ال���������زي���������ودي
�سخر" بني  "احلماد  ع��ودة  خالد  حممد 
م������ل������ك م��������ال��������ك غ���������������ازي اب������������و ����س���ي���ف
جن���������اح حم������م������ود ع�����ل�����ي�����وي ال�������زي�������ودي

م���������ال���������ك حم���������م���������ود ن������ظ������م������ي اب�������������و غ�����و������س

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

تخ�ص�ص الدارة الرتبوية

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

ا�سماء خليل حممد خليل

مرام خالد عارف الزيوت

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

تخ�ص�ص اأ�صاليب تدري�ص الريا�صيات

تخ�ص�ص علم نف�ص تربوي

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

ا�����س����ي����ل ع����ب����دال����رح����م����ن را�������س������د ال�������س���دي���ف���ات

اح���������م���������د حم�������م�������د اح���������م���������د ال�����ع�����ق�����ل�����ة
خ�������������رياهلل م���������س����ل����م �����س����ع����ي����د ج�����وع�����ان

����������س���������الم ع���������ط���������اء ه��������������الل احل�������رب�������ي
ع�����������ارف حم�����م�����د حم���������س����ن اجل������ري������ري

اح������م������د ������س�����ك�����ري حم������م������ود ال����ي����ا�����س����ني
اجلميعي زيدان" زي���دان  "حممد  ا���س��راء 
ا����������س���������راء حم�����م�����د ع�������������واد اب����������و رك����ب����ة
ان��������وار ع���ب���داحل���م���ي���د ح���م���اد ال����روا�����س����دة
ال����رق����ب احل����م����ي����د  ع����ب����د  اح�����م�����د  روان 

������س�����اج�����دة حم����م����د �����س����ع����د ال�������س���ع���ي���دي���ن
�������س������ارة �����س����ل����ي����م����ان اح�����م�����د ال�����زري�����ق�����ات
������س�����ام�����ي�����ة اح�������م�������د ������س�����ل�����م�����ان ال�������زي�������ود
ع���������م���������اد ع�����������������واد �������س������ل������ي������م������ان ب����������روق
م��ن��ار ال���ه���دى  ع��ب��د اب��راه��ي��م ال��زي��دان��ني

ام�������������������اين ب��������ا���������س��������م خ����������ال����������د اح������م������د
ح���������ي���������اة حم��������م��������د خ���������ال���������د ال������������������رواد

م����������������راد حم�������م�������د ف��������ال��������ح ال�����������س�����م�����ور
م���������ن���������ار اح���������م���������د ع�������ب�������د احل��������������������وارات

�������س������خ������اء ج�����م�����ع�����ة ح�����������س�����ني ال�������زغ�������ول
�������س������ادي حم�����م�����ود ك�����ام�����ل اب��������و ع���ب���ا����س

حم��������م��������د ���������س��������ري��������ف حم��������م��������د خ����ل����ف
وف��������������اء حم�������م�������ود م�����������س�����ع�����ود ع����ي����ا�����س

ه����������ال����������ة خ�������ل�������ي�������ل م�������������س������ل������م اب����������������و ع����ل����ي����م

ن��������ادي��������ن حم�������م�������ود ع������ب������د اجل��������اب��������ر ����س���ل�������س

ن���������ي���������ف���������ني ح���������������م���������������ودة حم����������م����������د ب��������اط��������ا

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

مت����������������ارا ق�������ا��������س�������م حم�������م�������د ح���������س����ب����انب������ي������ان ي�����ا������س�����ر حم�����م�����د اب���������و ال���������س����ع����ود
�������س������ه������ى ط��������ال��������ب م������ن�������������س������ور اب�������������و ج����������وده
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تخ�ص�ص اأ�صاليب تدري�ص العلوم

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

حممود نا�سر حممود عادي

هبة مو�سى �سحادة ايوب

امي�������������������ان اح����������م����������د حم��������م��������د ع����ط����ي����ة
ع����������ب����������داهلل ن��������اي��������ف ع�������ل�������ي دواغ����������������رة

حم�������م�������ود ف�������اي�������ز ��������س�������امل ع�����ي�����ا������س�����رة
م�������ه�������ا ف��������������������اروق اح���������م���������د اخل�����ط�����ي�����ب

ن�������ا��������س�������ر م�������و��������س�������ى را�����������س����������د ال�����ع�����ج�����ل�����وين
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

تخ�ص�ص مناهج واأ�صاليب تدري�ص

ا�سماء حمي الدين عطية العليمي ا�سماء عواد حممد الدهيثم

�سماح علي �سالح الفقيه مها �سالمة طالق اجلبوراميان حممد فالح امل�ساقبه

ا�������س������م������اء ه����������اين حم�����م�����د اب����وخ����ج����ي����ل
اجم������������د راك������������������ان ف��������ه��������اد اخل�����ري�����������س�����ا
ام������������رية ح������ام������د خ����ل����ي����ف ال����ع����ل����ي����م����ات
ب�������ي�������ان ط�������������ارق �����س����ب����ح����ي ال���������س����ن����ط����ي
ح�����ن�����ني ع�����ل�����ي حم������م������ود اب���������و ح�������س���ي���ن���ه
ال������ع������زام اهلل  ف���������س����ل  ق�����ا������س�����م  ح�����ن�����ني 
راي�������ق�������ة ع������������ودة �����س����ل����م����ان ال������زب������ارق������ة

������س�����ح�����ر حم������م������د م�����������س�����ط�����ف�����ى ع�����ي�����اد
������س�����م�����ر حم�������م�������ود ح�����������س�����ن ال�����غ�����وي�����ري
ف�����ت�����وح ع����ب����دال����رح����م����ن ع����ل����ي خ���ري���ط���ة
قطام "حممد �سالح" " اجلا�سم العبيد"
م���������الك ن�����ا������س�����ر حم�����م�����د اب���������و ����س���ب���ي���ح
ن���������ور ط������������ارق ي�����و������س�����ف ب�����ن�����ي ����س���الم���ة
ه��������ن��������د وج����������ي����������ه حم����������م����������ود ع������و�������س

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

ج�����������اب�����������راح�����������م�����������د ج������������اب������������ر ج�������اب�������رامي������������������ان ع��������ل��������ي ح�������������س������ني ال���������زي���������ود
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تخ�ص�ص مناهج واأ�صاليب تدري�ص
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

ردينة تي�سري م�سلم ال�سمايلة

هبة حممد عبداهلل عي�سى

ا����������س���������راء ح�����������س�����ن �����س����ل����ي����م ال�����ق�����رع�����ان
ال�������������ه�������������ام رات���������������������ب ذي�����������������ب ع������ف������ان������ة
دول��ة اب��و  علي"  "حممد  يو�سف  انت�سار 

ح�����ل�����ي�����م�����ة ف������ه������د حم������م������د اب������������و ����س���م���ا
���������س��������الم ي������و�������س������ف ������س�����ف�����ي�����ق ال����ع����ط����ي
�����س����م����ي����ة �����س����ع����ب����ان خ����ل����ي����ل اب���������و ق���ل���ب���ني

ال����������ه����������ام خ��������ال��������د ف�������ا��������س�������ل ال��������زي��������ود
ب���������دري���������ه ي������و�������س������ف حم������م������د ح�������س���ني
ح�������ن�������ني ل������ط������ف������ي اح���������م���������د ������س�����اه�����ني

غ����������دي����������ر ح�����������������س��������ن  ع��������ل��������ي ح������ج������ار
ن������ه������ى حم������م������د ������س�����ع�����د ع������ب������دال������ع������ال
وف�����������اء �����س����ل����ي����م����ان ف�����������واز اب���������و ق���ن���دي���ل

ل��������ي��������م��������ا م���������و����������س���������ى حم���������م���������د امل�����������������س��������ري

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

تخ�ص�ص اأ�صاليب تدري�ص اللغة الجنليزية

اي�������������ة ع�������ل�������ي �������س������ل������م������ان ال�����ع�����ل�����ي�����م�����ات
ت��������ه��������اين ان����������������ور ف��������ن��������دي ال������ع������م������ري
����س���ح���ر ع����ب����دال����ك����رمي ح�������س���ن الق���ط�������س

ع�������ب�������ري حم�������م�������د ����������س���������امل ال������ب������ل������وي
ف����������������ادي ع�������ل�������ي ا�������س������م������اع������ي������ل �����س����ي����ف
حم�����م�����د ������س�����ال�����ح حم������م������ود ال����ي����و�����س����ف

ن�������������س������ري������ن ن������ظ������م������ي ت�������وف�������ي�������ق ال���������س����ل����ب����ي
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عوين اطرادات
عميد الكلية

د. فار�س العقلة
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة

د. احمد احل�سبان
م�شاعد العميد للعل�م الهند�شية امل�شاندة

د. ان�س املجايل
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون االت�شال بال�شناعة

د. خالد الوديان
نائب العميد
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النبذة:
تاأ�س�ست كلية الهند�سة يف عام 1998,وتخرج اول فوج منها يف �سهر حزيران من عام 2003,وتفتخر كلية 
الهند�سة باأنها تقدم بيئة اأكادميية هند�سية متميزة على م�ستوى االردن واملنطقة بالتزامها يف خططها 
وا�سرتاتيجيتها التعليمية على الدعم الكامل للبحث العلمي وكافة الن�ساطات التعليمية متعددة اال�سكال 
واالهداف,معتمدة بذلك على الطاقم التدري�سي املتميز واملهارات التعليمية املكت�سبة لديها والتقنيات 

الفنية املتوافرة مما يعطي خريجيها املوؤهالت الالزمة ملهند�س القرن احلادي والع�سرين.
ال�سهادة  على  للح�سول  واملوؤهلني  املتميزين  الطلبة  ا�ستقطاب  اىل  ن�ساأتها  منذ  الهند�سة  كلية  �سعت 
الهند�سية,حيث يجب على من يرغب بتقدمي طلب االلتحاق بالكلية ان يكون حا�ساًل على معدل %80 
كحد اأدنى بالثانوية العامة االردنية )الفرع العلمي( او ما يعادلها, وحتتوي الكلية على جمموعة من 
اأق�سام هي :ق�سم الهند�سة املدنية, ق�سم الهند�سة  التخ�س�سات املتميزة واملتكاملة وموزعة على ثمانية 
ق�سم  امليكاترونك�س,  هند�سة  ق�سم  الكهربائية,  الهند�سة  ق�سم  ال�سناعية,  الهند�سة  ق�سم  امليكانيكية, 
هناك  ان  الطلبة  اح�سائيات  العمارة,وتبني  هند�سة  ق�سم  احلا�سوب,  هند�سة  ق�سم  الطبية,  الهند�سة 
يف   5000 الطلبة  عدد  لي�سبح  �سنوياً   )%10( بن�سبة  الكلية  يف  املقبولني  الطلبة  اعداد  يف  مطرد  ازدياد 
بداية الف�سل االول 2017/2016, كما وتعمل الكلية دائماً على املحافظة على موقعها الريادي يف االردن 
واملحيط االقليمي من خالل العمل على رفع م�ستواها االأكادميي ومتابعة التطورات العلمية ودجمها 
يف خطط الكلية الدرا�سية, كما اأنها تعمد اىل املوائمة بني البحث العلمي واالهداف التدري�سية, فكانت 
ا�سرتاتيجيتها يف البحث العلمي تعتمد على التحقق من جدوى البحوث املنوي دعمها وتلبيتها للحاجات 
بالدرا�سات  الكلية  ت�ساهم  امل�ستدامة,كما  للتنمية  وامل�ساهمة باخلطط  ال�سناعية واالنتاجية للمجتمع, 
العلمية والفنية واجراء العديد من الفحو�س واالختبارات يف خمترباتها وم�ساغلها للم�ساهمة يف حل 
امل�سكالت الهند�سية يف القطاعات االنتاجية املختلفة على ال�سعيد املحلي,ولقد مت ترجمة هذا اجلهد 
املتوا�سل من خالل توقيع العديد من اتفاقيات البحث والتعاون العلمي واالكادميي مع عدد من اجلهات 

احلكومية واخلا�سة املحلية واالقليمية.

الرؤية:
التطبيقي ونقل  العلمي  النوعي والبحث  الهند�سي  التعليم  الرائدة يف  الهند�سة الأن تكون  تطمح كلية 
التكنولوجيا وتب�سيطها ون�سرها بني �سكان املجتمع املحلي واملناطق املجاورة,وذلك خدمة لهذا املجتمع 

لتمكينة من تطوير قدراته الذاتية وا�ستغاللها مبا يعود باملنفعة العامة على كافة املواطنني.
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الرسالة:
تتلخ�س ر�سالة الكلية مبا يلي:

• تهيئة خريجني ذوي كفاءة مهنية عالية للقطاع الهند�سي وتزويدهم بقاعدة عري�سة و�سلبة من 	
الثقافة الهند�سية واملعرفة واملهارات االأ�سا�سية التي متكن الطالب النجاح يف احلياة العملية.

• اأو 	 اأو االقليمية  تهيئة اخلريجني للتاأقلم مع بيئة العمل والتعامل مع خمتلف التحديات املحلية 
العاملية.

• والتي 	 واملحلي  العاملي  التطبيقي  املجال  يف  متميزاً  عاملياً  علمياً  عطاَء  تثمر  التي  البحوث  اإجراء 
ت�ساهم يف دعم خطط التنمية الوطنية ال�ساملة وامل�ستدامة.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
امليكانيكية,  والهند�سة  املدنية,  الهند�سة  التالية"  التخ�س�سات  يف  البكالوريو�س  درجة  الكلية  متنح 
,والهند�سة  امليكاترونك�س  ,وهند�سة  احلا�سوب  وهند�سة  الكهربائية,  والهند�سة  ال�سناعية,  والهند�سة 
الطبية, وهند�سة العمارة, كما متنح درجة املاج�ستري يف تخ�س�سات: ادارة ال�سيانة , انظمة الطاقة وادارة 

االزمات والكوارث وماج�ستري هند�سة العمارة

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة:
املدنية  الهند�سة  اأق�سام  يف  معتمدة  �ساعة   )160( بنجاح  الطالب  اجتياز  البكالوريو�س  خطة  تتطلب 
وامليكانيكية وال�سناعية وامليكاترونك�س والطبية وهند�سة احلا�سوب والكهرباء و )172( �ساعة معتمدة يف 
هند�سة العمارة,كما جرى حتديث خلطة 2009 لتتنا�سب ومتطلبات االعتماد اخلا�س لكافة التخ�س�سات 

يف كلية الهند�سة.

الكادر األكاديمي واإلداري:
 بلغ اعداد الهيئة التدري�سية )106( ع�سواً من خمتلف الرتب االكادميية كما بلغ اع�ساء اجلهاز امل�ساند 

لهم من م�سريف وفنيي خمتربات )48( ع�سواً باالإ�سافة اىل )16( اإداري.
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التطلعات المستقبلية:
تطلعات �أكادميية:  

تتطلع الكلية لتحقيق االهداف االكادميية التالية يف امل�ستقبل القريب:
• احل�سول على �سهادة االعتماد اخلا�س لكلية الهند�سة حملياً حيث اأنها ح�سلت مبدئياً على االعتماد 	

اخلا�س )حتقيق ن�سبة 1/25( وذلك من خالل"
• ا�ستقطاب وتعيني اع�ساء هيئة تدري�سية واملحافظة على املوجودين للحد من ظاهرة الهجرة.	
• االبتعاث :لتغذية االق�سام ورفدها بدماء جديدة ون�سطة وعدم االعتماد على اال�ستقطاب فقط.	
• النظام 	 وهو  االيبت   ABET قبل منظمة  الهند�سة من  لكلية  برامج  اعتماد عدة  احل�سول على 

املعتمد يف الواليات املتحدة االمريكية املعتمد حالياً يف معظم دول اخلليج العربي.
• والهند�سة 	 املدنية  الهند�سة  يف  املاج�ستري  برامج  بفتح  وذلك  املاج�ستري  برامج  فتح  يف  التو�سع 

امليكانيكية وباقي التخ�س�سات يف الكلية.
• التو�سع يف فتح تخ�س�سات جديدة يف مرحلة البكالوريو�س وتطوير الربامج احلالية لتتنا�سب مع 	

احتياجات ال�سوق حيث وردنا موؤخراً طلبات متعددة باإ�سافة تخ�س�س امل�ساحة واملوا�سالت وهند�سة 
ال�سكك احلديدية وهند�سة �سيانة االبراج اىل غري ذلك.

تطلعات �نتاجية وبحثية:  
تتمحور تطلعات الكلية يف هذا املجال على حتقيق االهداف التالية:

• عمل حا�سنات علمية وتعليمية لتن�سيط التفاعل ما بني اجلامعة واملجتمع املحلي.	
• او 	 اجلامعة  حميط  على  تقع  التي  املوؤ�س�سات  وبخا�سة  ال�سناعي  القطاع  مع  للتعاون  قنوات  فتح 

على م�سافة قريبة منها وذلك ال�سراك قطاع ال�سناعة يف �سياغة الربامج الدرا�سية التي ت�سهم يف 
خمرجات الكلية من املهند�سني وبالتايل زيادة فر�س العمل للمهند�سني وزيادة فر�س التدريب.

• امل�سابهة 	 االخرى  والربامج  م�سنع  لكل  دكتور  برنامج  يف  التدري�س  هيئة  اع�ساء  م�ساركة  زيادة 
واملدعومة من جهات حملية وعاملية بهدف اإ�سراك املوؤ�س�سات التعليمية يف تطوير وحت�سني االنتاج 

يف املوؤ�س�سات ال�سناعية.
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التعاون مع المجتمع المحلي:
م�ستوى طلبتها  لرفع  الدورات  بعقد  �سواء  املجتمع  مع  التعاون  تعزيز  على  للعمل  الكلية جهود  تبذل 
الندوات  خالل  من  او  املحلي,  بال�سوق  العاملني  والفنيني  املهند�سني  مب�ستوى  باالرتقاء  وامل�ساهمة 
املخت�سة وذلك باال�ستفادة من خربات طاقم اال�ساتذة واملهند�سني يف الكلية, ومن خالل مكتبها املتخ�س�س 
باالت�سال مع ال�سناعة يف حل امل�ساكل التي تواجه القطاع ال�سناعي, وتعمل الكلية وبالتعاون مع العديد 
من اجلهات العلمية من جامعات وهيئات ر�سمية واأهلية يف اململكة على اال�ستفادة من خرباتهم املرتاكمة 

يف جمال البحث والتطوير.
على �سوء ما تقدم فاإن كلية الهند�سة ممثلة بطاقمها االكادميي و االداري  من اع�ساء هيئة تدري�س 
وم�ساعدي بحث وتدري�س وم�سريف وفنيي املختربات لديها االمكانيات الالزمة للم�ساهمة بفاعلية يف 

حت�سني انتاجية القطاع ال�سناعي وتطوير خمرجاته وذلك عن طريق:
• توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعات وموؤ�س�سات.	
• عقد دورات تدريبية متخ�س�سة حتى داخل امل�سنع او املوؤ�س�سة اذا وجد العدد الكايف من املتدربني 	

لزيادة كفاءة العاملني يف هذه املوؤ�س�سات.
• ليخدم 	 الن�ساط  وتوجية هذا  العلمية  املخ�س�سة لالبحاث  االوروبية  الدعم  برامج  اال�ستفادة من 

الهدفني معاً وهما البحث العلمي وحت�سني االنتاج ال�سناعي وتطويره لي�سبح على قدم امل�ساواه مع 
نظريه من املوؤ�س�سات امل�سابهه عاملياً.

• اإن�ساء مركز متيز بتخ�س�سات الهند�سة.	
• ا�ستخدام الطاقة وتوفر م�سادر الطاقة بحيث ا�سبح ال بد من البحث عن م�سادر الطاقة البديلة 	

والرخي�سة والنظيفة, واجلامعة االن ب�سدد البدء بتنفيذ م�ساريع رائدة يف انتاج وا�ستخدام الطاقة 
البديلة وهذا م�سروع حيوي وهام لكافة القطاعات ال�سناعية مبختلف �سرائحهم ولذلك فان هذا 

املجال واعد ويب�سر بنتائج طيبة ويدعو كافة املخت�سني واملهتمني للبدء بامل�ساركة الفاعلة به.
• ان�ساء مركز النانو تكنولوجي وذلك بالتعاون مع كلية العلوم والكليات املعنيه بذلك.	
• عميد 	 كم�ساعد  للعمل  تدري�س  هيئة  ع�سو  ا�ستحداث  مت  حيث  ال�سناعة  مع  ات�سال  وحدة  ان�ساء 

لتطوير  العمل  قطاع  متطلبات  باأحدث  واالق�سام  الكلية  جمل�س  وتزويد  ال�سناعة  مع  لالت�سال 
الربامج االكادميية على �سوئها من ناحيه ومن ناحيه اخرى العمل على فتح املجال امام تقدمي 
اال�ست�سارات اىل القطاع ال�سناعي من خالل اال�ستعانة بالكوادر واخلربات يف الكلية وكذلك العمل 

على توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية.
• ان�ساء وحدة الإر�ساد طلبة الكلية وتوجيههم وم�ساعدة الطلبة املتعرثين من خالل م�ساعد عميد 	

الهند�سة ل�سوؤون الطلبة.
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الدكتور عوين اطرادات
عميد كلية الهند�شة
د. خالد الوديان

نائب العميد
د. حازم الدويري

رئي�س ق�شم الهند�شة املدنية
د. ح�سن كتخدا

ممثل ق�شم الهند�شة املدنية
د. حممد الطراونة

رئي�س ق�شم الهند�شة امليكانيكية
د. فار�س العقلة

ممثل ق�شم الهند�شة امليكانيكية
د. حممود ال�سمادي

رئي�س ق�شم الهند�شة الكهربائية
د.حممود �سعادة

ممثل ق�شم الهند�شة الكهربائية
د. عدنان الب�سري

رئي�س ق�شم الهند�شة ال�شناعية

د. ا�سامة منيزل
ممثل ق�شم الهند�شة ال�شناعية

د. اأحمد احل�سبان
رئي�س ق�شم هند�شة العمارة

د. �سبا عواودة
ممثل ق�شم هند�شة العمارة

د. ب�سام جميل
رئي�س ق�شم هند�شة احلا�ش�ب

د. احمد قطوم
ممثل ق�شم هند�شة احلا�ش�ب

د. احمد اجلراح
رئي�س ق�شم هند�شة امليكاترونك�س

د. حممد ابو ملوح
ممثل ق�شم هند�شة امليكاترونك�س

د. روىل العبدالت
رئي�س ق�شم الهند�شة الطبية

د. حممد العابد
ممثل ق�شم الهند�شة الطبية

ال�سيدو والء خ�سمان
امني ال�شر

جمل�س �لكلية
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�لفنيني وم�شريف �ملخترب�ت

�الد�ريون
والء خ�سمان
حياة الدفار

فاتن حرزاهلل

حممد العمو�س
ريا�س خوالدة
حممد ال�سرعة

رانيا الفرح

هاله م�سلح
اميان ابو رمي�سان

خديجة احلراح�سة
لينا العطعوط

نهى احل�سري
مريفت احلاج علي

ليلى عبدالقادر

هيفاء �ساهر 
بثينه ابو �سليم

هاله الفراج
�سرين بطاينه
ايات املدادحه
عبري ال�سالح

فاطمة فريحات
�سفاء البطاينة

وفاء مراد
عال ح�سن

ايات اخلطاطبة
حمزه امل�ساقبة

�سالم املحت�سب
هال الذنيبات

بالل حماد
حممد املعايطة
دانيه املومني
ا�سماء احليح 

ان�س احمد
رهام هياجنة
�سذى احمد
�ساره احمد
دينا املومني

اينا�س ح�سني

فادي �سهاب
�سو�سن احلراح�سة
ا�سرف البقريات
ن�سرين زيادنه
عزيه خ�سر
�ساره ال�ساعر

�سالح  ابو غليون
�سمر  عفانة

ايات ابو حمفوظ
حممد ابو عا�سور

االء ال�سرفات
ثائر �سويدان

هيثم العبيداهلل
حممد حطاب
�سرين اليو�سف

�سريين اجلعربي
عماد الدغل�س

حممد بدار
حممد طعمة

احمد ال�سرمان
عمر عبداللة

الزهراء ح�سونة
ن�سرين الهزامية

حال اخلاليلة
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قسم الهندسة المدنية

د. ح�سام القبالن
ا�ستاذ م�سارك

اأ.د. حممد امل�ساعلة
ا�ستاذ

د. طالب الرو�سان
ا�ستاذ م�سارك

اأ.د. خالد احلياري
ا�ستاذ

د. ح�سن كتخدا
ا�ستاذ م�سارك

د. عمر احلتاملة
ا�ستاذ م�سارك

اأ.د. احمد بدور
ا�ستاذ 

د. حازم الدويري
ا�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم
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قسم الهندسة المدنية

د. بالل ابو الفول
ا�ستاذ م�ساعد

د. ح�سني الديكي
مدر�س

د. رندة جملي
ا�ستاذ م�ساعد

�سوزان بطاينة
حما�سر متفرغ

اقبال مرعي
مدر�س

ه�سام ق�سراوي
مدر�س

د.يحيى اخلاليلة
ا�ستاذ م�ساعد

د.زياد الطراونة
ا�ستاذ م�سارك
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قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص الهند�صة املدنية

رناد �سامل �سيف اهلل الطوالبه

�سفاء من�سور حممد حراح�سة

�سروق حممد عطااهلل العمو�س

مراد ايوب مرعي الدالبيح

ريان ماجد فايز نفاع

�سهيب زاهر عبد الغني عامر

�سبا مو�سى علي العودات

مظفر معني �سابر ابو ع�سبه

العمايره اب��راه��ي��م  اهلل  عبد  اب��راه��ي��م 
ا������س�����ي�����ل خ������ال������د ك������م������ال ق���ط���ي�������س���ات
ان���������س اب����راه����ي����م ن����اف����ز ال��ن�����س��ا���س��رة
ان�������������������س خ���������ال���������د ع��������ل��������ي ال������ب������اب������ا
اي�����ن�����ا������س ب���������س����ام ع������ب������داهلل ع����ب����ادي
ب�������ا��������س�������ل م�������ن�������ري ي�������و��������س�������ف ن����ع����ي����م
ب�����������������راء خ�����ل�����ي�����ف�����ة ع�������ل�������ي ال�����ع�����ل�����ي
ب�������ي�������ان ف�����������الح حم������م������د ع����ل����ي����م����ات
ج������م������ال �������س������الح ج������م������ال ال���ع�������س���ي
دمي�������������ه ف�������ت�������ح خ�������������س������ر ر���������س��������وان
راك�������������ان ي�����ا������س�����ر ع����ي���������س����ى م���وم���ن���ي

راي�����������ة حم�����م�����د ح���������س����ني م�������س���اق���ب���ة
رغ�������������د ن�������������ور م������ط������ل������ق ال����ع����ي���������س����ى
������س�����ام�����ر حم�����م�����د خ����ل����ي����ل ع�����ب�����داهلل
�����س����ج����ى اح�����م�����د زك������ري������ا ال����ب����وال����ي����ز
�������س������ل������ي������م اب����������راه����������ي����������م ال��������الب��������د
ع�����ب�����ادة غ���������س����ان اي��������وب ال����ف����اخ����وري
عبد الرحمن حممد عبد الرحمن املبي�سني
م����اه����ر اي�������وب ���س��ل��ي��م��ان ال���ف���اخ���ورى
جم����������د م������ه������ن������ا ح�������ن�������ا �����س����ل����ي����م����ان
حم������م������د اح�������م�������د ف������ه������د امل�������ه�������ريات
حم��������م��������د ج����������ه����������اد رف����������ي����������ق ق����ب����ج

حم��م��د ع��ب��د احل��م��ي��د ع��ل��ي احل��وامت��ة
حم��م��د ع��ب��د ال������رزاق حم��م��د ال���رق���اد
حم���م���د ع����ب����داهلل م�����س��ل��ح احل����ي����ارى
حم�����م�����د حم������م������ود اح������م������د خ���م���ي�������س
م����ع����ت����ز ح�����ي�����در حم����م����د خ�������س���اون���ه
ع��زام اب��و  املجيد  عبد  ���س��ايف  معت�سم 
م�����ن�����اف م�������س���ل���ح خ����ل����ي����ف ال�������س���ل���ي���م
ه�����ب�����ة م�����و������س�����ى ي�����و������س�����ف ح������وام������دة
ه������ن������ادي ح����������ازم ف���ي�������س���ل ع����ب����ي����دات
ه�����ي�����ا خ������ال������د حم�����م�����د ال��������وري��������دات
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قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص الهند�صة املدنية

حممد ع�سام ابراهيم العمرياحمد عبد اهلل حممد ابو تينة مو�سى حامت مو�سى الب�سيتيح�سان عاطف حممد عثمان

اح�����م�����د ه��������الل حم����م����د اب��������و ال������رب
اح�����م�����د ي����و�����س����ف حم����م����د ج����������رادات
اي�������ه حم����م����د حم����م����ود اب�������و ال��ع��ي�����س
ب�����������راء ع������زال������دي������ن ع�����ل�����ي ال������غ������اوي
ب�����������س�����رى م���������������روان ح�����������س�����ن ع���ب���ي���د

ح����ن����ني ق����ا�����س����م حم����م����د ال����ك����ف����اوي����ن
ع���������م���������ارات ع�������ب�������د  ع�������م�������ر  رواء 
ال����ه����وام����ل����ه م�����ط�����ري  خ������ال������د  روان 
������س�����الم ف�����������وزان ج�����م�����ال احل���������وراين
العمو�س م�سطفى  حم��م��د  اهلل  ع��ب��د 
ع����دي م��و���س��ى ع��ب��د ال���ه���ادى ���س��وم��ان

علي "حممد زكي" م�سطفى الع�سويل
ع��������م��������ر ج���������ه���������اد ع��������ل��������ي ال�������������س������رع
م����ث����ن����ى اح������م������د ق���������س����ي����م ع����ب����ي����دات
حم�����م�����د ف���������رج ع����ق����ي����ل ال������ع������واي������دة
ي����و�����س����ف �������س������رار ي����و�����س����ف ال����ق����ي����ام
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قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص الهند�صة املدنية

ا�سراء خالد عبدالقادر ابو عماره

دميا حمود يو�سف ابو عليم

�سامي وليد حممود البجق

ايات عبدالرحيم منر خ�سر

روان �سمري حممد احلاج

�سما خالد �سليمان �سالح

ا�سامه عبدال�سالم �سالح ابو حليمهاحمد ممدوح رويلي النعيم

االء حممود فخري جمعه

رغد علي مفلح الدبوبي

�سلوى حممد �سالح عديلي

دانية �سالح ح�سني ر�سوان

رمي عماد يو�سف مهدى

�سها حممد احمد اخلطاطبه
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�سفاء خلف �سلمان العون

فاتن وليد حممد �سليمان

حممد عبدالقادر علي الروا�سيه

موؤيد علي حممد الكد�س

�سوفيا مرزوق حمدان ال�سرعه

مالك احمد خليل احمد

منى مبارك �سميحان العثمان

يا�سمينه حممد �سعيد احلاوي

�سفاء �سريف عبداملجيد �سعالن

ليث ح�سني راغب حممود

مرمي عبداهلل هزاع العمري

نور احمد جميل زايد

علي حممد علي الق�ساة

حممد انور خليل ال�سقا

موؤمن "حممد مروان" بالل

يزن اياد خالد عبيد

قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص الهند�صة املدنية
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خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص الهند�صة املدنية

ابراهيم حممد ا�سعد حممد عيد ن�سار
ابراهيم حممد هيثم عبدالرحمن حرزاهلل
اح������م������د ح���������س����ن ج����م����ي����ل اب�����راه�����ي�����م
اح��������م��������د ع��������ن��������اد ح�����������س�����ني ع�����و������س
اح����م����د حم���م���د ����س���ل���ي���م���ان ال��ع��م��و���س
اح�����م�����د حم�����م�����ود حم����م����د امل����غ����رب����ي
اح����م����د م����ع����ن حم����م����ود ال���ع���ي���ا����س���ره
اح�������م�������د ول�������ي�������د ر���������س��������اد ال�������ك�������ردي
امل���ع���ت�������س���م ب�������اهلل ذي���������اب من������ر ح��م��د
ام�����ي�����م�����ه ي�����و������س�����ف �������س������امل ال�����������دروع
ان���������������س ������س�����م�����ري ح�����������س�����ني ي����ا�����س����ني
اميان م�سطفى حممد بني م�سطفى
ب�����������س�����ار اح������م������د �����س����ع����ي����د اب���������و ل����ب����اد
ب���������س����ار خ����������رياهلل ح���������س����ن ال����ع����م����رى
ج��������ه��������اد امي������������ن حم������م������د ي����و�����س����ف
ح�����������������امت ع���������م���������ر زك�����������������ي زي�����������������دان
ح���������س����ام ����س���ب���ح���ي اح�����م�����د ال�������س���ي���اح
ح�����ي�����در ي����و�����س����ف حم����م����د ج���ام���و����س
خ�����ول�����ه ج�����م�����ال ح���������س����ني االده�����م�����ي
رام�����������ا حم�����م�����د ع�����ب�����درب�����ه ال������رع������ود

زي���������اد ����س���م���ري ف���������ازع اب��������و دروي�����������س
�����س����الم حم���م���د اب����راه����ي����م ال��ف��ل��ح��ات
��������س�������الم م�������ن�������ذر �������س������وق������ي ال������ط������اق
��������س�������ادي م������اج������د رف������ع������ت ع�����ط�����ااهلل
����س���روق ع���ب���دال���ق���ادر ج��م��ع��ه امل��ع��اع��ي��ه
ع�����ب�����ا������س ي�����و������س�����ف خ����ل����ي����ل ������س�����وان
ع���ب���دال���رح���م���ن حم���م���د ع������وده اح��م��د
عبداللطيف خالد عبداللطيف زيد الكيالين
م��ن�����س��ور ع�سيبات اب��راه��ي��م  ع��ب��داهلل 
ع�������ب�������داهلل اح������م������د حم�����م�����د ال�������س���ل���ه
اجلميلي عبدالرحمن  اك��رم  ع��ب��داهلل 
ع�������ب�������داهلل ب����ه����ج����ت حم�����م�����د ال�����ك�����رد
�سكيل" "حممد  �����س����ك����ي����ل  ع�����ل�����ي 
ع������م������رو ع�����ل�����ي ن�������ور��������س ال�������زي�������دان
ع���ه���د ي���و����س���ف اب���راه���ي���م ال�����س��دي��ف��ات
غ���امن امي���ن حم��م��د غ���امن اب���و �سقرة
ف��������������ادي م������ن������ري ادي��������������ب ال�����ن�����م�����ري
ف������را�������س ت����وف����ي����ق ����س���ع���ي���د ق���ط���ا����س
ف�����������رح ج�������������ودت اب�������راه�������ي�������م خ����ال����د
ف����ي���������س����ل حم�������م�������ود اح�������م�������د ب���ح���ر
ق���ا����س���م حم���م���د ف�����س��ل اب�����و ���س��ه��ي��ون

ق�����س��ي حم���م���ود زه������دى ب���ن���ي ج��ام��ع
حم���م���د اح���م���د ع����ب����داهلل ال��ف��ري��ح��ات
حم������م������د امي�����������ن حم������م������د ب����ي����و�����س
حممد عبدالكرمي �سيف اهلل ال�سغري
الرفاعي" "عفا  ه���ي���ث���م  حم����م����د 
حم�����م�����ود ع������دن������ان م����و�����س����ى م���و����س���ى
معت�سم حممد قا�سم امني الطراونه
م�����ن�����ذر حم����م����د زه���������دي ب������ن ج���ام���ع
م�����ن�����ي�����ب حم������م������د ع�������������ارف ع����ث����م����ان
م�����ه�����ن�����د رائ�������������د ج����������الل اخل����ط����ي����ب
ن�����ا������س�����ر خ�������ال�������د حم�������م�������ود حم���م���د
ن�������س���ري���ن خ����ال����د ع���ث���م���ان احل����وام����ده
ه�����دي�����ل اح�����م�����د ع�����ب�����داهلل ����س���وي�������س
ه���دي���ل ���س��م��ي��ح حم��م��د اح���م���د ح�سني
ه����دي����ل حم����م����ود ����س���ل���ي���م���ان ال����غ����امن
ه��ي��ث��م ح�����س��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اب���و اخل��ري
و�����������س����������ي����������م ع���������������ط���������������ااهلل خ�����ل�����ي�����ل
و������س�����ي�����م م������ع������اذ ر���������س��������وان ح�������س���ني
ي����ا�����س����م����ني ب�����������س�����ام ������س�����ال�����ح غ����ن����امي
ي��������ن��������ال ب������ا�������س������م ف���������ره���������ود ح���������داد
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص الهند�صة املدنية

�سادن مداهلل م�سلم الكعابنه

نزار نائل علي رمان

مالك ربحي حممد الواوي

نور عبد احلفيظ احمد اخلطيب

اجمد حممد عبد اهلل حوامدهاالء ابراهيم حممد �ساهني اماين �سليم عبد القادر عبد الكرمي

حممد ابراهيم غازي احلواري عمار خالد عبداهلل العجالني

نور الدين حممود داود داود

ان�س ن�سال علي اجلنيدى

حنني خلدون �سليمان الدبعي روؤى حممد احمد العمريايهن مهيار حافظ ابو �سهاب

منال ماجد ابراهيم الدحيات

هيثم منذر جنيب �سهاونة
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قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص الهند�صة املدنية

اح�����م�����د اب������راه������ي������م اح�����م�����د ع��ي�����س��ى
اح���������م���������د خ���������ال���������د اح���������م���������د ب�����ن�����ات
اح������م������د ������س�����اب�����ر ج����م����ي����ل ال������زغ������ول
ال��رح��ي��م ���س��وك��ت ع��ب��د  اح��م��د �سبحي 
اح������م������د حم������م������ود خ����ل����ي����ل ع����وي���������س
ا���������س��������ام��������ه حم�������م�������د ح�������������س������ن ت����ي����م
ا�سرف عزات عكرمة ابو غليون احل�سيني
ام��������ل ع����ب����د امل����ج����ي����د ج������رب ����س���الم���ه
ام����������ل ق�����ا������س�����م ن�����ا������س�����ر ال�����دغ�����م�����ي
ب��������������در خ���������ال���������د ب��������������در ������س�����ل�����ب�����اي�����ة
ب�������������س������ار ن�����ب�����ي�����ل ح�����������س�����ن امل����ن���������س����ي
ج���������الل حم�����م�����د اح������م������د ال���ع���ت���ي���ل���ي
ح���������س����ام حم����م����د ع����ل����ي ال����رم����ام����ن����ه
اخل������واج������ه �����س����ع����ي����د  ع����������وين  داين 
ال�سافعي ع��ب��دال��واح��د  حم��م��د  دان��ي��ة 
دي��������ن��������ا ف�������������������وؤاد حم��������م��������ود خ����ن����ف����ر
راف���������ت ف�����رح�����ان �����س����ال����ح ال���دب���اب���ن���ه
راك���������������ان اح������م������د ف����������الح ال�����ع�����ل�����وان
ره������������ف خ�����ل�����ي�����ل اح��������م��������د �����س����الم����ه
زك��ري��ا ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��ود �سالح
زي��������������د خ���������ال���������د حم�������م�������د ������س�����ال�����ح
�����س����ج����ى ول������ي������د ط������اه������ر ال���ت���م���ي���م���ي
����س���ل���ي���م���ان ع���ي�������س���ى �����س����امل ال���ن���م���ري
�����س����ي����ف ي����ح����ي����ى حم����م����د ك�������س���ا����س���ب���ه
������س�����رار حم����م����ود ف������الح ال��ف�����س��اط��ل��ه

������س�����رغ�����ام ن�����اي�����ف خ����ل����ف ال������ع������ودات
ع���ب���ي���دات خ����ال����د  اهلل  ع����ب����د  ع�����اب�����ده 
الظاهر يو�سف  تي�سري  احلفيظ  عبد 
���س��وي�����س اهلل  ع��ب��د  اح���م���د  اهلل  ع��ب��د 
عبد اهلل عبد الغني م�سطفى �سرحان
ع��ب��د اهلل ف���را����س ح�����س��ني ال�����س��م��ادى
عبداحلميد جمعة عبداحلميد الوردات
ع�����ب�����داهلل اح����م����د ع�����ب�����داهلل ال���زع���ب���ي
ع����ال ط����اه����ر ع���ب���د ال���������رزاق ال���ع���ن���اين
ع��������الء حم����م����د ع������ب������داهلل ال�����ه�����روط
ع��������������الء ه��������������اين �������س������ع������ي������د ع������ب������ده
ع����ل����ي ع���������س����ام ع����ل����ي ال�������س���ح���ي���م���ات
ن���ق���اوه خري"  "حممد  خ���ال���د  ع���م���ار 
ع�����م�����ر اك������������رم اب�������راه�������ي�������م �����س����الم����ه
ع�������م�������ر حم�������م�������د ع�������م�������ر ������س�����الم�����ه
ع�����م�����ر حم������م������ود ع����ي���������س����ى رم���������س����ان
ع����ي���������س����ى رائ������������د ذي������������اب ج����وي����ن����ات
ف���������را����������س ح�����������س�����ن ����������س���������ادق م������الح
ق���������س����ي زي����������اد ح���������س����ني اب��������و رح���م���ه
ق�����ي�����������س خ�������ال�������د ع�����ل�����ي�����ان ع�����ب�����داهلل
لطفى حممد مهدى لطفي الفاعورى
ل��������وؤي اح����م����د ع����ب����د احل����م����ي����د ع��ن��رب
اب��و حمفوظ ع��ب��داهلل عوي�سه  م��ال��ك 
م������ال������ك حم�����م�����د ع�������ب�������داهلل ع���ف���ان���ه
حم���م���د ا����س���م���اع���ي���ل حم���م���د ي��ا���س��ني
حم�������م�������د اك����������������رم ������س�����ل�����ي�����م خ����ن����ف����ر

حم������م������د ان������ي�������������س حم������م������د ع����ل����ي����ان
حم����م����د ج�����م�����ال حم����م����د اخل���ط���ي���ب
حم���م���د خ�����ري ع���ث���م���ان حم���م���د ع���ي���اد
حم�����م�����د ع������ام������ر ��������س�������ادق حم����م����ود
حم����م����د غ�����ال�����ب ������س�����امل اجل�����ري�����ري
حم������م������د ف���������������وزي ام������������ني ه������������ارون
حم��������م��������د م�������ن���������������س�������ور اخل���������������ريات
قبيالوي لطفي  ع���وده  م��وؤي��د  حممد 
حم������م������ود ف����ي���������س����ل حم������م������ود رب�������اع
م�����س��ط��ف��ى زاي�����د م�����س��ط��ف��ى ال��زي��ن��ات
العالونة م�سطفى  حممد  م�سطفى 
م�����ع�����اذ ح����م����د ع����ل����ي ع����ب����د ال����������رزاق
م����ع����اوي����ة ب���������س����ام م�������س���ب���اح م����ب����ارك
م�����ع�����ت�����ز رب���������������اح ��������س�������رغ�������ام جن������ار
م���ع���ت�������س���م م����ف����ي����د ك�����ام�����ل م��������رزوق
م�������وؤي�������د حم�����م�����د م�����و������س�����ى ع���ب���اب���ن���ة
ن����ادي����ن ج���م���ال حم���م���د ع���ب���د اجل���ب���ار
ن��ا���س��ر ال���دي���ن ن���ه���اد حم��م��د امل����الزم
ن���������س����ات م�����اه�����ر ج���م���ي���ل ال���ع���م���اري���ن
وائ���������ل ج���م���ي���ل اح�����م�����د اب�������و ����س���ع���ريه
ي���������زن م�������������روان م�����و������س�����ى امل���������س����ري
داود ������س�����ل�����ي�����م  ع���������زم���������ي  ي���������زي���������د 
احليا�سات الفتاح  عبد  حممد  يعرب 
العم�سي اب��راه��ي��م  ا�سماعيل  ي��و���س��ف 
ي�����و������س�����ف ج����م����ع����ة حم������م������ود ال����ب����ن����ا
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د. مو�سى حم�سن
ا�ستاذ

د. �سامل جنمة
ا�ستاذ م�سارك
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ا�ستاذ م�سارك
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ا�ستاذ م�سارك

د. علي جوارنة
ا�ستاذ م�سارك
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ا�ستاذ م�سارك

د. حممد الطراونة
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ا�ستاذ م�ساعد
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ا�ستاذ م�ساعد

حممود نعريات
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ا�ستاذ م�ساعد
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ا�ستاذ

د. حممد غرايبة
ا�ستاذ م�ساعد

منال م�سطفى
مدر�س م�ساعد
رامي اجلراح
حما�سر متفرغ

اأحمد بني يا�سني
حما�سر متفرغ
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قسم الهندسة الميكانيكيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص الهند�صة امليكانيكية

نزار حممود حممد ال�سعيداتابراهيم عي�سى ابراهيم اخلطيب يزيد عبداملجيد عقله الزيودعمر رزق م�سطفى عبيدات

اح������م������د ب�����������س�����ام ع�����ل�����ي اب������وق������ع������دان
اح������م������د �����س����م����ي����ح ع�����ل�����ي�����ان ع�����ب�����داهلل
اح������م������د غ������ال������ب اح������م������د ال�����ع�����رق�����ان
اح���م���د م��ن��ا���س��ل ع���م���ر ع���ب���د ال���ه���ادي
خ�سر" "زبن  اح���م���د  ي��و���س��ف  اح���م���د 
ا������س�����ام�����ة ح����ل����م����ي اح������م������د ����س���ب���ح���ة
ا�������س������ام������ه ن����ب����ي����ل حم�����م�����د ب�������س���ن���اق
وزوز ع���������ب���������د  ج�����������������الل  اجم�����������������د 
ب�����ه�����اء ع�����م�����اد ������س�����ربى اجل���ي���و����س���ي
ت��������ام��������ر ج���������������ورج ج������������ربا ح����ن����ان����ي����ا

ج����ري���������س �����س����ام����ي ج���م���ي���ل ال���ب���خ���ي���ت
ح�������س���ني ����س���م���ري ح�������س���ني امل�������س���اع���ره
ح�����م�����زه خ�����ال�����د حم����م����د ع���ي���ا����س���ره
دي����ن����ا زي�������اد ع���ب���د ال�����ق�����ادر ال�����س��م��ل��ت��ي
ع��������ب��������ادة زه����������ري ا������س�����ع�����د م�����������س�����وده
ي��و���س��ف اليو�سف ال��ع��زي��ز اح��م��د  ع��ب��د 
دح���ب���ور اب����راه����ي����م  ام������ني  اهلل  ع���ب���د 
غالية عبدالرحيم  با�سم  عبدالرحيم 
ع�����ل�����ي ف�������ائ�������ق حم�����م�����د احل����ط����ي����ن����ي
ع������م������ر اح��������م��������د حم������م������د م�������س���ل���ح

م�سطفى ح�سن  ال��غ��ف��ار  ع��ب��د  عي�سى 
���س��ل��ي��م��ان اب������و  حم����م����ود  داود  ف�������ادي 
حم������م������د زي���������������اد ع������ل������ي م�����ه�����ي�����دات
حم������م������د ف������������رح اح��������م��������د ح������م������دان
حم��م��د حم��م��ود ح�����س��ني ال�����س��الح��ات
حممود حممد عبد احلليم ابو �سالح
م�سطفى احمد م�سطفى عبد اللطيف
م������ع������اذ ������س�����ام�����ي ح���������س����ني ال�����ع�����ل�����وان
م������ن������ذر حم�����م�����د ط�������ه اب����������و ����س���ع���ي���د
ن����������واف ام�����غ�����ري حم����م����د امل�������س���اق���ب���ة

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص الهند�صة امليكانيكية

اح�����م�����د امي�������ن اح�����م�����د اب�������و ����س���الم���ه
اح�����م�����د ح����ل����م����ي حم����م����د ال���������س����روف
اح���م���د ف������وزى حم���م���د اب�����و غ��ال���س��ي
اح������م������د م�������ع�������زوز حم�����م�����د ي����و�����س����ف
احل���������ارث ي���و����س���ف حم���م���د ال�������س���ب���ول

ان�����������������س م��������ن��������ذر ح������ل������م������ي اجل�����م�����ل
ج�����ه�����اد حم����م����د ن�������س���ي���ط اخل���ط���ي���ب
ع�������������الء م��������وف��������ق ��������س�������ال�������ح ع����ق����ي����ل
ع���������م���������ار زك��������������ي اح���������م���������د ري�������اح�������ي
ع���م���ر ي���و����س���ف ع���ب���د ال���������رزاق ال��ت��اي��ه

ف������������������وؤاد روح���������������ي خ�����ل�����ي�����ل �����س����ال����ح
حممد"عماد الدين" عبد العزيز ابو خ�سره
حم��م��د ا���س��م��اع��ي��ل حم��م��د اب��وحم��ارب
م�������س���ع���ود م�����اه�����ر حم�����م�����ود ال���ب���ا����س���ا
م��������وؤم��������ن زاه������������ي رج����������ا ال�����ع�����ب�����دات
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تخ�ص�ص الهند�صة امليكانيكية
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

حازم تركي فايز حممد

با�سل عمر حممود �سيام

عمر مو�سى عبد اهلل �سنان

ان�س حممود حممد خليل

فهد حممد فهد املحاميدخالد نا�سر حممد عمرية

اح����م����د ا����س���م���اع���ي���ل ق����ا�����س����م م���و����س���ى
اح��������م��������د ب���������������س�������ام اح��������م��������د ب�����ره�����م
اح�����م�����د �����س����ال����ح ح������م������دان امل������ع������ادات
اح��������م��������د ف����������������وزي ح�������������س������ن ق�����ط�����ام
خديجة اب���و  ا�سماعيل  حم��م��د  اح��م��د 
اح�������م�������د حم�����م�����د ع�������و��������س ي����ا�����س����ني
ب����������در ع�������������ارف حم�����م�����د ال�����ق�����رع�����ان
ب���������ك���������ر غ�������������������س���������ان ب���������ك���������ر ح�����م�����د
ب�������ك�������ر حم�������م�������د ذي��������������ب �������س������ح������اده
ج����ع����ف����ر حم�����م�����د ح���������س����ن����ي ح�������س���ان
ح���ام���د ي���ون�������س ���س��ل��ي��م��ان ال�����س��ع��اف��ني
ح���������س����ن ب����������الل حم�����م�����د اخل����ط����ي����ب
ح������ن������ا �������س������ام������ي خ�����ل�����ي�����ل ج����ه���������س����ان
����������س���������امل ع��������م��������ر ����������س���������امل ���������س��������اور
�������س������ادي ج����م����ي����ل ام��������ني ال����ره����اي����ف����ه

ال�سعوب ابراهيم  عماد  الدين  �سياء 
ط�������������ارق زي�������������اد زه����������ري ق���ط���ي�������س���ات
ط��������اه��������ر حم������م������د ط��������اه��������ر ع�����ت�����وم
ع�����ا������س�����م اح�������م�������د ح�����������س�����ن ح�������س���ني
عبد الهادي منذر عبد الهادى زيتون
عبدالقادر عبدالرحمن عبدالقادر"ابورجب التميمي"
ع�������ب�������داهلل ب�����������س�����ام حم������م������ود ع���ن���ب���ه
احلجازين خمائيل  بطر�س  ع��ب��داهلل 
ع���زال���دي���ن ت��وف��ي��ق ع�����ودة اب����و ع��ي��ادة
الطحاينه حممد  ع�سام  الدين  عالء 
ع���������الء ن�����������س�����ال اب������راه������ي������م خ����ال����د
عمر "حممد ربحي" عبد العزيز �ساهني
ق�����س��ي ع��ب��د ال���ك���رمي خ��م��ي�����س امل��و���س��ى
ل���ي���ث ف�������وؤاد ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ���س��واحل��ة
ليث يو�سف حممد "ح�سني حمي الدين"

م���������ال���������ك ��������س�������ال�������ح ح�������������س������ن ت����ي����م
العزام اهلل  ف�سل  احمد  ال��دي��ن  جم��د 
حم������م������د اح��������م��������د حم������م������د ط�����ع�����ان
حم���م���د ع���ب���د امل��ح�����س��ن ام�����ني ���س��ال��ح
حم������م������د ع������ل������ي اح��������م��������د ال�����ن�����وت�����ي
حم����م����د ع����ل����ي حم����م����د احل���ي���ا����س���ات
حم�������م�������د حم��������م��������ود حم�������م�������د ب�������در
حم�����م�����د م�������س���ط���ف���ى حم�����م�����د ذي�����ب
حم���م���د ي���و����س���ف ع���ب���د ال����ك����رمي ع��ب��د
م�������س���ع���ب ت���ي�������س���ري حم����م����د ال�����ن�����ادى
م����ع����اوي����ة ح�������س���ن اح�����م�����د ال�����ل�����داوي
م�������وؤم�������ن ذي������������اب اح������م������د ال����ن���������س����ور
ن����اج����ي حم����م����ود م���ن�������س���ور احل����ن����اوي
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

اب����راه����ي����م اي�������اد اب����راه����ي����م غ��ي�����س��ان
اب���راه���ي���م رم�������س���ان ف���ار����س اب����و ل��ب��ده
اب����راه����ي����م حم���م���ود اب����راه����ي����م ق��ا���س��م
اح�����م�����د خ�����ال�����د اح�����م�����د ال���ق���ط���ن���اين
اح�����م�����د خ�����ال�����د خ���ل���ي���ل ال�����دح�����ادح�����ة
اح�����م�����د حم����م����د ع������ب������داهلل ال���زع���ب���ي
اح�������م�������د حم������م������د ع�������زي�������ز احل����ب����ي����ه
اح��������م��������د حم������م������د ف�����ت�����ح�����ي خ���ل���ي���ل
اح�����م�����د حم����م����د ن�����اي�����ف ال����ع����ام����ودي
اح����م����د حم����م����ود اب����راه����ي����م ا���س��ل��ي��ح
اح�����م�����د حم�����م�����ود خ����ل����ف ال���غ���ن���ان���ي���م
اح��������م��������د م�������������������روان ع�������ل�������ي رح�����م�����ه
اجم���������د ع���������وين اح������م������د اب���������و ع�������واد
اي����������اد ت���ي�������س���ري �����س����ل����ي����م����ان امل����ع����ن����ون
اي������ه������اب ا������س�����ح�����اق حم����م����د ال���ن���ج���ار

ب�������������راء اح�������م�������د ح�����������س�����ن ال����ق����ا�����س����م
بالل نبيل "عفيف فهمي " عبدالرحمن
ال�سقريات �سلمان  الكرمي  بهجت عبد 
حمزه "عو�س �سابر" احمد ال�سرقاوي
ح�������س���ون���ه اهلل  ع����ب����د  ع����������ادل  خ�����ال�����د 
را�������س������د حم����م����د اب�����راه�����ي�����م رب���اب���ع���ة
رج������������������ب زي�����������������������اد ع���������م���������ر ������س�����ك�����ر
زي�������د ب�������الل ح�������س���ن اب�������و ط���رب���و����س
������س�����ام�����ر حم�����م�����د اح�������م�������د ال�����رق�����ب
�����س����ع����د حم�����م�����د �������س������ع������دات ال�����ع�����امل
�����س����ي����ف زي������������اد ح����ل����م����ي اجل�����ي�����الين
������س�����ي�����ف ف�������اي�������ز اح�������م�������د اجل������ن������دي
����س���ي���ف ف��������واز ����س���ل���ي���م���ان اب�������و ���س��ل��ي��م
������س�����ال�����ح ف�������ار��������س ������س�����ال�����ح ح�����م�����ودة
������س�����ال�����ح ن����ع����ي����م ������س�����ال�����ح ال���������س����ن����اق

ط��������������ارق اح�������م�������د ف�������خ�������ري ج���م���ع���ه
ط�������������ارق �����س����ع����ي����د ع����ي���������س����ى ج���م���ع���ة
عامر عادل " �ساطي حممود " قطاوي
خ�����س��ر اهلل  ع����ب����د  ف����ري����د  اهلل  ع����ب����د 
ال����درب����ي ي���و����س���ف حم���م���د  ع���ب���د اهلل 
عبداللطيف نافذ عبداللطيف فرحانة
ع������ب������داهلل م������وؤي������د م�������س���ط���ف���ى ع��ل��ي
ع�����دن�����ان اجم�������د حم����م����د اب�������و ج����ري
ع���ز ال���دي���ن ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��غ��ن��ي��م��ات
توت" ف�سل"�سحادة  ج�����ودت  ع���م���ار 
ع����������م����������ر ف������������ال������������ح ام�������������������ني ح�����م�����د
ع������م������ر م��������������ازن اح�������م�������د ال����ر�����س����ي����د
ال�������س���رم���ان م���ف���ل���ح  ع���ب���د اهلل  ع����م����رو 
ف��ي�����س��ل ان����ور اب���راه���ي���م اب����و ال��ه��ي��ج��اء
ق���������س����ي رائ����������د ����س���ع���ي���د ال����ل����ف����ت����اوي

�سفا عدنان عبد اللطيف حجاوي �سجود حممد حممود الق�ساه

عمار وليد جنيب �سهاونة وحيد عبداحلكيم نا�سر عبداهللعبد الرحيم كمال احمد كنعان
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ال�������ب�������دور اهلل  م��������د  رج�����������ا  ق�����ي�����������س 
ك���������رم وائ�����������ل ج����م����ي����ل ال������ظ������واه������ره
ل������ق������م������ان ع������ب������د ع������ل������ي احل����ب����ي���������س
ل������ي������ث حم������م������د ع������ل������ي ا�����س����م����اع����ي����ل
م���ال���ك حم��م��د ���س��ي��ف اهلل ال��دل��ي��ج��م
حم���م���د اح����م����د ي���و����س���ف ع���ب���دال���ق���ادر
حم��������م��������د اك�������������������رم ج�����������رب ال�����ق�����ي�����ق
حم���م���د ت��ي�����س��ري م���ر����س���د ال�����س��واحل��ه

حم����م����د ح�������س���ني م�������س���ط���ف���ى ع�����وايل
حم����������م����������د ع���������������دن���������������ان ح��������������������وران
حم���م���د م�����اأم�����ون حم���م���د ا���س��م��اع��ي��ل
حم�����م�����د حم������م������ود زه�����������دي ����س���ال���ح
عاهد"حممود هيثم"حممد  حممد 
الكاظمي الدين  �سالح  و�سيم  حممد 
حم�����م�����د ي�����و������س�����ف حم�����م�����د �����س����دي����د
حم�������م�������ود حم�����م�����د ع�������������ارف ب����ره����م

م���ع���ت���ز ح�����م�����دان ق���ا����س���م ب���ن���ي خ���ال���د
م��ه��ن��د ع��ب��د اهلل اب���راه���ي���م اب����و ال��وف��ا
م�����وؤم�����ن ����س���ل���ي���م���ان ع���ق���ل���ه ن���وا����س���ره
ه���ي���ث���م ح�����م�����دان ع���ي���د اب������و ����س���رح���ان
و�����س����ف����ي زي��������د ع������ب������داهلل م���ك���اح���ل���ة
ول�������ي�������د م�������اه�������ر ف�������اي�������ز ال���������س����اي����ب
ي�����ح�����ي�����ى ن�������ائ�������ل ح���������س����ن����ي اع����ب����ي����د

قسم الهندسة الميكانيكيةكلية الهندسة
تخ�ص�ص الهند�صة امليكانيكية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
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د. احمد الغندور
ا�ستاذ

د. ا�سامة املنيزل
ا�ستاذ م�ساعد

د. نبيل مندحاوي
ا�ستاذ م�سارك

د. �سليمان عبيدات
ا�ستاذ م�سارك

د. حممد اجلراح
ا�ستاذ م�ساعد

د. ه�سام املومني
ا�ستاذ م�ساعد

د. اأكرم ابو ال�سكر
حما�سر متفرغ
د. مراد عطري
حما�سر متفرغ

عاطف اخلزعلي
ا�ستاذ م�ساعد

مازن عبيدات
ا�ستاذ م�ساعد
احمد قمر

مدر�س
م. موؤمن ربابعة

حما�سر متفرغ

كلية الهندسة

قسم الهندسة الصناعية

د. عدنان مقط�س
ا�ستاذ

د. عدنان الب�سري
ا�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم
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قسم الهندسة الصناعيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص الهند�صة ال�صناعية

حنني حممد ابراهيم ال�سيخ

رند ماجد حممد العية

ربى وليد حممد ح�سن

�سروق عبد اهلل جمعة ابو الوي

ا�سيل عبدالرزاق توفيق البابااحمد حممود حممد ليحو ا�سيل خالد عليان عليمات

دانية ح�سن ارحيم عراعرة

�سميحة م�سهور عبد الغني بن طريف

اية حممد زناتي اجلملاالء ح�سن عبدالكرمي ال�سمادى جمانة عوين عبد اهلل املالحياالء ذيب �سيف اهلل العالونة

رنا حامت ا�سماعيل جمدالوى

عبري حممد يون�س �سامل
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قسم الهندسة الصناعيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص الهند�صة ال�صناعية

عمر يزن بدر البطاينة

حممد عزام عبداللطيف العمري

غيث ب�سام نايف حوامدة

نزار عزالدين احمد املومني

غدير نا�سر خالد النجار

مي�س خالد حممود خروب

جمد حممد اليف املبي�سني

وئام يو�سف ابراهيم ال�سوي�س

اب����راه����ي����م ف��ي�����س��ل اب����راه����ي����م ���س��ع��ي��د
احلرا�سي�س عبدالعزيز  حممد  احمد 
ا�������س������ي������ل امي�����������ن ي������و�������س������ف ع����ل����ي����ان
ام��ل " حممد رائ��د " حممود حمدان
ان�����������س زك������ري������ا حم����م����د ال����ع����ط����اري
اي�����ن�����ا������س ح���������س����ن حم����م����د ال����ق����رال����ة
اي�����ن�����ا������س ن�������س���ي���ف ي����و�����س����ف ع���و����س
ب�����ن�����ان ري������ا�������س ج�����اب�����ر اب��������و ح���ن���ون
ح����������ال خ��������ال��������د اح��������م��������د ع������وام������ل������ة
دان����������ه ول�����ي�����د م�������س���ط���ف���ى ج����������رادات

دان���������ي���������ا ول��������ي��������د حم������م������د اب������اظ������ة
دي�������ن�������ا ح�����������س�����ني ع��������ب��������داهلل م���ف���ل���ح
"حممد �سمري" طاهر اخلطيب راية 
ج������اب������ر ح���������������س�������ن  ع��������ل��������ي  رزان 
زي�������د ب����ا�����س����ل ع����ب����د ال�����ف�����ت�����اح ح���ام���د
زي������د ك���ن���ع���ان م���ي���خ���ائ���ي���ل ج���ري�������س���ات
ع������ام������ر خ������ال������د رم�������������س������ان ج����وه����ر
ع�����ري�����ن ع����ل����ي ع�����ام�����ر احل����راح���������س����ة
ع��������ي��������د حم��������م��������د ع��������ي��������د ع����م����ي���������س
مل����������ى روح�����������������ي حم�������م�������د اخل�����������س�����ر

مل��ي�����س اج���م���ي���ع���ان ع����ب����داهلل امل���ه���ي���دات
جمد ال�سيخ حممد �سالمة ابو خرمة
حم��م��د اب���راه���ي���م ب��ردي�����س��ي م��ن�����س��ور
حممد بدر ا�سحق عبد الرحمن م�سعل
حم�����م�����د وا��������س�������ل اح������م������د ج�����������راروة
م�����س��ط��ف��ى ب����الل م�����س��ط��ف��ى ال��ن��ج��ار
عرمو�س ال��ق��ادر  عبد  ا�سماعيل  معاذ 
م�������ع�������ن زي��������������د ع�������ل�������ي احل�����������������وراين
ه����دي����ل ح�������س���ن ح�����م�����داهلل ع�����س��ف��ور



242

قسم الهندسة الصناعيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص الهند�صة ال�صناعية

غيدا عماد عبداللطيف ر�سوان �سليمان يحيى �سليمان املرازيق

اي�����������ه ع�������ام�������ر ح�����������س�����ني اخل����ط����ي����ب
ت���������س����ن����ي����م ف�������������وزى اح�������م�������د ك����ن����ان����ه
رم�������������زي م�������ن�������ذر م�����������س�����ع�����ود ق����م����وه

�ساكر عبداحلفيظ �سعيد  جمدالدين 
حم������ب������ه ري��������ا���������س ع������ي������د ال�������ط�������وال
حم����م����د را�������س������م ع����������ارف ق���������س����اروه

حم����م����د ع�����ب�����داهلل حم����م����د ح���ت���ام���ل���ه
م�����ه�����ن�����د ي������ا�������س������ر رج�����������ا ال����ف����ق����ه����اء
ي����������ارا ان����������ور حم����م����د اب��������و ال����ع����د�����س
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قسم الهندسة الصناعيةكلية الهندسة

تخ�ص�ص الهند�صة ال�صناعية
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

ا�سيل امين عوين �سب لنبا�سراء عثمان نهار البدارين

دانه جواد عزت اجلوالينانفال زياد عبداملغني اخلطيب دينا عبداهلل مر�سود حدادتهاين عماد عبدالرحيم القوا�سمي

عبد الرحمن هاين كمال النابل�سي عنود احمد خالد ال�سبيحي�سرياز احمد نايف الع�ساف

حممد تي�سري داود عبيدغيداء ح�سن حممود احلوامده

عال �سرار حممود االطر�س

مرح فوؤاد يو�سف ح�سنملياء جمال يو�سف �سالح
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قسم الهندسة الصناعيةكلية الهندسة
تخ�ص�ص الهند�صة ال�صناعية

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

وعد �سالح حممد علينادين وليد عادل "حميد اخلوالده" يا�سر �سامي عارف عمارنهنور با�سل �سامل البواليز

اب��راه��ي��م ع��ي�����س��ى حم��م��د احل��راح�����س��ه
اح������م������د ام����������ني ا������س�����ح�����ق �����س����رح����ان
اح����م����د م���������روان حم���م���د اب������و احل�����اج
القا�سم ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د  ن��ب��ه��ان  اح��م��د 
ا�������س������راء �����س����اب����ر ����س���ع���ي���د اخل�����ال�����دى
ا������س�����راء ع����زم����ي ������س�����ادق ال����دوي����ك����ات
ال�سيد اح��م��د  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ام����اين 
اي��������������ه زي������������������اد م�����������س�����ط�����ف�����ى ع����ل����ي
ب����اه����ر ج����ري���������س ع���ي�������س���ى م�����س��اع��ني
الغنيمات عبيداهلل  عبداملجيد  ب��ت��ول 
ب�����������راءه اح�����م�����د ر��������س�������وان اجل����ن����دي
ب�������ريوت غ�������ازي حم���م���د اخل��م��اي�����س��ه
ت�����س��ن��ي��م خ���ال���د اب���راه���ي���م اب�����و ج��ام��ع
دان�������ا ول����ي����د ع���ب���د ال�����������روؤوف ي��ا���س��ني

