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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



"االستثمار يف مستقبل أبنائنا عماد نهضتنا"

"إنني أؤمن كل اإليمان بأن كل أردني يستحق الفرصة التي تمكّنه 

من أن يتعلم ويبدع، وأن ينجح ويتفوق ويبلغ أسمى املراتب، بإيمان 

وإقدام واتزان، ال يرى للمعرفة حدا، وال للعطاء نهاية"

"وإننا ىلع ذلك لقادرون، فها هي ذي ثروتنا البشرية، أغلى ما يمتلك 

األردن من ثروات، قادرة، إذا هي نالت التعليم الحديث الوايف، ىلع 

الثروة  أن نستثمر يف هذه  إال  أمامنا  التغيير املنشود، وليس  صنع 

بكل قوة ومسؤولية، فال استثمار يدر من العوائد كما يدر االستثمار 

يف التعليم. إنني أؤمن كل اإليمان بأن كل أردني يستحق الفرصة 

التي تمكّنه من أن يتعلم ويبدع، وأن ينجح ويتفوق ويبلغ أسمى 

املراتب، بإيمان وإقدام واتزان، ال يرى للمعرفة حدا، وال للعطاء نهاية، 

منفتحا ىلع كل الثقافات، يْأخذ منها ويدع؛ الحكمة ضالته، والحقيقة 

مبتغاه، يطمح دوما إلى التميز واإلنجاز، ويرنو أبدا إلى العلياء"

الورقة النقاشية السابعة: بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية 

التعليمية جوهر نهضة األمة

جاللة امللك عبداهلل الثاني ابن الحسين املعظم
السبت 15 نيسان 2017



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.
تكبدتها  التي  والديون  املالية  الإمكانات  �سعف  من  اجلامعة  اإن�ساء  بدايات  ن�ستذكر 
يف  واجهتها  التي  وال�سعوبات  والتجهيز  والإعمار  والإداري  الأكادميي  البناء  �سبيل  يف 
مراكز  عن  وبعدها  موقعها  يف  التحتية  البنية  توافر  عدم  حيث  من  التاأ�سي�س  مراحل 
املدن، اإل اأنها وبهمة رجالت الوطن واأبنائه وعزمهم على ال�ستمرار يف بناء هذا ال�سرح 
البناء  ال�سعوبات وم��رت مبراحل مهمة يف م�سريتها وك��ان  العلمي، وجنحت يف جت��اوز 
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 الردنية التي ل عجز فيها ول ُتدعم مالياً من 

احلكومة الأردنية.
الكهربائية  الطاقة  توليد  مثل  ان�سائية  منظومات  بناء  يف  �سباقة  الها�سمية  كانت 
اأردنية وعربية تعمل  اأول جامعة  الها�سمية( لتكون  ال�سم�سية )�سم�س  بو�ساطة الألواح 
ب�سكل كامل بالطاقة البديلة، وان�ساء خمترب الن�ساءات ليكون رابع خمترب على م�ستوى 
العامل اجمع يف جمال الدرا�سات والفحو�سات اخلا�سة بالإن�ساءات وقد حظيت اجلامعة 
واملرافق  الكليات  مباين  من  وع��دد  فيها،  اجلديدة  ال�سفية  القاعات  جممعات  بافتتاح 
البنى  م�سروعات  من  وغريها  متكامل  ريا�سي  جممع  اإن�ساء  على  و�ستعمل  اخلدمية 
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التحتية. وتدر�س حالياً العمل على ان�ساء م�ست�سفى تعليمي خلدمة الطلبة والعاملني 
فيها.

اإىل اآفاق امل�ستقبل  ات�سمت م�سرية اجلامعة وهي تخطو عرب �سنوات عمرها انطالقاً 
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 
بكم  املنجز  ليكون  والعاملية  املحلية  امل�ستويات  خمتلف  على  الأك��ادمي��ي  عملها  لتطوير 
اأيها اخلريجون ريادياً، واأنتم اأبناء الأردن وقادة امل�ستقبل. حيث ا�ستطاعت اجلامعة من 
احل�سول على العتماد الدويل للعديد من الق�سام والتخ�س�سات والتي و�سعت اجلامعة 
يف اوائل اجلامعات الردنية وتقدمت ب�سكل كبري على مواقع العتماد الدويل العاملية. 

والقوى  والعلماء  بالعلم  ال��وط��ن  رف��د  يف  عهدها،  على  الها�سمية  اجلامعة  �ستبقى 
تخريج  نحو  ا�سرتاتيجيتها  متعددة من خالل  برامج  �سمن  واملوؤهلة  املدربة  الب�سرية 
وفقاً  التطرف،  عن  بعيداً  والو�سطية  املنري  والفكر  واملعرفة  بالعلم  امل�سلحني  الطلبة 

ملتطلبات �سوق العمل املحلي واخلارجي.

اأبنائي الطلبة، اإخوتي اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية،

الثاين بن  امللك عبداهلل  الها�سمية بتكرمي �ساحب اجلاللة  اإن ق�سة جناح اجلامعة 
احل�سني املعظم لها مبنحها و�سام )ال�ستقالل من الدرجة الأوىل( لهو اكرب دليل على 
ما حققته اجلامعة يف �سبيل تقدمي منوذج اأردين متطور يف العمل والبناء والقدرة على 
كٌل يف موقعه املحافظة على  اآماًل منكم جميعاً  جتاوز ال�سعوبات يف خمتلف املجالت. 
الإجنازات وال�ستمرار يف التمَيز وموا�سلة العطاء والرتقاء يف العلم وال�سلوك والإدارة، 
قدوة لأبنائنا الطلبة ونه�سًة للجامعة لن�سنع معاً ويداً بيد م�ستقبل الأردن حمققني 
طموحات �سيد البالد ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم 

حفظه اهلل ورعاه يف غٍد اأف�سل لالأردن.

معايل الدكتور يا�شني احل�شبان
رئي�س جمل�س الأمناء
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معالي الدكتور ياسين الحسبان
رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية
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الأ�ستاذ الدكتور اأحمد حممد حمدان الأ�ستاذ الدكتور حممد بني �سالمة

الأ�ستاذ الدكتور مي�سيل �سويدان

الأ�ستاذ الدكتور ينال اأمني �سفاقوج

مجلس األمناء

معايل الدكتور يا�سني احل�سبان
رئي�س جمل�س الأمناء

الأ�ستاذ الدكتور كمال الدين بني هاين
 رئي�س اجلامعة
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مجلس األمناء

�سعادة الدكتور فايز الربيع

�سعادة ال�سيد ماهر ال�سا�ساين

�سعادة ال�سيد رائد اخلزاعلة�سعادة الدكتور اأحمد عليمات

�سعادة الدكتور ح�سني ال�سياب

ال�سيد ن�سال عربيات 
مدير دائرة امانة �سر املجال�س

اأمني ال�سر

�سعادة الدكتور رفعت الطويل

�سعادة الدكتور ح�سني العمو�س
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الأ�ستاذ الدكتور زياد الطحاينة
عميد كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�سة

الأ�ستاذ الدكتور دروي�س بدران
عميد كلية الطب الب�سري

الأ�ستاذ الدكتور اأحمد بدور
عميد كلية الهند�سة

مجلس الجامعة

الأ�ستاذ الدكتور كمال الدين بني هاين
رئي�س اجلامعة / رئي�س املجل�س

الأ�ستاذ الدكتور علي الكرمي
نائب رئي�س اجلامعة 

الأ�ستاذ الدكتور �ساهر ربابعة
نائب رئي�س اجلامعة 
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مجلس الجامعة

 د. �سربي �سحاده ال�سبول
 كلية الآداب

 اأ.د. يزيد عي�سى ال�سورطي
 كلية العلوم الرتبوية

 اأ.د. علي رم�سان الناقة
كلية املوارد الطبيعية والبيئة

 اأ.د. فرا�س رم�سان عفانه
 كلية العلوم

 د. حممد علي �سالحات
كلية املوارد الطبيعية والبيئة

 د. �سادق ح�سن �سديفات
كلية العلوم الرتبوية

 د. ب�سام جميل ر�سيد حممد
كلية الهند�سة

 د. رائد يو�سف الغزاوي
كلية امللكة رانيا لل�سياحة والرتاث

 د. حممود عبدالرحمن ال�سمادي
 كلية الهند�سة
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مجلس الجامعة

 د. �سليم فائق الرجوب
 كلية التمري�س

 د. رمزي حممود الرو�سان
كلية امللكة رانيا لل�سياحة والرتاث

 د. ابراهيم حممد اأبو فالحة
كلية العلوم

 د. حممود عايد حتاملة
 كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�سة

 د. معني اأحمد عودات
 كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�سة

 د. عالء فوزي عا�سور
كلية التمري�س

 د. اينا�س حممد عليمات
 كلية امللكة رانيا للطفولة

د. عبد احلميد حممد اأبو �سيني
كلية الآداب

د. عالءالدين عو�س عبداهلل
كلية الأمري احل�سني بن عبد اهلل 

 الثاين لتكنولوجيا املعلومات
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مجلس الجامعة

 د. عبد الرحمن فالح الغويري
كلية الأمري احل�سني بن عبد اهلل 

 الثاين لتكنولوجيا املعلومات

 د. حممد نا�سر �سواحلة
كلية الأمري احل�سن بن طالل 

لالأرا�سي اجلافة

 د. نرمني جمال العواد
 كلية العلوم الطبية امل�ساندة

 د. رند عمر �ساهني
كلية العلوم ال�سيدلنية

 د. هديل حممود املعايطة
كلية القت�ساد والعلوم الإدارية

 د. �سهيل يو�سف بكار
كلية الطب الب�سري

 د. لوؤي ع�سام العناقرة
 كلية العلوم الطبية امل�ساندة

 د. وليد حممد م�ساعدة
كلية القت�ساد والعلوم الإدارية

 د. حممد علي �سعبان
كلية الطب الب�سري
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مجلس الجامعة

 ال�سيد ح�سن ادهيم
مدير دائرة املوارد الب�سرية

 املهند�س حيدر ربابعة
 مديرية بيئة الزرقاء

 الدكتور حممد ال�سمريان
 حمافظ الزرقاء

 عبد النا�سر حممد الطاهات
 اأحد خريجي اجلامعة

 م�سعب زياد بنات
ممثل عن الطلبة

 و�سن عبد الروؤوف الدلبيح
 ممثل عن الطلبة

 د. ايوب حمدان الرو�سان
كلية امللكة رانيا للطفولة

 ال�سيد زهري الناطور
مدير وحدة ال�سوؤون املالية

 اأ.د. اأحمد من�سور اخل�ساونة
مدير مركز تكنولوجيا املعلومات 
والت�سالت والتعليم اللكرتوين
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وبه اأ�ستعني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني، �سيد اخللق وخامت النبيني.
بناتي واأبنائي الأعزاء،

يا خريجي هذه اجلامعة، 
نحتفل بتخريجكم، ونحن نرى اأنكم ر�سيٌد ثمني لوطٍن يعتز بالإن�سان، ويفتخر بالعلم الذي 
تاريخياً  عمقاً  حتمل  فهي  الزمني،  عمرها  يتجاوز  اإرٍث  ذات  جامعٌة  والها�سمية  الأوط���ان.  يبني 

ي�سيفه اإليها ا�سمها ال�سريف الذي حتمله وُتباهي به.
اأيها الأبناء،

اإن اأثمن ما تنتجه عجلة التنمية يف الأوطان يتمّثل يف تنمية الإن�سان، فال�سجر واحلجر وامل�سانع 
وفق  والرتقاء مب�ستوى حياتهم،  الب�سر،  تنمية  والكنائ�س غايتها  وامل�ساجد  واملعامل واجلامعات 

ال�ستحقاق الإلهي الذي كّرم الإن�سان، ورفعه على غريه من املخلوقات.
وما اأح�سَن تنمية الأوطان، وبناء الإن�سان، ول �سّيما حني تن�سجم مع التوجيهات الإلهية، فنجد 
اأنف�سنا نطّور يف كّليات اجلامعة، وم�سروعاتها، وبراجمها، واأق�سامها، فتنتج ثمارا يانعة، وتنت�سر 

كالرائحة الطيبة يف وطننا الغايل، وتدخل البيوت ِعلما، ومعرفة، وعمال، ورزقا طيبا.
اأيها الأعزاء،

اإن حركة التعليم العايل تتعاظم يف وطننا، وحتقق اإجنازات �سارخة على الأر�س، وقد اآلينا على 
اأنف�سنا يف اجلامعة الها�سمية اإل اأن نكون منوذجا للموؤ�س�سة التي حتافظ على متّيزها الأكادميّي، 
وتتكّيف مع الظروف وامل�ستجّدات، وت�سرب مثال ملوؤ�س�سات التعليم العايل، وللموؤ�س�سات التنموية 
يف الوطن حول امل�ساهمة يف التفكري يف حلول للم�سكالت الوطنية الكبرية كالطاقة، واملياه، واإدارة 

املوارد الب�سرية، والإدارة املالية، واإدارة الأزمات، وتر�سيد الإنفاق، ورفع م�ستوى دخل الأفراد.
واأخريا، فاإنني ل اأ�ستطيع اأن اأمّر مبنا�سبة تخريج فوج اإل واأنا اأح�ّس بعظمة العمل الأكادميّي، 
ويحدوين ذلك على اأن اأفّكر مبا �سنقّدمه لأبنائنا وللوطن يف ال�سنة التي تلي هذه ال�سنة، ليظّل 

الوعد باخلري ممدودا، ويبقى النور منبثقا من اجلامعات اإىل يوم الدين.
بارك اهلل لكم يف منجزكم، و�سّدد خطاكم، واأنا اأهّنئ اآباءكم وذويكم بكم، وبتخريجكم امليمون.

واهلل من وراء الق�سد
اأ.د. كمال الدين بني هاين
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األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني
رئيس الجامعة
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مجلس العمداء

 الأ�ستاذ الدكتور كمال الدين بني هاين
رئي�س اجلامعة / رئي�س جمل�س العمداء

 الأ�ستاذ الدكتور ر�ساد بدران
عميد كلية العلوم

الأ�ستاذ الدكتور دروي�س بدران
عميد كلية الطب الب�سري

 الأ�ستاذ الدكتور �سامر اخل�ساونة
عميد كلية العلوم الرتبوية

الأ�ستاذ الدكتور علي الكرمي
نائب رئي�س اجلامعة

 الأ�ستاذ الدكتور �ساهر ربابعة
نائب رئي�س اجلامعة
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 الأ�ستاذة الدكتورة منار العتوم
عميد البحث العلمي

 الأ�ستاذ الدكتور اأحمد البدور
عميد كلية الهند�سة

 الأ�ستاذ الدكتور خالد حياري
عميد كلية الدرا�سات العليا

 الأ�ستاذ الدكتور فايز اأحمد
عميد كلية املوارد الطبيعية والبيئة

 الأ�ستاذ الدكتور زهري عبيدات
عميد كلية الآداب

 الأ�ستاذة الدكتورة خلود دبابنة
عميد كلية امللكة رانيا للطفولة

 الأ�ستاذ الدكتور نزار حموري
عميد كلية الأمري

احل�سن بن طالل لالأرا�سي اجلافة

 الأ�ستاذ الدكتور زياد الطحاينة
عميد كلية

الرتبية البدنية وعلوم الريا�سة

مجلس العمداء

 الأ�ستاذ الدكتور حممود ابو غو�س
ق.اأ. عميد كلية العلوم التطبيقية
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 الأ�ستاذ الدكتور �ساهر حمايدة
ق.اأ. عميد كلية التمري�س

مجلس العمداء

 الدكتور نزار الزعبي
ق.اأ. عميد كلية العلوم ال�سيدلنية

 الدكتورة �سكينة الزيود
عميد التطوير الأكادميي والتوا�سل الدويل

 الدكتور م�سطفى اخلوالدة
ق.اأ. عميد �سوؤون الطلبة

 الدكتورة �سحر العدوان
ق.اأ. عميد كلية الأمري احل�سني بن 
عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات

الدكتور عبدالغفور الزواهرة
ق.اأ. عميد كلية

الأقت�ساد والعلوم الإدارية

 الدكتور فادي بلعاوي
ق.اأ. عميد كلية

امللكة رانيا لل�سياحة والرتاث
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الأردنية  اململكة  يف  بالها�سميني  َيربطها  عميقة،  دللت  ذي  ا�سم  بَحمِل  الها�سمية  اجلامعة  َتَت�َسَرُف 
الها�سمية، ويدل هذا ال�سم على الأ�سل ال�ساربة جذوره يف التاريخ املجيد لالأمة العربية الإ�سالمية، 

ويوؤكد التطلع نحو م�ستقبل م�سرق. 

النشأة والتأسيس:
العام 1991م، وبداأ  التا�سع ع�سر من حزيران من  باإن�ساء اجلامعة يف  ال�سامية  امللكية   �سدرت الإرادة 
التدري�س فيها يف ال�ساد�س ع�سر من اأيلول من العام 1995م. واجلامعة جزء من منظومة التعليم العايل 

يف الأردن الذي ي�سم )33( جامعًة، منها )10( جامعات ر�سمية )حكومية( اإحداها اجلامعة الها�سمية. 
موقع الجامعة: 

َتَقُع اجلامعة يف حمافظة الزرقاء يف الو�سط احليوي للمملكة الأردنية الها�سمية، حيث حتتل موقًعا 
والعراقية،  ال�سعودية،  واحلدود  عمان  العا�سمة  بني  الوا�سلة  الدولية  الطرق  على  يقع  ا�سرتاتيجًيا 

وال�سورية.
مساحة الجامعة: 

تبلغ م�ساحة اجلامعة: )8519( دومًنا. 
الرؤيـة والرسالة: 

العلمي، والنهو�س  التعليم اجلامعي، والبحث  الريادة والتميز يف حقول  اإىل حتقيق  َت�سعى اجلامعة 
باملجتمع، والإنتاج العلمي واملعريف، وامل�ساهمة يف حتقيق ر�سالة الوطن يف التقدم والزدهار، من خالل 
اإعداد الكوادر الب�سرية القيادية واملبدعة، وتهيئة بيئة جامعية حمفّزة على الإبداع والبتكار والريادة. 
البّناء،  احلوار  واأ�س�س  الأ�ساليب احلديثة،  على  املرتكز  النوعّي  التعليم  تقدمي  على  اجلامعة  وحَتِر�ُس 
والتعليم  التعلم  وتوظيف  للمعرفة،  املنِتج  الر�سني  بالبحث  واللتزام  والناقد،  الإبداعي  والتفكري 
الرقمي، وتعزيز قيم الت�سامح والعتدال، ونبذ التع�سب والتطرف بكافة اأ�سكاله، وتنمية روح النتماء 

للوطن والولء للقيادة الها�سمية.

الجامعة الهاشمية
النموذج يف قيادة املجتمع, وتقدمي احللول ال�شرتاتيجية للتحديات الوطنية الُكربى
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كليات الجامعة وعماداتها:
ا يف  ا، و)28( تخ�س�سً ُم اجلامعة )19( كليًة وعمادًة، وُتقدم يف مرحلة البكالوريو�س )52( تخ�س�سً َت�سُ
مرحلة الدرا�سات العليا: الدكتوراه، واملاج�ستري بالإ�سافة اإىل عدد من برامج الدبلوم العايل، والدبلوم 

املهني. وهي على النحو التايل:
1. كلية العلوم
2. كلية الآداب

3. كلية القت�ساد والعلوم الإدارية
4. كلية العلوم الرتبوية

5. كلية الهند�سة
6. كلية التمري�س

7. كلية العلوم الطبية امل�ساندة
8. كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�سة

9. كلية املوارد الطبيعية والبيئة
10. كلية امللكة رانيا لل�سياحة والرتاث

11. كلية الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات
12. كلية امللكة رانيا للطفولة

13. كلية الطب الب�سري
14. كلية العلوم ال�سيدلنية.

15. كلية الأمري احل�سن بن طالل لالأرا�سي اجلافة.
16. كلية الدرا�سات العليا

17. عمادة البحث العلمي 
18. كلية الدرا�سات ال�سرتاتيجية واحلكومية )جاري العمل لعتمادها(

19. عمادة �سوؤون الطلبة.
20. عمادة التطوير الأكادميي والتوا�سل الدويل.

طلبة الجامعة:
يبلغ عدد الطلبة )25( األًفا، وتبلغ ن�سبة الطالبات )63%( من املجموع العام للطلبة.

الطلبة الوافدون:
ُم اجلامعة حوايل )1200( طالٍب وافٍد من حوايل )30( جن�سّيًة عربيًة واأجنبيًة. وتقدم لهم عناية  َت�سُ

ورعاية، وبخا�سة من خالل �سعبة الطلبة الوافدين اإذ توفر لهم �سكن الطالبات النموذجي اجلامعي.
الطلبة الوافدون:

ُم اجلامعة حوايل )1200( طالٍب وافٍد من حوايل )30( جن�سّيًة عربيًة واأجنبيًة. وتقدم لهم عناية  َت�سُ
ورعاية، وبخا�سة من خالل �سعبة الطلبة الوافدين اإذ توفر لهم �سكن الطالبات النموذجي اجلامعي.

خريجو الجامعة: 
َل عدد خريجي اجلامعة اإىل )73( األف خريج.  َو�سَ

الهيئة التدريسية:
 َيبُلُغ عدد اأع�ساء هيئة التدري�س حوايل )750( ع�سًوا من خريجي اأرقى اجلامعات العاملية والعربية. 

الهيئة اإلدارية:
 يبلغ عدد اأع�ساء الهيئة الإدارية )930( موظًفا.

دعم البحث العلمي ورعاية الباحثين:
�ُس  �ُس ميزانية للبحث العلمي بن�سبة )6%( من اإجمايل ميزانيتها، وُتَخ�سِ  اأعلى جامعة يف الأردن ُتَخ�سِ

مكافاآت للن�سر يف املجالت العلمية، واإجناز براءات الخرتاع.