دان���������ي���������ه اح�������م�������د خ�������ال�������د خ���ل���ي���ف���ه
دان����ي����ه ���س��ل��ي��م��ان ع��ي�����س��ى اب�����و غ��و���س
دمي���������ه ������س�����ام�����ي حم������م������ود ال������غ������زوي
ران����ي����ا اح����م����د ع���ل���ي ب���ن���ي ا���س��م��اع��ي��ل
دي����ه اب��������و  اهلل  ع����ط����ا  اك����������رم  ران������ي������ا 
����������س���������اره ��������س�������امل ط���������ه احل�����������س�����ب�����ان
�����س����اره ����س���ل���ط���ان حم���م���ود اجل����ب����ارات
������س�����اره حم����م����د ع�����ب�����داهلل اخل���ط���ي���ب
���س��ج��ى ع���ب���د ال����ك����رمي ذي�����ب امل�����س��رى
����س���ع���دال���دي���ن وايل ����س���ه���اد حم�������س���ن 
���س��ريي��ن ي��و���س��ف اب��راه��ي��م اب���و عيا�س
����س���ريي���ن ي���و����س���ف ع���ي���د ال�������س���واع���ري
������س�����ف�����اء ع�����������ادل اح������م������د امل�����ف�����ارج�����ه
ع������ري������ن اح������م������د ع�����ل�����ي�����ان غ���ن���ي���م���ات
ع���ط���اف ح�������س���ام ي���و����س���ف امل��ط��وب�����س��ي

ف�����رح ب���اج�������س ع���ب���د ال���رح���م���ن خ��ل��ي��ل
ق������ا�������س������م ف����ي���������س����ل ع��������������ادل خ�������س���ر
احل�����������������داد ن�����������������ور  رائ���������������������د  الرا 
حم������م������د ف�����ت�����ح�����ي حم������م������د ح�������س���ن
حم�����م�����د حم�������م�������ود اح�������م�������د ح�������س���ن
�ساهني اح��م��د  امني"  "حممد  م��ع��ني 
ن�������������داء حم����ي����م����ي����د خ�����ل�����ي�����ل حم���م���د
ن���������ور ب���������الل ع�����ب�����د ال�������ك�������رمي ع�������وده
ن����������ور جم����������دي ������س�����ح�����دة اب����������و ت���ي���م
ه����ب����ه ه����ا�����س����م حم�����م�����ود ال����ع����ب����د اهلل
امل��ر���س��ع��ه ا���س��ع��د  علي"  "حممد  ه���ال 
ه�������ي�������ا ��������س�������اه�������ر ح�������������س������ن ع�����ي�����ا������س
وف�������اء ����س���ل���ط���ان حم���م���د ال����روا�����س����ده
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قسم الهندسة الصناعيةكلية الهندسة

تخ�ص�ص الهند�صة ال�صناعية
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

هيا عثمان "حممد روحي" النابل�سيهبه حممود نزال احلي�سه هديل عمر فايز الناطور

بتول وائل عبد املعطي العبي�سات دعاء �سرحان حممد حمادايات نافز ر�سيد الربع

عبداهلل هيثم حممد املومنيرمي عماد حممد البزور مي�سم نا�سر حممد العثامنه�سالم حممود عبد اهلل حمارب

يا�سمني مازن غازى جرار
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قسم الهندسة الصناعيةكلية الهندسة
تخ�ص�ص الهند�صة ال�صناعية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

اح����م����د ����س���ال���ح ع���ب���دال���غ���ن���ي ال�������س���رع
اح������م������د حم�����م�����د ح���������س����ني ����س���وي���ل���م
ان���������س ����س���ال���ح م�����س��ط��ف��ى م�����س��ط��ف��ى
ح�����������س�����ني ف������������رج ح�����������س�����ن ح������ام������دة
ال�سعافني ال�سالم  عبد  حممد  ح�سني 
ح�������ال زك�������ري�������ا حم�����م�����د اجل�����ب�����اري�����ن
دان��������ي��������ه ت����ي���������س����ري ك�������ام�������ل ال�����������س�����وا
دع������اء ك���م���ال حم���م���ود ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف
رع������������د ع��������اط��������ف ح�����������س�����ني احل�����ل�����ح
����س���ي���ف اب����راه����ي����م ع�������وده ال����رواج����ي����ح
���س��ي��ف ال���دي���ن ف���ائ���ق ت��وف��ي��ق ���س��ع��ب��ان
������س�����ي�����ف ح�������م�������اد ��������س�������امل ع����ل����ي����م����ات

����س���ي���م���ون م�������ازن ج���م���ي���ل ال���ع���م���اري���ن
�����س����ذى ت����وف����ي����ق ح����ام����د ال����ط����راون����ه
���������س��������ذى ن�����ع�����ي�����م �������س������ال������ح ط���ل���ي���ب
حبيب ع��ب��د  اهلل  ع��ب��د  ع��ب��دال��رح��م��ن 
عبدالرحمن ن�سال عبدالرحمن املجايل
ف����������ادي م�����اه�����ر ك�����م�����ال ال�����������س�����راوى
ف���������را����������س امي������������ن ف�����ت�����ح�����ي م���ل���ح���م
ف�����ه�����ر ع�����ل�����ي ح���������س����ني ال����ط����ح����اي����ن����ه
ي������ح������ي������ى ع�����������ل�����������ي  خ����������������ري  الرا 
مل��������ى حم�����م�����د �����س����ع����ي����د ال�������رتع�������اين
ل�������ي�������ث ��������س�������ال�������ح حم�������م�������د ح�����م�����زه
حم��������م��������د اح����������م����������د حم��������م��������د ت����ي����م

حم�����م�����د ع�����م�����ر ك����������رمي احل���ن���ي���ط���ي
حم����م����د ع����م����ر حم�����م�����ود اب����راه����ي����م
حم�����م�����د ف�������را��������س حم�����م�����د ال����ن����ج����ار
حم�����م�����د ه������������زاع اك������������رمي ال����زع����ب����ي
م����ه����ا خ�����ال�����د ع������ب������داهلل اجل����ه����م����اين
بديع" الكيايل "حممد  زه��ري  ن��ادي��ن 
ن�����ف�����ني ب�����������س�����ام م�������س���ط���ف���ى اجل����م����ل
ن������ور�������س اح�����م�����د �����س����ال����ح ال����زع����ب����ي
و�سيم عبدال�ستار "حممد ظريف" البكري
ي����ح����ي����ى ط����������ارق ح�����ام�����د اب��������و ���س��ت��ه
ي����زن اب���راه���ي���م ي��ع��ق��وب ع��ب��د ال��ه��ادى
ي���������زن ��������س�������رار ع�����ل�����ي ب�����ن�����ي ي���ا����س���ني
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د.جمال النابل�سي
ا�ستاذ م�سارك

د. ا�سامة البطاينة
ا�ستاذ م�سارك

د. ذاكر املومني
ا�ستاذ م�سارك

د.لوؤي الزعبي
ا�ستاذ م�سارك

د.ب�سام النعامي
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سامر عو�س
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد العابد
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سالح الزغول
حما�سر متفرغ

يحيى الروا�س
حما�سر متفرغ

د. عامر ال�سرايرة
ا�ستاذ م�ساعد

د. عثمان ال�سمادي
ا�ستاذ م�ساعد

كلية الهندسة

قسم الهندسة الطبية

د. روىل العبدالت
ا�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم
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قسم الهندسة الطبيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص الهند�صة الطبية

غيداء حممود احمد"حممد عبد اهلل"طارق نعيم �سعدالدين �سونده

االء"حممد خري"�سميح دراو�سها�سامة غالب حممد حممد

جنان غ�سان عزمي املحت�سبايات عادل احمد ال�سرقاوى ثائر وجيه حممد اجلالد

عمر حممد عطا �سهوان

ردينه جمال عبد الفتاح العرجانحمداهلل ح�سن ا�سعد احلاج ابراهيم �سنى �سعيد عبد املنعم ال�سلتويندعاء معن حممد مومني

فرح عاطف حممد اخلطيب
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قسم الهندسة الطبيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص الهند�صة الطبية

م�سطفى ابراهيم يون�س املقو�سيلطيفه حممد علي خ�سر يو�سف با�سم راجح حممودحممد ر�سمي حممد العقرباوى

مكاحله ح�سن  علي"  "حممد  ا�سماء 
���������س��������راب ع����������زي����������ز  ن�������ب�������ي�������ل  االء 
ال���ك���ن���وز ح�����س��ني م���و����س���ى اب�����و غ��ن��م��ي
اي���ه���اب م�����س��ط��ف��ى ا���س��م��اع��ي��ل حممد

ت�������س���ن���ي���م ع�����ل�����ي حم�����م�����د ال�����ق�����رال�����ه
�سالح" "احلاج  ذي���ب  حم��م��ود  ت��ق��وى 
حم�����م�����د ع�������اب�������د حم�������م�������ود اع����ب����ي����د

حم����م����د حم����م����ود م�������س���ط���ف���ى ع���ت���وم
م��������رح ج�����م�����ال ع��������زت ع����ب����د ال���ع���زي���ز
م������ن������ى جم������������دي ع������ب������ا�������س ه�����دي�����ب
م����ه����ن����د ع������ام������ر حم������م������ود ال����ب����ج����ق

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

�سجى حممد �سعود ال�سرحان عمر �سعيد ح�سني داوداية علي ا�سماعيل الزبدية

ح�������������س������ن حم�������م�������د اليف ا������������س�����������الم 
ا��������س�������ي�������ل حم�������م�������د ح�������������س������ن رب����������اح
ا�������س������ي������ل ن�����ع�����ي�����م �������س������ال������ح ط���ل���ي���ب

دمي��������ا حم�����م�����ود ف���������س����ل ال����ذن����ي����ب����ات
����س���ن���اء اب����راه����ي����م حم���م���د اخل��ل��ي��ف��ات
����س���ب���ا حم����م����د م�������س���ط���ف���ى ا���س��م��ي��ك
جم����د حم���م���د م�����س��ط��ف��ى اب�����و ال����رب

م������������رام ول������ي������د حم�����م�����د ����س���ق���ب���وع���ه
م�����������الك ع�������م�������اد ع��������������وده ال�������ل�������وزى
ه���ب���ه م�������س���ط���ف���ى ����س���ل���ي���م���ان امل��ن�����س��ي
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قسم الهندسة الطبيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص الهند�صة الطبية

ح�سن ا�سماعيل ح�سني حلوهاالء فايز خالد املهريات

رنده حممد مقبل �سحادهدانيه ه�سام عزت �سرف الدين رزان حممد خليل املحارمه

�سذى مناور عو�س ابراهيمرهام رائد حممد بني ملحم �سهد خالد فا�سل الع�سران�سجى علي نافع عبد

نور عبد اهلل احمد "املزايده ال�سعودي"�سياء احمد �سالح املحاميد وعد غازي �سامل العجالنيجمد انور عبداهلل ابوحماد
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قسم الهندسة الطبيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص الهند�صة الطبية

ا�سماء فتحي اجريد "العودات عيال �سلمان"
ا�������س������رف حم����م����د ط�����ال�����ب ����س���ل���ي���م���ان
ا����س���ال���ه ن���اظ���ر ع��ب��دامل��ج��ي��د ف���رع���ون
ام����ي����م����ه ح��������امت حم�����م�����ود ع����ار�����س����ه
احل�������س���ا����س���ن���ة م����و�����س����ى  داود  اي���������ات 
"حممد في�سل"  فوزي القادي امين 
اي���ن���ا����س حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن ي��اغ��ي
ب�������ت�������ول ع������ل������ي حم������م������د اجل����ن����ي����ن����ي
ب��ت��ول حم��م��د ع��ب��د امل��ع��ط��ي ال��ب��دي��رات
خ����ل����ي����ل رف������ي������ق خ����ل����ي����ل ال����ب����ط����اط
ال�����دوي�����ن ����س���ل���ي���م  ح������م������داهلل  روان 

�����س����ارة حم���م���ود م�����س��ط��ف��ى ���س��ب��ي��ط��ة
�������س������اره ع������م������ران ����س���ل���ي���م���ان ح�������س���ان
�����س����ام����ي ا������س�����ام�����ة م�������س���ط���ف���ى ع��ل��ي
���������س��������الم خ�������ل�������ف ع����������������زام امل�������ج�������ايل
�������س������م������اح ف�����ت�����ح�����ي ح�����������س�����ن ج���م���ع���ه
ط������الل ����س���ل���ي���م���ان اح����م����د ال�������س���الم���ه
غ�����دي�����ر ع����������ودة حم����م����د احل�������س���ب���ان
ف����اط����م����ة اح�����م�����د ي����و�����س����ف ج���وي���ف���ل
ف�������������������داء زه���������������ري ي��������ع��������ق��������وب ب��������در
حم���م���د ع����زال����دي����ن من�����ر ال���زغ���ل���ول
حم�����م�����د ع����ي���������س����ى حم�����م�����د ع���ث���م���ان

م����رح حم���م���ود ي��و���س��ف ع��ب��د امل��ح�����س��ن
م������رمي ����س���م���ي���ح ي���و����س���ف ال�����س��ع��اف��ني
م���������رمي غ�����������س�����ان اح������م������د ال�����رحم�����ي
م������ن������ار حم������م������ود ف�����ا������س�����ل ال������زي������ود
م���ن���ت���ه���ى ي����و�����س����ف حم����م����ود ح���ي���م���ور
م���ي�������س حم���م���د ����س���وي���ل���م ال�����س��ن��ي��ن��ات
ن�������ادي�������ن م�������������روان ان�����������ور ع���ج���ي���الت
ن���رم���ني غ�����س��ان ع��ب��د ال���ك���رمي ح�سني
ن����������ور م���������س����ط����ف����ى حم�����م�����د ع����ل����ي����ان
حيا�سات اح��م��د  احلميد  عبد  ه��دي��ل 
ه���������ال حم�������م�������ود حم������م������د حم�������س���ن

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

ملى خالد "حممد وليد" االمام حممد عزام ح�سني العزامربى ح�سن �سربي طنطور

اح��������م��������د رم���������������زى ع������ب������د ع�����ا������س�����ور
اب��������و الوى ����س���ب���ت���ي  ا�����س����ي����ل خ����ل����ي����ل 
ال��زواه��ره حممد  ال��دي��ن  نا�سر  ب�سار 
ب���ي���ان ع���م���اد ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال��ق�����س��اه
ح���������س����ني ح�����������س�����ام ح���������س����ني احل����م����د
ع���ب���ود اب��������و  خ�����ال�����د  حت���������س����ني  رزان 

�سارة منري عبد العليم م�سطفى خليفة
�������س������اره ا�����س����م����ري ������س�����امل ال�������س���رف���ات
ع������ب������داهلل ح���������س����ني ����س���ع���ي���د ����س���ال���ح
ع����ب����ري ع�����ط�����ااهلل ن��������واف اخل����زاع����ل����ة
ع������������������الء خ�������������ل�������������دون احل������ب������ي�������������س
ع��م��ر خ�����س��ر ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال���زواه���رة
ف���������رح م������ه������دي ح���������س����ني ال���ه���ن���ي���ن���ي

حم�����م�����د خ������ال������د اب������راه������ي������م خ���ل���ي���ل
حم�����م�����ود ح�������س���ن حم�����م�����ود ال���������واوي
ن���������ب���������ال حم�������م�������د اح���������م���������د ع����ب����ي����د
ول�����ي�����د حم����م����د حم�����م�����ود دق�����دوق�����ه
ي��������زن ����س���ل���ي���م���ان ح���������س����ني ال����وح���������س
ي��و���س��ف حم��م��ود م�����س��ط��ف��ى اب����و رع��د
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كلية الهندسة

د.حممد �سالح
ا�ستاذ م�سارك

د.احمد اجلراح
ا�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

د.حممد عبابنة
ا�ستاذ م�سارك

د.�سليمان بني هاين
ا�ستاذ م�سارك

د.خالد الوديان
ا�ستاذ م�سارك

قسم هندسة الميكاترونكس

د.ا�سماء التميمي
ا�ستاذ م�سارك

د.حممد ابو ملوح
ا�ستاذ م�ساعد

د.ب�سار حماد
ا�ستاذ م�ساعد

د.�سامر مطاوع
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد الهياجنة
حما�سر متفرغ
ايات اجلراح

حما�سر متفرغ
فدوى املومني
مدر�س م�ساعد
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قسم هندسة الميكاترونكسكلية الهندسة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص هند�صة امليكاترونك�ص

ا�سالم عودة عبدالرحمن البواريد احمد هيثم ح�سني القطب

زينة غ�سان علي الرقيبات عمر لوؤي زهدي هاللبالل رائف عارف ملحم

ج���ن���ان ي���و����س���ف اب���راه���ي���م اب�����و ���س��رف
رومية ابو  �سامل  عدنان  الدين  ح�سام 
ح�������س���ن ع�����ط�����ااهلل ح�������س���ن ���س��خ��ري��ة
ع������ب������داهلل ح����م����د ع�����و������س ح����م����ي����دان

ع�����ب�����داهلل ع���ل���ي ����س���ل���ي���م���ان اب���وع���ت���م���ة
ع�������م�������اد ب�����������الل حم������م������د ال�����ع�����م�����رى
غ������داف رم�������س���ان ���س��ل��ي��م��ان ال���ب���واي���ة
ف����������رح حم�����م�����د حم������م������ود اع����ري����ب����ة

ل���ي���ث ع���و����س ���س��ل��ي��م��ان احل��را���س��ي�����س
املعايطة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل  حم��م��د ع��ب��د 
حم������م������د ع�������م�������اد حم������م������د �����س����ال����ح
وع�����������د ع������م������ر ج�����������ربي ال�����������س�����وامل�����ة
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قسم هندسة الميكاترونكسكلية الهندسة

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص هند�صة امليكاترونك�ص

هديل انور يو�سف ابو مرار

اح�������م�������د ج��������������ودت ف��������������وزى امل���������دين
ا���س��م��اع��ي��ل ن��ا���س��ر ا���س��م��اع��ي��ل ن��ا���س��ر
اي������������ات ع����������ديل ع������������ادل ال�����ق�����دوم�����ي

������س�����ج�����ى راف��������������ع ج�������دي�������ع م����وم����ن����ي
حم�����م�����د حت���������س����ني رب������ح������ي ب�������س���ن���اق
حم���م���د زه������دي ب����درال����دي����ن ح��م�����س��ى
حم�����م�����ود حم����م����د ح���������س����ن امل�������س���اي���خ

اجلندي جباره  عبدالرحمن  م�سعب 
ن��������������ور ن������ب������ي������ل ي�������ع�������ق�������وب ع����ط����ي����ه
ه������ي������ث������م اح��������م��������د ه����������������زاع دب�������ا��������س
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قسم هندسة الميكاترونكسكلية الهندسة
تخ�ص�ص هند�صة امليكاترونك�ص

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

جمد حممد �سليمان الزيود

متارا عماد ابراهيم النجار

حممد ب�سام داود عليوات

اآيه زياد بدرالدين غرايبه

حممد حممود حممد الكفاوينحممد احمد �سعيد �سمرين

�سعاده" "حممود  حممود  ك��ارم  احمد 
اليف ع���������ل���������ي  حم���������م���������د  اح������������م������������د 
اجم�����د ك���م���ال ا���س��م��اع��ي��ل ال���ب���اروك���ي
ان���������������س�������ام ������س�����ق�����ر �����س����ل����ي����م حم���م���د
دان������ي������ه اك����������رم حم����م����د ال������ربي������زات
دع����������اء حم����م����د ح���������س����ن اب��������و خ��ل��ي��ل
رغ�����د حم���م���د حم����ي ال����دي����ن ال�����س��ي��د

رن������������ا رائ���������������د �������س������ك������رى ال��������زغ��������ول
رو����س���ه خ���ال���د حم�����س��ن اب����و ���س��ه��ي��ون
خ����ل����ي����ل وج���������ي���������ه  حم��������م��������د  روال 
����س���ي���ف م����و�����س����ى ع���ي�������س���ى امل���ن�������س���ور
���������س��������ادن ������س�����ع�����د ع�����ل�����ي ال�����رتاك�����ي�����ه
ع���ائ�������س���ه اده��������م ب�������الل ال�������س���ي�������س���اين

ع�����م�����ار ح���������س����ام ي����و�����س����ف ال�������س���اط���ر
ف��اط��م��ة اب��راه��ي��م حم��م��د ب��ن��ي اح��م��د
جم����������د ��������س�������ام�������ي زاه����������������ي م�����رج�����ي
حم�����م�����ود ف���������س����ل حم�����م�����ود ن���ع���م���ان
م���������رام م�����اج�����د ع�����ب�����دال�����ه�����ادي ب���ن���ات
ه����������اين ول�������ي�������د حم�������م�������ود �����س����ع����ب����ان
هيا عاطف خليل " عبداحلفيظ الدينه "



256

قسم هندسة الميكاترونكسكلية الهندسة
تخ�ص�ص هند�صة امليكاترونك�ص

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

اماين داود حممود ابو �سليمان

خالد جمال �سالح احل�سني

بهاء الدين عبداهلل احمد ال�سغري

حممد علي دروي�س ابو كويك

بانه حممد عبد املنعم ال�سوقي

خالد جمال عبدالقادر ال�سباغ

تهاين عبداهلل خالد ال�سديفات

حممد عماد حممد �ساهني

احمد " حممد يو�سف " فوؤاد جعربي
ب���������الل خ������ال������د �����س����وي����ل����م ع���ل���ي���م���ات
ال��ه��ادي ع��ب��د  ا�سماعيل حم��م��د  ح���ازم 
ال���ق�������س���اه اح�����م�����د  اهلل  ع����ب����د  خ�����ال�����د 
ع������ب������اده رب�����ح�����ي حم����م����د ال���ق���ي�������س���ي

عبد اللطيف معزوز عبد اللطيف الني�س
ع������ب������داهلل خ����ل����ي����ل حم�����م�����ود خ��ل��ي��ف��ه
ال��ه��ب��اه��ب��ه ع���ب���د اهلل ح������رب  ع�������روب 
ع������م������ار م�����������ازن اب������راه������ي������م ال���ب���ي���ك
لوؤي عبد احلميد عبد الرحمن قدوم

حم����م����د �����س����ال����ح حم����م����د اخل�����وال�����دة
حممد عرب  ماهر "حممد عرب" البنا
حممد مهدي ح�سام الدين عبدالعزيز اخلندقجي
م���������ع���������اذ ������س�����ع�����ي�����د حم�������م�������د غ�������امن
م��ه��ن��د ي��ا���س��ر ع��ب��د ال��ك��رمي اخل��الي��ل��ه
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د.جمال الكركي
ا�ستاذ م�سارك

د.عوين طرادات
ا�ستاذ م�سارك

د. اأحمد قطوم
ا�ستاذ م�ساعد

د.خليل يو�سف
ا�ستاذ م�ساعد

د.�سياء غازي
ا�ستاذ م�ساعد

كلية الهندسة

قسم هندسة الحاسوب

د.ا�سالم ملكاوي
ا�ستاذ م�ساعد

د.ان�س املجايل
ا�ستاذ م�ساعد

زياد الدويكات
حما�سر متفرغ

منار جرادات
حما�سر متفرغ

د. ب�سام جميل
ا�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم
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قسم هندسة الحاسوبكلية الهندسة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص هند�صة احلا�صوب

�سروق في�سل �سحاده الزياديروان خالد عبد الرحيم خ�سر فادي عبد اهلل �سحاده الفقهاءرمي �سمري حممود الدراغمه

ا�������س������الم ادي����������ب حم����م����د ال���ع���ت���ي���ب���ي
ايات "�سم�س الدين" يحيى االن�ساري
اي����ن����ا�����س ع�����ي�����اده ع���ي���د اب������و ����س���رح���ان

ع���ب���د اهلل اجل��������واوده ف��������وؤاد  ب�������س���رى 
ح������ن������ان ه�����������س�����ام ك������ام������ل ال���������س����وي
دال���������ي���������ا ف�������خ�������رى ي������و�������س������ف ح���م���د
ال��رح��م��ن احل��ج��اوي �سهى خ��ال��د عبد 

ف���������داء ع����ب����د ال�������ه�������ادي ع����ب����د �����س����اور
م�����ن�����ال حم����م����د حم�����م�����ود ال��ت��م��ي��م��ي
ن����������ادي����������ن ع��������م��������اد ن�������������ور ع�������م�������اري

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

عالء ربحي مطلق احمد

اديب" الزعبي "حممد  خ��ال��د  اح��م��د 
اح���������م���������د م���������ن���������ذر اح���������م���������د زاه����������ر
امي��������������ان اح�������م�������د ف�������ري�������د ي����و�����س����ف

ب��������ت��������ول ول��������ي��������د ع������ل������ي ال�����ق�����������س�����اه
داود حم�������م�������د  �������س������م������ري  را�����������س����������د 
حم��م��د ج���م���ال حم���ي ال���دي���ن ع��اي�����س

ه������ب������ه ع���������ب���������داهلل ������س�����م�����ي�����ح ج���������رار
ه�������ي�������ا ح�������������س������ن ع�������ل�������ي اجل�������رم�������ي
ي�����اق�����وت اح����م����د ����س���ل���م���ان امل�������س���اق���ب���ه
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قسم هندسة الحاسوبكلية الهندسة
تخ�ص�ص هند�صة احلا�صوب
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

احمد طارق جمعة عكا�سة

ان�س حممد فوؤاد احل�سني

روان احمد حمدان القطيفان

مرح جعفر ح�سن اجلريرى

ا�سماء بكر عبد العزيز �سلمان

رماح فهد حممد عبد النبي

غيداء ح�سني �سعد ال�سوابكه

مي حممود �سلمان الزيود

اريج خالد حممد احمد

رانيه تي�سري �سامل الغويرى

�سذى غ�سان طاهر خ�سر

مرح ح�سام خريى النت�سه

اماندا نادر يو�سف قندح

رنيم وجيه يو�سف �سالح

ملي�س حممود عبداهلل احلوراين

هبه عمر عبداهلل ا�سعيد
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قسم هندسة الحاسوبكلية الهندسة
تخ�ص�ص هند�صة احلا�صوب
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

اب����ت����ه����ال اح����م����د ا����س���م���اع���ي���ل ع���م���رو
اي�����ن�����ا������س زي���������اد ح�����ام�����د ال����ع����ط����اون����ه
اي����ه ع��ب��د ال�����س��الم حم��م��د ال��ب��ط��اي��ن��ه
ت�����ه�����اين ح������م������دان ������س�����امل ع���ل���ي���م���ات

دع�������������اء ع�������ام�������ر ع�����ل�����ي ال���������زواه���������ره
االطر�س احل��ي  عبد  حممد  �سابرين 
ف���اط���م���ه خ����ال����د م�������س���ط���ف���ى ع�����س��اف

ف�����������رح م�������اج�������د ������س�����ع�����ي�����د ح����م����ام����ي
الن��������ا اب������راه������ي������م حم����م����د ال����زع����ب����ي
ال�����دب�����ا������س حم������م������ود  ع�����ل�����ي  ورود 
وع�����د زي������اد ع���ب���دال���ك���رمي ال�����س��م��ادي

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

ال�����ل�����ب�����ن�����اوى رزق  زي��������������اد  خ�������ل�������ود 
رق���ي���ه ع���ب���د امل���ن���ع���م ع���و����س ال�����س��رع��ه
روع����������ه ج�����م�����ال ح����ب����ي����ب اجل����م����ع����ان

����س���و����س���ن وح����ي����د م�������س���ط���ف���ى ي��ح��ي��ى
ط��������������ارق ف��������������واز خ�������ال�������د ال�������زب�������ون

مل����������ا اح���������م���������د حم�������������س������ن احل�������ام�������د
م��������وؤي��������د خ�����ل�����ي�����ل م������ن������دي������ل ع����ت����وم
ن����ور ع��ب��د ال�������رازق ا���س��م��اع��ي��ل ال��ك��وز

�سالح احمد ح�سن"الهريف البلوي" روان عبد القادر ابراهيم الروا�سده
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د.ا�سامة العقيلي
ا�ستاذ م�سارك

د.حممد وديان
ا�ستاذ م�سارك

د.ان�س الطراب�سة
ا�ستاذ م�سارك

د.عبدالكرمي البياتي
ا�ستاذ م�سارك

د.عي�سى عطري
ا�ستاذ م�سارك

د.حممود ال�سمادي
ا�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

كلية الهندسة

قسم الهندسة الكهربائية
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كلية الهندسة

قسم الهندسة الكهربائية

د.عمر ال�سرايرة
ا�ستاذ م�سارك

د.هادي العيثاوي
ا�ستاذ م�ساعد

د. رىل الطوالبة
حما�سر متفرغ

د. عمرو عبيدات
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممود �سعادة
ا�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد النمرات
ا�ستاذ م�ساعد

زهرة غامن
مدر�س م�ساعد

وفاء ال�سرع
مدر�س م�ساعد 

خالد الزعارير
حما�سر متفرغ
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قسم الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص الهند�صة الكهربائية

بيان وائل حممد اعمر

لبنى عدنان ابراهيم املحا�سنهغيث مو�سى علي الريا�سي

ريحان ه�سام علي الوح�سربيع امني عبدالرحمن عتوم

فايق جوزيف فائق ال�ساليطه

عبد اهلل عماد عبد ال�سميع النت�سهزينب حممود ح�سني ملكاوى عبداهلل جمال )حممد عطا( الده�سانعبد الرحمن نا�سر حممد داود

حممد غازي عبد اهلل عيا�س
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قسم الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص الهند�صة الكهربائية

نور حممد عزت"�سرف الدين"م�سعب جمال حممد عبد الدين هاين عبد الوهاب احمد احمدنور ابراهيم داوود النبابته

اح���م���د م�����س��ط��ف��ى اح���م���د ال�����س��وي��ات
ام�������������ني حم��������م��������ود ام�������������ني م�����������س�����اد
ان�������������س اب������راه������ي������م ������س�����اك�����ر ن���ا����س���ر
اوي�������س ح�����س��ن م�����س��ط��ف��ى احل��و���س��اين
ح�����س��ام ع��ب��دال��ك��رمي ح�����س��ن ف��ري��ح��ات
خ�������ال�������د حم�����م�����د ������س�����ل�����م�����ان ال�����ك�����وز
زي��������ن��������ب اك����������������رم حم�������م�������د ال�������ع�������زه
������س�����ام�����ي م�������������روان حم������م������ود ح�������س���ن
عبد الرحمن انور عبد الرحمن ابو خرمه

عبد الرحمن حممود عبد الرحمن الزعاتره
ال��غ�����س��ني اهلل  ع���ب���د  م���اه���ر  اهلل  ع���ب���د 
ع��ب��د ال���ه���ادي وج��ي��ه ن��اج��ي اخلطيب
ع�������م�������ار ي�����ا������س�����ر �����س����ل����ي����م����ان ف��������وده
غ��������������ازي ط�������ائ�������ل غ��������������ازي ������س�����ربي
ف�������ري�������د جن������ي������ب ف�������ري�������د ط����اف���������س
ل��������وؤي ع����م����ار وج����ي����ه اب�������و ����س���اوي�������س
حم�����م�����د ر����������س���������وان حم�����م�����د اي�������وب
حم���م���د ع����ب����داالإل����ه ع����ب����داهلل ع��ب��ا���س

حم�����م�����د ع�����ل�����ي رات�����������ب اب���������و ع���ل���ي���ان
حم�����م�����د ع�����ل�����ي حم�����م�����د اخل����ط����ي����ب
حم�����م�����د ع�����م�����ر ح�����������س�����ن اجل�������داي�������ه
حم�����م�����د ن�������������وران حم�����م�����د امل�����ج�����ايل
حم���م���د ي���ح���ي���ى اب����راه����ي����م روا������س�����ده
حم�����������م�����������ود خ���������ل���������ف ال���������������س�������ه�������اب
م�������ع�������اذ ج�������م�������ال حم������م������د ي����ع����ق����وب
ه��ب��ه ع��ب��داحل��اف��ظ ع��ي�����س��ى ال��دب��وب��ي
و�������س������ام اب�����راه�����ي�����م ع����م����ر امل���ع���اي���ط���ه

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

هيا حممد احمد عدوي ليث خالد نوفل نربي�س

ابراهيم م�سطفى عو�س اهلل ابو�سبحه
اح���م���د ع��ب��د ال���ك���رمي ف���ال���ح ال��ع��م��و���س
ا������س�����رف اح����م����د حم����م����ود ال����رحم����ي
ال��������������رباء اب�������راه�������ي�������م ع�����ل�����ي ال����غ����نب
الطريفي حم��م��د  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ب�����س��ري 

خ����ل����ي����ل حم����م����د اب�����راه�����ي�����م ع��ي�����س��ى
دان���������������ا ن���������������ادر ف������������������وؤاد ب�����ط�����ار������س�����ه
راك��������ان ع�������وده م�����س��ط��ف��ى خ��راب�����س��ه
ع���ب���ي���ده م���ف���ل���ح ه���ج���ي���ج ال����رواج����ف����ه
ال�ساللفه حم��م��ود  املجيد  عبد  ع��دي 

ع�����ري�����ن ع���������وده خ���������رياهلل ����س���ي���اح���ني
ع����م����ر حم����م����د اب�����راه�����ي�����م ال�����ل�����داوي
ف������ادي حم���م���ود م�����س��ط��ف��ى ����س���رادق���ه
دن���������ون اهلل  ع������ب������د  ي������ا�������س������ر  ل������ي������ث 
ال��زواه��ره املح�سن  عبد  احمد  حممد 
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قسم الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص الهند�صة الكهربائية

جواد جهاد حممد ال�سيفي

مالك عبد الكرمي ابراهيم الزغول

با�سل حممد ابراهيم"العبد من�سور"

عالء هاين حميد الغويري

وليد مو�سى حممد قا�سم

احمد ماهر حممد م�سلح

عبد الرحمن معت�سم حممد ال�سمادى

حممد ح�سني ح�سني الزغول

ق�سي حممد �سليمان اخلوالدة

يا�سمني احمد عقيل احليا�سات
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اح����������م����������د ذي��������������������اب ع����������ب����������ده خ����ري
اح����م����د ع����ي����اده ����س���ل���ي���م���ان ال���ع���زازم���ه
اح��م��د حم��م��د اح��م��د ع��ل��ي احل��م��دان
اح�������م�������د حم������م������د �������س������ي������اح �����س����ي����اح
اح�������م�������د حم������م������د ع������اي�������������س خ�������س���ر
اح����م����د ن�������س���ال م�������س���ب���اح اب������و حل��ي��ه
ا���س��ام��ه حم��م��د ع��ب��د امل��ج��ي��د ���س��ع��الن
ام�����ن�����ه اح�����م�����د ي����ون���������س ال�����رواج�����ب�����ه
اي��������ة م���ف�������س���ي ب����خ����ي����ت ال���ع���ل���ي���م���ات
ب������������الل خ��������ال��������د ع������ل������ي ع������ب������د اهلل
م����وؤم����ن����ة اهلل  ع����ب����د  زي����������اد  ح���������س����ام 
را�����������س����������د اح��������م��������د ف�������������������وؤاد ه����ن����ي����ة

رب������ى ح�������س���ني م���ن�������س���ور امل�����س��ي��ع��دي��ن
زي������������د ف�����������������اروق خ�����ل�����ي�����ل ع����ب����اب����ن����ة
اجلالودى احمد  فتحي  الدين  �سياء 
ط���اه���ر حم��م��د حم�����س��ن ط���اه���ر ج���واد
ع��������ام��������ر ع��������اط��������ف حم������م������د دول���������ه
عبد اهلل �سالمه حممد "بركات ال�سوبكي"
ع�����ب�����داهلل ي���ا����س���ني اح����م����د ع����ورت����اين
ع����ب����داهلل ي���و����س���ف �����س����امل اجل���ع���اف���ره
ع���������������دي خ���������ال���������د حم��������م��������د ع������اب������د
ع���ل���ي ه�����اين ع���ل���ي اب���راه���ي���م ع���ب���داهلل
ع�������م�������ر ب�������ا��������س�������م حم�������م�������د حم����م����د
فاطمه الزهراء حممد ح�سني امل�ساعله

ل������ي������م ي������و�������س������ف اح�������م�������د االح������م������د
جم����������دي ح�������اف�������ظ جم����������دي وه����ب����ه
حممد جواد عبد اهلل  "جماهد التميمي"
حم������م������د ع������م������ر اح�������م�������د ب����ط����اي����ن����ه
حم����م����د م���ه���ن���د حم����م����د ال����ك����الل����دة
م���ع���ت���ز وائ��������ل اح����م����د اب�������و ���س��ب��ي��ت��ان
ن�����������س�����ال ن������������واف حم������م������ود ن���������س����ار
ن����ور ع��ب��د امل��ج��ي��د ح�����س��ني امل��ب��ي�����س��ني
ه��������ي��������ا ���������س��������وق��������ي حم��������م��������د ع����ل����ي
ه�����ي�����ا ط�������������ارق ع����������زت ال�������دراو��������س�������ه
و����س���ام ع��ب��د ال�����س��الم ���س��ف��ي��ق ر����س���وان
ي����و�����س����ف خ�����ال�����د ي����و�����س����ف اب������وف������اره

قسم الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص الهند�صة الكهربائية
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اب�����راه�����ي�����م حم����م����د م����ث����ق����ال احل������اج
اح��م��د ع��ب��د ال��ب��ا���س��ط ب��ره��ان بالطيه
اح�����م�����د ي����ون���������س اح�����م�����د امل�����ه�����ريات
بدر "حممد من�سور"  بهاءالدين "ال�سيد عبيد"
حمزة "حممد وليد" "حممد بكر" العتيلي
ح�������م�������زه خ�������ال�������د خ�����م�����ي�����������س ع�����اب�����د
ح�����م�����زه حم����م����د ح�����ام�����د ال����ع����ط����ارى
خ����������ال����������د ن�������ب�������ي�������ل حم��������م��������د ام��������ني
زي������������������د زي����������������������اد حم���������م���������د ب�������ن�������ات

�����س����م����اح ج���م���ع���ه حم�����م�����ود احل�������س���ني
����س���ال���ح خ���ل���ي���ل ل���ط���ف���ي ال�������س���روج���ي
�سهيب �سربي عبد ال�سالم عبد اجلليل
������س�����ي�����اء ع����ي���������س����ى حم�����م�����د ����س���ب���ح���ا
العموري عبد اهلل حمدان عبدالعزيز 
ع����ب����داهلل اح���م���د ع����ب����داهلل ال��ري��ا���س��ي
ع�������دي رائ���������د ع����ب����د امل���������وىل خ���ري�������س
ع����الء ع�����س��ام ���س��ل��ي��م��ان اجل��م��ح��اوى
ع������م������اد ول������ي������د �������س������امل ال������ق������رارع������ه

ع������م������رو ع������اط������ف ف�������ار��������س ال������ع������وده
م�������ال�������ك ف�������اي�������ز حم�����م�����د خ�����زاع�����ل�����ه
احلنفي علي"  "حممد  خ��ال��د  حممد 
حم�����م�����د م�����ن�����ري ح���������س����ني ال����زح����ل����ف
حم�����م�����د م�����و������س�����ى ع����ي���������س����ى ����س���ع���ده
ر�����س����اد خ��ل��ي��ل ����س���ي���ف اهلل  م��ع��ت�����س��م 
ن�������ادي�������ن ي�����ا������س�����ر ع������������ادل امل���������س����ري
ابوجامو�س فهيد  عبداهلل  الدين  نور 
ي��������زن ت���ي�������س���ري حم�����م�����ود ال���ع���م���ريي

قسم الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص الهند�صة الكهربائية

احمد يا�سني حمد الهامي اح�سان حممد احمد الزيود

عبد الرحمن فايز حموده �سعالن حممد نا�سر"حممد علي"�سر�سريرامي يو�سف �سالمه احمد
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ايات احلناوي
حما�سر متفرغ

اماين احلديدي
حما�سر متفرغ

كلية الهندسة

شعبة العلوم الهندسية المساندة

د.اأحمد احل�سبان
ا�ستاذ م�ساعد / رئي�س ال�سعبة
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د. راما الرب�سي
ا�ستاذ م�سارك

د. �سذى اأبو خفاجه
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأحمد احل�سبان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. يامن البيتاوي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سبا عواوده
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأميمة االأقط�س
اأ�ستاذ م�ساعد

م. ف�سائل الطموين
مدر�س م�ساعد
م. ربى عوده
مدر�س م�ساعد

م. تهاين الكيالين
حما�سر متفرغ

م. ابت�سام خ�ساونه
حما�سر متفرغ

م. رباب حم�سن
حما�سر متفرغ

م. حنني اخلماي�سة
حما�سر متفرغ
م. لينه �سقره
حما�سر متفرغ

د. �ساهر ربابعة
ا�ستاذ

د. �سذى ابو خفاجة
ا�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

كلية الهندسة

قسم هندسة العمارة
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م�سعب جالل حممود ابو طري هديل عبد اهلل حافظ �سنابلة�سارة زاهي عبد اهلل الرحمي

قسم هندسة العمارةكلية الهندسة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص هند�صة العمارة

اري����������ج ع�����م�����اد حم����م����د احل����وي����ط����ات
ع������م������ار حم������م������ود ع����ي���������س����ى زع����ي����رت

ع���م���ر ت���ي�������س���ري اب����راه����ي����م اب������و ري�����ان
ن������وح ع���ل���ي ع���ب���د ال����ف����ت����اح امل���ح���ام���ي���د

ه����دي����ل ن��������ادر ح�������س���ن���ي ع���ب���دال���ه���ادي

با�سل زهري علي احل�سن

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

ا�ستانبويلاح��������م��������د ع���������������ارف خ�����������س�����ر ع���ط���ي���ه �سعدالدين  ول��ي��د  ن������اج������ي ������س�����اه�����ر ن������اج������ي ح�������س���ن���نيحممد 

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

الزرعة عبداهلل  بن  حممد  بن  ي�����و������س�����ف م�����ن�����ري ������س�����ال�����ح اب���������و ق���ب���عيو�سف 
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قسم هندسة العمارةكلية الهندسة
تخ�ص�ص هند�صة العمارة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

اروى احمد عبداحلليم حيا�سات

االء عبداهلل غديفان البدارين

اأ�سيل جا�سم عبداهلل عبداهلل

بهاء الدين امني داود العبي�سات

ا�سراء عبد اهلل حممد ابو ناجي

امل عبد اهلل حممد الغويري

بلقي�س بركات عطوى عوجان

متارا حممد علي امل�ساعده

اروى طالل يو�سف ابو عماره

االء منيب خالد عودات

براءه ب�سام حممود العزام

بيان عبداهلل �سامل احلويان

ا�سراء نا�سر يو�سف يعقوب

ان�س ح�سام �سامي تفاحه

بلقي�س ح�سني فرا�س الكفاوين

حال حممد �ساكر الرمامنه
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قسم هندسة العمارةكلية الهندسة
تخ�ص�ص هند�صة العمارة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

حنان احمد فهد جبري

رهام ح�سني حممود اال�سمر

�ساره ح�سام �سليمان ال�ساليطه

�سها و�سيم ح�سن ابو ال�سي�سان

رزان خالد �سليمان احلبا�سنة

روابي حممد خليل ال�سريحني

�سماح نعمان عبد الكرمي خلف

ملى جمال خ�سر نخله

حنني زياد ح�سن غامن

رهف ع�ساف عبد ربه بركات ال�سوابكه

�سجى وفيق حممد كمال

�سحى رائد مو�سى مقدادى

رنيم فايز قا�سم معال

ريان عي�سى يو�سف عطري

�سمى خالد عبد املطلب احل�سنات

منار منري ايوب ا�سماعيل
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قسم هندسة العمارةكلية الهندسة
تخ�ص�ص هند�صة العمارة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

وئام حممد ا�سماعيل فريجمها جمال ابراهيم ابو عوده يو�سف حممد عبا�س الدفاعيهديل حممد ابراهيم ال�سيخ علي

ان���������������������������س ح�����������������������س�����������ان ح�������زي�������ن�������ي
ان���������س ع�����دن�����ان حم����م����ود اب���وي���ح���ي���ى
امي�������ان ج����م����ال حم����م����ود اب���و����س���ح���اده
ب�����������������راءه ع������ل������ي ح�����������س�����ن �����س����اف����ي����ه
ب���ل���ق���ي�������س ول�����ي�����د ح����م����د امل���ح���ي�������س���ن
ب������ي������ان خ���������س����ر ح���������س����ني احل���ب���ي���ل���ي
ت�������س���ن���ي���م اح����م����د ن���ع���ي���م اب�������و ����س���ه���اب
حمزه �سيف الدين عبد الرحمن �سالح
ح���ن���ني ت��ي�����س��ري حم���م���ود اب���وال���ع���د����س
دان�����ا ���س��ي��ف اهلل اح���م���د ال��ع��ب��دال��الت
دان�����ي�����ة م�������س���ط���ف���ى ح�������س���ن غ���راي���ب���ه
دع�������اء ����س���ل���ي���م���ان حم���م���د ال�������س���واب���ك���ه
راي��������ه خ���ل���ي���ل ع����ب����د ال����رح����ي����م ���س��ق��م
راأف���������������������ت ح�������ن�������ا خ������ل������ي������ل اجل�����������دع
ري���������ت���������ا ������������س�����������ريوب ب�����ع�����ب�����وج�����ي�����ان

������س�����ن�����د������س م������������ازن اح������م������د امل�����دل�����ل
������س�����ه�����اب اح������م������د ح������ام������د ال����زع����ب����ي
����س���ه���د ع����ب����د امل����ج����ي����د رب�����ي�����ح ���س��ع��ي��د
�سحى �سمري "احمد عبد اهلل" ال�سروجي
عبداحلميد �سابر عبداحلميد ابو ال�سعود
ع������ب������ري ن��������اي��������ف حم������م������د ال������رق������ب
ع����روب����ه ح�����س��ن��ي اح���م���د ع��ب��دال��ع��زي��ز
ع��������ال اح������م������د م�����و������س�����ى امل����ع����اي����ط����ه
ع�������ال ع������اط������ف م�����������ازن ال���ط���وي�������س���ي
ع����ي����د اب�������������و  داود  حم�������م�������د  ع����������ال 
ع�����م�����ر حم�����م�����د ح���������س����ن احل�����������وراين
ع���������������ن���������������ود حم������������م������������د ادل������������ب������������ي
ف����اط����م����ه زه��������ري ار������س�����ي�����د دواه����������ده
الن��������������������������������������ا اب��������������������������������������و حم����������م����������د
الن�������ا خ�����ال�����د ح�����م�����دان احل���راح�������س���ه

الن����������ا ��������س�������امل ي�����ع�����ق�����وب امل��������دان��������ات
ل�����ب�����ن�����ى ������س�����ري�����ف ط�������اه�������ر ي����ا�����س����ني
ل������وؤي ه�������س���ام ف���ه���د ق���ه���ي���وي احل���دي���د
حم����م����د ع�����دن�����ان اب�����راه�����ي�����م ح�����س��ني
حم����م����د ي����و�����س����ف م����اج����د ال���ع���ي���ط���ان
م���ع���ت�������س���م ع���ي�������س���ى حم����م����ود اب������و زر
م���ن���ى ك����ف����اح ا����س���م���اع���ي���ل ال���ع���م���اي���ره
م�������ه�������ا حم�������م�������د ع�������ل�������ي ع������ري������ق������ات
م����رين����ا ����س���ه���ي���ل ع���ي�������س���ى ال����زري����ق����ات
ن���������دى �����س����م����ري ن������ه������اد ال����دب����اب���������س����ة
ه�����دي�����ل ج�����م�����ال اح�����م�����د اب��������و زه������ره
ه����دي����ل ع���م���ر ����س���الم���ه احل���را����س���ي�������س
ه�������������س������ام ن���������س����ي����م �������س������ع������ود ق����ا�����س����م
وع�����������د حم�������م�������ود ح�����������س�����ن زه�����������ران
"  مو�سى النجار يا�سر " حممد عادل 
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خريجو الماجستيركلية الهندسة
تخ�ص�ص ادارة ال�صيانة

تخ�ص�ص الهند�صة امليكانيكية / اأنظمة الطاقة

خريجو الف�صل الأول  2016 / 2017

خريجو الف�صل الأول  2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

اح������������م������������د م����������و�����������س����������ى ���������س��������ع��������ي��������د ������س�����ع�����د

ع�������������دن�������������ان ال����������ي����������ا�����������س حم���������م���������د ا�������س������ت������ي

ا�������س������ام������ة ف�����ك�����ت�����ور م�����و������س�����ى امل�������دين
اجم�������د ����س���ل���م���ان ب���������س����ارة ح���ج���ازي���ن
رب�������������ى ح�������������س������ن خ��������ال��������د ق��������رق��������وده
ري�����ا������س م���ف���ل���ح حم����م����د ب����ن����ي خ���ال���د
ع������م������ر خ�������ال�������د �������س������ه������اب ارط�������وب�������ة

الن����������ا ع����ي���������س����ى حم�����م�����د ال�����رب�����اع�����ي
حم���م���د ط����ال����ب ع�����ب�����داهلل ال�����دوي�����ري
حم������م������د ن�������ه�������اد اح�������م�������د ال�����ل�����ب�����دي
حم���م���د ي���ع���ق���وب خ���ل���ف ال�������س���دي���ف���ات
ه�����م�����ام اح�����م�����د حم����م����د اب�������و ����س���و����س���ة

ول�������������ي�������������د حم�������������م�������������ود اح�������������م�������������د ح��������م��������اد



كلية
التمريض
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كلية التمريض

الدكتورة  حنان املدلل
عميد الكلية

د. �شاهر احلمايدة
نائب العميد

 د. منال كلوب
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة
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كلية التمريض

النبذة:
اأن�شئت كلية التمري�ض عام 1998م حيث متنح درجة البكالوريو�ض يف تخ�ش�ض التمري�ض بواقع )136( 
�شاعة معتمدة يدر�شها الطالب على مدار اأربع �شنوات ودرجة املاج�شتري يف م�شاري متري�ض ال�شرطان 
�شنتني  مدار  على  الطالب  يدر�شها  معتمدة  �شاعة   )33( بواقع  والعقلية  النف�شية  ال�شحة  ومتري�ض 

درا�شيتني. 

أهداف كلية التمريض:
• متكني الطلبة من فهم واإدراك اأن التمري�ض فن وعلم.	
• تنمية املهارات املخت�شة التي تتطلبها املعايري املهنية ومدونة اأخالقيات املهنة للطلبة.	
• حتقيق الغايات واملتطلبات للطلبة واأرباب العمل من خالل توفري برامج التاأهيل والتعزيز الوظيفي 	

ومبا ي�شمن املرونة وحرية االختيار.
• تعزيز النهو�ض باملجاالت املعرفية واملهارات التمري�شية.	
• ت�شجيع منو ال�شخ�شية والنمو املهني من خالل تعزيز املهارات التي ت�شهم يف اال�شتقالل الوظيفي.	
• تطوير املمار�شة املبنية على البحوث التطبيقية واملعتمدة على االأدلة والرباهني.	

إنجازات كلية التمريض:
• ح�شلت الكلية على اعتماد تخ�ش�ض التمري�ض )برنامج املاج�شتري( من قبل هيئة اعتماد موؤ�ش�شات 	

التعليم العايل.
• اعتماد 	 هيئة  قبل  من  البكالوريو�ض(  )برنامج  التمري�ض  تخ�ش�ض  اعتماد  على  الكلية  ح�شلت 

موؤ�ش�شات التعليم العايل.
• ح�شلت الكلية على املركز االأول على م�شتوى اململكة مب�شروع �شمان اجلودة االأكادميية بالتعاون مع 	

املركز االأمريكي ل�شمان اجلودة االأكادميية للعام اجلامعي )2007/2006(.
• الكفاءة اجلامعي للعام اجلامعي 	 اململكة يف امتحان  املركز االأول على م�شتوى  الكلية على  ح�شلت 

.)2007/2006(
• اإعداد �شفحة اإلكرتونية خا�شة بكلية التمري�ض بالتن�شيق مع مركز احلا�شوب لتكون خري مر�شد 	

.”www.nur.hu.edu.jo“  للطلبة داخل اجلامعة وخارجها
• طرح اأول م�شاق الكرتوين )مهارات االت�شال( ب�شكل كامل والأول مره يف االأردن.	
• ا�شتحداث وحدة خا�شة باجلودة االأكادميية.	
• عقد اأيام طبية جمانية يف حمافظة الزرقاء.	
• امل�شاركة يف ور�شات ال�شحة النف�شية املقامة يف املركز الوطني لل�شحة النف�شية بالتعاون مع املجل�ض 	

التمري�شي االأردين ومنظمة ال�شحة العاملية.
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التطلعات المستقبلية:
• املوؤمترات وور�ض 	 املجانية وعقد  االأيام الطبية  اإقامة  املحلي من خالل  التفاعل مع املجتمع  زيادة 

العمل والندوات.
• العمل على زيادة اأع�شاء هيئة التدري�ض وذلك عن طريق اإيفاد عدد من املر�شحني.	
• طرح تخ�ش�شات جديدة يف برنامج الدرا�شات العليا )ماج�شتري العناية احلثيثة، ماج�شتري �شحة 	

املجتمع، ماج�شتري الن�شائية والتوليد(.
• عمل برنامج االإقامة يف التمري�ض بتخ�ش�شني على االأقل.	
• 	 Evidence-based Nursing الرباهني  املبنية على  التمري�شية  للرعاية  اإن�شاء مركز فرعي 

Care بالتعاون مع مركز Joanna Briggs Institute يف ا�شرتاليا.
• ال�شعي لزيادة عدد موؤلفات واأبحاث اأع�شاء هيئة التدري�ض.	
• املادي للبحوث من 	 الكلية بحيث ي�شتقطب الدعم  التمري�ض داخل  اإن�شاء وحدة للبحوث يف علوم 

اخلارج، كما ميّكن من اإجراء بحوث علمية م�شرتكة مع باحثني عرب واأجانب. 
• اإن�شاء مركز �شحة يخدم املجتمع املحلي وذلك من خالل تقدمي اخلدمات وامل�شورة املتعلقة ب�شحة 	

املراأة واالأ�شرة وال�شحة النف�شية واجل�شدية. 
• العمل على اإ�شراك اأ�شحاب العمل )القطاع العام والقطاع اخلا�ض( واال�شتئنا�ض باآرائهم عند اإعداد 	

والتغرّيات  العمل  �شوق  تتالءم مع متطلبات  الكلية حتى  الدرا�شية يف  وتطوير وحتديث اخلطط 
احلا�شلة يف املجتمع.

• العمل على اإيجاد �شراكات مع جامعات عربية واأجنبية مرموقة من اأجل التبادل الثقايف بني الطالب 	
واأع�شاء هيئة التدري�ض الإثراء خرباتهم وعلومهم خ�شو�شاً اجلامعات ال�شعودية، حيث بداأ هنالك 

ات�شال مع عمداء كليات التمري�ض يف تلك اجلامعات.
• التعاون مع موؤ�ش�شات املجتمع كاملجل�ض التمري�شي االأردين ونقابة املمر�شني واملمر�شات من اأجل 	

تطوير العملية التدري�شية والنهو�ض بالقطاع التمري�شي مبا يتواءم مع املعايري العاملية.
• التعاون مع مركز العمل االجتماعي لعمل برامج تطوعية خلدمة اجلامعة وطلبتها وخدمة املجتمع 	

املحلي.
• العمل على توقيع اتفاقيات مع موؤ�ش�شات اأو جامعات داخل االأردن وخارجه من اأجل عقد دورات اأو 	

ة باملمر�شني واملمر�شات. برامج خا�شّ
• ا�شت�شارات 	 اأو  تدريبية  دورات  اأجل عمل  بعد( من  )التعّلم عن  االإلكرتوين  التعليم  تن�شيط عملية 

ملوؤ�ش�شات وجامعات عربية واأجنبية يف دول يتعّذر ح�شور اأبنائها لالأردن مثل قطاع غزة، حيث تتوفر 
البنية التحتية لذلك يف اجلامعة كما يتوفر اأع�شاء هيئة تدري�ض متخ�ش�شني يف التعلم عن بعد يف 

الكلية.
• مع 	 تتالءم  حتى  الوطني  امل�شتوى  على  التمري�ض  لربامج  الدرا�شية  اخلطط  توحيد  على  العمل 

احتياجات �شوق العمل وتكون ذات خمرجات تعليمية وا�شحة عند جميع اخلريجني يف البلد.
• قادرين على تقدمي 	 ينّمي طلبة  الرابعة بحيث  ال�شنة  العملي عند طالب  التدريب  تطوير م�شاق 

العناية التمري�شية ب�شكل اآمن، والعمل على اإيجاد اآلية يتدرب فيها الطالب بعد التخّرج على غرار 
برامج االإقامة لالأطباء.

كلية التمريض
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جمل�س الكلية

د. حنان املدلل
د. ح�شن العمري
د. علي العموري
د. �شاهر حمايده

د. �شناء ابو جلبان
د. �شامي الروا�شده

د. منى عبداهلل
د. منال كلوب

العميد ابت�شام حداد
مندوب اخلدمات الطبية امللكية

حممد الروا�شده
رئي�ض الديوان

االداريون

حممد الروا�شده
اأريج ملكاوي
لينا عّيا�ض

�شاميه احلّماد
فر�شه امل�شاقبه
مرمي احل�شبان

حممد الطحيمر
حممد بطاينة

كلية التمريض
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املدربني ال�سريريني
عبد اهلل اخلوالده
خالد احلوامده

�شاجده عبد اجلبار
اإ�شراء عي�شى
كوثر �شل�ض

نداء ال�شطناوي
طارق �شهاب
�شميه طالل

و�شام عواد
منال �شامي
�شميه ر�شيد
اإلهام زيدان

مي�شون ربابعه
وفاء القدري
اأحالم ذياب

عبد اهلل اأبو خيط
حممد �شياحني

حليمه العّزه
ُعال الفقهاء
اأمل ناجي

ها�شم امل�شاقبة
هبه القالب

عبري من�شور
حمزه ابو �شمعة

غادة ال�شعد

حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

    فنّيو املختربات

 م�سرفو املختربات

فاطمه فّيـا�ض

حممد عودهمالك الزيود

رانيا يو�شفدميا جراداتوفاء عثمان

كلية التمريض
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قسم تمريض صحة األم والطفل واألسرة 

د. حممد املطلق
اأ�شتاذ م�شاعد

د. �شناء اأبو جلبان
رئي�ض الق�شم / اأ�شتاذ م�شاعد

د. منال الكلوب
ا�شتاذ م�شاعد

د. لينا مريان
اأ�شتاذ م�شاعد

د. جميله اأبو ادحيل
اأ�شتاذ م�شارك

كلية التمريض
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قسم تمريض صحة البالغين

د. علي ال�شريفني
 اأ�شتاذ م�شاعد

د. علي العموري
اأ�شتاذ م�شارك

د. عالء عا�شور
 اأ�شتاذ م�شاعد

د. زينب ح�شن
اأ�شتاذ م�شارك

د. جنمه العطّيات
اأ�شتاذ م�شاعد

د. منى عبـداهلل
رئي�ض الق�شم / اأ�شتاذ م�شارك

كلية التمريض
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قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

د. �شامي الروا�شده
رئي�ض الق�شم / اأ�شتاذ م�شاعد

د. حنان املدلل
اأ�شتاذ م�شارك

اأ.د. جمد مرّيان
اأ�شتاذ

د. �شاهر احلمايدة
اأ�شتاذ م�شارك

د. ح�شن العمري
اأ�شتاذ م�شارك

د. روال مدلل
حما�شر متفرغ براتب اأ�شتاذ م�شاعد

م. مي�شون العتوم 
مدّر�ض

د. �شكينة الزيود
اأ�شتاذ م�شارك

كلية التمريض
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2015
تخ�ص�ض علم التمري�ض

ا�شرقت عمر حممود العراي�شهاحمد حممد ح�شني جابر

اجمد خالد مرزوق امل�شاعيداالء ح�شني املهاو�ض

ت�شنيم وليد خالد الناطورايات ه�شام علي الفاعورى ت�شنيم جميل حممود �شامل

�شذى رافع طالب االبراهيمزينب تامر را�شد احل�شن �شفاء خالد احمد ابو رحمه�شعيد بن خ�شر بن  �شامل الزهراين

كلية التمريض
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2015
تخ�ص�ض علم التمري�ض

احـــمـــد اعـــبـــيـــداهلل �ــشــلــيــمــان خـــوالـــدة
ا�شعد "حممد طاهر" ابو  احمد عمر 
ــــح الــــقــــبــــيــــالت تــــــقــــــوى عـــــلـــــي مــــفــــل
خــــــــــالــــــــــد منــــــــــــر خــــــــــالــــــــــد الــــــــــــربي
خــــــــلــــــــود حمــــــمــــــد زكــــــــــــي املـــــو�ـــــشـــــى
رهام " حممد عبدالهادى " احمد ربابعة

�ـــشـــمـــاح �ــشــلــيــمــان خــلــيــف الــ�ــشــيــابــني
ـــــو هــنــدي عــــال ابــــراهــــيــــم حمــــمــــود اب
عــــــــمــــــــر را�ــــــــــــشــــــــــــي عــــــــلــــــــي �ــــــشــــــايف
مــــــاأمــــــون حمــــمــــد جـــــابـــــر املـــ�ـــشـــاقـــبـــة
حمــــمــــد حــــابــــ�ــــض احـــــمـــــد الــــقــــرعــــان
ـــــكـــــر حمـــــــمـــــــود ابــــــــوعــــــــواد مــــــــــرمي ب

مـــــنـــــار حـــــيـــــدر حــــمــــد الـــلـــ�ـــشـــا�ـــشـــمـــه
مـــــــنـــــــري نــــــبــــــيــــــل حمـــــــمـــــــد عـــــلـــــيـــــان
املـــ�ـــشـــري عـــبـــد اهلل  احــــمــــد  مـــيـــ�ـــشـــاء 
ابــوالــكــ�ــشــك م�شطفى  ابــراهــيــم  هــبــه 
هــــــبــــــه زيــــــــــــــاد بـــــــــركـــــــــات الــــــعــــــلــــــوان
ـــــراوي وعـــــــــد احــــــمــــــد جــــــمــــــال الـــــ�ـــــش

نور عدنان احمد حمد"دار ابو احلاج"منال حممود"ناجي جنيب"ع�شاف هديل حممد جمال عطيةنائله وجيه �شالح م�شطفى

كلية التمريض
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2015
تخ�ص�ض علم التمري�ض

دعاء ابراهيم �شالمه ال�شويعاحمد مروان حممد هديب

مروان يو�شف �شالمه ال�شوابكهعمر حممود عبد اهلل اجلريري غدير حممد علي عريقات

حـــفـــيـــظـــه طـــــاهـــــر حـــ�ـــشـــنـــي خـــزنـــه

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

انــــــــــــوار حمــــمــــد حمـــــمـــــود اخلــــطــــاراحــــمــــد �ـــشـــلـــيـــمـــان فـــنـــيـــخـــر اجلــــبــــور
ا�شماعيل ا�شماعيل  الكرمي  عبد  روان 

ـــــي حمـــــمـــــد الـــــطـــــواهـــــيـــــة يــــــــــزن عـــــل

عالء حممد �شربى النجار�شجى ح�شني احمد احليا�شات �شالم احمد �شلمان ابوعبا�ض

كلية التمريض
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ض علم التمري�ض

ا�شيل حممد حممود حمي�شن

ان�ض جندي عبدالرحيم اجلندي

االء عبد الفتاح خليل و�شاح

انوار ماهر ابراهيم �شامل

االء ابراهيم حممود الزعبي

انعام عاطف خليل العتوم

احالم احمد عبد ال�شميع احلوراين احمد رامي علي الق�شاهابتهال حممد جمعه قطنه

ا�شراء ها�شم متعب كيوانا�شامه �شلمان �شالمه ابو غليون ا�شماء حممد احمد ابو فروها�شراء زهران احمد عبد اهلل

اجمد حممد ابراهيم ال�شحادات

اميان حممود عايد ا�شعيفان

كلية التمريض



288

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ض علم التمري�ض

بيان حممد جميل بني جابر

حال احمد حممد الزيود

تي�شري عليان تي�شري عبد العال

حنان �شالمة ار�شيد ال�شديفات

براءه �شعيد عزات ح�شنايه ح�شن طويلع البلوي ايه خالد حممد الرقب

تاال طارق ا�شماعيل ابو جوده

حمزه ح�شني �شعيد عرفات

بيان ريا�ض احمد عو�ضبريهان حممود جرب العراعره بيان �شبحي ناجي"الهوميل عيال عواد"بالل علي مو�شى القي�شي

جينان ها�شم عبدالعزيز �شتيه

حنني احمد علي الربغوثي

كلية التمريض
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ض علم التمري�ض

حنني زايد عطيه احلمد

خليل منري ابراهيم بنات

دعاء حممد عثمان عالن

رنا ح�شن عوده ال�شرقاوى

خالد جرب حممود ال�شريف

دانيه احمد عطا الن�شريات

ربا جواد اديب الفقهاء

رهام حممد احمد الزعبي

حنني نا�شر الدين ندمي يو�شف

دانا مو�شى عبد الهادي االقط�ض

دالل ح�شن �شليمان ابو هليل

رنده ح�شني من�شور من�شور

خليل حممد خليل ابو علي

دعاء جمال �شالمه العايد

رحمه ابراهيم �شالمه مرعي

روان ابراهيم داود ابو �شليم

كلية التمريض
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ض علم التمري�ض

روؤى ماهر يو�شف اليف

�شجى �شمري حافظ حممود

�شمر احمد م�شطفى الزريقات

�شريين حيدر تركي طرادات

�شارة داود حممد عمر

�شل�شبيل ظاهر ح�شني �شبيح

�شروق جميل علي ناجي

�شقر خالد حممد الزغول

�شاجدة ا�شامه فواز ال�شمادى

�شل�شبيل ب�شام يو�شف ابو عليان

�شو�شن بكر �شامل الطيار

�شفاء عارف حممد فليفل

�شاره ابراهيم حمي�شن املحي�شن

�شلمى عثمان احمد"ال�شيخ عبد اهلل"

�شهد يو�شف عبد الرحمن العالوين

طارق يو�شف عوده العو�شات

كلية التمريض
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ض علم التمري�ض

عبد العزيز حممد عبد العزيز غريب

عدي غازى يو�شف املعايطه

ق�شي جهاد حممد الرواجبه

ليث فتحي"�شبحي احمد" ح�شني

عبدالرحمن حممود عبد اهلل ابو �شفا

غدير ا�شامه"حممد �شكرى" ال�شيد

النا يا�شر ح�شن �شمور

مالك عايد حممد الغمي�ض

عبد اهلل عزالدين زيدان ابو قويدر

عال يو�شف عبد اهلل ابو دعيج

الرا غالب خليل احلجوج

ليليان حممد م�شلم ال�شديفات

عبداملجيد في�شل احمد ال�شرعه

فاطمه ح�شني حممد الطالفحه

لوؤي زكريا ح�شونه الدا�شر

حممد خ�شر ح�شني جابر

كلية التمريض
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حممد ريحان احمد العبد اهلل

مروه �شليمان حممد البلوى

معت�شم ن�شات �شالح جرادات

مها ابراهيم منري حداد

مرام احمد عبد الناطور

مرمي حممد احمد البكريات

منار زياد توفيق عكوبه

مي�شاء تي�شري عبد اهلل ابو ارقيه

مراد علي مو�شى حب�ض

مرمي �شليمان عقل منقطاي

مالك ب�شام"حممد �شعيد" عليان

مها �شبحي نافع قطو�ض

مرح با�شل ذياب ابو �شاوي�ض

معتز عواد عو�ض اخلزاعلة

منار حممد جمعه التح

ن�شرين ر�شاد حممود ملكاوى

كلية التمريض
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نهى عودة �شالمة اخلزاعلة

هاله ماهر توفيق عوده

هديل مو�شى حممود عا�شي

نور فرحان �شالمه احل�شبان

هبه ن�شال عبد ربه القدميات

يو�شف ابراهيم عبد الكرمي املراك�شي

نور عبد اهلل زياد دار عواد

هبه نا�شر �شالح ابو مزروع

وعد �شليمان احمد بني حمد

ها�شم حممد �شليم امل�شاعفه

هديل حممد و�شفي بني منيه

يو�شف رافت حممود عمر

كلية التمريض
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ابراهيم حممد ابراهيم الرواجيح البقوم
ابـــراهـــيـــم حمــمــد ابـــراهـــيـــم الــ�ــشــنــاق
احــــــمــــــد بــــ�ــــشــــري حمـــــمـــــد املــــغــــربــــي
ـــــالم عــــمــــر حمــــمــــد الـــ�ـــشـــديـــفـــات ا�ـــــش
ا�ــــشــــمــــاء الـــ�ـــشـــبـــتـــي عـــــــارف ابـــراهـــيـــم
ـــرف يـــا�ـــشـــني مــقــبــل املــ�ــشــيــعــديــن ا�ـــشــــ
اكـــــــــــــرام يـــــو�ـــــشـــــف �ــــــشــــــامل الــــزعــــبــــي
الــــــزهــــــراء ابــــراهــــيــــم حمـــمـــد الـــهـــور
الفحماوي الــرحــمــن  عــبــد  كــفــاح  االء 
زيــــــــاد ا�ـــــشـــــمـــــاعـــــيـــــل  حمــــــمــــــد  االء 
املـــنـــتـــ�ـــشـــربـــاهلل طــــالــــب احــــمــــد عــــودة
الـــــهـــــام احــــمــــد �ـــشـــلـــيـــمـــان الـــكـــعـــابـــنـــه
ـــنـــي احـــمـــد انــــتــــظــــار مـــــــراد حمـــمـــد ب
انــ�ــشــام فــــالح عــبــدالــكــرمي الــبــواريــد
ـــــــــوار حـــ�ـــشـــني احــــمــــد احلـــيـــا�ـــشـــات ان
ــــــــــور هــــــــــزاع قـــــبـــــالن الــــعــــظــــامــــات ان
اميــــان جــمــال حمــمــد جــــوده حرح�ض
اميــــــــــــــان عــــــــــــــزام �ــــــشــــــعــــــود حمــــمــــود
ــــي احلـــ�ـــشـــا�ـــشـــنـــه بـــــتـــــول حمــــمــــد عــــل
ــــــــزواهــــــــره بــــــتــــــول حمـــــمـــــد عـــــلـــــي ال
ـــر ــــــر حمــــــمــــــد خـــ�ـــش بــــــــتــــــــول نــــــا�ــــــش
بـــــــــراء عــــلــــي حمـــــمـــــود الــــرويــــ�ــــشــــان
اخلطيب حممد  الرحمن  عبد  بــراءه 
بـــــيـــــان بــــــركــــــات حمـــــمـــــود املــــومــــنــــي
بـــــــــيـــــــــان حمـــــــــمـــــــــود زهــــــــــــــري ربـــــــــــاح
تــــــــــاال قـــــا�ـــــشـــــم احــــــمــــــد الــــــرو�ــــــشــــــان
القادر يو�شف عبد  القادر  ت�شنيم عبد 
تــــغــــريــــد مــــطــــر �ـــــشـــــحـــــادة عـــلـــيـــمـــات
متـــــــام مــــو�ــــشــــى �ـــشـــبـــحـــي احـــ�ـــشـــيـــان

الــرحــمــن قطام�ض جــمــان عــالن عبد 
ـــــح الــــــعــــــوايــــــده ـــــال حــــــــال رائـــــــــــــد �ـــــش
حــــــمــــــزه عـــــمـــــر ر�ــــــــشــــــــدى احلــــــــــاوى
حـــنـــني حمـــمـــد عـــبـــد اهلل ابـــــو عــبــيــد
دالل عبداهلل �شعد الدين احمد برغال
ابـــو حجله الــلــطــيــف  عــبــد  �شليم  ربـــى 
ـــــعـــــود ـــــش ـــــ� ـــــــــــــد حـــــــــــــامت �ــــــــشــــــــايف ال رن
رهــــــام حمـــمـــد عـــبـــد الــــكــــرمي عــيــ�ــشــى
روان ابــراهــيــم عــبــد احلــلــيــم حــجــازى
اجلـــــــراويـــــــن حــــــمــــــاد  خــــــالــــــد  روان 
الـــــفـــــدعـــــان عــــــــــــواد  حمـــــمـــــد  روان 
عــــكــــه نـــــــا�ـــــــشـــــــر  هــــــــــــــــــــارون  روان 
ــــر�ــــض ر�ــــش �ــــشــــعــــيــــد  احــــــمــــــد  روؤى 
�ـــشـــامل الـــــــــــــروؤوف  عــــبــــد  كــــمــــال  رمي 
ـــــفـــــالحـــــات زيــــــــــن فــــــــــالح احــــــمــــــد ال
ـــالـــح كــ�ــشــا�ــشــبــه �ـــــشـــــاره ابــــراهــــيــــم �ـــش
�ـــشـــامـــي احــــمــــد ابــــراهــــيــــم عــلــيــمــات
ـــمـــاح تـــوفـــيـــق حـــ�ـــشـــني املـــ�ـــشـــعـــودي �ـــش
�ــــشــــمــــر فــــــخــــــري عـــــلـــــي الــــ�ــــشــــرحــــان
ـــنـــد�ـــض طــــــــارق حـــ�ـــشـــن الــــرفــــاعــــي �ـــش
رزق اهلل  عـــــبـــــد  ـــــى  مـــــو�ـــــش ـــــهـــــام  �ـــــش
�ـــــــشـــــــذى خـــــ�ـــــشـــــر حمــــــمــــــد �ـــــشـــــرمي
�ـــــــشـــــــروق عـــــلـــــي احــــــمــــــد الـــقـــعـــاقـــعـــه
�ــــشــــفــــا عـــــلـــــي احــــــمــــــد الــــــزيــــــدانــــــني
�ــــشــــفــــاء حمــــمــــود احــــمــــد اجلـــــوابـــــره
�ـــشـــحـــى بـــ�ـــشـــري خـــلـــيـــل الــــفــــاخــــورى
الناطور الــفــتــاح  عبد  مــاأمــون  عائ�شه 
عــــــبــــــري حـــــ�ـــــشـــــن احـــــــمـــــــد الـــــــطـــــــوال
ـــرخـــي ـــش ـــ� عــــبــــري حــــ�ــــشــــني حمــــمــــد ال

عــــــــدي احـــــمـــــد يــــا�ــــشــــني الـــــزيـــــادنـــــه
ــــــري حمــــــــمــــــــود �ــــشــــهــــاب عــــــــــــدي مــــــن
عـــــال احــــمــــد ابـــــراهـــــيـــــم حـــبـــيـــب اهلل
عــــــــــال زيــــــــــــــــاد �ــــــشــــــلــــــيــــــمــــــان خــــلــــيــــل
عـــــــــمـــــــــر غـــــــــــــــــامن خـــــــلـــــــيـــــــل غـــــــــامن
غـــــديـــــر حــــ�ــــشــــني حــــ�ــــشــــن مـــــهـــــداوي
�ــشــمــريــن اهلل  عـــبـــد  غــــديــــر حمـــمـــد 
فــــاطــــمــــه نــــا�ــــشــــر �ـــشـــعـــيـــد فــــرحــــان
قـــتـــيـــبـــه مـــو�ـــشـــى نـــا�ـــشـــر اخلـــــوالـــــده
قــــ�ــــشــــي غــــ�ــــشــــان عــــــــزت الـــــقـــــواريـــــق
ملـــــيـــــ�ـــــض �ــــــشــــــامــــــر مــــــــــــــــروان احلــــــــاج
ملــــــيــــــ�ــــــض �ــــــشــــــمــــــري ر�ــــــــــشــــــــــاد و�ـــــــشـــــــاح
لـــــيـــــث مــــــزيــــــد �ــــشــــلــــيــــم املــــ�ــــشــــاعــــيــــد
حمــــمــــد �ــــشــــالمــــة حمــــمــــد الـــــزبـــــون
حمــــمــــد �ـــشـــلـــيـــمـــان حــــمــــد الـــعـــمـــو�ـــض
حمــــمــــد �ــــشــــابــــر جــــمــــيــــل الـــــزغـــــول
حمـــمـــد عــــاطــــف جـــمـــيـــل الـــكـــرابـــلـــيـــة
ـــيـــف الـــ�ـــشـــديـــفـــات حمــــمــــد عــــلــــي خـــل
الـــــــــزهـــــــــران داود  عــــــلــــــي  مــــــــنــــــــار 
مــيــ�ــشــر وائـــــل حمــمــد عــبــد الــرحــمــن
نـــ�ـــشـــريـــن حمــــمــــد حمـــــمـــــود جـــبـــايل
نــــهــــلــــه حــــــمــــــدان يــــو�ــــشــــف االحــــمــــد
ــــم الـــــــــــددا ــــل ــــش نــــــــــــــــواره �ــــــشــــــالــــــح مــــ�
نــــــــــــــــــور ولـــــــــــيـــــــــــد امــــــــــــــــــني احلـــــــــــــاج
ابــــــو مــ�ــشــلــم هـــبـــه احــــمــــد عـــبـــد اهلل 
هــــــبــــــه رائـــــــــــــــد يــــــو�ــــــشــــــف �ـــــشـــــعـــــاده
ـــــد عــبــد املـــهـــدي املــعــايــطــه هـــديـــل زاي
قفي�شه يــو�ــشــف  نــ�ــشــال حمــمــد  هــيــا 
يحيى بن حممد بن �شالح القحطاين
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احــــمــــد حـــ�ـــشـــن نـــغـــيـــمـــ�ـــض الـــبـــدنـــدي
اخل�شا�شنة مــ�ــشــطــفــى  زهـــري  ا�ــشــامــة 
ـــمـــادي ا�ــــــشــــــراء ولــــيــــد حمــــمــــد الـــ�ـــش
ا�ـــــشـــــيـــــل عـــــ�ـــــشـــــام جــــــابــــــر اجلـــــنـــــدي
بـــــتـــــول حمــــمــــد عــــــبــــــداهلل املــــ�ــــشــــري
بـــــ�ـــــشـــــائـــــر حــــ�ــــشــــن حمـــــمـــــد الـــــزبـــــن
بــــــــيــــــــان حمــــــمــــــد تــــــوفــــــيــــــق عـــلـــقـــم
خــديــجــة مــ�ــشــهــور �ــــشــــراري الــعــ�ــشــاف

خــــــلــــــود خــــلــــيــــل �ــــشــــلــــمــــان عـــلـــيـــمـــات
رامــــــــي طــــــالل حمـــمـــد عــــبــــداجلــــواد
ر�ـــــــشـــــــا زيــــــــــــد حمـــــــمـــــــود ابــــــــــــو بـــكـــر
ـــارة ار�ـــشـــيـــد ا�ــشــمــاعــيــل ابــــو را�ــشــد ـــش �
عــــايــــ�ــــشــــة �ـــشـــلـــيـــمـــان عـــــايـــــد حــ�ــشــني
عــــــبــــــداهلل تــــوفــــيــــق �ـــشـــلـــيـــم اعـــبـــيـــد
الــظــواهــرة عــدنــان حمــمــود م�شطفى 

عـــــلـــــيـــــاء امـــــــــني حمـــــمـــــد الـــــــزيـــــــودي
ــــــق حمــــــمــــــد عـــــــــودة ــــــوفــــــي فــــــــاتــــــــن ت
جمـــــد عـــبـــداملـــجـــيـــد فــــنــــدي عـــــــوادي
حمـــــــمـــــــد احـــــــــمـــــــــد طــــــعــــــمــــــة غـــــــزو
دواغــرة حممد  عبداحلفيظ  منت�شر 
مــــهــــنــــد حــــــمــــــادة حمــــمــــد الـــــربغـــــال
نــبــيــلــة حمـــمـــد حمــــمــــود الـــر�ـــشـــايـــدة
هــــبــــة حمــــمــــد حـــــمـــــداهلل ابـــــــو رمـــــان

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2015
تخ�ص�ض التمري�ض

خريجو الماجستير

ثروة هارون ر�شيد ال�شقريات

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

احمد يون�ض م�شطفى بني ملحم

عــــــمــــــاريــــــنبــــــتــــــول بـــــ�ـــــشـــــام عـــــــبـــــــداهلل اخلـــلـــيـــلـــي احـــــــــمـــــــــد  اليف  ر�ـــــــــشـــــــــا 
الـــــ�ـــــشـــــبـــــابـــــحـــــة حمـــــــــمـــــــــود  ولـــــــــيـــــــــد  روان 

ــــــــــداهلل ابــــــــــــــو قــــمــــر اميـــــــــــــــــان يـــــــو�ـــــــشـــــــف عــــــــــب
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اال�ستاذ الدكتور ابراهيم بني �سالمه
عميد الكلية

د. اإبراهيم حراف�سه
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة

د. حممود حتامله
نائب العميد 
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كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

النبذة:
اأمناء اجلامعة 1998/11/10  مت�سياً مع تطورات الع�سر وا�ستجابة حلاجات املجتمع جاء قرار جمل�س 
باإن�ساء الكلية لتبداأ يف ا�ستقبال طلبتها مع مطلع العام اجلامعي 2000/1999، ومت البدء يف اإعداد البنية 
التحتية للكلية من حيث جتهيز املن�ساآت واالأجهزة واالأدوات، وكذلك اإعداد اخلطط الدرا�سية والهياكل 
التنظيمية واالحتياجات الب�سرية من اأع�ساء الهيئة التدري�سية وم�ساعديهم واأع�ساء اجلهازين االإداري 

والفني، وكذلك املوفدين لرفد الكلية م�ستقباًل بالكفاءات العلمية املتخ�س�سة.

أهداف الكلية ومهامها ونشاطاتها: 
ت�سعى الكلية اإىل امل�ساهمة يف تطوير احلركة الريا�سية عرب اإعداد نوعي متميز للكوادر الب�سرية العاملة 
الدرا�سات والبحوث....  التدريب،  االإدارة،  التاأهيل،  الريا�سية )التدري�س،  يف خمتلف قطاعات احلركة 
الخ( وكذلك خدمة املجتمع املحلي واالإقليمي عرب االأن�سطة والربامج املقدمة على ال�سعيدين البحثي 

والالمنهجي.

أقسام الكلية:
تتكون الكلية من ثالثة اأق�سام اأكادميية هي:

1- ق�سم الرتبية البدنية.  
2- ق�سم االإدارة والتدريب الريا�سي.  

3- ق�سم التاأهيل الريا�سي.  
الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:

تقدم الكلية ثالثة برامج توؤدي اإىل احل�سول على الدرجة اجلامعية االأوىل يف واحد من االأق�سام الثالثة 
املذكورة.

الخطة الدراسية والساعات المعتمدة المطلوبة لنيل الدرجات العلمية:
اجتياز  الطالب  على  يتوجب  الكلية  اأق�سام  تقدمه  برنامج  اأي  من  البكالوريو�س  درجة  على  للح�سول 

)132( �ساعة معتمدة بنجاح على االأقل.
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المختبرات والمرافق التابعة للكلية:
يتم االإعداد والتجهيز للمختربات العلمية للكلية وهي:

1- خمترب ف�سيولوجيا الن�ساط البدين.  
2- خمترب امليكانيكا احليوية.  

3- ال�سالة الريا�سية  
تدريب،  قاعات  االأغرا�س،  متعددة  مغطاة  )�سالة  ال�سرورية  الريا�سية  املرافق  اأغلب  توفري  مت  وقد 

م�سبح داخلي، مالعب خارجية، مالعب �سكوا�س(
ارتباطات الكلية بالمجتمع:

واإقامة  التدريب  مهمة  ت�سهيل  �سعيد  على  معه  والتعاون  املحلي  باملجتمع  باالت�سال  مبكراً  البدء  مت 
امل�سورة  وتقدمي  والتاأهيلية،  التدريبية  الدورات  عقد  وكذلك  اجلامعة،  مرافق  �سمن  لهم  املباريات 
العلمية، واإجراء الدرا�سات والبحوث وعقد الندوات وحلقات البحث املرتبطة بالق�سايا الريا�سية امللحة.

التطلعات المستقبلية:
ت�سعى الكلية على ال�سعيد الب�سري لال�ستمرار يف ا�ستقطاب الكفاءات العلمية والريا�سية على �سعيدي 
التعيني واالإيفاد وكذلك ا�ستكمال من�ساآت الكلية ال�سيما وخا�سة ملعب كرة القدم الرئي�سي مبدرجاته 

وم�سماره، وجتهيز القاعات واملختربات العملية. واهم التطلعات هي:
1-ا�ستحداث برامج درا�سات عليا )ماج�ستري – دكتوراه( يف كل من التاأهيل الريا�سي واالإدارة   

والتدريب الريا�سي.
2-اإن�ساء مركز متخ�س�س ومعتمد من اجلمعية االأمريكية للطب الريا�سي مينح �سهادة تاأهيل   

ملزاولة العمل يف جمال اللياقة وال�سحة.
3-العمل على ا�ستحداث جملة علمية متخ�س�سة يف جمال علوم احلركة.  

4-جتهيز خمتربات الكلية )امليكانيكا، التحكم وال�سلوك احلركي، التاأهيل احلركي(   
5-اإن�ساء �ساالت وم�سابح ومالعب خارجية ومبنى خا�س بالكلية  

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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كوادر الكلية:
وعملت الكلية منذ اإن�سائها على ا�ستقطاب الكفاءات وزيادة اأعداد العاملني فيها حيث بلغ عدد اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية )24( ع�سوا، منهم اثنان برتبة اأ�ستاذ، و�سبعة برتبة اأ�ستاذ م�سارك، �ستة برتبة اأ�ستاذ 
 )13( االإدارية  الهيئة  اأع�ساء  عدد  وبلغ  متفرغ.  حما�سر  برتبة  و�ستة  مدر�س،  برتبة  وثالثة  م�ساعد، 

ع�سوا ومن كال اجلن�سني.

طلبة الكلية:
بلغ عدد طلبة الكلية )1150( طالباً وطالبة خالل العام الدرا�سي 2015/2014 موزعني على اق�سام الكلية 

املختلفة. ومت ا�ستحداث م�سارين يف ق�سم االدارة ولتدريب الريا�سي )للطلبة( بحيث يكون هنالك:
امل�سار االأول: التدريب الريا�سي  
امل�سار الثاين: االإدارة الريا�سية   
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جمل�س الكلية

الفنيني وم�سريف املختربات

االداريون

االأ�ستاذ الدكتور ابراهيم بني �سالمة
الدكتور حممود حتاملة

الدكتور معني عودات
الدكتور علي النواي�سة

الدكتور ح�سن اخلالدي
زهري �سوحان

زهري �سوحان
رانية حتاملة

رمي �ستات
رحاب اخوار�سيدة

رواء عوي�س
فالح ابو عيد

جميلة احلراح�سة
زيد الزواهرة

�سليمان الزبون
غ�سون الوزين
حممد امل�ساقبة

حممد بنى م�سطفى

وليد حّماد
فهمي من�سور

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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د. معني عودات
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. عمر الهنداوي
اأ�ستاذ

قسم التأهيل الرياضي

د. ماهر الكيالين
اأ�ستاذ م�سارك

د. علي النواي�سة
اأ�ستاذ م�سارك

د. موؤيد وح�ســـــــة
اأ�ستاذ م�سارك

د. معاذ بطاينـــــة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عاكف طيفور
اأ�ستاذ م�ساعد

م. عبد املنعم طبنجة
حما�سر متفرغ

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص التاأهيل الريا�صي

متارا اياد فخرى الهندى

اماين امين انور بلبل

حممد ح�سن حممد �سكلة

ابراهيم احمد خالد اخمي�س

يارا ح�سام م�سعود ال�ساعررميا ا�سامة ح�سني عامر

ا�ـــــســـــامـــــة بـــــــــــــدوان حمـــــمـــــد عـــيـــا�ـــس
ا�ـــســـيـــل جـــمـــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن حـــرب
ايـــنـــا�ـــس مـــاجـــد ابـــراهـــيـــم الـــدحـــيـــات

حــــ�ــــســــني جــــــهــــــاد حــــ�ــــســــني خـــلـــيـــفـــة
راأفـــــــت نـــ�ـــســـال حمـــمـــد بـــنـــي �ــســعــبــان
عبيدة ابــو  علي  ح�سن  الــرحــمــن  عبد 

ــــع ــــي ـــــــم احـــــــمـــــــد رب ـــــــراهـــــــي عـــــــــــدي اب
لـــيـــث عـــبـــد اجلــــبــــار حمـــمـــد الــ�ــســطــي
هـــــــديـــــــل اجمـــــــــــد احـــــــمـــــــد اجلــــــابــــــر

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص التاأهيل الريا�صي

لطفي �سالح لطفي"دار عودة"ح�سام تي�سري خلف البدارين يو�سف حممد عبد الفتاح �سامل�سالح الدين عبد اهلل نا�سر نا�سر

ــــــس ــــــو� ــــــان احـــــــــمـــــــــد فــــــــهــــــــد بـــــــــــــــدر ن
ــــق مــــرعــــي ــــفــــي ــــس احـــــــمـــــــد حمــــــمــــــد �

مــــــعــــــاذ عــــــمــــــاد حمـــــمـــــد ابـــــــــو فـــ�ـــســـة�ـــســـهـــيـــب حمـــمـــد حمــــمــــود حــطــيــنــي
مـــــــعـــــــاذ حمـــــمـــــد يـــــحـــــيـــــى قــــد�ــــســــيــــة

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص التاأهيل الريا�صي

ا�سيل ابراهيم نا�سر حممود احمد وجيه احمد يون�س احمد جمال لطفي ابو �سبيح

حمي الدين ن�سر عطا املجدالويعهد حممد عبد الكرمي عو�س نور عارف ح�سن الب�سرجعفر عي�سى حممد الوهادنة

احـــــمـــــد حـــــربـــــي عـــــايـــــد الــــزمــــوخــــي
احـــمـــد خـــالـــد عـــبـــد الــــقــــادر عــا�ــســلــة
اميــــــــــــان جــــمــــعــــة حمـــــمـــــد مـــــطـــــاوع
ايـــــــهـــــــاب حمـــــمـــــد حمــــــمــــــود عـــويـــنـــة
حــــ�ــــســــني يـــــونـــــ�ـــــس حمـــــمـــــد خـــلـــيـــفـــة

خـــلـــيـــل حمـــــمـــــود حـــ�ـــســـني �ـــســـرحـــان
زيــــن الــ�ــســرف طـــه مــفــ�ــســي الــعــرقــان
�ـــــــســـــــالم حمـــــــمـــــــود �ــــســــلــــيــــم دعــــــــدع
ـــطـــفـــى عــــالين عــــــــــادل نـــــاجـــــح مـــ�ـــس
عــــــــبــــــــداهلل رائـــــــــــــد حمـــــمـــــد عــــلــــيــــان
ابــراهــيــم اخلــوالــدة الغفار  عــدي عبد 

عــــــمــــــر حمــــــمــــــد مــــــو�ــــــســــــى احلــــــمــــــاد
قــ�ــســي نــايــف عــبــدالــرحــيــم احلــيــارى
مـــرام احــمــد عــبــد الــرحــيــم احلــلــواين
مــــعــــاذ حمـــمـــد عـــبـــد الــــكــــرمي عــمــرو
نــــــــــدى عـــــلـــــي حمــــــمــــــود ابــــــــــو �ــــســــرخ

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص التاأهيل الريا�صي

ابـــــراهـــــيـــــم خـــــالـــــد احـــــمـــــد حــــجــــازي
ا�ــــــســــــامــــــة غــــــــــــازي فــــــايــــــز الـــعـــطـــيـــة
ا�ـــســـامـــة حمــــمــــود ابــــراهــــيــــم االعـــمـــر
ــــامل عـــقـــلـــة احلـــراحـــ�ـــســـة ــــس ا�ـــــســـــالم �
اكــــــثــــــم فــــــايــــــز حمـــــمـــــد الــــ�ــــســــوابــــكــــة
اميـــــــــان حمــــمــــد عـــيـــ�ـــســـى املـــعـــايـــطـــة

بــــــــــدر عــــــــــــارف غـــــ�ـــــســـــاب الـــعـــيـــ�ـــســـى
دانــــــــــــــا خـــــــالـــــــد ابــــــــراهــــــــيــــــــم كـــلـــيـــب
طـــــــــــــارق فـــــــــــالح حمــــــمــــــد الـــــكـــــركـــــي
قــــــ�ــــــســــــي انـــــــــ�ـــــــــس حمـــــــمـــــــد احـــــمـــــد
لـــــــــــــــوؤي حــــــــمــــــــدي هــــــا�ــــــســــــم احـــــمـــــد
ـــعـــيـــديـــن جمـــــــد رائــــــــــــد مـــــو�ـــــســـــى �ـــس

ــــــــزال الـــعـــثـــمـــان حمــــمــــد ابـــــراهـــــيـــــم ن
ـــــن خـــ�ـــســـر حمــــــمــــــد بــــــا�ــــــســــــم حـــــ�ـــــس
حمــــمــــد ثـــــائـــــر اديـــــــــب الـــــــرببـــــــراوى
ـــهـــيـــل احـــــمـــــد �ــســبــح ـــس مـــ�ـــســـطـــفـــى �
مــــــهــــــنــــــد بـــــــا�ـــــــســـــــم عـــــــلـــــــي عـــــلـــــيـــــان
مــــيــــ�ــــس حــــــــامت عـــيـــ�ـــســـى املـــــرا�ـــــســـــدة

عالء حممد جالل �سعادةحنني حممود يون�س قواريق رنيم زهري حممود عقل

مالك �سعيد حممود زهريةفاطمة ابراهيم رجا حمدان حممود ابراهيم نايف ال�سعبيلينا وديع عمر بريغيث
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قسم االدارة والتدريب الرياضي

د. حممود حتامله
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. زياد طحاينه
ا�ستاذ 

د. حممود احلليق 
ا�ستاذ م�سارك

د. عبدالبا�سط ال�سرمان
ا�ستاذ 

د. اإبراهيم بني �سالمة
ا�ستاذ

د. اأمان خ�ساونه
ا�ستاذ م�سارك

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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قسم االدارة والتدريب الرياضي

د. ح�سن اخلالدي
ا�ستاذ م�ساعد

د. اإبراهيم حراف�سه
مدر�س

م. عمر الكيالين
مدر�س

م. خليل قوا�سمه
مدر�س م�ساعد

م. اأمل احلمد
حما�سر متفرغ براتب ا�ستاذ م�ساعد

م. اأ�سماء اأبو عري�سه
حما�سر متفرغ براتب ا�ستاذ م�ساعد

م. هيا القطامي
حما�سر متفرغ براتب ا�ستاذ م�ساعد

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص الدارة والتدريب الريا�صي

احمد ح�سن حممود العمري

�سامح انور ح�سني الوين

ناديا احمد �سامل النجادات

جعفر �سحادة �سليمان الكعابنة

فالح جهاد �سامل البلوي

احمد ح�سني عقلة الدحيات

�سرف وليد عمر هواري

رهف عادل غالب عبيد

مرام منري ايوب ا�سماعيل

كلبونة احلــمــيــد  عــبــد  حــ�ــســان  �سهيب 
ــــــور فــــــــــــزاع املــــ�ــــســــاعــــيــــد عــــــامــــــر مــــــن
احلــمــدان يون�س  احــمــد  عبدالرحمن 
عــــثــــمــــان نــــــــــواف حـــــامـــــد الــــقــــرعــــان
عـــلـــي مـــاجـــد عـــبـــد الـــعـــفـــو الــعــار�ــســة
عـــــــمـــــــاد حــــــــمــــــــدان حمــــــمــــــد حـــ�ـــســـن
الــــعــــمــــرى عـــــلـــــي  اهلل  عـــــبـــــد  عــــــمــــــار 
الب�سري عبدالرحيم  عبدالعزيز  عمر 

ـــرفـــات عـــــــــواد حمــــمــــد غــــ�ــــســــاب الـــ�ـــس
فــــرا�ــــس هـــــاين ابــــراهــــيــــم اخلــــوالــــده
الــزغــول الــقــادر  ابــراهــيــم عبد  حممد 
ـــــزور ـــــب حمــــمــــد عـــــاطـــــف مــــو�ــــســــى ال
حممد عبد الرحيم ظاهر عبد القادر
حمـــــمـــــد عـــــلـــــم حمـــــمـــــد �ـــســـلـــيـــمـــان
حمــــــمــــــد فـــــــــــالح حمــــــمــــــد احلــــــامــــــد
بني هاين الرحمن  حممد منري عبد 

حمـــمـــد يـــو�ـــســـف احـــمـــد بـــنـــي �ــســلــمــان
حمــــمــــود ابـــــراهـــــيـــــم احــــمــــد عـــا�ـــســـي
ـــام ابــــراهــــيــــم املــ�ــســنــي حمــــمــــود عـــ�ـــس
ـــــــــــد حمـــــــــمـــــــــد جـــــرب مــــــــــــــــــرح خـــــــــــال
ــــع ــــي ــــورب ـــــايـــــف ابــــــراهــــــيــــــم اب ــــى ن مــــن
منــــــر عــــبــــد الــــــكــــــرمي كـــــامـــــل الـــنـــمـــر
هــــبــــة �ـــــســـــامل بــــــركــــــات الــــ�ــــســــراحــــني
ــــاب الـــعـــيـــ�ـــســـى ــــس ــــف عــــقــــلــــة كــــ� ــــس يــــو�

ـــــــــو غــــو�ــــس احــــــمــــــد �ــــــســــــالح مـــــو�ـــــســـــى اب
ــــعــــمــــري ا�ــــــســــــامــــــة حمــــــمــــــود �ــــســــعــــيــــد ال
افـــــــنـــــــان ادريــــــــ�ــــــــس خــــلــــيــــل الــــبــــ�ــــســــتــــاوي
جنــــــار حمــــــــمــــــــود  الـــــــــديـــــــــن  عـــــــــز  االء 
نـــــداف را�ـــــســـــد  �سعيد"  "حممد  بــــــــراء 
حــــــ�ــــــســــــام عــــــلــــــيــــــان عــــــيــــــو�ــــــس الــــــزبــــــن
ــــــــان مـــــــو�ـــــــســـــــى �ـــــــســـــــالـــــــح مــــنــــ�ــــســــي حــــــــن

خــــــــالــــــــد ولــــــــيــــــــد حمــــــــمــــــــود املـــــقـــــابـــــلـــــة
دانـــــــــــــا هـــــــــــــزاع عــــــبــــــد الـــــــعـــــــزيـــــــز نـــحـــلـــة
راأفــــــــــــــــت حمــــــمــــــد حمـــــــمـــــــود الـــــ�ـــــســـــالح
رعـــــــــــــد احــــــــمــــــــد حــــــ�ــــــســــــن الـــــــعـــــــويـــــــرظ
ريـــــــــا�ـــــــــس حمــــــمــــــد �ـــــســـــعـــــد قـــــريـــــ�ـــــســـــات
داود احـــــــــــمـــــــــــد  غـــــــــــالـــــــــــب  زكـــــــــــــريـــــــــــــا 
ـــــــعـــــــد الـــــــزعـــــــبـــــــي زيـــــــــــــــــد حمـــــــــمـــــــــد �ـــــــس
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بالل خليفة حممود اخلاليلةايات منور جاد اهلل معتوق

كمال حممد مطلب احلراح�سةعلي �سامي �سليمان الزبون عنود �سالح �سليمان الهبارنة

ها�سم خالد فالح امل�ساقبةحممود توفيق عواد احلياري يا�سمني با�سل علي ال�سنا�سلةحممود عبداهلل من�سور بني �سخر

اميـــــــــــان احــــــمــــــد فـــــــــالح الــــ�ــــســــمــــالن
ثـــــامـــــر حـــ�ـــســـني حمـــــمـــــود الــــفــــاعــــور
ـــــــــــــدات ـــــــــــــد طـــــــالـــــــب وري جـــــــهـــــــاد رائ
دانــــــــيــــــــا هـــــــايـــــــل حمــــــمــــــد اجلــــــبــــــور
عـــيـــد ابـــــــــــو  احـــــــمـــــــد  مــــــنــــــري  رزان 
زيـــــــــــــد حــــــــمــــــــاد حـــــــمـــــــد املـــــــراعـــــــيـــــــة
عـــــــبـــــــداهلل عـــــمـــــر حمـــــمـــــد الــــــزيــــــود

عــــــمــــــار عـــــمـــــر ابــــــراهــــــيــــــم الــــــزغــــــول
فــــــداء لــــــوؤي عــبــدالــلــطــيــف حــمــادنــة
فــــيــــ�ــــســــل حــــ�ــــســــني عـــــلـــــي قـــطـــيـــفـــان
ـــي بـــــــــادي بــــــركــــــات الـــ�ـــســـمـــايـــلـــة قـــ�ـــس
لـــــــوؤي �ـــســـلـــمـــان مـــنـــ�ـــســـور الــــبــــواريــــد
مــــتــــى جــــــــــورج ابــــــراهــــــيــــــم املـــبـــيـــ�ـــس
حمــــمــــد ابـــــراهـــــيـــــم حمــــمــــد كـــريـــك

حمـــــمـــــد احــــــمــــــد �ــــســــلــــيــــم الـــ�ـــســـنـــيـــد

حمــــــمــــــد �ـــــســـــعـــــيـــــد حمــــــمــــــد عـــــامـــــر

ــــحــــادة حمـــــمـــــد يـــــا�ـــــســـــر فــــتــــحــــي �ــــس

مــــــــــــراد �ــــســــمــــري حمـــــمـــــد بـــطـــايـــنـــة

هـــــالـــــة احـــــمـــــد حمــــمــــد اخلــــــوالــــــدة

ــــــد �ـــســـلـــهـــوب و�ـــــــســـــــال عــــقــــلــــه خــــــال
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ان�س رائد علي خماي�سة

رمي حامت ح�سن الناطور

عبد اهلل حمفوظ حممود ابوجنا

حممد مبارك عايد الدغيم

ثائر ماأمون عبد العزيز حرب

�سجى عوين احمد اخلطيب

ليث زاكر روحي"ال�سيخ يا�سني"

م�سطفى حممد حممود اال�سمر

بكر زيد �سامل بني خالد

زيد عاطف جميل الرحامنة

عمر يو�سف حممد ال�سفوري

حممود احمد مازن ال�سواملة

رعد �سامل عبد اهلل الغويري

�سعيد م�سباح �سليمان دراغمة

حممد احمد را�سد العظامات

هيثم حممد فوزى عابد
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ـــــم عــــــــــواد �ــــســــالــــح الــــنــــجــــار ـــــراهـــــي اب
ا�ـــــــســـــــراء جـــــمـــــال �ــــســــالمــــة ابـــــــو حــق
اآمـــــــــال احــــ�ــــســــان حـــــمـــــدان �ـــســـديـــفـــات
ثـــــــائـــــــر نـــــــايـــــــف احـــــــمـــــــد مـــــعـــــادلـــــة
حـــــنـــــان احـــــمـــــد عــــــــــودة الـــــفـــــواخـــــرة
خــــــــالــــــــد جــــــــهــــــــاد عـــــــــــــزت الــــــلــــــحــــــام
دعـــــــــاء رائـــــــــد مـــ�ـــســـطـــفـــى الـــ�ـــســـبـــيـــح
رامــــــــي حــــامــــد حــــمــــاد ابــــــو �ـــســـرحـــان
راأفـــــــــــت احـــــمـــــد حمــــمــــد الــــولــــيــــدات
رحـــــــاب حمـــمـــد حمــــمــــود الـــعـــجـــارمـــة
ـــــدان ـــــوي ـــــس ـــــى � ـــــس زيــــــــــن هــــــــــاين مـــــو�
�ـــســـالـــح فـــتـــحـــي �ـــســـالـــح الــــــوريــــــدات
عـــامـــر ابـــراهـــيـــم مــو�ــســى الــروايــ�ــســة
عــبــد الـــرحـــمـــن فــــــوؤاد حمــمــد نــا�ــســر

املــــفــــلــــح ظـــــــاهـــــــر  عـــــيـــــد  اهلل  عـــــبـــــد 
عـــــــبـــــــداهلل حمـــــمـــــد خـــــلـــــف الــــعــــنــــزي
ــــــداهلل حمـــــمـــــود احـــــمـــــد الــــعــــدم عــــــب
عبدالهادي حممد م�سطفى الرفاعي
عــــــبــــــده مــــــنــــــذر عــــــبــــــده املـــــــدادحـــــــة
عـــمـــرو هـــ�ـــســـام عـــبـــد الـــفـــتـــاح هــنــو�ــس
�سحادة يا�سني"  "حممد  يا�سني  فــرح 
ــــ�ــــس احــــــمــــــد عــــــــــــالوى الــــــزيــــــود قــــي
لــــيــــث حمـــــمـــــود عــــــبــــــداهلل خـــــوالـــــدة
الفيومي عــبــدالــرحــيــم  احــمــد  حمــمــد 
حمــمــد ر�ــســمــي عــبــد اهلل الــ�ــســتــيــوي
حمـــــمـــــد �ـــــســـــعـــــود عـــــــــــــوده اجلـــــبـــــور
حمــــــمــــــد عــــــمــــــر حمــــــمــــــد الــــ�ــــســــلــــع
ــــــن بــــــزبــــــز حمـــــــمـــــــد نــــــعــــــيــــــم حــــــ�ــــــس

حمــــمــــود مـــنـــ�ـــســـور حـــ�ـــســـني الــــزيــــود
مـــــــــــــــــرام ولـــــــــيـــــــــد حمـــــــمـــــــد حــــ�ــــســــن
م�سطفى حممد عبد الرحمن حرفو�س
مـــعـــتـــ�ـــســـم خــــالــــد �ــــســــعــــدو اخلــــواجــــا
مـــعـــتـــ�ـــســـم عــــــــواد �ـــســـيـــار بـــنـــي خـــالـــد
مــو�ــســى نــ�ــســر اهلل مــو�ــســى املــنــا�ــســرة
ح�سن" "ال�سيخ  تــوفــيــق  زيــــاد  نــاديــن 
نـــــــــــوف مـــــــاجـــــــد حــــــمــــــد اخلـــــاليـــــلـــــة
نــــيــــفــــني نـــــزيـــــه احـــــمـــــد اجلــــــداونــــــة
هــــــــبــــــــة عــــــــــمــــــــــاد كــــــــــامــــــــــل كــــحــــيــــل
رحــــــال ذيـــــــــاب  الــــــكــــــرمي  عــــبــــد  وداد 
و�ـــــســـــال عـــــبـــــداهلل درويـــــ�ـــــس الـــديـــكـــة
ـــعـــدي وعــــــــد �ــــســــائــــب وا�ــــــســــــف الـــ�ـــس
يــــــزن �ــســعــيــد ا�ـــســـمـــاعـــيـــل اجلـــعـــيـــدي
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ا�سامه ح�سن عبد اهلل احمد

طارق كامل �سالمة الكعابنة

ح�سام عابد حممود جرب

حممد �سالح ح�سني حمدان

ا�سماء جمال حممد ابو وردة

حممد خري ح�سن طاهر دعمة

حمود �سالح حممود ابوحمود

موؤيد جميل حممد اال�سطة

ابــــراهــــيــــم خـــلـــيـــل احــــمــــد اجلـــعـــربى
ـــــــامل حمـــــــمـــــــود املـــــعـــــال ـــــــس احـــــــمـــــــد �
ا�ــــــــســــــــراء عــــيــــ�ــــســــى ابــــــراهــــــيــــــم عـــلـــي
ا�ـــــســـــيـــــل حــــ�ــــســــن حمـــــمـــــد الـــقـــيـــ�ـــســـي
ــيــل داهــــــود �ــســلــيــمــان الــ�ــســمــهــوري ا�ــس
افــــــــنــــــــان احـــــــمـــــــد حمـــــمـــــد حـــ�ـــســـكـــي
اكـــــــــــــرم جـــــــابـــــــر حمـــــــمـــــــود الـــــ�ـــــســـــرع
ــــة ــــامــــل حــــت هــــــــــــــــزاع  حــــــ�ــــــســــــن  االء 
املــنــذر عــبــدالــكــرمي �سالمة اخلــوالــدة
امــــــــــــاين �ــــســــمــــري احــــــمــــــد �ــــســــالمــــة
امـــــرية حمـــمـــود حمــمــد احلــراحــ�ــســة
امــــــــني احـــــمـــــد حمــــمــــد الــــربــــيــــحــــات
ــــى ابــــــراهــــــيــــــم الــــ�ــــســــوي ــــس ايــــــــه مــــو�
بــــالل احـــمـــد عــبــد املــعــطــي اخلـــواجـــة

حـــــمـــــداهلل فـــــرحـــــان هـــــــالل الــــقــــالب
حــمــزة وفــيــق عــبــد الــلــطــيــف عــبــد اهلل
حـــــنـــــني خـــــلـــــف مـــــــــــــــرزوق الـــــــزيـــــــود
ــــد الــــعــــرقــــان ــــي ــــس خـــــالـــــد تـــيـــ�ـــســـري ار�
خــــالــــد حـــ�ـــســـني مــ�ــســطــفــى هــيــاجــنــة
خــــالــــد خـــلـــيـــل ا�ـــســـمـــاعـــيـــل احلــ�ــســنــي
خــــــالــــــد طـــــــــــارق كــــــامــــــل الـــ�ـــســـمـــا�ـــس
الــفــقــهــاء �ـــســـحـــاده  عـــبـــد اهلل  خــــالــــد 
ديـــنـــا مـــاهـــر عــبــداحلــمــيــد الــ�ــســراونــة
رامـــــــــــي عـــــــبـــــــداهلل حمـــــمـــــد اجلـــــبـــــور
ثـــــابـــــت فــــــــــرحــــــــــان  ثــــــــابــــــــت  رزان 
ر�ــــــســــــاد احـــــمـــــد حمــــمــــد الــــفــــراهــــيــــد
ر�ــــســــيــــد حمــــمــــد مـــ�ـــســـطـــفـــى يـــا�ـــســـني
اجلـــــاعـــــوين ــــــان  عــــــدن زهــــــــري  روؤى 

ـــي ـــس ـــ� ـــقـــي زيــــــــــد خــــــالــــــد حمــــــمــــــود ال
زيـــد �ــســيــف الــديــن مــنــ�ــســور الــهــبــارنــة
�ــســلــيــمــان حمـــمـــد كـــايـــد عــبــدالــغــنــي
�ـــــســـــفـــــاء يـــــا�ـــــســـــر احــــــمــــــد الـــ�ـــســـبـــلـــي
طـــــــــــارق عــــــو�ــــــس جــــ�ــــســــيــــم احلـــــمـــــاد
طــــــــه احـــــــمـــــــد فـــــــالـــــــح الــــــــــزواهــــــــــرة
عـــــا�ـــــســـــم خــــلــــيــــل حــــــمــــــدي الـــعـــ�ـــســـي
قــــاللــــوة ـــن  ـــس حـــ� حمــــمــــد  اهلل  عــــبــــد 
حــــــــمــــــــزة حمـــــــمـــــــد اليف عــــــــــبــــــــــداهلل 
حـــ�ـــســـان اهلل  عــــطــــا  عــــمــــر  عــــــبــــــداهلل 
عــــــــــــروب حمـــــمـــــد �ــــســــبــــحــــي زهــــــــرة
ـــــام خــــــــــريي حمـــــمـــــد عــــبــــا�ــــس عـــــ�ـــــس
عـــــيـــــ�ـــــســـــى عــــــــمــــــــاد عـــــيـــــ�ـــــســـــى حــــرت
فــــــــــــــرح حمـــــــمـــــــد عـــــــطـــــــا دعــــــ�ــــــســــــان
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ــــــــادة مــــــو�ــــــســــــى عــــــبــــــد الـــــــزيـــــــود قــــــــت
ـــــــــــــاد جنــــــيــــــب فـــــــاخـــــــوري كـــــــرمـــــــة اي
ـــــــد ابــــــوزيــــــد مــــــالــــــك عــــيــــ�ــــســــى را�ـــــــس
حمــــــمــــــد بـــــــــــدر حمــــــمــــــد الـــــظـــــاهـــــر
ـــــهـــــجـــــت حمــــــــمــــــــود جـــرب حمــــــمــــــد ب
ـــبـــط حمــــــمــــــد جـــــمـــــيـــــل حمــــــمــــــد �ـــس
حمـــــمـــــد �ـــــســـــالـــــح عـــــــــــادل الــــزعــــبــــي
حمــمــد �ـــســـالح حمـــمـــود الــطــرابــ�ــســة
حمــــمــــد عـــــدنـــــان احــــمــــد اخلـــــوالـــــدة
حمــمــد عــلــيــوي مــنــ�ــســور الــطــوافــ�ــســة

حمـــــمـــــد فـــــــــــواز خـــــلـــــف الــــــبــــــداريــــــن
حمــمــد فـــــوؤاد ا�ــســمــاعــيــل ابـــو خديجة
حمـــمـــد حمــــمــــود مــ�ــســطــفــى خــ�ــســر
حمــــمــــد نــــاجــــح حمــــمــــود الــــزيــــادنــــة
حمـــــمـــــد يـــــا�ـــــســـــني حــــ�ــــســــن اجلـــــبـــــور
مــــــراد نـــافـــذ �ـــســـالـــح زيـــــد الــكــيــالين
مـــــظـــــفـــــر بــــــ�ــــــســــــام تــــــوفــــــيــــــق مـــعـــمـــر
مــعــاذ جــربيــل مـــــرزوق الــر�ــســا�ــســخــة
مــــعــــاذ عـــمـــر حمــــمــــود عـــبـــد اجلــــــواد
مــــــــعــــــــاذ حمــــــمــــــد عــــــلــــــي الـــــدقـــــ�ـــــس
مرخية ابــو  احلميد  عبد  نبيل  معتز 

مــــــالك عـــ�ـــســـمـــت احــــمــــد اخلـــــوالـــــدة
مـــــــلـــــــك حمـــــــمـــــــد ر�ـــــــســـــــيـــــــد ا�ـــــســـــعـــــد
ـــــــدان ـــــــزي مـــــلـــــك حمـــــمـــــد �ــــســــلــــيــــم ال
مــــــوؤمــــــن حـــ�ـــســـني حمــــمــــد الـــــزغـــــول
نــــــا�ــــــســــــر ايــــــــهــــــــاب وهـــــــيـــــــب املــــنــــري
نـــــــايـــــــف طـــــــــه نـــــــايـــــــف ارديـــــــ�ـــــــســـــــات
هـــبـــة عـــبـــد احلـــمـــيـــد حــ�ــســن حمــ�ــســن
وعــــــــــــد فــــــــائــــــــق عــــــــبــــــــده الـــــعـــــمـــــرى
ولــــــيــــــد طـــــــــــارق �ـــــســـــالـــــح ابـــــــــو الــــعــــز
حمفوظ ابــو  جمعة  ابــراهــيــم  يو�سف 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

اأ. د. ابراهيم بني �سالمه
رئي�س الق�سم
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

تخ�ص�ص الرتبية البدنية وعلوم الريا�صة

ابراهيم حممد عبدالغني الربيحات

ـــــي الـــــعـــــظـــــامـــــات الــ�ــســيــبــيــةمتــــــــــام تــــــركــــــي عـــــل كـــ�ـــســـاب  عـــبـــد اهلل  هــــــــــاين عـــــلـــــي �ـــــــســـــــامل الـــــ�ـــــســـــرفـــــاتحــــمــــزة 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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كلية العلوم
الطبية المساندة
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د. نوال حجاوي
عميد الكلية

د.  علي الردايدة
نائب العميد 

كلية العلوم الطبية المساندة

د. اأمني عليمات
م�ساعد العميد
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كلية العلوم الطبية المساندة

النبذة:
اأن�سئت الكلية عام 1999 وت�سم الكلية االق�سام التالية:

والت�سوير  والوظيفي،  الطبيعي  والعالج  واحلميات،  ال�سريرية  التغذية  و  املخربية،  الطبية  العلوم 
الطبي.

انجازات الكلية: 
اململكة . 1 داخل  ال�سحي  القطاع  رفدت  والتي  املختلفة  التخ�س�سات  يف  الدفعات  من  عدد  تخريج 

وخارجها.
ح�سول ق�سم العالج الوظيفي على االعرتاف الدويل من املنظمة العاملية للمعاجلني الوظيفيني . 2

وهو اول  ق�سم يح�سل على االعرتاف حملياً.
ح�سول جمموعة من اع�ساء هيئة التدري�س على جوائز الإنتاجهم العلمي القيم من جهات داخلية . 3

وخارجية.
ترقية العديد من اع�ساء الهيئة التدري�سية.. 4
اإطالق برنامج املاج�ستري يف العلوم الطبية املخربية خالل العام اجلامعي )2010/2009(.. 5
امل�ساركة يف العديد من االيام الطبية املجانية بامل�ساركة مع كليتي الطب والتمري�س.. 6
عقد اأيام علمية وامل�ساركة بالن�ساطات العلمية داخل اجلامعة وخارجها.. 7
خالل  . 8 من  املختلفة  البحثية  الن�ساطات  يف  الكلية  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  من  العديد  اإ�سهام 

ن�سر االأبحاث العلمية واحل�سول على منح لدعم اأبحاثهم وامل�ساركة بعر�س نتائج اأبحاثهم يف االأيام 
العلمية واملوؤمترات املحلية واالإقليمية والعاملية.

وندوات . 9 حما�سرات  باإعطاء  الكلية  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  قيام  خالل  من  املجتمع  خدمة 
�سحية للمجتمع املحلي وعمل دورات تدريبية للمهنيني �سمن تخ�س�سات الكلية.

10 . 6 موي�س" كاأف�سل  ابو  �سهاد  والدكتورة  احلجازي  نوال  "الدكتورة  تدري�س  هيئة  ع�سوي  ح�سول 
باحثني على م�ستوى اجلامعة الها�سمية �سمن اأف�سل 95 باحثاً على م�ستوى االأردن.
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التطلعات المستقبلية:
اأق�سام الكلية كق�سم التغذية ال�سريرية واحلميات، ق�سم العالج . 1 ان�ساء برامج درا�سات عليا يف بقية 

الطبيعي، ق�سم العالج الوظيفي، ق�سم الت�سوير الطبي.
قد . 2 الوظيفي  العالج  ق�سم  باأن  علماً  املختلفة،  الكلية  لتخ�س�سات  الدويل  االعتماد  على  احل�سول 

ح�سل على االعتماد الدويل للتخ�س�س �سابقا.
موا�سلة العمل يف برامج خدمة املجتمع يف جميع املجاالت �سمن تخ�س�سات الكلية وبالتعاون مع . 3

اجلهة املعنية.
امل�ستويات املحلية واالقليمية والدولية، من خالل موا�سلة . 4 التو�سع يف جمال البحث العلمي على 

احل�سول على الدعم املايل للبحوث على خمتلف امل�ستويات وت�سجيع الباحثني من اع�ساء الهيئة 
التدري�سية على العمل �سمن فرق بحثية يف الكلية اأو اجلامعه اأو اجلامعات االخرى.

تخريج كوادر متميزة من الناحية العلمية والعملية لرفد القطاع ال�سحي وتطويره.. 5
ا�ستقطاب الكوادر التدري�سية املتميزة والكوادر امل�ساندة لها لرفد العملية االكادميية والبحثية يف . 6

الكلية.
العمل �سمن خطة ا�سرتاتيجة لاليفاد من اجل ا�ستمرارية اق�سام الكلية ومتيزها.. 7
التو�سع يف الربامج التي تطرحها الكلية.. 8
اال�ستمرارية يف اعتماد تخ�س�سات الكلية اعتماداً خا�ساً من قبل اجلهات املعنية.. 9

كلية العلوم الطبية المساندة



323

جمل�س الكلية

الدكتورة نوال حجاوي
الدكتور علي الردايدة
الدكتور مراد احلويل

الدكتورة هيفاء بطار�سة

الدكتور خالد ربابعة
الدكتور مهند حوامدة

الدكتور حممود اأبو غو�س
الدكتور جهاد الزيود

الفنيني وم�شريف املختربات

االداريون
جمدولني بلعاوي

هنا �ستات
�سايل عمرو

دالل حامد �سنينه
�سجى حممود
نداء احل�سبان

زياد العويدات
حنني املومني

عفت نقر�س
ناديه عي�سى

عائ�سه ح�سونه
      تغريد املحارب

لبنى ابو خلف
عبري عوده

      دعاء ابو رجب
فاطمة ابو ريا�س

خلود الفيومي
       ملى خملوف
�سادي اأبو دية
رزان اخلزاعله

كفاح �سباح
مروة احلزينة

�سادن عبدالقادر
هدى يو�سف

مي�ساء اال�سرم
تغريد عيد

زيد اخلوالدة
منذره الزعبي
�سوزان عمرو
اجمد �سعالن
حممد ابو كرب
حنان ما�سي

كلية العلوم الطبية المساندة
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قسم العلوم الطبية المخبرية

د.رائد حالل�سه
رئي�س الق�سم

ا.د.منار عتومد.نوال حجاوي

د.ماأمون حتمل

د. فوؤاد الزغول

د.عبدالرحمن ال�سديفات د.جهاد الزيود

م.�ساجده بطاينه د.زينب العي�ساويد. مي اخلليلي

م.�ساميه العمو�س

م. رنا عبدالقادر

م.اميان ربابعه

م. دالل �سقري

م.خلدون يعقوب

م. ا�سماعيل �سامي

كلية العلوم الطبية المساندة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية

قسم العلوم الطبية المخبرية

دالية زياد داود بدرافنان نا�سر �سليمان ال�سرحان براءه ابراهيم �سليمان البدارين

دي������ن������ا ب�������رك�������ان ط�����������ارق اجل������ب������وري
رن������������ا اح��������م��������د حم������م������د ح�����م�����اي�����ده
ب�����ن�����دق ي�������و��������س�������ف  ح���������������س�������ام  رمي 
خ�����ري�����و������س م������و�������س������ى  ن�����ع�����ي�����م  رمي 

�سيخة بنت ابراهيم بن عيد البوعينني
غ�������ي�������اث رائ�������������ف حم������م������د ال����ن����ع����ي����م
م������ال������ك اب������راه������ي������م حم�����م�����د ع����م����رو

عي�سى م�سطفى  ال��ك��رمي  ع��ب��د  ن����داء 
ن������������ور ن�����������س�����ر ع������ل������ي اب������������و رح�����م�����ة
احل���وراين عبدالرحيم  اب��راه��ي��م  هيا 
ال���ب�������س���ط���ام���ي ع����ل����ي  حم����م����د  والء 

كلية العلوم الطبية المساندة

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

منار عبدالوهاب �سالمه غويرى مروه حممد ح�سن عبد العزيز

ا�������س������الم م����ن���������س����ور ع����ل����ي امل���������س����رى
العبديل ح��ازم  ح�سني  �سره  ال�سريفه 

اي�����ن�����ا������س م�����������روان ع���������زات رم�������س���ان
ال��ط��راون��ه ع��ب��دال��رزاق  حممد  �سحى 
ط������الل م����وف����ق خ���م���ي�������س ال����ط����ه����اروه

حم����م����د حم�����م�����ود ح���ل���م���ي ال�������س���ب���اغ
وف��������اء حم����م����د م���ف�������س���ي ال������زواه������ره
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كلية العلوم الطبية المساندة
تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية

قسم العلوم الطبية المخبرية

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

االء حممد بلعا�س خمي�س

عال غامن"احلاج �سالمة" الدهاب�سة

هبة رزق عي�سى غنيم

�سند�س احمد ح�سني دروي�س

ندى امني عي�سى عياد

همام حممد عبد العزيز �سمره

االء عاطف جابر كايد

خلود ب�سام داود الداود

مالك ا�سامة ح�سني احمد �سلبي

هدى حممد �سامل احلم�سي

�سحى حممد عو�س داود

هامن حممد علي عثمان

والء ا�سماعيل عطيه ابو عامر
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تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

اح��م��د حم��م��د ع��ب��د ال���ه���ادى احل���الج
ا�������س������ي������ل ت������وف������ي������ق ح�����������س�����ني رب���������اع
ا����س���ي���ل حم���م���د اب����راه����ي����م احل������روب
اك��������رام حم����م����ود م���و����س���ى ال���رواح���ن���ه
اخل�������وال�������دة حم�����م�����د  اح������م������د  االء 
رم�����������س�����ان اح�������م�������د  �����س����ه����ي����ل  االء 
ك����وي����ك اب����������و  ع�����م�����ر  حم�����م�����د  االء 
ام��������������اين رج�����������ا خ�����ل�����ي�����ل ال�����ب�����ج�����ايل
اي����������الف اح�����م�����د ع����������ودة ال�����ع�����واي�����دة
امي�������������ان ول�������ي�������د ح�����������س�����ن ق����د�����س����ي����ة
اي����ه����اب ن�������س���اأت حم���م���ود ب���ن���ي ي��ون�����س
ب����������راءه ر�����س����م����ي �����س����ال����ح ال�������س���ع���دي���ه
ب�����ي�����ان اب������راه������ي������م اح�����م�����د ده���������س����ان
ت�������س���ن���ي���م حم����م����د اح�����م�����د اب��������و زي����د
ج��������ه��������اد ع������م������ر ���������س��������امل ب��������رق��������اوي
ال�سلمان �سفيع  ال�����س��الم  ع��ب��د  ح��م��زه 

ع��ومي��ر كعبة"  "حممد  رائ����د  ح��ن��ني 
ح�����ن�����ني ف������������واز حم�����م�����د امل���������س����اق����ب����ه
خوله عبداملجيد "حممدعبداهلل" دقه
دن�������ي�������ا �������س������ال������ح اح�������م�������د ن����ع����ن����اع����ه
ران����ي����ا ب�����س��ري ع���ب���د ال���ف���ت���اح ال��زع��ب��ي
رائ����������ده م���ع���ت�������س���م ����س���ل���ي���م اب�������و ع��ل��ي
ر���س��ا ج��ه��اد ع��ب��د ال��ك��رمي اب���و هنط�س
ر������س�����ا حم�����م�����ود حم����م����د ال������زواه������ره
رن������������اد ا�������س������ام������ه حم������م������ود ع�������س���اف
رمي ي���ون�������س ع���ب���د ال����ق����ادر اب�����و ع��اب��د
رمي��������ا ب���������س����ام حم�����م�����ود اب��������و ل��ي��ل��ى
زه������ي������ه م�����ن�����ري اح������م������د ال����ع����وري����ف����ي
زي�������������د رم����������������زى ه�������ا��������س�������م ع����ط����ي����ه
������س�����ام�����ر م������زه������ر ي�����و������س�����ف �����س����ق����ور
�����س����ام����ي ����س���ل���ي���م���ان خ����ل����ف ال����دي����ك����ه
���س��ح��ر ع��ب��د ال���ك���رمي ع��اي��د ال��غ��وي��ري

احل�سون م���روح  ع��ب��داخل��ال��ق  �سند�س 
�����س����ه����ى زي�����������اد ح������ام������د ال����ع����ط����اون����ه
������س�����ي�����م�����اء ح����������امت ع����������زت ع�����ج�����ورى
������������س�����������ف�����������ا ن�������������ب�������������ي�������������ل  جن�������ي�������ب
عي�ساوى خليل  ا�سماعيل  ع��زال��دي��ن 
ع������������ال ع��������ل��������ي ���������س��������ال��������ح ال�����ك�����ي�����ك
ف��اط��م��ه اح���م���د م�����س��ط��ف��ى ال��ن�����س��ا���س
ل���ب���ن���ى حم����م����د ع����ب����دال����ع����زي����ز اق�����رع
ل������ي������ن������ا ط�����������������راد ف������ه������م������ي ح���������س����ن
ال�سريفي مر�سد  بن  فليح  بن  حممد 
م��������ه��������ا ي��������و���������س��������ف ان��������ي�����������������س ع����م����ر
م��ي��ن��ا���س اح���م���د دروي���������س م�����س��ط��ف��ى
ه�������ب�������ه ن���������������س�������ال اح��������م��������د ر������س�����ي�����د
ه���������ن���������ادي خ�������ال�������د ك�������ام�������ل ي���ح���ي���ى
و�����س����ن خ����ال����د ح�������س���ني احل���ل���ي���ق���اوي
ي���ا����س���م���ني حم����م����ود ع����ل����ي م�����س��اق��ب��ة
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اروى نايف علي �سعاده

ا�سيل حممد حمي الدين اليربودي

ايه حممد يو�سف ابو �سامل

حنني حممد عبد اهلل دحبور

ا�سماء يو�سف ن�سراهلل حممد

انفال عمر حممد احلراح�سة

حلوه عوين عبد الهادى ا�سماعيل

رانيا يو�سف توفيق البابا

ا�سراء نايل حمد ال�سرفات

االء �سالح �سعيد اعرابي

ب�سرى احمد كامل الكيال

داليا امين عبد الروؤوف العوي�سي

ا�سيل"حممد من�سور" عبداملطلب املحي�سن

اميان حممد �سليمان ال�سرمان

حنان �سليمان فرج حجية

�سجا جميل منر ابو منره

قسم العلوم الطبية المخبريةكلية العلوم الطبية المساندة
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فداء خالد راغب نفاع

ندى �سليمان حممود ابو ف�سة

حممد جماد حممد احمد

هيا خالد يو�سف زياده

فرح خالد ابراهيم ابو مين

هبه خالد عبد الرحمن احلنيطي

مي�ساء ابراهيم ارحيم احل�سو�س

وعد احمد مو�سى الرو�سان

اب�����ت�����ه�����ال ع�����ي�����د �������س������امل اب���������و ع����ن����زه
اح����������الم ع����اي���������س �����س����ال����ح اب��������و ك��ف
اح�������م�������د ج�������ه�������اد ف�������ائ�������ق ����س���ل���ي���م���ان
اريج "حممد نور" عبداهلل ابوحويطي
اري�������������ج ف�����������الح �����س����ل����ي����م ج����الغ����ي����ف
ا��������س�������راء ن���������س����ال حم�����م�����ود ع���ن���اي���ه
ا�����س����م����اء حم���م���د ����س���ل���م���ان اب������و دالخ
ا�����س����ي����د حم����م����د �����س����ع����ود ال�������س���م���ادي
ا�سيل ماجد عبد الرحمن ابو جماعه
ا�������س������ي������ل ن�������������س������ال حم������م������د ذي���������اب
ادري�������������������س ح���������ام���������د  اي�����������������اد  االء 
اي�������������ات ح�����������س�����ني ������س�����الم�����ه ع�����ي�����اده
اي�����ة ا���س��م��اع��ي��ل اب���راه���ي���م ال��ع��م�����س��ي
ب��������ت��������ول ان����������������ور خ������ل������ي������ل ال���������س����ق����ا
ب������ت������ول ح���������س����ني ع�����ل�����ي ال�����ف�����رج�����اين

ب�����������راء حم������م������ود ع����ي���������س����ى ال����زع����ب����ي
ب������������ن������������ان حم������������م������������ود احل����������م����������وي
ت�������س���ن���ي���م وائ����������ل ع����������ادل م�����س��ط��ف��ى
خ������ل������ود ع�����ل�����ي اب������راه������ي������م احل�����ج�����ار
خ��ول��ه حم��م��ود اب��راه��ي��م اب���و ارت��ي��م��ه
دميه "حممد عبد احلكيم" �سامي القوا�سمي
دي���ن���ا ع���م���ر ع���ب���د احل���م���ي���د امل��ط��رم��ي
را������س�����د ي���و����س���ف ع����ب����درب����ه امل����ه����ريات
راي�������������ة ع�����ب�����ي�����د ع������ل������ي ال������رو�������س������ان
رائ��������ده را�����س����ي ف���ل���ي���ح���ان اخل���الي���ل���ه
رح�����م�����ة حم����م����د ع����ل����ي احل���راح�������س���ة
ع���ب���د احل���م���ي���د حم���م���د زع����اري����ر رال 
رن����������د را��������س�������م ن�����������س�����ار اب����������و ري�������ده
رن������د ي���و����س���ف ����س���اب���ر اب������و ال��ه��ي��ج��اء
ره�������������ام ف����������������وؤاد حم�������م�������ود ع�����������دوان

ره�����ف خ���ال���د ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف ���س��الح
ه�����دي�����ب ح�����������س�����ني  خ��������ال��������د  روان 
ال���ع���ل���ي���م���ات ع�����ي�����د  �����س����ل����م����ان  روان 
ع����ل����ي����ان ت��������رك��������ي  حم������م������د  روان 
رون��������د زي��������اد م���ن�������س���ور احل���راح�������س���ه
ع����ل����ي ���������س��������ال��������ح  زي��������������������اد  روؤى 
رمي���������ا ج������ه������اد حم������م������ود ع�����ب�����د اهلل
��������س�������اره م�����و������س�����ى حم�����م�����د ج�����ع�����اره
�������س������ح������ر ب���������������س�������ام م�������و��������س�������ى ح����م����د
ع���م���ر ب�������س���ام ا����س���م���اع���ي���ل اب���وه���دب���ه
ع�������م�������ر ح�������������س������ن م�����������س�����ل�����م ع����ب����ي����د
ع�����ن�����ود ع������ب������داهلل ح�������س���ن ال�������س���ري���ف
غ������دي������ر اي�������ه�������اب ع�����������س�����ام ح�����م�����دان
غ�����دي�����ر ����س���ل���ي���م اح�����م�����د اب��������و م��ط��ر
ف����������������رح خ����������ال����������د ع��������ل��������ي ح���������س����ني

قسم العلوم الطبية المخبريةكلية العلوم الطبية المساندة
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مل����ي���������س ع������دن������ان خ����ل����ف ال�������زواه�������ره
ل���������ني �������س������ام������ي ح�����������س�����ن ال�����������س�����ول
ل���ي���ن���ا حم����م����د م�������س���ط���ف���ى ال���ك���ي���ايل
حم���م���د ا����س���ع���د اب����راه����ي����م ا���س��م��اع��ي��ل
حم����م����د ����س���ل���ي���م���ان ع������ب������داهلل ح���م���اد
م��������������روه ي������ون�������������س ع�������و��������س اح�����م�����د