الجامعة في سطور
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الجامعة في سطور

النموذج في قيادة المجتمع وتقديم الحلول االستراتيجية للتحديات الوطنية 
الُكبرى :

التزمت  الريادة والإجناز قاباًل للتطبيق والتعميم، وقد  الها�سمية منوذًجا وطنًيا يف  ُتَقِدم اجلامعة 
على  والعتماد  والقت�سادي،  املايل  ال�ستقرار  اإىل  للو�سول  واملالية  منها  الب�سرية  املوارد  اإدارة  بجودة 
الذات الذي انعك�س على حت�سني نوعية التعليم. وعملت �سمن خطة منهجية لتقدمي احللول الإبداعية 
فاجلامعة حققت  الغذائي.  والأمن  ال�سامل،  والأمن  واملياه،  الطاقة،  الوطنية يف  للتحديات  امل�ستدامة 
التي مل  الوحيدة  ال�ستقرار القت�سادي واملايل يف ظل ظروف مالية �سعبة، وهي اجلامعة احلكومية 
َتَتلقَّ دعًما مالًيا مبا�سًرا من احلكومة، ولعدة �سنوات، وهي معتمدة على مواردها الذاتية، ولي�س عليها 
اأي دين، اأو قر�س، ول تعاين من اأي عجز مايل، وذلك من خالل الُر�سد يف اتخاذ القرار املايل والإداري، 
مقابل زيادة رواتب العاملني ب�ن�سبة )70%( خالل ال�سنوات القليلة املا�سية. فاجلامعة تتمتع بُح�سن اإدارة 

املوارد، والعتماد على الذات، وحتقيق ال�ستقرار املايل والقت�سادي
الجوائز الدولية والمحلية التي ظفرت بها الجامعة الهاشمية:

اجلامعة تتزين بو�سام ال�ستقالل من الدرجة الأوىل:
اأَنَعَم �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم على اجلامعة بو�سام 
ال�ستقالل من الدرجة الأُوىل؛ وذلك "تقديراً للم�ستوى املتميز الذي حققته اجلامعة منذ 
املجالت  يف  ومتيزها  ودعمه،  العايل  التعليم  م�سرية  رفد  يف  الريادية  واإجنازاتها  تاأ�سي�سها، 
اجلامعة".  مرافق  يف  وتطبيقها  املتجددة  الطاقة  وا�ستخدام  والبحثية،  والعلمية  التعليمية 
وَت�َسلََّم الو�ساَم رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور كمال الدين بني هاين خالل احتفال اململكة 

بعيد ال�ستقالل بتاريخ 2016/5/25.
جائزة الإمارات الذهبية للطاقة يف العام 2017

"جائزة الإمارات للطاقة" يف العام 2017 عن فئة  َح�َسلَت اجلامعة على اجلائزة الذهبية يف 
يف  موؤ�س�سات   )210( اجلامعة  ناف�ست  اإذ  الكبرية"،  باملباين  ال�سم�سية  الطاقة  م�ساريع  "ربط 
)21( دولًة عربيًة واأجنبيًة؛ وجاءت اجلائزة تقديراً ل�الإجنازات التي حققها م�سروع "الطاقة 
ال�سم�سية" يف جمال تقدميه لأف�سل حلول كفاءة يف الطاقة البديلة، والتاأثري على املوؤ�س�سات 
ل�سيما يف املناطق نادرة الطاقة، واأثر امل�سروع الإيجابي يف ن�سر الوعي بالطاقة ال�سم�سية يف 

َذْت م�ساريع الطاقة ال�سم�سية. املجتمع. وُتعدُّ اجلامعة من اأوائل املوؤ�س�سات الأردنية التي َنفَّ
للمرة الثانية اجلامعة الها�سمية حت�سل على جائزة احل�سن للتميز العلمي

العلمي  للتميز  طالل  بن  احل�سن  جائزة  على  الها�سمية  اجلامعة  حت�سل  الثانية،  للمرة 
امللكة  لكلية  النموذجية" التابعة  الأكادميية  اجلامعة  "ح�سانة  العايل عن  التعليم  ملوؤ�س�سات 
رانيا للطفولة. وهي احل�سانة الأكادميية الأوىل والوحيدة يف الأردن. وقد ت�َسلَّمت اجلامعة 

اجلائزة بتاريخ: 2018/4/5
درع جائزة موؤ�س�سة غولي�سانو للقيادة ال�سحية للعام 2018

•

•

•
•

•
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الجامعة في سطور

الجامعة الرقمية الرائدة
توفر اجلامعة بيئة رائدة يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت والتعليم الإلكرتوين لتكون الأوىل بني 
الإدارية  اإجراءاتها  كافة  َحو�َسبت اجلامعة  الرقمي، وقد  والتعليم  التعلم  الأردنية يف جمال  اجلامعات 

والأكادميية.
الجامعة الهاشمية صديقة للطلبة أولي الضرر:

لَت اجلامعة خمتلف مبانيها  اأطلقت اجلامعة على هذه الفئة الطالبية العزيزة )اأويل ال�سرر(. وقد اأَهَّ
ومرافقها لت�سهيل الو�سول واحلركة لهم، وحر�ست على اإدماجهم يف البيئة اجلامعية من خالل خمتلف 
الربامج واخلطط. واأدرجت لغة الإ�سارة يف قائمة متطلبات اجلامعة كم�ساق اختياري من يجتازه ميكنه 
العمل مرتجم لغة اإ�سارة مقابل مكافاأة مالية. واأَ�َس�َسْت اجلامعة نادًيا لأ�سدقاء اأويل ال�سرر يف عمادة 
�سوؤون الطلبة، وَخ�َس�َست جائزة للطلبة اأويل ال�سرر �سمن م�سابقة "مبدعو الها�سمية" حتت م�سمى 
التفوق الأكادميي للطلبة اأويل ال�سرر. كما َكلََّفت اجلامعة طالباً برعاية اأويل ال�سرر حركياً اأو ب�سرياً 

وخ�س�ست مكافاأًة �سهرية للطالب الذي يرعى زميله من اأويل ال�سرر. 
تمكين المرأة ومراعاة النوع االجتماعي )الجندر(:

الطالبية  والأندية  املجال�س  خمتلف  يف  امل�ساهمة  من  الطالبات  متكني  على  اجلامعة  ت  وَحَر�سَ  
والن�ساطات والفعاليات، مما ي�سهم يف اإبراز الدور القيادي للمراأة. 

رعاية اإلبداع والريادة والقيادة الطالبية
 اأطلقت اجلامعة م�سابقة "مبدعو اجلامعة الها�سمية" والتي تتاألف من )18( حقاًل اإبداعًيا بجوائز 
ت�سل اإىل حوايل )10( اآلف دينار اأردين، كما اأطلقت مبادرة ويكيبيديا العربية للتعليم لتعزيز املحتوى 
العربي يف الإنرتنت، وم�سابقة اأوملبياد اللغة العربية للنهو�س باللغة العربية، ومبادرة مكتبة عابر �سبيل 

الطالبية، ومقهى القراءة. 
اأول  اجلامعة  كانت  كما  �سنوياً.  دينار  اآلف   )10( بقيمة  التطوعية  لالأعمال  دعًما  اجلامعة  وُتَقِدُم   
موؤ�س�سة اأردنية ُتطبق نظاًما انتخابًيا دميقراطًيا متطوًرا ملجل�س الطلبة، وهو القائمة الن�سبية املفتوحة 
وتاأهيل  لتدريب  وتنفذ اجلامعة خطة طموحة  الطالبية.  القيادات  لتعزيز   2012 عام  العتبة،  مع حد 

�َسلََّم �سمو الأمري رعد بن زيد املعظم درع جائزة موؤ�س�سة غولي�سانو للقيادة ال�سحية للعام   
2018 اإىل رئي�س اجلامعة الها�سمية الدكتور كمال الدين بني هاين، ومت تقدمي هذه اجلائزة 
الأوملبياد  مع  بالتعاون  ال�سحي  املجتمع  برامج  تطوير  يف  املتميزة  لقيادته  تقديًرا  املرموقة 
اأويل ال�سرر  امل�ستمر بتطوير برامج ال�سحة ال�ساملة لالأ�سخا�س  اخلا�س الأردين واللتزام 
)ذوي الإعاقة( يف اجلامعة الها�سمية. ومُتنح جائزة موؤ�س�سة غولي�سانو والتي مقرها مدينة 
للقادة   Golisano Global Health Leadership Award الأمريكية  وا�سنطن 
الرياديني الذين �ساهموا م�ساهمة فاعلة يف املجال ال�سحي والريا�سي والتعليمي لالأ�سخا�س 
اأويل ال�سرر، وجهودهم غري العادية نحو حتقيق اأهداف وقيم مهمة يف برنامج ال�سحة العاملية 

لالأوملبياد اخلا�س. 
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وتوعية الطلبة من خالل برامج متعددة ومتنوعة.

تعميق انتماء الطلبة للتاريخ األردني قديمة وحديثة
العريق  باملا�سي  الطلبة  وربط  وحديثه،  قدمية  الأردين  للتاريخ  الطلبة  انتماء  تعميق  اأجل  من 
الكليات  على عدد من  الها�سمية  العائلة  اأ�سماء  اجلامعة  اأطلقت  وعزم،  بقوة  امل�ستقبل  نحو  لالنطالق 
واملباين احلديثة، مثل مبنى امللك احل�سني الباين للقاعات ال�سفية، وقد مت اإطالق اأ�سماء �سهداء املعارك 
التي خا�سها ن�سامى القوات امل�سلحة الأردنية- اجلي�س العربي على القاعات ال�سفية حتى تظل نواقي�س 
اجلامعة  ربطت  وكذلك  الطاهر.  وثراه  للوطن  فداء  الرجال  هوؤلء  قدمه  مبا  الطلبة  اأبنائنا  تذكر 
الطلبة بالتاريخ الأردين العريق من خالل اإطالق ا�سم امللك احلارث الرابع - امللك النبطي الذي �سيد 
َمع امللك مي�سع املوؤابي للقاعات ال�سفية. وامللك مي�سع  البرتاء- على اأحد مبانيها احلديثة. وكذلك جُمَ

هو اأحد ملوك املوؤابيون الذي قام بتدوين اأعماله على م�سلة مي�سع.
مشاريع الجامعة الهاشمية الريادية والكبرى: 

والبحثية  Mega Projectالتعليمية  الكربى  امل�ساريع  من  وا�سعة  جمموعة  اجلامعة  َذْت  َنفَّ  
اجلامعة،  ميزانية  من  مليوًنا   )116( منها  اأردين،  دينار  مليون  ال�)130(  تتجاوز  بقيمة  وال�ستثمارية، 

و)14( مليوًنا من املنحة اخلليجية. وهي على النحو التايل:
�َس فاتورة الكهرباء  م�سروع الطاقة ال�سم�سية "�سم�س الها�سمية" بقدرة )5( ميغاواط، ما َخفَّ
اإىل: - مزرعة )حمطة( طاقة  اإىل )�سفر( دينار، وينق�سم  ال�سنوية من )5ر2( مليون دينار 
�سم�سية )4( ميغاواط، مب�ساحة )80( دومنا. - ممر اأخ�سر )ُمظلَّل( بطول )1( كم. – مظالت 

لل�سيارات. 
مبنيان للقاعات ال�سفية احلديثة يت�سعان ل�� )6500( طالب، وبداأ التدري�س فيهما منذ بداية 
الف�سل الأول 2018/2017، وهما: مبنى امللك احل�سني الباين للقاعات ال�سفية، ومبنى امللك 

احلارث الرابع للقاعات ال�سفية.
لل�سياحة  رانيا  وامللكة  للطفولة  رانيا  امللكة  كليتي  ي�سم  الذي  التعليمي  مي�سع  مع  جُمَ اإن�ساء 

والرتاث.
اإن�ساء مبنى كلية العلوم ال�سيدلنية بكلفة )16( مليون دينار، وهو اأحدث واأكرب مبنى كلية 
�سيدلة يف املنطقة، وي�سم خمتربات �سيدلنية ت�ساهي خمتربات م�سانع الأدوية العمالقة.

اأ�ساتذة كلية امللكة رانيا للطفولة،  اإن�ساء احل�سانة الأكادميية النموذجية التي ي�سرف عليها 
وتوفر التدريب لطلبة الكلية. 

افتتاح خمترب الت�سريح الرقمي التفاعلي Digital Anatomy Lab يف كلية الطب، وُيعد 
املخترب الأول من نوعه يف كليات الطب الوطنية.

اإن�ساء مبنى دفاع مدين اأخ�سر للمحافظة على الأرواح واملمتلكات يف اجلامعة والطرق الدولية 
املجاورة لها.

البدء باإن�ساء رابع اأكرب "خمترب لالأنظمة الإن�سائية" Structural Systems Lab. على 
م�ستوى العامل لإجراء البحوث، وفح�س الإن�ساءات العمالقة ومعداتها بالتعاون مع جامعة 

•

•

•

•

•

•

•

•
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التوسع في الخدمة النوعية للمجتمع المحلي
التزمت اجلامعة بالتفاعل مع املجتمع وخدمته وتنميته يف خمتلف املجالت واحلقول، اإذ مت ماأ�س�سة 
عدد من املبادرات الهادفة اإىل خدمة املجتمع مثل مبادرة بنك املالب�س لتوزع على املحتاجني والأطفال 
يف  اخلدمية  واملديريات  الزرقاء  حمافظة  مثل  املوؤ�س�سات  من  عدد  حو�سبة  ومت  الها�سمية،  منطقة  يف 
مدينة الزرقاء بالإ�سافة اإىل اجلامعات وموؤ�س�سات املجتمع املحلي واملدين. كما َعَقَدت اجلامعة دورات 
ال�سمالية من منطقة من�سية بني  البادية  ال�سبابية لأبناء  للمراكز  امللكية  املبادرة  اإجنليزية �سمن  لغة 

ح�سن غرًبا اإىل لواء الروي�سد �سرًقا. 
* قدمت اجلامعة )10( منح درا�سية لأبناء البادية ال�سمالية )الغربية وال�سرقية( يف حمافظة املفرق.

* تربعت ب� )140( جهاز حا�سوب حديث للطلبة الفقراء والأيتام يف املناطق املحيطة باجلامعة لواء 
الها�سمية ولواء اخلالدية وحمافظة املفرق )اأبناء البادية ال�سمالية(.

ووَفَرت اجلامعة التدريب والتاأهيل لأبناء املجتمع املحلي، وتقدم الأجهزة العملية واأجهزة احلا�سوب 
واأ�ساليب  حمتوى  ربط  مت  كما  املجانية.  الطبية  الأيام  وتنظم  الأيتام،  ولالأطفال  املدار�س،  من  لعدد 

تدري�س بع�س املواد يف اجلامعة بخدمة املجتمع.

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.

تك�سا�س/اأرلنغتون الأمريكية، وهو م�سروع علمي بحثي وا�ستثماري.
البدء باإن�ساء )حمطة حتلية مياه( مركزية �سمن اأعلى املوا�سفات العاملية، لتحلية مياه اآبار 

اجلامعة املاحلة، و�سيتم اإعادة ا�ستخدام ال�سوائب امل�ستخرجة من املحطة. 
البدء باإن�ساء اأكرب واأحدث مدينة ريا�سية ُمتكاملة يف اجلامعات الأردنية، والتي ت�سمل: كلية 
املالعب  اإىل  بالإ�سافة  متفرج  األف   )25( ب�سعة  اأرينا  و�سالة  اأوملبي،  ريا�سي  واإ�ستاد  ريا�سة، 

الريا�سية املتنوعة.
احلا�سوبي  والإب�سار  والروبوت  الرقمي،  الإ�سعاعي  الت�سوير  مثل  املختربات  وتطوير  اإن�ساء 

Robot Vision Lab، وتكنولوجيا املعلومات، والفيزياء وغريها. 
اإن�ساء من�سة اإبداعية طالبية بالتعاون مع زين الأردن وهي: "من�سة زين لالإبداع".

طرح عطاء لإن�ساء خمترب متطور ل�ستخراج املاء من الهواء، بكلفة )2( مليون دينار.
ا�ستحداث مركز الأبحاث التطبيقية الأكادميية يف اإدارة الرعاية العالجية وخدمة املر�سى

"فندق تعليمي منوذجي" يف حرم اجلامعة بالتعاون مع جمعية الفنادق  طرح عطاء لإن�ساء 
الأردنية.

•

•

•

•
•
•
•
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مركز تعليم وفح�س املهارات ال�سريرية؛ لتدريب طلبة الطب، والأطباء من خارج اجلامعة. 
مركز تكنولوجيا املعلومات والت�سالت والتعليم الإلكرتوين.  

مركز الدرا�سات وال�ست�سارات وخدمة املجتمع.
مركز الدرا�سات البيئية.

مركز اللغات. 
مركز التاأهيل املجتمعي حلالت الإعاقة. 

مركز الأداء البدين.
مركز البتكار وامل�ساريع الإبداعية.

مركز الطاقة املتجددة.
مركز درا�سات املراأة يف املجتمع.

مركز الأبحاث التطبيقية الأكادميية يف اإدارة الرعاية العالجية وخدمة املر�سى
مركز الأبحاث الإقليمي )يجري العمل لتاأ�سي�سه(. 

مركز علم البيانات )يجري العمل على تاأ�سي�سه(.
مركز درا�سات الهجرة والنازحني )يجري العمل على تاأ�سي�سه(

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المراكز العلمية والمكاتب المتخصصة والخدمية:

رئيس الجامعة الهاشمية:
الأ�ستاذ الدكتور كمال الدين بني هاين

خالل   - للجامعة  رئي�سا  هاين  بني  الدكتور  تعيني  على  باملوافقة  ال�سامية  امللكية  الإرادة  َدَرت  �سَ
َدَرت الإرادة امللكية ال�سامية باملوافقة على جتديد  الفرتة الأوىل - من )2012/2/7-2016/1/8(. كما �سَ
�سنوات.  اأربع  ملدة   )2016/1/9( من  اعتبارا  ثانية،  فرتة  يف  للجامعة  رئي�سا  هاين  بني  الدكتور  تعيني 
وقد َعِمَل الدكتور بني هاين رئي�سا للجامعة بالوكالة منذ 2011/10/24. و�َسِغَل مدة عام، موقع نائب 
منذ  الب�سري  الطب  لكلية  ال�سحية/عميدا  العلوم  ومراكز  الكليات  ل�سوؤون  الها�سمية  اجلامعة  رئي�س 

2010/11/1. وقبل ذلك، �َسِغَل موقع عميد كلية الطب الب�سري بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
وهو حا�سل على درجة الدكتوراه يف الطب تخ�س�س جراحة اجلهاز اله�سمي وجراحة املنظار والأورام 

من جامعة ليدز يف بريطانيا، وزميل كلية اجلراحني امللكية جال�سكو يف اململكة املتحدة.



ملحق
صور الطلبة

حصاد 20
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طارق ابراهيم عبدالغني بني �سالمه فرح بالل حممد �سلمان

كلية الطب البشري
تخ�ص�ص دكتور يف الطب



كلية
العلوم
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كلية العلوم

الأ�ستاذ الدكتور ر�ساد بدران
عميد الكلية

اأ.د كايد عبد الفتاح اأبو �سفيه
نائب العميد

د.�سبا جمال ال�سبيالت
م�ساعد العميد
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كلية العلوم

النبذة:
بعد �سدور الإرادة امللكية بتاأ�سي�س اجلامعة الها�سمية عام1991، تزامن العمل يف كلية العلوم مع بدء العمل يف 
اجلامعة عام 1995، حيث كانت ت�سم-بالإ�سافة اإىل الأق�سام العلمية-اأق�سام كلية الآداب وق�سمي اجليولوجيا 
واحلا�سوب. بقيت الكلية حتمل ا�سم كلية العلوم والآداب حتى مطلع عام 2005 اإىل اأن �سدر قرار ف�سل كلية العلوم 
عن كلية الآداب مع بداية العام اجلامعي )2006/2005(. اأ�سبحت كلية العلوم ت�سم الأق�سام العلمية التالية: 
التكنولوجيا  تخ�س�س  اإن�ساء  مت   )2000/1999( اجلامعي  العام  يف  حياتية.  وعلوم  كيمياء،  فيزياء،  ريا�سيات، 
احليوية ومت �سمه اإىل ق�سم العلوم احلياتية لي�سبح ا�سم الأخري ق�سم العلوم احلياتية والتكنولوجيا احليوية. 
العلوم  كلية  اإىل  امل�ساندة ومت �سمه  الأ�سا�سية  العلوم  ق�سم  اإن�ساء  العام اجلامعي )2011/2010( مت  بداية  مع 

لت�سبح الكلية مكونة من )5( خم�سة اأق�سام اأكادميية.
والكلية ل تدخر جهداً يف تاأمني كافة عوامل حتقيقها من تاأهيل لكفاءات اأع�ساء هيئة التدري�س فيها، وتوفري 
اأحدث التجهيزات العلمية والفنية وطرح برامج علمية متنوعة وفق خطط درا�سية تواكب امل�ستويات العاملية. 
فهاج�سها على الدوام تخريج اأفواج كفوؤة باإخت�سا�سات حيوية متنوعة تاأخذ موا�سعها الهامة يف خدمة التنمية 

بكافة �سروبها يف الوطن واخلارج، ويكون عطاوؤها وفق اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة.

أهداف الكلية:
توفري التعليم املتميز واإعداد الكوادر العلمية القادرة على مواكبة التقدم العلمي والتقني.

تعزيز ملكة الف�سول الفكري واللتزام بالتعلم مدى احلياة.
ت�سجيع العمل على ن�سر املعرفة العلمية واإثرائها وتنميتها.

اأوجه الرتابط بني كلية العلوم واملجتمع املحلي،عرب تنمية احتياجاته وتوثيق العالقات  تعزيز 
العلمية والثقافية مع كليات العلوم يف اجلامعات العربية والعاملية.

العلوم،  يف  فعال  ب�سكل  ت�سهم  التي  الأ�سا�سية  والأب��ح��اث  العملية  التطبيقية  الأب��ح��اث  ت�سجيع 
وت�سجيع امل�ساركة يف املوؤمترات واملنتديات العلمية املحلية والعاملية.

طلبة  من  لكل  اجل��ودة  عالية  وتعليمية  تدريبية  مهارات  على  للحفاظ  العلماء  تطوير  ت�سجيع 
البكالوريو�س والدرا�سات العليا.

ت�سجيع الأن�سطة الالمنهجية التي تعزز �سورة الكلية ومكانتها.

•
•
•
•

•

•

•
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جمل�س الكلية

م�شرفو املختربات

ر�ساد بدران الدكتور  • الأ�ستاذ 
عميد الكلية

اأبو �سفيه  • اأ.د كايد 
نائب العميد 

• الدكتورة لبنى تهتموين
قائم باأعمال رئي�س ق�سم العلوم احلياتية والتكنولوجيا احليوية  

• الدكتور بدر �سالمه
قائم باأعمال رئي�س ق�سم الكيمياء 

العقيلي اأكرم  • الدكتور 
قائم باأعمال رئي�س ق�سم الفيزياء

الدكتور رمزي البدارنه
قائم باأعمال رئي�س ق�سم الريا�سيات

اأبو �ساوي�س • الدكتور م�سطفى 
قائم باأعمال رئي�س ق�سم العلوم الأ�سا�سية امل�ساندة

الدكتور فرا�س عفانه • اأ.د 
ممثل جمل�س ق�سم الفيزياء

• الدكتور ب�سري هديبات
ممثل جمل�س ق�سم الريا�سيات

الغزاوي • الدكتور عبداللطيف 
ممثل جمل�س ق�سم العلوم احلياتية والتكنولوجيا احليوية

الغرايبه زاهر  • الدكتور 
ممثل جمل�س ق�سم الكيمياء

ال�سبيالت • الدكتورة �سبا 
م�ساعد العميد/اأميناً لل�سر

فاطمة عبد الرحمن ال�سوباين
با�سم ر�سيد ن�سراهلل
ح�سني مو�سى غنام

�سويكار يو�سف الب�ستنجي
األء حممود اخلطيب

رنا �سميح بكر
مي�سون تي�سري حرزاهلل

خلود حافظ فار�س
مريفت عيد النجار

منار فوؤاد اأبو جابر
الهام فوؤاد عبداهلل

مرمي حممد ال�سالق
زينب علي املزايده

�سماح �سليمان النمر

االداريون

فنيو املختربات

جنيب �سليمان الفقيه
ابت�سام خلف الزيود

عماد عبد الرحمن العمو�س
بالل عبد نويفع �سديفات

مي عبد الكرمي اخلزاعله
مرمي حمي�سن الزيود

عال �سعد الدين ابو حالوه

عبري حممد اخلطيب
�ساميه فرحان حماد
يحيى علي ال�سيفي

اأيوب حممد الرواجبه

وهيبه حممد القر�سي�سريف علي اخلليفات�سريف عبد الفتاح الرجوب

كلية العلوم
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قسم الرياضيات

 اأ.د و�سفي �سطناوي
ا�ستاذ / اإجازة بدون راتب

 د.رمزي بدر البدارنه
اأ�ستاذ م�سارك/ رئي�س الق�سم

 اأ.د حممد �سر�سك
 اأ�ستاذ

 اأ.د عمر حرزاهلل
 اأ�ستاذ

 د.�سالح العدا�سي
 اأ�ستاذ م�سارك

كلية العلوم

 اأ.د حلمي كتانه
 اأ�ستاذ

 د.اأمري جرب
 اأ�ستاذ م�سارك
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قسم الرياضيات

 د.حممد يا�سني
 اأ�ستاذ م�سارك / اإجازة تفرغ علمي

 د.م�سطفى اأبو �ساوي�س
 اأ�ستاذ م�سارك

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

 د.فرا�س بني اأحمد
 اأ�ستاذ م�سارك

د. ن�سال طاهات 
اأ�ستاذ م�سارك / اإجازة تفرغ علمي

 د.ب�سري هديبات
 اأ�ستاذ م�ساعد

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

 د.حامد عبيدات
اأ�ستاذ م�سارك

 د.اأحمد عدوي
 اأ�ستاذ م�سارك
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قسم الرياضيات

 م.رائد النوتي
مدر�س

 م.خالد الزعبي
 مدر�س

 م.مي�سم اأبو دلو
 مدر�س

 د.عمر ال�سيد
 اأ�ستاذ م�سارك

 د. حممد �سايف 
اأ�ستاذ م�سارك

 د.اإبراهيم اأبو فالحة
 اأ�ستاذ م�ساعد

 د.�سعود ال�سعدي
 اأ�ستاذ م�ساعد

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

 د.حممد املومني
 اأ�ستاذ م�ساعد

 د.تقي الدين �سطناوي
 اأ�ستاذ م�ساعد

 م.الء قدومي
 مدر�س

 م.رانيا �سقبوعه
 مدر�س م�ساعد
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�سهيبان ابو  جميعان  ربه  عبد  ا�سراء 
اب���و �سعيليك ح�����س��ان  م�����س��ل��ح  اف���ن���ان 
اإي������ل������ي������ا م���������س����ي����ل ن������ق������ول ع����ط����ول����ه
ح�������������س������ام ح�����������س�����ن ح�����������س�����ني ب����ل����وط
ح���ن���ني اب���راه���ي���م ����س���ع���دى اجل���ارح���ي
دي�������ن�������ا ع�������اي�������د خ�����ل�����ف ال�������س���ه���ي���ب���ه
را�������س������د ع����������وده ح���������س����ني امل�������س���اق���ب���ه
ال�������غ�������ول داود  �������س������م������ري  ران����������ي����������ا 
ر�����س����اد اح���م���د ق���ا����س���م اب�����و ���س��ع��ي��ل��ي��ك

روع�������������ه ن�����ا������س�����ر �����س����ع����ي����د ح���ن���ف���ي���ه
������س�����ح�����ر ع������ل������ي خ������ل������ف اخل��������وال��������ده
�����س����م����اح زي����������اد ح�����ام�����د ال����ع����ط����اون����ه
����س���روق ل�����وؤي ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ح��م��ادن��ه
������س�����ي�����اء اح������م������د ن����ع����ي����م اخل���ط���ي���ب
ليف ي���������و����������س���������ف  امي�����������������ن  ع���������ب���������ري 
ع�����م�����ر حم�����م�����د م���������س����ط����ف����ى ع����ت����وم
ف���������رح ح���������س����ن ح������ام������د ال������زري������ق������ات

ف�������������������وؤاد �������س������م������ري حم�������م�������د �����س����ب����ح
ل��ي��ن��ا ف�����رح ���س��ل��ي��م��ان اب�����و ���س��ع��ي��ل��ي��ك
حم����م����د ع���ي�������س���ى ع���ق���ل���ه اب����وزي����ت����ون
م�������س���ع���ب ط��������ارق ع���م���ر ال�������س���وط���ري
م��ل��ك ع��ب��د اهلل حم��م��د ع��ب��د امل��ج��ي��د
ن��������ب��������اأ م������ه������ن������د اح��������م��������د ال��������ع��������زام
جن������ي������ب ف��������را���������س ادي�������������ب ي����ا�����س����ني
ال��رب��اب��ع��ه ام�����ني  حم���م���د  ع���م���ر  ورود 
وع����������د ج����م����ي����ل حم������م������ود ع����ل����ي����وات

رزان م�سطفى ح�سني من�سور
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تخصص الرياضياتكلية العلوم
خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

ا���س��ي��ل خ���ال���د ع��ب��د ال���رح���ي���م ���س��ع��الن
ا��������س�������ي�������ل زي����������������اد ح�������������س������ن ������س�����ال�����ح
ام�����اين ع��ل��ي ا���س��م��اع��ي��ل اب����و ال��ر���س��ت��ه
ام�����اين جم����دى ع��ب��د ال���ف���ت���اح م��و���س��ى
ال���ع���ل���ي���م���ات رزق  ن�������وي�������ران  ان������������وار 
امي��������ان خ����ال����د حم���م���د اب������و خ�����س��ره
اي�����ن�����ا������س ع�����م�����اد ����س���ع���ي���د اخل���ط���ي���ب
اي������ن������ا�������س م���������س����ع����ود ع���������وين ال���ب���ن���ا
ج������ه������ان حم�����م�����د ع�����������واد ال�����ع�����رم�����ان
دع�����������اء م������ن������ذر ي�����و������س�����ف ع�����ب�����د اهلل

دمي�����ه ت���وف���ي���ق ي��ح��ي��ى اب�����و ال��ه��ي��ج��اء
دي�������ن�������ا ن�����ب�����ي�����ل �����س����ل����ي����م ال���������س����ري����ف
رح�����م�����ة حم����م����د ع����ب����د ال�����زوي�����دي�����ن
رغ����د ع��ب��دال��غ��ن��ي م�����س��ط��ف��ى ���س��رح��ان
رن�����������ا خ�������ال�������د ح��������م��������دان ال����ب����ن����ي����ان
رن��������ي��������م ف��������ال��������ح رج������������ا ال���������س����ك����ج����ي
اب����و ���س��ايف روان ح�����س��ن ع��ب��د امل���ه���دى 
رمي��������������ا ����������س���������الح حم�������م�������د ه����ن����ي����ه
�سمره اب���و  اهلل  ع��ب��د  ج����واد  �سل�سبيل 
ع��ب��د اهلل حم���م���ود ���س��ال��ح ال�����س��ري��ف
ع����م����ر ح�������س���ن ح�������رب ال���ل�������س���ا����س���م���ه

ال��ك��رمي حم��م��ود اجل���رادات عمر عبد 
ف�����اط�����م�����ة م�����������ازن ع�������ب�������داهلل ق���ا����س���م
ف���اط���م���ه حم���م���د ي���و����س���ف ال���ع���وام���ل���ه
ف��������رح ف�����خ�����رى ت���ي�������س���ري ال����ق����رع����ان
لن��������ا ع���������س����ام م�������س���ط���ف���ى ح���ول���ت���ه
ل�����ي�����ث ن�����ب�����ي�����ل ح�����������س�����ني اب����������و ����س���ل���ه
ل���ي���ن���ه رات��������ب م�������س���ط���ف���ى ع���رم���و����س
ن����������وره ح����اب���������س م������زل������وه ال���ق�������س���اه
ي����ا�����س����م����ني ع�����اط�����ف ج����م����ي����ل ع��ي�����س��ه
ي�������������زن ف���������ري���������د حم�������م�������د ع����ي���������س����ى

يا�سمني احمد عبد اهلل العمري حنني با�سل حممد ابو احمد
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ا�سراء حممد نواف حممد �سعيد تيم
ام������������اين ع������م������اد اح������م������د ال�����������س�����ادق
اي����ه����اب ي���و����س���ف حم���م���د اب����وحم����ارب
ج�������م�������ال اح�������م�������د حم�����م�����د ال�����ق�����ي�����ام
ج��������واد الم��������ري زي��������اد ج��������واد ح��ج��ري
ح�����س��ه ح��م��د اهلل ���س��ل��ي��م��ان ال��دع��ج��ه
ي��ا���س��ني اب����راه����ي����م  ع���ب���د اهلل  ح����م����زه 
دي��������ن��������ا وائ���������������ل ج��������ربي��������ل ع����ث����م����ان
رغ�����������د حم������م������د م������و�������س������ى خ���������س����ان
ره�����������ف جم�����������دي ط�������ال�������ب م�������س���ع���د
ال�������س���ي���خ ع������������واد  اهلل  ع�����ب�����د  روان 

امل�������س���اق���ب���ه اهلل  ع����ب����د  ح����م����د  روع���������ه 
�سندي اب���و  ال���ق���ادر  ع��ب��د  ري��ا���س  روؤى 
�����س����اج����ده ن����اي����ل غ����دي����ف����ان ال��ع��ك��م��ه
اخل�سراوى الرحيم  عبد  خليل  �ساره 
������س�����ح�����ى ج��������رب خ�����ل�����ي�����ل اب�����������و ����س���ل
ع����ث����م����ان م�������س���ل���ح ������س�����امل ال������ع������ودات
ع��دن��ان ع��ط��ا اهلل ���س��ي��ف اهلل اجل��ب��ور
ع��������ن��������ود غ����������������ازى ع�������ي�������د اجل�������ب�������ور
قطرالندى ا�سماعيل احمد ابو جامع
حم����م����د ري������ا�������س ف�����ري�����د اب��������و زي���ن���ة
حم�����م�����د ع�����م�����ر ي�����ع�����ق�����وب ال����ف����ق����ه����ا
م����������رام اح�����م�����د حم����م����د ال�������زواه�������ره

ال������ع������ودات ح����م����د  اهلل  ع����ب����د  م�������رمي 
م������������الك ط������������الل اح��������م��������د ع�����و������س
م������ن������ى ������س�����ب�����ح ������س�����ع�����ي�����د ال��������ع��������واد
م����ه����ن����د حم�����م�����ود ع������ب������داهلل ك���اف���ي���ة
م������وؤم������ن اح�����م�����د ����س���ع���ي���د ال���ع���و����س���ي
ن����ان���������س����ي ع�����م�����اد ح���������س����ن ال������س�����رمي
ن���������������ور غ������������������ازى �������س������ع������د ع�����ي�����ا������س
ه����دي����ل ج����ربي����ل حم���م���د اب������و ���س��ام��ه
خ���ل���ي���ل داوود  حم������م������د  ه��������دي��������ل 
ه����دي����ل حم����م����د ط����ال����ب امل����خ����زوم����ي
ال�������������س������وري ط���������ه  ح���������م���������وده  ولء 

ايه وليد حممد القوا�سمي ا�سيل م�سطفى جني حمدان

حممود فرج حممود علقمتوجان ع�سام لطفي حممد يا�سمني منت�سر نظمي ع�سافدانا اني�س ا�سماعيل ا�سماعيل
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كلية العلوم

قسم الفيزياء

 اأ.د جمال اجلندي
اأ�ستاذ

 اأ.د وائل �سالح
اأ�ستاذ

 اأ.د ر�ساد بدارن 
اأ�ستاذ

 اأ.د.فرا�س عفانه
اأ�ستاذ

 اأ.د حممد ال�سغري
اأ�ستاذ

د.عبد اخلالق ال�سمادي
اأ�ستاذ م�سارك / اإجازة بدون راتب

 د. �سرحبيل اليون�س 
اأ�ستاذ م�سارك

 د.�سفيه حما�سا
اأ�ستاذ م�سارك / اجازة تفرغ علمي

 د. اأكرم العقيلي
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم
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كلية العلوم

قسم الفيزياء

 د. طارق العبداهلل
اأ�ستاذ م�سارك / اإجازة تفرغ علمي

 د. معاذ ال�سطناوي
اأ�ستاذ م�سارك

 د. فرا�س الدويري
 اأ�ستاذ م�ساعد

 د. عادل �ساهني
 اأ�ستاذ م�ساعد

 د.زياد خطاري
 اأ�ستاذ م�سارك

 اأ.د �سالح العمري
 اأ�ستاذ 

  د.قا�سم الزعبي
 اأ�ستاذ م�ساعد

 د. نبيل الأقط�س
اأ�ستاذ م�ساعد

 د. �سفيان حممد النمرات
 اأ�ستاذ م�ساعد

 م. اأن�س الرياحي
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

 م. غادة ال�سيد
 مدر�س م�ساعد

م. اياد الهقي�س
مدر�س م�ساعد / اإجازة بدون راتب

 م. منار العبيد
مدر�س م�ساعد

 د. غ�سان النعوا�سي 
اأ�ستاذ م�سارك / اجازة تفرغ علمي

 د. مفيد املغربي
اأ�ستاذ م�سارك
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الزبن الروي�سد  فنخري  حممد  ا�سيل 
ب����ي����ان م����اج����د ����س���ب���ح���ي ال���ع���وا����س���ره
ح���������س����ن ف�����ا������س�����ل ح���������س����ن ب���ط���اي���ن���ه

رع����د حم��م��د خ���ري ع��م��ر اب����و ال��ذه��ب
�������س������ايل م������وف������ق اك�����������رم اب���������و ����س���ن���ب
ط�����ارق اح���م���د ع��ب��د ال���ك���رمي ال��دي��ك��ه
عبد القادر عبد ال�سالم حممد الداودى

ف��������رح ع�����زم�����ي م����و�����س����ى ال�����وري�����ك�����ات
مل���ي���اء حم��م��د ع��ب��د اخل���ال���ق اب����و ع���زام
ه�����������س�����ام ذي���������ب حم�����م�����د ال�������س���ل���ط���ي
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اح��م��د ف��ائ��ق ع��ب��د اجل�����واد اب���و �سمك
ا���س��الم عبد ال��ك��رمي اح��م��د اب��و �سليح
احل�ساميه عبداللطيف  اح��م��د  ب��ت��ول 

ب�����ت�����ول ال�������س���ب���ت���ي ع���������ارف اب����راه����ي����م
دي������ال ع���م���اد ع���ب���د احل���م���ي���د ا���س��ب��ي��ح
ره����������ام ك�����م�����ال ي����و�����س����ف احل����ان����وت����ي
�����س����ح����اده ذي��������ب  حم����م����د  اهلل  ع����ب����د 

مل�����������ى غ�����������������س��������ان ح���������������امت ������س�����اه�����ني
ه������ب������ه ب������ا�������س������م حم������م������د ال����ر�����س����ي����د
وع�����د ي���و����س���ف ذي�������اب ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف

عماد �سالح عوده ابو حماد خالد يو�سف حممود م�سطفى
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�سمحان اب��و  ابراهيم  �سامي  ابراهيم 
ا�����س����ام����ه ف���ي�������س���ل ج����ربي����ل ال����دق����ور
امي���������ان ا������س�����ام�����ه غ���������ازي احل���������واري
ت�������س���ن���ي���م خ����ال����د م�������س���ط���ف���ى ح�����س��ني
ت����ي����م����اء م�����ن�����ور ع����ل����ي ال���������س����خ����ات����ره
ح��م��زه ���س��ال��ح ع��ب��د ال��ع��زي��ز اخل��وال��ده
ح����ن����ني خ�����ال�����د ����س���ب���ح���ي ال���ت���م���ي���م���ي

دان�������ي�������ه حم�����م�����د اح������م������د ال����ك����ن����دى
رب������ى ح�������س���ن ع���ب���د ال�����ق�����ادر ال����زغ����ول
ال���ق���ري���ن���اوي ع����ب����داهلل  ي���و����س���ف  رىل 
������س�����م�����ي�����ه ول�������ي�������د حم�������م�������ود ع�����م�����ار
����س���ف���اء ع�����زت ���س��ل��ي��م��ان ب���ن���ي م��ل��ح��م
عبدالرحمن حممود عبداحلميد ال�سليبي
ف���اي���ز ����س���الم���ه م���ر����س���ي ال�����س��راح��ني
ل����������وؤي امي��������ن �����س����ل����م����ان امل�����������س�����اروه

م����اج����د ي���ح���ي���ى اح����م����د اب������و ���س��م��ي�����س
جم���د ج���ه���اد ع��ب��د ال���رح���م���ن ���س��ع��ب��ان
حم�����م�����د �����س����ع����ي����د حم�����م�����د ع���ي�������س���ى
ه�����دي�����ل ح����اب���������س ع���������وده ال����ف����واخ����ره
ه���دي���ل حم���م���ود م�����س��ط��ف��ى حم��م��ود
وج�������دان حم���م���د حم���م���ود ال����زواه����ره
ي������������������ارا ه��������������اين �������س������ل������ي������م ق����ن����ع����ري

حممود حممد عايد الزعبيحممد ايوب احمد ابو غزاله يو�سف يعقوب زكي الدرينيحممد كمال مطلق ال�سريف
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كلية العلوم

قسم الكيمياء

 اأ. د. اأحمد اأبو �سمله
اأ�ستاذ

اأ. د. حمزة عبداحلليم 
اأ�ستاذ

اأ. د. جمال �سويلح
اأ�ستاذ

اأ. د. عدنان اأبو �سرة
اأ�ستاذ / اجازه بدون راتب

 د. بدر �سالمه
ا�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

اأ. د. مو�سى الربغوثي
اأ�ستاذ

اأ. د. كايد اأبو �سفيه
اأ�ستاذ
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د. اأمين عي�سى
اأ�ستاذ م�سارك

د. يحيى الدق�س
اأ�ستاذ

اأ. د. مو�سى النعيمي
اأ�ستاذ / اإجازة تفرغ علمي

د. حممود �سنجق
اأ�ستاذ م�سارك

م.�سامر حمزه
مدر�س

د. نايف اجلعار
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ �ساعد

د. عاكف احلميديني
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ �ساعد

د. اأ�سماعيل الف�سو�س
اأ�ستاذ م�سارك / اجازه بدون راتب

كلية العلوم

قسم الكيمياء

اأ. د. اأجمد ال�سيخ 
اأ�ستاذ
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د. جمال داود
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبداهلل �سالح
اأ�ستاذ م�سارك / اأجازه بدون راتب

د. عالء اأفتيحه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. جعفر عبدالغني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. زاهر الغرايبه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ماجد �ستيوي 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. هاجم بطاينه
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ �ساعد

د. لبنى روا�سده
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فداء القي�سي
حما�سر متفرغ

م.ندى ال�ساخن
مدر�س م�ساعد

كلية العلوم

قسم الكيمياء

م. منال البزور
مدر�س م�ساعد

م. اإينا�س نبيه
مدر�س م�ساعد
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تخصص الكيمياءكلية العلوم
خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018