م��������الك ت���ي�������س���ري �����س����ال����ح اخل�������س���ر
م��ه��ا ع��ب��د ال��رح��م��ن ار���س��ي��د ال��غ��وي��ري
م����ي���������س����اء ع����������وده ع����ث����م����ان ����س���الم���ه
جن����������ود ه�������������ادي حم�����م�����د ال�����ع�����ن�����زي
ن����������������ور ن��������������������ادر خ����������ال����������د ح���������س����ني
ن����ور ن��ا���س��ر ع��ب��د احل��ل��ي��م اخل��الي��ل��ه

ه��اي��ف ب���ن غ����امن ب���ن رب��ي��ع ال�����س��م��ري
ه������دي������ل ح�����م�����د �����س����ع����ي����د ال�����دب�����وب�����ي
ه���دي���ل ع��ي�����س��ى ���س��ل��ي��م��ان ال��ق��ط��ام��ني
ه�����ال ن�������س���ر ال�����دي�����ن ي����و�����س����ف غ����امن
امل�����س��اق��ب��ة ���س��ل��ي��م��ان  ع��ب��دامل��ن��ع��م  وداد 
اب����و خ��رخ��ا���س والء خ��ط��اب ���س��ل��ي��م��ان 

قسم العلوم الطبية المخبريةكلية العلوم الطبية المساندة
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د. علي الردايدة
رئي�س الق�سم

د.عبدالرزاق احلناويد.خالد ربابعه

كلية العلوم الطبية المساندة
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قسم التصوير الطبي

حممد ب�سام ح�سن املومنيرفيف حممد حمود الكرابله مثنى يو�سف حممد ال�سديفات

اري���������ج ه���������س����ام اح�����م�����د ال���������س����راي����ره
اي���������������ات ع��������ام��������ر ل�����ط�����ف�����ى �����س����ال����ح
اي����������������وب ���������س��������امل ع�������ي�������د امل�������الح�������ي
ح���������س����ان ب����ا�����س����م حم����م����د اخل�����وال�����دة

دع��������������اء ف�������اي�������ز ح������م������د ال�����ع�����ب�����و������س
��������س�������الم ع�����ل�����ي م���������س����ل����ح ال�������زغ�������ول
ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د اح��م��د ال��زي��ود

ف�������ري�������ال ع�����ل�����ي غ�����اي�����������س ح�����م�����دان
ن�����������ور ن������ا�������س������ر ام�����������ني اب�����������و ����س���ن���ب
ه�������ن�������ادي ع�����ل�����ي اح������م������د ال����ل����ب����اب����ده
اخل����ط����اط����ب����ه حم�����م�����د  اك�����������رم  والء 

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

ع�����ام�����ر ف���ت���ح���ي ح�����م�����دى اب����وع����د�����س
ع������������الء خ��������ال��������د ج�����م�����ي�����ل ج���ل���ن���ب���و

ه�������س���ام حم���م���ود ���س��ي��ف اهلل ال���ق���البحم����م����د زه��������ري ح������م������دان ال���ق�������س���اه
امل����ل����ك ع���ب���د اهلل ف���را����س ه���ي���ا ع���ب���د 

منار �سليمان عبد العراي�سهرايه احمد حممود الغويرى هيا ح�سني حممد عي�سى�سجود وليد عبداملجيد حجوج

كلية العلوم الطبية المساندة
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خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

ح�سام نواف احمد الزيود

ح�����م�����زه ع�����دن�����ان رم���������س����ان حم���م���ود
رع����������د ������س�����ال�����ح حم�����م�����د ال����ع����م����ري
ع������ب������داهلل حم����م����د ح���������س����ن ال�������س���ب���ح

ع�������ال اح������م������د ع�����ل�����ي اح������م������د احل�������اج
ع����م����ر ا�����س����ام����ه م�������س���ط���ف���ى حم���م���ود

"حممدجربين" ادري�س زكريا  فار�س 
حممود " حممد خري " حممد العنيزان
اب���������و دوح ه�����ن�����د حم�����م�����د حم������م������ود 
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ا�سراء يون�س حممد اخلطيب

ا�سيل وليد حممد العب�سي

دعاء فريد احمد احللو

ا�سيل احمد حممد امل�ساقبة

حنني عماد حممود ابو عنزه

ر�سا احمد خلف الزيود

احمد ما�سي �سويلم احلراف�سه

ا�سماء مازن عو�س اجلمل

بتول جمال علي م�سفر

دميه تي�سري مرزوق حتامله

ا�سيل فخرى حمدان ال�سمادى

خالد �سفيان مو�سى ابو خ�سره

�سناء عادل يا�سني حموده

قسم التصوير الطبي كلية العلوم الطبية المساندة
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�سند�س م�سطفى احمد احلثناوى

جمد فوزي حممد ال�سراونه

�سروق �سليمان �سامل ابو دعاب�س

وتني يو�سف �سلمان ال�سقريات

�سوزان حممد عبدالرحمن ياغي

مروه �سابر لطفي ابراهيم

�سروق عمر مف�سي امل�ساقبة

وفاء نادر رم�سان اخلري�سه

تخ�ص�ص الت�صوير الطبي وال�صعاعي
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اح�����م�����د ي����و�����س����ف حم����م����د ال�������س���اي���ب
اخ������ال�������س م����������ازن ع����ق����ل����ه ال����زع����ب����ي
ال�����س��واك��رى اب���راه���ي���م  ع���زم���ي  اروى 
ال�����س��ل��ي��م اهلل  ع����ب����د  ج����ه����اد  ا�������س������راء 
ال��ه��ن��وف اح���م���د ���س��ل��ي��م��ان ال�����س��رح��ان
ام������اين ع���اط���ف اب���راه���ي���م اب�����و ���س��ل��ي��م
ان����������������وار ع������ق������ل اح�������م�������د ال�����������س�����الح
امي�������ان خ���ل���ي���ل حم���م���د اب������و م�����س��اع��د
ب�����ت�����ي�����ل اح��������م��������د ������س�����ع�����ي�����د �����س����ال����ح
ب��������������راءه اب������راه������ي������م خ����ل����ي����ل ح����م����اد
ب�������س���رى ح�����م�����دان اح����م����د اب������و ع���ن���زه
الطوالبه اهلل  �سيف  �سويلم  ب�����س��رى 
غ���ي���ث ��������س�������ربى  اهلل  ف�����ت�����ح  ب����������الل 
ت�������س���ن���ي���م حم����م����د ����س���ع���ي���د م���ل���ك���اوي
ج�����م�����ان�����ه ن����ع����ي����م ي�����ع�����ق�����وب ق����ا�����س����م
ح�������س���ام ح�����س��ني حم���م���د ال�����س��دي��ف��ات

ح�����ن�����ني ع����ي���������س����ى ع�����ل�����ي اخل���������س����ور
خ�������ت�������ام ح������م������د ع�������������واد ال������غ������وي������رى
دع�����������اء خ����ل����ي����ل ع�����ل�����ي ال����رم����ا�����س����ن����ه
ران������ي������ة اح�����م�����د خ�������س���ر ال�������س���ت���ي���وي
ال�����ف�����ق�����ه�����اء ع�������اي�������د  خ������ل������ف  رزان 
احل���ت���ام���ل���ه ����س���ل���ي���م���ان  حم���م���د  رزان 
رن�������������دا ج�������م�������ال اح�������م�������د م����ن���������س����ور
رن��������ني ف���ي�������س���ل حم����م����د ال�������س���و����س
ال������ب������زم �������س������وق������ي  حم������م������د  روان 
ذي����������اب ������س�����ل�����ي�����م  حم�������م�������د  روؤى 
ري���ن���اد حم��م��د ع��ب��د امل���ه���دى ال��ع��رم��ان
�����س����اج����ده ح�������س���ان خ����ال����د خ��ط��اط��ب��ه
���س��ج��ى حم��م��د ع��ب��د احل��م��ي��د ال��زي��ود
�سلمى بنت �سعد بن حممد القحطاين
�����س����م����ا حم�����م�����د ح���������س����ني ج����������اد اهلل
����س���ف���اء حم����م����ود ي���و����س���ف اخل��ط��ي��ب

ع�����ط�����ااهلل م�������س���ل���م م���ف�������س���ي ال���ت���ي���ار
ال�������س���ع���ود ع���ط���ي���ه  اهلل  ع���ب���د  ع���ط���ي���ه 
ع������م������ار م�����ع�����ن ������س�����ال�����ح ال���ن���ع���ي���م���ات
احل��ي��ارى الرحيم  عبد  �سامي  غ��ي��داء 
ف��������رات ك����ا�����س����ب �����س����امل ال���ع���م���ريي���ني
فيحاء عبد الرحمن عبد الهادى ابو رمان
ل����ي����ن����ا ������س�����ام�����ي ي�����و������س�����ف �����س����الم����ه
م������ال������ك ب�����ا������س�����م حم�����م�����د ع����ا�����س����ور
حم�����م�����د ط�������������ارق رف�������ع�������ت امل���������س����ن����ي
العمرى حممد  البا�سط  عبد  م��الك 
م����ي���������س ج������م������ال حم�����م�����د امل����وم����ن����ي
ن���������دى ري�������ا��������س ن�����ا������س�����ر ال���������س����اخ����ن
ه�����ب�����ه ه���������اين م�������س���ط���ف���ى امل����وم����ن����ي
����س���ل���م���ان اهلل  ع�����ب�����د  خ������ال������د  وع���������د 
رح����اح����ل����ه حم�����م�����د  ح���������س����ني  والء 
ي�������������زن ج��������م��������ال ع�������ل�������ي ال����ع����ي���������س����ى

قسم التصوير الطبي كلية العلوم الطبية المساندة
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قسم التغذية السريرية والحميات 

اأ. د. مراد احلويل
رئي�س الق�سم

د.�سهاد ابو موي�سد. هدى احلورايند. حممود ابو غو�س

م. ا�سالم ال�ساميد. نرمني العواد د.اأمني عليمات

كلية العلوم الطبية المساندة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

تخ�ص�ص التغذية ال�صريرية واحلميات

قسم التغذية السريرية والحميات 

زينب مو�سى �سليمان �سعد

ب������ت������ول ع�����ل�����ي ع�������ب�������داهلل امل�������زاي�������دة
رن���������اد ح�������امت حم����م����د ب����ن����ي ار����س���ي���د

ال���زغ���ول ع��ب��دامل��ح�����س��ن  اح���م���د  زهيه خليل حممد "ال�سو�س القوا�سمي"روؤى 
��������س�������م�������اح اح��������م��������د ع�������ل�������ي ع�����اي�����������س

ال���ق�������س���و����س ي����و�����س����ف  ج���ع���ف���ر  ع�����ن�����ان ف����ه����د ح���������س����ان ال�������س���ل���ي���ح���ات���������س��������اره خ�������ال�������د من��������ر ال����ت����ع����م����ريروان 

كلية العلوم الطبية المساندة

نداء عاطف م�سطفى الن�سا�س

اري��������������ج حم������م������د ح�����������رب ������س�����رح�����ان
ال���������س����ع����ي����د داود  اك���������������رم  ب��������ي��������ان 
ح�������ن�������ان ع������ل������ي �����س����ل����ي����م ع�����ري�����ق�����ات

رم���������اح ف���ه���ي���م حم�����م�����ود ع���ب���ي���د اهلل
�����س����م����اح رات���������ب حم����م����د ال���������س����رم����ان
فاطمه حممد عبدالكرمي عبدالكرمي

ف���ك���ت���وري���ا ن�������س���ر ف���ك���ت���ور ال���زغ���ل���ول

م���ي�������س���اء ب���������س����ام ح����اف����ظ اب�������و ال�����رب

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
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تخ�ص�ص التغذية ال�صريرية واحلميات
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

ا�سيل ايوب ابراهيم �سعد

انوار عواد حميدان الزيود

ت�سنيم ن�سال عزات نوفل

ا�سراء حممود �سعود املرايف

افنان امني حممد اخلطيب

ايه اكرم"حممد ر�سا" التميمي

حلى علي خليف ابو زيد

اروى عبداللطيف عقلة الزيود

ا�سيل طه علي ح�سن

انوار حممود احمد اجلعيدى

جمانه با�سل ح�سني احلروب

اماين مو�سى حممد الرمياوي

بتول غ�سان عي�سى ابو ال�سعود

حنني فوؤاد احمد ال�سمادى

قسم التغذية السريرية والحميات  كلية العلوم الطبية المساندة
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تخ�ص�ص التغذية ال�صريرية واحلميات
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

حنني حممد خالد ابوهالل

روان غالب عبد الرحيم ا�سود

�سروق زياد ن�سرى اليتيم

عرين ن�سال عبد اهلل طاف�س

ربى"حممد فهمي""حممد ابراهيم"فراح

�ساره �سالح حممود يو�سف

�سفاء نافذ �ساكر اجلعبه

غيداء احمد لطفي �سمعه

دميه اجمد حممد ابو عمران

رميا في�سل م�سلح اليماين

�سروق علي عبد الغني خطيب

عليا فهد حممد ح�سونه

ربى زاهي يو�سف ال�سايب

�سو�سن احمد فتحي خليل

�سهد ح�سن عبد اهلل اخلطيب

فرح ه�سام حممد ابو زيد

قسم التغذية السريرية والحميات  كلية العلوم الطبية المساندة
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ا�����س����راء ع��ب��د اهلل ا���س��م��اع��ي��ل ال��ل��ح��ام
ا�������س������الم حم�����م�����ود حم����م����د ال���دب�������س
ا������س�����م�����اء اب�����راه�����ي�����م ������س�����امل حم��م��د
ا�������س������ي������ل حم������م������د حم�������م�������ود ح���م���د
ال����������ني ��������س�������ربي ادي�������������ب ال�����ن�����م�����ري
اي�����������ات ج������م������ال ح�������ج�������ازى ادع����ي���������س
امي�����������ان ادي�����������ب حم�����م�����د ال���ع���ت���ي���ب���ي
ب�����������س�����رى ف������ري������د ع����ي���������س����ى ����س���اه���ني
���س��ل��ب��اي��ه اهلل  ع����ب����د  ه�������اين  ت�������س���ن���ي���م 
ح�����ن�����ني اح������م������د ع�����ب�����د احل���������ي زل�������وم

دان��������������ا ن������ا�������س������ر حم������م������د ع������ط������اري
دان�������ي�������ة ي�����ا������س�����ر ج������م������ال ال���ع���ل���ي���م���ي
دع���������اء ه�������اين خ���ل���ي���ل ال���������س����ح����رورى
دي�����ن�����ا ان����ي���������س ي����و�����س����ف ال�������وري�������دات
راي��������ه ف��������وزي اب�����راه�����ي�����م اخل���الي���ل���ه
رح����ي����ل حم����م����ود اب����راه����ي����م رب���اي���ع���ه
��������س�������اره ������س�����ائ�����ل حم������م������ود ع���������دوان
������س�����ه�����د ن�����ب�����ي�����ل اح��������م��������د ب����ل����ع����وط
����س���ي���م���اء اب����راه����ي����م ان�������ور ا���س��م��اع��ي��ل
البلوي" "احلبانني  لبنى خالد احمد 

مل����ي���������س ول������ي������د ������س�����اب�����ر ا����س���م���اع���ي���ل
م�����اج�����ده ا�����س����ام����ه ح�������س���ني احل������روب
م��ع��اوي��ه اب���راه���ي���م حم��م��د ال��غ��ن��ي��م��ات
م��������������ريا ح�������م�������د اح���������م���������د امل��������������رايف
م����ي���������س ن������زي������ه ح���������س����ني اخل���ط���ي���ب
ه��ب��ه ي��و���س��ف ع��ب��د ال��ف��ت��اح ع��و���س اهلل
الرحيم الدين عبد  �سعد  هديل بالل 
ي������������ارا حم�����م�����د اب�������راه�������ي�������م ح����م����زه
ي��ا���س��م��ني ع����ب����داهلل حم���م���ود حم��م��ود

تخ�ص�ص التغذية ال�صريرية واحلميات
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

لبنى وليد فايز علي

لني وليد حممد �سالمه

ملي�س رائد يو�سف ابراهيم

ندى"حممد عدنان"ربحي ب�سي�سو

ملى خالد رجا الدلعه

مالك مراد عزت هاللة

ملي�س حممود حممد متويل

يارا عامر حممد حمدان

قسم التغذية السريرية والحميات  كلية العلوم الطبية المساندة
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قسم العالج الطبيعي والوظيفي

د.عبد املجيد املالطي

د.ها�سم ابو طريه

د.هيفاء بطار�سةد.�سعد النع�سان

م.�سادن الب�ستنجي

د.فار�س ال�سمري

م.م�سطفى القي�سي

د.مهند حوامده
رئي�س الق�سم

كلية العلوم الطبية المساندة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

تخ�ص�ص العالج الطبيعي

قسم العالج الطبيعي والوظيفي

ب����ت����ول ج����م����ال اح����م����د اب������و ال�������س���ع���ود
عبداالله بن حمود بن علي ال�سمراين

ل����ي����ث ف���ي�������س���ل ارح������ي������ل ال����ب����داي����ن����هع������ل������ي اب��������راه��������ي��������م ع��������������ودة ح�������س���ن
م����ع����اذ �����س����امل ع���ب���دال���ك���رمي احل���ج���اج

ب��ن ودي���د اجلهني ب��ن ���س��الح  �سلطان 

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

عبد القادر عبد املح�سن ح�سني  العقيدات

ب���و����س���ي���امحمد ح�سام الدين "حممد عبداللطيف" كتانة ا  اب�����راه�����ي�����م حم����م����د  �����س����اب����ري����ن 

كلية العلوم الطبية المساندة
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قسم العالج الطبيعي والوظيفي كلية العلوم الطبية المساندة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص العالج الطبيعي

ا�سراء ح�سن اديب احلب�س

االء ابراهيم فرحات غيث

براءه فائد ناجي مو�سى

اخال�س نوا�س نواف جنم

ا�سراء فوزي ر�سيد القرم

ايه يو�سف عبد الرحيم النعريات

بيان ابراهيم علي الذويب

ابراهيم خليل الرم�سان

ا�سراء ف�سل حممد الغزاوى

ايثار كمال احمد الزعبي

بنان حممود حمدان الف�سيكات

ا�سالم جمال حمد القي�سي

بتول ب�سام عبد املجيد ابو ال�سنبل

ت�سنيم وائل �سليمان احليارى
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص العالج الطبيعي

حنني حممد عطا"الهريف البلوي"

ر�سا عبد املح�سن فار�س حماد

�سهى عبد النا�سر �سقري �سقري

ق�سي خليل حممد حماد

راما ع�سام عي�سى ح�سني

روؤى مامون �سعيد قطي�سات

فاطمه عبد الرحمن مفلح احلنيطي

مرام حممد احمد ابو عرقوب

دانيه �سالح �سليمان الهواو�سه

روال حممد عايد العمرى

غدير زياد عبد الوهاب امل�سرى

جمد ك�ساب �سامل اجلبور

رانيا عبد اهلل عجيل الزواهره

�ساجدة حممد م�سلح اخلزاعلة

فداء عبد الكرمي عبد املعطي ح�سن

منال حممد �سالح البطاط

قسم العالج الطبيعي والوظيفي كلية العلوم الطبية المساندة
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص العالج الطبيعي

نائلة �ساري عي�سى نزال

يارا ح�سام جراد القي�سي

هبه احمد يو�سف ح�سن

يا�سمني فاروق عبد الطيف ابو بكر

نور علي من�سور ابو عاليه

يا�سمني عبد احلميد �سالح عليان

هيا عبد اهلل عي�سى الربطه

يا�سمني حممد نظمي الربيعي

اح���م���د ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر حم��م��د ���س��ال��ح
�سمري اب���و  �سليمان  اب��راه��ي��م  ا���س��راء 
ا���������س��������راء ن����ع����ي����م ع�������ب�������داهلل ����س���ل���ب���ي
ا�����س����م����اء خ���ل���ي���ل ع�����م�����رو ال���ع���م���ري���ني
ا����س���ي���ل ا����س���م���اع���ي���ل حم����م����ود ال���ع���دم
اجم����������د ن�����������س�����ال ح���������س����ن����ي ح�������س���ن
ان�������������وار ح���������س����ني ح���������س����ن ع����ب����ي����دات
اوي�����������س م����ن����ري ح�������س���ني ال�������س���ع���اي���دة
اي��������������ات رائ��������������د اح�������م�������د ب�����ره�����وم�����ه
اخلوالدة �سليمان  املح�سن  عبد  امين 

ت�������ق�������وى ي������ون�������������س رف�������ي�������ق ي����ون���������س
ح���������س����ن ه���������الل ح���������س����ن م�������س���ط���ف���ى
ح�������ن�������ني ع�������م�������ر ف�������ه�������د ال������ه������ن������دي
خ������ال������د حم�����م�����د م�����و������س�����ى م�����ب�����ارك
ال�سوابكه ع��ب��د احل��اف��ظ  ف��ار���س  رغ���د 
����������س���������اره حم������م������د اح��������م��������د ع�����م�����رو
������س�����ه�����ري ج�������م�������ال ف�������������وزى ع���ي�������س���ى
ع����ادل ع���ب���دال���رزاق اخلطيب ف��اط��م��ة 
ف���������رح زي�����������اد خ����ل����ي����ل اب���������و خ�������س���ره
العكور اب��راه��ي��م  ال����روؤوف  م��ال��ك عبد 

حم������م������د زي�������������اد حم�������م�������ود ع����م����ريه
حم��م��د م���اج���د حم��م��د ك��ع��ب��ه ع��ومي��ر
حم�����م�����د ي�����و������س�����ف ح���������س����ن �����س����م����اره
م�������ع�������اذ حم������م������د ي������ع������ق������وب داق�����������ور
م���ي���ار حم���م���ود ع���ب���د اهلل خ��ري�����س��ات
جن������الء جم������دي ج�������ودت اب������و م��ي��ال��ه
ن��رم��ني ف����وزي م��و���س��ى ف����وزي �ساهني
ه�����������دى حم������م������د زك�����������ي اخل�������ال�������دي
ه��������ي��������ا ج���������م���������ال اح���������م���������د ج�����������راب
و����س���ام ع��ب��د ال��رح��م��ن اح��م��د ال��دب�����س

قسم العالج الطبيعي والوظيفي كلية العلوم الطبية المساندة



346

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص العالج الوظيفي

النا ب�سام قا�سم عابورهاخال�س ناجح عطا العجورى ا�سيل احمد"هندي حت�سني"القا�سي

ه������دي������ه خ������ال������د �������س������امل امل����الح����ي����مم������ع������ن ع��������������زام خ�����م�����ي�����������س م����و�����س����ىعال عالء "حممد وا�سف" الد�سوقي

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

خالد منر خالد الريفي

ي��ح��ي��ىج�������ه�������اد حت�����������س�����ني ح�����������س�����ن ه������ادي������ه اهلل  ع����ب����د  ع����������ادل  ف����اط����م����ه 

قسم العالج الطبيعي والوظيفي كلية العلوم الطبية المساندة
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تخ�ص�ص العالج الوظيفي
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

رزان وليد عبد اللطيف حمام رغد حممد خليل ال�سامياميان عواد �سلمان الهواو�سه

روان فوؤاد ح�سن جابر

مها حممد حممود ابراهيم

�سايل داود مو�سى ال�سواوره

هدى زهدي حممد الرازم

رميا �سمري عبد العزيز الغوله

ن�سرين طلعت ح�سن ال�سوامله

عزيزه حممد ا�سماعيل �سيف

يا�سمني ا�سماعيل ح�سن العامل

قسم العالج الطبيعي والوظيفي كلية العلوم الطبية المساندة
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تخ�ص�ص العالج الوظيفي
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

ا�������س������الم ج�����ربي�����ل م����و�����س����ى ي���و����س���ف
ال��������زي��������داين غ�������������ازي  ��������س�������ايف  االء 
ال�������ه�������ام زي������������اد �������س������ربى امل���������س����ري
ام�������اين حم���م���د ����س���ال���ح احل���راح�������س���ة
امل جواد عبد اهلل "جماهد التميمي"
ان������وار حم��م��د ع�����وده اهلل ال��ب�����س��اب�����س��ه
اي��ن��ا���س ع����واد ع��ب��د ال��ك��رمي ال��ع��وام��ل��ه
ح����ذي����ف����ه �����س����وك����ت حم����م����د م�����س��ل��ح
البال�سمه اك���رمي  ف���وؤاد  ال��دي��ن  ح�سام 
ح�����ن�����ني ا������س�����ام�����ه حم������م������ود ����س���ن���ج���ق

رب���������ى ������س�����ال�����ح ع������������وده اب���������و ح����م����اد
رح�����م�����ه اب�����راه�����ي�����م جن����ي����ب ال����ب����ات����ع
رن������ني ب���ا����س���م ف���ت���ح���ي اي������و ����س���اوي�������س
ال����ق����ط����ي����ف����ان م������رج������ي  رزق  رمي���������ا 
������س�����اره ع�����دن�����ان ع���ي�������س���ى ال������داودي������ه
���������س��������اره حم�����م�����د م�����و������س�����ى احل����ي����ح
كوك�س ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  م�سطفى  ���س��ن��ار 
ع���ائ�������س���ه ع�����و������س ح�������س���ن اخل���ط���ي���ب
ع����ب����ري ي����و�����س����ف اب�����راه�����ي�����م ال��ث��ل��ج��ي
ع����ل����ي����ا خ�����ل�����ف حم������م������ود ال���ك���ع���اب���ن���ه
الن���������ا حم�����م�����د حم������م������ود ال�����ن�����اط�����ور

مل���������ي���������اء ن�������ا��������س�������ر ��������س�������وك�������ت ع����م����ر
ل������ي������ن������ا حم�������م�������د ع�������م�������ر ح�������م�������دان
حم�����م�����د امي���������ن حم�����م�����د احل���������س����ون
ال�سيخ اب��و  العزيز ح�سني  م��روى عبد 
م�����ن�����ار اح�����م�����د م�������س���ط���ف���ى ع���وي���ن���ات
م��������ن��������ار ع������م������ر اح��������م��������د ال�����ظ�����اه�����ر
جنالء بنت ابراهيم بن عيد البوعينني
ن�������ور ع����ل����ي م�������س���ط���ف���ى ال���رح���اح���ل���ه
ه�������ب�������ه م�����������������ازن ������س�����ل�����ي�����م زي�������دي�������ه
ه�������ي�������ا خ���������ال���������د حم�������م�������د ف�������ار��������س

قسم العالج الطبيعي والوظيفي كلية العلوم الطبية المساندة
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ا���������س��������راء اح������م������د ع�����ل�����ي اب���������و ����س���ت���ة
ا�����س����ي����ل ق����ا�����س����م حم����م����د اب�������و ����س���ق���ره
ام�������اين زي�������اد ع���ب���د ال���رح���م���ن ع���الن

�������س������ارة م�������س���ط���ف���ى ط������ه ال����ن����وب����اين
ربابعة ال��ق��ادر  عبد  عبدال�سالم  لينا 
حم������م������د اح��������م��������د حم������م������د ق���م�������س

حم�����م�����د ������س�����ال�����ح ن�������وم�������ان اجل�����ب�����ور
حم���م���د ه�������س���ام ب��ه��ج��ت ال�����س��ام��رائ��ي
ن�����س��ري��ن حم��م��د ع��ل��ي ال��ه��ي��م�����س��اوي

خريجو الماجستير

تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

خريجو الف�صل الأول  2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

ال�سرحانت�����ذك�����ار خ���ل���ي���ل ع�����ب�����داهلل اجل�����ب�����ارات طليفيح  حممد  عالءالدين 

خ����ل����ي����ف����ة ح�������������س������ن  ن���������ائ���������ل  ال�����س��وي��اتروان  ب���رك���ات  ���س��ب��ح��ي  �سل�سبيال 

ب�������الل رب���������اح ق����ا�����س����م ع����ب����د امل�����وج�����ود
ك��م��ال ج��ه��اد ك��م��ال ال��ف��راح��ن��ه حجاوي

ل���ب���ن���ى حم���م���د " جن������ار ال���ت���ي���ن���اوي "
ن������������دى ن���������������واف حم��������م��������ود ع���ي�������س���ى

ه��������������اين خ�����م�����ي�����������س ي�������و��������س�������ف امل�����������س�����احل�����ة

ا�سامة جرب م�سطفى م�سطفى

هبة عبداللطيف قا�سم ن�سار

�سيماء منري م�سطفى علي فاطمة �سليمان اخلالد�سماء  ابراهيم نوار الغري�سي

كلية العلوم الطبية المساندة
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كلية الموارد الطبيعية والبيئة

اأ.د. فايز احمد
عميد الكلية

د. نزار احلموري
نائب العميد

د. �سياء الرو�سان
م�ساعد العميد
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كلية الموارد الطبيعية والبيئة

النبذة:
الإ�سرتاتيجية والتنموية والتنفيذية على  املوارد الطبيعية والبيئة للم�ساهمة يف اخلطط  ت�سعى كلية 
امل�ستوى الوطني ملعاجلة امل�ساكل البيئية من خالل و�سع خطة تنفيذية تهدف اىل اإعداد كوادر موؤهلة 
ومزودة بالتقنيات احلديثة للتعامل مع امل�ساكل البيئية والتو�سع يف املوا�سيع البيئية املختلفة. بال�سافة 
اىل تطوير البنية التحتية التي يتطلبها البحث العلمي من جتهيز املختربات العلمية بالأجهزة واملواد 
التي يتطلبها. اإ�سافة اإىل اأنها ت�ساهم يف زيادة الوعي البيئي من خالل البحث العلمي التطبيقي واإقامة 
الندوات وور�سات العمل املتخ�س�سة وال�ست�سارات الفنية املتخ�س�سة لكل من القطاعني العام واخلا�ص. 
اإ�سافة اإىل الهتمام يف ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف الإنتاج الزراعي و مكافحة الت�سحر وا�ستك�ساف 

املوارد املعدنية والطبيعية.

وياأتي ان�ساء الكلية كموؤ�س�سة علمية �ساملة -  ت�سم يف مفهومها جميع املوارد الطبيعية والزراعية واملائية 
والنفطية واملعدنية والبادية والتنوع احليوي وغريها - ك�سرورة ا�سا�سية ت�سعى اىل ال�ستخدام المثل 

وامل�ستدام للموارد الطبيعية دون الخالل بالتوازن البيئي الفريد لالأردن. 
امل�ستوى املحلي  الكليات الفريدة على  الها�سمية من  املوارد الطبيعية والبيئة يف اجلامعة  وتعتري كلية 
والقليمي والتي حتوي برامج درا�سية متكاملة تركز على ا�ستخدام التقنيات احلديثة مبا يف ذلك نظم 
هامة  كو�سائل  اللكرتوين  والتعليم  املعلوماتية  وال�سبكة  بعد  عن  وال�ست�سعار  اجلغرافية  املعلومات 
للتقومي واملتابعة والتخطيط امل�ستدام لتنمية املوارد الطبيعية واملحافظة على البيئة بحيث تكون رافداً 

مهما ملتطلبات ال�سوق املحلية والعربية والعاملية.
يوجد يف الكلية ثالثة برامج تدري�سية على م�ستوى البكالوريو�ص وهي:-

املياه  اإدارة  يف  بكالوريو�ص  والبيئة،  الأرا�سي  اإدارة  يف  بكالوريو�ص  والبيئة،  اجليولوجيا  يف  بكالوريو�ص 
والبيئة.               

"اجليولوجيا التطبيقية" التابع لق�سم علوم الأر�ص والبيئة  برنامج ماج�ستري يف  اأي�ساً  وتقدم الكلية 
وبرنامج ماج�ستري يف "علوم البيئة واإدارتها" التابع لق�سم اإدارة املياه والبيئة، ويطرح ق�سم اإدارة الأرا�سي 

والبيئة برنامج ماج�ستري يف " الأرا�سي اجلافة والتغريات املناخية".  
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أهداف الكلية:
• بناء برامج اأكادميية متكاملة على م�ستوى البكالوريو�ص والدرا�سات العليا حلماية البيئة والإن�سان 	

يف  للعمل  الطبيعية  املوارد  وتنمية  واإدارة  والتعليم  التخطيط  جمالت  يف  متخ�س�سني  ولإعداد 
املوؤ�س�سات ال�سناعية ويف مراكز البحوث والدرا�سات البيئية والهيئات ال�ست�سارية املحلية والدولية. 

• تنمية املهارات والقدرات الأ�سا�سية التي يحتاجها الدار�سون يف جمالت اجليولوجيا واإدارة الأرا�سي 	
واملياه والبيئة. 

• علمية 	 برامج  خالل  من  واملتداخلة  املتعددة  العلمية  املجالت  بني  الربط  على  الدار�سني  تدريب 
م�سرتكة بني تخ�س�سات اأق�سام الكلية والكليات العلمية الأخرى. 

• اجليولوجية، 	 واملعلومات  البيانات  وتف�سري  وحتليل  وتلخي�ص  جمع  على  الدار�سني  قدرات  تنمية 
البيئية، املائية والزراعية، با�ستخدام التقنيات احلديثة. 

الكادر األكاديمي واإلداري:
متتاز الكلية بوجود نخبة من اأع�ساء هيئة التدري�ص بقدرات علمية وتربوية عالية ذات نوعية تن�سجم مع 
احلاجة الفعلية للبناء التنموي للحد من الآثار ال�سلبية لبيئة الأردن ولإدارة امل�ساريع البيئية والتنموية 
وامل�ساهمة يف ا�ستك�ساف وا�ستثمار املوارد الطبيعية والزراعية واملحافظة عليها. ويبلغ عدد اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية يف الكلية )22( ع�سواً و)3( حما�سر مب�سمى مدر�ص م�ساعد و)8( فني خمترب وي�ساندهم 

كادر اإداري مكون من )8( ع�سواً.

مختبرات الكلية:
ت�سم الكلية )14( خمترباً حديثاً ومتطوراً يف جمالت ال�ست�سعار عن بعد واأنظمة املعلومات اجلغرافية 
اجليولوجيا  و  امل�ستحاثات  و  وال�سخور  املعادن  و  والزلزل  التطبيقية  اجليوفيزياء  و  اجليوكيمياء  و 
الرتكيبية و كيمياء الرتبة البيئية و فيزياء الرتبة البيئية و ميكروبيولوجيا الرتبة واملياه و خ�سوبة 
الرتبة وتغذية النباتات و علم الرتبة البيئي وطبقات و�سخور ر�سوبية و جيولوجيا عامة. كما تت�سمن 
الكلية )اأ( الور�سة اجليولوجية والتي تخدم طالب واأع�ساء الهيئة التدري�سية يف كليات الهند�سة والعلوم 
اأمام  اأبوابه  يفتح  الذي  اجليولوجي  املتحف  للكلية، )ب(  ا�سافة  والرتاث  لل�سياحة  رانيا  امللكة  ومعهد 
طلبة اجلامعة واملدار�ص من املحافظات املختلفة، )ج( خمتربات الو�سائل التعليمية حيث ي�سمل )53( 
حديثة  حمطة  )هـ(  التكتونية،  احلركات  لر�سد   GPS حمطة  )د(  املبا�سر،  للتدري�ص  حا�سوب  جهاز 

ومميزة لر�سد الزلزل تعمل على مدار ال�ساعة.

كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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م�ستقطبة  جماهر  بع�سرة  الكلية  تزويد  اإىل  اإ�سافة  ال�سينية  احليود  بجهاز  الكلية  تزويد  مت  وحديثاً 
)عادية وعاك�سة( اخلا�سة بتمييز املعادن وال�سخور واخلامات حيث ت�ستخدم لأغرا�ص التدري�ص والبحث 
العلمي. وت�سعى الكلية يف كل عام اىل التزود باحدث الجهزة والتقانات التي متكنها من اجراء البحوث 

العلمية املتميزة وتدريب الطلبة على احدث ما تو�سل اليه العلم من معدات وجتهيزات.

مشاريع الكلية والطموحات المستقبلية:
• والعمل 	 واملائية،  الطبيعية،  اجليولوجية،  امل�سادر  ا�ستثمار  جمالت  يف  التطبيقية  البحوث  اإجراء 

على اإيجاد احللول البيئية للم�ساكل املرتبطة بالن�ساطات الزراعية وال�سناعية واحل�سرية املختلفة. 
• عقد الدورات وور�ص العمل التدريبية لزيادة كفاءة العاملني يف القطاعني العام واخلا�ص يف املجالت 	

املذكورة اأعاله. 
• اإجراء الدرا�سات ال�ست�سارية لقطاعي النتاج واخلدمات وذلك من خالل التعاون مع كل من مركز 	

ال�ست�سارات والدرا�سات وخدمة املجتمع ومركز الدرا�سات البيئية يف اجلامعة. 
• اإن�ساء قواعد بيانات ومعلومات عن اإدارة الأرا�سي واملياه والبيئة يف منطقة الزرقاء.	
• طرح برنامج فريد ومميز للدكتوراه يف جمال املوارد الطبيعية وا�ستدامتها يخدم املجتمع الأردين 	

والعربي والعاملي.

كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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جمل�س الكلية

اأ.د. فايز احمد
اأ.د. عيد الطرزي
اأ.د. علي الناقة

د. نزار احلموري
د. �سياء الرو�سان
د. حممد القنة

د. خالد بني ملحم
د. م�سدوق التاج

د. �سليمان الكوفحي

فنيو وم�شرفو املختربات
طارق الب�سيتي
رمي ال�سعيبي
عمران مر�سد

هناء النونه
ر�سيد عودات
وفاء العرقان

اينا�ص ال�سحيم
مي�ص الظاهر

الي�سار الزواهرة

االداريون
رائد اخلاليلة
اإلهام اخلوالدة

فادية عوابدة
خالد اأدهيثم

رمزي اخلوالدة

�سهى الطنيب
رانيا �سالح

كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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د. م�سدوق حممد التاج
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�ص الق�سم

قسم علوم االرض والبيئة

اأ.د. اأحمد عبد احلليم املالعبة
اأ�ستاذ

اأ.د. عي�سى حممد  خملوف
اأ�ستاذ

اأ.د. عيد عبد الرحمن الطرزي
اأ�ستاذ

اأ.د. فايز يعقوب ال�سيد اأحمد
اأ�ستاذ

د. نزار عطا اهلل احلموري
اأ�ستاذ م�سارك

كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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قسم علوم االرض والبيئة

د. فاتن م�سطفى ال�سليتي
اأ�ستاذ م�ساعد

م. جعفر �سعدي ابورجب
مدر�ص

م. خالد عبد الكرمي الزواهرة
حما�سر متفرغ

د. قاهر نواف القا�سي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خليل حممد خ�سر
اأ�ستاذ م�سارك

كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة

قسم علوم االرض والبيئة

�سرياز �سالمة نزال العفي�ساتدميا �سليمان �سحاده ابوقديري هيا ح�سني علي البطاينة�سهد خالد ابراهيم الطوالبة

ــــــي قــــطــــيــــ�ــــســــات تــــــــــــال عــــــــامــــــــر عــــــل
حــنــان ا�ــســمــاعــيــل عــبــد الــقــادر اخلـــراز
الـــــزعـــــاتـــــرة حمــــمــــد  جــــمــــيــــل  روان 
�سند�ص "حممد خري" عبده ال�سالتي

ــــــــــو نــــعــــاج �ـــــســـــفـــــاء منــــــــر تـــــــركـــــــي اب
�ـــســـهـــيـــب خـــلـــف �ـــســـلـــيـــمـــان احلــيــ�ــســة
حمــــمــــد �ــــســــحــــدة حمــــمــــد املـــلـــيـــحـــات
ــلــيــمــان احلــنــاحــنــة ممــــــدوح بـــ�ـــســـام �ــس

نـــــاديـــــة احــــمــــد مـــفـــ�ـــســـي اخلـــزاعـــلـــة
ـــيـــل ابــــراهــــيــــم هــــبــــه مـــ�ـــســـطـــفـــى خـــل
هــــديــــل عـــــطـــــااهلل عــــــــودة اخلـــــوالـــــدة
و�ــــســــن ابــــراهــــيــــم حمـــمـــد الــ�ــســطــرى

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

ــــهــــيــــل احـــــــمـــــــد زهــــــــــران احـــــــمـــــــد �ــــس
العجالني عــبــداحلــافــظ  �ــســاكــر  اريــــج 
امـــــــــــــــل حمــــــــمــــــــد ذيـــــــــــــــب خـــــريـــــ�ـــــص
ايـــــــــهـــــــــاب مــــــــــــــــــروان زكــــــــــــي احـــــمـــــد

�ـــســـلـــطـــان مـــــــــــروان مـــــعـــــذى قـــمـــا�ـــص
�ــــــســــــروق حمــــمــــد مــــو�ــــســــى �ـــســـمـــحـــان
�ـــســـبـــا �ـــســـمـــري حمــــمــــد الـــبـــ�ـــســـيـــوين
عــــبــــداهلل اميـــــن ابـــراهـــيـــم الـــعـــجـــاوى
عــــــلــــــي مــــــــــــــــروان عــــــلــــــي الــــقــــيــــ�ــــســــي

كــــامــــل مــــاهــــر حمــــمــــد الـــنـــابـــلـــ�ـــســـيـــة
مـــــــــروان �ـــســـالـــح احــــمــــد الـــنـــعـــيـــمـــات
معتز باهلل ابراهيم عبد الرحيم النادي
مــــوؤمــــن مــــاهــــر مــ�ــســطــفــى خــلــيــفــات

روؤى نافز حممد ريان

كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة

ا�ــــــســــــراء مـــو�ـــســـى ر�ـــســـيـــد اخلـــاليـــلـــة
ال�سي�ساين الدين"  "عز  نبيل  امــنــة 
اميـــــــــان غـــــــــازى احـــــمـــــد الـــــقـــــرارعـــــة

حــــــنــــــني بـــــــــركـــــــــات �ــــــســــــامــــــي عـــــــــرار
الـــــ�ـــــســـــاعـــــر حمــــــمــــــد  نـــــبـــــيـــــل  رمي 
ال�سرفاء عايد  كرمي"  "حممد  كوثر 

مــــــــــــــــرام خــــــــالــــــــد حمـــــــمـــــــد حــــ�ــــســــن
الأعـــــــــور اهلل  فـــ�ـــســـل  فـــهـــيـــم  هـــــــاين 
يـــــا�ـــــســـــمـــــني عــــــمــــــاد حمــــــمــــــود عـــ�ـــســـا

نارميان نائل ماجد م�سعلروان حممد علي خ�سر عال خليل عثمان عواد

براء امين م�سطفى ح�سني اميان نا�سر احمد الحمد

قسم علوم االرض والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

احمد مو�سى ليف ابو حامد

بلقي�ص عبد الغني عبد املهدى طريف

�سامة م�سهور خلف البوات

مالك عبد احلليم م�سطفى احلوامدة

الهام غازى فرحان الزواهرة

دعاءالدين نعيم عبد العزيز �ستيه

غيداء حممد �ساكر طه

نور طاهر جميل الرفاعي

الهام خالد حممود �سمري

بيان اياد عبد اجلليل النعيمات

عامر عبد العزيز ليف اخلليفات

نوال حممد هالل احلربي

ب�سار نزار عبدة املدادحة

روان توفيق حممد �سمور

حممود ح�سني عبد املجيد العالمي

هيا حممد ابراهيم احمد

قسم علوم االرض والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

ــــان احــــــــــــالم اميـــــــــن مـــــو�ـــــســـــى دعــــ�ــــس
اميــــــــــــــــان خــــــلــــــيــــــل جــــــــــرب �ـــــســـــالمـــــة
اميـــــــــان �ــــســــالمــــه فــــــــالح الــــ�ــــســــرديــــه
ـــاعـــيـــد ـــس ـــ� بـــــا�ـــــســـــل حمـــــمـــــد خـــــلـــــف امل
بـــ�ـــســـرى مــ�ــســطــفــى عــــــودة حـــــرز اهلل
تـــــ�ـــــســـــنـــــيـــــم نــــــــايــــــــف حـــــــــــــرب ربــــــــــاع
جعفر عبد اللطيف عبد الرحمن الزواهره
الــبــ�ــســيــتــي عـــبـــد اهلل  يـــو�ـــســـف  دعـــــــاء 
ذكــــريــــات حمــمــد �ــســاكــر الــفــطــافــطــة

را�ــــســــد حمـــمـــد حــــمــــدان الــقــطــيــفــان
ربــــــــــــى نــــــبــــــهــــــان �ـــــســـــعـــــيـــــد خـــلـــيـــفـــه
رهـــــــــــــام احـــــــمـــــــد جـــــمـــــيـــــل الـــنـــتـــ�ـــســـة
رهـــــــف احــــمــــد عــــبــــد الــــغــــفــــار مــعــمــر
ـــــدوي ـــــب ــــــروق حـــــمـــــدي كـــــمـــــال ال ــــــس �
عــــبــــداهلل مـــعـــن عــــبــــداهلل ابـــــو ذوابـــــة
فـــاطـــمـــة مــــانــــع �ــــســــامل احلـــمـــيـــديـــني
فـــ�ـــســـايـــل �ـــــســـــامل حـــــامـــــد الـــ�ـــســـرعـــة

حمــــــمــــــد مـــــــاجـــــــد عـــــــــــــواد الـــــــزبـــــــون
مــــــــرمي عـــــايـــــد حمــــمــــد الـــفـــ�ـــســـالت
مـــيـــ�ـــســـون احــــمــــد حمــــمــــود الــعــا�ــســي
الــ�ــســوابــكــه جنـــــود عـــبـــد اهلل حمـــمـــد 
هـــــــــبـــــــــة رفـــــــــــيـــــــــــق حمـــــــــمـــــــــد حـــــمـــــد
هـــبـــة عـــ�ـــســـام عــــو�ــــص احلـــرا�ـــســـيـــ�ـــص
ـــــف الــــــزغــــــول ـــــي يـــــو�ـــــس هــــــديــــــل عـــــل
اخلاليلة اهلل  �سيف  ابراهيم  وجــدان 
احـــــمـــــد حمـــــــمـــــــود  يــــــو�ــــــســــــف  ولء 

قسم علوم االرض والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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قسم إدارة المياه والبيئة

د. خالد بني ملحم
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سالح الدين جرب
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�ص الق�سم

اأ. د. علي الناقة
اأ�ستاذ

د. حممود اأبو اللنب
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سياء الرو�سان
اأ�ستاذ م�ساعد

م. حممد جابر د. ب�سام مريان
اأ�ستاذ م�سارك

كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص اإدارة املياه والبيئة

ا�ـــــســـــيـــــل بـــــ�ـــــســـــام زكــــــــــي ابــــــــــو عـــبـــيـــد
امــــيــــنــــة عــــلــــي حمـــــمـــــود احلـــنـــيـــطـــي
ايـــنـــا�ـــص احـــمـــد ا�ــســمــاعــيــل الــ�ــســرمــان
بــــيــــان ابـــــراهـــــيـــــم �ــــســــامل احلــــوامتــــة

تـــ�ـــســـنـــيـــم منــــــر ا�ــــســــعــــد ابـــــوالـــــذهـــــب
الأعــــــــــور اهلل  فــــ�ــــســــل  فــــهــــيــــم  رامــــــــــا 
ــلــيــمــان بـــ�ـــســـام �ـــســـدقـــي الـــزعـــاريـــر �ــس
عــــــــــدي نــــــايــــــف مـــــ�ـــــســـــهـــــور العــــــــــور

مـــــنـــــار حمــــمــــد حـــ�ـــســـني الـــغـــريـــ�ـــســـي
ـــــــر منـــــــــــر الــــــ�ــــــســــــاعــــــر ـــــــس ـــــــا� نــــــــــــــور ي
هـــــال حمـــمـــد ابــــراهــــيــــم احلـــــوامـــــدة
يــــو�ــــســــف زهــــــــري يــــعــــقــــوب الــــنــــاظــــر

ا�سيل حممد عبد القادر الربابعه

رحمة علي احمد عفانة

بيان �سعود ر�سوان اخلراب�سة

منال حممود عبد اهلل كافيه

اماين �سالح حممد قوقزة

لني جالل �سبحي "احلاج بدار"

ح�سام �سامي حممود املو�سى

هيا ن�سرى علي املومني

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

ـــــم ـــــي ت حمــــــــــمــــــــــد  اميــــــــــــــــــــن  مــــيــــثــــاق تـــيـــ�ـــســـري حــــ�ــــســــني حــــمــــدانمــ�ــســبــاح ا�ــســمــاعــيــل احـــمـــد حـــمـــدانالء 

رحمة علي ابراهيم ابو جابر

قسم إدارة المياه والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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اريـــــــــــج عـــــ�ـــــســـــام �ـــــســـــدقـــــي حـــــمـــــدان
الــــعــــنــــود عــــمــــاد حمـــمـــد الـــ�ـــســـمـــادي
ايــــــــــــــــات نــــــ�ــــــســــــر حــــــ�ــــــســــــن الــــــــــرتك
بــــــا�ــــــســــــل عـــــــــــــواد هـــــــــــالل احلـــــ�ـــــســـــان

ــــهــــى احـــــمـــــد ــــت ــــس تـــــــــــال حـــــبـــــيـــــب مــــ�
خـــديـــجـــة احــــمــــد حمـــمـــد الـــيـــعـــقـــوب
التميمي الــعــزيــز  عــبــد  نــا�ــســر  روان 
�ــســجــى ظــافــر عــبــد الــكــرمي اجلــــزازي
�ــــســــحــــر احــــــمــــــد قـــــا�ـــــســـــم اخلــــــالــــــدي

�ـــــســـــروق حمــــمــــود خـــلـــيـــل الـــلـــهـــواين
مـــهـــنـــد جـــــــالل حمــــمــــد الــــنــــجــــداوي
ــــــف الــــقــــطــــب ــــــري ــــــس ـــــل � ـــــي ـــــب نــــــــــــور ن
هـــبـــة عــــمــــاد ا�ـــســـعـــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن

تخ�ص�ص اإدارة املياه والبيئة
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

منار ب�سام فريد حدادقي�ص ممدوح م�سرف اجلفريات وليد حممد خليل"ال�سيد احمد"مروان هيثم زهدى قا�سم

قسم إدارة المياه والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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�سالح �سعيد"  "حممد  موفق  ا�ــســراء 
ال�سليحات اجلليل  عبد  يا�سر  امــاين 

تـــــهـــــاين حمـــــمـــــود عـــــبـــــود الــــغــــويــــرى
حــــــــــــــــال احـــــــــــــمـــــــــــــد فـــــــــــــالـــــــــــــح طــــــه
رعـــــــــــد نــــــــــــــادر يــــــعــــــقــــــوب الـــــعـــــبـــــوي

�ـــــســـــمـــــاح ابـــــــراهـــــــيـــــــم عـــــيـــــد حـــ�ـــســـن
حمــــمــــد فـــ�ـــســـيـــل حــــمــــد الـــعـــلـــيـــمـــات

تخ�ص�ص اإدارة املياه والبيئة
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

اجمد عطا احمد خمي�ص

�سارة عبد اهلل ح�سني الك�سبة

الء ثلجي �سليم ال�سعودي

اية �سعيد داود ابو عزب

عبداهلل وليد علي ابو جابر

ا�سامة عبد الرحمن يو�سف �سخرية

انوار ح�سن احمد مو�سى

�سلطان ا�سامة فريد عف�سة

دعاء حممد عبد اجلواد الطيطي

ليلى"حممد خريى"جابر ذوابة

قسم إدارة المياه والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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قسم إدارة االراضي والبيئة

د. حممد اإبراهيم القنة
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�ص الق�سم

د. خلود يو�سف م�سعل
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد علي �سالحات
اأ�ستاذ م�سارك

د. فاخر جرب العكور
اأ�ستاذ م�سارك

د. جوان ح�سني عبيني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سلمان �سيف اهلل الكوفحي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. احمد عبد النبي احلموري
اأ�ستاذ م�ساعد

م. �سريين ابو �سمري
حما�سر متفرغ

كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص  اإدارة الرا�صي واملياه

ليلى ح�سن ابراهيم ابو جنا ابت�سام حممد زعل الغواطنة

دعـــــــــــاء رائـــــــــــد حــــ�ــــســــن الـــــــرطـــــــروط
الــــعــــ�ــــســــاف عـــــــــــودة  يـــــو�ـــــســـــف  روان 
الـــ�ـــســـوابـــكـــة عــــبــــداهلل  �ــســلــيــم  روزان 

�ــــــســــــارة عـــطـــيـــة حمــــمــــد الـــهـــبـــاهـــبـــة
ــلــمــان �ـــســـفـــيـــان �ـــســـلـــيـــمـــان فــــالــــح الــ�ــس

لـــــــيـــــــنـــــــاد هــــــيــــــكــــــل مــــــفــــــلــــــح فــــــــــراج
مـــ�ـــســـطـــفـــى حـــ�ـــســـنـــي حـــ�ـــســـن �ـــســـالـــح
نـــــــــور �ـــــســـــالـــــح مـــــو�ـــــســـــى الـــــغـــــويـــــري

قسم إدارة االراضي والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص  اإدارة الرا�صي واملياه

جرب احمد جرب الطهراويانوار جمعة حممد ال�سوابكة

روان"حممد في�سل"رباح الرجبيرمزي احمد عطا اهلل الدحيات رند خالد يو�سف من�سور

�سهد حممد مقبل �سليمزينب عبد ال�سالم حممود الطاهر �سابرين �سابر حمد اهلل العي�سات�سند�ص حممود احمد اخلطيب

مرام وحيد علي عليانغاليه نا�سر غازي"حممد احلاج" مها يا�سر ابراهيم جوهرفرح"حممد غ�سان"ربحي ب�سي�سو

قسم إدارة االراضي والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص  اإدارة الرا�صي واملياه

هيا ه�سام حممد اجلودةنعمت حممود عبد الرحمن حنون يارا جمال هارون ع�سافنور راقي حمد اهلل �سقور

ـــــمـــــاء فــــــريــــــد احــــــمــــــد اجلـــــبـــــايل ـــــس ا�
الـــــهـــــام عـــيـــ�ـــســـى حمـــمـــد الـــ�ـــســـخـــاتـــرة
انــــــ�ــــــص خــــــالــــــد خــــلــــيــــل الــــ�ــــســــوبــــكــــي
اميـــــــان حمـــمـــد �ـــســـلـــيـــمـــان اخلــطــيــب
حــــــمــــــزة هــــــايــــــل عــــيــــ�ــــســــى الــــفــــقــــهــــاء
حــــنــــني عــــاطــــف مـــ�ـــســـطـــفـــى عــــبــــادي
ـــيـــنـــي رنــــــــــا كــــــــــرمي حمــــــمــــــود احلـــ�ـــس

مــــ�ــــســــة �ـــــــــســـــــــالح  غــــــــــــــــــازي  رول 
نـــ�ـــســـري ابــــــــــــو  جـــــــــرب  فــــــــايــــــــز  رمي 
�ــــــــســــــــالم حمــــــــمــــــــود احــــــــمــــــــد مـــعـــال
�ــســذى عــبــد احلــكــيــم نــايــف الــرفــاعــي
�ــــســــاحلــــة هــــــــاذل مـــفـــ�ـــســـي الــ�ــســلــيــم
ابــــوعــــزام عــــامــــر غــــالــــب �ـــســـيـــف اهلل 
الطنطاوي يو�سف  عبداملهدي  عــالء 

ـــــــدور ـــــــب قـــــ�ـــــســـــي رائــــــــــــــد احـــــــمـــــــد ال
ـــمـــيـــح امـــــطـــــري املــــطــــارنــــة جلــــــني �ـــس
لــــيــــنــــة حمــــــمــــــود حمـــــمـــــد املــــومــــنــــي
حممد م�سطفى ممدوح عبد احلميد ال�سلطي
ابــــو ح�سي�ص مــيــ�ــص حمــ�ــســن حمــمــود 
ـــان �ــســمــريــن مـــيـــمـــونـــة حمـــمـــد حـــ�ـــس
وعــــــد بـــــرهـــــان ابــــراهــــيــــم حـــراحـــ�ـــســـة

قسم إدارة االراضي والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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اماين جابر ر�سوان ابو رمان بيان �سمري فوؤاد من�سورابراهيم حممود ابراهيم العمري

ت�سنيم حممد ح�سني الق�ساة

زينه حممد علي حافظ النابل�سي

رحمة عمر حممد امل�سند

مالك احمد عبد اهلل احلنيطي

حذيفه حممود حممد الغرايبه

فاطمة نبيل �سعيد جراب

روان اجمد عبد اهلل الب�سارات

نور الدين يو�سف حممد ابوزقدى

تخ�ص�ص  اإدارة الرا�صي واملياه
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

ا�ـــــســـــمـــــاء �ـــســـعـــيـــد احـــــمـــــد ال�ــــســــمــــر
ــــــــن قـــــــــــــدادة ــــــــد جــــــــربي حــــــــــال خــــــــال
رنــــــــــــــا زكــــــــــريــــــــــا �ـــــــــســـــــــامل قـــــنـــــديـــــل
ــــــامل الـــفـــقـــهـــا ــــــس �ـــــســـــنـــــد�ـــــص فــــــايــــــز �
عـــــــنـــــــود حـــــ�ـــــســـــن �ـــــــســـــــامل الــــــربكــــــه
ـــــــر غـــــــامن فــــــــــــــرح قــــــتــــــيــــــبــــــة نـــــــا�ـــــــس

حمـــامـــيـــد حـــ�ـــســـن  مـــ�ـــســـطـــفـــى  لرا 
حمــــــــمــــــــد جـــــــــهـــــــــاد حمــــــــمــــــــد عــــلــــي
حمــــمــــد حـــــمـــــدي عــــــــــواد احلـــــيـــــاري
اجلــــبــــور اهلل  عــــبــــد  �ـــســـمـــري  حمــــمــــد 
ـــــــي بـــــــركـــــــات مـــــــــــــــــرام احـــــــــمـــــــــد عـــــــل
نـــــبـــــا حمـــــمـــــد احــــــمــــــد احلــــيــــا�ــــســــات

ـــر جـــمـــيـــل احلــــجــــازيــــن ـــي خـــ�ـــس ـــل ـــت ن
نـــور انـــور عــبــد الــكــرمي عــبــد الرحيم
نـــــــــــــــــــــورا ولـــــــــــيـــــــــــد حمـــــــــمـــــــــد عـــــلـــــي
ــــــن الـــــعـــــظـــــم هـــــــبـــــــة رائــــــــــــــــــد حــــــ�ــــــس
هـــــبـــــة طــــــايــــــل عــــقــــلــــة الــــ�ــــســــرهــــيــــد
يـــا�ـــســـمـــني مــــو�ــــســــى خمــــلــــد الــــزوغــــة

قسم إدارة االراضي والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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ا�سراء حممد احمد اخلر�سه

�سجى نايف عبد العبادي

فاروق ا�سامة ح�سني العمري

ا�سامه �سبحي زهدى ابو �سندى

خالد مو�سى حممد ابو مطر

عبد اهلل ان�ص داود عياد

معاذ حمد طلب الزبون

احمد في�سل جمعه القي�سي

ان�ص �سرار حممد بني عي�سى

�سمر �سليمان عيد ال�سوابكة

ليلى حممود عبد القادر الن�سعة

روؤى �سامي ح�سن �سويد

عالء ه�سام حممد ال�سجان

مهند حممود عطا اهلل املعايطه

قسم إدارة االراضي والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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يارا حممد �سعد الذبيانهبة احمد عبد الكرمي القباعي ي�سرى علي حممود هياجنةهنادي منور خلف الرا�سد

احــــمــــد حمـــمـــد احــــمــــد الــ�ــســمــامــعــة
الــعــمــو�ــص احــمــد  عــبــدالــكــرمي  اروادة 
ابـــــــو رمـــــان اريــــــــج احــــمــــد عــــبــــد اهلل 
ال�سوابكة الــرحــمــن  عــبــد  عــمــر  ازهــــار 
ا�ــــــــســــــــراء احــــــمــــــد عـــــــــــوده املــــ�ــــســــرى
املـــــ�ـــــســـــايـــــخ حمــــــمــــــد  احـــــــمـــــــد  الء 
املـــثـــنـــى احــــمــــد حـــ�ـــســـني احلـــراحـــ�ـــســـة
ــــــدور حـــامـــد حمـــمـــد عـــلـــي احلـــامـــد ب
ابــويــحــيــى بـــــــراء خـــلـــيـــل �ـــســـيـــف اهلل 
رانـــــــيـــــــة مــــ�ــــســــبــــح فــــــالــــــح املـــــغـــــاربـــــة

رعـــــــــد زيــــــــــــاد حمــــــمــــــود الــــ�ــــســــريــــدة
رميـــــــــا مــــــاهــــــر عـــــــمـــــــران الـــتـــمـــيـــمـــي
اخلــــزاعــــلــــة عــــلــــي  اهلل  عــــبــــد  ريـــــنـــــال 
ـــي ـــومـــل ـــس ـــ� �ــــــســــــذى حــــ�ــــســــني عـــــلـــــي ال
�ـــســـحـــى عــــلــــي �ــــســــعــــود الــــ�ــــســــالمــــات
عبد الكرمي ع�سام عبد الرحمن طرعاين
غـــــديـــــر عـــــو�ـــــص عـــــايـــــد الـــلـــوانـــ�ـــســـة
غدير نور الدين عبد القادر الطر�ص
فــــاتــــن �ـــســـلـــيـــمـــان حمـــمـــد احلــــيــــارى
فــاطــمــة حمــمــد ا�ــســمــاعــيــل طــهــراوي
حمــــمــــد يــــا�ــــســــر حمــــمــــد الـــــــعـــــــواودة

حممود �سالح ا�سماعيل عبد الرحيم
مــــــــرح مــــــــــــروان يــــو�ــــســــف �ـــســـهـــاونـــة
مــنــتــهــى جــــربيــــن حـــ�ـــســـني ابــــــو جـــزر
ــــــعــــــزه ــــــب ال ـــــل جنــــــي مــــــــنــــــــذر جـــــمـــــي
مــــهــــا خــــلــــيــــل طـــحـــيـــطـــر املـــ�ـــســـاقـــبـــه
ــــــد عـــــــبـــــــداهلل املـــــغـــــاربـــــه هـــــبـــــه خــــــال
هديل "حممد كمال" احمد الفريحات
احلــــراحــــ�ــــســــة عـــقـــلـــة  حمــــمــــد  وداد 
وعـــــــــد حمـــــمـــــد �ـــــســـــالـــــح الـــكـــعـــابـــنـــة
يــو�ــســف عــبــدالــهــادى يــو�ــســف الــكــردى

قسم إدارة االراضي والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2015

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2015

تخ�ص�ص اجليولوجيا التطبيقية

تخ�ص�ص علوم البيئة وادارتها

ــــــــام منــــــــــــر عــــــــــــواد احــــــــــمــــــــــد عــــــــ�ــــــــس
امــــــــــــل �ـــــســـــعـــــيـــــد حمــــــمــــــد الـــــــراعـــــــي
بــــــيــــــ�ــــــســــــان حـــــ�ـــــســـــن عــــــلــــــي حـــ�ـــســـني

ـــمـــيـــح فــــــرحــــــان مـــ�ـــســـاقـــبـــة حــــــــــازم �ـــس
حمــــمــــد نـــــاجـــــي حمــــمــــد الــــقــــطــــاوي
ـــــي الــــفــــقــــري نـــــــــارميـــــــــان حــــ�ــــســــن عـــــل

حمـــمـــد نـــــور حمـــمـــود حمـــمـــد حــجــاتجــــهــــيــــنــــة جــــــمــــــال حمـــــمـــــد ذنــــيــــبــــات

ـــــو حـــوا�ـــص ـــلـــحجـــمـــانـــة خــــالــــد حمــــمــــود اب فـــــــــاديـــــــــة حمــــــمــــــد عـــــقـــــلـــــة مـــ�ـــس

ــــــــيــــــــل اجلــــــــــــدايــــــــــــة وئـــــــــــــــــــــــام احــــــــــــمــــــــــــد خــــــــل

ــــــــــــم طـــــعـــــمـــــة ــــــــــــراهــــــــــــي ـــــــــى فــــــــتــــــــحــــــــي اب مـــــــــن

ـــــكـــــري �ــــــســــــامل الـــــ�ـــــســـــواحلـــــة مــــ�ــــســــطــــفــــى �ـــــس

بــــــــــــــــــــــراءه  يـــــــونـــــــ�ـــــــص حمـــــــمـــــــد الــــــــطــــــــراونــــــــه

يــــــو�ــــــســــــف حــــــــمــــــــدي يــــــو�ــــــســــــف الـــــــــــعـــــــــــواوده

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

خريجو الماجستير كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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تخ�ص�ص التغريات املناخية وا�صتدامة الرا�صي اجلافة

احليا�سات عبداهلل  عمر  الدين  عـــمـــران حمـــمـــود مــو�ــســى احلــراحــ�ــســةعــالء 

ــــــب �ــــســــلــــيــــم حمـــــمـــــد ابــــــــــو زيـــــدا�ـــــــــســـــــــراء احـــــــمـــــــد حـــــ�ـــــســـــن الــــــــرتك ــــــن زي

هــــــــــالــــــــــه حمــــــــمــــــــد جـــــــمـــــــيـــــــل عــــــــبــــــــدالــــــــالت

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

خريجو الماجستير كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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كلية
الملكة رانيا 

للسياحة والتراث
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كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

الدكتور فادي بلعاوي
عميد الكلية

د. مهدي الزعبي
نائب العميد

د. فردو�س العجلوين
م�ساعد العميد
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كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

النبذة:
الأثرية  املواقع  على  باحلفاظ  امل�شاركة  يف  اجلامعة  ا�شرتاتيجية  �شمن  1999م  عام  الكلية  اإن�شاء  مت 

والرتاثية وال�شياحية التي تزخر بها اململكة، وي�شم الكلية ثالثة اأق�شام هي:
1. ق�شم ال�شياحة امل�شتدامة.

2. ق�شم اإدارة املوارد الرتاثية.
3. ق�شم املحافظة على الآثار.

 الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
الرتاثية  املوارد  اإدارة  ال�شياحية،  الإدارة  التالية:  التخ�ش�شات  يف  البكالوريو�س  درجة  الكلية  متنح 

واملتاحف، علم املحافظة على الآثار.
كما متنح درجة املاج�شتري يف تخ�ش�س اآثار احل�شارات العربية القدمية.

أهداف الكلية:
على  التاأكيد  مع  دخل  كم�شدر  وتعزيزها  ال�شياحية  التنمية  ب�شرورة  واعية  وكفاءات  كوادر  تاأهيل   -1

�شالمة املواقع واملكت�شفات الأثرية وحمايتها و�شيانتها واإدارتها اإدارة �شليمة.
2- اإجراء امل�شوحات والتنقيبات الأثرية والدرا�شات ال�شت�شارية يف جمال ال�شياحة والآثار والرتاث.

3- اإن�شاء قواعد بيانات اإلكرتونية يف جمال ال�شياحة والآثار والرتاث.
4- اإن�شاء متحف للرتاث احل�شاري والطبيعي يف حمافظة الزرقاء.

طلبة الكلية:
بلغ عدد طلبة الكلية خالل العام اجلامعي 2017/2016 )700( طالباً وطالبة يف م�شتوى البكالوريو�س 

و)5( طالباً يف م�شتوى درجة املاج�شتري.