اب����ت����ه����ال ع���ب���دال���ف���ت���اح حم���م���د ف����راج
اح�������م�������د ������س�����م�����ري ع��������دن��������ان �����س����ال����ح
ا�������س������راء ع����م����ر حم����م����د اب�������و ����س���ب���اح
ا�����س����م����اء �����س����ه����وان حم����م����ود ����س���ه���وان
ع���ق���ل حم�������م�������ود  م���������س����ط����ف����ى  الء 
امي���������ان ����س���ل���م���ان م����ه����ي����دي ال���ن�������س���ر
امي����ان ع��ب��د احل��ك��ي��م حم��م��ود ���س��ع��اده
امي�������������ان حم�����م�����د حم�������م�������ود ع����ج����اج
ب�������������راءه م�����ع�����ن مم�����������دوح الخ������ر�������س
ب�������ي�������ان حم�����������س�����ن ح�����������س�����ني م�������س���ل���م

دان��������������ا ا����������س���������رف ح�������ام�������د ������س�����ع�����اده
ال�����ه�����ادى ع����ب����د  ����س���ع���ي���د  ل���������وؤي  رمي 
العايدى اخل��ال��ق  عبد  فتحي  �سلمان 
������س�����ريي�����ن اح������م������د حم�����م�����د �����س����ع����اده
�����س����ريي����ن ع����ل����ي ع����م����ر اب��������و ع���ط���اي���ا
ع�������ري�������ن ن�����ع�����ي�����م ح���������س����ن����ي ح�������س���ني
ع�������ل�������ي�������اء ق�������ا��������س�������م ع�������ل�������ي ال������ع������ر
غ��������ي��������داء ع����������ديل �����س����م����ي����ح ع���ي�������س���ى
ف����������������رح خ����������ال����������د حم��������م��������د ب������ن������ات
م�������اج�������ده ن������ه������ار حم�����م�����د ال������ف������روخ

حم�������م�������د من����������ر حم�������م�������د ع�������������دوان
حم�����م�����د ول������ي������د ع�������ب�������داهلل ا����س���ب���ي���ح
حم��������م��������ود غ���������������ازى ع������ل������ي حم���م���د
م������رام وائ������ل حم���م���د ع���ب���د ال��رح��م��ن
ن�����ادي�����ن حم����م����ود �����س����امل ال����زع����اري����ر
ن���ور ال��دي��ن ي��ا���س��ر ح�سني اب���و ���س��رور
ن����������������وران ح�����������س�����ن و�������س������ف������ي در���������س
ه����دي����ل غ��������ازى اب�����راه�����ي�����م ال���ك���ي���ايل
ه�������دي�������ل ول�������ي�������د ف��������������واز ال�����زع�����ب�����ي
ال�����ع�����ن�����زي م������ر�������س������د  ��������س�������امل  ولء 

دينا مازن عبد الكرمي فوده
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تخصص الكيمياءكلية العلوم
خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

اح��������م��������د حم������م������د ح�����������س�����ن ح���م���ي���د
�ساوي�س ابو  القادر حممد  ا�سراء عبد 
ا��������س�������راء ول�����ي�����د ي����و�����س����ف ����س���ت���ي���وي
اي��������ات اب����راه����ي����م ر����س���ي���د ال���ع���ت���اي���ق���ه
ال���ق���دوم���ي ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  ع���م���ر  اآلء 
اآي�����������ه ع�����م�����ر ع�����ب�����د ال������ع������زي������ز غ����ن����ام
ب�������س���م���ه ����س���ل���ي���م حم����م����د ال����ربي����ق����ي
ب�������������س������رى ام������������ني ف�����������س�����ل خ�������س���ر

ب����ي����ان ت���ي�������س���ري ح�����م�����دان ب���ن���ي خ���ال���د
ت�������ه�������اين رج�����������ا خ�����ل�����ي�����ل ال�����ب�����ج�����ايل
ح����م����زه ر������س�����وان حم���م���د ال���ث���واب���ي���ه
دب�������������س داود  خ����������ال����������د  ح��������ن��������ني 
دي����������ن����������ا ع��������ل��������ي ك����������ام����������ل ال������������الل
ال���ق���واق���ن���ه اهلل  ع���ب���د  رغ������د حم���م���د 
ع���ي���اد احل����م����ي����د  ع����ب����د  ع����ل����ي  روان 
ال��راع��ي ال��ل��ط��ي��ف  روان م�����روان ع��ب��د 

زي�����������������د اح�����������م�����������د ام�����������������ني ح�����������س�����ن
��������س�������اره ن������ه������اد حم�����م�����د اب���������و ح����ن����ان
�����س����ام����ي حم����م����د اح�����م�����د ال����ول����ي����دى
���������س��������وزان ب�����������س�����ام ف�����������واز ال����ع����م����رى
������س�����روق ����س���ل���ي���م���ان ������س�����امل امل���ل���ط���ع���ه
�����س����ف����اء ح�������امت �����س����ال����ح ال�������س���ع�������س���اع
ع������ام������ر حم������م������ود ي�����و������س�����ف ع���ل���ي���ان
حم����م����د ع�����اط�����ف خ����ل����ف امل�������س���اق���ب���ه

نوال احمد م�سطفى ذيابحممد علي حممود جراد

براءه هالل عبد احلليم اخلوالده اإ�سراء يو�سف عامر عبد اهلل

حممود عبد اهلل ح�سن عو�س

فايز ن�سال فايز ابو عنزه حممد زهدى عبد الفتاح العتال�سريين �سادق حممد ابو جلود

وفاء ح�سني نايف �سالمه
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تخصص الكيمياءكلية العلوم
خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

حم������م������د وائ���������������ل اي���������������وب م����و�����س����ى
م�����������رح خ�������ال�������د رج�����������ب م�������س���ط���ف���ى
م����ي���������س م�����و������س�����ى ������س�����ع�����ب�����ان ال����ب����ن����ا
م�����ي�����������س ن������ا�������س������ر حم������م������د ح���ب���ي���ب

جن������������اح ج�������م�������ال ح�����������س�����ني ب������������دران
ن������رم������ني خ�������ل�������دون حم�����م�����د ����س���م���ور
ه������ب������ه ���������س��������الح ح�����������س�����ن الل������ف������ي
ه���ب���ه ن����اي����ف ا����س���م���اع���ي���ل اب��وط��ع��ي��م��ه

دب�������������س داود  خ���������ال���������د  ه���������دي���������ل 
ه���ال ن���اج���ي ع��ب��د ال���رح���م���ن ال�����س��ي��ب��ي
وع����د ع��ب��د ال���ك���رمي خ���ال���د حم��اف��ظ��ه
ي���و����س���ف خ����ال����د م���و����س���ى ال���ق���ط���ن���اين
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تخصص الكيمياءكلية العلوم
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

بل�سان يا�سر حممد اجلراجره

عزيزه �سعيد احمد هما�س

عبد اهلل مهند عزت جرادات

هبه رجب �سعد الدين املنفلوطي

الء عبد عبد اهلل جامو�س افنان عزام خليل ابو عزام

بتول عماد ربيع امامامنه امني احمد ابوغازي اآمنه حزم حممد امني ال�سمادي

رامز �سعيد يو�سف ابو �سهيل

مرح وقار حممود حمدان

عبدالرحمن حممد منيزل ال�سرحان

هديل حممد خالد ابوهالل
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تخصص الكيمياءكلية العلوم
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

اح��������م��������د ع���������������ادل اح��������م��������د ����س���ي���ح���ه
احمد عبدالكرمي عبدالرحمن امل�سطفى
ادي�����������ب غ������ال������ب ادي�����������ب اب���������و ج����اب����ر
ا���������س��������راء حم������م������ود ف�����������وزى اع���ب���ي���د
ا��������س�������ع�������د ع�������������ديل ا��������س�������ع�������د �����س����ب����ح
ا�������س������م������اء حم�����م�����د جن�����ي�����ب ب���ي���و����س
ا������س�����ي�����ل اجم����������د ح�����������س�����ن ������س�����ح�����اده
ا����س���ي���ل م����وؤي����د حم����م����ود ع����و�����س اهلل
ا�����س����م����اع����ي����ل حم�����م�����د  ن������������واف  الء 
اجم������������د ع��������ام��������ر ف������ه������د ال������س�����ع�����د
ان���������������س حم�������م�������ود حم������م������د �����س����الح
ب��������راءه حم���م���ود ���س��ل��ي��م��ان م�����س��اق��ب��ه
ب�������س���رى رم������زى ع���ط���وه اب�����و غ��ل��ي��ون
ت�������س���ن���ي���م رائ����������د حم����م����د ������س�����رباوي
ت�������س���ن���ي���م م���ن���ت�������س���ر حم����م����د حم��م��د
ح������������ازم خ������ال������د ح���������س����ن ال���ن���ع���ي���م���ي
ح�����س��ام ال���دي���ن حم��م��د ع��ي��د ال��ع��ف��اوي
ح����م����زه ع��������ارف ف���������اروق ال���ف���رج���اين
رام���������ا مم���������دوح ����س���ع���ي���د ع���ب���دال���ن���ب���ي
حليوه اب���و  اب��راه��ي��م  ا���س��م��اع��ي��ل  رزان 

ال��ع��ل��م��ي ث����اب����ت  حم���م���د  ع���م���ر  رزان 
رغ��������������د ج���������ه���������اد اح���������م���������د ن�����ا������س�����ر
رغ�������������د ��������س�������اف�������ع حم�������م�������د ع�������ب�������اده
رغ��������د �������س������رار حم�����م�����ود الط�����ر������س
رغ���������د ع����ي���������س����ى ع�����ب�����ا������س ال���ع���ب�������س���ي
رم�������ا��������س ري�������ا��������س حم�����م�����د حم���م���د
ره�������ف ح�������س���ن ا�����س����م����اع����ي����ل ن�������س���وان
ره����������ف �����س����ل����ي����م����ان ع�����ق�����ل ال�����دي�����ك
ال���������س����ان����ع ع�����ط�����ي�����ه  داود  روان 
روي�������������دة ادي�����������ب ع�����ب�����ا������س دراو��������س�������ة
اب�����و ���س��ع��ي��ل��ي��ك رمي ث���ام���ر ع��وي�����س��ه 
����س���ل���ي���م اب�����������و  ع������ل������ي  حم������م������د  رمي 
زي����������������د اح����������م����������د ع�������������������زات اجل��������رب
زي���ن���ب ع����ب����داهلل ح�����س��ني ال�����س��ي��اح��ني
����س���ج���ا ع�����ب�����ده حم�����م�����ود اب��������و م��ل�����س
�����س����ج����ى ول������ي������د ح���������س����ن ال���ت���م���ي���م���ي
املراعبه ع��و���س عبد احل��اف��ظ  ���س��روق 
������س�����روق حم���م���د ق���ا����س���م ال���ع���وا����س���ي
����س���ه���د ب���������س����ار حم����م����د اب��������و ف���ن���ون���ه
�����س����ح����ى ن����������زار اح�����م�����د ال����ع����و�����س����ات

ط�����������ارق ف����ي���������س����ل حم�����م�����د اع�����ومي�����ر
ع��ب��د اهلل خ���ال���د حم���م���ود ال���رتت���ورى
اب���راه���ي���م �����س����ح����اده  ول����ي����د  ع���ب���د اهلل 
ع����ب����داهلل حم���م���د م�����س��ط��ف��ى خ����روب
ع����������ال ج���������ه���������اد زه��������������ري امل�������������س������ري
ع��������الء ج�����اب�����ر ح���������س����ني احل������داي������ده
ف��اط��م��ه حم��م��د اب���راه���ي���م اب����و ري��ا���س
ف����ي����ن����و�����س ن���������س����ال ف���������وزي ح����م����دان
ل�����ي�����ث ج�����������واد م�������س���ط���ف���ى ����س���ع���الن
ل�����ي�����ن�����ا خ��������ال��������د اح��������م��������د ح������م������دان
ل���ي���ن���ا حم���م���د ن����اج����ي ن����اف����ع ال�����س��ل��ب��ي
م���������ال���������ك ب��������������الل ن������ب������ي������ل �������س������الح
حم�����م�����د �����س����م����ري ري�������ا��������س ال���ن�������س���ر
ابو قطام الرحمن ح�سن  عبد  حممد 
حم�����م�����د ه����������اين حم�����م�����د امل����وم����ن����ي
م��������رام ن����ا�����س����ر ع����ل����ي����ان ال�������س���ب���ي���ك���ات
م�������رح حم����م����د وه����ي����ب ع��������ارف ����س���در
ن���ور ال��ه��دى ي��و���س��ف ف��ه��اد ال��ع��ظ��ام��ات
وع�����������د خ�����ل�����ي�����ل ي�����������س�����ر اب�����������و ح������رب
ي����و�����س����ف ا�����س����م����اع����ي����ل خ���ل���ي���ل غ��ن��ي��م
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كلية العلوم

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

د.عبد اللطيف الغزاوي
اأ�ستاذ م�سارك

د.�سليم عبد الرحمن
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. علي الكرمي
اأ�ستاذ / نائب رئي�س اجلامعة

د. لبنى تهتموين
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

د.�سامل املالول
اأ�ستاذ م�سارك

د.مهند م�ساعده
اأ�ستاذ م�سارك

د.ع�سام قني�س
اأ�ستاذ م�سارك 

د.رنا الدجاين
اأ�ستاذ م�سارك

د.حممد اأبو ديه
اأ�ستاذ م�سارك / اأجازه بدون راتب
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كلية العلوم

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

م.رجاء اأبو عيده
مدر�س

م.نبيل مدلل
مدر�س

م.عبري فريج
مدر�س

م.ي�سرى ب�سي�سو
مدر�س م�ساعد

م.�سروق جرادات
مدر�س م�ساعد

اأ. د. خالد اأبو التني
اأ�ستاذ

د.بيان حممد اأبو غزاله
اأ�ستاذ م�سارك

د حممد وديان
اأ�ستاذ م�سارك

د.�سبا �سبيالت
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سفيان ال�سهابي
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأروى قاقي�س
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

م.ن�سرين عبد اهلل
مدر�س م�ساعد

م. حنان العبيد
مدر�س م�ساعد
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيويةكلية العلوم

تخ�ص�ص العلوم احلياتية

اري������������ج ع�����ل�����ي حم������م������ود ال��������غ��������زاوي
امي�������������ان ح���������س����ن����ي ج�����م�����ي�����ل ح�������س���ن
ف���ار����س ح�سونه ال���وه���اب  امي����ان ع��ب��د 
ه��دب��ه اب�����و  ا���س��م��اع��ي��ل  غ�������س���ان  روان 

زي����������د ن�����ا������س�����ر حم�����م�����د ال���ع���ب�������س���ي
����س���ري���ف���ه ي���ع���ق���وب ج���م���ع���ه امل����ه����داوى
ع����������الء �����س����ل����ي����م����ان حم�����م�����د م����ل����وح

ف���������داء ع����ب����د امل����ج����ي����د ع����ط����ا ح�����س��ني
ح��م��د ال����رح����م����ن  ع���ب���د  ي���و����س���ف  لرا 
جم��������د اح�������م�������د ي������و�������س������ف �����س����دق����ه
ن�������������ور ب���������������س�������ام ه�������ا��������س�������م ع�����������س�����اف

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيويةكلية العلوم

تخ�ص�ص العلوم احلياتية
خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

بلبل ال��ك��رمي  عبد  علي  حممد  ب���راءة 
دمي�����������������ا م���������ن���������ري اح�����������م�����������د زي�������������ود

ال�سوفيني ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ع��ل��ي  ع��ري��ن 
م���������رمي م������اه������ر م�����و������س�����ى ع�����ب�����د اهلل

ن�������������������داء ع��������ل��������ي حم��������م��������د ح����م����ي����د
ه���������ب���������ه غ�������������������س���������ان ال���������������س�������ل�������م�������ان

�ساره قا�سم حممد الطرب بيان زياد يو�سف �ستيوي
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيويةكلية العلوم

تخ�ص�ص العلوم احلياتية
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

ورده حممود احمد قطو�ستال ريا�س لطفي جرادات ر�ساد يو�سف ابراهيم العجلوين

اي�����������ه ع������م������ر اب��������راه��������ي��������م ح����ي����م����ور
ج�����ن�����ان ع�����م�����اد اب������راه������ي������م م��������رزوق
ح���������ال ع�������������س������ام حم��������م��������ود ع�����و������س
دان�����������������ا خ���������ال���������د حم�������م�������د ك�����ن�����ع�����ان
ح�������س���ني حم�����م�����د  اهلل  ع�����ب�����د  رغ����������د 
ال�����ب�����واب اهلل  ع����ب����د  ي����ع����ق����وب  رن�������ني 
روان م��روان حممد زين الدين را�سد

ال����وه����اب ع���ب���د  اح����م����د  ف���������وؤاد  روؤى 
����س���دي���د دروب�������������ي  اهلل  ع������ط������ا   رمي 
ال�����ن�����ج�����ار ح�����ل�����م�����ي  جم�������اه�������د  رمي 
زي����������د ان������������ور حم�����م�����د اب����������و ال�����ف�����ول
زي����������د خم�����ل�����د ع������ب������ي������دان اجل�����ب�����ور
�����س����ج����ى ع����م����ر ع����ل����ي ع����ب����د ال����������رزاق
�����س����م����اح ن����ا�����س����ر ����س���ل���ي���م���ان ع���ك���وب���ه
����س���ه���د م�������س���ط���ف���ى ج���م���ع���ه ن���ب���اب���ت���ه

م������������رار حم��������م��������د  رب����������ح����������ي  لرا 
م���ال���ك حم���م���د ���س��ل��ي��م��ان احل���وامت���ه
م���������رمي م������اه������ر م�����و������س�����ى ع�����ب�����د اهلل
ه�����������دى ح���������س����ن����ي ف�����������س�����ل ط������ب������ازه
ه��������دي��������ل ع��������ن��������اد �������س������اه������ر حم���م���د
ال���ب���ي���ارى ال���ف���ت���اح  ع���ب���د  خ���ال���د  ولء 
ي����ا�����س����م����ني ع����ل����ي اب�����راه�����ي�����م ح���ج���اج
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اح�������م�������د امي����������ن م�����و������س�����ى الع����������رج
ا�������س������راء اب�����راه�����ي�����م خ����ال����د ال��ن��ق��ي��ب
اي�����ات ���س��اك��ر ع��ب��د ال���رح���م���ن ح��م��دان
امي���������ان حم����م����د ج���م���ي���ل ا����س���م���اع���ي���ل
ح�����م�����زه ب���������س����ام ي����ون���������س ج���رج���ي�������س
دان������ي������ه ب��������الل ح���������س����ني اب��������و ه����الل
دي�����������������ال ع�������ل�������ي خم�������ل�������د ال���������رق���������اد
دي�������������ال حم�����م�����د ع�����ل�����ي ال�����رف�����اع�����ي

������س�����م�����اح اي������������اد �����س����ل����ي����م م������ه������داوى
���س��ه��د ع���ب���د ال���ن���ا����س���ر ع���ل���ي ا���س��ت��ي��ت��ي
����س���ي���م���اء ف���������وؤاد ج���م���ع���ه ع���ب���د ال���ع���ال
��������س�������ف�������ا ا����������س���������ام���������ه احل����������ري����������ري
ع��ب��دال��رح��م��ن ���س��امل ���س��ل��م��ان ال��ب��ل��وي
ع�����ث�����م�����ان را��������س�������م ع�����ث�����م�����ان ال���ف���ل���ن���ه
ع������ري������ن �����س����ل����ي����م����ان ط�������ه امل�����ه�����اي�����ره

غ����������رام ع����������واد �����س����ي����ح����ان ال���ع���ي�������س���ى
ف�����رح ����س���الح ال����دي����ن ����س���ام���ي ظ��اظ��ا
حم���م���د اب����راه����ي����م ف�����ار������س ال���ط���اه���ر
�سباحني ال��رح��ي��م  عبد  خ��ال��د  حممد 
عواد عيال  الرحيم  عبد  العبد  م��رمي 
ن���������ادي���������ن راف���������������ت حم������م������د خ���ل���ي���ل
ال���ع���ل���ي اهلل  ع����ب����د  ع������دن������ان  ن������ادي������ن 
ن�������������ور ق�������ا��������س�������م اح���������م���������د �����س����ب����ي����ح

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيويةكلية العلوم

تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيويةكلية العلوم

تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

اب�����ت�����ه�����ال حم�����م�����د اح������م������د م���ق���اب���ل���ه
ا�������س������ام������ه اح�������م�������د ع�������������ادل ح�������س���ني
اإي������ن������ا�������س حم�����م�����د ح���������س����ن ح�������س���ني
ج���م���ان���ه حم���م���د ع���و����س ب���ن���ي ع��ي�����س��ى
دن����ي����ا ن�������زار ع���ب���د ال���رح���ي���م ال�����س��ل��ب��ي

ره�������������ام ه�����������اين ي�����ح�����ي�����ى ع����وي���������س����ه
����س���ف���اء م����اج����د م���ه���ن���ا احل���را����س���ي�������س
�سريين حممد عطيه عبداحلفيظ اجلعربى
ع��������������ز ب���������ا����������س���������م ام������������������ني ������س�����ن�����ك
غ�������دي�������ر م���������س����ط����ف����ى ع�����ب�����د ب����دي����ر
مل������ي�������������س ح������������������ازم حم�������م�������د اي�����������وب

ل��ي��ن��ا حم���م���د ن�����ور غ���ال���ب احل������وراين
م���������������رح خ����������ال����������د ج����������م����������ال ع��������الن
م��ن��ى ع��م��ر ع��ب��د احل���اف���ظ اخل��الي��ل��ه
ن������دى ح�������س���ن حم���م���د اب������و ارم���ي�������س
ن��������������ور ام��������������ني ع������ط������ي������ه �������س������ح������اده

هيا نظام احمد من�سور
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ا�����������س����������راء ح�����������س�����ن ث�������اب�������ت �����س����ال����ح
ام��������������اين غ�������������س������ان خ�����ل�����ي�����ل ح�������س���ن
ام���������������اين وائ���������������ل ف������������رج ال�����ع�����م�����رى
ام������ن������ه ع�����ل�����ي ح���������س����ن ب�����ن�����ي خ����ال����د
اأم��������������اين ج����م����ي����ل م�����و������س�����ى ع����و�����س
ب�سرى حممد ر�سول حممود الغواين
ح�������ن�������ان اح�������م�������د خ������ل������ف م�����ل�����ك�����اوي
ح������ن������ني حم��������م��������ود ح�����������س�����ني زاي���������د
دع�����������اء ع�����������واد ع�����������وده ال����غ����وي����ري����ن
ران������ي������ا �����س����م����ري اح�����م�����د اب��������و ���س��ع��ل��ه
رائ������د ي���و����س���ف اب����راه����ي����م ال��ع��ج��ل��وين
رغ�������د اب�����راه�����ي�����م ح���ك���م���ت احل�������س���ان

ره�����������ف ��������س�������الح اح�������م�������د ال���������س����ي����خ
ره��������ف حم�����م�����ود �����س����ي����د اب��������و ���س��ن��ب
الغني ع��ب��د  ال��غ��ن��ي  ع��ب��د  ح�����س��ن  روؤى 
����س���اره ا����س���ام���ه ط���ال���ب ن��ا���س��ر ال��دي��ن
�����س����اره ن������ادر ع���ب���د ال���ع���ف���و اب�����و ال���وف���ا
������س�����ن�����اء خ������ال������د حم������م������ود ح�����م�����دان
عبداهلل في�سل عبداهلل ابو عوي�س العجارمه
ع���م���ر ج���ا����س���ر اح����م����د ب���ن���ي ���س��الم��ه
ع����م����ران ا����س���ن���در ب�����الل ال�����س��ي�����س��اين
غ����ي����ث ع���������س����ام غ�����ال�����ب ال����ك����راد�����س����ه
غيداء حممد فتحي حماده الق�سماين
ف������ار�������س ف����ت����ح����ي ف������ار�������س ال����ط����اه����ر

ف�����������رح حم������م������د �������س������ال������ح ������س�����ح�����اده
ل���ي���ايل ع��ب��د ال����ق����ادر ف������اروق ح��م��دان
جم������د حم�����م�����ود م����و�����س����ى احل���ل���م���ان
حم����م����د ه���������س����ام ع��������وين غ������ران������دوق
م�����رمي ع����دن����ان حم���م���د اب�����و ع��ري�����س
ن����داء ا���س��ام��ه حم��م��د خ���ريى قرم�س
ن�������دى ا�����س����ام����ه اح�����م�����د اب���������و  م������ازن
ن�������دى ع����ب����د ال������ق������ادر حم����م����د ج�����رار
ن������������ور خ��������ال��������د ح�����������س�����ن م�����ل�����ك�����اوي
ه�������ي�������ا ه�������������الل اح��������م��������د امل��������وق��������ده
وع�����������د ��������س�������امل ن�����������������وران اجل����ه����ن����ي
وف��������اء ي���ح���ي���ى اب����راه����ي����م ال����ر�����س����دان

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيويةكلية العلوم

تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

اريج حممد �سبحي يحيى م�سوده

زينه حازم حممد خالد امري�س

ا�سيل ابراهيم عبد العزيز املدهون

�سناء انور عو�س اهلل الطويل

ا�ستربق نا�سر حلمي حممد

�سايل �سامل عبد العزيز م�سلم

رمي حممد عبدالكرمي املومني

فرح امني عارف طهبوب
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كلية العلوم

قسم المواد العلمية المساندة

 د.م�سطفى اأبو �ساوي�س
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

 م.مي�ساء خزاعله
 مدر�س م�ساعد

 م.هتاف ناطوريه
 مدر�س م�ساعد

 م.الء اأبو �سرحان
 مدر�س م�ساعد

 م.بيان الهزاميه
 مدر�س م�ساعد

 م. اآيات  �سديفات
 مدر�س

 م.الء البطاينه
 مدر�س م�ساعد
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كلية العلوم

قسم المواد العلمية المساندة

 م.غدير غزال
 مدر�س م�ساعد

 م.عالء عبيدات
 مدر�س م�ساعد

 م.عدي القرعان
 مدر�س م�ساعد

 م.وفاء املعايطه
مدر�س م�ساعد

 م.مروة عليان
 مدر�س 

 م.�سناء الزغول
مدر�س م�ساعد
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خريجو الماجستيركلية العلوم

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018

تخ�ص�ص الكيمياء

تخ�ص�ص العلوم احلياتية

دع��������������اء حم������م������د ف�������ك�������رى ح�������ام�������د ط����ه����ب����وب

رب������������������ا م������������ال������������ك ����������س���������ال���������ح امل������ح������ي�������������س������ن

ا��������������س�������������راء حم��������م��������د اب����������راه����������ي����������م ع�����ل�����ي�����ان

ام��������اين ول����ي����د ع����ب����د ال�����ك�����رمي ال����زغ����ول
ران����������ي����������ه ف������ل������ي������ح حم�������م�������د ق��������واري��������ق

ف���������������������ريوز ��������س�������ع�������ي�������د زك�����������������ي ن�������وف�������ل
م�����������ن�����������ار ب�������������������س���������ام اح�����������م�����������د ع���������دي

وج���������ي���������ه���������ه ����������س���������دق���������ي ع���������ل���������ي من�����راحمد �سليم ابراهيم عبد اللطيف القرع

ا������������س�����������الم ف���������ال���������ح ه������ل������ي������ل اخل������ل������ف
ب�������س���رى ع���ب���د اهلل حم���م���د اب�����و ال�����س��ب��اع
ح�������������س������ان ��������س�������امل ع������ل������ي������ان ج�������وارن�������ه
������س�����اب�����ري�����ن اح������م������د ع�����ث�����م�����ان ع���ث���م���ان

غ���ف���ران م�����ازن ع��ب��دامل��ج��ي��د ال�����س��ام��رائ��ي
حم��������م��������ود ن��������ائ��������ل حم�������م�������د ح�������م�������دان
ه���������ي���������ف���������اء ع���������������������ارف ح�����������������رب رب�������������اع
ي��ا���س��م��ني حم���م���د ����س���ري���ف ع��ب��دال��رح��ي��م

رام������������ي �����س����ب����ح����ي ت�����وف�����ي�����ق ف����ري����ح����ات
ع������ام������ر ع�����ب�����د ال������ع������زي������ز حم�����م�����د ع���ل���ي

ن�����������س�����ري�����ن ج������م������ال حم�����م�����د ال����وح���������س
ه������ب������ه �������س������ام������ي ع������اي�������������س ال�����������س�����م�����ايل

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
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خريجو الماجستيركلية العلوم

تخ�ص�ص الفيزياء التطبيقية

 اح�������م�������د ه��������������زاع ح�����������س�����ني ع����ل����ي����م����ات
اح�����م�����د �����س����ري����ف الأح�������م�������د ال���ب���ط���اي���ن���ة
ام��������ن��������ه ج��������م��������ال ت�������وف�������ي�������ق ������س�����الم�����ه
ح��������ال ������س�����ام�����ي ع�����ب�����د اجل���������������واد غ����ن����ام
زي���������ن���������ب حم�������م�������د اح���������م���������د ع�������زي�������زي
�����س����اج����ده ع�����ب�����دال�����رزاق ع���ل���ي ب��ط��ح��ي�����س

��������س�������ري�������ه�������ان ع�������ي�������د ���������س��������امل ق�����ب�����اج�����ه
ع�����م�����رو حم����م����د خ����ل����ي����ل ال���������س����ح����روري
ف�������������س������ل ف������ي�������������س������ل ف�������������س������ل م����ق����ب����ل
ل������ي������ن������ا ه��������������اين حم�������م�������د الزه�����������������رى
حم��������م��������د اح����������م����������د ع��������ل��������ي ال�����������س�����ي�����د
ه��������دي��������ب زارع  ع����������ل����������ي  م������������������������راد 

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
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 الأ�ستاذ الدكتور زهري عبيدات
عميد الكلية

د. كفاح العمري
نائب العميد

د. ن�سرين خوالدة
م�ساعدة العميد

كلية اآلداب
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كلية اآلداب

النبذة:
تعد كلية الآداب من اأقدم كليات اجلامعة؛ حيث ن�ساأت عام 1995 ، وهو عام افتتاح اجلامعة الها�سمية. 
وكانت جزءا من كلية العلوم والآداب، ثم ما لبثت اأن انف�سلت عنها يف العام الدرا�سي 2006/2005 لت�سبح 

كلية م�ستقلة منذ ذلك احلني.
ور�سالة كلية الآداب تتلّخ�ص يف تقدمي املعرفة املت�سلة باللغات والعلوم الإن�سانية والجتماعية للطلبة 
على  يعمل  مبا  الإن�سانية  احلياة  يف  وتوظيفها  املعرفة،  هذه  وتنمية  الآداب،  فروع  �ستى  يف  والدار�سني 

الرتقاء بها وتهذيبها، وامل�سي بها نحو مدارج الإبداع.
وت�سم الكلية يف ثناياها هذا العام الدرا�سي 2017/2016 الأق�سام التالية:

أهداف الكلية:

ق�سم اللغة العربية واآدابها
ق�سم اللغة الإجنليزية واآدابها

ق�سم العلوم الإن�سانية والجتماعية
اجلامعة  متطلبات  تن�سيق  عن  م�سوؤول  خدمي  ق�سم  )وهو  امل�ساندة  الإن�سانية  املواد  ق�سم 

الختيارية والإجبارية يف جمالت العلوم الإن�سانية والجتماعية(.
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-3
-4

 اإعداد جيل قوي ال�سخ�سية، رفيع اخللق، را�سخ العقيدة، موؤمن بوحدته الوطنية، مدرك 
انتماءه لأمته العربية ذات الثقافة واحل�سارة املجيدة.

املجتمع  لحتياجات  وفقاً  واللغات،  الإن�سانية  العلوم  حقول  يف  املتخ�س�سة  الكوادر  اإعداد 
يف  تطبيقاتها  وقواعد  العلمية،  والثقافة  باملعرفة  خريجيها  وتزويد  تنميته،  ومتطلبات 
املناف�سة يف احل�سول على عمل منا�سب  القدرة على  املتعددة مما ي�سمن للخريج  امليادين 

عقب التخرج.
فيما  والإ�سهام  ودوائره،  الدولة  موؤ�س�سات  يف  للعمل  الآداب  فروع  يف  املتخ�س�سني  اإعداد 

حتتاجه الدولة واملجتمع من درا�سات وبحوث .
املحافظة على اللغة العربية لغة القراآن املجيد، وتثبيت اأركانها وتو�سيع البحث فيها.

تطوير تدري�ص اللغة الإجنليزية مبا يتنا�سب مع املعايري الدولية .
املتنوعة  التخ�س�ص  حقول  يف  املجتمع  وخدمة  امل�ستمر  التعليم  برامج  يف  الفعال  الإ�سهام 
لرفع م�ستوى اأداء اخلريجني والعاملني والإ�سهام يف تنمية املعارف العلمية والعملية عن 

طريق الربامج املتعددة املت�سلة بالآداب.
ويف  املجتمع  خدمة  يف  الوطنية"  "الرتبية  ملفاهيم  والتطبيقي  العملي  اجلانب  تطوير   

جمالت احلياة العملية.
تعزيز مفاهيم التوا�سل واحلوار، ومتكني الطلبة من امتالك اأدواتهما مبهارة.

تر�سيخ قاعدة البحث العلمي والدرا�سات العليا يف جمال الآداب والعلوم الإن�سانية.

•

•

•

•
•
•

•

•
•
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كلية اآلداب

مجلس كلية اآلداب

اإلداريون

الدكتور زهري عبيدات • الأ�ستاذ 
رئي�س املجل�س

العمري • الدكتور كفاح 
نائب العميد

ن�سرين اخلوالدة • الدكتورة 
م�ساعدة العميد ل�س�ؤون الطلبة يف كلية الآداب

الكيالين اإميان  • اأ.د. 
رئي�سة ق�سم اللغة العربية واآدابها

اأبو �سيني • الدكتور عبد احلميد 
القائم باأعمال رئي�س ق�سم امل�اد الإن�سانية امل�ساندة

• الدكتور عماد اخلوالدة
القائم باأعمال رئي�س ق�سم العل�م الإن�سانية والجتماعية

بكر بني خري • الدكتور 
القائم باأعمال رئي�س ق�سم اللغة الإجنليزية واآدابها

الأ�سعد • الدكتور طارق 
ممثل ق�سم امل�اد الن�سانية امل�ساندة

ال�سيدة اميان اجلندي
ال�سيدة �سها اخلوالدة
ال�سيدة نهى اخلزاعلة
ال�سيدة نوال �سديفات

ال�سيدة خلود ال�سقريات

ال�سيدة نادرة حجازين
ال�سيدة لرا خليل

ال�سيد ن�ساأت الدلبيح
ال�سيد قا�سم امل�سارفة
ال�سيد �سهم الطراونة

ال�سيد حمداهلل الرحيبه
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كلية اآلداب

اأ.د. عمر عبداهلل �سحادة
اأ�ستاذ 

قسم اللغة العربية وآدابها

اأ.د. عبدالبا�سط الزيود
اأ�ستاذ 

اأ.د. اميان الكيالين
اأ�ستاذ / رئي�سة الق�سم

اأ.د جمال مقابلة
اأ�ستاذ

اأ.د. اآمنة �سالح الزعبي
اأ�ستاذ 

اأ.د. ثناء عيا�ص
اأ�ستاذ 

اأ.د. منري �سطناوي
اأ�ستاذ 
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كلية اآلداب

د. ليلى العمري
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. نا�سر جابر
اأ�ستاذ 

د. علي ع�سا
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. عي�سى برهومة
اأ�ستاذ 

د. حممود احللحويل
اأ�ستاذ م�سارك

د. خلود العمو�ص
اأ�ستاذ م�سارك

قسم اللغة العربية وآدابها

اأ.د. م�سلح النجار
اأ�ستاذ 

اأ.د. زهري عبيدات
اأ�ستاذ 

اأ.د. حممد اخلاليلة
اأ�ستاذ 
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كلية اآلداب

د. يو�سف عليمات
اأ�ستاذ م�سارك

د. رائدة اأخو زهية
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فاطمة ال�سراحنة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ريا�ص اأبو هول
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد احل�سن
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ابراهيم الدهون
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم اللغة العربية وآدابها

د. نهلة ال�سقران
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممود العزام
اأ�ستاذ م�ساعد
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قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص اللغة العربية واآدابها

فرح طارق مو�سى �سلمانا�سيل عثمان حممد هيكل فرح احمد ها�سم احمد

اري�������ج حم���م���د اب����راه����ي����م اب������و ح��ل��ت��م
ا���س��م��اء ���س��ام��ي جن��ي��ب ع��ب��د ال��رح��م��ن
ا�������س������ي������ل ج�������م�������ال روح��������������ي ج���م���ع���ه
اف���������ن���������ان اح�������م�������د ع��������������وده ع����ف����ان����ه
م���ف���ل���ح اخل���الي���ل���ه ع���ب���د اهلل  اك���������رام 
ان��������������وار حم�����م�����د اح������م������د ج���������اد اهلل
اي������ات ب����رك����ات م�����س��ط��ف��ى ال��ل��ط��اي��ف��ه
اي��ن��ا���ص ���س��ل��ي��م��ان ع��ب��د ع��ب��د ال��رح��م��ن
اإي�����ن�����ا������ص اح����م����د حم����م����د ال�������س���رخ���ي

اأ�����������س����������راء ب�����ك�����ر حم�����م�����د اجل�����ن�����دي
اأم���������������اين ي�����و������س�����ف م�����و������س�����ى وق��������اد
اآي������������ه ع������������ادل �������س������ح������اده ال����ق����ا�����س����ي
ب��ل��ق��ي�����ص زي�������اد ����س���ل���ي���م���ان امل�����س��اق��ب��ه
ت�������س���ن���ي���م ح�������س���ن م�������س���ط���ف���ى ح�����س��ن
دان������ي������ه خ�����ال�����د ب��������در اب��������و ال����ذه����ب
دع�������������اء اجم�����������د ح�����������س�����ني ع������الون������ه
رع�����د اجم�����د ا����س���م���اع���ي���ل ال��ق��ط��ي��ف��ان

غ�����ن�����وم ه������ا�������س������م  غ�������������س������ان  روؤى 
��������س�������ع�������اد ع���������ام���������ر ع�������م�������ر ح������م������ود
ابراهيم احل��اج  م�سطفى  �سادق  �سمر 
ف�������ات�������ن ف�������ري�������د ع������ل������ي ال���������غ���������وادره
م��و���س��ى دار  ح�����س��ن حم���م���ود  ك���ل���ث���وم 
جم�����دول�����ني حم���م���د ف��������وزى م��و���س��ى
م��������الك م���������س����ه����ور �����س����ق����ر اب��������و ل��ب��ه
ن���������ادي���������ن رائ��������������د م�����������س�����ب�����اح رب���������اع
ه��دي��ل ���س��اه��ر ع��ب��د ال������روؤوف خمي�ص
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قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019
تخ�ص�ص اللغة العربية واآدابها

اميان حممد احمد الزعبي

احمد �سمري فهمي باكري

�سعاد جهاد عبدالرحمن القوا�سمه

الء بالل حممود ابو ديه ا�سراء عي�سى با�سم امللخ

رهام حممد عطيه العراي�سي

اماين عارف عبد  اهلل عمريه ايات حازم احمد الفطافطهالء رمزى حممد احلواري

�سريين منذر ر�سيد ال�سوباين



78

قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019
تخ�ص�ص اللغة العربية واآدابها

عبري يو�سف ح�سني ابو  را�سي

مها حممد فار�ص النعيمي

هبه رائد ايوب احلداد

فرح م�سطفى حممد يو�سف

نور ابراهيم عيد اخل�سبه

وعد با�سل �سايل عبداهلل �سالمه

غرام طه حممد هديب

مي�ساء حممد توفيق قفاف

هديل انور م�سطفى عبدالقادر

�سهد حممد ح�سني الهبارنه �سهد حممد عادل حجري�سهد جالل �ساكر دروي�ص

مرام عزام جميل �سبيح

نور وليد احمد الطوبا�سي

ياقوت �سامل عواد اخلاليله
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قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019
تخ�ص�ص اللغة العربية واآدابها

ا����س���ي���ل م�����ع�����روف حم���م���د اب������و ه��ن��ي��ه
ال�����زه�����راء ع���ل���ي ع����ب����داهلل اخل����وال����ده
ان�����وار ع��ب��د ال��ع��زي��ز ���س��ب��ع��ان اده��ي��ث��م
اي����������ه ري�������ا��������ص ع����ي���������س����ى اخل����ط����ي����ب
ب��ث��ي��ن��ه اب����راه����ي����م ع��ف��ي��ف اب�����و ب��اج��ي
ب����������راءه ن����ا�����س����ر خ���ل���ي���ف اخل�����وال�����ده
خ�������ال�������د حم�����م�����د اح�������م�������د ع�����الون�����ه
رغ��������������د حم�������م�������د اح���������م���������د ع����������دوي
رن��������������اد ن�������������س������ال ف���������رح���������ان ن���������ادى
ب����ع����دي����ن حم�������م�������ود  اح�������م�������د  روان 

عو�ص ال��ه��ادى  عبد  ري��ا���ص  �سل�سبيل 
�����س����ام اب����راه����ي����م ج���ع���ف���ر ال���������س����ردوب
�سروق اجمد حممد جربين ال�سريف
������س�����ه�����د اح�������م�������د ������س�����ع�����ي�����د خ���ل���ي���ف���ه
����س���ح���ى اح�����م�����د اك���������رم اب�������و ي���ا����س���ني
������س�����ح�����ى ع�����م�����ر حم�����م�����د اجل�����ن�����دى
عبدالرحمن في�سل عبدالفتاح البياي�سه
ع�����ري�����ن زه����������دى ع�����اط�����ف ال����ط����اه����ر
غ����ي����داء حم����م����ود حم���م���د ا���س��م��اع��ي��ل

مل����������ى حم��������م��������ود ب����������������دوي امل�����ي�����خ�����ي
حم����م����د ر�����س����م����ي خ����ل����ف اخل����الي����ل����ه
حم���م���د ي���و����س���ف م�������س���ل���ح اخل���الي���ل���ه
م��������������رام ن�������اف�������ذ خ�����ل�����ي�����ل ال����ن����ت���������س����ه
م����روه ج��م��ال ع��ب��د ال��رح��م��ن عجويل
م�������س���ط���ف���ى اح����م����د ����س���ال���ح ال����زي����ود
م�����������الك ن�������اج�������ح اح�������م�������د ال�����������س�����ده
ن�����������ور ج�������ه�������اد حم������م������د ال����ع����ت����ي����ب����ي
ه������ن������اء حم�����م�����د اب�������راه�������ي�������م خ���ل���ي���ل
وف�����������اء ع������اي������د حم�����م�����د ال����ف���������س����الت
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قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص اللغة العربية واآدابها

مرام �سرحبيل عبد املجيد اخلليلعال عبد القادر علي ابو زيد غيداء ابراهيم �سليم تربان