المختبرات والتجهيزات:
ت�شم الكلية العديد من املختربات والتجهيزات احلديثة، ومن اأبرزها: خمترب علم املحافظة على الآثار، 
الأثرية،  التنقيبات  وخمترب  الآثار،  يف  بعد  عن  ال�شت�شعار  وخمترب  الأثرية،  املعلومات  نظم  وخمترب 

وخمترب الت�شوير الفوتوغرايف، وخمترب امل�شح الأثري.
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دور الكلية في خدمة المجتمع:
تقوم الكلية بتنظيم املوؤمترات والندوات وور�س العمل للمجتمع املحلي، وامل�شاركة يف عقد دورات خمتلفة 

يف جمال ال�شياحة والآثار والرتاث على امل�شتويني املحلي والدويل.

التطلعات المستقبلية:
تتطلع الكلية اإىل اإن�شاء متحف تراثي ومركز درا�شات لالأبحاث يف جمال الرتاث. كما ت�شعى الكلية اإىل 
اإحياء القرى الرتاثية ل�شتخدامها يف اأغرا�س ال�شياحة امل�شتدامة، وعمل مكتبة خا�شة لر�شد الوثائق 

الرتاثية وت�شويرها.

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث



381

جمل�س الكلية

الدكتور فادي بلعاوي
عميد الكلية / رئي�سًا

الدكتور مهدي الزعبي
نائب العميد 

الدكتورة فردو�س العجلوين
م�ساعد العميد

الدكتور فادي بلعاوي
رئي�س ق�سم املحافظة على الآثار 

الدكتور مهدي الزعبي
رئي�س ق�سم اإدارة املوارد الرتاثية
الدكتورة فردو�س العجلوين
رئي�س ق�سم ال�سياحة امل�ستدامة

الأ�شتاذ الدكتور �شلطان املعاين
ممثل ق�سم ال�سياحة امل�ستدامة 
الأ�شتاذ الدكتور حممد وهيب
ممثل ق�سم اإدارة املوارد الرتاثية
الأ�شتاذ الدكتور نايف حداد
ممثل ق�سم املحافظة على الآثار

عطوفة الدكتور منذر جمحاوي
مدير عام دائرة الآثار العامة/ ممثل املجتمع املحلي

عطوفة املهند�س ايهاب عمارين
مدير عام متحف الأردن/ ممثل املجتمع املحلي

حلمي اخلوالده
اأمني �سر املجل�س

فنيو وم�شرفو املختربات
م. اأ�شيل اجلعربيم. فواز ا�شحاقات

االداريون

حلمي اخلوالده
ختام اأبو هنية

نهى عطياتمنريه امل�شاقبة
اأ�شامة اجلالد

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
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قسم السياحة المستدامة

اأ.د. �شلطان املعاين

د. رمزي الرو�شان

د. مالك بدر

د. خالد دغل�س
اإجازة دون راتب

د. اإياد امل�شري

م. نرمني خ�شاونه

د. فردو�س العجلوين
رئي�س الق�شم

د. ح�شني القدرة

مرينا م�شطفى

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص الإدارة ال�صياحية

اب����راه����ي����م ع���ل���ي ���ش��ع��ي��د اب�����و ���ش��ري��ف��ه
اح����م����د رائ��������د ع���ب���د اجل�����ب�����ار ����ش���راب
ام��ي��ن��ه ع��ب��د ال���ك���رمي رج����ا ال���زواه���ره

دان�����ه م��ث��ق��ال ع��ب��د ال���رح���ي���م حم��م��ود
ع�����ب�����داهلل �����ش����اب����ر حم����م����د ع���ب���ي���دات
ق�����������ش�����ي ف���������������واز ف���������������وزي ي����و�����ش����ف

"ال�شيخ ح�شني" نادين ح�شني حممد 
ن�������اظ�������م امي�����������ن �������ش������ال������ح احل������ام������د

افنان رباح خليل داود

�شاجدة عبد الرحيم عارف النجادا

بيان حممود فالح �شالمة

لنا عمر �شادق عبدالرحمن

بدور احمد عا�شم الكرمي

�شريين جمال �شعد حداد

متارا عامر ها�شم الدمي�شي

منيفه في�شل ممدوح الزبن

قسم السياحة المستدامةكلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص الإدارة ال�صياحية

مت��������ارا م���������روان ن��������واف اب������و ����ش���ق���اره
ح���������ش����ن����ه ع�����ل�����ي �������ش������امل ال���������ش����م����وط
دمي�����ه ع����الءال����دي����ن حم���م���د ع�����ش��اف

ره��������������������ام ع��������ل��������ي اح����������م����������د ع������������ودة
�����ش����ي����اء اح�����م�����د ����ش���ل���ي���م���ان ال���ف���ق���ي���ه
ع��ام��ر حت�شني ع��ب��د اجل��ل��ي��ل امل��راع��ب��ه
م��رت��وق خري"  "حممد  م���اج���د  ف����رح 

حم�����م�����د وف������ي������ق حم�����م�����د ال���ه���ل�������ش���ه
حم������م������د ي�����ح�����ي�����ى حم������م������د ال����ب����ن����ا
ي����زي����د اب�����راه�����ي�����م ح�������ش���ني ب�������ش���اي���ره

مي�شاء "حممد فريد" عبد العزيز �شالمة

قسم السياحة المستدامةكلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
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تخ�ص�ص الإدارة ال�صياحية

عدي �شليمان م�شعد حجازين

مرام حممد ا�شماعيل ابو م�شرف

ثائر �شليمان توفيق ال�شوابكه

حممد زهري علي را�شي ط�شطو�س

هيا ماهر ح�شني ال�شيد احمد

بالل حممد عدنان الفاعوري

�شهد عبداملجيد ح�شن الب�شتنجيزيد �شالمه حممود جمغف �شهى �شمري حممد جروان

عالء ابراهيم احمد قدح

معتز ن�شال عبداحلفيظ ابو ال�شاكت

حممد �شادي منذر كمال جرار

يعرب عبداحلافظ عقلة الزيود

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

قسم السياحة المستدامةكلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
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تخ�ص�ص الإدارة ال�صياحية
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

اث����������ري ع�������������ادل ك�������م�������ال خ����ري���������ش����ات
اح�������م�������د م�������اه�������ر ع������ط������ا ال������رحم������ي
ا��������ش�������ي�������ل ن���������������ش�������ال حم�������م�������د ب����ري
ان���������������وار ول������ي������د ح���������ش����ن ال�����ف�����واق�����ه
اي�����������ه خ�������ال�������د �������ش������ال������ح �����ش����ل����ي����م����ان
ال��ن��ا���ش��ر ع��ب��د اهلل خطاب ب��ي��ان ع��ب��د 
ب������ي������ان حم������م������ود ������ش�����الم�����ه م���ع���م���ر
ح���م���زه ف��ي�����ش��ل ح����م����دان ال���دواه���ي���ك
داري�����������������ن زي��������������اد ف�����������������وؤاد اب�����ول�����ي�����ل
رام����������ي ب�������ش���ي���م ن����ع����ي����م ال����ري����ح����اين
ران���������ي���������ا م������و�������ش������ى ج��������������واد احل�����ل�����و
الكيالين" "زيد  ودي����ع  ع��م��اد  ر���ش��ي��د 
احل������ل������و داوود  م���������اه���������ر  رن���������������د 
ع���و����س اب�������و  حم����م����د  م����و�����ش����ى  روان 

ري��������ه��������ان زي��������������اد ع������ل������ي ال����ف����ا�����ش����ل
زي�������ن�������ات زي�����������اد ج�������رب اب���������و ����ش���م���ع���ة
زي�������ن�������ه ب��������ره��������ان ن�������اي�������ف احل������م������ود
��������ش�������ايل ب�������������ش������ام �����ش����ع����ي����د ال�������ع�������واد
������ش�����الم ح���������ش����ن اح�����م�����د اب��������و ل��ي��ل��ى
����ش���ه���ى ����ش���ال���ح م�����ش��ل��م ع���ب���د ال���دي���ن
���������ش��������وق ع���������������ش�������ام ��������ش�������وق�������ي ف�������رج
ال�����ش��رع��ه �����ش����دام ����ش���ايف ���ش��ي��ف اهلل 
القعابره ال��ك��رمي حم��م��د  ع��ام��ر ع��ب��د 
ع���������دي ا������ش�����ام�����ة حم������م������ود م���ري�������س
ع����ل����ي �����ش����ال����ح حم����م����د ال�����زغ�����ل�����وان
غ��دي��ر ع��م��اد ع��ب��د ال��ع��زي��ز خ�����ش��اون��ه
ف����اط����م����ه ا�����ش����ع����د حم����م����د ال���������ش����الل
ف����������������رح ط������������ه خ���������������ش�������ر ع����م����ي���������س
جم����دول����ني ����ش���ام���ر ح�����ش��ني ب��ط��ي��ب��ط

حم����م����د ول�����ي�����د اح�����م�����د اب��������و ����ش���وه
حم�����م�����ود ي����و�����ش����ف ������ش�����امل ال����ع����ت����ال
م�������الك ي���ح���ي���ى ع���ي�������ش���ى اب�������و ���ش��ل��ي��م
م���ه���ن���د را������ش�����د م�������ش���ط���ف���ى ال�����زي�����ود
م���������ي ان���������������ور م���������ش����ط����ف����ى م�������ش���ل���م
ن������ادي������ن ع���������ش����ام ع�����اي�����د ال���ب���ق���اع���ني
ن���������������ارت ������ش�����ه�����ي�����ل �������ش������وك������ت اب���������ده
ن����ور جم����دي ع��ب��د احل��م��ي��د ال�����ش��وره
ن�����������ور ن�������اي�������ف ف�������اي�������ز ال���������ش����م����ريي
ه������دي������ل ا�����ش����م����اع����ي����ل ع�����ل�����ي حم���م���د
ه��م�����ش��ه ول���ي���د م�����ش��ط��ف��ى ال��ت��م��ي��م��ي
ال�����ذي�����اب ف�������رج  اهلل  ����ش���ي���ف  و�������ش������ام 
ي���ا����ش���م���ني ح�������ش���ن حم���م���د ����ش���واحل���ه
ي���ا����ش���م���ني ول����ي����د ����ش���ع���دات اب�����و ع���زب

قسم السياحة المستدامةكلية الملكة رانيا للسياحة والتراث



387

تخ�ص�ص الإدارة ال�صياحية
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

امل وائل توفيق عمرو رمي عبد الرحيم حمزه الدويكاتا�شامه عبد الكرمي حمد اجلبور

حممد عماد عبد الكرمي ال�شهاب�شروق حممود حممد العماوى معت�شم حممد مو�شى ح�شنيحممد �شعيد حممود الزغول

ابراهيم م�شباح عبد املجيد عبد املنعم
اح����الم اب��راه��ي��م ع��ب��د ال���ك���رمي امل��غ��ري
اح������م������د ع������م������اد حم�����م�����د احل������ي������ارى
العقرباوي ع��ب��دال��ق��ادر  حممد  اح��م��د 
اح��م��د ن��ا���ش��ر ع��ب��د ال��ف��ت��اح خ��راب�����ش��ه
ا��������ش�������راء اح�����م�����د حم����م����د حم���ا����ش���ن���ة
ا���������ش��������راء حم�����م�����د ������ش�����وك�����ت ال���ق���ن���ة
ا�������������ش������������الم ب���������������الل ب��������ك��������ر ب������ره������م
ا��������ش�������رف ف������ري������د ع�����ث�����م�����ان �����ش����ع����اده
اف�������ن�������ان ج����ع����ف����ر حم�����م�����د ال����ل����ح����ام
امي������������ان غ������������ازي ������ش�����ال�����ح رب����اب����ع����ه
اي������ه������اب ع���ي�������ش���ى ج����م����ي����ل اخل��������ورى
ج�����ل�����ن�����ار زي�����������اد ي�����و������ش�����ف احل���ن���ي���ن���ي
ح������ن������ان م�����و������ش�����ى حم�����م�����د ح�������ش���ون���ة
ح������ن������ني حم������م������د حم�������م�������ود ع���������وده
دع������اء ع���ب���د ال����ق����ادر حم���م���د امل��وم��ن��ي
دي������ن������ا ه�����������ش�����ام حم������م������ود غ���ط���ا����ش���ه

ر�������ش������ا من��������ر حم�����م�����د ال����ع����وي���������ش����ات
رغ����د ر���ش��م��ي ن��ظ��م��ي حم��م��د ال�����ش��ي��خ
رمي���������از اي������ه������اب ف���������وزى ال����ق����دوم����ي
������ش�����اره ح���������ش����ام حم����م����د ع����ل����ي ���ش��ب��ح
ال���رف���اع���ي ����ش���ام���ر ع���ب���د اهلل ع���ب���ا����س 
�شاب�شوغ ا�شماعيل  م�شطفى  �شتناي 
�������ش������الم خ����ل����ي����ل ي�����و������ش�����ف م���رق�������س
�����ش����الم����ة ع����اي����د �����ش����الم����ة ف����اخ����وري
�����ش����ل����ط����ان ن�����اج�����ي حم����م����د ال�����زي�����ود
����ش���روق ا���ش��ع��د م�����ش��ط��ف��ى احل��ل��ب��وين
���ش��روق ���ش��ام��ي ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ن��ه��ار
م�شطفى ب��ن��ي  حم��م��د  ع��ل��ي  ���ش��خ��ر 
ع������ب������داهلل �����ش����دق����ي اح�����م�����د ح�����ش��ن
ال�شوابكه ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  تي�شري  ع��ب��ري 
ال�������ش���ردي���ه اهلل  ع����ب����د  م����وف����ق  ع����م����ر 
غ�����اده ع��ب��د ال���ف���ت���اح ف�����وزي ح����اج علي
ف����اط����م����ه ج�����م�����ال حم����م����د ال�������ش���وق���ي

ف��������را���������س م�������اه�������ر خ�����ل�����ي�����ل ح���������ش����وه
ف������رح اح����م����د ع���ب���د ال����رح����م����ن اح��م��د
ق������ي�������������س ج���������م���������ال ح�������������ش������ن ع����م����ر
حم������م������د ��������ش�������امل خ������ل������ف ال�������ك�������وره
حم�����م�����د م�������������روح حم�����م�����د ع���������ش����اف
م������رمي اب����راه����ي����م اح����م����د ال���ف���ي���وم���ي
م�����ه�����ن�����د ح�����������ش�����ني ع������ي������د ال���������ش����ب����وع
موؤن�س عثمان حممد ب�شيط الفريحات
ن���������������ادر خ�����������ش�����ر �������ش������الم������ه ح�����م�����ام
ن������������ادره ������ش�����الح ت����وف����ي����ق ����ش���ل���ي���م���ان
ه�����ب�����ه ب����ه����ج����ت اح������م������د ال�������ن�������رباوى
ه���������دى ������ش�����ام�����ي اح������م������د م���ي���ث���ل���وين
ه������ن������ا ج��������اي��������ز م�����ن�����������ش�����ور ال������زب������ن
ي����������ارا ج�����م�����ال ه�����اي�����ك ب����ان����و�����ش����ي����ان
ي��ا���ش��م��ني ب�������ش���ام حم���م���ود اب�����و ك��و���س
ي����������زن حم�����م�����د �����ش����ل����ي����م����ان ك����ن����ع����ان
ي���و����ش���ف اح����م����د ����ش���ال���ح ال���ق���ه���وج���ي

قسم السياحة المستدامةكلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
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قسم إدارة الموارد التراثية والمتاحف

د. مهدي الزعبي
رئي�س الق�شم

م. دميا كري�شان

د. رائد الغزاوياأ. د. حممد وهيب

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص اإدارة املوارد الرتاثية واملتاحف

قسم إدارة الموارد التراثية والمتاحف

ك����ت����ك����ت حم�������م�������د  ري����������ا�����������س  الء 
ح�����ن�����ني اح������م������د م����ف����ل����ح اخل����الي����ل����ه

������ش�����ج�����ا ف��������را���������س حم�������م�������ود خ����اط����رح�����ن�����ني ع������������وده اح������م������د ال����ي����و�����ش����ف
ن�������ش���ري���ن حم���م���د ن����ه����ار ال�������ش���م���ريات

هبه حممد ا�شعد حممد فخري احللواين ����ش���ارة اح���م���د ���ش��ال��ح ع���ودة

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

ي������ن������ال ي�����ون�����������س حم�����م�����د ف����ري����ح����اتم������ع������اذ ي�����ا������ش�����ر ج����م����ع����ه ال����دع����ج����هحم��م��د خ��ال��د ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال���درادك���ه

متارا حممد �شحاده اللفي لني ال�شيد �شعيد العجوزا�شيل نا�شر �شند الفيومي
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اح����م����د ن�������ش���ال م���و����ش���ى اب������و م���وج���ه
ا����ش���م���اء اب�����و ب���ك���ر خ��ل��ي��ل ال�����ش��ي�����ش��اين
اي������������ه خ��������ال��������د اح��������م��������د ال������ف������اع������ور
ب������ا�������ش������ل ع��������م��������اد ح������م������د ال���������ش����ل����ع

مت�����������ارا ع������م������اد ن����ع����ي����م ن���������ش����راوي����ن
���������ش��������اره اح�������م�������د ح�������اف�������ظ ف����ط����اي����ر
�������ش������اره ع������دن������ان ي����و�����ش����ف ال�������ش���ع���ي���د

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن بني احمد
ع��������ال ي�����و������ش�����ف خ�����ل�����ي�����ل ق���ا����ش���م���ي���ه
حم������م������د اح�������م�������د ت������وف������ي������ق ك�����م�����ال
ح�������داد اهلل  رزق  ع�������دن�������ان  م�����������رام 

تخ�ص�ص اإدارة املوارد الرتاثية واملتاحف
خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

مي�س داود �شليمان الفرهودبراق عبد اهلل فليح الربيزات نورهان يحيى عطيه النجارفاطمه ا�شماعيل ظاهر عطياين

جم��������د ج�������م�������ال ع������ط������ا اب������وط������ال������بع�����ائ�����������ش�����ة حم�����م�����د ط������اه������ر ا�����ش����ع����د
م�����ع�����اذ حم����م����د ����ش���ل���ي���م���ان ب�����رق�����اوى

ول������ي������د ن������اف������ذ حم�����م�����د امل�������ش���ط���ف���ى

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

قسم إدارة الموارد التراثية والمتاحف

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
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قسم المحافظة على اآلثار

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

د. فادي بلعاوي
رئي�س الق�شم

د. عبد الروؤوف ميا�س د. يحيى ال�شوابكه
اإجازة تفرغ علمي

د. فرا�س عالونهد. بالل خري�شات
اإجازة تفرغ علمي

اأ. د. نايف حداد

د. حممد اخلليلي
اإجازة دون راتب
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

تخ�ص�ص علم املحافظة على الثار

ال�����دو������ش�����ري ارح������ي������ل  ع����ل����ي  اروى 
ان��������������وار ت������رك������ي ن������ه������ار ال����ق����ع����اي����ده
ب��������ي��������ان ج����������������واد اح��������م��������د ي�����ا������ش�����ني
ج�����ه�����اد م���ن�������ش���ور �����ش����ع����ود امل���ن�������ش���ور
ح�������ن�������ان ع������م������ر اح�������م�������د اب�����������و زي������د

زب������ي������ده خ�����ال�����د ح���������ش����ن اب��������و ط����وق
�����ش����ريي����ن ح�������ش���ن اح����م����د اب�������و ل��ي��ل��ى
ع�����ب�����ري �������ش������امل ع������اي������د اخل�������وال�������ده
ع����ل����ي اب�����راه�����ي�����م ح����م����د ال������زواه������ره
عربيات احلميد  عبد  ا�شماعيل  ل��وؤي 

ل�������ي�������ن�������ا حم����������م����������ود ع��������ب��������د در������������س
ن��������ه��������اد خ�����ل�����ي�����ل ح�����������ش�����ن اب������������و زر
ال�شكايف كاظم"  "حممد  عماد  نيفني 
ه������دي������ل ع�����ل�����ي ������ش�����ق�����رى ال������ربق������ان

احلنيطيع������ن������ود ن����ب����ي����ل حم�����م�����د ال�������ش���ي���د تي�شري  ن�شال  حم��م��ود 

�شبا احمد حممد ال�شعوب

�شهى حممد احمد ابو �شعيفان

هيا علي مو�شى قوقزه

امنه جمال ك�شاب امل�شرى

هيثم علي حممد هارونجنمه حممد عطيه عبداحلق

قسم المحافظة على اآلثار

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
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تخ�ص�ص علم املحافظة على الثار

اح��������م��������د ��������ش�������اج�������د ��������ش�������اج�������ع ت����ي����م
اح����������م����������د حم��������م��������د ع��������ب��������د ال������������دن
ام��ي��م��ه حم��م��د ع��ب��د اجل��ب��ار ال��رحم��ي
ب�����ت�����ول اح�����م�����د ه���ل���ي���ل احل����راح���������ش����ة
مت��������������ارا ح�������م�������زه ح�����������ش�����ني ب�����������دران
ج����م����ان �����ش����ال����ح حم����م����د ال������زواه������ره

ج����م����ان����ه ك�����ام�����ل ع����ب����د امل����ج����ي����د ط��ه
ح�������ن�������ني ج��������������الل اح���������م���������د خ����ل����ي����ل
رن���������ده ه�����اي�����ل ����ش���ل���ي���م���ان ال���ع���ت���ي���ب���ي
ري�����ح�����ان�����ه �����ش����م����ري �����ش����ل����ي����م����ان ���ش��م��ا
ف�����ائ�����ده خ����ال����د ع���ب���د رب������ه ال���زام���ل���ي
ق�������ش���ي م����ن����ري خم����ائ����ي����ل ح���ج���ازي���ن

ق�����ي�����������س حم�����م�����د ع�����ل�����ي امل���������ش����اق����ب����ه
ل������ي������ايل ح���������ش����ن اح������م������د احل�����اي�����ك
حم���م���د من�����ر ع���ب���داحل���ل���ي���م ال���رب���ي���ع
م�����ي م��������ازن ا����ش���م���اع���ي���ل ب��ح��ط��ي�����ش��ي
ول�������ي�������د ع��������������ادل حم������م������د ال����ي����م����ن����ي
ي����������زن ول������ي������د اب�������راه�������ي�������م ج���ع���ي���ت���م

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

ربى م�شباح حممود خطاب متام �شعيد عبده ال�شبول

عروب يحيى حممود اخلزاعلهرنني كيخ�شرو ر�شتم نعيمي �شحى �شالح �شليم اخلاليله

مي�شاء جمال حمزه �شديدلينا حممد �شعد الذبيان هبة حممود �شليم اخلطيبمنى علي عبد احلليم عربيات

قسم المحافظة على اآلثار

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

نور ابراهيم حممد الطوبا�شي يزن نزيه ح�شن عدوانانوار مرزوق علي املرازيق

ا�������ش������ي������ل امي�����������ن ح�����������ش�����ن ال����ع����ت����ي����ق
ايه امين حممد مطيع العامل الب�شطامي
راي���������������ه اح��������م��������د ع������ب������د ال�����ف�����ق�����ه�����اء
���ش��ن��اء حم��م��د م���ازن ر���ش��ي��د اب���و �شعده

���ش��ه��ي��ب ع���ل���ي ا����ش���م���اع���ي���ل ال���زب���دي���ة
عبداحلميد عبداهلل عبداحلميد اخلاليله
ع������ال اح�����������ش�����ان اب�����راه�����ي�����م ط����وق����ان
ف����������رح م���������������روان زه������������دي ح�����ج�����ازي

حم����م����د ح�������ش���ني ج���ع���ف���ر ال������داودي������ه
ن������دي������ه ق����ي���������ش����ر ب�����اج�����������س دح�����ب�����ور
ه�����دي�����ل حم�����م�����ود حم����م����د امل����راح����ل����ه
اجل������ال������ودى خ����ل����ي����ل  حم����م����د  ورود 

تخ�ص�ص علم املحافظة على الثار
قسم المحافظة على اآلثار

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
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فاطمة م�شطفى ح�شني بني فواز

تخ�ص�ص اثـار احل�صـارات العربـية القديـمة

خريجو الماجستير

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

ه�������ب�������ة م���������ن���������ذر ع�������ب�������دال�������ف�������ت�������اح �������ش������وامل������ة

�����ش����خ����ا اب����������������و  ن����������اف����������ز  حم����������م����������ود  روان 

اب����راه����ي����م م���ن���ري حم���م���د ال���ربغ���وث���ي
������ش�����ذى ����ش���ل���م���ان ح�������ش���ن اب�������و ع��ب��ل��ي

ع������واد دار  ول�����ي�����د  ا�����ش����ام����ة  ف����اط����م����ه 
ف����رح ع���ب���دال���ق���ادر حم��م��د اب����و ن��ا���ش��ر

ام�����اين ����ش���امل ع��ب��دال��ف��ت��اح ال���داب���وق���ي
مت�����������������ارا ف������ت������ح������ي ام��������������ني م�����������ش�����اد

���ش��ف��اء ���ش��ي��ف اهلل م������رزوق ال��دع��ج��ة
ع���ب���ري ع���ل���ي ع����ب����دامل����ه����دي امل���ح���ادي���ن

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث



396



كلية
االمير الحسين

ابن عبدالله الثاني 
لتكنولوجيا
المعلومات
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كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

الدكتور فرا�س هناندة
ق.اأ. عميد الكلية

د. حممد اخلراب�شة
م�ساعد العميد

د. �شبحية ال�شاحلي
م�ساعد العميد

د. معن حماد
نائب العميد



399

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

النبذة:
الأق�شام  وت�شم  2001م  عام  املعلومات  لتكنولوجيا  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شني  الأمري  كلية  اإن�شاء  مت 

التالية:
ق�شم علم احلا�شوب وتطبيقاته، ق�شم انظمة املعلومات احلا�شوبية، ق�شم هند�شة الربجميات.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية: 
- متنح الكلية درجة البكالوريو�س بعد ان يجتاز الطالب بنجاح )132( �شاعة معتمدة يف التخ�ش�شات 
وتكنولوجيا  الربجميات  وهند�شة  احلا�شوبية،  املعلومات  واأنظمة  وتطبيقاته،  احلا�شوب  علم   : التالية 

معلومات الأعمال.

أهداف الكلية:

مختبرات الكلية:
يحوي مبنى الكلية )12( خمترباً مربوطاً ب�شبكة داخلية ت�شتخدم لك�شاب طلبة الكلية وطلبة اجلامعة 
املهارات ال�شا�شية يف تطبيقات احلا�شوب ، ا�شافة اىل وجود خمترب متعدد الو�شائط، وخمترب للتعليم 
اللكرتوين، وخمترب الت�شميم الرقمي، وخمترب ال�شبكات، وخمترب هند�شة الربجميات وخمترب نظم 
العلمي،  البحث  الكينونية، وخمترب  الربجمة  البيانات، وخمترب  قواعد  UNIX، وخمترب  الت�شغيل 

وخمترب م�شاريع التخرج ومهارات احلا�شوب، وخمترب تطبيقات املحمول.

الكادر االكاديمي والفني واالداري:
م�شريف  عدد  بلغ  كما   ، الكادميية  الرتب  خمتلف  من  ع�شواً   )34( التدري�شية  الهيئة  اع�شاء  عدد  بلغ 

خمتربات احلا�شوب يف الكلية )21( م�شرفاً وعدد اع�شاء الهيئة الدارية )9( ع�شواً.

التغيري  اإحداث  على  والقادرة  املوؤهلة  العلمية  بالكفاءات  والعربية  الأردنية  ال�شوق  رفد   •
التقني املطلوب على امل�شتويني املحلي والعربي.

• اإعداد خريجني قادرين على حتليل وت�شميم الأنظمة احلا�شوبية وطرق تنفيذها وادارتها  
و�شناعة الربجميات . 

يف  وامل�شاهمة  املعلومات  تكنولوجيا  جمالت  يف  املحلي  للمجتمع  ا�شت�شارية  خدمات  • تقدمي 
املبادرات التي تدعم اقت�شاد املعرفة يف الردن.
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دور الكلية في خدمة المجتمع المحلي:
تعمل الكلية على خدمة املجتمع يف قطاع تكنولوجيا املعلومات وذلك من خالل : عقد الدورات التدريبية 
يف تقنيات احلوا�شيب ومهارات ا�شتخدام النرتنت، وكذلك تعقد الكلية دورات متخ�ش�شة يف جمالت 
�شيانة اجهزة احلا�شوب وت�شميم مواقع النرتنت، وبرجميات الت�شميم والر�شوم ، وجمالت ا�شتخدام 
التعليم اللكرتوين والتعلم عن بعد ، وجمال �شبكات احلا�شوب، واحل�شول على �شهادة IC3 كما تقوم 
اأكفاء يف هذا املجال للمتقاعدين الع�شكريني  Cisco با�شراف وتدريب متخ�ش�شني  الكلية بعقد دورة 

واأبناء املجتمع املحلي، وذلك بال�شافة اىل دورات متخ�ش�شة يف الربجمة وتطبيقات املحمول.

تميز وانجازات الكلية: 
هند�شة  تخ�ش�س  يف   2007 عام  دورة  يف  اجلامعية  الكفاءة  امتحان  يف  الول  املركز  على  الكلية  ح�شلت 
وح�شل  احلا�شوبية،   املعلومات  نظم  تخ�ش�س  يف  الوىل  للمجموعة  الثالث  املركز  وعلى  الربجميات 
طلبة الكلية على مراكز متقدمة يف م�شابقات حملية ودولية منها املركز الول يف املهرجان التكنولوجي 
الوطني الرابع واخلام�س وال�شاد�س، كما ح�شل عدد من اع�شاء هيئة التدري�س على عدد من اجلوائز 

البحثية املتميزة.

تطلعات ومشاريع الكلية المستقبلية:
موا�شفات  جودة  ل�شمان  املعلومات  لتكنولوجيا  واملقايي�س  املوا�شفات  مكتب  تاأ�شي�س   •

الربجميات واملعدات اخلا�شة بتكنولوجيا املعلومات.
ا�شتحداث برامج درا�شات عليا يف علوم احلا�شوب، والتعليم اللكرتوين

تكنولوجيا  جمال  يف  الرائدة  العاملية  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  عالقات  تعزيز   •
املعلومات والتعليم اللكرتوين وال�شبكات لتدريب الطلبة ومنحهم �شهادات عاملية يف املجالت 
املختلفة يف تكنولوجيا املعلومات من هذه ال�شركات العاملية، بال�شافة اىل �شعي الكلية لتاأ�شي�س 

مركز تدريب متقدم.
ان�شاء  العمل  ت�شجيع  والت�شالت،  املعلومات  اأنظمة  ووثوقية  لأمان  الوطني  املركز  • ان�شاء 

احلا�شنات العلمية بالتعاون مع ال�شركات املحلية والعاملية املرموقة
• اأن�شاء اأكادمييات تدريب متخ�ش�شة لبع�س ال�شركات العاملية، ومنها اأكادميية ميكرو�شوفت 

واأوراكل يف الكلية.
دولية. جهات  مع  بالتعاون  متخ�ش�س  دويل  موؤمتر  • عقد 

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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جمل�س الكلية

د. فرا�س هناندة
د. معن حماد

د. اأ�شرف اجلمال

د. حممد الب�شول
د. اأيوب ال�شرحان

د. ابراهيم عبيدات

د. اأحمد العتوم
د. هاين بني �شالمة

د. غدير الكاتب

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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الداريون

فنيو وم�شرفو املختربات

ربى الزامل
فداء م�شعود

جمدلني ح�شني
�شفاء احلاج
منال معايعة
منار الرفاعي

هند ربعي
نهلة خطاطبة

عائ�شة ذيب
الء �شديفات
دعاء �شديفات
الء غرايبة

�شحى ح�شان
لينا عبداهلل
هناء الزبون
نور ال�شياب

رامي الطو�س
ناهد حميدان

غدير الكاتب
احمد الربايعة
ليلى القالب

مرمي طه
مروة احل�شبان
نادية الغراب

ا�شعد مدلل
حممد املومني
دنيا احلايك

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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قسم انظمة المعلومات الحاسوبية

د. ابراهيم عبيدات
 ا�ستاذ م�سارك 

اأ. د. احمد اخل�شاونة
 ا�ستاذ

د. عماد عبداهلل
ا�ستاذ م�سارك

د. فرا�س هناندة 
ا�ستاذ م�سارك

د. يو�شف الكيالين
ا�ستاذ م�سارك

د. زاهر �شالح
 ا�ستاذ م�ساعد

د. ايوب ال�شرحان
رئي�س الق�سم / ا�ستاذ م�ساعد

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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د. �شبحية ال�شاحلي
 ا�ستاذ م�ساعد

د. ماأمون عبيدات
 ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد خراب�شة
ا�ستاذ م�ساعد

رندة عبيداهلل 
مدر�س

ح�شن ادهيم
 مدر�س م�ساعد

حنني حجازي
 حما�سر متفرغ

�شحى قطي�شات
 حما�سر متفرغ

قسم انظمة المعلومات الحاسوبية

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخصص انظمة المعلومات الحاسوبية

�شجا عمر حممود ال�شيخحال جميل حممد عبده دانا عاطف حممود حممد

ايهاب ريا�س حممود جوديايه جمال عبد املح�شن اجلمال

مرمي حممد ابراهيم احمدعبداهلل م�شطفى قا�شم قا�شم ندين ماهر عبد اجلبار جيباتحممد احمد فائق املجايل

ا����ش���ام���ة ج���اب���ر ع���ب���دال���ك���رمي اجل���اب���ر
عامر �شعيد"  "حممد  ع��ام��ر  ا���ش��ام��ة 
ب�������ش���ار م�����ش��ط��ف��ى حم���م���د ح��ت��ام��ل��ة
تهاين عبد العزيز �شبحي "دار م�شلح"
ح������م������زة ح���������ش����ن اح������م������د امل���������ش����ري

ال���ع���ل���ي���م���ات ف����ه����د  غ���������ش����اب  رازان 
�����ش����روق اب����راه����ي����م ح�������ش���ن اخل�������ش���ور
����ش���ب���ح���ي �����ش����امل ����ش���ب���ح���ي ال����ك����ردي
طارق �شمري "حممد �شادق" ابو الرب

حم�����م�����د ع������������ادل ع�����ي�����د ال�����ن�����واف�����ع�����ة
ال�شرحان ع��ل��ي  ع��ب��دال��رح��م��ن  حم��م��د 
حم�����م�����ود ن���ع���ي���م ر�������ش������دي اب����راه����ي����م
م������������الك ب�����������ش�����ري م���������ش����ط����ف����ى ط���ه
ه������ي������ث������م ������ش�����ع�����ي�����د اح��������م��������د ������ش�����امل

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخصص انظمة المعلومات الحاسوبية

فرح حممد مو�شى �شقراحمد علي �شليمان �شليمان بتول"حممد فوؤاد"خريى"زيد الكيالين"

امي������������ن �������ش������ام������ي حم������م������د ه���ي���ك���ل
ب���������������ش�������رى ع�������م�������ر اح��������م��������د حم����م����د
خ��ال��د اب���راه���ي���م حم��م��د اب����و ه��وي��دى

عبد اهلل "حممد خري" خالد اخل�شيالت
ع����ب����داهلل حم���م���ود خ���ال���د ال�����زواه�����رة
م��������������ازن خ�����ل�����ي�����ل حم�������م�������ود خ���ل���ي���ل

زغ�������ل�������ول داود  زه�������������ري  حم�������م�������د 
ال�����ش��ره��ي��د حم���م���د ع���ب���د اهلل ع������وده 
ي����������زن م����ه����ن����د �����ش����ع����ي����د امل����ن����ا�����ش����رة

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخصص انظمة المعلومات الحاسوبية

رانيه علي ابراهيم الطراونه

فرا�س بهجت �شامل الطراونه

عمار حممود احمد طبخنا

حممد �شليم عبد احلليم جمعه

عطاء حممود فهد العبد الالت

فرح حممود �شياح �شياح

ا�شرف يو�شف احمد حجاوياحمد هايل حممد اخلاليلة تهليل يا�شر داود البوزيها�شراء مروان حممد زمزم

عمر امني عمر البحرى

ن�شرين خالد عبد الرزاق ابو عي�شه

اب����ت����ه����ال ع����م����اد حم����م����ود امل��ح��ي�����ش��ن
اح������م������د حم������م������ود اح������م������د اع����ب����ي����د
�شعادة" "حممود  ا�شيل ماهر حممود 
اف���ن���ان اب���راه���ي���م اح���م���د اب����و ح��م��ي��ده
ط����ع����م����ه اح����������م����������د  خ����������ال����������د  الء 
ان�������������وار ي�����ون�����������س ع�����ي�����ا������س ع���م���و����س
ب����������در ع�����ا������ش�����ف ي�����و������ش�����ف ال����ن����ج����ار
ح�����ام�����د ن����ب����ي����ه ح�����ام�����د ال����ر�����ش����اي����دة

خ����ال����د اح����م����د اب�����راه�����ي�����م اب�������و ح��ي��ه
ي����و�����ش����ف حم�������م�������ود  ب�������������ش������ام  دلل 
اب����������و دويل ج������ه������اد حم�����م�����د  رام������������ا 
رام�������������ز وك�������ي�������م ع��������ب��������داهلل زع����������رور
زي�����������د م��������������ازن �����ش����ع����ي����د ف�������اخ�������وري
زي��������ن ع����ق����ل����ة ����ش���ل���ي���م���ان امل�������ش���اق���ب���ة
����ش���ق���ر ي�����ع�����ق�����وب  رج���������ب  اهلل  ع�����ب�����د 
ال����ع����دوي ع����م����اد حم����م����ود  ع���ب���د اهلل 

ال�����ش��رح��ان ع���ب���د اهلل حم���م���د ه�����الل 
عبداهلل �شالح "ابراهيم  حممد" ب�شناق
ع������م������ر خ�������ال�������د حم�������م�������ود ح������م������دان
ع��������ي��������د اح����������م����������د ع��������ي��������د حم������م������ود
م������������رح حم������م������د اح��������م��������د �����ش����اه����ني
م���ه���ا اح����م����د ع���ب���د ال����ف����ت����اح ا���ش��ب��ي��ح
ن������دى ������ش�����ادق ا����ش���م���اع���ي���ل ال���ل���وام���ا
ه�����������ش�����ام زي������������اد غ������ال������ب ف����ح����م����اوى

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخصص انظمة المعلومات الحاسوبية

ب�شار وائل اني�س عباد بيان رائد عواد الذيابا�شراء امني احمد النوباين

ت�شنيم قا�شم احمد ابراهيم

احالم طالب يا�شني ابو �شبحه

روان خالد خليل ابو جنم

ملك حممد عبد الفتاح مر�شد

دميا حممد عبد اهلل ابو رمان

حممد �شامي �شريف الربغوثي

نادين احمد ابراهيم ال�شجراوى

دانا حممد فهمي ا�شليم

�شمر تي�شري �شالح ال�شواربه

منار ا�شماعيل حممد ابو �شامه

دمية"حممد علي"عبد الهادي ابو احل�شن

مرح امين يو�شف فواخريى

نغم"حممد نبيل"ندمي ال�شريف

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخصص انظمة المعلومات الحاسوبية

اح������م������د ح���������ش����ن اب������راه������ي������م ع����ام����ر
اح������م������د �����ش����ه����ي����ل �����ش����ب����ح����ي �����ش����الم
�شابر" احلفار "حممد  جمال  ا�شامة 
ا�شراء عبد احلافظ لطيف العقرباوى
ا�������ش������ي������ل ع�������م�������اد ح�����������ش�����ن ال������ن������ريب
ان�������������س رب������ح������ي حم������م������ود ح�����وت�����ري
ان���������������������س زي�������������������اد ا���������ش��������ع��������د ن���������ش����ر
اي������������ه ك��������م��������ال حم������م������د اخل����ط����ي����ب
ت���اج ال��دي��ن حم��م��ود ���ش��ال��ح اب���و باقي
ج�����وان�����ا م����������روان ح�����م�����زة ال�������ش���ل���م���ان

دان��������������ا ج�����م�����ي�����ل ي������و�������ش������ف �����ش����ه����اب
دان��������ي��������ا ن�����ع�����ي�����م ح���������ش����ن����ي اجل����������زره
دع�������اء ا�����ش����ام����ه حم���م���د اب������و ال���ذن���ني
رن��������������ده ب�������������ش������ام حم������م������د ح�������ش���م���ه
ره����ف حم��م��د ع��ب��د ال���ك���رمي ال��ك��و���ش��ه
�����������ش����������اره ح�������������ش������ن ح���������ام���������د ح����م����د
����ش���روق ط����الل ع��ب��د اخل���ال���ق امل��رع��ب
عبدالرحمن ح�شني حممد ابو جلغيف
ل����������وزان����������ا حم������م������د ���������ش��������امل ع���ن���ب���ه
ل���ي���ل���ى اح����م����د ج����م����ال ع���ب���د ال����ه����ادى
ل������ي������ن������ا ع��������م��������اد ه�������������اين ال������ت������اج������ي

حم������م������د ع��������ام��������ر اح��������م��������د ح���ن���ي���ف
م���������ش����ع����ل ط�����������ارق اح������م������د امل����وم����ن����ي
م���ن���ت�������ش���ر را�������ش������د �����ش����دق����ي ق���ا����ش���م
م������ه������ا اح��������م��������د ي������و�������ش������ف ����ش���ل���م���ي
م����ه����ن����د رم�����������ش�����ان ������ش�����ربي ظ���اظ���ا
م������ي�������������س وائ����������������ل حم�������م�������د ������ش�����م�����ور
م���ي�������ش���اء ع�����ب�����داهلل حم���م���د ال���ط���وي���ل
ال��رج��ب��ي رب����اح  ه�شام"  "حممد  ه��ب��ة 
ه������دي������ل اح������م������د ع������اي������د اخل����الي����ل����ه
ي����زن ن��ب��ي��ل ع��ب��د امل��ج��ي��د ال��ق��ط��ي�����ش��ات

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

د.اباء فيومي
ا�شتاذ م�شارك

د. ابراهيم العقيلي
 ا�شتاذ م�شارك

د. �شحر العدوان
ا�شتاذ م�شارك

د. حممد ب�شول
ا�شتاذ م�شارك

د. عالء الدين عبداهلل
ا�شتاذ م�شاعد

حم�شن اخلالدي
مدر�س م�شاعد

د. ا�شرف اجلمال
 رئي�س الق�سم / ا�ستاذ م�ساعد

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

يا�شر قوا�شمة
مدر�س م�شاعد

اآيات الأحمد
حما�شرمتفرغ

د. اأحمد العقيلي
 ا�شتاذ م�شاعد

د. اأحمد قوا�شمة
 ا�شتاذ م�شاعد

د. نبهان حمادنة
ا�شتاذ م�شاعد

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخصص علم الحاسوب وتطبيقاته

موؤيد علي حممد رحالرامي غ�شان حممد �شعالن �شوق جا�شم حممد ال�شايح

اح��������م��������د خ������ل������ي������ل ط����������ه �����ش����م����ري����ن
ا����ش���ي���ل ن�������ادر ح�����ش��ن��ي ع���ب���د ال����ه����ادى
اي���������������ات ن��������زي��������ه ف������������������وؤاد م����ن���������ش����ور
�����ش����ن����ي����ك حم�������م�������د  ف��������اي��������ز  رزان 
����ش���ام���ر اح����م����د ع���ب���دال���ك���رمي م��رع��ي

������ش�����ه�����د ن��������اج��������ي ������ش�����ل�����ي�����م ع����ال����ي����ة
ط���������������ارق ج������������الل ع������ل������ي اخل���������ش����ر
ع����ط����اف حم���ي���ل ����ش���ال���ح ال�������ش���رف���ات
غ����دي����ر حم���م���د حم����م����ود ب�����ن ���ش��ع��ي��د
ق���������ش����ي ن���������ش����ي����م حم�����م�����د ال���ك���ن�������س
م�������ع�������ن ح�������������ش������ني حم�������م�������د ع����������وده

���ش��ع��د الطنجي ال��رح��م��ن  ع��ب��د  م��ع��ن 
م����ه����ا ي����و�����ش����ف �����ش����الم����ة اب���و����ش���ن���دي
ن����ادي����ن ع���ب���داحل���ك���ي���م حم���م���د ح��م��اد
الطموين الكرمي  عبد  ابراهيم  هناء 
ام���ام ح�����ش��ن��ي  �شليم"  "حممد  ولء 

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016

حممود عمر عبد اهلل العمري عبدالرحمن حممود احمد قطو�س

ان�������������������س ن������ب������ي������ل اح���������م���������د ������ش�����ال�����ح
����ش���ل���ط���ان م����وف����ق ع�����ب�����داهلل ���ش��ل��ط��ان
ع���������ام���������ر ن������ع������ي������م حم��������م��������د ك����ع����رب

حممد ابراهيم "حممد جمعة" البياري
حم�����م�����د ب���������در حم�����م�����د ال�������ش���وي���ك���ي
حم������م������د ب�������������ش������ام ف�����ه�����م�����ي حم���م���د

حم����م����د ����ش���ع���ي���د اح����م����د ال���ن���اب���ل�������ش���ي
حم�����م�����ود ج���م���ي���ل حم�����م�����ود ال�����ب�����دور
ابوا�شريخ جمعة  عبدالقادر  م�شعب 

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

ر������ش�����ا ع����ب����د ال�������ه�������ادي ع����ب����د �����ش����اور
�����������ش����������اره حم�������م�������د اح��������م��������د خ�����ال�����د
������ش�����ج�����ى ف�������اي�������ق ح�����������ش�����ني ال�����ب�����ل�����وي
�������ش������الم ن�����ا������ش�����ر خ������ال������د ال�����ن�����اط�����ور
����ش���ل���ط���ان ع���ل���ي ����ش���ال���ح ال���ع���رج���اين
�����ش����ن����د ح���������ش����ني ك������م������ال خ����ري���������ش����ات
����ش���ف���اء ����ش���ال���ح حم���م���ود ال���ع���ج���ارم���ه
�����ش����ف����اء حم�����م�����ود ح�����ام�����د امل����راع����ب����ه

ع������ب������اده خ����ل����ي����ل اب�����راه�����ي�����م ����ش���م���ره
ع�����ب�����داهلل ����ش���م���ري �����ش����ع����دات ح�������ش���ان
ع���������الء حم�����م�����د حم������م������ود اب���������و ط���ه
ف������������اروق �����ش����م����ري ح���������ش����ني ع����رق����وب
ل����ي����ث ف������رح������ان ����ش���ل���ي���م���ان ع���م���و����س
حم�����م�����د راف������������ع حم�����م�����د ����ش���م���ري���ن
حم���م���د ري����ا�����س م���و����ش���ى اب�����و دوا������س
حم����م����د ع���������ش����ام م�������ش���ط���ف���ى ال����ف����ار

حم����م����د م����ع����ني اب�����راه�����ي�����م احل���ا����ش���ي
حم���م���ود م�����ش��ط��ف��ى حم���م���ود ���ش��ل��م��ان
م��������ن��������ذر ج��������م��������ال ع�������ب�������د ي�����و������ش�����ف
م����ي���������س ع�������دن�������ان حم�����م�����د ح�����م�����وده
ن���ف���ني ع����دن����ان ي���و����ش���ف اب�����و م��ن�����ش��ور
و���������ش��������ال ج������م������ال خ������ال������د امل�����رع�����ب
ال�������ش���رخ���ي اب�����راه�����ي�����م  ب���������ش����ام  ولء 
ي����و�����ش����ف ي����ع����ق����وب حم����م����د الق��������رع

اخلوالده �شليمان  الرحمن  عبد  احمد 
الكواملة الرحمن  عبد  م�شباح  احمد 
احلرا�شي�س" "خلف  زعل  حممد  ا�شيل 
ال��������ن��������ادي اهلل  ع������ط������ا  زي������������د  الء 
ع����ي���������ش����ى �������ش������م������ي������ح  ع��������������ديل  الء 
ي�����و������ش�����ف ف����������ائ����������ق  حم��������م��������د  الء 
امي��������������ان ح�������ام�������د ح������م������د امل������راع������ي������ه

ب��������ت��������ول ي�������ا��������ش�������ر خ��������ال��������د ع�������م�������ران
ب�������ش���رى ����ش���ل���م���ان ع������وده اب�����و ���ش��رح��ان
م�������ش���ل���م ي�����و������ش�����ف  اهلل  ع�����ب�����د  ح�����������ازم 
ح���م���زه ع���ب���د ال�������ش���الم حم���م���د ي��و���ش��ف
مو�شى" "دار  ي���و����ش���ف  خ���ال���د  دان����ي����ة 
رام����������ي م�������ش���ط���ف���ى ف����ه����د ال����ع����اي����دي
ال����ف����ق����ي����ه اح�������م�������د  م������و�������ش������ى  رزان 

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخصص علم الحاسوب وتطبيقاته

احمد �شعيد حممد العربيد

ر�شا انور ذياب فرهود

يا�شمني احمد �شلمان امل�شاقبه

ا�شيل عماد الدين حممد احلاج

�شهيب عمر ح�شني ابو خديجه

احمد عدى م�شطفى العزام

رغد عدنان ح�شني �شحاده

اميان �شيف اهلل حمدان املومني

نور الدين حممد عزت القريوتي
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخصص علم الحاسوب وتطبيقاته

احمد �شالح قا�شم حنت�س

راية توفيق حمد اخلوالدة

�شروق مناور عو�س ابراهيم

دانه ح�شن رم�شان قداده

�شجى حممد داوود املومني

ملى خالد قبالن ابو دلبوح

بتول حممد نايف اجلوابره

رنا وليد يون�س جنايده

�شفاء حممد عبدالعزيز اعوي�شة

دنيا احمد مو�شى احلجوج

�شند�س ح�شني ن�شر اهلل امل�شاقبه

هيا �شالح فالح ابو �شم�شيه

احمد عبد املح�شن توفيق م�شطفى اخلواجا
اري�������اف ���ش��وي��ل��م ح���م���ود امل�����ش��ب��ح��ي��ني
ا�������ش������ي������ل ح�����������ش�����ني خ�����ل�����ي�����ل ع���ط���ي���ه
ال����ده����ي����ث����م ���������ش��������راري  ح�����م�����د  الء 
ان���������وار ع����اي����د ا����ش���م���اع���ي���ل احل��ي�����ش��ة
اب�������و لوى ����ش���ب���ت���ي  ����ش���ل���ي���م  اي����ن����ا�����س 
�شعيد" "حممد  ه��الل  نا�شر  اينا�س 

ب�����ش��رى حم��م��د اب��راه��ي��م اب���و ط��اح��ون
ح��������م��������زة اح��������م��������د ��������ش�������ال�������ح ن����ه����ي����ا
ح���ن���ني ع�����دن�����ان ع���ل���ي اب������و ج��ح��ي�����ش��ه
خ���ال���د ا����ش���ع���د م�����ش��ط��ف��ى م�����ش��ط��ف��ى
ال�������ش���ل���ي���م �����ش����ل����ي����م  ان�������������ور  رازان 
رع���������������د حم��������م��������د ح����������ام����������د ع������������واد
������ش�����ه�����د �����ش����ه����ي����ل اح�������م�������د اخل��������ويل

���ش��ه��ي��ب خ����ال����د ح�������ش���ني ال���د����ش���وق���ي
ط���������������ارق زي���������������اد حم��������م��������ود ال������ه������ور
ع���ال���ي���ه حم����م����ود حم���م���د الط����ر�����س
عبدالرحمن اكرم عبد الرحمن الدلبيح
عبداهلل جمال حممد "ا�شعد عبدالرحمن"
غ����������اده ن���������ش����ر ع����ي����د اب��������و �����ش����رح����ان
ف�������������رح ن��������ه��������اد اح��������م��������د ال������ل������ب������دى

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخصص علم الحاسوب وتطبيقاته

ف��������رح ي����و�����ش����ف حم�����م�����ود اخل�����واج�����ا
جم������دي م���و����ش���ى زه������ري ال�������ش���المي���ه
حم�����م�����د اح������م������د حم�����م�����د الط����������رم
حم���م���د �����ش����امل ����ش���ل���م���ان احل���وي���ط���ات
حم�������م�������د ������ش�����ع�����ي�����د ع�������ل�������ي ع�����ل�����ي�����ان

حم����م����د ط���������ارق ي����ا�����ش����ني امل����راب����ح����ة
حم�����م�����د ك�������ام�������ل ع�����ط�����ي�����ة ح�����م�����دان
حم�������م�������د ن�������ظ�������ري ع�������ل�������ي ف�����ق�����ه�����اء
حم�����م�����د ن����ع����ي����م اح������م������د ح����م����ي����دان
حم������م������د ي������و�������ش������ف ب�����������در ������ش�����ح�����ادة
حم�����م�����ود اح�����م�����د ح���������ش����ن اب��������و زي����د

ال��ت��م��ي��م��ي ت���وف���ي���ق  م���ن���ى ���ش��ي��ف اهلل 
م���ه���ن���د اح����م����د ����ش���ع���دال���دي���ن ب���رغ���ال
م���������ي جم������������دى حم������م������د ������ش�����ح�����ادة
اب���و����ش���ت���ي���ه اح������م������د  ا������ش�����ام�����ه  ولء 
ي������������زن حم������م������د اح��������م��������د �����ش����ري����ت����ح

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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قسم هندسة البرمجيات

د. احمد العتوم
رئي�س الق�سم / ا�ستاذ م�سارك

د. معن حماد
ا�ستاذ م�سارك

د. عالء الدين بعارة
ا�ستاذ م�ساعد

د. خالد املخادمة
ا�ستاذ م�ساعد

د. عبدالرحمن الغويري
ا�ستاذ م�ساعد

مرمي الزواهرة
مدر�س م�ساعد

د. خالد ال�شرايرة
ا�ستاذ م�ساعد

د. فادي الوديان
ا�ستاذ م�ساعد

د. هاين بني �شالمة
ا�ستاذ م�ساعد

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخصص هندسة البرمجيات

ا�شيل احمد جا�شر حماد

عبداهلل امين عبد اهلل عي�شى

احمد عماد حممد الغويرى

خوله علي عمر القرعان

حممود روحي حممود مطاوع

احمد عامر ا�شحق ابواجلمال

جمانه منذر ح�شن رحال

لوؤي وليد لطفي ر�شيد

�شامر جمدي خليل داود

مرام ابراهيم جميل ابوجامو�س

اف����ن����ان ع���ب���دال���ف���ت���اح ���ش��ع��ي��د دروي�������س
ب���������ه���������اء ي��������ون�����������������س ح�������������ش������ن ع����ل����ي
ح���م���زة ع��ب��د ال���رح���م���ن حم��م��د ع��اب��د

خ���ل���ي���ل اب�����راه�����ي�����م ح�������ش���ني الغ������رب
ع���م���ار ع���ب���د امل���ج���ي���د ع����رف����ات ���ش��ل��ه��ب
ع�����م�����ر ج������ه������اد اح������م������د ال���������ع���������واودة
حم�������م�������د ع�������ل�������ي ر�����������ش����������اد ي�����ا������ش�����ني

حم���م���د حم����م����ود حم���م���د اب������و ع�����واد
م����������روى ك�����م�����ال ع����ب����د ال���������ش����ي����الوي
ن��������������ور حم�������م�������د �������ش������ع������ي������د ح������ن������ون

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخصص هندسة البرمجيات

عبد اهلل مازن يو�شف القهوجي رمي �شيف اهلل احمد القالب

حممد يا�شر عبدالفتاح �شالمعمر ح�شني حممد ابو خم�شه غيداء �شالح الدين عبد ربه ابو غرفه

اح��������م��������د ح������������امت حم��������م��������ود ح�������ش���ن
اح����م����د حم���م���د ����ش���ل���ي���م���ان ع���ب���ي���داهلل
اي���������ش����ر حم����م����د اح����م����د ال�������ش���م���ام���ع���ه

ح���������ال ق������ا�������ش������م اح�������م�������د ال�����ق�����ا������ش�����م
ف�����رح ي���ع���ق���وب ع���ب���دال���رح���ي���م ���ش��ع��ي��ب��ي

حم������م������د م������و�������ش������ى ع������ل������ي ال���������ربمي
جرب علي"  "حممد  خ�����ش��ر  م�����ش��ع��ب 
ال��رمي��اوى ال����روؤوف  با�شم عبد  و���ش��ام 

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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ا�����������ش����������راء ع��������اك��������ف زك������������ي ال����ع����م����ر
ا�������ش������راء ي���ح���ي���ى حم���م���د ال����زري����ق����ات
ال�����ع�����م�����رى ع������ل������ي  ح�����������ش�����ن�����ي  الء 
ام���ن���ه ع���اي���د ع���ب���د ال���ع���زي���ز ���ش��ل��ي��م��ان
ب����ن����ان ع�����ط�����ااهلل م���ف���ل���ح ال�������ش���م���ريان
دع������������������اء ه���������������اين ن��������ع��������م��������ان غ����ي����ث
رب����������ى ح�����������ش�����ان ح���������ش����ن ف����ري����ح����ات
رب������ى ع���ب���د ال�����ك�����رمي ع���ق���ي���ل ال����زي����ود
ع������ب������ي������دات خ��������ال��������د  ع�������ل�������ي  رزان 
ال������������������داودي ع������ل������ي  ل�����ب�����ي�����ب  رول 

ال������ن������داف ر������ش�����م�����ي  غ�����������ش�����ان  روؤى 
رئ����������ب����������ال ف�������ه�������د ع�������ب�������د ������ش�����الم�����ه
�������ش������ج������ى ط�������������الل ن������ظ������م������ي �����ش����ع����د
ال����ذب����ي����ان رزق  ف���ت���ح���ي  ����ش���ل�������ش���ب���ي���ل 
�����ش����ه����ام امي��������ن ح���������ش����ن ال���ط���وخ���ل���ي
�شروق هاين"حممد حافظ" "الق�شراوي التميمي"
ال�����ق�����وا������ش�����م�����ي رزق  اي�������������اد  ع�����������دي 
غ�������دي�������ر ع�����ي�����������ش�����ى ��������ش�������امل خ�������ش���ر
ف����ات����ن ج���م���ع���ه ا����ش���م���اع���ي���ل ���ش��احل��ي��ه

ق���������ش����ي ب����اج���������س غ�����ال�����ب ح����م����ي����دان
مل����������ا ج�����������������ودت ح�������م�������د ال�����ق�����ا������ش�����ي
مل����������ى خ��������ال��������د ���������ش��������ربى ال��������راع��������ي
جم��������د ب�����������ش�����ري ر������ش�����ي�����د ����ش���ل���ي���م���ان
ي�����و������ش�����ف داود  ي�������ا��������ش�������ر  م�������ن�������ى 
م���ه���ن���د ح�������ش���ني حم����م����د م�����ش��ط��ف��ى
م����ريه����ان م��ن��ت�����ش��ر حم���م���د اب��وب��ا���ش��ا
ن������ه������اد ������ش�����اب�����ر �����ش����ل����ي����م����ان م���و����ش���ى
وف����������اء ح���������ش����ني حم����م����د اب������وج������وده
ي���ا����ش���ر ع��ي�����ش��ى ي���ع���ق���وب اب������و ع��ل��ي��ان

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخصص هندسة البرمجيات

اآلء حممود �شعود كري�شان با�شل حيدر"احمد توفيق"م�شاداحمد عزام يعقوب ال�شريف

بيان نايل عبد اهلل عبد القادر

رم�شان جهاد رم�شان قويدر

خالد عزام احمد عابدين

�شفاء عمر نا�شر امل�شاقبه

ح�شن خليل ح�شن ابو منره

�شاره احمد خليل اجلدايه

دميا بكر خليل عزازى

مالك غازى خ�شر الزناهره

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخصص هندسة البرمجيات

جلني رائد مو�شى مقدادى

مروه حممد عمر عيادى

حممود ب�شام حممود اجلبايل

هم�س مو�شى حممد النوافله

جمد ابراهيم احمد الزبون

هاله حممد م�شلم الزيود

امل علي ح�شن بني احمد حنني علي �شليمان بني احمدا�شالم نايف عبد الكرمي ابو جامع

زريفه عثمان ا�شماعيل ايوبحنني ماهر عزت عبد اهلل عهد احمد حممد اخلاليلهربى م�شلم �شعيد اجلعيدي

مرح زياد وجيه ابو اجلود

و�شام ب�شام جميل ن�شر اهلل

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخصص هندسة البرمجيات

اري��������������ج ح�����������ش�����ني حم������م������د ع����ل����ي����ان
م�شتهي ال��دي��ن  �شعد  حم��م��ود  ا���ش��راء 
ا�����ش����ي����ل خ���ل���ي���ل اب�����راه�����ي�����م ع���ري���ن���ات
ام�����ن�����ه ب���������ش����ري حم�����م�����ود ال������غ������زاوى
اي�������������ات �����ش����ب����ح����ي حم�����م�����د ن����ع����م����ان
اي��������������ام م���������ش����ط����ف����ى ع������ي������د ال����ق����ي����م
اأم�������������اين حم�����م�����د ح���������ش����ني اخل���������دام
ب����ا�����ش����ل اح�����م�����د ع�����ط�����اهلل ال����غ����وي����ري
ب���ت���ول ع���ب���د ال����ك����رمي اح���م���د اجل����ربه
ب�������ي�������ان حم�����م�����د اح�������م�������د ال�����������ش�����راج
ت��������������ال ع��������������وين حم�������م�������د ع�����وي�����������س
ت�����ش��ن��ي��م حم���م���د خ���ل���ي���ف���ه ال���غ���وي���ري
ح�������ش���ام خ����ال����د م���ن�������ش���ور اخل���الي���ل���ة
ح�������ش���ام ه�������ش���ام ع���ب���د ال�����ق�����ادر ح��م��ده
امل��وم��ن��ي ع��ل��ي  زياد"  "حممد  خ���ال���د 
دان��ي��ه ج��م��ال ع��ب��د احل��م��ي��د ال�����ش��وري

دي���ن���ا ن�����ش��ي��م ع��ب��دال��ك��رمي ال�����ش��المي��ة
ذك���ري���ات ���ش��ال��ح ب���دي���وي احل��راف�����ش��ه
راك������ان اج��م��ي��ع��ان ع���ب���داهلل امل��ه��ي��دات
رق����ي����ه م�������ش���ط���ف���ى اح����م����د ال���ب���ي���ارى
رن���������������ده زاه���������������ر اح��������م��������د م����و�����ش����ى
�����ش����و�����س ح���������ش����ني  ع�����������ش�����ام  روان 
�����ش����اج����ده ����ش���ل���ي���م���ان خ����ل����ف ال����ق����الب
�����ش����ن����اء ع������دن������ان ج�����ربي�����ل ال�����دق�����ور
����ش���ه���ري رف�����ي�����ق ع������ب������داهلل اخل���ط���ي���ب
�����ش����ب����اح ����ش���م���ري اح�����م�����د ال�������ش���ف���ري���ة
ع��ب��د ال��ق��دمي ب���الل خليل اب���و غ��زال��ه
ع���ب���داهلل حم��م��د حم���م���ود اخل���وال���ده
ع��ري��ن ر����ش���وان ���ش��ل��ي��م��ان ال���روا����ش���ده
ع����م����ار اح����م����د حم����م����د اب�������و احل�����وف
ف��ت��ح��ي ي���و����ش���ف م�����ش��ط��ف��ى اب���راه���ي���م
ف��������������رح ������ش�����ك�����ي�����ب ������ش�����ع�����ي�����د ح�������رب

ك�����ام�����ل �����ش����ال����ح ك�����ام�����ل اب��������و خ���ال���د
ل����ي����ث حم�����م�����ود اح�����م�����د ال������دوي������رى
م���ال���ك خ��م��ي�����س ل��ط��ف��ي ال��ن��م��روط��ي
م�������ال�������ك ع������م������ر راج�������������ي م�������ق�������دادي
ال�������ش���ام���ن ع����ل����ي  اهلل  ع����ب����د  حم����م����د 
م��������ع��������اذ ع������������وين غ��������ال��������ب زغ������ل������ول
م�����ع�����اوي�����ه حم�����م�����ود ف����������وزى اع���ب���ي���د
مهند م�شطفى "حممد جمعة" اطريح
م����ي���������س اح������م������د ح���������ش����ن ال���������ش����ع����دي
م���ي�������س حم���م���د ����ش���ال���ح ال��ف�����ش��ف��و���س
ن������ور ال�����دي�����ن رج�����ائ�����ي ج���م���ي���ل ح���رب
�شخر ب��ن��ي  قحي�شان  حم��م��د  ن��ور���س 
ه���������ي���������ا ه������������������اين ع���������ل���������ي ع�������ط�������ون
امل��دادح��ة "حممد امني" اح��م��د  ي���زن 
ي����ع����ق����وب ن���������ش����ال ي����ع����ق����وب ا����ش���ع���ي���د

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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خريجو الماجستير
تخ�ص�ص هند�صة الربجميات

تخ�ص�ص اأنظمة املعلومات والإبداع

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016

غ���������دي���������ر حم��������م��������د راج������������������ي ال�����ق�����ه�����م�����و������س

����������ش���������ارة اح��������م��������د ع���������������ودة اب������������و ����ش���ع���ي���ل���ي���ك

ب�����������������ش��������رى ج�������������������واد حم��������م��������د احل����������ج����������اوي

��������ش�������ذى ع������ل������ي اح�������م�������د ال�����ق�����������ش�����اهب�����ه�����اء خ���م���ي�������س ������ش�����امل ال���������ش����رف����ات

ب������راء حم���م���د ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ق���دوم���ي
ح�����ن�����ان ح�����م�����دان اح�����م�����د ال������زواه������رة
رب������������ا خ�����ل�����ي�����ل حم������م������د ال���������زي���������ودي
ره�����������ام ع�������ب�������داهلل ي�����و������ش�����ف ب����واع����ن����ة

�����ش����ع����اد ج���م���ع���ة ع����ل����ي اب�������و حم���ف���وظ
م���ن���ت���ه���ى حم����م����ود حم����م����د ���ش��ل��ي��م��ان
م�����وؤم�����ن ع�����دن�����ان حم�����م�����ود احل����اي����ك
ه���ال���ة ع���ب���دال���رح���ي���م ي���و����ش���ف ي��و���ش��ف

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017

ه��������ب��������ة ع�������ب�������داحل�������م�������ي�������د ج����������اب����������ر من������������ران

الء علي ا�شماعيل الن�شريات

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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كلية الملكة رانيا للطفولة

د. جمال �أحمد 
نائب العميد

د. �أمية �حل�سن
العميد / اأ�شتاذ م�شارك

د. �يوب �لرو�سان
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة
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النبذة:
كلية �مللكة ر�نيا للطفولة

�أن�سئت عام 2002 , وت�سم �لأق�سام �لتالية:
ق�سم تربية �لطفل , وق�سم �لرتبية �خلا�سة.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية : 
�لتخ�س�سات  يف  معتمدة  �ساعة   )132( بنجاح  �لطالب  يجتاز  �أن  بعد  �لبكالوريو�س  درجة  �لكلية  متنح 

�لتالية :
تربية �لطفولة �ملبكرة
رعاية �لطفولة �ملبكرة

�لرتبية �خلا�سة
كما متنح �لكلية درجة �لدبلوم �ملهني يف تخ�س�س "�ل�سيا�سة �لعامة وحقوق �لطفل" .

الكادر األكاديمي واإلداري:
بلغ عدد �أع�ساء �لهيئة �لأكادميية يف �لكلية )20( ع�سو�ً يف خمتلف �لرتب �لأكادميية: من حملة درجة 

�لدكتور�ه, كما بلغ عدد �ملر�سحني لاليفاد )3(, وبلغ عدد �أع�ساء �لهيئة �لإد�رية )6( �إد�رياً.

طلبة الكلية:
�أ�سبح عدد �لطلبة يف �لكلية )1200( طالباً وطالبًة تقريباً خالل �لعام �جلامعي 2017/2016.

كلية الملكة رانيا للطفولة
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كلية الملكة رانيا للطفولة

- تقدمي بر�مج �أكادميية على م�ستوى �لبكالوريو�س لإعد�د متخ�س�سني يف جمال رعاية �لطفل 
رعاية  موؤ�س�سات  و�لإ�سر�ف على  و�لإد�رة  �ملبكر لالأطفال,  و�لتدخل  �لت�سخي�س  و�لأ�سرة, وجمال 

�لأطفال, و�لرتبية �خلا�سة .
- �إن�ساء قاعدة بيانات عربية وعاملية لتوجيه �لقر�ر�ت �لرتبوية �ملتعلقة باإعد�د �لعاملني يف جمال 
و�لنف�سية  �لرتبوية  �خلدمات  وتوفري  �لعاقة,  ذوي  و�لأطفال  �ملدر�سة,  قبل  ما  �أطفال  تربية 

�خلا�سة بهم .
و�لور�س  �لندو�ت  عقد  ت�سمل  و�لعربي  �لأردين  �ملحلي  للمجتمع  خدمات  تقدمي  يف  �لإ�سهام   -

و�لرب�مج �لتدريبية و�ل�ست�سار�ت للموؤ�س�سات �لتي تعتني بالأطفال و�أ�سرهم.
- توفري خدمات ت�سخي�سية وعالجية للم�سكالت �ملرتبطة بالأطفال و�أ�سرهم .

- �لعمل على تاأ�سي�س رو�بط ما بني �جلهات �ملحلية يف جمال �لطفولة وتلك �لقائمة عربياً وعاملياً .
وتوفري  �خلا�سة,  و�لرتبية  �لطفولة  �ملتخ�س�سة يف جمال  و�لنف�سية  �لرتبوية  �لبحوث  �إجر�ء   -

�ملو�د �لتعليمية و�لعلمية �خلا�سة بالأطفال وتربيتهم ورعايتهم .
- �إتاحة عدد من �لفر�س �لتدريبية  للكو�در �لعاملة يف �ملوؤ�س�سات و�ملر�كز وريا�س �لأطفال �أثناء 

�خلدمة, من �جل رفع كفايتهم وتطوير �أ�ساليب تعاملهم مع �لأطفال و�لعناية بهم .
- تطوير ح�سانة �لأطفال �لتي �أن�سئت يف �جلامعة باإ�سر�ف �لكلية.

أهداف الكلية :
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كلية الملكة رانيا للطفولة
جمل�س �لكلية

�حل�سن �مية  • �لدكتورة 
عميد الكلية / رئي�س املجل�س 

�أحمد • �لدكتورجمال 
نائب العميد 

�لرو�سان �أيوب  • �لدكتور 
رئي�س ق�شم تربية الطفل 

يون�س جناتي  • �لدكتور 
رئي�س ق�شم الرتبية اخلا�شة

عليمات �ينا�س  • �لدكتورة 
ممثل ق�شم الرتبية اخلا�شة يف جمل�س الكلية 

بيرب�س هيثم  • �لدكتور 
ممثل ق�شم تربية الطفل يف جمل�س الكلية

�لثانية �لزرقاء  ملنطقة  و�لتعليم  �لرتبية  • �ل�سيد مدير مديرية 
ممثل املجتمع املحلي

�لها�سمية للو�ء  �لتنمية  مدير  • �ل�سيد 
ممثل املجتمع املحلي.

�لد�ريون
�مل�سري • �يهاب 

رئي�س الدي�ان 
دلبوح �أبو  • �أ�سماء 

م�شرفة تدريب ميداين 

ر�سو�ن �أبو  • �إنعام 
م�شرفة تدريب ميداين 

�لزيود • نور 
�شكرترية – طابعة 

�لرجوب • �سريين 
�شكرترية – طابعة 
�ل�سرع �هلل  • عبد 

عامل خدمات مكتبية 
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قسم تربية الطفل

د. �يوب �لرو�سان
 رئي�س �لق�سم - ��ستاذ م�ساعد

د. �مية �حل�سن
��ستاذ م�سارك

د. فتحي �حميدة
��ستاذ م�سارك/ حا�سل على �جازة بدون ر�تب

د. مرفت فايز
��ستاذ م�سارك/ حا�سلة على 

�جازة بدون ر�تب

د. �بر�هيم جميعان
��ستاذ م�سارك

د. جمال �حمد
��ستاذ م�ساعد

د. �مل �خلطيب
��ستاذ م�ساعد

كلية الملكة رانيا للطفولة
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قسم تربية الطفل

د. م�سطفى �خلو�لدة
��ستاذ م�ساعد

كلية الملكة رانيا للطفولة

د. هيثم بيرب�س
��ستاذ م�ساعد

د. علي عليمات
حما�سر متفرغ بر�تب ��ستاذ م�ساعد
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة

قسم تربية الطفل

���������س�������الم ج������م������ال ������س�����الم�����ة م���ع���م���ر
ح���م���ادن���ة ع���ب���د�ل���ل���ط���ي���ف  ن����ائ����ل  �لء 

ب�����������ر�ء �����س����ل����ي����م����ان �ح������م������د �ل���������دلل
ت���������س����ن����ي����م حم������م������د ع������ل������ي خ����ط����اب
ع���ن���ود �ب���ر�ه���ي���م ع�����ودة �هلل �ل��ه��م��الن

غ����دي����ر ����س���ل���ي���م���ان ت���ي�������س���ري �حل���اي���ك
ن���������و�ل �����س����ال����ح ����س���ب���ي���ح �ل�������س���رف���ات

��سر�ء عليان م�سطفى �لدد�

�سابرين �سالح حممد �لغول

بيان حممد �سامل �سالح

مي�س ر�فت خالد �لزعبي

�ية يو�سف عبد �جلليل �خلطيب

مرمي مطيع ر��سد �بو حفيظة

�سيماء �حمد عبد �لوهاب �ل�سجر�وى

نور �سعدى حممد �حلماد

كلية الملكة رانيا للطفولة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة

قسم تربية الطفل

�ح��م��د حم��م��ود ع��ب��د �ل��رح��ي��م م��ري��ان
��������س������ر�ء ح�������س���ني من�����ر ع���ب���د�ل���ف���ت���اح

ب�����������س�����ار ف������ائ������ق �ح������م������د �مل����ن����اع���������س����ة
����س���ن���د����س ول�����ي�����د وج�����ي�����ة �ب�������و ���س��ق��ر
م����ي���������س خ���������س����ر �����س����ب����ح����ي ����س���م���رة

م���ي�������س���اء حم����م����د ع����ل����ي �ب�������و ����س���ب���اح
ن�������دمي ع����ب����د �لل���������ه خ���ل���ي���ل رب���اب���ع���ة

زهور خالد جمال م�سطفى

بيان خليل �سالمة �لعو�سات

عالية حمد ح�سن �خلاليلة

�لء حمد�ن نز�ل �خلطيب

هيا يو�سف �سالمة �بو كرد�س�سالم ر�ئد �بر�هيم �بو قطام

كلية الملكة رانيا للطفولة
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خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة

��سماء حممد �سليمان �لعوي�س

�سايل ��سرف يو�سف �مل�ساندة

نور حممد علي عمر�ن

��سالم حممد فرحان �مل�ساقبة

ريف عاطف �حمد جرو�ن

عهود ب�سام نو�ف �ل�سربة

وفاء طارق حممد حيمور

�ريج حممد �بر�هيم �ملر�حله

تال �سميح ��سماعيل �لزبديه

�سجود حممد م�سلح �خلز�علة

هيا ن�سر �لدين �مني �بو �سنينه

�ساجده حامت عبد �للطيف �سليمان

لنا عبد �لهادى �سابر �ل�سايب

ي�سرى هاين �سليمان �ل�سالل

قسم تربية الطفل كلية الملكة رانيا للطفولة
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خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة

عبد�ل�سمد ح�����س��ن  ���س��ب��ح��ي  �ب��ت�����س��ام 
�����س���ت���ربق حم��م��د ع���ب���د�هلل ح��ج��اج��وه
�������س�����ر�ء �ح����م����د ع�������وده �ب������و ����س���رح���ان
����س��ر�ء حم��م��ود ع��ب��د �جل��ل��ي��ل �لك�سبه
���������س�������م�������اء ع������ل������ي حم������م������د �جل������اب������ر
��سماء حممود عبد �لرحمن �لزو�هره
�م������ريه ي���و����س���ف ذي������اب ع���ب���د �ل������ر�زق
�ي�������ات ج�������ز�ر م���ن�������س���ور �جل�����رج�����اوي
ح���������س����ون����ه د�ود  حم������م������د  �مي�������������ان 
�ي���ن���ا����س م���و����س���ى ع���ل���ي �ل���ع���ب���د�ل���الت

ب�����س��م��ه ع��ب��د �ل��ع��اط��ي ع��ي�����س��ى حم�سن
ب�������س���رى ����س���امل �ب���ر�ه���ي���م �ب�����و ي��ح��ي��ى
ج���ي���ه���ان ك���م���ال ع���ب���د�ل���رح���ي���م ح�����س��ن
ح��������الء ع�����ق�����اب م�������س���ن���د �ل�����ن�����وي�����ر�ن
ح��ل��ي��م��ه ع��ل��ي م�����س��ط��ف��ى �ل�����س��الح��ات
ح���ن���ني ع����اك����ف ����س���م���ع���ان �حل�����د�دي�����ن
رن����������ا ب�����������س�����ام حم�����م�����د �ب����������و ق����ط����ام
�����������س����������اره دي�������������ب حم�������م�������د ي�����ون�����������س
����س���ه���ام���ة ع����ل����ي �����س����ال����ح �خل������و�ل������دة

ع���ائ�������س���ة خ����ال����د ع����ب����درب����ه �جل���ب���ايل
ع���ائ�������س���ه ف�������س���ل ي����و�����س����ف ع���ب���و����س���ي
ع��������ن��������ود �ح��������م��������د ف�������ه�������د �ل��������زي��������ود
�ل�����ع�����ت�����وم ك�������ام�������ل  م�����ن�����������س�����ور  لر� 
ل����ي����ل����ى حم�����م�����د م���������س����م����ح �ل����ب����ل����وي
ن����رم����ني حم����م����د م�������س���ل���م �خل���الي���ل���ة
ن�����������ريوز ف���������الح ح���������س����ن م�������س���ط���ف���ى
هويدى �ب��و  حممد  م�سطفى  نيفني 
ه��������ب��������ه ���������س��������ام��������ي �ح���������م���������د ز�ي�����������د
ه�����دي�����ل �������س�����ام�����ه حم�����م�����ود ي���و����س���ف

قسم تربية الطفل كلية الملكة رانيا للطفولة
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة

�زور� حممد عوين ر�سيق �ل�سمايل

�ماين عمر يو�سف �سامية

خلود علي يو�سف عطا�هلل

رويده ر�ئد حمود �لزيود

�فنان �سمري عبد �لفتاح �بو �سمط

�يات غ�سان عبد �لرحيم �لتينه

دميا حممد �بر�هيم �لدويري

رميا ر�جح حممد عربا�سي

��سيل ح�سن �سليمان �سالمه

�مريه رفيق حممود �حلور�ين

د�نه خليل حممد خليل

روؤى ع�سام حممد مكحل

�لهام حممد عبد �حلميد �ملومني

�ميان نظمي �بر�هيم �لزو�وي

ر�نيا علي خ�سر بدر

�ساره �سليمان �حمد �خلطيب

قسم تربية الطفل كلية الملكة رانيا للطفولة
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة

�ساره فايز حممد �سرحان

ملا �حمد عبد �لعزيز �ملدموج

مالك حممد علي �لزبون

نرمني غالب م�سطفى تيم

�سفا ماهر �حمد جابر

لينا فرح حممود �سالمه

مي�سون ح�سن عمر مقبل

هديل �حمد حممد �بو �سماحه

�سذى حامت خليل �بو عجميه

ملي�س حممود عبد �لرحمن قنوع

منتهى �بر�هيم حممد عثمان

نور جو�د نعمان بدر

لر� زهري ح�سني عامر

جمد حممد خليف �لغويرين

نادين حممد مو�سى من�سور

هال عبد �حلميد �حمد عليان

قسم تربية الطفل كلية الملكة رانيا للطفولة
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة

����س���ل���ع���ة �ب����������و  ج����م����ع����ة  ن����ب����ي����ل  �لء 
�����س����ل����م����ان ح�������������س������ني  ن������ب������ي������ل  �لء 
�ل�����ع�����ن�����ود �����س����ع����ود ������س�����امل �حل����������رد�ن
ب�������اي�������ه ه�������������س������ام �ح�������م�������د �مل�����غ�����رب�����ي
ح�������م�������زه ر����������س���������اد ع�������وي�������د ع������ل������و�ن
ح���ن���ني ج����م����ال ع���ب���د �جل�����اب�����ر ج���اب���ر
ح���ن���ني ع������ادل ع���ب���د �ل��ل��ط��ي��ف �ل���ع���دم

ح�������ن�������ني ف������ه������م������ي ي�������ع�������ق�������وب ع����ق����ل
خ������ت������ام م�����و������س�����ى ح���������س����ني �ب���������و دي�����ه
�ل���ع���م���ول �هلل  ع����ط����ا  ط�������الل  د�ن�����ي�����ه 
ر�ن����ي����ا �ب����ر�ه����ي����م ح����ام����د �ل�����زو�ه�����ره
ره������������ف ع�����ي�����������س�����ى خ�����ل�����ي�����ل ح�������س���ني
�ل����ع����م����ول �هلل  ع�����ط�����ا  ج������م������ال  روز 

حممود ماهر "حممد �مني" عو�س �هلل
م����������رو�ن حم����م����د �����س����ال����ح �ل�����س��ب��ي��ل��ه
م���������������روه ق������ا�������س������م ع��������زي��������ز ������س����ع����د
�ل��ف��ت��اح ح�سني حماميد ع��ب��د  ن��رم��ني 
ه�����ب�����ه م�����و������س�����ى ح���������س����ن �جل����ن����ي����دي
ه���ن���د حم����م����ود ع����ط����وه �ب������و غ��ل��ي��ون
ه����ي����ا �����س����ال����ح م�������س���ل���م �حل���ب���ا����س���ن���ة

قسم تربية الطفل كلية الملكة رانيا للطفولة
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كلية الملكة رانيا للطفولة

جناتي يون�س
رئي�س الق�شم / ا�شتاذ م�شاعد

قسم التربية الخاصة

د. �سهى �حل�سن 
��ستاذ م�سارك / حا�سلة على �جازة بدون ر�تب

د. خلود دبابنة
 ��ستاذ م�سارك

د. حنان طق�س
��ستاذ م�ساعد

د. نو�ف �لزيود
��ستاذ م�ساعد

د. �ينا�س عليمات
��ستاذ م�ساعد

د. ه�سام �ملكانني
��ستاذ م�ساعد

د. �ميان �لزبون
��ستاذ م�ساعد

د. معت�سم �مل�ساعدة
��ستاذ م�ساعد 
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة

قسم التربية الخاصة

��سامة وليد حممد ��سماعيل�ريج عثمان حممد هيكل

�لء فار�س حممد م�سة��سماء �حمد �سليمان �سالمة ��سماء �جمد جمال �لن�س

ت�سنيم �حمد حممود �لرتعاين�ية حممد �سالح �لزغلو�ن �ميان �كرم تي�سري �لقو��سمي

كلية الملكة رانيا للطفولة



439

�سجود عبد �لرحمن عبد �لهادي �خلاليلةخولة �سعيد حممود �سالمة �سناء نايف ذياب �بو �سندىدعاء حممد �سالح �قريع

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2015 / 2016
تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة

قسم التربية الخاصة

حممد �بر�هيم �سعود در�غمةفريال �سيف �هلل �سويلم �لعرينات هبة �سالم علي �بو حمفوظلبنى هاين توفيق �سعبان

�ح�����م�����د �ب�����ر�ه�����ي�����م ع���������و�د �مل���ط���اي���ب���ة
�ح��������م��������د ح�����������س�����ني ع������ل������ي ح�������س���ك���ي
�������س�����ي�����ل ط�����������ارق حم������م������ود �لح�����م�����د
�حل�����ان ح�����س��ن ع���ب���د�ل���ق���ادر �ل��ب��اي�����س
�م������ي������ن������ة حم������م������د ��������س�������امل �لت������ي������م
�ن������ه������ار م����و�����س����ى �ح�����م�����د �مل���ن���ا����س���ري
�ي����������ة �������س�����ع�����د ط�������ال�������ب �حل�����ن�����اح�����ن
�مي����ان ���س��اك��ر ع��ب��د �ل��ل��ط��ي��ف �خل��ط��ار
�مي��������������ان ف��������������و�ز ع�����ق�����ي�����ل ع����ك����ا�����س����ة
�لط��������ر���������س ع������ل������ي  ع��������ام��������ر  �آلء 
ب�������������ر�ء ن�������اي�������ف ف�����������الح �مل���������س����اق����ب����ة

ب������ر�ءة حم��م��د ع��ب��د�حل��م��ي��د �ب��وع��ي��د
ب�������������س������رى ع�������������ز�م حم������م������د ع����ب����ا�����س
ج���ع���ف���ر ح�������س���ني ع�����اي�����د �ل���������س����رف����ات
دن����ي����ا حم���م���د �����س���م���اع���ي���ل �ل�������س���رييف
دمي���������ا حم�����م�����د ع�����ل�����ي �ل���������س����م����ريى
دي��ن��ا ع���الء �ل���دي���ن حم��م��د �ل���ب���ارودي
ر������س�����الن �ب����ر�ه����ي����م خ����ال����د م��وم��ن��ي
ر���������س��������ا زي����������������اد ع�����ي�����������س�����ى ������س����ل����ي����م
رن�������ا ع����ب����د �ل������ق������ادر ف�������رح ط����ع����م �هلل
ره���������������ام و�ئ���������������ل حم������م������د ح������م������د�ن
���س��وز�ن غ���ازى حم��م��د ب��ن��ي م�سطفى

ع��������ب��������ري ط�����������ي حم��������م��������د �����س����ب����ح����ة
ف���اط���م���ة خ����ال����د ي���و����س���ف �ل�������س���اف���ع���ي
ف���اط���م���ة م���������رزوق جن�����م �ل���ع���ظ���ام���ات
ل����وج����ني حت�������س���ني زك�����ي �ب�����و ه���ده���ود
ب���در �سليمان ق����دورة حم��م��ود  حم��م��د 
م�����ه�����ا ن�����ا������س�����ر حم�����م�����د �ب���������و ت����وب����ة
م����ه����ن����د زي�����������اد حم�����م�����د �ل���������س����و�����س
ه�����دي�����ل ر�ف���������ت ح�������س���ن �حل�����م�����الوي
�مل�������س���اع���ي���د و�رد  م�����ع�����ي�����وف  وع���������د 
�لعتيلي ع��ب��د�ل��رح��م��ن  جم���دي  وئ����ام 
ي�����ا������س�����م�����ني �ي��������������اد خ�����ل�����ي�����ل رح����م����ة

كلية الملكة رانيا للطفولة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة

د�نية زياد مو�سى �بو كو�س

د�نة عماد �حمد �لنجار

مروة ح�سن مبارك �ملحارمة

�لفت �سليمان حممد غنيمات

منار عز�م عزت �ل�سما�سحممد ك�ساب رد�د �ل�سرحان

�ث�����ري ب���ه���ج���ت ع���ب���د�مل���ط���ل���ب �ل����رع����ود
�ح�����م�����د حم����م����د ����س���ل���م���ان �حل�����ي�����و�ت
��������س������ي������ل ع������ل������ي حم������م������د م����ط����ري����ة
�ل����دوي����ك����ات حم���م���د  �هلل  ع���ب���د  �لء 
�ل�سرحان فهد  عبد�ملهدي  �ملعتزباهلل 
�مي����������ان ج��������الل حم����م����د �ل�����ع�����د�رب�����ة

ب�������ي�������ان ����������س��������الم ج�����م�����ي�����ل �ل���������س����ي����د
ب���ي���ان ج��م��ي��ل ع���ب���د �ل��ل��ط��ي��ف م��ل��ح��م
�سعادة �هلل  عطا  �حل���اج  م��ن��ذر  جمانة 
ح���������س����ني ك������ام������ل ع�����ي�����د �خل�����ز�ع�����ل�����ة
�ل�������س���م���ادي حم����م����د  ح�������س���ن���ي  رو�ن 
ري����ا�����س �����س����امل ح�����س��ن��ي �ل�������س���رب�وى
����س���ن���اء حم���م���د ����س���وي���ل���م �ل���ع���و����س���ات

ع�����م�����ر �ح������م������د م�������س���ط���ف���ى خ���ل���ي���ف���ة
ق�������������س������ي خ��������ال��������د �ح��������م��������د ح���������س����ن
جم�������د �������س�����ح�����ق �������س������امل �جل�������ب�������ار�ت
م����������رح �ي������������اد ������س�����دق�����ي �ب����������و ح���م���د
م���ن���ار ���س��ي��ف �هلل م���ط���ر ب���ن���ي خ��ال��د
م�����ه�����ن�����د ��������س�������ايف ت������ي������م �ل������زب������ي������دي

قسم التربية الخاصة كلية الملكة رانيا للطفولة
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خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة

�نعام �حمد نبهان عثمان

�ساره ن�سر �هلل حممد ن�سر �هلل

�سباح �بر�هيم حممد �لنو�فله

�ن�س �سالح �سامخ �ل�سر�دقه

ر�ويه خالد جمال �حلمار�سه

�سناء ح�سني ذيب �ل�سطر�ت

فرح غالب ��سحق �سرحان

�ريج فريد "حممد علي" عمر

دعاء ��سماعيل �حمد �ل�سمادي

�سجى �حمد حممد حممد

عمر عبد�حلافظ خليف �لزعري�ت

رو�ن جميل نا�سر �مل�ساقبه

�سابرين مو�سى يون�س �سالح

جمد ح�سام �حمد �بو ح�سني

قسم التربية الخاصة كلية الملكة رانيا للطفولة
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خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة

نهاد عبد�لرحيم كايد خري�سهحممد ��سامة حممد خاطر وفاء علي حممد �لرجاءمنا�س �جمد يعقوب هندى

�ح�������م�������د ع��������دن��������ان ر�������س������ي������د ع����ام����ر
�������������س�����������ر�ء �������س������اب������ر من���������ر �ل������دق������ه
�سعاده عارف"  "حممد  زي��اد  ��سمهان 
�ل��������ه��������ام حم�����م�����د خ�����ل�����ف ع����ل����ي����م����ات
�ي������������ه ب�������������س������ام حم������م������د �ل��������زغ��������ول
�ي������������ه ع�������اه�������د ح�����������س�����ني ط���ب���ي�������س���ي
ب����ت����ول ح���ل���م���ي ع���ب���د �حل���ل���ي���م ح�����س��ن
ب�����ت�����ول روح���������ي ج�����م�����ال �ل�������س���ب���ي���الت
ب������ت������ول حم�����م�����د ������س�����ري�����ف �لح�����م�����د
�لزو�هره �ملح�سن  عبد  حممود  ب��ر�ءه 
ب�����س��م��ا ح����م����د�ن حم���م���د �حل��ر�ح�����س��ة
ب�����الل ع������ادل ع���ب���د�ل���ك���رمي �مل�����س��اق��ب��ة
ت�������س���ن���ي���م م����������رو�ن ح�������س���ن م����ه����د�وي
ت�����غ�����ري�����د حم�����م�����د ف������������وزي �لن�����������س
ت�������ه�������اين �ح�������م�������د ع��������������الوي �مل����ع����ال
ح�����ن�����ان �ح�����م�����د �����س����ل����م����ان �ل���ع���م���و����س
ح��ن��ان خ��ال��د ع��ب��د �حل��ل��ي��م �ل��ف��اخ��وري
ح���ن���ني ع�������ادل �ب����ر�ه����ي����م �ب��و���س��ري��ع��ه
خ��������ت��������ام خ�����ل�����ي�����ل ع�����ق�����ل�����ه �ل��������زي��������ود

خ�����ل�����ود حم����م����د �����س����ل����م����ان �حل�����ي�����و�ت
د�ل������ي������ا حم����م����د ج�����اب�����ر �ل����ب����وري����ن����ي
دي�������ان�������ا ول������ي������د حم������م������ود �ب���������و دي�����ه
ر�����س����ي����د حم�����م�����ود ر�����س����ي����د ����س���ل���ي���م���ان
ره�������������ام خ�������ال�������د ي������و�������س������ف ع����ا�����س����ي
�ل���ت���م���ي���م���ي �هلل  ع����ب����د  م����ن����ري  ره�������ف 
�ل�سطرى �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  �سعيد  زي���ن 
���������س��������اره ع������ل������ي �ح�������م�������د �جل������ب������ريي
��������س�������اره حم�����م�����د ف������ال������ح �ل���ت���م���ي���م���ي
�����س����ج����ى حم�����م�����د ع�����ل�����ي �ل��������زو�ه��������ره
���س��م��ي��ه م�����س��ط��ف��ى ح�����س��ني �ل�����س��م��اي��ل��ه
�����س����ن����د�����س �ح������م������د ع�����ل�����ي �حل�������س���ك���ي
���س��ن��د���س م��و���س��ى حم��م��د �ل���دح���ادح���ه
�لعجارمه حممد  �ملجيد  عبد  �سوز�ن 
����س���ريي���ن خ���ل���ي���ف���ه ف��������وزى �ب���ر�ه���ي���م
�ل��ن��و�ي�����س��ه ����س���ريي���ن ع���ل���ي ع���ب���د �هلل 
��سماعيل �لهادى  عبد  ع��وين  �سريين 
���������س��������ري�ز ن�����ع�����ي�����م ي������و�������س������ف ع����ب����ده

�����س����ريي����ن حم����م����د ع��������وده �ب�������و ه��ن��ي��ه
�����س����ي����م����اء �ح�����م�����د ه����ا�����س����م ر������س�����و�ن
��سماعيل ح�سن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ���س��ي��م��اء 
ع�����ائ�����������س�����ه حم������م������د �������س������ال������ح ع���ل���ي
غ��������������ايل خ���������ال���������د ط�����������ه حم�����ام�����ي�����د
ف�������ات�������ن ������س�����ال�����ح ه�������������ز�ع ع����ل����ي����م����ات
ف������������رح غ�������������س������ان ح�����������س�����ني ع����ف����ان����ه
ق���������س����ي حم�����م�����د �������س������امل �ل���������س����ال����ح
حم��������م��������د ح����������م����������اد ع��������ل��������ي ح������م������اد
علي" "�ل�سيد  و�ئ�������������ل  م�������������ر�م 
م��������رمي ول�����ي�����د ����س���ق���ر �ل�������س���ي�������س���اين
م������ه������ا ك�������م�������ال ل�����ط�����ف�����ي �ل�����ط�����اه�����ر
م���و����س���ى حم���م���د م�����س��ط��ف��ى ق���وق���زه
ع���ث���م���ان �هلل  ع����ب����د  ع�����م�����اد  ن����ان���������س����ي 
ن������ور ع���ب���د �ل���������س����الم ���س��ع��ي��د �ل���ع���ت���ال
ه����ب����ه �ب�����ر�ه�����ي�����م �����س����اح����ي �ل����ع����زي����ه
ه�������دي�������ل ي�����و������س�����ف �ح�������م�������د ر�����س����ي����د
�ل���ع���ام���ودي �����س���ام���ه ح���م���د �هلل  ي������ار� 
ي�����و������س�����ف ف�����ي�����ا������س ذي����������ب ع����م����ري����ه
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تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة

حنني ممدوح حممد �لزيد�ننيجيهان نهار حم�سن �حلماد

�ريج مامون �حمد ن�سر عبد �لد�مي

��سر�ء حممد ح�سني �سالح��سر�ء عماد �سوقي علو�س

حنني جمال حممود �بو فاره

بيان حممود رم�سان �لنريب�نعام حممد م�سطفى ح�سن تغريد حممد �مني �بو حمادبتول حممد �بر�هيم د�وود

د�نيه ح�سام �لدين �حمد جنم
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة

دعاء نادر �بر�هيم �سنجق

�ساره ح�سام ح�سن غندور

لينا خالد توفيق حطاب

نعيمه معو�س معو�س �بو كويك

رو�ن �سائد جالل عو�د

لبنى منذر عبد �لكرمي �سلمان

مياده بالل علي �سامل

هبه حممد فوؤ�د ح�سن �سنقرط

ر�سا حممد عبد �هلل حممود

�ساره حممد �سليمان �ل�سرحان

معايل ز�يد حممد �لر�سايده

نيفني �مني عبد �هلل �لزو�هره

�سارة  عيد ك�ساب �ملر��سدة

مرمي حممد عبد �جلليل مرعي

مي�ساء مفيد عمر�ن حجازي

ولء حممد �سالح �لرفاعي
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة

ع��ب��د�ل��ع��زي��ز من�سور خ��ال��د  �ب��ر�ه��ي��م 
�ب������ر�ه������ي������م ط�������ه حم�����م�����د ع����ب����اه����ره
�ح���م���د �ك������رم ع���ب���د �مل���غ���ن���ي �خل��ط��ي��ب
�ح��������م��������د �ن���������������ور ك��������ام��������ل �ل�����ب�����ل�����وي
�ري�����������ج ول������ي������د �ب������ر�ه������ي������م ج���ع���ي���ت���م
�������س�����الم خ����ال����د ع�������س���اف �ل��ع��ب��اب�����س��ه
�������س�����م�����ى حم�����م�����د ح������م������ود �ل������زي������ود
�������س�����ي�����ل �ن�������������ور �����س����ل����ي����م �ل�������س���ل���ي���م
�����س����ه����ي����ل����ه حم�������م�������د  خ��������ال��������د  �لء 
�م����ن����ه ع����م����اد �خ���م���ي�������س �ب������و ع���و����س
�ل��������زي��������اد و�يل  ع������ل������ي  �ن�������ت�������ظ�������ار 
�ن�������������س ������س�����ال�����ح ت�����وف�����ي�����ق ����س���ب���وب���ة
�ي���������س����ر ح���������س����ني ح���������س����ن م�����ه�����د�وي
�ي�����ف�����ان�����ا ف���ي�������س���ل ح�������س���ن �ل�������س���ربه
ب����ك����ر ه���������س����ام م�������س���ط���ف���ى �خل���ط���ي���ب
ت������ه������اين �ح������م������د حم�����م�����د �ل�������س���غ���ري
ج������و�ه������ر ������س����ام����ه ع�����ي�����اط �ل���ع���ن���زي
ح����ن����ني ه����ا�����س����م �ح�����م�����د �ب�������و ف���رح���ه
خ�����ال�����د ح���������س����ني ع����ل����ي �خل���ط���اط���ب���ه
�ل�����س��و����س��ي �ل���دي���ن  ن����ور  ج���م���ال  رز�ن 

رغ�����������ده ح���������امت م�������س���ط���ف���ى حم���م���د
ره���������������ام ول��������ي��������د حم������م������د �����س����الم����ه
ره��������ف م������������رو�ن حم����م����د �ب��������و ع��ل��ي
ح����ر�ح���������س����ه م������ع������ني  �ح�������م�������د  رمي 
ع�����ل�����ق�����م �ح�����������م�����������د  ول�����������ي�����������د  رمي 
ري������ن������ات������ا ع������ام������ر �������س������ربى ق���وف���ب���ز
زي������������ن ن������ا�������س������ر حم������م������د �ل������دي������ك
�������س������اج������ده ح������رب������ي ط�������ه �ب�����ر�ه�����ي�����م
������س�����اج�����ده ي����ح����ي����ى �ح������م������د ح�������س���ني
�������س������اره ع����م����ر حم�����م�����ود ع����ل����ي ع������وده
����س���ج���ى �ح����م����د حم����م����ود �ب�����و ي��و���س��ف
����س���الم ع���ب���د �ل���رح���ي���م �ح���م���د حم��م��د
�������س������م������اح غ�������������س������ان ف�������اي�������ز ������س�����الح
���س��م��ى �ب���ر�ه���ي���م ���س��ل��ي��م��ان ح��ج��ازي��ن
����س���و����س���ن حم���م���د ق���ا����س���م خ�������س���اون���ه
���س��ي��ف ع��ب��د �ل���ك���رمي �م����ني �ل��رو���س��ان
���س��ذى ن��ب��ي��ل ع��ب��د �ل��رح��ي��م �ل��ن��اط��ور
����س���ه���د ع������ز �ل������دي������ن ي����و�����س����ف �ي������وب
������س�����ه�����د حم������م������د �������س������اه������ر �����س����ق����ور

ع�����ري�����ن ع����م����ر ع����������ودة �ل���������س����دي����ف����ات
ع����ط����اف زك������ي م���ن�������س���ور �جل�����ي�����ز�وى
غ���������ي���������د�ء �ح�������م�������د ��������س������ع������د ع���������وده
ف�����ات�����ن حم����م����د حم�����م�����ود �ل���ن���ع���ي���م���ي
ف������ادي������ه خ����ل����ف �����س����الم����ه �ل�������س���ردي���ه
ف����رح ع����ارف ع��ب��د �ل��ف��ت��اح �ب����و �سبيح
ف�����رح م�����س��ط��ف��ى حم���م���د �ل���ربغ���وث���ي
ق��ت��ي��ب��ه ع��ب��د �ل��رح��م��ن ح��م��د �ل��ف��ار���س
مل����ى ع���ب���د �ل����ك����رمي ف���ه���د ������س����رق ل��ن
جم���دول���ني زك���ري���ا ح��ام��د �ل��ه��ي��م��وين
�لعي�ساوى �لرحمن  عبد  حممد  ملك 
م��ه��ا ���س��الح �ل���دي���ن خ��ال��د �ب���و رح��م��ه
ه����اج����ر حم���م���د �ب����ر�ه����ي����م ع���ب���د �هلل
�ب������ر�ه������ي������م د�ود  �������س������ام������ر  ه������ب������ه 
ح�������س���ني �هلل  ج����������اد  ث������ائ������ر  ه������دي������ل 
ه���دي���ل حم��م��د ع��ب��د �ل���ف���ت���اح �ل��ن��ج��ار
ه��������ال �����س����ه����ي����ل حم�����م�����د �ل�����ن�����اط�����ور
ه��ن��د و�ئ�����ل ���س��اط��ي حم���م���ود ق��ط��اوى
ه����ي����ا �ب������ر�ه������ي������م م����و�����س����ى �ل����ب����ل����وي
وه�����ي�����ب ه��������اين ر��������س������د �ل�����ع�����و�ي�����ده
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كلية الطب البشري

النبذة:
اأ�س�ست كلية الطب يف اجلامعة الها�سمية مبوجب قرار جمل�ش التعليم العايل رقم 59 بتاريخ 2005/5/16 
وقام جاللة امللك عبد اهلل الثاين بو�سع حجر اال�سا�ش لها �سمن جممع الكليات الطبية )ابن �سينا( 
 2007/2006 عام  االول  الفوج  بقبول  متثلت  واقعة  حقيقة  الطب  كلية  واأ�سبحت   2006/5/17 بتاريخ 
وطالبة عام  ا�سبح حوايل 300 طالباً  املقبولني حتى  تزايد عدد  وطالبة وقد  وكان عددهم 135 طالباً 
الوقت احلا�سر ما يقارب 2000 طالب موزعني  الكليه يف  الدرا�سه يف  2017/2016. يوجد على مقاعد 
على خمتلف امل�ستويات الدرا�سية. وقد تخرج الفوج االول من طلبة الكلية يف العام اجلامعي 2012/2011 
وخرجت الكلية فوجها اخلام�ش يف العام اجلامعي 2016/2015لي�سل جمموع خريجيها اىل نحو 700 

خريج.
اأُدرجت كلية الطب �سمن قائمة )Avicena( للكليات الطبية التي تعرتف بها منظمة ال�سحة العاملية 
 FAIMER-Foundation( وكذلك قائمة االحتاد الدويل لتطوير التعليم والبحث الطبي )WHO(
for Advancement of international Medical Education and Research( ،كما ح�سلت 

الكلية على اعرتاف من :
  )American Medical Residency Certification Board( املجل�ش االمريكي لالقامة الطبية -

.)Medical Board of California( املجل�ش الطبي لوالية كاليفورنيا االمريكية -

الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية:
متنح الكلية درجة " دكتور يف الطب " وي�سرتك يف تنفيذ اخلطة الدرا�سية خم�سة اأق�سام هي: 

اال�سا�سية  الطبية  العلوم  • ق�سم 
اال�سرة  وطب  الباطنية  االمرا�ش  • ق�سم 

واخلا�سة  العامة  اجلراحة  • ق�سم 
والتوليد  الن�سائية  االمرا�ش  • ق�سم 

االطفال  • ق�سم 
ت�سارك الكلية مع وزارة ال�سحة يف تقدمي اخلدمات الطبية الت�سخي�سية والعالجية، من خالل تواجد 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف م�ست�سفى االأمري حمزة يف عمان ح�سب جدول اأ�سبوعي منتظم وذلك اإ�ستناداً 
اىل اتفاقية التعاون املوقعة بني الطرفني، كما ت�سارك الكلية يف العديد من جمال�ش املوؤ�س�سات ال�سحية 
املوؤمترات الطبية املحلية والعربية والدولية. كما تقوم  اململكة كاملجل�ش الطبي االأردين وكذلك يف  يف 
الكلية وبالتن�سيق مع اخلدمات الطبية امللكية ووزارة ال�سحة من خالل اتفاقيات تعاون بتدريب طلبة 

الطب يف هذه اجلهات، وتتبادل اخلربات مع كليات الطب االأردنية االأخرى مبا يخدم م�سلحة الطلبة.
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تطور الكلية:
املتخ�س�سة يف جميع املجاالت مبا يحقق  التدري�ش والكوادر  اأع�ساء هيئة  الكلية اىل زيادة عدد  تهدف 
بتحديث  الكلية  قامت  كما  واملوفدين،  املعينني  اأعداد  يف  ملمو�سة  زيادة  حتققت  وقد  الكلية،  اأهداف 

وتطوير اخلطة الدرا�سية لتحقيق اأف�سل املعايري الدولية املتبعة يف تدري�ش الطب.
قامت كلية الطب با�ستحداث واإن�ساء مركز تعليم وفح�ش املهارات ال�سريرية الذي يحتوي على جمموعة 
كبرية ومتطورة من االأجهزة واملج�سمات للمحاكاة والت�سبيه واالأداء التفاعلي للمر�سى ويقدم هذا املركز 
ادوات التدريب الالزمة يف تعليم الطب يف ال�سنوات االأ�سا�سية وحتت اإ�سراف اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
وذلك لتنمية املهارات ال�سريرية عند الطلبة، ويعد ذلك من اأهم ركائز التعليم الطبي احلديث. كما اأن 
الفوائد املرتتبة على هذا املركز قد ت�ستمل على دورات لالأطباء وخا�سة يف جماالت االإ�سابات واحلوادث 
التعليمية  الن�ساطات  هذه  تطوير  اىل  الكلية  وتتطلع  املركزة  والعناية  التخدير  االإنعا�ش،  )االإ�سعاف(، 

بحيث ي�سبح املركز مركزا اإقليميا للتدريب.

أعضاء الهيئة االكاديمية واالدارية والموفدين:
يبلغ عدد اع�ساء الهيئة التدري�سية )77( ع�سواً من خمتلف الرتب االكادميية كما ي�سرتك يف التدري�ش 
نحو 160مدربا �سريريا، ي�ساندهم كادر اإداري مكون من )23( اإدارياً ، ولتزويد الكلية بكفايات وخربات 
متميزة اوفدت الكلية )18( طالباً لنيل درجة الدكتوراه يف: علم االدوية ، علم وظائف االع�ساء ، وراثة 
يف  " والتدريب  " اع�ساب  االع�ساء  وظائف  علم   ، واجلزيئي  اخللوي  االدوية  علم   ، الدقيقة  االحياء 
االخت�سا�سات ال�سريرية التالية : امرا�ش الروماتيزم ،جراحة الثدي ، ا�سعة اجلهاز الع�سبي واحلركي ، 
جراحة الغدد ال�سم ، الطب ال�سرعي ، جراحة الكبد والبنكريا�ش ، امرا�ش القلب عند االطفال ، �سحة 
املراأة والطفل، االمرا�ش اجللدية املناعية، جراحة االوعية الدموية، وجراحة الكلى وامل�سالك البولية، 

التخدير والعناية احلثيثة.

أهداف الكلية:
• تخريج اأطباء على درجة عالية من الكفاءة واملهارة قادرين على تقدمي خدمة طبية مميزة.

الطبية. والتخ�س�سات  احلقول  جميع  يف  واخت�سا�سني  اأطباء  وتخريج  • تدريب 
خالل  من  املحلي  املجتمع  خدمة  يف  العاملني  لالأطباء  الطبي  امل�ستوى  رفع  يف  امل�ساهمة   •

برامج  التعليم الطبي امل�ستمر.
اإقليم  وخا�سة  اململكة  يف  ال�سحية  والرعاية  الطبية  اخلدمة  م�ستوى  حت�سني  يف  • امل�ساهمة 

الو�سط بالتعاون مع وزارة ال�سحة واخلدمات الطبية امللكية.
والعاملية. الوطنية  لالأولويات  وفقاً  العلمي  البحث  • حتفيز 

الوقائي. والطب  االأولية  ال�سحية  الرعاية  م�ستوى  رفع  يف  • امل�ساهمة 
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كلية الطب البشري

نظرة مستقبلّية: 
ت�سعى كلية الطب يف اجلامعه الها�سميه لت�سبح اول كلية طب يف املنطقه تطبق مبداأ الكليه الذكيه مبا 
يتالءم مع التطورات احلديثه والثوره التكنولوجيه العامليه. بدات كلية الطب بتطوير املوقع االلكرتوين 
للكليه لي�سبح املوقع على درجه عاليه من التنظيم و�سهولة اال�ستخدام، ويحتوي روابط فعاله لالت�سال 
والتوا�سل. ان مبداأ الكليه الذكيه ي�ستمل على تطوير البنيه التحتيه للكليه، توفري كوادر ب�سريه مدربه، 
التفاعلي بحيث ي�ستطيع  الرقمي  التقليدي اىل اال�سلوب  التدري�سيه من اال�سلوب  بالعمليه  واالنتقال 

الطالب الو�سول اىل املعلومه يف اأي وقت ويف اي مكان.
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جمل�س الكلية

ال�سيدة �سوزي جانبيك
اأمني �سر املجل�س

اال�ستاذ الدكتور دروي�ش بدران
عميد الكلية / رئي�س املجل�س 

الدكتور حممد الو�سوا�سي
رئي�س ق�سم العل�م الطبية اال�سا�سية

الدكتورة مها عليوات
ق.اأ رئي�س ق�سم االأطفال

الدكتور نا�سر احلموري
ق.اأ رئي�س ق�سم اجلراحة العامة واخلا�سة

الدكتور عبداالله �سديفات
ق.اأ رئي�س ق�سم االمرا�س الباطنية وطب اال�سرة 

الدكتور رامي الكيالين
ق.اأ رئي�س ق�سم االمرا�س الن�سائية والت�ليد

الدكتور حممد التميمي
ممثل ق�سم العل�م الطبية اال�سا�سية 

الدكتور حممد ابو عني
ممثل ق�سم اجلراحة العامة واخلا�سة 

الدكتور جهاد فطافطه
ممثل ق�سم االمرا�س الباطنية 
الدكتور فرا�ش الر�سود

ممثل ق�سم االمرا�س الن�سائية والت�ليد 
الدكتورة �سلمى بريزات

ممثل ق�سم االأطفال
الدكتور امين ال�سرع

م�ساعد العميد ل�س�ؤون التدريب ال�سريري 

كلية الطب البشري
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ا�سماء م�ساعدي البحث والتدري�س
الدكتور عمر ابو جراده 
الدكتورة �سارة العزام 

الدكتور تامر البط�ش 
الدكتورة انوار الهزاميه

كلية الطب البشري

فنيوا وم�سرفوا املختربات

االداريون

�سوزي جانبيك 
مي�ساء العويدات 

ر�سا حراح�سه 
مي اخلزاعله 

حنان الروا�سده
لبنى امل�ساعيد
رغد القا�سم

حممد ابوعليان 

يون�ش ال�سوابكة 
احمد عويدات 
ا�سالم رحاحله

منى �سالمة 
ن�سرين الهيم�ساوي 

مي ايوب 
جمانه ابو ريده 

رميا العطاري
هبه القالب 
ا�سرف �سمور 

حممد الوحيدي 
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المدربين السريريين كلية الطب البشري
م�ست�سفى االمري حمزة

م�ست�سفى الزرقاء احلكومي

املركز الوطني لالمرا�س النف�سية

وتوليد • ن�سائية 
 د. نور�ش املعايطه 

 د. عبدالرحمن اخلراب�سه
د. نايل ن�سريات

• جراحة
د. مازن ن�سري

د. حممد الغ�سون 
د. امين ال�سناع
د. عماد �ساهني
د. ح�سني دهون

وانعا�ش • تخدير 
د. توفيق ال�سايغ

د. ميخائيل �سوي�ش

• باطنية
د. خالد زايد 
د. ماجد ن�سري

د. ح�سني العمرات
د. عبدالعزيز عبدالرحمن

ت�سخي�سية • ا�سعة 
د. احمد اأبو عني
د. خليل ابو عورة

د. " حممد عمار" احمد

عظام • جراحة 
د . كفاح ابو طربو�ش

عيون • جراحة 
د. نبيل ابو التني

• اطفال 
 د. با�سم الزعبي

وحنجرة واذن  • انف 
د. عبد ال�ستار وريكات

د . عمار ال�سرفا

جلدية • امرا�ش 
د. احمد البكور

�سرعي • طب 
د. قي�ش الق�سو�ش
د. عمر ا�سماعيل

بولية م�سالك  • جراحة 
د. �سليمان رياالت
د. جمال ال�سلول

عامة • جراحة 
د. وليد ن�سار

د. نايف العبدالالت
د. �ساهر هناندة

د. غ�سان الدويري
د. ب�سام الوح�ش

• باطنية
د. حممد اأبو رحمة

د. ماهر �سالح
د. ا�سالم القرعان

• اطفال
د. غ�سان �سكوري
د. فتحي احلاج
د. تي�سري جرب

• ن�سائية 
د. اأنور دحابرة
د. ب�سام ال�سلول

د. اأماين ال�ساحلي
د. ريا�ش املرادوده
د. رائد عبدالفتاح

نف�سية  • امرا�ش 
د. مو�سى ح�سان 
د. زايد م�سطفى

د. نعيم عبدالرحمن

م�ست�سفى الب�سري
• باطنية

د. عبا�ش من�سور
د. �سامي ال�سمادي
د. اجمد الع�ساف

د. ماجد عبدالقادر
د. ا�سرف ال�سلودي
د. عدنان ابو طري
د. ه�سام جربوعة

وتوليد • ن�سائية 
د. عبداملانع ال�سليمات 

د. كاثرين قندح 
د. فاخر �سطناوي
د. ه�سام رحاحلة 

د. حممد عبدالفتاح

• اطفال 
د. عبري احمد
د. حممود عباد

عامة  • جراحة 
د. حممد ح�سني
د. خالد كوك�ش 
د. خالد بريادود 

د. ح�سام نا�سر
د. حممد زايد 

د. عاطف النموره

�سرعي • طب 
د. من�سور معايطه
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المدربين السريريين كلية الطب البشري
مدينة احل�سني الطبية

مركز �سحي الها�سمي ال�سمايل 

اع�ساب • جراحة 
د. فرا�ش حداد
د. رامي القروم
د. ركان اللوزي

الطوارئ • طب 
د. عبداهلل مهريات

د. احمد ال�سليم
د. احمد الدهون

د. احمد العبدالالت

االع�ساب • امرا�ش 
د. منري الدحيات 
د. ماجد الهباهبه

د. جمدي ابو عوي�سه
د. عبدالرحيم الدويري

جلدية • امرا�ش 
د. ح�سني ع�سيبات

د.�سالح العبدالالت

• باطنية
د. احمد بني �سالمة 

د. خليل نعيمات
د. ح�سني ال�سعالن
د. منذر حجازات 
د. منال امل�ساعلة

د.عدنان العبادي 
د. بالل ال�سمادي

د.يو�سف العجلوين

• جراحة
د. �سوكت التميمي
د. عمر ابو العي�ش

د. ا�سرف الفاعوري
د. هيثم اربيحات
د. هاين كفاوين

د. ابراهيم الغويري
د. طارق املنيزل 
د. عمر ال�سوابكة

د. حممد احلنيطي

• ن�سائية
د. عدنان ابو عمر 

د. اميان فايز 
د. عامر حممود الغرايبه

د. خلود العجارمة

• اطفال
د. ا�سامة ابو �سالح

د. عبداهلل غنما
د. هيفاء الد�سوقي 
د. ها�سم العقرباوي

د. احمد ابو زيد
 د. جمال معايطه

د. منار العقرباوي 
د. حممد الق�ساه 
د. با�سل خري�سات

ا�سرة • طب 
د. مي احلديدي 
د. بنايوتا اللوزي

د. مي�سون الكيالين 
د. فاطمة خليفة

محاضرين غير متفرغين
جامعة العلوم والتكنولوجيا

اجلامعة االردنية

قطاع خا�س

• باطنية
د. خالد جاداهلل

د. حممود احلاج يو�سف
د. خلدون عالونه

ا�سامة ال�سرع

• جراحة
د. �سادي احلموري

د.تغلب مزاهرة

• جراحة
اأ.د وليد املعاين

د. �سرب الروا�سده
جراحة اوعية دم�ية 

د. موفق احلياري
امرا�س باطنية 

د. حممد ب�سناق
الرعاية التلطفية وعالج االمل

د. وحيد الفارع
امرا�س باطنية
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قسم الجراحة العامة والجراحة الخاصةكلية الطب البشري

شعبة الجراحة العامة

د. نا�سر احلموري
ا�ستاذ م�ساعد  " رئي�ش الق�سم "

د. بالل روا�سده
ا�ستاذ م�ساعد

د. رائد تيم
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سامل الدويري
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سهيل بكار
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سقر النوافله
ا�ستاذ م�ساعد

د. ب�سار غو�سه
ا�ستاذ م�ساعد

د. خالد العمر
ا�ستاذ م�ساعد

اأ.د كمال الدين بني هاين
ا�ستاذ 

د. اياد القرقز
ا�ستاذ م�ساعد
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قسم الجراحة العامة والجراحة الخاصةكلية الطب البشري

شعبة جراحة المسالك البولية

د. مراد بني هاين
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سامر اجليزاوي
ا�ستاذ م�ساعد

شعبة األنف واألذن والحنجرة

د. ليث خ�ساونه
ا�ستاذ م�ساعد

د. اجمد الطريفي
ا�ستاذ م�ساعد

شعبة العظام

د. جعفر غرايبه
ا�ستاذ م�ساعد

د. ان�ش التميمي
ا�ستاذ م�ساعد

د. فرا�ش الدبوبي
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد �سرحان
ا�ستاذ م�ساعد
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قسم الجراحة العامة والجراحة الخاصةكلية الطب البشري

د. حممد ابو عني
ا�ستاذ م�ساعد

د. معت�سم اللطايفه
ا�ستاذ م�ساعد

د. رائد �سطناوي
ا�ستاذ م�ساعد

شعبة جراحة العيون

شعبة األمراض الجلدية

د. عمرو احلم�سي
مدر�ش م�ساعد

د. هنادي القرعان
ا�ستاذ م�ساعد
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قسم االمراض الباطنية وطب االسرةكلية الطب البشري

شعبة االمراض الباطنية

د. عبد االله حممد �سديفات
ا�ستاذ م�ساعد  " رئي�ش الق�سم "

د. عجيل العجيل
ا�ستاذ م�سارك

د. علي عبا�ش النا�سري
ا�ستاذ م�ساعد زائر

د. عا�سم حممد اجللبي
ا�ستاذ م�ساعد زائر

د. حممد ذنيبات
مدر�ش م�ساعد  

 Dr. Asgeir

Hohannessenا�ستاذ م�ساعد 
د. حممد الكبي�سي

ا�ستاذ م�ساعد 
Dr.Joel Fuller Vaughan

ا�ستاذ م�ساعد 
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قسم االمراض الباطنية وطب االسرةكلية الطب البشري

شعبة طب األسرة

شعبة االشعة التشخيصية

د. جهاد فطافطه
ا�ستاذ م�ساعد 

Dr. David Anderw Harniess

ا�ستاذ م�ساعد 
د. اجمد �سديفات

ا�ستاذ م�ساعد  
Dr. Benjamin Rowlan Colton

ا�ستاذ م�ساعد 
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قسم االمراض النسائية والتوليدكلية الطب البشري

د. رامي حممود الكيالين
ا�ستاذ م�ساعد " رئي�ش الق�سم " 

د. عبد الفتاح حممد �سامل
ا�ستاذ م�ساعد

د. فرا�ش الر�سود
ا�ستاذ م�ساعد 

د. فداء فوؤاد الع�سلي
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سوزان �سديفات
ا�ستاذ م�ساعد

حمزة العمو�ش
ا�ستاذ م�ساعد
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قسم االطفالكلية الطب البشري

د. ح�سن حوامده
ا�ستاذ م�ساعد

د. مها عليوات
ا�ستاذ م�ساعد " رئي�ش الق�سم " 

د. مروان ال�سلبي
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سلمى بريزات
ا�ستاذ م�ساعد

د. ر�ساب الغوامنه
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سايل �سالح
ا�ستاذ م�ساعد

د. منى الكيالين
ا�ستاذ م�ساعد

د. را�سي ال�سيوف
ا�ستاذ م�سارك
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قسم العلوم الطبية االساسيةكلية الطب البشري

د. حممد الو�سوا�سي
ا�ستاذ م�سارك " رئي�ش الق�سم " 

اأ.د دروي�ش بدران
ا�ستاذ 

د. حممد العزب
ا�ستاذ م�سارك

د. �سعد ال�سبتي
ا�ستاذ م�سارك زائر

د. ريث ال�سفار
ا�ستاذ م�سارك

د. حممد �سعبان
ا�ستاذ م�ساعد 

د. ح�سن حوامده
ا�ستاذ م�ساعد
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قسم العلوم الطبية االساسية

د. اميان الكامل
ا�ستاذ م�ساعد 

د. امين ال�سرع
مدر�ش م�ساعد 

د. م�سطفى يو�سف 
مدر�ش م�ساعد

د. �سمري ناجي
ا�ستاذ م�ساعد 

د. حممد التميمي
ا�ستاذ م�ساعد 

د. غادة اجل�ساين
ا�ستاذ م�ساعد 

Dr. Heather Harvey

ا�ستاذ م�ساعد 

كلية الطب البشري

اأ.د احمد ابو �سيف
ا�ستاذ

اأ.د ثناء حامد
ا�ستاذ

اأ.د �سمري ا�سكارو�ش
ا�ستاذ

اأ.د ا�سرف رمزي
ا�ستاذ

اأ.د. موؤيد عبود
ا�ستاذ زائر

د. اقبال القبطان
ا�ستاذ م�سارك

د. ا�سرف اخل�ساونه
ا�ستاذ م�ساعد 

د. �سريف �سلتوت
ا�ستاذ م�ساعد

د. والء اجلزار
ا�ستاذ م�ساعد

د. والء الزبون
مدر�ش م�ساعد
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كلية الطب البشري

�سعادة" "عبداهلل  حم����م����د  ي����و�����س����ف  م�����ال�����ك 

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2015 / 2016
تخ�ص�ص دكتور يف الطب
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كلية الطب البشري

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص دكتور يف الطب

ان�ش علي ح�سن العتوم

ح�سام علي عقله الدويري

ثائر وليد �سالح الدوالت

حمزه يو�سف �سالح اقريع

ت�سنيم نايف احمد الهباهبه

حمزة عمر نظمي ال�سربجي

احمد ابو خيط اروى ع�سام فهمي الك�سواينابراهيم طربيه

ا�سيل حممد �سليمان ال�ساللا�سماء احمد جملي الكوفحي البتول طائل غازي �سربيا�سماء ر�سوان حممد الزعبي

جواد كرام

دعاء خالد علي احلوراين
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كلية الطب البشري

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص دكتور يف الطب

راكان حممود هزمي الر�سدان

�سليمان روحي �سليمان حمافظة

طاهر زيد

عبداملح�سن �سعيد عبداملح�سن حماد

�ساجده ابراهيم علي العودات

�سبحي حجازي

عبدالقادر حممد عبدالقادر ال�سمادي

عمر خالد عودة املعايطة

ر�سا فخرى را�سي تايه

�سو�سن نبيل حممود ال�سطل

عا�سم علي احمد املومني

عال حممد عبد احلكيم �سامي القوا�سمي

�سامر �سادق �سريف الغزاوي

�سدام اكرم ايوب الروا�سدة

عبداهلل عادل عبداهلل ال�سامري العجمي

فار�ش خوري
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كلية الطب البشري

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص دكتور يف الطب

فار�ش �سامل

جمد ا�سامة خالد حنت�ش

حممد زيد

مرمي ن�سال طالب حامد

قي�سر عا�سي

حممد ا�سماعيل علي الزبون

حممد م�سطفى حممد قوا�سمه

موؤمن دقة

فرح حممد ابراهيم احلاج

حم�سن ع�سلي

حممد فوؤاد يون�ش �سالح

موؤمن احمد بهجت الروا�سدة

مثنى علي عبد اهلل الق�ساه

حممد خليل عبداحلميد ابو بكر

مريانا جري�ش مو�سى مزاهره

نرمني يو�سف حممد مكاحلة
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ن�سرين ب�سام حبيب عو�ش اهلل

نور وائل احمد النواوى

ن�سرين حممد عليان ال�سوبكي

ينال احمد حمود املعايطة

ن�سرين فوؤاد عواد الغنيمات

يزيد علي فار�ش عيا�سره

نعيم �سوقي نعيم م�سطفى

يو�سف حممد يو�سف القيام

اب����راه����ي����م حم���م���د اب����راه����ي����م خ��ل��ي��ل
ابراهيم حممد نعيم بني عبدالرحمن
اب�������راه�������ي�������م حم�������م�������ود خ�����ل�����ي�����ل ط���ه
الطباخي ع��ب��دال��غ��ن��ي  ول��ي��د  اب��راه��ي��م 
اج�������������وان اح������م������د ظ������اه������ر ع�����الون�����ه
اح�����س��ان م��و���س��ى ع��ط��ا اهلل ال��روا���س��ده
اح��������م��������د ب������ا�������س������م حم������م������د ي�����اغ�����ي
اح��������م��������د ب�������������س������ام حم������م������د ي���ح���ي���ى
اح��������م��������د ت�����ي�����������س�����ري ������س�����ع�����د ج�����اب�����ر
اح����م����د ج����ربي����ن حم���م���د اب������و ق���ط���ام
اح�����م�����د ح�����ام�����د حم����م����د اب�������و ���س��ع��ل��ة
اح�����م�����د ح���������س����ن حم�����م�����ود ال���ن�������س���ور
اح��م��د خ��ال��د ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����س��راي��ع��ه
اح������م������د �����س����م����ري �������س������امل امل�����ط�����ارن�����ه
اح������م������د �������س������الح حم�����م�����د ج���������اد اهلل

اح������م������د ف������اي������ز اح������م������د احل������دي������دى
اح������م������د م����ت����ع����ب ع������ق������اب ال����ي����ون���������ش
اح������م������د حم������م������ود ع�����ل�����ي ال���ع���ب���اب���ن���ه
اح�����م�����د م�����ن�����ذر اح�����م�����د ال�������درادك�������ة
اح��������م��������د م������و�������س������ى ع������ل������ي ع����اق����ل����ه
اح����م����د م����و�����س����ى ف�����رح�����ان ال���ع���م���رى
اده�����م ح���ام���د ���س��ال��ح زي����د ال��ك��ي��الين
ا����س���ام���ة اب���راه���ي���م ع����ط����ااهلل ع���زاي���زة
ا����س���ام���ة حم���م���د ح����م����دان ال�����س��ع��اي��دة
ا�����س����ام����ه حم�����م�����ود حم����م����د ع����ب����داهلل
ا��������س�������راء ����س���ع���ي���د ت����وف����ي����ق ح�������س���ون���ه
ا������س�����راء حم����م����ود حم���م���د اخل��ط��ي��ب
ا������س�����ي�����ل ع�����������ادل حم�����م�����د ال����دع����ج����ة
ا�����س����ي����ل حم����م����د �����س����الم����ه ال�����رف�����وع
ا��������س�������ي�������ل حم�������م�������د ع�������ل�������ي زع������ب������ي

ا����س���ني ب���دي���وي م�����س��ط��ف��ى ال��ع��وام��ل��ة
ح���م���د ا������س�����م�����اع�����ي�����ل  زاه��������������ي  االء 
ال��ع��دوان عبداحلميد  م���رزوق  العنود 
ال�������������ق من����������ري اب���������راه���������ي���������م ح����������داد
ال�����ي�����زي�����د ف�����ائ�����ق ب����اج���������ش ح�����دادي�����ن
ام�������ن�������ة زه����������ري ار�������س������ي������د دواه�������������دة
ام���������������������������������������������������������������ري ج������������������������ن������������������������اح
ان�ش �سالح الدين "حممد ر�سمي" عالمة
ان���������ش ع����زال����دي����ن م�����س��ط��ف��ى ق��ف��اف
ان�������������ش حم�����م�����د حم������م������ود امل����وم����ن����ي
ان�����������������ش جن������ي������ب حم������م������د ف���ن���ي�������ش
امن��������������ار ن��������������واف حم�������م�������ود حم���م���د
اوي�����������ش اب�����راه�����ي�����م حم����م����د خ���ري�������ش
اي����������ات ح���������س����ن حم����م����د ال����ك���������س����واين
اي�����������ات ع�����ل�����ي ع�����������الوي ال�����ع�����وي�����دات
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اي�������اد ج����م����ال اح����م����د حم���م���د ع��ي�����س��ى
اي�����ا������ش حم����م����د �����س����الم����ه ال����زي����ادن����ه
ال��روا���س��ده عبداملح�سن  ���س��امل  امي���ان 
امي���������ان ع���������ادل ع����ن����ي����زان ال����زي����ادن����ة
بني عامر امي��ان حممد عبدالرحمن 
اي������ه������اب حم�����م�����ود اح�����م�����د ح����م����دان
ب�����ت�����ول ح�����م�����زه ك��������رمي ال���������س����ح����ادات
ب�����������س�����ار رف�������اع�������ي م����ف����ل����ح ال����ف����ن����دي
ب�����س��ار حم��م��د ع��راب��ي ح��ام��د ع��اب��دي��ن
ب�����������س�����رى ع������������زام ع�������م�������ران امل���ي���خ���ي
ب�����س��ري را����س���ي احل�����اج ب����در االخ���ر����ش
ب����ي����ان اب����راه����ي����م حم���م���د ال���ق���ري���وت���ي
ب���������ي���������ان ��������س�������ع�������دي ا��������س�������ع�������د ج����رب
مت��������ارا اح����م����د م���و����س���ى ال�����س��ي�����س��اين
مت������������ارا خ������ال������د ت������رك������ي ال�������غ�������زاوي
ج�����������زل حم������م������د ع�������������واد ال����ق���������س����اه
عبدالرحيم حممد  عبداملجيد  ج��واد 
ج�������واد حم���م���د حم����م����ود ال���ع���ج���ل���وين
ح��������امت م����ث����ق����ال ف����������واز ال�������س���وال���ق���ه
اجل�������راح اهلل  ع����ب����د  ج��������ودت  ح���������س����ام 
ح�����������س�����ام ع�����ل�����ي ج����م����ي����ل ال����ع����ب����و�����ش
ح���������س����ام ع����م����ر ع�����و������ش اب��������و ه����الل
ح���������س����ام حم����م����د م����و�����س����ى ال�����زغ�����ول
ح���������������س�������ام ن������ب������ي������ل ع��������ام��������ر ع�����ام�����ر
ح�������������س������ن ذي��������������ب اح���������م���������د ������س�����ب�����اح
ح�����������ل�����������ي�����������م�����������ة ������������س�����������ر������������س�����������ور
حمزة "حممد راتب" فوؤاد ابو احميد
الهزمي فا�سل  علي"  "حممد  ح��م��زة 
اب���و عني ح��م��زه اح��م��د حم��م��د �سعيد 
ح�������م�������زه حم������م������د ب�������������س������ام ال����ف����ح����ل
ح���ن���ان م���اج���د ع���ب���د ال���ع���زي���ز ع��ب��اب��ن��ه

ح�����ن�����ان ن�����اي�����ف م����و�����س����ى احل�����ي�����اري
ح������ن������ني رات���������������ب ب��������اي��������ر ال��������زي��������وت
خ����ال����د اب����راه����ي����م خ����ال����د ال���ق���ه���ي���وي
خ���ل���دون م�����س��ط��ف��ى ح�����س��ني ج�����رادات
خ����ل����ي����ل حم����م����د خ����ل����ي����ل اخل����الي����ل����ة
القي�سيه ع��ب��دال��ف��ت��اح  حم��م��د  دان���ي���ه 
دي���ن���ا وائ������ل ع���ب���د ال��������رزاق ال��ذن��ي��ب��ات
را����س���د ع��م��ر ع��ب��دال��ب��ا���س��ط ال���رج���وب
راك����������������ان ف�������������وزى ي������و�������س������ف ح����م����اد
رام�����ا ف���خ���ري حم���ي ال���دي���ن ع��ب��ي��دات
ران��������ي��������ا ع�����ل�����ي ح��������م��������دان م�������ع�������ادات
رب��������ى ع������دن������ان م�������س���ط���ف���ى ق���ن���دي���ل
رج������������ا ع��������������واد رج��������������اء اخل�����الي�����ل�����ه
ر�������س������ا ج������ه������اد ف���������س����ي����ل ط����ن����ا�����س����ات
رن�����������اد حم������م������ود �����س����ع����د ال�������ري�������االت
رن����������د رائ������������د ف��������������وؤاد ال���������س����راي����ح����ة
رن��������د ع������دن������ان حم����م����د اب��������و ح���م���ور
ره������������ام اب�������راه�������ي�������م ذي����������ب ا����س���ع���ي���د
ال�����روا������س�����ده ع���ي�������س���ى  م�����ن�����ذر  روان 
ب�����������دران ج�������م�������ال  ن�������������س������ال  روان 
ع�������س���اي���ره ع����ث����م����ان  ي����ح����ي����ى  روان 
ع��ب��داحل��اف��ظ ع���ب���داهلل  ���س��م��ري  روؤى 
ع���ن���ز اب��������راه��������ي��������م  ع�����ي�����������س�����ى  رمي 
زي�����د اب����راه����ي����م حم���م���د اب�����و ع��ج��م��ي��ه
زي���������������د ع��������ل��������ي زه���������������ري ال������ك������رم������ي
زي����������د ع�����ل�����ي حم�����م�����د اخل�����������س�����اون�����ه
زي�����������د م�������اه�������ر ج�������������ازى امل����ع����اي����ط����ة
زي�������������ن ع�������ل�������ي ع����������������واد اخل������الي������ل������ه
�������س������امل حم�����م�����د �������س������امل امل����ع����اي����ط����ه
�������س������ام������ر ب�������������س������ام ط�������اه�������ر خ�������س���ر
�������س������ام������ر ول�������ي�������د اح�������م�������د ال�������دف�������ار