متارا حممد عبد املنعم الزين �سميحه جمال عثمان ابو كويكا�سماء احمد �سامل عتمه

مالك فهمي احمد ابو ظالم

اح���������الم ي����و�����س����ف ن�����ظ�����ام اب��������و ���س��ك��ر
ا�������س������راء ح�������رب حم����م����د ال���ع���م���اي���ره
ا����������س���������راء ع��������دن��������ان غ�������������ازي �����س����امل
ا�������س������الم ه����ي����ث����م حم����م����د ال����زب����دي����ه
ا����س���ي���ل ع���ب���د اهلل ���س��ل��ي��م��ان م��ري��زي��ق
ام����������ل خ������ال������د خ����ل����ي����ف����ه اخل����الي����ل����ه
ان������������������وار ع��������م��������اد حم������م������د م�������س���ل���م
اي�����������ه ع������م������ر ��������س�������امل ال�����������س�����واع�����ري
ث����ام����ر ع���ل���ي ����س���ل���ي���م���ان ال���ع���ق���رب���اوى

حازم عبد الكرمي عبد الرحمن الزواهره
رب�����ا ن���اي���ف ع���ب���د احل���ل���ي���م ال���ع���وام���ل���ه
رب�������ى ر������س�����الن ح���������س����ان ال�����رمي�����اوى
رح������م������ه ه������������زاع ح�����م�����د امل���������س����اع����ي����د
ره������������ام ج������ه������اد ع������و�������ص اخل������واج������ا
���������س��������ايل اح��������م��������د م�����ف�����ي�����د را�������س������ي
�����س����روق ت��ي�����س��ري م�����س��ل��م ال�����س��م��اي��ل��ه
�سابرين عبد البا�سط حممد عقيالن

ف�����������رح ي������و�������س������ف اح�������م�������د ال�����ن�����ج�����ار
ك������وث������ر ح������ام������د م���������س����ط����ف����ى ذي�����ب
لن������������ا ب�������������س������ام حم������م������د ال�������زغ�������ول
م�����������رح اح�������م�������د حم�������م�������ود ب����ع����دي����ن
م������������رح ط���������������ارق زي���������������اد �����س����ل����ي����م����ان
م������رح ع����م����اد ال�����دي�����ن ق���ا����س���م ق��ا���س��م
ال���دع���ج���ه اهلل  ع����ب����د  امي�������ن  م�������الك 
احل����م����ود اهلل  ف�������س���ل  ح�������س���ني  ن����غ����م 
ه����دي����ل غ����ال����ب اب����راه����ي����م ال����ب����ي����ادره



81

كلية اآلداب

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

د. عالء الدين اخلراب�سة
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. مروان عبيدات
اأ�ستاذ 

اأ.د ماجد القرعان
اأ�ستاذ

د.�سربي ال�سبول
اأ�ستاذ م�سارك 

د.كفاح العمري
اأ�ستاذ م�سارك

د. بكري العزام
اأ�ستاذ م�سارك

د. بكر بني خري
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم



82

كلية اآلداب

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

د. ق�سي الذبيان
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سادي نعامنة
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبداهلل جرادات
اأ�ستاذ م�سارك

د. ح�سام املومني
اأ�ستاذ م�سارك   

د.رجاء اخلليلي
اأ�ستاذ م�سارك

د. مي�سون ابو جودة
اأ�ستاذ م�سارك

د. فاطمة مهيدات
اأ�ستاذ م�سارك

د.هالة �سريتح
اأ�ستاذ م�سارك

د.وائل زريق
اأ�ستاذ م�سارك
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كلية اآلداب

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

د. ن�سرين خوالدة
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد

د. حممد العمري
حما�سر متفرغ

د. عبداهلل البدرانة
حما�سر متفرغ

د. عماد اخلوالدة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأن�ص احلنيطي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. با�سل امل�ساقبة
اأ�ستاذ م�ساعد
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص اللغة الجنليزية واآدابها

رهف حممود عبد الفتاح اخلطيب

ا�����س����ي����ا ي����و�����س����ف حم����م����د ال�������س���ب���ول
اف���ن���ان حم��م��د ع����ادل م��و���س��ى ال��ن��ج��ار
احل���ن���ي���ط���ي حم�����م�����د  ط����������الل  الء 
ان������وار ع��ب��د رب����ه ���س��ل��ي��م��ان اب����و غ��امن
امي�����������ان ط�����������ارق حم�����م�����د امل�������زاي�������ده
اي������ن������ا�������ص زي�������������اد حم�����م�����د ال���������س����ي����د
ال��������واوي ا����س���م���اع���ي���ل  ع���ب���د اهلل  اي������ه 
اأن���غ���ام اب��راه��ي��م ع��ب��د ال���ك���رمي عثمان
البقوم الرواجيح  ا�سماعيل عبد  بتول 
ب���ت���ول ع��ب��د ال����وه����اب ع��ي��د ال�����س��رف��ات
ب�����ي�����ان ����س���ل���ي���م���ان حم����م����د م�����س��اق��ب��ه
البيطار ال��غ��ن��ي  ع��ب��د  ع��دن��ان  ت�سنيم 
ج����ع����ف����ر ه�����اي�����ل م����ط����ل����ق ال����ك����وام����ل����ه

ج�����واه�����ر حم���م���د �����س����امل امل���ح���م���دي���ن
دان������������ه ف�������ار��������ص حم�����م�����د ال���ق���ي�������س���ي
زي��������دان دار  حم�����م�����ود  ام��������ري  ر������س�����ا 
رن������ا حم���م���د ع���ب���دال���رح���ي���م ح�����س��ون��ه
رن������������ا حم������م������د ع������ل������ي احل����ن����ي����ط����ي
ال������زواه������ره ع���ق���ل���ه  اهلل  ع���ب���د  روان 
���س��اره اب��راه��ي��م حم��ي ال��دي��ن اخري�ص
�����������س����������اره وائ����������������ل ول��������ي��������د م�����و������س�����ى
����������س���������الم ج���������م���������ال حم�������م�������د ع����ي����د
ع��ب��د اهلل اخلاليله ���س��اب��ري��ن حم��م��د 
�����س����ف����اء حم����م����د خ���ل���ي���ل ال����رباه����م����ه
ع��������ائ�����������������س��������ه حم������������م������������ود ��������س�������الد
عبداحلميد جهاد عبد احلميد ابو ريان

احلنيطي خلف  الرحمن  عبد  غيداء 
ف���اط���م���ه ع��ي�����س��ى ح����ام����د ال�����زواه�����ره
ف��������اي��������ز اج����������������ود ف��������اي��������ز رب������اب������ع������ه
جل����������ني خ��������ال��������د خ������ل������ي������ل ع����ط����ي����ل����ه
العوي�سات م��و���س��ى  ���س��الم��ه  جم��دل��ني 
حم������م������ود ي�����و������س�����ف حم������م������ود ع�������واد
م�������������روه ه�������������س������ام ��������س�������الح ا�����س����ب����ري
م����ن����ى ي����و�����س����ف حم����م����ود احل�����س��ي��ن��ي
م��ي�����س��م ���س��م��ري ع��ب��د ال���ق���ادر جم���ذوب
ن���ادي���ن اح���م���د حم��م��د اب����و ال��ه��ي��ج��اء
ن����ان���������س����ي ب�����ا������س�����م ن�����������ادر اخل���ط���ي���ب
ن�������رم�������ني ع�������زم�������ي اح�������م�������د ال��������ربق
ن��������غ��������م ادي������������������ب حم��������م��������د ال�����ع�����ي�����د
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019
تخ�ص�ص اللغة الجنليزية واآدابها

اماين حممد حممود غزو

بهيجه احمد علي عمران

حنان �سليمان علي ابو ال�سيخ

بتول ا�سماعيل �سليم �سريه

توؤام عمر حممد �سالح

ربى جهاد عمر ابوعلوان

ا�سراء نا�سر حممد كعرب

امنه ح�سن علي العمري

متاره عاهد �سليمان دارذيب

حنني عاطف حممد رمان

بلقي�ص ماهر فتحي حممد

حال حممود �سلمان امل�ساقبه

�ساره طارق مو�سى �سلمان
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019
تخ�ص�ص اللغة الجنليزية واآدابها

�سجى حممد حامد عبد اهلل

طارق زكريا حكمت احمد �سحاده

�سند�ص حممد احمد عبداهلل

نيفني حممد يو�سف ال�سلعوط

�سالم خالد حممد الفطافطه

فرح فوزي عمر ال�سعدي

�سيماء حممد ح�سني النبتيتي

ولء �سالح حممد م�سلح

اح���ت�������س���ان حم���م���د اح���م���د اخل����وال����ده
اح�����م�����د ج�����ه�����اد م�������س���ط���ف���ى ����س���ب���اح
ازه��������ار ي���و����س���ف م���و����س���ى احل����واج����ره
ا����������س���������راء ب�����������س�����ام ������س�����ال�����ح �����س����ال����ح
ا�������������س������������راء ح������ك������ي������م راف������������������ع ب�������در
ا����س���ي���ل ج����م����ال خ��م��ي�����ص اب������و ع��و���ص
ال������ي������زاب������ي������ت م������ه������ري دارت�������ان�������ي�������ان
ان���������س����ام ع����م����اد حم���م���د احل���وي���ط���ات
اي��������ه �����س����ع����دى حم����م����د اب��������و ري����ال����ه
اأم����������اين م�����وؤم�����ن زه�������ري ال�������س���م���ادي
ب�����ي�����ان حم����م����د ت����وف����ي����ق ع����ب����د رب����ه
ح��ن��ني ع����الء ال���دي���ن حم��م��د ال��ك��د���ص
دان��������������ا زه�����������ري ج�������م�������ال �����س����ل����ي����م����ان
دان������ي������ا ول�����ي�����د حم����م����د اب�������و ح���وي���ل���ه
دي��������ان��������ا اح�������م�������د �������س������ري������ف ن����ا�����س����ر
دي����ان����ا ع���ب���د امل���ج���ي���د ع����ط����ااهلل ع��ط��ا

ذك��������ري��������ات ج������م������ال ع�����ل�����ي حم����ف����وظ
رب�������ى ع���������س����ام ع����ب����د ال����ف����ت����اح ع��ب��ي��د
ب������زور ال������ك������رمي  ع����ب����د  زي����������اد  رزان 
رح�����������ال ي�������ون���������������ص  زي�����������������اد  رزان 
ال���دي���ن روح�����ي ح��م��دان ����س���الح  رزان 
رغ��������ده ي����و�����س����ف ����س���ع���ي���د اب�������و خ���ال���د
ره����������ف ح���������س����ن حم������م������ود ال������ب������زور
ره��ف عبد ال����رزاق عبد ال��ف��ت��اح زي��اده
ره�������ف حم����م����د حم����م����ود ال�������س���ب���ات���ني
ا���س��ب��ي��ح ال���ف���ت���اح  ع���ب���د  اح����م����د  روان 
زي���ن���ه زه�����ري حم���م���د ���س��ل��ي��م اب�����و ب��ك��ر
���س��اج��ده ���س��الح ال��دي��ن حم��م��د احمد
�����س����اج����ده ف���ه���د حم���م���د ال���ع���ج���ل���وين
����������س���������ارة حم������م������د ������س�����ل�����ي�����م ال������رب������ي
������س�����ج�����ى ج��������م��������ال ع���������������ادل اب������������وزر
�سكينه عبداهلل عبدالرحمن احلوامده

ح�����س��ن داود  ال������دي������ن  ن��������ور  �����س����ن����اء 
ع�����ب�����ري م�����ن�����������س�����ور حم�������م�������ود ع���ق���ل
ع�������ال ع������اط������ف م����ه����ج����ع ال����ع����ث����م����ان
غ�����ي�����داء ي����و�����س����ف ح�������س���ني ال�����ع�����ودات
ك��ري�����س��ت��ني اح�������س���ان ���س��ل��ي��م��ان ع����ازر
مل��������ا حم������م������د ج�������������دوع اب�����������و ح����ام����د
مل�����ى ����س���ك���ي���ب ع����ب����د ال����ف����ت����اح ط���ن���ب���وز
ل���ي���ال����ص ج���م���ي���ل ي���و����س���ف اب������و ه���ره
ل����ي����ن����ا م������وف������ق ح������م������دى امل����وم����ن����ي
حم�����م�����د ح������م������ود ������س�����الم�����ه ال���ب�������س���ر
م��������رام ح�������س���ني حم����م����د ال�������س���راي���ع���ه
م���اج���د ���س��ال��ح حم��م��د عي�سى م�����رام 
م��������ن��������ار م������ن������ري ح������ن������ا ال�����رب�����������س�����ي
م�����ه�����ن�����د ن������ا�������س������ر ي������و�������س������ف ج����اب����ر
ال��رح��م��ن م�سلم ن���ادي���ن اجم����د ع��ب��د 
ن���������س����ري����ن خ������ال������د �����س����ل����ي����م امل�����رع�����ب
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ن����������وار م�������س���ط���ف���ى اح�����م�����د احل�������س���ن
ن���ور ج��م��ال ع��ب��د ال��ك��رمي اب���و العينني
ق�����ن�����دح ع�����ي�����������س�����ى  روؤوف  ن�������������ور 

ه���������ال���������ه ه���������������س�������ام ع�������ل�������ي ح���������س����ني
ه���دي���ل ال���ي���ا����ص اح���م���د اب�����و ���س��ل��ي��م��ان
ه�������ي�������ام حم������م������د ع����ي���������س����ى ع���ي�������س���ى
وع����������د ب�����ا������س�����م حم�����م�����د �����س����ع����ل����وك

ال���������س����راح����ني ف����ه����م����ي  ع�����م�����ر  ولء 
وئ������������ام م������ن������ور م���������س����ط����ف����ى خ���ل���ي���ل
ي��ا���س��م��ني ���س��ل��ي��م��ان اح���م���د اب����و ن��اج��ع

قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019
تخ�ص�ص اللغة الجنليزية واآدابها
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص اللغة الجنليزية واآدابها

�ساره نعيم حممود ملكاوي

حنني حممود حممد حم�سن

رهف وليد حممد اجلالد رغد خالد علي ابو فن�ص

ت�سنيم عمر علي اأبوجابر

�سارا طارق عبد اجلليل"�سعبان اآغا"

دانه ح�سني احمد ا�سنان

تال علي فيا�ص الفقري

رمي جميل عليان اخلاليله

رغده لطفي احمد فالح

حال رائد �سامي با�سجاوي�ص

�ساره احمد �سليمان العمرى

ا�سيل عطا اهلل حمد ال�سرايره اآلء عبد الهادى حمود القالبايه مو�سى علي كنعانا�سيل جربان ليف املعايطه
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص اللغة الجنليزية واآدابها

عزيه حممد عو�ص عبيده

منال ن�ساأت �سالح جرادات

�سروق �سلمان عقلة العليمات 

لني هاين حممد ال�سمايله

هديل جهاد راجي ابو الفيالت

�سجى خالد حممد خريى قدومي

غيداء بركات عبدالكرمي ابو همي�ص

هاجر خالد �سيف الدين ال�سي�ساين

�سحى حممد نايف اليا�سجني

مرح جمال عبد اهلل ابو عيد

هال ه�سام منر ال�سوافطه

اح����������الم ا������س�����ام�����ه ������س�����امل اجل����ن����دى
اح����������الم ف������را�������ص حم�����م�����ود ي���و����س���ف
اح�����م�����د خ���ل���ي���ل اح�����م�����د ال����ع����ا�����س����وري
ا�����������س����������راء م�������وف�������ق ف��������������وزى م�������س���ه
ا������س�����ي�����ل ام����������ني حم�����م�����د اخل����ط����ي����ب
ا�����س����ي����ل خ�����ال�����د حم�����م�����ود ال����ع����م����ري
ال����ن����ع����ي����م حم������م������د  اح��������م��������د  الء 

ال�����������س�����ري�����ده ع������ب������د  ج�������م�������ال  الء 
ال����ي����ان����ا �����س����ربي حم����م����ود ����س���اوي�������ص
ام�������������ن�������������ة حم�������������م�������������ود ع����������ل����������واين
امي�����ان امي����ن ع��ب��د اجل�����واد اخل��ط��ي��ب
امي��������ان ف����اي����ز اب����راه����ي����م اب���وط���ال���ب
امي������������ان ف����������الح ت�����وف�����ي�����ق ع���ل���ي���م���ات
امي���������ان ف���ي�������س���ل حم�����م�����ود ال���ع���م���ري

اي����وب ���س��ري��ف ع����ودة اهلل  ال��روا���س��دة
ب�������������راءه ن�����ا������س�����ر ي�����و������س�����ف اح���م���ي���د
ب��������������راءه ي�����و������س�����ف حم�����م�����د ع�������س���اف
ب������ي������ان ب�����������س�����ام حم������م������ود ال���ع���ي�������س���ى
ت�����ي�����م�����ه ك�������م�������ال ل�����ط�����ف�����ي ال�����ط�����اه�����ر
جمانه احمد عبد الرحمن ال�سحاتيت
منا�سره ���س��الح  ع��ب��دال��رازق  ج��م��ان��ه 

لقاء �سالم علي ابو حمفوظ
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص اللغة الجنليزية واآدابها

ح�������س���ن خ����ال����د ح����ام����د ع���ث���م���ان ب��ي��ن��و
داري�������������ن م����ه����ن����د م�����و������س�����ى ج���ي���ك���ات
دمي���������ه حم�����م�����د ع�����ل�����ي�����ان اب���������و زي�����د
رغ��������������د ك���������م���������ال حم�������م�������د اع�����ب�����ي�����د
رهام يو�سف "حممد ال�سغري" العي�سه
ره���������ف حم�����م�����د ع�����اي�����������ص اخل���ط���ي���ب
اب����وح����م����دان ع����ب����درب����ه  اح����م����د  رواء 
رون������������د خ������ال������د حم�����م�����د ع�����ب�����د اهلل
�������س������ارة حم����م����د ع���������وده اب�������و ���س��ف��ي��ه
�����س����اره ن���ا����س���ر حم����م����ود اب������و ج������راده
����س���ج���ى ول����ي����د ي���و����س���ف اب������و ح��م��ي��ده
�����س����ج����ى ي����و�����س����ف حم����م����د ح����ج����ازي
�����س����م����اح حم����م����د م����و�����س����ى ����س���اوي�������ص
�����س����ن����د�����ص ������س�����ام�����ي حم�����م�����د احل�������اج
��������س�������روق ج������م������ال ك������ام������ل ال����ك����ي����ال

ع��ب��د ال��غ��ف��ور ب��ك��ر حم��م��ود اخل��ري��و���ص
ع��ب��ري ���س��م��ري م�����س��ط��ف��ى ب��ن��ي ي��ون�����ص
�سعيليك اب����و  ع��ل��ي��ان  حم��م��د  ع��ب��ري 
غ������������اده م������اج������د ع������و�������ص ج����م����ج����وم
�سعيليك اب����و  ع�����وده  اح���م���د  ف��اط��م��ه 
ف����اط����م����ه م�����وف�����ق ك���������س����اب ال���ق���ا����س���ي
فرا�ص موؤيد "حممد �سبحي" التميمي
ف���������رح �����س����ل����ط����ان ن������اي������ف اخل���ط���ي���ب
ف�������رح ����س���م���ري حم�����ف�����وظ اب�������و ه��ن��ي��ه
ق����ت����ي����ب����ه ������س�����ام�����ي ف����ن����خ����ري اخل����ل����ف
ك��������رم خ�����ال�����د ل����ط����ف����ي اب��������و ���س��ب��ي��ح
ل�����ي�����ايل زي����������اد ه����ل����ي����ل ال���������س����دي����ف����ات
ل�������ي�������ان ل��������������وؤى ������س�����م�����ي�����ح ������س�����ح�����اده
م����اري����ا اح���م���د ���س��ل��ي��م��ان اخل��ط��اط��ب��ه

جم���������د خ��������ال��������د ح�����������س�����ن ح���ن���ي���ح���ن
اخلليلي العزيز  عبد  رم�سان  حممد 
حم���م���د ����س���ف���ي���ان ع���م���ر ع���الءال���دي���ن
حم����م����د ع�����م�����اد حم����م����د ال����رف����اع����ي
م�����������رام ا������س�����ام�����ه ر������س�����ي�����د ال����ق����زع����ي
م��������������رح غ���������������س�������ان اح���������م���������د ������س�����ايف
ال�������س���ع���ي���دي رزق  حم�����م�����د  م�����������روة 
ن�����������دى ع������ث������م������ان ع������ل������ي ال����ق���������س����اه
ن���������������ور ع��������ا���������س��������م ح���������ام���������د ب����ي����ن����و
ن����������ور ن�����ا������س�����ر حم������م������ود ال���������س����الق
ه��������ب��������ه امي���������������ن ف����������اي����������ز ك��������راج��������ه
ه���ال ه��ا���س��م ع��ب��د ال���ق���ادر اب����و ي��و���س��ف
ال����ن����ع����ي����م حم������م������د  اح��������م��������د  ولء 
اهلل ن�سر  احل��ل��ي��م  ع��ب��د  �سلطان  ولء 
ي�����������ارا ح�����������س�����ام ������س�����وك�����ت اأب�������������ولوي
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
الدب والدرا�صات الثقافية باللغة الجنليزية

اح�������الم �����س����ربى ����س���ال���ح ال��رح��ي��م��ي
ا���������س��������الم اح�������م�������د ر�������س������ي������د اح����م����د
ا������س�����ي�����ل ن������������ادر ج����م����ي����ل ف����ح����م����اوى
ب�������ي�������ان ف�������������وزى ح�����������س�����ني ب�����رغ�����وث
ت�����������س�����ن�����ي�����م ك��������م��������ال ع������ل������ي ال����ع����ب����د
دي�������������������ال ب��������ا���������س��������م ع��������ل��������ي �����س����ن����ك

دمي�������ه خ�����ال�����د ح�������س���ني ال����ن����ج����داوى
دمي����������������ه حم����������م����������ود ج������������رب ب������ن������ات
�����س����م����ريه حم����م����د اح�����م�����د ع����ب����د اهلل
�����س����وزان ع���اط���ف م�����س��ط��ف��ى ال�����س��ب��ي��ح
م���رمي ي��و���س��ف ع��ب��د ال��رح��ي��م �ساهني

م����ع����ني حم����م����د ج����وه����ر ع����ب����د احل����ي
ن������ور ن�������س���ال حم����م����ود اب������و ���س��احل��ه
البوزيه الكرمي  عبد  اهلل  عبد  نيفني 
ه�����ب�����ه خ����ل����ي����ل اح������م������د اب���������و ع����و�����ص
ه�����دي�����ل ول�����ي�����د ع���ي�������س���ى اجل����وي����ن����ات
ح�������م�������اده حم�������م�������د  امي��������������ن  ولء 

هديل وليد م�سطفى احلو�سيه مي�ص ابراهيم حممد عو�ص ����س���ي���م���اء خ�������س���ر حم����م����د ����س���الم���ه
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019
الدب والدرا�صات الثقافية باللغة الجنليزية

حنني عي�سى ابراهيم الكردى اروى يو�سف فهيم الكايد

رهف اجمد عبداهلل العجارمه

جلني يو�سف حممد العار�سه

ملك وائل �سامل �سامل

عروب عبد يو�سف الفالح

ملي�ص حممد �سهري م�سطفى

نان�سي حممد علي امل�سري

روان علي احمد علي

ملى نا�سر حممد عبد اهلل

مي�سا جمعه علي احلوامده

فرح حممد عبداحلميد العك�ص

ملك عبدالرحمن عمر ال�سواحلي

يا�سمني حممد ابراهيم البوريني
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019
الدب والدرا�صات الثقافية باللغة الجنليزية

ا������س�����ي�����ل ح���������س����ني ق�����ا������س�����م امل����وم����ن����ي
اآي���������ه ن����ا�����س����ر ع����ب����د ال���ل���ط���ي���ف ع��ل��ي
ب���������راء حم�����م�����ود اب�����راه�����ي�����م ����س���ع���دي
ت�������س���ن���ي���م ن�����اي�����ف ع����ل����ي����ان ال����غ����وي����ري
ج������ي������ن������ا ف����������رح����������ان ان����������������ور ح����������داد
حم��ي�����س��ن ����س���ل���ي���م���ان  داود  دال������ي������ه 
دان������ه ع���ب���د احل�����ي ع���ل���ي اب�����و اخل���م���ام

رن��������ني م���������س����ب����اح ام��������ني اجل����ع����اف����ره
ره������������ف ن��������ه��������اد اح��������م��������د ب�������س���ي�������س���و
��������س�������اره ام���������ني ح���������س����ن ال����ه����ي����م����وين
��������س�������ايل خ��������ل��������دون ف�����ت�����ح�����ي ع���ب���ي���د
�سلطانه ها�سم عبد الرحمن ابو �سبيح
البا�سا ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  تي�سري  ���س��ريي��ن 

ع�������ب�������ري حم�������م�������د ع�������ل�������ي ال���������ع���������زام
حم������م������د ن�����������س�����ري خ�����ل�����ي�����ل م�������س���ل���ح
م������الك حم���م���د حم����م����ود امل�����ه�����داوى
م������ن������ى ب�������������س������ام حم������م������د ال���������س����ع����ي����د
ال�سحت ال��ك��رمي  عبد  يعقوب  ن��ارم��ني 
القادر عبد  مو�سى  القادر  عبد  هاجر 
����س���ق���ر حم������م������د  خ���������ل���������دون  ولء 
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قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب

الدب والدرا�صات الثقافية باللغة الجنليزية

امل فوؤاد عبد اجلليل الفياليل

رعد خالد خازر اخلري�سه

�ساره ح�سن يو�سف �سحاده

حنني حممد �سالح زيتاوي

روند نبيه عبدالرحمن املجدوبه

�سوزان حممد م�سباح ا�سماعيل

ا�سيل احمد زهدي الرفاعي

اأروى امين عبدالرحمن عبداحلميد

رنا عدنان خالد ابو حالوه

�سند�ص عرفات مفيد ح�سني

حنني وليد م�سطفى احلو�سيه

زين عمار حممود احلوامده

�سذى ح�سني علي اخلري�سا
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

قسم اللغة االنجليزية وآدابهاكلية اآلداب

الدب والدرا�صات الثقافية باللغة الجنليزية

نور الهدى �سادق احمد ال�سنطيفرح جمال حممود زريقي هبه غ�سان �سند العورانفرح خليل حممود احلوامده

ا��������س�������م�������اء حم������م������د ع������ل������ي �����س����ال����ح
ا������س�����ي�����ل امي���������ن زه�����������دي اخل���������س����ور
ا�������س������ي������ل خ�������ال�������د زع�����������ل امل�����������س�����ري
ح�����س��ون��ه ال���ع���زي���ز حم���م���د  ع���ب���د  الء 
ام���������ريه حم����م����د ع���ط���ي���ه ال���ف���ي���وم���ي
اي��ن��ا���ص حم��م��د ع��ب��د احل��م��ي��د عمريه
اآي�������������������ات م�������������������روان ج����������رب اع�������������رار
ب���������ت���������ول اح���������م���������د ح�������������س������ن ج�����اب�����ر
ب���ل���ق���ي�������ص ن������اج������ح ي�����و������س�����ف اب�����زي�����ع
خ����ل����ود حم���م���د ����س���وي���ل���م احل���وي���ط���ات
دي����������ال ن����������واف �����س����ال����ح احل�������س���ن���ات

دي���ن���ا ع��ب��د اهلل ي��و���س��ف اب����و ���س��ل��ي��م��ان
ال���س��م��ر ع�����زات  ال��ن��ا���س��ر  ع��ب��د  رزان 
رف����ي����ده حم���م���د ���س��ل��ي��م��ان ال��ب�����س��ي�����ص
رن�����ي�����م اب�����راه�����ي�����م اح�����م�����د م���ن�������س���ور
زي���������د ن�����ع�����م�����ان ت�����وف�����ي�����ق اب���������و جن���م
�����������س����������اره ع�������������الء ح�������������س������ن زي�������������دان
������س�����ايل �����س����ام����ي زع�������ل ال�������س���ح���ات���ي���ت
�����س����ن����اء ا�����س����م����اع����ي����ل ع����ي����د م���و����س���ى
�����س����ون����ي����ا ع�����اه�����د ����س���ل���ي���م ال���������س����ربه
ع�������������روب ع�������������زام خ����م����ي���������ص م���ع���م���ر

ل���ي���ايل حم��م��د ع��ب��د ال���رح���م���ن اح��م��د
حم���م���د ���س��م��ري ���س��ب��ح��ي اب�����و ح�����س��ان
م����������رح ج������م������ال ع�����ط�����ا امل�������ج�������دلوى
م����ن����ى �����س����ام����ي اب�����راه�����ي�����م �����س����وي����دان
م����رين����ا م��������روان اب����راه����ي����م ���س��ل��ي��م��ان
م����ي���������س����م اك�������������رم �����س����ل����ي����م����ان زاي��������د
ن���������س����ري����ن ع����ل����ي خ����ل����ف اخل������وال������ده
ن���ع���م���ت م����و�����س����ى ر������س�����ا ال�����رواج�����ب�����ه
ه����ب����ه اب������راه������ي������م اح�����م�����د ال���ع���ي�������س���ه
ه����ب����ه حم����م����د ا����س���م���اع���ي���ل ال��ع��ب�����س��ي
ه����������دى ن����ب����ي����ل اح������م������د اب����������و رب����ي����ع
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كلية اآلداب

قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية

د. عماد اخلوالدة
رئي�س الق�سم / اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. عدنان هياجنة 
اأ�ستاذ / اجازة بدون راتب

اأ.د. حممد حمافظه
اأ�ستاذ

اأ.د. جمال ال�سلبي
اأ�ستاذ

اأ.د. �سامي اخلزندار
اأ�ستاذ

د. رعد العواملة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عا�سم برقان
حما�سر متفرغ
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كلية اآلداب

قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية

د. ي�سرى اخلاليلة
مدر�س

د. مهند اخلماي�سة
حما�سر متفرغ

د. عطا اهلل ال�سرحان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مروان مقدادي
مدر�س
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قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية اآلداب

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 218
العالقات الدولية والدرا�صات ال�صرتاتيجية

احمد ماجد احمد املرعي

اب����راه����ي����م جم����اه����د اح����م����د م��ع��ط��ان
ا����س���ي���ل اب����راه����ي����م رج������ا ال�������س���ق���ريات
ال�سيخ خليفة بن عبد اهلل نا�سر قا�سم ال ثاين
ام�����������اين ح���������س����ني حم�����م�����د امل����وم����ن����ي
ام�������اين ه���ي���ث���م ار�����س����ي����د ال�������س���دي���ف���ات
اب��������������و زر ب��������������در خ������ل������ي������ل  ب���������ت���������ول 
رام�������������������ا ج����������ه����������اد حم��������م��������د ع�����������ازم

امل�����رايف ال���رح���م���ن  ع���ب���د  ع���م���اد  رزان 
رن��ي��م ن����زار ع��ب��د ال���ه���ادي اب���و خ�سري
�����س����اره ك���م���ال ال����دي����ن رف���ع���ت احل��ي��ت
�����س����ايل م���ع���اوي���ه حم����م����ود ال��ف��ي��وم��ي
�����س����ح����ى غ���������س����ان اح�����م�����د اب���ول���ي���ل���ى
عبد اهلل حمد نا�سر حممد ال�سويدى

ع��������������دي ن�����������������واف زع��������������ل اجل�������ب�������ور
ف������������رح ي�����ح�����ي�����ى ع�����ي�����������س�����ى �����س����ال����ح
مل���������������ى م����������ع����������ن حم����������م����������د ن�����خ�����ل�����ه
داود اح���������م���������د  حم�������م�������د  ه���������دي���������ل 
العجالني ال��رح��ي��م حم��م��د  ع��ب��د  ه��ي��ا 
ه���ي���ا حم���م���د ح�������س���ني ب���ن���ي ال����دوم����ي
ي��ا���س��م��ني حم���م���د ���س��ل��ط��ي ال����دوي����ري
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قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية اآلداب

العالقات الدولية والدرا�صات ال�صرتاتيجية
خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

عبدالرحمن حممد �سالح الرفاعي ح�سني هاين ح�سني ال�سبلي

منال داود حممد علي ح�سنعالء فار�ص عارف حدادين ن�سرين بكر فوزى خ�ساونهعنود عواد �سليمان بني �سخر

اإمي����������������ان ف��������رح��������ان ه�����������الل ح��������داد
ب������ت������ول خ����م����ي���������ص حم�����م�����د م���������رزوق
دان�������ي�������ه حم�����م�����د غ�����������ازى �����س����رح����ان
رن�������ي�������م ������س�����ال�����ح حم�������م�������ود ق����������داده
رن�����ي�����م جن��������دت م�������س���ط���ف���ى ال������رتك

������������س�����������اره ع��������م��������ر ع��������ط��������ا ������س�����ب�����اح
الفول اب��و  فالح  يحيى  ال��دي��ن  �سالح 
الظرابعه احمد عبد احلميد  عبداهلل 
ماجد حممود عبد الرحيم الفناط�سه

امل���را����س���ده م����ام����ون اح���م���د ع���ب���د اهلل 
م�������������رح ول��������ي��������د اح��������م��������د ال������ن������ج������ار
م���������رمي حم�����م�����د ت�����وف�����ي�����ق ع����رب����ي����ات
وج�����دان ر����س���وان حم��م��ود ال�����س��م��ادي
و���س��ف��ي��ه حم��م��د ع��ب��د احل���اف���ظ ن��اف��ع
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قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية اآلداب

العالقات الدولية والدرا�صات ال�صرتاتيجية
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

ق�سي عطا اهلل علي احلاج

اي�����������ات ب�����������س�����ام اح������م������د ال��������زواه��������ره
ب������ت������ول م����ن���������س����ور خم�����ل�����د ����س���ل���م���ان
ج���ي���ه���ان حم���م���د ار����س���ي���د اخل���زاع���ل���ه
اللحام ا�سماعيل  الرحمن  عبد  دانيه 
دع�������اء ع����م����اد ال�����دي�����ن اح����م����د ال���ع���زه
����������س���������اره ي������ا�������س������ر ح�����������س�����ني ال������ب������از
���س��ل�����س��ب��ي��ل ام����ني ع��ب��د اهلل ال���زواه���ره

ط����������ارق حم����م����د اح�����م�����د اخل����الي����ل����ه
الرفاعي �سالح  حممد  عبدالرحمن 
ع�����������دي ف������ه������د م�����ف�����ل�����ح ال�����ع�����م�����و������ص
ع��ه��د ع��ب��د ال��ف��ت��اح ف���ار����ص اخل��الي��ل��ه
ف����رح اك�����رم ع��ب��د ال���ك���رمي اب����و ���س��ع��ود
ف���رح ام���ني ع��ب��د ال��رح��م��ن احل��م��اي��ده

ك�����وث�����ر حم����م����د ف�������الح احل���راح�������س���ه
ل���ب���ن���ى اح���������س����ان اب�����راه�����ي�����م ه���رتي���ه
م�����ت�����ع�����ب زي���������������اد ع�����ق�����ل�����ه ال����ط����ي����ب
م����������������راد ن����������������واف م������ق������ب������ل امل�����ع�����ل�����ى
م��ع��ت�����س��م حم���م���د ح�����س��ني ال��ع��ل��ي��م��ات
ن����������دى حم�����م�����د اح�������م�������د امل�����ي�����ادم�����ه
ه�������ي�������ا ن���������اي���������ل خ�������ل�������ف ال����ق����ي���������س����ي
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م. يو�سف اخلزاعلة
مدر�س م�ساعد

م. عبداهلل الزواهرة
مدر�س م�ساعد

م. خالد العلوان
مدر�س م�ساعد

كلية اآلداب

قسم المواد اإلنسانية المساندة

د. عبداحلميد ابو �سيني
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. غيداء بلتاجي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. طارق الأ�سعد
اأ�ستاذ م�سارك

م.عنود احلبا�سنة
مدر�س م�ساعد 
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خريجو الماجستيركلية اآلداب
تخ�ص�ص اللغة العربية وادابها / الدب والنقد

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 218

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

ا���������س��������ي��������ل امي���������������ن اح����������م����������د ع�����اي�����������ص
حمدان اب��و  ح�سن   / اهلل  فتح  ب�سام  افنان 
اي�����������������ه حم���������م���������د حم�����������م�����������ود ال������ب������ن������ا
اي������������ه ن���������������زار اح��������م��������د ب������ن������ي ع���ي�������س���ى
م���ن�������س���ور داود  احل����ك����ي����م  ع����ب����د  دال������ي������ا 
دان�������������������ه ح����������م����������زه ر���������س��������ي��������د ���������س��������وان
ر�������������س������������ا ���������س��������م��������ري ع�����������������������وده غ����������امن
ط����وب����ا�����س����ي ت����ي���������س����ري  ج�������م�������ال  روان 

ف��اط��م��ه حم��م��د ج��م��ع��ه حم��م��د الح��ل�����ص
ك���ام���ل ع���ب���د ال���رح���م���ن حم���م���ود ع�����س��اف
م�������ال�������ك ع�������������ادل حم������م������د ج������دي������ت������اوى
حم��������م��������د ع��������ل��������ي ح����������ط����������اب ج��������ن��������اده
حم���م���د حم����م����ود ح����م����اد اب������و ���س��ع��ي��ل��ي��ك
حم�������م�������ود ح�������������س������ام حم�������م�������ود ال����ه����ب����ل
م������������رمي ع���������������واد م���������������داد ال������ط������وال������ب������ه
ه������ن������ادي ج�����ربي�����ن حم����م����د اب��������و ق���ط���ام

اح�������م�������د حم������م������د اح�������م�������د امل����ب����ي���������س����ني
�����س����ع����اد ع����ب����د ال����رح����م����ن �����س����ال����ح ق���ن���وع

����س���ي���م���اء خ����ال����د ع����ب����د اخل�����ال�����ق ال��ع��ت��ل��ه
ع�������������������دي ع���������������������س����������ام ب�������������������در ك�������م�������ال

اب������ت�������������س������ام حم������م������د ا�������س������م������ري ب�������س���ريجم������د ه��������اين ع����ب����د ال�����ف�����ت�����اح ع����ب����د اهلل

ع�����م�����ر ن���������س����ي����م ي�����ون�����������ص احل������م������دان

ا�������س������م������اء ع������������وده خ����ل����ي����ل ع����وي���������ص

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
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خريجو الماجستيركلية اآلداب
تخ�ص�ص اللغة العربية وادابها / اللغويات

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 218

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

اب���ت���ه���ال ع������ارف ع���ب���د رب�����ه ع���ب���د ال��ع��زي��ز
اح��������������الم م�����ن�����ج�����د ع�����ي�����������س�����ى ال����ع����م����ل����ه
اح�������م�������د ���������س��������ادق حم������م������د اخل����ط����ي����ب
ب�����������������راءه ع������ل������ي ح�����������س�����ني ال�����ع�����وام�����ل�����ه

ب�����ي�����ان اب�����راه�����ي�����م ف������رح������ان ال���������س����رم����ان
ح�����������������������س�����������ام ن��������������اج��������������ح جن����������������م جن������م
ح������ن������ان حم�����م�����د م�����و������س�����ى ال������روا�������س������ده
م�����ي�����������س�����ون ع������ل������ي حم������م������د ال�������ع�������الوي

������س�����ه�����ى ن��������������واف ع������م������ر ع�����ب�����دال�����ن�����اف�����عح�������ن�������ني ج���������ه���������اد ������س�����ع�����ي�����د ال�������������س������در

حم�����م�����د خ����ل����ي����ل حم������م������ود اخل����ب����ا�����صاي�������ن�������ا��������ص اح�������م�������د خ������ل������ف اخل�����الي�����ل�����ه

و���س��ال ع��ب��داهلل ع��ب��دال��رح��م��ن ياغي

ا�����س����ي����ل ن�����اي�����ف حم����م����د ال�������س���ع���دى

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
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خريجو الماجستيركلية اآلداب
تخ�ص�ص اللغة الإجنليزية

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 218

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

ي��������زي��������د ف��������اي��������ز خ�������ل�������ف ال��������ب��������داري��������نن������ورا ع���ب���د ال���رح���ي���م ���س��ل��ي��م��ان ���س��ل��ي��م��ان

����������س���������اره اب��������راه��������ي��������م ه�����������الل ع���ي�������س���ىرن��������������ده حم�������م�������ود حم������م������د اب�����������و ب���ك���ر

ج����م����ان����ه ج����م����ي����ل ف��������الح ال����رف����اع����ي

ن���������س����م����ة ك������م������ال ق�����ا������س�����م درب������ا�������ص

ر���س��ا م��اج��د ع��ب��د ال��غ��ف��ور ال�����س��وي��ك��ي
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خريجو الدكتوراةكلية اآلداب
تخ�ص�ص اللغة العربية وادابها

�����س����اب����ر ����س���ل���ي���م ������س�����امل اب�������و ���س��ع��ي��ل��ي��ك
�����س����ال����ح حم�����م�����ود ف������رح������ان اخل����زاع����ل����ه

ف���������داء ا�����س����م����اع����ي����ل ح�������س���ني ال����ع����اي����دى
ن���ه���ال ع��ب��د اهلل ع��ب��د ال���رح���م���ن غ��راي��ب��ه

ال��ع��وي�����س��ي اح���م���د ع���ب���د اهلل حم���م���د 

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

تخ�ص�ص الدب والدرا�صات الثقافية باللغة الجنليزية
خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

ال����ك����اي����د ف����ه����ي����م  ي�����و������س�����ف  اروى 
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كلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

النبذة:
اأن�سئت كلية القت�ساد والعلوم الإدارية عام 1995، وت�سم الأق�سام التالية:

القت�ساد، واملحا�سبة، واإدارة الأعمال، والعلوم املالية وامل�سرفية.

الدكتور عبد الغفور الزواهرة
عميد الكلية

الدكتور ابراهيم من�سور
نائب العميد

الدكتور اأحمد العمو�ش
م�ساعد العميد
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية
األهداف:

ت�سعى الكلية اىل حتقيق الأهداف التالية:
تزويد الطلبة باملهارات واملعارف الالزمة واإعدادهم مبا يخدم �سوق العمل الأردين والإقليمي.

بالعمل  املقرتنة  امل�ساكل  العلمية يف مواجهة  الأ�س�ش  واإر�ساء  بالنف�ش  الثقة  الطلبة من تعزيز  متكني 
ومتكينهم من اتخاذ القرارات الفاعلة يف ميدان العمل.

تعزيز روح النتماء املوؤ�س�سي والوطني لدى الطلبة.
تعزيز روح الإبداع والتميز لدى الطلبة.

تطوير املناهج والربامج الدرا�سية باأحدث م�ستجدات املعارف العلمية يف املنطقة والإقليم.
تعزيز التفاعل اليجابي البناء مع املجتمع املحلي وكافة القطاعات الجتماعية والقت�سادية يف الأردن.
تقدمي اخلربات وال�ست�سارات ملختلف القطاعات العاملة يف املجتمع بغية الإ�سهام يف تطوير قدراتها 

�سواء القطاع العام اأو القطاع اخلا�ش الأردين.