������س�����ط�����ام ع������م������ار ف������اي������ق ال���ه���ل�������س���ه
مرعي �سعيد"فريد  "حممد  �سعيد 
��������س�������الم ع������م������ر ول�������ي�������د ت����ه����ت����م����وين
����س���الم���ة ����س���ع���ي���د ����س���الم���ة ال���ق���رال���ة
����س���ن���ان ت��ي�����س��ري ع���ب���دال���ع���زي���ز رم����ان
����س���ه���ي���ل ع���������س����ام ������س�����امل ح�����دادي�����ن
���������������������������������س��������������������������������وار ع�����������ي�����������������������س�����������ى
�����س����ي����ف ����س���م�������س���ي �������س������امل ب����واع����ن����ه
������س�����ه�����د و�������س������ف������ي �����س����ل����ي����م ق���������س����وع
����س���ي���م���اء ������س�����امل حم����م����د ال���دب���اي���ب���ة
����س���ي���م���اء ف����ري����د ع����ب����داهلل اجل��������واودة
�����س����ال����ح حم����م����د اح����م����د احل����م����اي����دة
�����س����ب����ح����ي ع�����ب�����د اح�������م�������د ع�����ا������س�����ور
ع��ا���س��م حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان ال�����س��ن��ا���س��ل��ة
ع�������ام�������ر ح�������ام�������د ف�������ال�������ح درادك��������������ة
عبد الرحمن ا�سماعيل نا�سر الذيابات
عبد الرحمن حممود عبد الرحمن الطويل
ال�������س���ع���ار ع����ب����د  ج����م����ع����ه  اهلل  ع����ب����د 
عبدالرحمن حممد خمي�ش ابو عو�ش
عبدالفتاح جمال عبدالفتاح ابو فار�ش
عبداهلل �سايل زياد عيفان فهيد العجمي
ع���ب���داهلل ���س��ال��ح ���س��ع��ي��د ب��ن��ي ي��ا���س��ني
ع����ب����داهلل ط�����الل حم���م���د ب���ن���ي م��ل��ح��م
ع�������ب�������داهلل ع�����ل�����ي اح������م������د اب���������و زي�����د
ع���ب���داهلل ع��م��اد ع���ب���داهلل ال��ع��ب��دال��الت
ع�����ث�����م�����ان حم�����م�����د ع�����ب�����د ال����زع����ب����ي
ع����روب م��اج��د ع��ب��دال��ك��رمي ال��ق��رع��ان
ع����روب����ة ع����ب����داهلل ق���ا����س���م اخل����ال����دي
ع������ري������ن ه���������اين ح�������م�������دان اجل�����ب�����ور
عزالدين عبدالقادر احمد ابو �سريعه
ع�������الء �����س����ال����ح ف����خ����رى ال���ع���ج���ل���وين
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ع����������الء وائ�������������ل ������س�����ام�����ي م����ط����ال����ق����ة
ع���الءال���دي���ن ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف م�����س��ري
ع�����ل�����ي اح�������م�������د حم�������م�������ود احل�����م�����وز
ع�����ل�����ي�����اء حم������م������ود حم�����م�����د ح����ج����ات
ع�����م�����ار ع������دن������ان خ���ل���ي���ل ال���ب���ا����س���ط���ي
عمر "حممد خري" حممد الطنطاوي
ع����م����ر ع����ب����دال����غ����ف����ار ����س���ع���د امل���و����س���ى
ع���م���ر ع�����ب�����داهلل �����س����امل ال�������س���دي���ف���ات
ع��������م��������ر ع����������م����������اد ن����������������ور ع��������م��������اري
ع����م����ر ف����������وزي حم�����م�����ود ����س���ط���ن���اوي
ع�����م�����رو زع�������ل حم����م����د اب�������و ق����دي����ري
ع��ن��ود ا���س��م��اع��ي��ل ع���ب���داهلل ال��ع��ج��ارم��ة
ع�������ون حم�����م�����ود ف������ار�������ش اخل������وال������دة
غ�������������امن ي�������ا��������س�������ر ف����������ار�����������ش غ�������امن
غ�����ي�����ث ا�������س������ام������ه ر���������س��������دي ر�����س����ي����د
غ�����ي�����ث ن����ب����ي����ل اح������م������د اجل����ي����و�����س����ي
غ�����ي�����داء ع���������س����ام حم����م����ود ال�����س��ل��ب��ي
فار�ش حممد مهدي احلاج �سديق كمال
ف�����ار������ش ن���ب���ي���ل �����س����ك����رى اب�������و ال���ت���ني
ف���خ���ر اح���م���د اب���راه���ي���م ت���ق���ي ال���دي���ن
ف������������رح ن�����ع�����ي�����م ح�����������س�����ن ال�����������س�����ال�����ح
ق���ت���ي���ب���ة ه����������زاع حم����م����د ����س���دي���ف���ات
ق���������س����ي خ������ال������د حم������م������ود ����س���ع���ب���ان
ق�����س��ي ه�����س��ام ف��ه��د ق��ه��ي��وى احل��دي��د
ك����ات����ري����ن����ا ك�����م�����ال ����س���وي���ل���م امل����رج����ي
ك��ت��وع��ه ال���ف���ت���اح  ع���ب���د  ف���رغ���ل���ي  الرا 
ل�����ب�����ن�����ى ف�����ه�����م�����ي �����س����ف����ي����ق ال����ع����ط����ي
مل������ى اب������راه������ي������م حم����م����د ال������ري������االت
مل�����������ى زي������������������اد خ���������ال���������د ال�������������س������اك������ت
ل�������ن�������ا ي�������و��������س�������ف حم�������م�������د ال�����ن�����م�����ر

ل�����ي�����ث ع�����م�����ر م�����و������س�����ى احل����ن����ي����ف����ات
ل����ي����ث م�����اج�����د حم�����م�����ود اب�������و ازري�������ق
ل���ي���ل���ى ع�����ب�����دال�����رزاق ع���ل���ي ����س���وف���ان
ل��ي��ل��ى ع����ب����داهلل م�����س��ط��ف��ى ال��ق��ي�����س��ي
ل�����ي�����ن�����ا م�������اج�������د ج�������م�������ال امل������ج������ايل
جم�������د خ����ل����ي����ل ع�����م�����ر ال����ب����ي���������س����اوي
حممد ابراهيم "حممد �سعيد" الطاهات
حم�����م�����د اب�������راه�������ي�������م حم�����م�����د ج���رب
احلجاج عبدالقادر  ا�سماعيل  حممد 
حم������م������د ح��������������ازم ف�����������رج �����س����ل����ي����م����ان
حم���م���د ح�������س���ني حم���م���د ب���ن���ى ف�����واز
حم���م���د زي������د ع���ب���دال���رح���ي���م ك��وك�����ش
حم������م������د ع��������اه��������د حم������م������د ا�����س����ي����ه
حم���م���د ع�������س���ام م�����س��ط��ف��ى ح��م��ادي��ن
حممد عمادالدين عبداحلميد �سمارة
حم������م������د ع������م������ر ح��������ام��������د دالب������ي������ح
حم�����م�����د ع�����م�����ر ������س�����ي�����اح ����س���ي���اح���ني
حم������م������د ع����ي���������س����ى ع������ل������ي رواب��������������دة
حم����م����د ف���ت���ح���ي حم����م����د ال���ي���ا����س���ني
حم�����م�����د ف����ي���������س����ل ف����ل����ي����ح غ����راي����ب����ه
حم����م����د ن����ا�����س����ر ح�������س���ني اب�������و ع��ل��ي��م
حم�����م�����د ن����ب����ي����ل ا������س�����م�����اع�����ي�����ل ع���ل���ي
حم���م���د ن��ب��ي��ل م�����س��ط��ف��ى ال�����س��احل��ي
حم������م������د ول�������ي�������د حم������م������د م����و�����س����ى
حم�����م�����ود �����س����ع����ب����ان حم�����م�����ود ع������وده
االع��رج الرحمن  عبد  �سالح  حممود 
حم�������م�������ود ف�������اي�������ز حم�������م�������ود ب����ن����ات
حم������م������ود م������اج������د حم������م������ود ح����م����اد
حم����م����ود ي���و����س���ف ح���م���د ال�������س���ري���ده
م����������راد �����س����ام����ي ا�����س����م����اع����ي����ل اع���م���ر
م�����������رح خ�������ال�������د ح�����������س�����ني �����س����ل����ب����اي����ه

م�����ع�����اذ ن�����اي�����ف اح�����م�����د ال���������س����واب����ك����ه
م�����ع�����اذ ي����و�����س����ف ������س�����ح�����اده ����س���ام���ي���ه
م�����ع�����ن ع������م������اد حم�����م�����د ال���������س����رم����ان
م������ن������ذر ي�����و������س�����ف حم������م������ود ا�����س����ع����د
م��ه��ن��د ع���م���ادال���دي���ن خ��م��ي�����ش ع��ا���س��ور
م�����ه�����ن�����د حم������م������د اح�������م�������د �����س����ال����ح
م������ريف������ت اح������م������د ج����م����ي����ل رداي�����������دة
م������ي�������������ش ن��������ائ��������ل اح��������م��������د ������س�����م�����ور
ن����اي����ف ح���ك���م���ت ن����اي����ف ع����ب����دال����رازق
ن�������������داء اح�������م�������د ح�����������س�����ن رم�����������س�����ان
ن�������دى حم����م����ود ����س���ع���ب���ان ال����رف����اع����ي
ن�����������س�����ري�����ن م�����و������س�����ى ع�����ل�����ي ع����اق����ل����ه
ن�������������ور غ���������������س�������ان زك�������������ي ال������ن������م������رى
الكعابنه اخلنان  مرعي  حممد  ها�سم 
ه��ب��ه خ��ال��د ع��ب��د احل��م��ي��د اجل��ع��اف��ره
ه��������دى ف�����������اروق ف����ه����م����ي اب��������و ال������رب
ه����دي����ل �����س����امل م�������س���ط���ف���ى ال���ن�������س���ور
ه��������دي��������ل ع������م������ر ���������س��������امل ال��������ف��������زاع
ه���م�������س���ات غ�������ازي ا����س���ح���ق اخل��ط��ي��ب
ه���م�������س���ه حم����م����د ����س���ل���ي���م اب��������و ع��ني
ه���������ي���������ا ع�������ي���������������س�������ى ح���������ن���������ا اي�������������وب
و��������س�������ام حم�����م�����د ع����ي���������س����ى ال�����ع�����ي�����ادة
و�����س����ي����م خ����ل����ي����ل اح�����م�����د اب��������و ع������واد
وع������د ط����ال����ب ح�����م�����دان ال�������س���الح���ني
ي���������ارا اح�����م�����د حم����م����د اب�������و ال���ع���د����ش
ي��ح��ي��ى ع���ب���د امل���ع���ط���ي ف����ار�����ش خ��ن��ف��ر
ي�����������زن ع�������������وده ع������ل������ي ال������زي������دان������ني
ي�����������زن حم������م������د ح�����������س�����ن ع�����دا������س�����ي
ي��������������������������زي��������������������������د ب��������������������������دارن��������������������������ة
ي�����زي�����د حم�����م�����ود ي����ح����ي����ى احل����المل����ه
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كلية
العلوم 

الصيدالنية
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ق.�أ. د. �سجى حامد
عميد الكلية

د. �ميان �ملن�سي
م�ساعد العميد

كلية العلوم الصيدالنية
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النبذة:
ُتعد كلية �ل�سيدلة يف �جلامعة �لها�سمية من �لكليات �حلديثة يف �جلامعة، حيث �أُ�س�ست يف مطلع �لعام 
�جلامعي 2014/2013 وقد قامت �لكلية منذ �إن�ساءها باإعتماد خطة در��سية حمدثة لتخ�س�ص �ل�سيدلة 
حتتوي على كافة �مل�ساقات لتخريج �سيديل خبري دو�ء ممار�ص ملهنة �ل�سيدلة باال�سافة �ىل م�ساقات 

متخ�س�سة كم�سار�ت د�خلية يف جمال �ل�سيدلة �ل�سناعية و�ل�سيدلة �الد�رية.
متنح �لكلية �سهادة �لبكالوريو�ص يف �ل�سيدلة بعد �نهاء )165( �ساعة معتمدة من �سمنها م�ساقني يف 
�لتدريب  يف  م�ساق  �ىل  باال�سافة  �سيفيني  ف�سلني  على  توزع  �ملجتمع  �سيدليات  يف  �مليد�ين  �لتدريب 
�مليد�ين �ملتخ�س�ص ح�سب �مل�سار �لد�خلي، وم�سروع بحث تطبيقي ُيك�سب �لطالب مهار�ت �لبحث �لعلمي 

قبل تخرجه.

إنجازات كلية العلوم الصدالنية:
ميكن تلخي�ص �الجناز�ت �لتي حققتها �لكلية على �لنحو �لتايل:

• توقيع �تفاقية �إن�ساء مبنى كلية �لعلوم �ل�سيدالنية و�لذي يعد �الأكرب من نوعه يف �ل�سرق 
�الأو�سط حيث تبلغ م�ساحته )12.860( مرت مربع ومتوقع �النتهاء يف نهاية عام 2017. 

• �ملبنى جمهز باأف�سل �ملو��سفات �لعمر�نية �لعاملية ويحتوي على خمترب�ت جمهزة باأحدث 
�ل�سناعات  جمايل  يف  للعمل  �ل�سيدالين  يحتاجها  �لتي  �لعملية  �خلرب�ت  لتقدمي  �الأجهزة 

�ل�سناعية و�الأبحاث �لدو�ئية.
�لعايل. �لتعليم  موؤ�س�سات  �عتماد  هيئة  قبل  من  �خلا�ص  �العتماد  على  • �حل�سول 

�لب�سري.  �لطب  كلية  مع  بامل�ساركة  �ملجانية  �لطبية  �اليام  من  �لعديد  يف  • �مل�ساركة 
للإلتقاء  و�لدو�ء  �لغذ�ء  وموؤ�س�سة  �لدو�ئية  �ل�سناعات  يف  �لعاملني  من  عدد  �إ�ست�سافة   •

بطلبة �لكلية وعقد ندو�ت لهم. 
من  �ملختلفة  �لبحثية  �لن�ساطات  يف  �لكلية  يف  �لتدري�سية  �لهيئة  �ع�ساء  من  �لعديد  • �ساهم 
�بحاثهم يف  نتائج  و�مل�ساركة بعر�ص  �بحاثهم  ن�سر �البحاث و�حل�سول على منح لدعم  خلل 

�اليام �لعلمية و�ملوؤمتر�ت �ملحلية و�القليمية و�لعاملية. 
بالتدريب  معهم  و�لتعاون  �لزرقاء  فرع  خ�سو�سا  �الردن  �ل�سيادلة  نقابة  مع  �لتو��سل   •

�مليد�ين لطلبة �لكلية ولعقد ور�ص عمل للطلبة.

كلية العلوم الصيدالنية
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كلية العلوم الصيدالنية

جمل�س الكلية

د. �سجى حامد
ق.اأ. العميد

د. �ميان �ملن�سي
م�ساعد العميد

د. نز�ر �لزعبي
د. نبيل �حلديثي

�ل�سيدالين �مين غيث
ع�سو جمتمع حملي

االداريون

مرمي �لعمو�ص
رئي�س ديوان

عبري حرز�هلل
�سكرترية العميد

حممد �لبطاينة
ماأمور فرز وتوزيع بريد



477

كلية العلوم الصيدالنية

د. �سجى حامد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نز�ر �لزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فار�ص �لدحيات
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

د. �ميان �ملن�سي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نبيل �لها�سمي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. رند �ساهني
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

د. هبة خ�سر
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

م. تهاين �لوديان
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

م. �سروق �بو خمي�ص
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

م. ��سماء فاخوري
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد
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كلية
الدراسات العليا
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نبذة:
تاأ�س�ست كلية الدرا�سات العليا يف اجلامعة الها�سمية بناء على قرار جمل�س التعليم العايل بجل�سته رقم 
العليا  والدرا�سات  العلمي  البحث  اأن كانت تعمل �سمن عمادة  بعد  بتاريخ 3/ 11/ 2014م. وذلك   )16(
العليا  الدرا�سات  الإ�سراف على �س�ؤون طلبة  العام اجلامعي 1997/1996م، بهدف  تاأ�س�ست مطلع  والتي 
والأن�سطة البحثية لأع�ساء هيئة التدري�س. وقد جاء انف�سال الدرا�سات العليا عن عمادة البحث العلمي 
ككلية منف�سلة بهدف بذل املزيد من اجله�د لرفع �س�ية طلبة درا�سات العليا والبحث العلمي على حٍد 

�س�اء.
لاللتحاق  والراغبني  املتميزين  الطلبة  بقب�ل  الها�سمية  اجلامعة  يف  العليا  الدرا�سات  كلية  تعنى   
الع�سر  م�ستجدات  م�اكبة  اجلامعة  فيه  ت�سمن  نحٍ�  على  ا�ستحداثها  مت  والتي  الرائدة  برباجمها 
الطلبة  �س�ؤون  متابعة  م�س�ؤولية  العليا  الدرا�سات  كلية  تت�ىل  اإذ  العمل.  �س�ق  وحاجة  العلمي  والتقدم 
امل�سرفني  تعيني  عن  ف�ساًل  الأطروحات،  اأو  الر�سائل  من  م�ساريعهم  واإقرار  الدرا�سة،  مرحلة  خالل 

وت�سكيل جلان املناق�سة، واإقرار منح الدرجات العلمية وفق املعايري العاملية.

كلية الدراسات العليا

الأ�ستاذ الدكت�ر حممد امل�ساعلة
عميد الكلية
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كلية الدراسات العليا

أهداف الكلية:

أعضاء الهيئة اإلدارية:
بلغ عدد اأع�ساء الهيئة الإدارية بكلية الدرا�سات العليا للعام اجلامعي 2017/2016 خم�سة اإداريني.

طلبة الكلية:
بلغ عدد طلبة املاج�ستري )663( طالب وطلبة الدكت�راه )5( طالب وطلبة الدبل�م العايل )14( طالب 

وطلبة الدبل�م املهني )3( طالب

تميز الكلية:
يف  متفردة  عليا  درا�سات  برامج  من  تطرحه  مبا  الها�سمية  اجلامعة  يف  العليا  الدرا�سات  كلية  تتميز 
والعل�م  والتمري�س،  والبيئة،  الطبيعية  وامل�ارد  املعل�مات،  وتكن�ل�جيا  والعل�م،  الهند�سة،  تخ�س�سات 
الطبية امل�ساندة، والآداب، وال�سياحة والآثار، والعل�م الرتب�ية، والقت�ساد والعل�م الإدارية، حيث يزيد 

عدد التخ�س�سات عن )30( تخ�س�ساً.

يف  العليا  الدرا�سات  بربامج  اخلا�سة  وال�سيا�سات  بالل�ائح  اخلا�سة  الإجراءات  تنفيذ  • متابعة 
اجلامعة ومتابعة ت�سجيل الطلبة بالربامج الدرا�سية والإ�سراف عليهم من الناحية الإدارية.

والتعديالت  العليا  الدرا�سات  لربامج  الدرا�سية  اخلطط  باإقرار  اخلا�سة  الإجراءات  متابعة   •
الالحقة لها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.

املختلفة.  الكلية  برامج  يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  قب�ل  عملية  • متابعة 
طلبة  تخ�س  التي  منها  امل�ستلة  العلمية  والبح�ث  العلمية  للر�سائل  بيانات  قاعدة  تاأ�سي�س   •

الدرا�سات العليا.
درجة  منح  تعليمات  تنفيذ  خالل  من  الأكادميية  العليا  الدرا�سات  طالبة  م�سرية  متابعة   •

الدكت�راه ودرجة املاج�ستري و�سهادة الدبل�م العايل.
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كلية الدراسات العليا

الأ�ستاذ الدكتـ�ر حممد امل�ساعلة
عميد كلية الدرا�سـات العليــا )رئي�س املجلـ�س(

الأ�ستاذ الدكت�ر مهـدي الزعبي
ممثـل كليـة امللـكة رانيا لل�سيـاحـة والتــراث

الدكتــــ�ر �ســاهر حمــــايدة
ممثــل كليـــــة التمريـــــ�س

الدكت�ر جمـــال اأب� الـــرز
ممثــــل كلية العـــــلوم الرتبويـــة

الدكتــ�ر خالـــد ال�ديان
ممثــــل كليـــــة الهند�ســـــــــة

الدكتــ�ر نزار حمــ�ري
ممثــل كلية املــوارد الطبيعيـــة والبيئـــة

الدكت�ر احمـــد خ�ساونة
ممثـــل كليــة القت�ســـاد والعلوم الإداريــة

الدكتــــ�ر فـــرا�س عفــــــانة
ممثــــل كليــــة العـــلوم
الدكت�ر معن حماد

ممثل كلية الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات
الدكــت�ر �ســـادي نعامنـــــــة

ممثــــــل كليـــــة الآداب
الدكت�ر علي الردايدة

ممثــل كليــة العلــــوم الطبيــــة امل�ســــاندة

جمل�س الكلية

االداريون
كفى امل�ســاقبة 
د. مي العمـ��س

منـى احلـاجخالــد الزي�دي 
عامـر احلراح�سة



أكاديمية 
األراضي الجافة
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أكاديمية األراضي الجافة

الأ�ستاذ الدكت�ر عي�سى خمل�ف
عميد الكلية

د. حممد �س�احلة 
 ق�سم املوارد الطبيعية يف الأرا�سي اجلافة

د.  طالب ع�دة 
 ق�سم املوارد الطبيعية يف الأرا�سي اجلافة

االداريون
حممد اب� العي�س / ماأم�ر فرز وت�زيع بريد
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أكاديمية األراضي الجافة

نبذة:

يف  البكال�ري��س  درجة  متنح  التي  الثالث  العلمية  باأق�سامها  اجلافة"  الأرا�سي  "اأكادميية  تاأ�س�ست 
واملخ�س�سة  والجتماعية"  القت�سادية  والتنمية  املراعي،  وا�ستدامة  الطبيعية،  "امل�ارد  تخ�س�سات 
لتنمية مناطق البادية الأردنية،  مببادرة اطلقها �سم� الأمري احل�سن بن طالل منذ بداية العام الدرا�سي 
الدويل  واملركز  والتكن�ل�جيا  للعل�م  الأعلى  واملجل�س  الها�سمية  اجلامعة  بني  ب�سراكة   2016/2015

للبح�ث الزراعية )اإيكاردا(.



486

1. تاأ�سي�س �سراكة يف جمالت العمل الأكادميي والبحثي والعلمي ونقل التكن�ل�جيا وتنمية امل�ارد الب�سرية 
وقدراتها. 

2.  اإيجاد احلل�ل ملختلف الق�سايا التي ت�اجه املناطق اجلافة يف الأردن لتحقيق التنمية امل�ستدامة والتط�ر 
القت�سادي والجتماعي فيها. 

3. ال�ستفادة من خربات وم�ؤهالت الك�ادر الب�سرية لدى جميع الأطراف يف جمالت التدري�س والبحث 
العلمي والتدريب يف التخ�س�سات املختلفة ذات العالقة بالأرا�سي اجلافة و�سبه اجلافة.

أكاديمية األراضي الجافة

اهداف األكاديمية:



عمادة
البحث العلمي
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عمادة البحث العلمي

اأ.د. جمد مرّيـــــــــــــــان
عميد البحث العلمي

اأ.د.  اأحمد بدور
نائب عميد البحث العلمي
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عمادة البحث العلمي

نبذة:

تاأ�س�ست عمادة البحـث العلمي والدرا�سات العليا عام )1997/1996(، ومت ف�سل عمادة البحث العلمي 
العلمي  البحث  لعمادة  املايل  الدعم  زيادة خم�س�سات  ب�سبب  العليا يف عام )2015(  الدرا�سات  كلية  عن 
وزيادة عدد الأبحاث املن�س�رة وامل�ساريع املدع�مة داخلياً وخارجياً وزيادة عدد طلبة الدرا�سات العليا مما 

رتب حاجة فعلية للرتكيز على الن�عية وبالتايل ف�سل العمادتني.

يف  عليها  والإ�سراف  البحثية  الن�ساطات  ت�سجيع  يف  الأ�سا�سية  الركيزة  العلمي  البحث  عمادة  تعترب 
اأن النه��س بالبحث العلمي وم�اجهة التحديات الكبرية واملع�قات القائمة  اجلامعة الها�سمية، حيث 

يتطلب اإيجاد بيئة بحثية منا�سبة واإدارة فاعلة وت�سريعات منظمة واإجراءات مي�سرة.

وملا كان التقدم يف البحث العلمي ي�ست�جب التط�ير امل�ستمر للتجهيزات واملعدات الالزمة فاإن العمادة 
اجلامعة  تخ�س�س  حيث  العلمية،  اأبحاثهم  اإجراء  من  لتمكينهم  للباحثني  الدعم  تقدمي  على  تعمل 
�سن�ياً )3%( من ميزانيتها لغايات دعم البحث العلمي للم�ساريع التي تخدم احتياجات القطاعني العام 

واخلا�س وت�ساهم يف حل م�ساكل املجتمع املحلي.

ولتحقق العمادة اأهدافها، قمنا باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف اإىل تب�سيط وتط�ير وحتديث 
العمل يف العمادة، وكان اأهمها:

1-اإطالق امل�قع الإلكرتوين اجلديد للعمادة
2- تط�ير برجميات واأنظمة العمادة

3- برجمة عدد من النماذج اخلا�سة بـــــــــ Online Submission of Research Proposals بحيث 
اأ�سبحت تعباأ اإلكرتونياً

4- ت�سميم نظام بحث علمي اإلكرتوين مرتبط مع نظام مايل اإلكرتوين ميّكن ع�س� هيئة التدري�س وعمادة 
البحث العلمي من ا�ستطالع م�ازنة الأبحاث العلمية

5- ت�سميم نظام بحث علمي اإلكرتوين مرتبط مع دائرة الل�ازم
6- و�سع اآلية العمل يف العمادة

7- ن�سر ثقافة البحث العلمي حيث حر�ست اجلامعة الها�سمية من خالل ل�ائحها على دعم البحث العلمي 
والن�سر وحتفيز اأع�ساء هيئة التدري�س على الن�سر يف املجالت العلمية العاملية، واأدت الزيادة امللح�ظة يف 
عدد الأبحاث املدع�مة من اجلامعة وخارجها اإىل زيادة معدلت الن�سر يف املجالت ذات ال�سمعة املرم�قة، 
مما كان له الأثر الكبري يف حت�سني ت�سنيف اجلامعة يف العديد من الت�سنيفات العاملية مثل قاعدة البيانات 
ج�جل �سك�لر ) Google Scholar (، وت�سنيف التاميز للتعليم العايل العاملي Times HE، وت�سنيف 

Times Higher Education  الربيطاين لعام 2017/2016.
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جمل�س البحث العلمي

عمادة البحث العلمي
ولرفع معدلت ن�سر الأبحاث العلمية يف اجلامعة، متت امل�افقة على �سرف مكافاآت مل�فدي اجلامعة 
وطلبة الدرا�سات العليا عن كل بحث علمي يتم ن�سره يف اأحد الت�سنيفات العاملية التي تعتمدها اجلامعة 

الها�سمية، �سريطة و�سع اإ�سم اجلامعة الها�سمية على البحث.

وجاري العمل حالياً على اإن�ساء مركز الأبحاث ال�طني )National Research Center( بحيث 
ي�سم كافة املختربات احلديثة املرتبطة مبختلف كليات اجلامعة، وجتهيزه باأحدث ال��سائل والأجهزة 
املتقدمة  العلمية  الأبحاث  لإجراء  ن�اة  املركز  هذا  و�سيك�ن  العاملية،  امل�ا�سفات  اأحدث  وفق  العلمية 
وت�فري بيئة حمفزة للباحثني واملبدعني واملفكرين بحيث يتم حت�يل الأفكار والنظريات اإىلى بحث 
علمي ي�ساهم يف حل م�سكالت ال�طن ويعمل على زيادة انتاج الأبحاث العلمية وبراءات الخرتاع وت�فري 

حا�سنات لالأفكار البداعية.

الأ�ستاذ الدكت�رة  جمد مرَيان
عميد البحث العلمي
الدكت�ر جمال داود

ممثل كلية العلوم
الدكت�ر خالد ال�ديان

ممثل كلية الهند�سة
الدكت�ر معت�سم عك�ر
ممثل كلية العلوم الرتبوية

الدكت�ر علي الردايدة 
ممثل كلية العلوم الطبية امل�ساندة
الدكت�ر عالءالدين عبداهلل

ممثل كلية الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات
 الدكت�ر  �سادي نعامنة

 ممثل كلية الآداب
الدكت�رة اميان من�سي

ممثل كلية العلوم ال�سيدلنية

االداريون
�سامية املدان

عبداهلل اب� دلب�ح
ليلى اب� حالوةمنال العي�سى

تي�سري اخلاليله



عمادة 
شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة

د. ممدوح ال�سرعه 
نائب عميد �سوؤون الطلبة

د. اأمل اخلطيب
م�ساعد عميد �سوؤون الطلبة

د. عادل م�ساروة
   م�ساعد عميد �سوؤون الطلبة

الدكت�ر م�سطفى اخل�الدة 
عميد �سوؤون الطلبة
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 حمزة احلراح�سة / رئي�س الدي�ان
لنا الفرا

ابراهيم العم��س 
ابراهيم ال�سديفات

اأمرية الرواجبة

عمادة شؤون الطلبة

نبذة:
ان�سئت العمادة عام 1995 وت�سم الدوائر التالية :

دائرة  والفني،  الثقايف  الن�ساط  دائرة  الريا�سي،  الن�ساط  دائرة  الطالبية،  والرعاية  اخلدمات  دائرة 
الهيئات الطالبية، مكتب �سندوق امللك عبداهلل الثاين للتاأهيل ال�ظيفي.

مهمات العمادة وواجباتها:
تنفرد العمادة بخ�س��سية متيزها عن باقي العمادات لطبيعة املهمات وامل�س�ؤوليات والعباء امللقاة على 
باجل�سم  تفاعاًل  الكرث  ك�نها  ومتميزا  فريدا  مركزا  اجلامعة  عمادات  �سائر  بني  حتتل  وهي  عاتقها، 
واق�سامها،  ودوائرها  اجلامعة  بعمادات  الدائمة  وات�سالتها  املتعددة  عالقاتها  اىل  ا�سافة  الطالبي، 

وعالقاتها وات�سالتها التي تتعدى اجلامعة اىل املجتمع اخلارجي.
وت�سعى العمادة من خالل خدماتها وبراجمها والن�ساطات والفعاليات التي تعدها وتنظمها اىل تنمية 
والثقافية والنفعالية، وهي  والعقلية والجتماعية  الطالب اجل�سمية  وتعزيز جميع ج�انب �سخ�سية 
بذلك ت�سقل �سخ�سيات الطلبة وتعدهم ليك�ن� قادة امل�ستقبل وفر�سانا للتغري يف م�سرية ال�طن احلبيب 
نح� معارج الرقي والتتقدم ، وهذه الهداف يتم حتقيقها وال��س�ل اليها من خالل الدوائر التي تتك�ن 

منها العمادة. 

االداريون
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دائرة النشاط الرياضي

تهدف دائرة الن�ساط الريا�سي اىل ا�ستقطاب اأكرب عدد من طلبة اجلامعة ملمار�سة الن�ساط الريا�سي والتفاعل 
مع املجتمع املحيط باجلامعة لبناء قاعدة ريا�سية �سليمة ، وتاأ�س�ست دائرة الن�ساط الريا�سي جت�سيداً للدور 

امل�ساحب للمناهج يف تط�ير �سخ�سية الطلبة انطالقاً من الأطر الرتب�ية احلديثة .
وت�سم ال�سعب التالية : 

�سعبة الإ�سراف واملنتخبات الريا�سية ، �سعبة املن�ساآت واملرافق الريا�سية واجل�الة .

الإداري�ن
منال بنات 

معاذ الطعاين
خ�سر اب� مبارك

يا�سمني العم��س 

تي�سري خاليله
تغريد م�ؤمنة 

خالد بطاح 

حممد الزي�د 
ا�سالم املعاين 

خليل �سعد 
عماد امل�مني

منال بنات 
م�ساعد مدير الدائرة

عمادة شؤون الطلبة
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الإداري�ن

واجلمعيات  الطلبة  ملجل�س  اخلا�سة  الن�سطة  ورعاية  وتنظيم  اعداد  على  الطالبية  الهيئات  تعمل   •
والندية الطالبية بال�سافة جلمعية اخلدمة العامة.

العليا  اللجنة  مع  بالتعاون  الها�سمية  اجلامعة  طلبة  احتاد  انتخابات  عملية  على  الدائرة  ت�سرف  حيث 
لالنتخابات وتعمل على ت�فري كل ما يلزم لجناح هذه النتخابات، وكذلك ت�سرف على جميع الن�ساطات التي 

ينظمها الحتاد وتق�م بت�فري ال��سائل والمكانيات الالزمة لتنفيذ هذه الن�ساطات.
الها�سمية حيث ي�جد )16(  انتخابات الندية الطالبية لطلبة اجلامعة  الدائرة على عملية  ت�سرف  • كما 

نادياً يتم انتخاب هيئاتها يف منت�سف كان�ن اول من كل عام.
وتعترب دائرة الهيئات الطالبية العم�د الفقري لالن�سطة الطالبية حيث ت�ساهم الدائرة يف ر�سم ال�سيا�سة 
العامة للن�ساطات الالمنهجية الثقافية والفنية وال�سحية والتط�عية من خالل جمل�س الطلبة واجلمعيات 
العلمية والندية الطالبية، وتعمل الدائرة على ك�سف امل�اهب الطالبية و�سقل �سخ�سياتهم وت�سجيعهم على 
البداع يف جمال العمل التط�عي ثقافياً و�سحياً وفنياً وتكن�ل�جياً وكذلك تنظيم وتن�سيق الرحالت للطلبة، 
كما يتم من خاللها تنظيم جميع الن�ساطات ال�طنية والجتماعية والتط�عية بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سات املجتمع 

املحلي حيث تق�م الدائرة بت�فري كل المكانيات وال��سائل لتنفيذ هذه الن�ساطات.

حممد اجلب�ر

عمادة شؤون الطلبة

دائرة الهيئات الطالبية

مالك امل�مني
ق. اأ. مدير الدائرة

و�سفي �سطناوي
م�ساعد مدير الدائرة
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فرا�س احلمد
مدير الدائرة

الطالب،  �سخ�سية  تط�ير  هدفها  خمتلفة  اأن�سطة  اجلامعة  ت�فر  احلديثة،  الرتب�ية  الروؤية  من  انطالقاً 
وان�سجاماً مع هذا الهدف الرتب�ي ت�ّفر دائرة الن�ساط الثقايف والفني اأن�سطة ثقافية وفنية واجتماعية متعددة 
ون�عية للطلبة، وترعى م�اهبهم وفق اأحدث الطرق املتاحة من خالل برامج مدرو�سة لتنمية روح امل�س�ؤولية، 
وتعزيز النتماء لدى الطالب، اإ�سافة اإىل تهيئة مناخ جامعي منا�سب للم�ساركة الفاعلة يف خمتلف الأن�سطة، 
واكت�ساف  املختلفة،  باأن�اعها  وه�اياتهم  رغباتهم  لتحقيق  الطلبة  من  ممكن  عدد  لأكرب  الفر�سة  واإتاحة 

م�اهبهم وقدراتهم عن طريق اإدماج وتفاعل الطلبة يف املجتمع اجلامعي.
وتتفرع من الدائرة �سعبتان هما �سعبة الن�ساط الثقايف و�سعبة الن�ساط الفني.

اأحمد العزام 
اإن�ساف اأب� العي�س 

اأمين اأب� زريق 
عبد ال�سمد الب�س�ل

ابراهيم املجايل
رائد اخلزاعلة 
ليث الطعاين
حممد حماد

دائرة النشاط الثقافي والفني

عمادة شؤون الطلبة

الإداري�ن
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بالل القا�سي
�سعاد �سديفات
ابراهيم ناجي

جمانا اب� ع�ي�سة 

امل العم��س
حممد العمري
اينا�س مراحلة

فتقدم  والرتب�ية  الأكادميية  العملية  حم�ر  ب��سفهم  عديدة  ن�اح  من  الطلبة  رعاية  على  الدائرة  تعمل 
اإليهم ما يحتاج�ن اإلية من خدمات وت�ساعدهم على التغلب على امل�سكالت التي قد ت�اجههم من اأجل حت�سني 
وتتمثل  متميزة،  تعليمية  لنتاجات  بهم  لل��س�ل  اجلامعي،  التكيف  م�ست�يات  اأعلى  على  كفايتهم وح�س�لهم 
رعايتها للطلبة يف امل�ساعدات املالية، وخدمات الإر�ساد النف�سي والجتماعي، ورعاية الطلبة املع�قني، ومتابعة 

ق�سايا الطلبة ال�افدين وحل ما ي�اجههم من امل�سكالت.

عمادة شؤون الطلبة

دائرة الخدمات والرعاية الطالبية

الإداري�ن

فادي ع�يدات
مدير الدائرة

بالل القا�سي
م�ساعد مدير الدائرة
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تنفيذاً لت�جيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل يف متكني ال�سباب يف اجلامعات 
اأن�سئ مكتب �سندوق  اإبداعاتهم،  ورفدهم باملهارات واخلربات العملية مبا يعزز ال�ستثمار يف طاقاتهم وتبني 
امللك عبداهلل الثاين للتنمية »للتاأهيل ال�ظيفي« يف عمادة �س�ؤون الطلبة، لتقدمي خدمات التاأهيل ال�ظيفي 
وامل�س�رة الفنية يف جمالت مهارات الت�سال وطرق احل�س�ل على فر�س العمل، مبا يعزز الفر�س الت�س�يقية 
اخلا�س،  والقطاع  العام،  القطاع  وم�ؤ�س�سات  الطالبي  املجتمع  بني  الت�ا�سل  ولتحقيق  اجلامعة،  خلريجي 
وهيئات املجتمع املدين حملياً واإقليمياً وعاملياً، ي�سم املكتب �سعبتني هما: �سعبة التاأهيل والإر�ساد املهني، و�سعبة 

متابعة اخلريجني. 

مكتب صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية 
الوظيفي«  »للتأهيل 

عمادة شؤون الطلبة

حمدي �سديفات 
نعمات العم��س
اأحمد اخل�الدة 

عبدالكرمي اخلزاعلة 
احمد ق�سق�س
اأماين ع�املة

الإداري�ن

حمدي �سديفات
مدير املكتب

نعمات العم��س
م�ساعد املدير



عمادة
التطوير االكاديمي 

والتواصل الدولي
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عمادة التطوير االكاديمي والتواصل الدولي

الدكت�رة �سكينة الزي�د
عميد عمادة التطوير الكادميي والتوا�سل الدويل

د.  حممد اخلراب�سة
نائب عميد
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عمادة التطوير االكاديمي والتواصل الدولي

نبذة تاريخية ومنجزات:
لرفع  طبيعية   ا�ستجابة  الها�سمية  اجلامعة  يف  الدويل  والت�ا�سل  الكادميي  التط�ير  عمادة  ان�ساء  مت 
�س�ية العمل الأكادميي والرتقاء به اإىل م�ست�ى اجلامعات العاملية، وحت�سني الت�سنيف العاملي للجامعة، 
وت��سيع عالقات التعاون الدويل مع اجلامعات العاملية عالوة على ال�ستمرار يف �سمان اجل�دة الأكادميية 
العام  يف  العمادة  ان�ساء  على  العمداء  جمل�س  م�افقة  �سدرت  والتخ�س�سات.وقد  الربامج  خمتلف  يف 
اجلامعي 2017/2016. وذلك بدمج ثالث وحدات اإدارية بالعمادة وهي مركز �سمان اجل�دة الأكادميية، 

ومكتب العالقات الدولية، ومكتب تنمية خدمة املجتمع.
وت�سم العمادة ثالثة دوائر، وهي:

خطط مستقبلية :

المهمة واألهداف :
ورفع •  العاملية  اجلامعات  م�ستوى  اىل  به  والرتقاء  وتطويره  اجلامعة  يف  الأكادميي  العمل  �سوية  رفع 

ت�سنيف اجلامعة يف مواقع الت�سنيف العاملية.
بتميز •  املتعلقة  والعاملية  الإقليمية  املحلية  الأ�سرتاتيجية  واأهدافها  ر�سالة اجلامعة  امل�ساهمة يف حتقيق 

وتطوير اجلودة  والعاملية  املحلية  العتماد  التي تطرحها من خالل تطبيق معايري  الأكادميية  الربامج 
تاأهيل  خالل  من  الأكادميية  العمليات  فاعلية  حت�سني  على  والعمل  القيا�س  وو�سائل  الذاتي  والتقييم 
القدرات الب�سرية يف املجالت العملية الكادميية من حيث التطوير الأكادميي وزيادة ات�سال اجلامعة 

مع املجتمع العلمي الدويل من خالل بناء عالقات مع موؤ�س�سات تعليمية وبحثيه عاملية.

دائرة التطوير الكادميي• 
دائرة التوا�سل الدويل• 
دائرة توكيد اجلودة والت�سنيفات العاملية• 

العلمية . 1 مهاراتهم  و�سقل  تاأهيلهم  بهدف  علمية  ور�سات  اإقامة  خالل  من  التدري�سية  الهيئة  تطوير 
والبحثية.

زيادة الت�سال الدويل باجلامعات العاملية واملوؤ�س�سات البحثية العاملية.. 2
التقدم بت�سنيف اجلامعة على امل�ستوى القليمي واملحلي والدويل.. 3
والربامج . 4 اخلطط  وحتديث  مراجعة  خالل  من  اجلامعة  يف  التدري�سية  العملية  خمرجات  حت�سني 

الدرا�سية للتخ�س�سات.

الدكت�رة �سكينة الزي�د
العميد

الدكت�ر حممد اخلراب�سة
نائب العميد

ح�سام اب� عبيــــــــــــــــــد
رئي�س �سعبة

حممد هزاع ال�س�اقفه
رئي�س �سعبة

ليلى عبد الفتـــــــــاح
اداري ديوان

ردينــــــه خطـــــــــــــــــــاب
�سكرترية العمادة
طارق العمــــــــــ��س

ماأمور فرز وتوزيع بريد

الإداري�ن
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مركز اللغات

وثقافاتها،  املختلفة  الأمم  لغات  على  اجلامعة من خاللها  تطل  نافذة  ليك�ن   2005 عام  املركز  اأن�سىء 
وج�سراً للت�ا�سل الثقايف واحل�ساري والجتماعي.

أهداف المركز ومهامه:

د. �سربي ال�سب�ل
مدير املركز

تدري�س متطلبات جامعة اإجبارية يف اللغتني العربية والإجنليزية. . 1
كمتطلبات . 2 تطرح  التي  الفنية  والرتجمة  التطبيقية،  والإجنليزية  التطبيقية،  العربية  املواد:  تدري�س 

جامعة اختيارية، وهي مواد تنفرد اجلامعة الها�سمية بتدري�سها.
طرح املواد ال�ستدراكية يف مهارات اللغتني العربية والإجنليزية.. 3
تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها.. 4
الإ�سراف على امتحان امل�ستوى يف اللغتني العربية والإجنليزية.. 5
تدري�س مواد اللغات الأخرى املطلوبة �سمن خطط الطالب يف اأق�سامهم كالفرن�سية والأ�سبانية لل�سياحة.. 6
الإ�سراف على عقد المتحان الوطني والذي تعقده هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل بالتعاون مع . 7

اجلامعة الها�سمية، علمًا بان هذا المتحان يعقد ب�سكل الكرتوين.
تدري�س اللغتني اليابانية واليطالية كمتطلب جامعة اختياري.. 8
ومع . 9 اململكة،  يف  الأجنبية  ال�سفارات  يف  الثقافية  امللحقيات  مع  والعلمي  الثقايف  التعاون  اأوا�سر  توثيق 

اجلامعات يف خمتلف دول العامل.
توفري امل�سادر التعليمية امل�سموعة واملرئية للطلبة التي قد ت�سهم يف تعلم اللغات.. 10
اإقامة ن�ساطات وفعاليات ثقافية يف اللغات احلية.. 11
تقدمي ال�ست�سارات اللغوية و اخلربات الأكادميية للطلبة، ومركز الدرا�سات و ال�ست�سارات يف اجلامعة.. 12
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الإداري�ن

ع�اد اجلب�ر
امتياز ال�سديفات

خلف اخ� ار�سيدة
و�سام ال�حيدي

م. حمم�د اخلزاعلة
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

د. �سمرية متكل
حما�سر متفرغ برتبة ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبابنة
 ا�ستاذ م�ساعد

م. �سليمان الفراعني
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س

م. مي ملكاوي
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. حنان ع�دة
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. ظاهر الزواهرة
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. هدى قزع
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. اأحمد ال�سرعة
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. رميا عثمان
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م.جمد اب� �سنار
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. ح�سام العمري
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. اأمينة احلراح�سة
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. زينب القي�سي
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. ن�ر اأب� ما�سي
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. األء املعاين
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. عاطف فليح اجلب�ر
حما�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

فني خمترب لغات
مرمي الزي�د

مركز اللغات

أعضاء هيئة تدريس
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بكر �سالح
مدير دائرة الربجمة والتطبيقات 

مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني

اأ.د. اأحمد اخل�ساونة
مدير املركز

املهند�س ح�سن العمري
مدير دائرة ال�سبكات والت�سالت 
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اإدخال  لغاية   1997 عام  يف  اللكرتوين  والتعليم  والت�سالت  املعل�مات  تكن�ل�جيا  مركز  اإن�ساء  مت 
الأنظمة  لتط�ير  الالزمة  اخلطط  واإعداد  اجلامعة  اأعمال  كافة  يف  والت�سالت  املعل�مات  تكن�ل�جيا 

العاملة فيها وجتهيز اجلامعة ب�سبكة حا�س�بية وبنية حتتية متط�رة لالت�سالت.

مهام المركز وواجباته:

مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني

حو�سبة جميع الأعمال الإدارية والأكادميية داخل اجلامعة . 1
العمل على تطوير كافة الأنظمة �سواء التطبيقية اأو اأنظمة الت�سغيل اأو الأنظمة الإدارية.. 2
اإن�ساء بنية حتتية من اأجهزة حا�سوبية و�سبكة حملية وبرامج �سمن اأف�سل املعايري.. 3
تقدمي اخلدمة الفنية واإجراء ال�سيانة لكافة الأجهزة املوجودة يف اجلامعة.. 4
تاأهيل وتطوير كادر املركز لتقدمي خدمات اأف�سل لكافة دوائر اجلامعة.. 5
اإن�ساء خمتربات لتلبية احتياجات الطلبة. 6
توفري خدمة النرتنت والربيد اللكرتوين.. 7
تقدمي ال�ست�سارات والتدريب امليداين والدعم الفني بالتن�سيق مع مركز الدرا�سات . 8
   وال�ست�سارات وخدمة املجتمع.. 9

تقدمي خدمات للمجتمع املحلي من خالل عقد الدورات وتطوير اأنظمة حمو�سبة وتوقيع . 10
عقود ال�سيانة لربامج واأنظمة ثم تطويرها يف اجلامعة.. 11
ادارة التعليم اللكرتوين من خالل توفري البنية التحتية وم�سادر التعليم اللكرتوين والتدريب الالزم . 12

لها.
ت�سهيل ادارة املواد التعليمية من اإعداد املادة وتطويرها الكرتونيًا وتقنيًا وفنيًا.. 13
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ابراهيم الد�سيت
ابراهيم �سعد الدين

احمد الدلبيح
احمد دار عا�سي
احمد اب�عفيفه
ا�سامه ال�سريط
ا�سالم اخل�الده
ا�سماء احلبيالن
الهام الباع�ين
اماين امل�ساقبة
اياد اب�غايل
اياد ي�ن�س

اميان اخلطيب
با�سل الب�ساب�سه
با�سم احل�سني

با�سم حممد
ب�سام اأب� ليم�ن

بكر �سالح
بالل العمري

ثائر الر�سيدات
ح�سن اخل�الده
ح�سن العمري

حمزه ال�سقريات
خالد ي��سف
خل�د املربوم
رائد بطايحه

رائد اب� �سهاب
رافت العبد العال

ربا الزي�دي
رغده اجلعافره
�سالم احل�امدة

�سرحبيل زيد
عبادة ال�سمادي

عبدالرحمن التل
عبدالرحيم عبدالرحمن

عبري ال�سديفات
ع�سام خ�يله

عالء ع�اد
عل ب�اعنة

علي اب� �سليمة
علي اخل�الدة
عمر الب�سايرة
فادي �سهاب

فرا�س املنا�سري
ق�سي غرايبه
ليايل غرايبة

ماجده الغرايبه

حممد بزور
حممد العمري

حممد اديب القادر
حممد فرحان الزواهرة

حممد امل�ساقبة
حممد اب�ظاهر
حممد ال�سروقي

حممد �سلمان
معتز احلميمات
منى البطاينة
مهند عقده
م�فق املعال

نبيله احل�تري
ندى �سامل

وليد ال�سقار

مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني

الإداري�ن
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ي�سعى املركز اإىل تقدمي خدمات فنية متعددة وبج�دة متميزة وذلك من خالل ال�ستفادة من م�ساهمات 
ميلك�ن  والذين  اجلامعة  يف  والإدارية  التدري�سية  الهيئتني  اأع�ساء  من  والباحثني  اخلرباء  من  نخبة 
من  العديد  يف  ورائدة  متميزة  خدمات  لتقدمي  الالزمة  والفنية  العملية  واخلربات  العلمية  املعرفة 

املجالت املتعلقة بالتدريب والدرا�سات وال�ست�سارات واإجراء الفح��س الفنية واملخربية.
ففي جمالت التدريب ي�فر املركز برامج تدريبية متن�عة يف الهند�سة والعل�م وتكن�ل�جيا املعل�مات 
البدنية  الرتبية  وعل�م  واللغات  الرتب�ية  والعل�م  وامل�سرفية  املالية  والعل�م  والإدارة  الطبية  والعل�م 

والريا�سة وغريها وذلك باإ�سراف حما�سرين ومدربني اأكفاء ميلك�ن امل�ؤهالت واخلربات املنا�سبة
يف  واخلا�س  العام  القطاعني  مل�ؤ�س�سات  خدماته  وال�ست�سارات  الدرا�سات  جمالت  يف  املركز  ويقدم 
م�ا�سيع درا�سات اجلدوى القت�سادية وزيادة النتاجية وتط�ير الهيكل التنظيمي وقيا�س ر�سا متلقي 
اإىل  بالإ�سافة  وغريها،  الطاقة  وتر�سيد  البيئي  التل�ث  وتقليل  الب�سرية  امل�ارد  نظم  وبناء  اخلدمة 
اإجراء الفح��سات الفنية واملخربية باأحدث ما ت��سلت اإليه التكن�ل�جيا من اأجهزة ومعدات تت�فر يف 

خمتربات اجلامعة والتي حر�ست اأن تتالئم مع معايري احلداثة والتط�ر.
اأما يف جمال خدمة املجتمع في�سعى املركز لت�ظيف القدرات وامل�ارد املالية والب�سرية يف اجلامعة خلدمة 
املجتمع املحلي ون�سر العلم واملعرفة بني اأبناء املجتمع املحلي من خالل الندوات واملحا�سرات والتعاون 

امل�سرتك مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من خارج اجلامعة.

مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع

د. ا�سامة املنيزل
مدير املركز
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منى القالب
مهند ال�سي�ساين
�سالح اخلالدي

نداء امل�مني
اآلء بركات 

�سناء ال�س�اعري

عالء التميمي
احمد م�سبح
عمر الدلبيح

خالد اليربودي
مدير دائرة التدريب

حممد ال�سلبي
مدير دائرة الت�سويق والإعالم

�سابر هزامية
م�ساعد مدير دائرة الدرا�سات

حازم امل�مني
م�ساعد مدير دائرة التدريب

رائد اخل�الدة
م�ساعد مدير مكتب خدمة املجتمع

مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع

الإداري�ن
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مركز التأهيل المجتمعي لحاالت اإلعاقه

د. ن�ال احلجاوي
مدير املركز

اأن�سئ املركز عام 2011 لتعزيز دور اجلامعه يف خدمة املجتمع املحلي.

أهداف المركز:
يهدف املركز اىل تقدمي اخلدمات التاأهيلية لالأ�سخا�س من ذوي العاقه عن طريق حتقيق الأهداف 

الآتية:
التي •  اخلدمات  اإىل  بحاجة  هم  الذين  اأو  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  واملعاجلة  التقييم  خدمات  تقدمي 

يقدمها املركز من العالج الطبيعي والعالج الوظيفي وال�ست�سارات التغذوية واجلينية، وخدمات الرتبية 
اخلا�سة . 

توعية وتثقيف افراد املجتمع مبا فيهم ال�سخا�س ذوي العاقة واأهاليهم يف كل ما يتعلق بالعاقة و�سبل • 
التعامل معها .

النواحي •  بتاأخر تطور الطفل من  تتعلق  اأي م�ساكل  املبكر عن  للك�سف  اإجراء اختبارات تطورية مقننة 
احلركية والإدراكية والجتماعية. 

ولتطوير •  املركز  دور  لتعزيز  وخارجها  اململكة  داخل  العالقة  ذات  املوؤ�س�سات  مع  والتعاون  التوا�سل 
اخلدمات التي يقدمها للمجتمع املحلي، ودعم برامج التاأهيل املجتمعي . 

تدريب طلبة اجلامعة من التخ�س�سات ذات العالقة بالإعاقة، وتدريب متطوعني من املجتمع املحلي • 
لتقدمي اخلدمة لالأ�سخا�س املعوقني يف املناطق املختلفة.

اإجراء البحوث وتنظيم الن�ساطات العلمية يف جمالت عمل املركز .• 
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د. هدى الب�ريني
معالج وظيفي

حممد اب� كرب
معالج طبيعي

مي�ساء الأ�سرم
معالج وظيفي
هناء �ستات
�سكرترية 

الإداري�ن

مركز التأهيل المجتمعي لحاالت اإلعاقه
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مركز الدراسات البيئية

هذه  اأكانت  �س�اء  لها  املنا�سبة  احلل�ل  واقرتاح  املتعددة  البيئية  امل�سكالت  ومعاجلة  درا�سة  يف  لي�ساهم  مركز  اأن�سئ 
البيئية للقطاعني  الت�عية  ن�سر  املركز يعمل على  اأن  اململكة، كما  باقي حمافظات  اأو يف  الزرقاء  امل�ساكل يف حمافظة 

ال�سناعي واحلك�مي على حد �س�اء.

أهداف المركز:
يف •  التجارية  واملن�ساآت  واملنزلية  والطبية  والزراعية  ال�سناعية  باملخلفات  املتعلقة  البيئية  امل�سكالت  وحتديد  درا�سة 

اململكة واإيجاد احلل�ل لها.
تقدمي ال�ست�سارات والدرا�سات الفنية للقطاع ال�سناعي وو�سع برامج �ساملة لإدارة املخلفات ال�سناعية مت�سياً مع • 

الق�انني البيئية الأردنية. 
القيام بتقدمي دورات تدريبية خا�سة ، لتط�ير املهارات واغناء املعل�مات لالأ�سخا�س العاملني يف املجال البيئي.• 
تنظيم الندوات وامل�ؤمترات العلمية املحلية والإقليمية والدولية. • 
م�ساعدة املجتمع املحلي ، وخا�سة القطاع ال�سناعي ، لعمل برامج �ساملة لأدارة البيئة متكنه من تطبيق الق�انني • 

الأردنية املتعلقة بتل�ث اله�اء واملاء والرتبة.
ال�ست�سارات •  لتبادل   ، والعاملي  والإقليمي  املحلي  امل�ست�ى  على  البيئي  القطاع  يف  واملهند�سني  الباحثني  م�ساعدة 

واخلربات املتعلقة بالأم�ر البيئية.

اأ.د. عيد الطرزي
مدير املركز
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المختبرات:
ي�سم املركز خمتربان حديثان هما:

خمترب التحليل الأيل. 1
خمترب اله�اء. 2

الكيماوية  والتحاليل  الفح��سات  لإجراء  ومتط�رة  حديثة  باأجهزة  جمهزان  املختربان  وهذان 
والبي�ل�جية والفيزيائية املختلفة.

مركز الدراسات البيئية

م.  رمي ر�سيد
م�سرف املخترب
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المركز الصحي

اأن�سئ مركز لي�ساهم يف درا�سة ومعاجلة امل�سكالت البيئية املتعددة واقرتاح احلل�ل املنا�سبة لها �س�اء اأكانت هذه امل�ساكل 
يف حمافظة الزرقاء اأو يف باقي حمافظات اململكة، كما اأن املركز يعمل على ن�سر الت�عية البيئية للقطاعني ال�سناعي 

واحلك�مي على حد �س�اء.

أهداف المركز:
يف •  التجارية  واملن�ساآت  واملنزلية  والطبية  والزراعية  ال�سناعية  باملخلفات  املتعلقة  البيئية  امل�سكالت  وحتديد  درا�سة 

اململكة واإيجاد احلل�ل لها.
تقدمي ال�ست�سارات والدرا�سات الفنية للقطاع ال�سناعي وو�سع برامج �ساملة لإدارة املخلفات ال�سناعية مت�سياً مع • 

الق�انني البيئية الأردنية. 
القيام بتقدمي دورات تدريبية خا�سة ، لتط�ير املهارات واغناء املعل�مات لالأ�سخا�س العاملني يف املجال البيئي.• 
تنظيم الندوات وامل�ؤمترات العلمية املحلية والإقليمية والدولية. • 
م�ساعدة املجتمع املحلي ، وخا�سة القطاع ال�سناعي ، لعمل برامج �ساملة لأدارة البيئة متكنه من تطبيق الق�انني • 

الأردنية املتعلقة بتل�ث اله�اء واملاء والرتبة.
ال�ست�سارات •  لتبادل   ، والعاملي  والإقليمي  املحلي  امل�ست�ى  على  البيئي  القطاع  يف  واملهند�سني  الباحثني  م�ساعدة 

واخلربات املتعلقة بالأم�ر البيئية.

د. عبدالله �سديفات
مدير املركز
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المركز الصحي

د. هيثم الهياجنه
د. وديان القي�سي
�سو�سن عبيدات
اإميان اله�سلمون

منال الرواد
هويده عرابي

مي�سون املجايل
خالد الرواجفه
وليد اخلاليله

ابتهان الق�سي�س
اإبراهيم ال�ساخن

مهند الزيود
خالد امل�سلح

عبيدة الفرا
ماجدة اأبو طه
تهاين امل�ساقبة
زياد عبداهلل

اإبراهيم اخلوالدة
عادل احل�سبان

الإداري�ن
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وحدة القبول والتسجيل

اأن�سئت وحدة القب�ل والت�سجيل عام 1995 ويتك�ن الهيكل التنظيمي لل�حدة من: مدير ال�حدة، دائرة القب�ل، دائرة 
اإىل  بالإ�سافة  الدي�ان،  الإن�سانية،  الكليات  ت�سجيل  دائرة  العلمية،  الكليات  ت�سجيل  دائرة  الفنية،  ال�ثائق واخلدمات 

)12( �سعبة.

المهام واإلنجازات:
اإعداد ترتيبات قب�ل الطلبة اجلدد واإكمال اإجراءات ت�سجيلهم.• 
ا�ستقبال طلبات النتقال من تخ�س�س لآخر ومن جامعة اأخرى اإىل اجلامعة وتدقيقها وتنفيذها ح�سب الأ�س�ل.• 
الإ�سراف على عملية الت�سجيل للطلبة ومتابعتها على �سبكة الإنرتنت.• 
متابعة اأو�ساع الطلبة من تاأجيل وانقطاع وان�سحاب وتثبيتها على �سفحة الطالب وفق نظام حم��سب متط�ر.• 
اإعداد جدول المتحانات النهائية واجلدول الدرا�سي.• 
جتهيز ق�ائم باأ�سماء الطلبة املت�قع تخرجهم والتحقق من ا�ستيفائهم ل�سروط منحهم ال�سهادات والدرجات العلمية • 

وامل�ساركة يف حفل التخريج ال�سن�ي.
متابعة وتدقيق اخلطط الدرا�سية لكافة التخ�س�سات ودرا�سة التعديالت التي تطراأ عليها ومتابعة اإقرارها ح�سب • 

الأ�س�ل.
تزويد اجلهات الباعثة بالأو�ساع الأكادميية والنتائج للطلبة املبتعثني على نفقتهم ف�سلياً.• 
اإ�سدار ك�س�فات لعالمات الطلبة وال�سهادات العلمية للطلبة اخلريجني وجميع ال�ثائق املتعلقة بهم.• 
اإعداد الإح�سائيات املختلفة.• 
اإعداد التق�مي اجلامعي.• 
تنفيذ تعليمات منح درجة البكال�ري��س واملاج�ستري والدبل�م املهني والعايل يف اجلامعة.• 
التن�سيق مع مركز احلا�س�ب يف اجلامعة لتط�ير ح��سبة التعليمات النافذة وتطبيقاتها.• 

اأ.د. اأمين العمري
مدير الوحدة
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وحدة القبول والتسجيل

حمم�د احلناوي
مدير دائرة ت�سجيل الكليات العلمية

نا�سر اخلطيب
مدير دائرةالوثائق واخلدمات الفنية

ومدير دائرة ت�سجيل الكليات الن�سانية

اأمرية عليمات
مديرة دائرة القبول

نهى اأبو الرز
غ�سان قرنفلة

حممد امل�ساعيد
رفيق العمو�س

عبدالواحد الهويدي
خملد املعايطة
ن�سال يو�سف
رماح �سالح

راأفت حتاملة

�سامد اأبو مطاوع
ربا �سوتر

اأحمد الزيود
اأحمد ال�سرمان
عطاف حوامده

علي حما�سا
اأروى النعيمي
رائد القالب

اإميان اجلعربي

�سالم الدلبيح
هيام اخلاليلة

عبدالرحمن بني حمد
حممد احلراح�سة
مقبولة اخلاليلة
حممد البدارين

�سيف الدين العمري
عمر الزواهرة
حممد اآر�سالن

اإميان الغويري
عنود الفدعان
�سقار ال�سقار

يا�سمني احل�سبان
علي اخلاليلة
ابت�سام قني�س

عبد الرحمن بني حمد
جعفر املو�سى
�سعاد العمو�س

الإداري�ن
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د. زهري الناط�ر
مدير الوحدة

وفقاً  وذلك  اجلامعة،  يف  املالية  الأعمال  جميع  عن  امل�س�ؤولة  اجلهة  وهي  1995م  عام  املالية  ال�س�ؤون  وحدة  اأن�سئت 
لقان�ن اجلامعة.

أهداف الوحدة:
اإعداد م�سروع م�ازنة اجلامعة وجداولها وبياناتها وجدول الت�سكيالت ال�سن�ية.• 
قب�س وحت�سيل اأم�ال اجلامعة واملحافظة عليها.• 
دفع اللتزامات املالية املرتتبة على اجلامعة.• 
التن�سيق مع خمتلف الدوائر احلك�مية وامل�ؤ�س�سات العامة، من اأجل حت�سيل اأم�ال اجلامعة اأو دفع التزاماتها.• 
الق�انني •  مع  يتفق  مبا  لها  احلل�ل  وو�سع  امل�سرتكة،  املالية  الأم�ر  درا�سة  يف  الأردنية  اجلامعات  مع  التعاون 

والأنظمة والتعليمات املعم�ل بها.

وحدة الشؤون المالية

تغريـد حــداد
م�ساعد املدير
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ا�سماء بني هاين
اياد الغويري
ب�سري اجلنادا
تغريد حداد
توفيق البدور

جهاد النجمات
ح�سام  ابو عرقوب

حنان �سامل
خريية ال�سبح

راوية �سجراوي
رجاء الغرايبة
�سريف ح�سان
طه الزواهره

عائ�سة ال�سباطات
عامر الدغمي

عبدالهادي عكور
عدنان �سطناوي
ع�سام العرامني

عال امل�ساقبة
عمر  ار�سالن
عمر  احلتامله
عمران ار�سالن

فاتن  العزام
فرا�س العديلي
فرا�س حداد
كوثر ابوهاين

حممد ابو�سنب

حممود طه
مراد البواليز

نو العنزي
نو العليمات

نورالدين عبدالرحمن
وفاء اخمي�س
وفاء الدغمي
وفاء دغل�س

يا�سمني النعامنه

ع�سام العراميـن
مديردائرة الرواتب

وحدة الشؤون المالية

الإداري�ن
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وحدة المكتبة

نبيل الاليف
مدير الدائرة الفنية

خالد النم�ر 
ق.اأ مدير دائرة اخلدمات املكتبية 

د. معاذ بطاينه
مدير الوحدة
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اأن�سئت وحدة ال�س�ؤون املالية عام 1995 م وهي اجلهة امل�س�ؤولة عن جميع الأعمال املالية يف اجلامعة، وذلك وفقاً لقان�ن 
اجلامعة.

مقتنيات المكتبة:
وقر�س  فلميه  وم�سغرة  ودورية  ومرجع  كتاب  بني  ما  مكتبية  مادة  األف   )500( على  يزيد  ما  املكتبة  مقتنيات  بلغت 
دورية علمية  بخم�سمائة  املكتبة حالياً  وت�سرتك  املعرفة،  فروع  والجنليزية ويف خمتلف  العربية  وباللغتني  حا�س�ب، 
عربية واأجنبية بال�سكل ال�رقي، بالإ�سافة اإىل ت�فري ال�سرتاك اللكرتوين بح�ايل خم�سة وع�سرين األف دورية اأخرى.

كما يتم ت�فري الن�س��س الكاملة للمقالت والأبحاث والكتب اللكرتونية عن طريق البحث املبا�سر، ومن خالل بن�ك 
وق�اعد البيانات واملعل�مات اللكرتونية .

خدمات مكتبية :
تقدم املكتبة خدماتها لأ�سرة اجلامعة من اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية والطلبة والباحثني عامة، بالإ�سافة 

اإىل املجتمع املحلي، ومن اأبرز خدماتها :
خدمات االإعارة:  

خدمات املعل�مات وخدمات البحث الببلي�غرايف، بالإ�سافة اإىل خدمات النرتنت واخلدمات املرجعية والإر�سادية • 
والتدريبية، وخدمات رف احلجز وغريها .

خدمة تاأمني ن�سخ من الكتب واملراجع واملقالت العلمية والدرا�سات املتخ�س�سة غري املت�فرة .• 
حو�سبة املكتبة :  

ت�ستخدم املكتبة احلا�س�ب يف خدماتها واأعمالها وجميع اأق�سام املكتبة مرتبطة ب�سبكة داخلية للحا�س�ب وتبني فهار�س 
املكتبة املبينة على احلا�س�ب جميع حمت�ياتها من الكتب واملراجع امل�سنفة، بالإ�سافة اإىل ا�سرتاكها يف عدد من ق�اعد 
ب�سبكة  املكتبة  ربط  مت  فقد  بداياتها  ومنذ  املعرفة،  جمالت  كافة  يف  املتخ�س�سة  اللكرتونية  واملعل�مات  البيانات 
النرتنت لت�سهيل ال��س�ل للمعل�مات، كما مت ت�فري اأجهزة حا�س�ب يف هذا املجال ل�ستخدامها كفهار�س اآلية من قبل 
الباحثني والطلبة لل��س�ل اإىل الكتب واملعل�مات املطل�بة، وت�ستخدم املكتبة تقنية الرتدد الذاعي ) RFID ( يف اإدارة 

عملياتها الي�مية.
نظام الت�سنيف :  

الدولية يف عملية  والتقنيات  املعايري  ت�ستخدم  كما  لتنظيم مقتنياتها،  الع�سري  دي�ي  ت�سنيف  نظام  املكتبة  ت�ستخدم 
الفهر�سة ال��سفية وامل��س�عية مثل التقنني الدويل لل��سف الببلي�غرايف وق�اعد الفهر�سة الإجنل�- اأمريكية، كما 
اإدخال البيانات املتعلقة بجميع مقتنياتها وذلك بعد معاجلتها فنياً،  ت�ستخدم �سبكة حا�س�ب حملية يتم من خاللها 
 MARC21 ووفق نظام ORACLE املبنى على HORIZON ليتم ا�سرتجاعها ب�سكل اآيل، م�ستخدمة لذلك نظام
ائتالف  اإطار  والتن�سيق مع مركز احلا�س�ب يف اجلامعة ويف  بالتعاون  املعل�مات، وذلك  وبن�ك ق�اعد  املكتبات  لإدارة 
و�سبكة معل�مات املكتبات اجلامعية الر�سمية الأردنية ومركز التميز يف اخلدمات املكتبية يف اجلامعات الأردنية الر�سمية.

وحدة المكتبة
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وحدة المكتبة

ابراهي اخلوالده
ا�سرف عمرو
امال اجلميلي
امين غوردلو

با�سم ال�سرحان
ب�سام اخلاليله
بالل ابو ديه
ثائر الزقيبه
ح�سام عابد

ح�سنني حامد
خالد النمور

رائف الكوفحي
راتب العالمله
رونز الطراونة
زهره �سو�سربي
�سريف ال�سياب
�سبحا خزاعلة
طالب الرو�سان

عادل احل�سبان
عليا عكنان
فوؤاد املول

فادي ال�سرع
لقاء ابو حمفوظ
حممد ابو الرب
نادر البطاينه
نبيل الاليف

نور الزواهره

الإداري�ن
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هاين الدراو�سة
مدير املكتب

يعترب مكتب رئا�سة اجلامعة من اأهم الدوائر يف اجلامعة، نظراً لطبيعة عمله ك�نه حلقة ال��سل بني رئا�سة اجلامعة 
واجلهات  اجلامعة  وبني  جهة،  من  املختلفة  الدارية  ودوائرها  ووحداتها  الأكادميية  ومعاهدها  كلياتها  وخمتلف 
اأكادميية ، حيث يق�م مكتب الرئا�سة  باإعداد كافة الأعمال  اأكادميية وغري  اأخرى  اخلارجية حملياً وعاملياً من جهة 

الإدارية التي ت�كل اإليه ومتابعتها لجنازها وبدقة متناهية .
ال�سادرة  املعامالت  جميع  متابعة  النظام  هذا  يتيح  اإذ   ، متط�ًر  حا�س�بي  نظام  على  الرئا�سة  مكتب  يعتمد  عمله  ويف 
لجناز  احلا�س�بي  النظام  بهذا  والدوائر  الكليات  دواوين  ربط  يتم  حيث   ، الكرتونياً  واإليها  اجلامعة  من  وال�اردة 
ودوائرهم  بكلياتهم  اخلا�سة  املعامالت  على  املتخذة  الإجراءات  متابعة  العاملني  جميع  باإمكان  واأ�سبح  معامالتهم، 

مبا�سرة دون احلاجة اإىل مراجعة دي�ان الرئا�سة لال�ستف�سار ب�ساأنها.

مهام مكتب الرئاسة:
ا�ستقبال جميع املرا�سالت ال�اردة من امل�ؤ�س�سات واجلهات اخلارجية، واملعامالت الداخلية ال�اردة من خمتلف 
كليات اجلامعات ووحداتها ومراكزها ودوائرها ومعاجلتها با�ستخدام نظام الدي�ان اللكرتوين، ثم حت�يلها 

اإىل اجلهات املعنية بعد ت�جيهات الأ�ستاذ الرئي�س ونائبيه على ن�س��سها .
امل�جهة  و  بالفاك�س  املر�سلة  اللكرتونية  والر�سائل  والت�سالت  ال�ستف�سارات  جميع  عن  الجابة  اىل  اإ�سافة 
من خمتلف اجلهات اإىل رئا�سة اجلامعة، وفقاً لالأنظمة والتعليمات املعم�ل بها يف اجلامعة واإعداد البالغات 
والتعاميم اخلا�سة باجلامعة والعاملني فيها ومتابعة جميع املعامالت ال�سادرة عن رئا�سة اجلامعة، والتحقق 

من الإجراء املنفذ عليها من قبل اجلهات املعنية.

مكتب رئاسة الجامعة
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التطلعات المستقبلية
ي�سعى مكتب الرئا�سة كبقية دوائر اجلامعة اإىل تط�ير عمله الإداري واأداء م�ظفيه، ليك�ن�ا على قدٍر عاٍل من امل�س�ؤولية 
ال�ظيفية، اإ�سافة اإىل عملية حفظ )اأر�سفة( املعامالت واملرا�سالت اإلكرتونياً، بال�سكل الذي ميكن متابعتها والرج�ع 
اإليها بكل �سه�لة وي�سر، وتعميم ذلك على الكليات وال�حدات والدوائر واملراكز يف اجلامعة ملا لذلك من  ت�فري لل�قت 

واجلهد و�سبط النفقات وتر�سيدها مبا يقلله من ا�ستهالك ال�رق واحلرب.

ابتهاج خليل
ارجوان ابو �سهاب

اريج م�سعود
ا�سماعيل هديب

ايوب هالل
ح�سام ال�سي�ساين
ح�سام دخل اهلل

دينا هل�سة
زياد موا�س

�سامر الوحيدي
�سهانة امل�ساقبة
علي الزريقات
عمر العرجان

فار�س  العمو�س

لطفيه املن�سي
مرام الهديبات

منى حمدان
منى ال�سليتي
مها الهروط

مو�سى اخلوالدة
هاين الدراو�سة

مكتب رئاسة الجامعة

الإداري�ن
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عبدالإله الزب�ن
مدير املكتب

مكتب الرئيس
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رسالة المكتب:
اأن�سئ املكتب عام 1998م بالتزامن مع ن�ساأة اجلامعة لتاأمني اجلامعة من الل�ازم وامل�ستهلكات والأجهزة املتن�عة وامل�اد 
املكتبية وتنفيذ ال�سغال التي تزيد قيمتها على )10،000( ع�سرة اآلف دينار، من خالل عطاءات مركزية، وفقاً لأنظمة 

اجلامعة وتعليماتها.

المهمات واإلنجازات:
تاأمني احتياجات اجلامعة بطرح العطاءات ال�سن�ية.• 
التحقق من ت�افر املخ�س�سات املالية للم�اد املطل�بة ح�سب املقر يف امل�ازنة.• 
اإعداد وثائق العطاءات التي ت�ستمل على ال�سروط العامة وال�سروط اخلا�سة ليت�سنى الإعالن عنها ح�سب الأ�س�ل.• 
ا�ستالم ملفات العطاءات وحفظ اأوراقها وا�ستالم العينات والتحقق من مطابقتها لل�سروط املطل�بة.• 
والتعليمات •  والأ�سغال  الل�ازم  نظام  تطبيق  على  والتاأكيد  للعطاءات  الفنية  الدرا�سات  على  والتدقيق  الإ�سراف 

ال�سادرة مب�جبه.
اإعداد قرارات الإحالة اخلا�سة بالعطاءات مت�سمنه ال�سروط والإتفاقيات املنبثقة عنها.• 
اإبالغ ال�سركات بالإحالت بعد امل�سادقة على القرارات وح�سب الأ�س�ل.• 
بيع ن�سخ العطاءات املركزية وت�سليم وثائق العطاء للمتعهدين.• 
تدقيق وثائق العطاء قبل طرحه والعالن عنه.• 

 ح�سني ال�سرحان
مدير املكتب

مكتب العطاءات المركزية
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عزمي ال�سرمان
م�ساعد املدير

اأ�سرف الدويري
وائل ال�سرو�س

حمزه الفوار�سه
منال ح�سني

رانيا ن�سيوات
منتهى العمو�س

الإداري�ن

مكتب العطاءات المركزية
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اأن�سئ مكتب ال�س�ؤون القان�نية عام 1999 لتنظيم امل�سائل القان�نية املرتبطة بالعمل الداري والأكادميي، ومتابعة 
الق�سايا ذات ال�سلة بالعمل الكادميي والإداري ومتابعة ال�ساأن القان�ين امام اجلهات املخت�سة.

أهداف المكتب:
تقدمي ال�ست�سارات القان�نية يف ال�س�ؤون وامل��س�عات املالية والإدارية والأكادميية يف اجلامعة.• 
�سياغة العق�د والتفاقيات التي تربمها اجلامعة مع اجلهات الأخرى وترجمتها اىل العربية.• 
امل�ساركة يف �سياغة م�ساريع اأنظمة وتعليمات اجلامعة.• 
اإحالة جميع الق�سايا املرف�عة على اجلامعة مبا فيها ق�سايا حمكمة العدل العليا اىل حمامي اجلامعة.�سياغة • 

القرارات التاأديبية املتعلقة بالهيئة التدري�سية والدارية يف اجلامعة.
والدارية، •  التدري�سية  للهيئتني  وال�ستئنافية  التاأديبية  واملجال�س  التحقيق  جمال�س  �سر  اأمانة  املكتب  يت�ىل 

ومتابعة الجراءات الق�سائية اخلا�سة بها و�سياغة حما�سر اجلل�سات.

مكتب الشؤون القانونية

 جمانة �سم�ط
مدير املكتب

امال اخلري�سا
الإداري�ن
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وتعترب  مبا�سرة  اجلامعة  برئي�س  ترتبط  فهي  اجلامعة،  يف  احلي�ية  الدوائر  اأهم  من  املجال�س  �سر  اأمانة  دائرة  تعد 
حلقة ال��سل ما بني رئا�سة اجلامعة وبني الكليات واملراكز العلمية وال�حدات والدوائر الإدارية املختلفة يف اجلامعة، 
وقد با�سرت هذه الدائرة اأعمالها منذ تاأ�سي�س اجلامعة عام 1992 كاأمانة �سر للجنة امللكية اخلا�سة باإن�ساء اجلامعــــة، 

وانتقلت باأعمالها عام 1995م لتت�ىل اأمانة �سر جمال�س اجلامعة الها�سمية.
تت�ىل الدائرة كافة املهام والأعمال املناطة بها وفقاً للق�انيــــــــن والأنظمة والتعليمات املعم�ل بها يف اجلامعة والتي 

تدخــل �سمن نطاق اأعمال املجال�س الرئي�ســـــية يف اجلامعـــة اأو اأي من اللجان املنبثقة عنها، وجمال�سها الرئي�سية هي:
 جمل�س الأمناء.• 
 جمل�س اجلامعة.• 
 جمل�س العمداء.• 
 جلنة التعيني والرتقية.  • 
 جلنة دعم الأبحاث العلمية.• 

املجال�س  اأعمال  �سمن  والدارية  واملالية  الأكادميية  بال�س�ؤون  املتعلقة  العمال  تنفيذ  يف  رئي�س  ب�سكل  الدائرة  تعنى 
واللجان امل�سار اليها اآنفاً وخا�سة يف املجالت التاليـــــــــة:

ر�سم ال�سيا�سات العامة للجامعة ورفع م�ست�ى اخلدمات التي تقدمها يف التعليم والتدريب والبحث واخلدمات • 
العامة.

اإن�ساء الكليات والأق�سام والربامج والتخ�س�سات ودجمها واإلغائها واإن�ساء كرا�سي الأ�ستاذية.• 
اإن�ساء املراكز وال�حدات والدوائر الإدارية واإقرار هياكلها التنظيمية.• 

دائرة أمانة سر المجالس

ن�سال عربيات
مدير الدائرة 
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الر�س�م •  مقدار  وحتديد  اجلامعـــــــة  تطرحها  التي  الربامج  خمتلف  يف  للقب�ل  املقرتحة  الطلبة  اأعداد  حتديد 
اجلامعية واإقرار التعليمات التنفيذية الالزمة ل�س�ؤون الطلبة.

وانتقالهم •  وتثبيتهم  واإجازتهم  واإعارتهـــم  وندبهم  وترقيتهم  ونقلهم  التدري�ســية،  الهيئة  اأع�ساء  تعيينات  اقرار 
وتقييم اأعمالهم واإنهاء خدماتهم.

تنفيذ �سيا�سة البتعاث للح�س�ل على درجات علمية ودورات تدريبية واإعداد القرارات الالزمة ب�ساأنها.• 
درا�سة م�ســــروعات اخلطط الدرا�ســـــية ملختلف التخ�س�سات والربامج الأكادميية والتن�سيب باإقرارها.• 
اإقرار دعم م�ساريع الأبحاث العلمية التي تدخل �سمن �سالحيات املجال�س ذات العالقة.• 
مناق�سة م�ساريع الأنظمة والتعليمات، واقرار التعليمات التي تدخل �سمن �سالحيات املجال�س املذك�رة.• 
اقرار اخلطط وامل�ساريع المنائية وال�ستثمار وامل�ازنة واحل�سابات اخلتامية والتقارير املالية.• 
قب�ل الهبات واملنح والهدايا وامل�سادقة على العطاءات املركزية �سمن �سالحيات املجال�س املذك�رة.• 
وهيئة •  العايل  التعليم  وجمل�س  العلمي  والبحث  العايل  بالتعليم  املتعلقة  واملرا�سالت  القرارات  تنفيذ  متابعة 

العتماد.
اأية اأعمال اأخرى تدخل �سمن �سالحيات املجال�س واللجان اأعاله• 

ن�سال عربيات
ب�سرى خ�ساونة

رميا حناوي
غادة م�سهراوي

مي�س�ن مالعبة
عبدالغني امل�ساعيد

دائرة أمانة سر المجالس

الإداري�ن
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عايدة امل�ساقبة
م�ساعد مدير الدائرة

تت�ىل دائرة امل�ارد الب�سرية منذ تاأ�سي�سها يف منت�سف عام 1995 لعب دور فعال يف دعم عمليات التحديث والتط�ير التي 
من �ساأنها زيادة فعالية العاملني يف اجلامعة يف كافة املجالت والن�احي حيث تعترب امل�ارد الب�سرية من اأهم عنا�سر 
اجلامعة وذلك لرتكيزها على العن�سر الب�سري فالعامل�ن هم الأداة احلقيقية لتحقيق اأهداف الإدارة واجلامعة ككل. 
وفقاً  والإدارية  التدري�سية  الهيئتني  اأع�ساء  من  اجلامعة  يف  العاملني  �س�ؤون  بتنظيم  الب�سرية  امل�ارد  دائرة  وتق�م 
والتثبيت  والرتفيع  والنقل  والرتقية  التعيني  ومنها  الن�احي  خمتلف  من  النافذة  والتعليمات  والأنظمة  للق�انني 
ومنح الزيادة ال�سن�ية والنتداب والإعارة والإجازات باأن�اعها ومتابعة اأم�ر وال�سمان الجتماعي والتاأمني على حياة 
العاملني، وخمتلف اأن�اع الأج�ر واحل�افز، والدورات التدريبية وتط�ير ق�اعد املعل�مات والبيانات عن العاملني يف 

دائرة الموارد البشرية

د. �سياء احلق زغيالت
مدير الدائرة
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اجلامعة بالإ�سافة اإىل الإح�ساءات، ومتابعة املنا�سب الأكادميية والإدارية والهياكل التنظيمية وت�سكيالت ال�ظائف 
وكذلك متابعة كافة الإجراءات املتعلقة مب�فدي اجلامعة، ومتابعة درا�ستهم داخل اململكة وخارجها، واإجراءات الإقامة 

يف اململكة لغري الأردنيني.
وكما تق�م الدائرة بالعمل الدائم على مراجعة امل�ستجدات اخلا�سة بالأنظمة والتعليمات والت�سريعات التي حتكم العمل 

باجلامعة والعمل على تطبيقها بحيث ت�سمن احلق�ق وتاأدية ال�اجبات بحيث يت�ساوى اجلميع اأمامها.
وقد �سهدت دائرة امل�ارد الب�سرية تط�رات كثرية يف جمال الإجراءات حيث قامت الدائرة بالعمل على اإعداد الهياكل 
ال�اجبات  حيث  من  اجلامعة  يف  م�ج�دة  وظيفة  كل  معامل  بتحديد  وذلك  ال�ظيفي  ال��سف  اإعداد  ويف  التنظيمية 
تط�ير  وكذلك  للعاملني  الأداء  تقييم  واآليات  مناذج  وتط�ير  ال�ظائف  م�سميات  �سبط  اإىل  بالإ�سافة  وامل�س�ؤوليات، 
ومتابعة م�سروع ح��سبة الدائرة والأر�سيف اللكرتوين، والعمل على تط�ير وحتديث الب�ابة اللكرتونية التي ت�ساعد 
العاملني يف اجلامعة من متابعة جميع اأم�رهم ال�ظيفية وقد مت تط�يرها بحيث ت�سكل مرجعاً �ساماًل لكل الزائرين 
�س�اء للم�ظفني العاملني اأو للمعينني اجلدد يف اجلامعة اأومن اأي م�ؤ�س�سة داخل ال�طن وخارجه بحيث يجد ت��سيحاً 

وافياً جلميع الأم�ر والق�سايا املرتبطة ب�س�ؤونهم الأكادميية والإدارية والأنظمة والتعليمات املتبعة يف اجلامعة.
الكليات  خمتلف  يف  م�ساندة  حا�س�بية  برامج  مع  بالدائرة  اخلا�سة  الربامج  من  جمم�عة  ربط  على  العمل  مت  كما 
وال�حدات الإدارية ب�سكل ي�ؤدي اإىل ال�سرعة والدقة يف الإجناز، بحيث تعمل على تب�سيط الجراءات و�سرعة تنفيذها 

ودقة ح�سابهاوت�سم دائرة امل�ارد الب�سرية التق�سيمات الإدارية التالية:-
�سعبة  والأر�سيف،  ال�سجالت  �سعبة  وامل�ستخدمني،  امل�ظفني  �سعبة  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  �س�ؤون  �سعبة   ، الدي�ان   

التخطيط والتط�ير، �سعبة الإيفاد.

دائرة الموارد البشرية

هناء اأب� ربيع
معاذ ح�سن التميمي

فايز اإبراهيم العم��س
غازي حممد ال�س�حة

مالك ح�سن اأب� عكليك
�س�زان حممد ل�س�ي

�سلطان الدلبيح

مريه من�س�ر عربيات
وفاء ر�سيد عمرو

ابرهيم عي�سى �ستات
عبري حمدان امل�ساقبة
اإبراهيم حممد املعمار
وئام �سابر الهزامية

خليل احل�سبان

ن�ال ن�سري
لرا عمرو

مهند الفرجاين
حممد ع��س

مرام الهديبات
كرم احلناقطة
الهام القالب

الإداري�ن
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نبذة:
ال�اجبات مبكانة اجلامعة  لرتباط هذه  نظراً  الهمية  عالية من  درجة  وعلى  وواجبات عديدة  الدائرة مبهام  تق�م 
الها�سمية املرم�قة بني مثيالتها اجلامعات وملا لها من ثقل علمي واأكادميي وثقايف واجتماعي بالإ�سافة اإىل متيزها 
يف العديد من اجل�انب وامل�ساريع التنم�ية، وتعد الدائرة النافذة التي تطل بها اجلامعة على جمه�رها الداخلي من 

اأ�سرة اجلامعة وجمه�رها اخلارجي املحلي والعربي والدويل.
اإىل جمتمع  واي�سالها  وت�ثيقها  املعل�مات عن اجلامعة  بها مهمة جمع  وانيطت   1995 الدائرة منذ عام  ان�سئت  لقد 
اجلامعة لتك�ين �س�رة م�سرقة عن اجلامعة وتط�رها ومتيزها يف العديد من املجالت على امل�ست�يني املحلي والدويل.

وت�سم الدائرة ال�سعب التالية:

دائرة العالقات الثقافية والعامة 

اأ. د. م�سلح النجار
مدير الدائرة

م�سطفى امل�ساد
م�ساعد مدير الدائرة
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دائرة العالقات الثقافية والعامة 

�سعبة الإعالم والت�ا�سل الجتماعي.• 
�سعبة العالقات العامة.• 
 �سعبة العالقات الثقافية.• 
 •

أهداف الدائرة:
تعزيز عالقات التعاون القائمة بني اجلامعة واملجتمع املحلي من خالل ت�جيه الدع�ات للم�ساركة يف فعاليات اجلامعة . 1

وتعريفه باخلدمات التي تقدمها اجلامعة.
درا�سة رغبات املجتمع واحتياجاته ونقل ال�س�رة عن هذه الرغبات والحتياجات اإىل امل�س�ؤولني يف اجلامعة.. 2
اإجراء الأبحاث والدرا�سات وا�ستطالع الراأي العام للجمه�ر الداخلي واخلارجي عن اخلدمات التي تقدمها اجلامعة.. 3
اإعداد وتنظيم امل�ؤمترات الدولية والعربية واملحلية والندوات العلمية والثقافية والجتماعية بالتعاون مع كليات واأق�سام . 4

ومراكز اجلامعة املختلفة.
ت�فري الرعاية واخلدمات ل�ف�د و�سي�ف اجلامعة وت�يل تنفيذ برامج الزيارات من جميع ج�انبها.. 5
التغطية الإعالمية لن�ساطات وفعاليات اجلامعة ون�سرها يف و�سائل الإعالم وت�طيد العالقات مع و�سائل الإعالم املختلفة.. 6
متثيل اجلامعة يف املعار�س املحلية والعربية والدولية.. 7
ت�ثيق ن�ساطات اجلامعة وم�سريتها بال��سائل التكن�ل�جية املتعددة.. 8
اإعداد الهدايا والدروع وامل�سك�كات اخلا�سة باجلامعة لتقدميها ل�سي�ف وزوار اجلامعة.. 9

املحلي . 10 املجتمع  وتعريف  للجامعة  احلقيقية  ال�س�رة  تنقل  اأن  �ساأنها  من  التي  الإعالمية  واملن�س�رات  املطب�عات  اإ�سدار 
واخلارجي بالإجنازات والن�ساطات املختلفة للجامعة.

امل�ساهمة يف اإنتاج الأفالم ال�ثائقية عن م�سرية اجلامعة وما حتققه من اجنازات متميزة.. 11

م�سطفى م�ساد
عمر عليمات

�سريين امل�ساقبة
حمزة زواهرة

اإبراهيم الغمي�س
مائدة الرو�سان

�سمانثا كارمن حم�د
عبداهلل احمد

حممد العمري
ليلى اب� رمي�سان
في�سل الدحدل

علي زريقات

الإداري�ن
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دائرة اللوازم

نظال عربيات
مدير الدائرة 

عبد النا�سر حمافظة
م�ساعد املدير

اأن�سئت دائرة الل�ازم منذ تاأ�سي�س اجلامعة عام 1995. 
امل�اد والل�ازم والقرطا�سية وجتهيزات اجلامعة  الل�ازم واحتياجات اجلامعة وتاأمني  الدائرة م�س�ؤولية ت�فري  تت�ىل 
بج�دة عالية بكافة احتياجاتها ومتطلباتها من م�اد اإن�سائية ول�ازم تعليمية )اأجهزة ومعدات واأدوات( واأدوية وقطع 
مع  وبالتن�سيق  املطل�بة  امل�ا�سفات  و�سمن  الأ�سعار  واأقل  اجل�دة  مراعية  املنا�سب  ال�قت  ويف  املنا�سبة  بالكميات  غيار 
ال�سراء  اآلية  �سمن  واملتعهدين  ال�سركات  ال�سراء من  املتطلبات عن طريق  بتاأمني  وتق�م  باجلامعة  املخت�سة  اجلهات 

املعتمدة وح�سب نظام الل�ازم والأ�سغال النافذ رقم 59 ل�سنة 1999.
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دائرة اللوازم

مهمات الدائرة:
تت�فى دائرة الل�ازم املهام وال�سالحيات املن�طه بها مب�جب نظام دائرة الل�ازم والأ�سغال املعم�ل به يف اجلامعة وهي:

الت�سال مب�سادر الت�ريد داخل اململكة وخارج اململكة وتزويد اللجنة باملعل�مات التي تت�فر لديها عن تلك امل�سادر. • 
عليها •  والتاأمني  م�ست�دعاتها  يف  وتن�سيقها  وتخزينها  وترميزها  وت�سلمها  وفح�سها  للجامعة  الل�ازم  ت�فري 

و�سيانتها وجردها ومراقبة املخزون ال�سلعي ومدى �سالحيته وفقاً لأحكام النظام. 
ا�ستالم وفح�س وترميز امل�اد وتخزينها يف امل�ست�دعات املعدة لها ومبا ي�سمن تخزينها بطرق �سليمة واملحافظة • 

عليها من اأية ع�امل قد ت�ؤثر على ج�دتها وكذلك اإجراء عمليات اجلرد الدورية للتاأكد من تطابق اأر�سدتها مع 
الكليات وال�حدات والدوائر  الأثاث والقرطا�سية على  اإىل ت�زيع الحتياجات من  اإ�سافة  ال�سجالت وامل�ستندات 

ح�سب احلاجة وعند الطلب. 
ت�سنيف الل�ازم وامل�ست�دعات اخلا�سة بها وفق الأ�ساليب احلديثة يف دائرة الل�ازم. • 
خدمة املجتمع املحلي بتقدمي الهداءات للجمعيات واملدار�س واملركز الثقافية والتعليمية من الأجهزة والأثاث • 

والكمبي�تر والقرطا�سية وغريها دعماً من اجلامعة لهذه اجلمعيات واملراكز. 

عبد ال�ستار الربايعة
حمم�د اأب� عليم
�سمري �سديفـــات
فرحان امل�ساقبة
ح�سني اجلمعان
حمم�د يعق�ب

م��سى م�سلـــــــــــــح
زياد الإبراهيـــــــــم

جهاد املرابــــــــــي
يا�ســــــــــــــر داوود
ه�سام اخلطيب
اأدهم خيخـــــــــ�
زياد الزبــــــ�ن

اإبراهيم الفدعـــــــان
اأحمد م�سارقـــة

عبد الرحمن العبابنة

جميلة اأب� دلب�ح
عماد الزواهرة
ها�سم ال�سم�ط
قتيبة امل�مني

خالــــــــــــــــــد اخلالدي
عن�د القهم��س

خالد ربــــــاع
�سذى حمــــــــــدان

ح�سام حماد
رزق اهلل ال�سرعة
�سالمة ال�سمري

مراد الداغ�ستاين
حممد العالوين
رمي احلراح�ســـــــة
طالب امل�ساقبة
اأ�سرف ال�سم�ر

ح�سام الدين الزي�د

الإداري�ن
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اأن�سئت الدائرة عام 1997 وت�سم ال�سعب التالية:-
�سعبة الأعمال الكهربائية وامليكانيكية• 
�سعبة الأعمال املدنية• 

املهمات والواجبات:-
 امل�ساركة يف التخطيط ل�ستكمال احلرم اجلامعي.• 
متابعة الإ�سراف على مباين اجلامعة.• 
�سيانة اأبنية اجلامعة املختلفة والبنية التحتية والأنظمة امليكانيكية والكهربائية.• 
متابعة �سيانة اأجهزة اجلامعة املختلفة.• 
امل�ساركة يف اإجراءات طرح عطاءات جديدة )ت�سميم ، اإ�سراف ، تنفيذ( مبا يخدم متطلبات اجلامعة من الكليات • 

امل�ستحدثة.
الإ�سهام مع الدوائر الأخرى فنياً لجناز العطاءات املركزية وعطاءات الأ�سغال الفرعية.• 
اإعداد اخلطط لأعمال ال�سيانة الدورية وال�قائية والطارئة.• 
ت�فري ما يلزم من احتياطات لإجراءات ال�سالمة العامة.• 
تنفيذ بع�س الأ�سغال املتعلقة باجلامعة.• 

م. �سايل ن�سري
مدير الدائرة

دائرة الهندسة والصيانة
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الفني�ن

الإداري�ن

اأحمد ه�ا�س
 ي��سف اليماين 
 زكريا امل�ساقبة  
ربيع الرو�سان  
عي�سى ابراهيم

  اأحمد اأب� مبارك 
 فايز امل�ساقبة  
  عدنان �سمرة

  عبد اهلل اخلالدي 
 طارق �سعادات 
طارق العبادي

 فرا�س الدلبيح  
علي اجلرايدة  

حممد بني �سخر 
 علي اخل�الدة  

ح�سن ت�بة  
عرفات املعاين 
 قا�سم ال�سامل

اأحمد الدلبيح
  عمر ال�سيد

جعفر املرا�سدة  

عماد حرت 
 حم�ده جليل 

 جميل اخلزاعلة  
عدنان الدللعة  

علي ال�س�حة  
يحيى الدلبيح
  منذر جمال 
زرق اخلزاعلة

 رائد اب� الزين 
 ناجح عبد الرحيم 
 اإبراهـيم امل�ساقـبة 

ا�سامة العم��س�سالح قطي�سات حممد الن�ا�سرة نادية ال�س�يلمني منذر الع��سات 

م. اإبراهيم احلم�دم. اإبراهيم العزازي

كاتب ديوانمراقب عمالعامل فزر وتوزيع الربيد�سكرتريةرئي�س الديوان

رئي�س �سعبةرئي�س �سعبة

دائرة الهندسة والصيانة
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اأمني" غازي "حممـد 
مدير الدائرة

دائرة الخدمات العامة

حمم�د العثمان
م�ساعد مدير الدائرة

ت�فيق ملكاوي
م�ساعد مدير الدائرة
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اأن�سئت دائرة اخلدمات العامة مع ن�ساأة اجلامعة يف عام 1995 وقد مت البدء بالعمل من خالل ال�سعب التالية:-
�سعبة احلركة، �سعبة الزراعة، �سعبة املطاعم، �سعبة املقـ�سمِ.

ال�سعب  على  اخلدمات  هذه  ت�زيع  خالل  من  وامل�ظفني  الطلبة  اإىل  خدماتها  بتقدمي  العامة  اخلدمات  دائرة  تق�م 
اأو الأكادميية من تقدمي خدمات  كل ح�سب اخت�سا�سه وهي حلقة مت�سلة باخلدمات الداعمة �س�اء للهيئة الإدارية 
النقل وخدمات الطعام وال�سراب للطلبة وامل�ظفني، والعناية بامل�سطحات اخل�سراء وت��سعة الرقعة الزراعية  كما تق�م 

بتقدمي امل�ساعدات الفنية للمجتمع املحلي املحيط باجلامعة.
وبلغ عدد العاملني يف الدائرة )91( م�ظفاً يف مهن ووظائف خمتلفة.

الإداري�ن

�سعبة املطاعم 

�سعبة املق�سم

اأ�سالة اجلراجرة
طارق ال�سب�ل

�سفاء العية
مازن عليمات

اأ�سماء الدويخ
رجب ال�سبيحي

حممـد حميمات

عمـاد عقـلوجدي القرعان                   ت�فيق ملكاوي

م��سى الهزاميةخالد �سطناوي ع�سام الق�ساه زيد النعيمي

دائرة الخدمات العامة
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�سعبة احلركة

�سليمان العم��س 
علي احل�سبان

اأحمد بني قبالن
اأحمد ح�امدة

عبد اهلل ال�سرحان
�سالح الدين القا�سي

حمي�سن العم��س
حمم�د ع�يدات
�سلمان امل�ساقبة
حمم�د دب�سه

ف�زي ال�سطناوي

خالد الرياين
�سليمان �سمري
ح�سني امل�ساقبة

عيد املالحي
حممـد العثامنه

زيد اخلزاعي
اإبراهيم فرج

منت�سر امل�مني
نا�سر اخل�الدة
اأحمد عليمات

مطيع عامر
حكم الغ�لة

اأ�سامة الرتك
  ح�سني ال�سطي
حممـد لطفي
جالل حمم�د

اإبراهيم النمران
�سلطان اأب� زيد

اإياد امل�مني
طالل امل�سقي

اأحمد ال�سطناوي

دائرة الخدمات العامة
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�سعبة الزراعة
 م. حممد ال�سب�ل

�سلمان ال�سي�خ
دعا�س امل�ساقبة

في�سل مل�ح ال�سرعة
غازي مقدادي

�سالح القهم��س
زكريا خ�الدة
علي العثمان
حامت خ�الدة

�سالمة الزي�ن
ع�اد امل�ساقبة

اأحمد جمعة امل�ساقبة
اإبراهيم �سليمان امل�ساقبة

ح�سن خ�الدة

عبد اهلل اخل�الدة
هايل الظ�اهرة
اأحمد اجلمعان
عبد اهلل الزي�د

علي الزي�د
حممد القالب
اإر�سيد اجلمعان
زياد الرواجبة
فالح اأر�سيد

حمم�د ال�سرعة
اأمين اخلاليلة

اأحمد ال�سمريي
قا�سم العنزي

مرزوق ال�سرعة
تي�سري م�ساقبة

اأحمد م�سلح
حممد لطفي

عبد اهلل ال�سرفات
خ�سر اأب� كف

حممـد امل�ساقبة
جمال امل�ساعيد
ح�سني الزي�د
حمزة العباد

اأجمد العظامات
رائد م�ساقبة
هادي امل�ساقبة

حممـد امل�ساقبة
اإبراهيم علي امل�ساقبة

مهند اأب� �سعده

دائرة الخدمات العامة
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�ساكر م�ساقبة
م�ساعد املدير 

اأُن�ساأت دائرة البيئة وال�سالمة العامة عام )2008( وت�سم ال�سعب التالية: 
�سعبة القاعات ال�سفية. • 
�سعبة املباين. • 
�سعبة ال�سالمة العامة. )غري مفعلة(.• 

دائرة البيئة والسالمة العامة

الهام الربكة
مدير الدائرة
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المهام والواجبات التي تقوم بها الدائرة:
الإ�سراف على جتهيز القاعات ال�سفية، وتاأمني ال��سائط الإلكرتونية والأجهزة والأدوات التدري�سية الالزمة لها.• 
التن�سيق مع اجلهات املعنية لرتتيب م�اعيد عقد الندوات العلمية واللقاءات واملحا�سرات العامة يف املدرجات.• 
الإ�سراف على عملية فتح واإغالق القاعات ال�سفية ومتابعة جاهزيتها الدائمة.• 
الإ�سراف على جاهزية مباين اجلامعة ومرافقها وتقدمي طلبات ال�سيانة الالزمة لها.• 
و�ساحاتها •  ومرافقها  اجلامعة  ملباين  التنظيف  خدمة  تقدم  التي  اخلدمات  م�ؤ�س�سات  على  املبا�سر  الإ�سراف 

و�س�ارعها، والتي تق�م مبعاجلة الق�ار�س واحل�سرات داخل اجلامعة ومتابعة التفاقيات املربمة معها.
الإ�سراف على جتميع ال�رق والكرت�ن امل�ستهلك من قبل كليات ووحدات ودوائر اجلامعة لإعادة ا�ستخدامها.• 
ظاهرة •  من  واحلد  العامة  ال�سالمة  �سروط  وتطبيق  اجلامعي  احلرم  داخل  املالئم  البيئي  اجل�  على  املحافظة 

التدخني والظ�اهر ال�سلبية التي ت�ؤثر على البيئة.
متابعة �سيانة م�سادر الكهرباء والتدفئة مع اجلهات ذ vات الخت�سا�س والإبالغ عن اأي عطل اأو خلل فيها قد • 

ي�ؤثر على حياة الطلبة والعاملني يف اجلامعة.
ال�سراف املبا�سر على تاأمني الآرمات املختلفة الر�سادية منها واخلا�سة باملكاتب.

دائرة البيئة والسالمة العامة

الهام الربكة
خالد الطحيمر
�ساكر امل�ساقبه

عالية اخلزاعلة
رامي الن�س�ر
جهاد ي�ن�س

عايد اخل�الده

عمر بني ح�سن
�سيف الدين الر�سايدة

طارق ع�دات
عماد عايدي

ابراهيم القالب
عيد الزي�د

حماده �سديفات

�سامل العم��س
ي��سف الدهيثم
عماد الغ�يريني
فا�سل مهيدات
جليل عبا�سي
ع�اد الن�يران

حمزه اخل�الده

علي  اب� دلخ
عبداهلل ال�سرعة
خالد اخل�الده
خالد اخلاليله
غامن الرحيمي

عبداحلليم الزواهره
حممد اخلاليله

عاطف العم��سعدي امل�ساقبة

الإداري�ن
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اأن�سئت دائرة الأمن اجلامعي عام 2008، ومتثل دائرة الأمن اجلامعي انعكا�س لطبيعة عمل اجلهات الأمنية يف الدولة من 
حيث عملها، حيث اأنها معنية مبتابعة اإجراءات املحافظة على اأمن واأمان الأ�سخا�س واملمتلكات داخل اجلامعة بحدود 

اخت�سا�سها بالتعاون مع ال�حدات والعمادات والدوائر يف اجلامعة وت�سم ال�سعب التالية:-
1- �سعبة الأمن واحلرا�سة. 
2- �سعبة املباين والب�ابات.

المهام والواجبات:
�سبط عملية احلرا�سة ملباين اجلامعة خارج احلرم اجلامعي )مركز الدرا�سات وال�ست�سارات / عمان ، �سكن الطالبات • 

، الزرقاء (
�سبط عملية احلرا�سة جلميع مرافق اجلامعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة باملحافظة على الأ�سخا�س واملمتلكات.• 
�سبط ومراقبة عملية دخ�ل وخروج العاملني والطلبة و�سي�ف اجلامعة.• 
التعاون مع املعنيني يف تنظيم الأن�سطة املختلفة يف اجلامعة لت�فري اجل� الأمن لها.• 
العمل على ت�فري الأمن والهدوء داخل احلرم اجلامعي بالتعاون مع ال�حدات الإدارية والعمادات يف اجلامعة.• 
املحافظة على ال�سالمة العامة يف جميع مرافق اجلامعة بالتعاون مع اجلهات الأمنية .• 
تدريب م�ظفي الأمن اجلامعي على اأعمال الدفاع املدين وال�سالمة العامة والتعامل مع اجلمه�ر من خالل عقد • 

الندوات وور�س العمل.
والتعليمات •  بالأنظمة  والتزامهم  اجلامعي  احلرم  داخل  والعاملة  امل�ستثمرة  ال�سركات  عمال  ومراقبة جميع  متابعة 

الإدارية والتطبيقية يف اجلامعة.

دائرة األمن الجامعي

ع�سام الغ�يري
مدير الدائرة
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دائرة األمن الجامعي

م. عالء الزي�د
م�ساعد املدير

الداري�ن

الأمن اجلامعي

�سامل امل�ساقبة
ي��سف ال�سديفات

جمعة املحمد
�سحادة الفرجاين

عمر العم��س
ع��س الزوميل
حممد الزب�ن

حمم�د حجازي
ابراهيم الزب�ن

اإبراهيم اخل�الدة
اإبراهيم اخلاليله
احمد الزواهرة

احمد العابد
احمد العملة

احمد الط�ي�سات

اأكرم الدلبيح
اجمد الزوميل
اجمد �سديفات
ب�سام اخل�الدة
ب�سام ال�سديفات
تي�سري امل�ساقبة
جميل خ�الدة
ح�سن فريحات

ح�سن عبيد
ح�سني الزب�ن

ح�سني ال�سرفات
حمدان ال�سرعه

خالد ربابعة
خالد العمري
خالد الدلبيح

رائد حماد
زايد اخل�سا�سنة
�سايف العم��س

�سالح اخلزاعله
طالب العا�سم
عادل املطاوع

عاطف اخلزاعلة
عايد اخل�الدة
عايد الغ�يري
عايد اخلاليله

عبد الرزاق خزاعله
عبد الكرمي احلراح�سة
عبد الكرمي القطعان

علي ال�سرعه
علي ال�سديفات

علي امل�ساقبة
عليان الربعات
عماد الزواهرة
عمر م�ساقبة

عمر الغ�يرين
ع�اد الربي

ع�دة احلراح�سة
ع�دة اخل�الدة
فازع ال�سرعة

فايز ال�سرحان
قا�سم الف�اخرة
قبالن اخلزاعله

ماهر اخلليل
حم�سن ط�ي�سات

حممد الزي�د

حممد امل�ساقبة
حممد اخل�الدة
حممد امل�ساقبة
حممد عبيد اهلل
حممد اخلزاعله

حممد الزي�د
حممد مران

حمم�د اخلاليله
مداهلل العي�سى
من�س�ر الزي�د

م��سى الغ�يري
ن�اف احلراح�سة

ن�اف ال�سرعه
هادي العنزي
هاين ال�س�املة

ي��سف الدلبيحهند ال�قفي

حممد الدعب��سي رندة الطراونه حممد اخل�الدة ب�سار ال�ساطع 
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اأن�سئت دائرة التاأمني ال�سحي عام 2016، وت�سم ثالث �سعب هي :
1. �سعبة املحا�سبة.

2. �سعبة ال�سرتاكات وامل�ساهمات.
3. �سعبة التدقيق.

وتهدف اإىل:
- تنظيم اأم�ر ا�سرتاكات م�ظفي اجلامعة الها�سمية بالتاأمني ال�سحي.

- وعالجهم بامل�ست�سفيات واملراكز العالجية املعتمدة، من خالل �سرف بطاقات خا�سة بامل�سرتكني واملتفعني.
- ومراقبة ا�ستحقاق ه�ؤلء لال�سرتاك والنتفاع بالتاأمني ال�سحي ب�سكل دوري.

-  واقتطاع بدل ا�سرتاكهم.
-  بال�سافة اإىل �سرف بدل املعاجلات ملختلف امل�سرتكني يف امل�ست�سفيات واملراكز العالجية، مب�جب اتفاقيات تعقد مع 

هذه امل�ست�سفيات اأو مب�جب و�سفات ر�سمية يتقدم بها امل�سرتك للدائرة مبا�سرة.
- متابعة معاجلات طلبة اجلامعة امل�ؤمنني �سحياً و�سرف مطالبات العالج امل�ستحقة لهم.

دائرة التأمين الصحي

حممد تقي الدين
مدير الدائرة

الداري�ن
حممد تقي الدين

رول احلالمله
طاهر الإبراهيم

اأحمد ال�سقرات
خالد احل�امدة
حممد الرو�سان

نبيل الذنيبات
منال العي�سى

حممد ال�سياحني
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اأن�سئت الدائرة عام 2008 حيث ترتبط بال�ستاذ الدكت�ر نائب الرئي�س لل�س�وؤن الهند�سية والدارية وتعتمد يف تنفيذ 
الهند�سة وال�سيانة والذين يتم  الهند�سة والعاملني يف دائرة  التدري�سية يف كلية  الهيئة  اأع�ساء  مهامها على خربات 

تكليفهم عند احلاجة خلدماتهم الهند�سية.

دائرة المشاريع الهندسية

م. �سايل ن�سري
م�ساعد املدير 

اأ. د. �ساهر ربابعة
نائب الرئي�س لل�سووؤن الهند�سية والدارية / مدير الدائرة
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دائرة المشاريع الهندسية

الداري�ن
ولء اخل�سمان�سفاء بطاينةم. �سريين اجلعربي

المهمات والواجبات:
تقدمي ال�ست�سارة املعمارية الفنية باأية طلبات متعلقة باإحداث تعديالت على طبيعة املرافق املعمارية لالأبنية القائمة • 

يف اجلامعة قبل تنفيذها.
الت�سميم والتخطيط والإ�سراف على املن�ساآت املن�ي اإقامتها يف اجلامعة.• 
مراجعة وثائق اأعمال العطاءات ودرا�سة عرو�س املناق�سات اخلا�سة بعطاءات اأ�سغال اجلامعة.• 
تدقيق جداول الكميات لبن�د الأ�سغال املنفذة بعد ت�قيعها من املقاول واملهند�س ورفعها للرئا�سة لإجراء الالزم.• 
تدقيق املطالبات املالية للم�ساريع بعد م�سادقة املهند�س عليها ح�سب الأ�س�ل ورفعها للرئا�سة لغايات ال�سرف.• 
م�ساركة الدائرة بع�س�ية جلان ال�ستالم الأويل والنهائي للم�ساريع.• 



549

جهاز الرقابة الداخلية 

وموجوداتها  اجلامعة  باأموال  الت�سرف  اأجل  من  والإدارية،  املالية  والرقابة  للتدقيق  الداخلية  الرقابة  جهاز  اإن�ساء  مت 
ح�سب القوانني والأنظمة والتعليمات املعمول بها يف اجلامعة ، يف ت�سرين الأول عام 1998، اإّل اأنه مل ي�سبح جهازًا فاعاًل 
له تعليمات ومهام حمددة اإّل بتاريخ 2004/4/1، بعد تعيني كادر متخ�س�س للقيام مبهام الرقابة املالية والإدارية، ومت 
ا�ستحداث �سعبتني على كادر جهاز الرقابة الداخلية وهما �سعبتا الرقابة الإدارية و الرقابة املالية، اللتان قامتا من فور 
ان�سائها بالتدقيق املايل و الإداري يف كليات اجلامعة ووحداتها ودوائرها ومراكزها املختلفة للوقوف على مدى ان�سجام 
الإجراءات والقرارات مع الأنظمة والتعليمات، وتقدمي التو�سيات الالزمة.  وبتاريخ 2007/1/29 مت ا�ستحداث �سعبة ثالثة 
دت مهمتها ب�سكل اأ�سا�سي ، مبتابعة تنفيذ تو�سيات اجلهاز ، التي ي�سادق عليها الأ�ستاذ الدكتور  هي �سعبة املتابعة التي حدِّ

رئي�س اجلامعة باملوافقة .
ومن اأعمال جهاز الرقابة الداخلية التاأكد من خطط اجلامعة �سيا�ساتها قد مت اإجنازها وفقًا للمعايري املعتمدة والتدقيق 
ومتابعة الإجراءات الهادفة اإىل حماية موجودات اجلامعة املنقولة وغري املنقولة وامل�ساهمة يف تطوير الإجراءات والأعمال 
املتبعة يف اجلامعة وحت�سني الأداء والإنتاجية وكذلك التاأكد من �سالمة الإجراءات املتخذة ملعاجلة حالت عدم املطابقة 

وقت تنفيذها .

الإداري�ن
مرام القبج 
خالد العبادي
ماهر قعوار

عطااهلل عرار

عامر ليف
حمزة خاليلة
علي التبيني
علي العمو�س

كامل خري�سات
مدير اجلهاز
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بني  والفنية  والريا�سية  والجتماعية  والفكرية  الثقافية  العالقات  عري  لت�ثيق  1998م،  عام  العاملني  نادي  اأن�سى 
العاملني يف اجلامعة وبني املجتمع املحلي واخلارجي من خالل الن�ساطات التي يقدمها النادي لأع�سائه.

د. م�سدوق التاجي 
د. �سعاد ال�ائلي

د. معن الع�دات
د. حمم�د احلليق

اأحمد ق�سق�س
عبداهلل اخل�الدة

حممد بني �سخر
طه الزواهرة

اأع�ساء الهيئة الإدارية

نادي العاملين

ماهر قع�ار
رئي�س النادي
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يق�م مكتب امل�ست�سار الثقايف يف اجلامعة الها�سمية مبتابعة اأو�ساع الطلبة الأردنيني الذين يدر�س�ن على نفقة وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي من حيث:

- الأم�ر املالية مع اجلامعة،تغيري التخ�س�س ،تاأجيل الدرا�سة ،واللتزام ومتابعتها مع امل�س�ؤولني يف ال�زارة لتخاذ • 
القرار املنا�سب ب�ساأنها ومتابعة نتائج الطلبة املبع�ثني ف�سليا.

- اإمتام معامالت الطلبة ال�افدين من الدول العربية ال�سقيقة والأجنبية ال�سديقة الدار�سني على نفقة ال�زارة • 
تنفيذا لالتفاقيات والربامج التنفيذية املربمة بني احلك�مة الأردنية وحك�مات هذه الدول من اأم�ر مالية ودرا�سية 

ومتابعة ت�سجيلهم يف اجلامعة.
- متابعة اأم�ر الطلبة املبع�ثني على ح�ساب �سندوق امللك عبدا هلل الثاين للتنمية و�سركة زين ومنح دعم التمري�س • 

والدي�ان امللكي العامر ومدار�س جي�ب الفقر.
- يق�م املكتب بت�سديق ال�سهادات وال�ثائق العلمية اخلا�سة بالطلبة خريجي اجلامعات واملعاهد الأردنية الر�سمية • 

واخلا�سة واخلريجني من الدول العربية والأجنبية.
- كما يعترب املكتب الثقايف حلقة و�سل بني ال�زارة واجلامعة الها�سميه ملتابعة الأم�ر امل�ستعجلة اخلا�سة بال�زارة • 

مع امل�س�ؤولني يف اجلامعة ،ويعمل يف مكتب امل�ست�سار الثقايف جمم�عة من امل�ظفني امل�ؤهلني واملدربني للقيام باملهام 
املذك�رة اأعاله ت�سهيال على الطلبة وخدمة للجامعة التي يعمل�ن يف حرمها اجلامعي.

مكتب المستشار الثقافي

العامل�ن يف املكتب
حممد خ�الده
خالد فطافطه

خ�له اب�عطيهطارق غازي
ا�سرف الدلبيح

الدكت�ر حممد علي اب��سعيليك
مدير املكتب 
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ال�سباط العامل�ن يف ال�سعبة

العامل�ن يف ال�سعبة 

اإعدادهم  الهام لل�سباب يف بناء ال�طن وازدهــاره و�سرورة  الدور  الها�سمية  القيادة  اأدركــت  منذ بداية الدولة الأردنية 
القادرة  الأ�سا�سية  اللبنة  ك�نهم  والأخالقية  والق�مية  ال�طنية  واملبادئ  والقيم  بالعلم  وت�سليحهم  املجالت  كافة  يف 
على حفظ و�سيانة وتعظيم املكت�سبات واملنجزات لذلك ب��سر بتدري�س مادة العل�م الع�سكرية وامل�اطنة ك�نها امتداداً 
حيث  الأردين  العايل  للتعليم  ال�طنية  ال�سرتاتيجية  الأبعاد  من  بعداً  باعتبارها  والتعليم  الرتبية  لفل�سفة  ع�س�ياً 
تتناول مفه�م الأمن ال�طني ال�سامل مبعناه التقليدي واملجتمعي وتعمل على تر�سيخ قيم ال�لء والنتماء والعتزاز 
باأدوارهم  للقيام  الطلبة  تاأهيل  باجتاه  وتدفع  واأمنية  ع�سكرية  واأجهزة  وم�ؤ�س�سات  ونظام حكم  و�سعباً  اأر�ساً  بال�طن 

امل�ستقبلية كم�اطنني منتمني وتعظيم ال�سع�ر ال�طني بال�لء والعتزاز بالث�ابت الأردنية .
بداأ تدري�س مادة العل�م الع�سكرية وامل�اطنة يف اجلامعة الها�سمية بالف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 96/95 

حيث ترتبط �سعبة العل�م الع�سكرية بدائرة التعليم اجلامعي .

ال�كيل �سحـــر الزعبـــــي
رقيب/1 فاديــة ال�سراحيــــن

املدنية ليلـــى عليمـــــات
املدنية مي�ســـــاء ال�س�ميــي

املدنية فاطمــة ال�س�ميــــي
املدنية ميالنــا الرفاعــــي
املدنية م�ساعــــل الزبـــن
املدنية �سجــى العمـــــرو

املدنية ا�ســـراء ال�سعــــالن

املدنية عـــذاب اخل�الــــدة
املدنية حنيــن ال�سيبيـــــه

اأ�سمـــاء ال�سرفـــــــات
رجــــب ال�سبيحـــــي

العميد الركن املتقاعد اأحمد بني عي�سى
العميد الركن املتقاعد علـي القعقـاع
العقيد الركن املتقاعد هاين امل�منـي

العقيد الركن املتقاعد هايل اخلاليلـة
املقدم املتقاعد عبدالكرمي ال�سرحـان

النقيب رونــزا ال�سراحيــــن
املالزم غديـــر ال�ســـــ�ره

املالزم منيـــرة الهزاميــــة

شعبة العلوم العسكرية

املالزم حمزة عبدالقادر امل�ساقبة
رئي�س �سعبة العلوم الع�سكرية



553

عاتق  على  امللقاة  الأعباء  حتمل  من  عليه  درجــت  ملا  الأردنــيــة  امل�سلحة  للق�ات  امل�ستمر  الها�سمية  القيادة  من  تقديراً 
العاملني بها وتكرمياً لهم ملا يبذل�نه من عطاء متميز فقد �سدرت الإرادة امللكية ال�سامية بتخ�سي�س 20% من مقاعد 
اجلامعات وكليات املجتمع الأردنية، وكانت هذه املكرمة وما زالت خري هدية لأبناء ال�طن من قائدهم جاللة امللك 
املعظم وذلك اإدراكاً منه ملا للعلم من قيمة واأهمية بالغة يف �سقل الفرد الأردين ليك�ن واعياً مدركاً اأميناً على �س�ن 
للدرا�سة على  ال�سامي فقد �سدر نظام خا�س  الهدف  لهذا  اإجنازاته وحتقيق طم�حاته وحتقيقاً  ال�طن ورفع  تراب 
ح�ساب املكرمة امللكية ال�سامية ون�سر باجلريدة الر�سمية بتاريخ 1980/10/8 وبداأت الدرا�سة الفعلية اعتباراً من العام 

الدرا�سي 1981/1980 .
ال�سامخ، حيث  العلمي  ال�سرح  الها�سمية هذا  بينها اجلامعة  بعثات ع�سكرية ومن  اركانية  ت�جد يف جميع اجلامعات 
امل�سلحة  الق�ات  نفقة  على  باملبع�ثني  املتعلقة  وال�سل�كية  واملالية  الأكادميية  الأمــ�ر  متابعة جميع  واجب  لهم  ي�سند 
اهتمامها  الأردنية  امل�سلحة  للق�ات  العامة  القيادة  ت�يل  حيث  اجلامعة،  “ داخــل  ال�سامية  امللكية  “ املكرمة  الأردنية 
امل�ستمر لكافة منت�سبيها وكذلك الأمن العام واملخابرات العامة والدفاع املدين بتكرمي ه�ؤلء من خالل اإتاحة الفر�س 

املنا�سبة لتدري�س اأبناءهم وبناتهم يف اجلامعات الأردنية الر�سمية.

النقيب / م�فق ع�ده امل�ساقبه
الرقيب / يزن ابراهيم العم��س

دنيا �سريف احلايك 
 زكريا فالح اخل�الده

العامل�ن يف املكتب

مكتب المكرمة الملكية السامية 

الرائد رائد حممد امل�سري
مدير املكتب 
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العامل�ن يف املكتب

اأن�سئ مكتب خدمة العلم / الزرقاء يف اجلامعة منذ بدء التدري�س فيها يف العام الدرا�سي 96/95 لتحقيق الأهداف التالية :
�سم�لية تطبيق قان�ن خدمة العلم على الطالب يف اجلامعات وكليات املجتمع �سمن حمافظة الزرقاء .• 
ت�سهيل اإجراءات ال�سري مبعاملة الطالب وهم على مقاعد الدرا�سة من  حيث تطبيق قان�ن خدمة العلم .• 
مع •  التعامل  وكيفية  العلم  خدمة  قان�ن  تطبيق  اإجـــراءات  لت��سيح  ر�سمية  وكتب  بن�سرات  اجلامعة  م�سجلي  تزويد 

الطالب املطل�بني خلدمة العلم وكذلك تزويد ه�ؤلء الطالب بن�سرات عن الت�عية ال�طنية .
التن�سيق مع ال�سعب واملكاتب لإدامة القي�د الأ�سا�سية لديهم مبا يخ�س الطلبة الذين يدر�س�ن يف اجلامعات والكليات • 

املت�اجدة يف حمافظة الزرقاء . 

مدين / رائده هزاميةمدين / رول حدادال�كيل عال العدوانمالزم رانيا عليمات
مدين / غيث املجايلمدين / متارا الزبنمدين / مرام الزي�دمدين / قي�س اب� كركي

مدين/ ه�سام هاللت

مكتب خدمة العلم

املالزم غدير البياي�سة
م�سوؤول املكتب
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مكتب ديوان المحاسبة

اأجمد الن�افلة
م�سوؤول املكتب

العامل�ن يف املكتب
ي�سرى احلراح�سة اأجمد الن�افله

يجري املكتب التدقيق املايل والإداري على امل�ؤ�س�سات والدوائر والأق�سام اخلا�سعة لرقابته ، وتدقيق احل�سابات املتعلقة 
بالأمانات وال�سلف والقرو�س والت�س�يات ، وي�سارك يف جلان العطاءات واملــزادات وجلان الإ�ستالم والإتــالف ، ويقدم 
امل�س�رة الالزمة وي�جه امل�ؤ�س�سات اخلا�سعة لرقابته لالإلتزام بالأنظمة والق�انني ال�سادرة عن تلك اجلهات للحفاظ 

على املال العام وامل�سلحة العامة .
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 با�سر البنك العربي يف تقدمي خدماته امل�سرفية عام 1997م.
  ويق�م البنك بتقدمي اخلدمات امل�سرفية التالية:

فتح احل�سابات بالعمالت املحلّية والأجنبية.• 
اإ�سدار احل�الت بالعملة املحلّية والأجنبية.• 
منح القرو�س والت�سهيالت الئتمانية ) �سخ�سية، وعقارية، ومت�يل ال�سيارات(.• 
اإ�سدار بطاقة ال�سراف الآيل وخدمات ال�سحب على اأجهزة ال�سراف الآيل، بطاقات فيزا الدولية، وبطاقة فيزا البنك • 

العربي وامللكية الأردنية.
 •.)SMS البنك الناطق وخدمة النرتنت )ا�ستف�سار، وحت�يل مايل، وخدمة الر�سائل الق�سرية
مت اإ�سافة ال�سراف الآيل ملكتب اجلامعة.• 
دفع الر�س�م الف�سلية لطالب اجلامعة عن طريق البنك.• 
دفع جرايات طالب املاج�ستري عن طريق البنك.• 
دفع الأج�ر الت�سغيلية لطلبة اجلامعة عن طريق البنك.• 

امل�ظف�ن

عدي م�ساع�ةهنادي عبدالفتاحابراهيم غنيمات

البنك العربي

�سامر غي�سان 
مدير الفرع
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التعاونية  للمبادئ والت�ساريع  اأ�سخا�س منتخب�ن وفقاً  تاأ�س�ست �سنة 1996 يديرها  هي جمعية تعاونية متعددة الأغرا�س 
املعم�ل بها يف اململكة الأردنية الها�سمية. ولها �سفة �سخ�سية اعتبارية ويحق لها اأن متلك الأم�ال املنق�لة وغري املنق�لة 
واأن تعقد املقاولت والعق�د والتفاقيات واأن تك�ن خ�سماً يف الدعاوى التي تقيمها اأو تقام عليها واأن تق�م بجميع الأم�ر 

لتحقيق غاياتها وفقاً للنظام الداخلي وتهدف اجلمعية اإىل حتقيق الأهداف التالية:
اأح�الهم •  لتح�سني  حياتهم  يف  التعاوين  العمل  على  والعتماد  معهم  يتعامل�ن  ومن  اأع�سائها  بني  التعاون  روح  تنمية 

القت�سادية والجتماعية والثقافية.
تقدمي اخلدمات جلميع العاملني من خالل تزويدهم بجميع احلاجات املنزلية وامل�ستلزمات املتعددة من م�اد غذائية • 

ول�ازم ا�ستهالكية باأ�سعار معق�لة بالتق�سيط.
تقدمي خط�ط خل�ية وا�سرتاكات انرتنت ملن يرغب من م�ظفي اجلامعة.• 
زيادة راأ�س مال اجلمعية لإقامة م�ساريع تنم�ية تع�د بالنفع على الأع�ساء وامل�ساهمة يف اأية م�ساريع ناجحة.• 
ن�سر احلركة التعاونية والتعاون مع اجلمعيات التعاونية الأخرى بكافة ال��سائل العملية يف جميع امل�ست�يات.• 
ت�سجيع الطلبة على التعليم من خالل تقدمي م�ساعدات مالية عن طريق �سندوق التعليم.• 
يتاألف راأ�س مال اجلمعية من عدد غري حمدود من الأ�سهم قيمة كل �سهم دينار اأردين واحد يكتتب كل ع�س� مبا ل يقل • 

عن )1000 �سهم( يف راأ�س مال اجلمعية بالت�ساوي تدفع كاملة عند الكتتاب وقد بلغ راأ�س مال اجلمعية حتى نهاية عام 
2012 )250( األف دينار.

يف •  ليبق�ا  ال�سري  القــرتاع  بطريقة  انتخابهم  يتم  اأع�ساء  خم�سة  من  مك�نة  جلنة  اجلمعية  �س�ؤون  اإدارة  على  ي�سرف 
منا�سبهم ملدة �سنتني.

اأن�ساأت اجلمعية �س�قاً جتارياً داخل احلرم اجلامعي يحت�ي على معظم امل�اد الغذائية وامل�سروبات وامل�ستلزمات الأخرى • 
خلدمة جميع العاملني يف اجلامعة، اإ�سافة اإىل خدمة الطلبة ويعمل يف هذا ال�س�ق �سبعة من العاملني.

 جلنة الإدارة

 جلنة العاملني

حمم�د غرايبه
هاين دراو�سه
عمر احلتامله
 با�سم ح�سني
ختام اأب� هنيه

عبد اللطيف اأب� هنية
اأجمد فار�س

را�سد حجازي
حممد العمري
ح�سام الكرزون

حمزه الن�سا�سرة 
حذيفه الطراونه

الجمعية التعاونية للعاملين في الجامعة
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يق�م مكتب بريد اجلامعة بتقدمي اخلدمات التالية:
. ال�سغرية  والرزم  واملطب�عات  وامل�سجلة  العادية  الر�سائل  • ا�ستقبال 

واخلارجية. الداخلية  ال�اردة  املالية  احل�الت  • ا�ستقبال 
الربيد. �سناديق  يف  • ا�سرتاك 

وال�ارد. ال�سادر  الفاك�س  • ا�ستقبال 
واملاء. والكهرباء  الهاتف  ف�اتري  • قب�س 

وال�اردة. ال�سادرة  الربقيات  • ا�ستقبال 
و�سحب(. )ايداع  الربيد  ت�فري  ح�سابات  • فتح 

املمتاز. ال�سريع  الربيد  واإر�سال  ال�سريع  الربيد  • ا�ستقبال 
. املدنية  اخلدمة  دي�ان  طلبات  • ا�ستقبال 

. الأردنية  باجلامعات  اللتحاق  طلبات  • ا�ستقبال 

مكتب البريد

نبيلة حمادين
مدير املكتب
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جمل�س الأمناء 
جمل�س اجلامعة 
رئا�سة اجلامعة 
جمل�س العمداء 

اجلامعة يف �سط�ر 
كلية العل�م 
كلية الآداب 

كلية القت�ساد والعل�م الدارية
كلية العل�م الرتب�ية 

كلية الهند�سة 
كلية التمري�س 

كلية الرتبية البدنية وعل�م الريا�سة 
كلية العل�م الطبية امل�ساندة

كلية امل�ارد الطبيعية والبيئة
كلية امللكة رانيا لل�سياحة والرتاث 

كلية الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين لتكن�ل�جيا املعل�مات
كلية امللكة رانيا للطف�لة 

كلية الطب الب�سري
كلية العل�م ال�سيدلنية

كلية الدرا�سات العليا
اأكادميية الأرا�سي اجلافة

عمادة البحث العلمي
عمادة �س�ؤون الطلبة 

عمادة التط�ير الكادميي والت�ا�سل الدويل
مركز اللغات 

مركز تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سالت والتعليم اللكرتوين
مركز الدرا�سات وال�ست�سارات وخدمة املجتمع

مركز التاأهيل املجتمعي حلالت الإعاقه
مركز الدرا�سات البيئية 

املركز ال�سحي
وحدة القب�ل والت�سجيل

وحدة ال�س�ؤون املالية
وحدة املكتبة

مكتب رئا�سة اجلامعة
مكتب الرئي�س

مكتب العطاءات املركزية
مكتب ال�س�ؤون القان�نية
دائرة اأمانة �سر املجال�س

دائرة امل�ارد الب�سرية
دائرة العالقات الثقافية والعامة

دائرة الل�ازم
دائرة الهند�سة وال�سيانة

دائرة اخلدمات العامة
دائرة البيئة وال�سالمة العامة

دائرة الأمن اجلامعي
دائرة التاأمني ال�سحي

دائرة امل�ساريع الهند�سية
جهاز الرقابة الداخلية

نادي العاملني
مكتب امل�ست�سار الثقايف
�سعبة العل�م الع�سكرية

مكتب املكرمة امللكية ال�سامية 
مكتب خدمة العلم

مكتب دي�ان املحا�سبة
البنك العربي

اجلمعية التعاونية للعاملني يف اجلامعة
مكتب الربيد
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المحتويات



لجنة إعداد ومتابعة الكتاب السنوي

فرا�س احلمد
مدير دائرة الن�شاط الثقايف والفني

عمادة �ش�ؤون الطلبة / مقررًا

رائد اخلزاعله
حمرر �شحفي

عمادة �ش�ؤون الطلبة

حمزة احلراح�شة
رئي�س دي�ان

عمادة �ش�ؤون الطلبة

ا�شالم املعاين
عمادة �ش�ؤون الطلبة

عبادة ال�شمادي

تصميم واخراج
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