•
•

•
•
•
•

•

مجلس الكلية

اإبراهيم من�سور • الدكتور 
نائب العميد

العمو�ش اأحمد  • الدكتور 
م�ساعد العميد

العمري • الدكتور حممد 
ق.اأ. رئي�س ق�سم االقت�ساد

ال�سياب • الدكتور فادي 
ق.اأ. ق�سم املحا�سبة

ال�سرفات • الدكتور فايز 
ق.اأ. ق�سم اإدارة االأعمال

زياد مرا�سدة • الدكتور 
ق.اأ. رئي�س ق�سم العلوم املالية وامل�سرفية

القلعاوي اأ�سامة  • الدكتور 
مثل ق�سم االقت�ساد

اأ.د. وليد �سيام • الدكتور 
ممثل ق�سم املحا�سبة

الزغيالت • الدكتور �سياء 
ممثل ق�سم اإدارة االأعمال

اأحمد خ�ساونة • الدكتور 
ممثل ق�سم العلوم املالية وامل�سرفية

الهيئـة الإداريـة
ال�سيد عبد اهلل حممد الزواهرة

رئي�س ديوان
ال�سيد �سالح مريحيل امل�ساعيد

ماأمور فرز وتوزيع بريد
ال�سيد مروان علي رحاحله

ماأمور فرز وتوزيع بريد

الآن�سة �سمية �سالمة �سديفات
�سكرترية/ طابعة/ مكتب العميد

ال�سيدة جنلة خالد العمو�ش 
�سكرترية/ طابعة/ ق�سم االقت�ساد

ال�سيدة مرام حممد القبج
�سكرترية/ طابعة/ ق�سم املحا�سبة

ال�سيدة اأمل م�سطفى �سموط
�سكرترية/ طابعة/ ق�سم العلوم املالية وامل�سرفية

ال�سيدة عال حممد العمو�ش
�سكرترية/ طابعة/ ق�سم اإدارة االأعمال 
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قسم االقتصاد

الدكتور ا�سامة القلعاوي
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور �سامر عبدالهادي
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتورة اآلء الب�سايرة
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور حممد العمري 
اأ�ستاذ م�ساعد / ق. اأ. رئي�س الق�سم

الدكتور اأرقم الرباعي
اأ�ستاذ م�سارك

الدكتورة ر�سا ا�ستيتية
اأ�ستاذ م�ساعد

كلية االقتصاد والعلوم االدارية
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

قسم االقتصاد

الدكتور خالد بطاينة
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور يحيى يون�ش 
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

الأ�ستاذ الدكتور هيل الدهيم�ش
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ

ال�سيد حامت الهنداوي
مدر�س م�ساعد

ال�سيد لوؤي احل�سا�سنة
م�ساعد بحث وتدري�س

ال�سيدة نادرة مريان
مدر�س
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قسم االقتصادكلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص االقت�صاد

ا�����س����ي����ل اي����������اد غ�����ال�����ب اب��������و ق����دو�����ش
اب���و حمفوظ اب��راه��ي��م جمعه  ب�����س��رى 
ج������وزي������ف ف�����ائ�����ق ي����و�����س����ف امل����و�����س����ى
ح����������ن����������ان ع��������ل��������ي ف����������اي����������ز ������س�����وك�����ه
ال�����زي�����ادي�����ن ع�������ي�������اده  ي������زي������د  رزان 

ر�������س������ي������د �����س����ع����ي����د ر�������س������ي������د ق����ري����ع
ره��������������ف زي������������������اد خ������ل������ي������ل زرق��������������ان
ره����������ف م������اه������ر ت����ي���������س����ر امل���������س����ري
������س�����اره اح����م����د ي����و�����س����ف ال���ق���ط���اون���ه
�سجى حممود عبد احلميد القطي�سات

�����س����وف����ي����ا ه���������س����ام م����و�����س����ى ع���ا����س���ي
ف�����رح اح���م���د ���س��ع��د ال����دي����ن ب��رج��و���ش
خ�������س���ر اهلل  ع�����ب�����د  ف�������ري�������د  ك�������ل�������ود 
م�سلماين اللطيف  عبد  ح��ازم  حممد 
م���و����س���ى غ�������س���ان م���و����س���ى اب������و ج��اب��ر
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قسم االقتصادكلية االقتصاد والعلوم االدارية

تخ�ص�ص االقت�صاد
خريجو الف�صل االأول 2018 / 2019

اي�������������ه حم�������م�������د ول��������ي��������د امل����ح���������س����ل
ب���������س����ار ي���ح���ي���ى خ���ل���ي���ل ال���ف���ن���اط�������س���ه
ج�������������������ورج ��������س�������ي�������ف ج�������������������ورج ح����رت
دان����������������ه ع����������دن����������ان حم�������م�������د دول����������ه
ره���������ف م������اه������ر ت����ي���������س����ر امل���������س����رى
زي������د ع���ب���د ال���������س����الم روح��������ي ال��ع��ب��د
م�ساعده ابراهيم  احمد  الدين  �سيف 

�����س����ري����ن زاه���������ر حم����م����د ع����ب����د اهلل
ف���������روز ع���������وده ج���م���ي���ل احل���ب���ا����س���ن���ه
ك��ر���س��ت��ي��ن��ا اح���م���د حم��م��د اب��ون��ف��ي�����س��ه
ال��زي��ود ال��ك��رمي  ع��ب��د  �سليمان  م��ال��ك 
م�����������������رح ام�����������������ني حم���������م���������د ������س�����ن�����د
م�����������رح ن�������������زار ال������ي������ا�������ش ج�����وي�����ن�����ات

م�����������رمي �������س������ال������ح اح�������م�������د ع����ب����ا�����ش
م�������ن�������ى ب���������������س�������ام ������س�����م�����ي�����ح اح�����م�����د
ن�������اج�������ي ي�����ح�����ي�����ى ن�������اج�������ي الم���������ر
ه���دي���ل ج���ه���اد حم���م���ود ع��ب��د ال��ك��رمي
وفاء حممود عبد الرحيم عبد اللطيف
ي���ا����س���م���ني حم����م����ود حم���م���د ع�����س��اف
ي���و����س���ف ف���ت���ح���ي ����س���ل���ي���م���ان امل���وم���ن���ي

فاطمه رائد علي اخلطيبرهف با�سم عمر ابو هيبه

بيان حممد يو�سف ح�سان احمد عبد الهادي رجا املزاوده

فرح اياد احمد �سالمهعال احمد علي ال�سريف
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قسم االقتصادكلية االقتصاد والعلوم االدارية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص االقت�صاد

اب�����راه�����ي�����م ع����ل����ي ب��������در ب����ن����ي خ���ال���د
اريج نا�سر حممد ر�سيد �سبحي خ�سر
ا�������س������راء حم���م���د ع���ب���د حم�������س���ن ب���زه
ا������س�����ي�����ل رب�����������اح حم�����م�����د ال�����ب�����ط�����ران
ان���������������ش رب�������ح�������ي �������س������اب������ر ق���ط���ي�������ش
اي��������ف��������ان اجم�����������د ح�������ي�������در ح������ات������وق
ح���������ن���������ني ع�����������������الء ع���������م���������ر اع�������م�������ر
خ�������ل�������دون خ���������س����ر �������س������امل اب������وزي������د
دان����������������ه ع���������������س�������ام ��������س�������ال�������ح م�������وىل

اطريح جمعه  حممد  م�سطفى  دع��اء 
دي�������������ال اح�������م�������د را���������س��������ي ال���������س����ي����د
رام���������ي ع��������ون ع����ب����د ال�����ف�����ت�����اح ع���ب���ده
رب������������ى جن������ي������ب ح�����������س�����ن اب������������و ري������ا
ره�������ف ����س���ل���ي���م���ان ����س���ع���ي���د امل����ي����ادم����ه
ره��������ف م����ن����ر ع����ب����دال����ف����ت����اح ح���م���ام
������س�����ل�����ب�����اي�����ه ك���������ام���������ل  ف�������ه�������د  رمي 
زي����ن����ه ا����س���م���اع���ي���ل ����س���ال���ح ����س���وي���دان
���������س��������اره ع�����م�����ر �����س����ل����ي����م����ان ع����ف����ان����ه
�����س����ذى ف�����ار������ش ف����خ����رى ال����رو�����س����ان

����س���ه���ي���ب ن����ع����م����ان ام��������ني ج���ام���و����ش
غ�����������اده امي���������ن ي����ح����ي����ى اخل�������وال�������ده
�سعيفان ه���اين  ن��ظ��ار حم��م��د  ف���را����ش 
ف������رح حم���م���د م���ن�������س���ور احل�����وام�����ده
مل������ى �����س����ف����ي����ان خ���م���ي�������ش اب��������و ���س��ي��ف
مرمي احمد عبد  الرحمن ابو  غامن
م����ع����ت���������س����م ع�����م�����ر حم�����م�����د ال�������رتك
م����������ن����������ال م����������ن����������ذر ع��������ل��������ي رم������������ال
ن��������ب��������ال رات���������������ب �������س������الم������ه امل������ل������وح

رنيم مروان جري�ش جبجي
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خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص االقت�صاد املايل

اي������������ه ح�������������س������ان حم��������م��������ود م���ل���ح���م
رن������������اد اي������������اد ي�����و������س�����ف اب����������و ح���ل���ت���م

ع�����م�����ر اي�������������اد اح�������م�������د اب����������و ط����ال����ب
ق���ط���رال���ن���دى خ����ال����د حم���م���د ع��ف��ان��ة

م�����وؤم�����ن ت���ي�������س���ر حم����م����د ���س��ل��ي��م��ان
و��������س�������ن م������ن������ر ر�������س������ي������د ح�����������رزاهلل

يا�سمني ابراهيم حممد عيد
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تخ�ص�ص االقت�صاد املايل

ام����������ل حم�����م�����د ك����������رمي احل���������س����ام����ي
ب���ي���ان م�������روان حم���م���د خ��م��ي�����ش ���س��ل��و
رح������م������ه م���������س����ل����م ع�����ل�����ي احل���ي�������س���ه
ر������س�����ي�����د غ�����������س�����ان ف������ال������ح �����س����وم����ان
���س��ل�����س��ب��ي��ل ول���ي���د ع��ب��د امل��ج��ي��د ن��وف��ل

ع�������ل�������ي حم�������م�������د ع�������ل�������ي �������س������وامل������ه
ف���������������رح ط����������اه����������ر حم��������م��������د غ������ن������ام
ل�����������ني ي�������ون���������������ش حم�������م�������د ط������ع������ان
حم����م����د ب���������س����ام ع����ق����ي����ل اخل����الي����ل����ه
حم��م��د م����ازن حم��م��د خ��ل��ي��ل خري�سه

م���الك حم��م��د اك����رم دع���دو����ش زاه���ده
م�������ن�������ر ه������ي������ث������م م�������ن�������ر �����س����ع����ب����ان
ن�������ارمي�������ان ت����وف����ي����ق ك�����م�����ال ���س��ع��ي��د
ه�������ي�������ا ������س�����ه�����ي�����ل اح��������م��������د ي�����و������س�����ف
ي������������زن حم��������م��������ود ح�����������س�����ن ع����ل����ي����ان

خريجو الف�صل االأول 2018 / 2019
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تخ�ص�ص االقت�صاد املايل

احمد خالد احمد ابوالعي�ش العمو�ش
اح�����م�����د �����س����م����ر ����س���ل���ي���م اب����وع����ب����ده
اري���������������ج ت�����ي�����������س�����ر حم��������م��������ود دي������ك
اي�������������ه ع����������������وده اح��������م��������د رم�������������س������ان
مت��������ارا حم����م����ود م�������س���ط���ف���ى ر����س���ي���د
دي������ن������ا ع������������ادل ع�����م�����ر ا�����س����ت����ان����ب����ويل
رغ������د ع����اي����د ع���ب���د ال���ن���ب���ي ���س��ل��ي��م��ان
رن�����ي�����م �������س������رار حم����م����د ال����رب����اب����ع����ه

���������س��������وزان جن�����ي�����ب حم������م������ود ب�������دوي
���س��ي��ف ال���دي���ن رام�����ي ع�����ادل ال��دب��ا���ش
ع�����ب�����داهلل جم���ي���د ادي��������ب ال���ق�������س���و����ش
ع�����������دي اح�������م�������د ح�������م�������دى ال���������رتك
ع�����ري�����ن ن�����ائ�����ل ع���ي�������س���ى ال���ب�������س���ي���ت���ي
ع�����������������الء م�����������اج�����������د ر������������س�����������ا ب���������در
ف���������������اروق ت����ي���������س����ر اح������م������د ال����������زرو
ل���������������وؤي ح�������������س������ان ع���������ب���������داهلل ح���ن���و

حم�����م�����د امي���������ن ن������������ادر اب���������و م���غ���ل���ي
حم��م��د ع��ب��د اجل��اب��ر اب��راه��ي��م ال�سيد
حم���م���د م���و����س���ى ح�������س���ني ال���غ���رب���اوي
حم����م����ود ك����م����ال حم����م����ود اب������و ع�����واد
ن�����اج�����ح اح�����م�����د راك�����������ان ال�������س���واب���ك���ه
م����و�����س����ى اهلل  ع�����ب�����د  م�������اه�������ر  ن����������ور 
ه������ب������ه ح�����ل�����م�����ي حم�������م�������ود اجل�����م�����ل
ي����������ن����������ال ث����������ائ����������ر حم��������م��������د امل������ل������ك

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

نوف طاهر جميل الرفاعي ب�سرى �سليمان حممد املهيدات
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قسم إدارة األعمال

الدكتور في�سل املا�سي
اأ�ستاذ م�سارك / اإجازة بدون راتب

الدكتور �سياء الزغيالت 
اأ�ستاذ م�سارك / اإجازة بدون راتب 

الدكتور ر�سوان اخلراب�سة
اأ�ستاذ م�سارك / اإجازة بدون راتب

الأ�ستاذ الدكتور خ�سر الفريجات 
اأ�ستاذ

الدكتور و�سفي الروابدة 
اأ�ستاذ م�سارك / اإجازة تفرغ علمي

الدكتور فايز �سرفات 
اأ�ستاذ م�ساعد / ق. اأ. رئي�س الق�سم 

الدكتور عبد الغفور الزواهرة
اأ�ستاذ م�سارك
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قسم إدارة األعمال

الدكتورة هديل املعايطة 
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور حممد احل�سبان
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور نائل �سرحان
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتورة وعد الن�سور
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور عامر ال�سي�ساين
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتورة وجدان العكاليك 
اأ�ستاذ م�ساعد
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تخ�ص�ص ادارة االعمال
خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018

اح�����م�����د ب�����دي�����ع حم����م����د ال����زن����اب����ي����ط
اح����م����د ����س���ال���ح ����س���ل���ي���م���ان اخل��ط��ي��ب
ا����س���ي���ا ن�������س���ال ����س���ل���ي���م���ان ال���ق���واب���ع���ه
غ����رب����ي����ه ي������ع������ق������وب  حم������م������د  الء 
ان�����������ع�����������ام حم��������م��������د ام���������������ني ن�����������وار
دع���������اء ح���ل���م���ي حم����م����د اب��������و ارق����ي����ة
عويوي عاي�ش  ا�سماعيل  حممد  رنيم 

ره���������ام حم�����م�����ود ����س���ع���ي���د ال�������س���وب���ك���ي
ال����ب����ح����ري �������س������الح  ������س�����ال�����ح  روؤى 
احمد احل���اج  فتحي  اح��م��د  �سل�سبيل 
���س��ل��ط��ان حم���م���د ت���وف���ي���ق ال�������س���راوي
ط�����������ارق ف�����ي�����ا������ش حم�����م�����د ال������زي������ود
طارق حممد عبد الرحيم عيال �سلمان
القطي�سات حم��م��د  ي��و���س��ف  ع���ب���داهلل 

اهلل ع�����ب�����د  ع�����ل�����ي  اهلل  ع�����ب�����د  ع�����ل�����ي 
حم����م����د زاي����������د ع����ل����ي ب����ن����ي ي���ون�������ش
ن���������������ور ح���������������س�������ن ���������س��������ع��������دو �����س����ك����ر
ن������������وره ع������م������اد ح���������س����ني ق�����وادي�����������ش
ه���������دى امي���������ن ك������م������ال ال���������س����ق����وري
ه������دي������ل اب������راه������ي������م اح������م������د ح�������س���ن
ال��ع��زي��ز اخلليفات ي��زي��د ���س��الح ع��ب��د 

فرح ابراهيم مثقال ابراهيم فرح جودي احمد "ال�سيخ �سعيد"ايه خليل حممد ابوهدبا
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تخ�ص�ص ادارة االعمال

مي�ش ن�سال عبد الفتاح خطاب نور طاهر حممد حمزه عوكلالء تي�سر عمر �سمره

ام������������ل �������س������اه������ر ع������ل������ي اجل���������������زازي
ب�����������راءه حم�����م�����ود اح�����م�����د اب����راه����ي����م
راي�������������ه حم������م������د ح�����������س�����ن م����ن���������س����ور
رن�������������د ن��������ب��������ال ت�����ي�����������س�����ر خ�����م�����ا������ش
ح�����������الوه ع�������ل�������ي  حم�������م�������د  روؤى 

�������س������اج������ده ع�����ل�����ي حم�����م�����د ع���������س����اف
يو�سف عثمان  ال��رح��م��ن  عبد  ���س��وزان 
�������س������ي������م������اء ج����������رب اح���������م���������د ك����ل����ث����م
ط�����������ارق م�����ر������س�����د حم�����م�����د اجل�����م�����ال
ع�����ب�����د احل�����م�����ي�����د حم�����م�����د ال������دو�������ش
ع���ب���دال���ك���رمي ح�����س��ن حم���م���د ال��ع��ت��وم

مل�����������ى ب���������������س�������ام حم���������م���������ود اع��������������رار
ل����������ني رام����������������ي خ������ل������ي������ل ال������زغ������ل������ي
ل������ي������ن������ا وف����������������اق ح�������������س������ني رج����������وب
حم�����م�����د ع�����م�����ر ع�����������وده ب�����ن�����ي خ����ال����د
ي���ا����س���م���ني ع��������ادل حم����م����د حم��ي�����س��ن

خريجو الف�صل االأول 2018 / 2019
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تخ�ص�ص ادارة االعمال
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

اح������م������د ع�����م�����ر �����س����م����ر ال���غ�������س���ب���ان
ج������اب������ر خ����������ال����������د  اح����������م����������د  ارام 
ا�������س������رار ن����ا�����س����ر خم���ي���م���ر ح���ن���ت���ويل
ال�����ع�����ن�����ود ام��������ر ح���������س����ني ع���ط���ع���وط
ام����ره ع��م��ر ع��ب��دال��ك��رمي ال�����س��واب��ك��ه
امي���������������ان اح��������م��������د حم������م������د ج�����دي�����ع
امل���ق���اب���ل���ه اهلل  ع���ب���د  ح�������س���ام  اي�����ه�����اب 
اآي�������������ه اح�������م�������د م���������س����ط����ف����ى ب����ره����م
ت�������ال ه���������س����ام م���ع���ي�������ش ال����ع����ق����رب����اوي
ج������م������ان������ه رام�������������ي مت������ي������م ح������م������دان
ح�����م�����زه ع�����م�����ار اح�����م�����د ال���ف���ري���ح���ات
دان�����ا ح�����س��ان ع��ب��د ال��رح��م��ن اب����و كبه
رن�������������د م�������و��������س�������ى ر��������س�������ي�������د زي�������������اده

داود ع������ث������م������ان  رج���������ائ���������ي  روان 
������س�����اره حم���م���د م�����س��ط��ف��ى رم�������س���ان
��������س�������ان�������درا �����س����ل����ي����م ع�����ي�����د ج����ربي����ل
م�����ي�����م�����ون ح�������ن�������ا  ادوار  ������س�����ل�����ي�����م 
����س���ي���ل���ي���ن���ا امي���������ن ف�������������وؤاد ح������دادي������ن
�����س����ك����ري ن���������س����ال �����س����ك����رى ق���اق���ي�������ش
عبد اهلل �سامل عبد الرحمن الزواهره
ال�سطرات املجيد  عبد  اب��راه��ي��م  عمر 
ع�������م�������ر ح�������������س������ن������ي ج�����������رب ه������ي������الن
ع�������م�������ر رج�������������ب ج�����������������ودت ي�����ا������س�����ني
ف�����اط�����م�����ه ام���������ني ������س�����ري�����ف ال������زي������ود
ك������ات������ري������ن ن������اج������ي ع����ي���������س����ى ح�������داد
ال��داب��وق��ي ال��رح��م��ن  عبد  حممد  لرا 

مل���������ا حم������م������د م���������س����ط����ف����ى ح���������س����ان
جم���د ال���دي���ن م��و���س��ى حم��م��د ���س��م��ور
جم����دول����ني ���س��م��ر ح�����س��ني اب��وغ��ي��ث
حم���م���د ج���ا����س���ر حم���م���د اب�����و ر����س���وان
حم���م���د زي������ن حم���م���د اب������و ال���ف���ي���الت
م���ري���ان���ا ����س���ام���ي ���س��ف��ي��ق ال�����س��وم��ل��ي
م��ع��ت�����س��م ن�����س��ي��م ج���م���ي���ل ال���ع���الون���ه
ع���و����ش جن����ي����ب  اهلل  ع����ط����ا  م�����رن�����ا 
م��ي�����ش ن�������س���ال ع���ب���د ال���ف���ت���اح خ��ط��اب
ن������ادي������ن ن����������زار ان����������ور ال���������س����وم����ري����ه
ن����������ور ف���������������وؤاد ي�����ح�����ي�����ى اب����������و م����ي����زر
ي������������ارا ري�������ا��������ش ب�����ط�����ر������ش ك�����ل�����داين
ي���ا����س���م���ني ب������ره������ان ق����ا�����س����م م���و����س���ى

ابراهيم اجمد ابراهيم العدوي

دينا خالد ا�سماعيل ابو النادي

ابتهال نافذ �سامل ال�سمري

با�سم خ�سر با�سم ن�سار

اناغيم �سهيل يحيى اخلوالده

�سحى ابراهيم �سليم الب�سي�ش
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تخ�ص�ص ادارة فنادق
خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018

اح�����م�����د ت���ي�������س���ر خ����ل����ف ال�����ب�����داري�����ن
اح�������م�������د خ�������ال�������د م�����و������س�����ى ج��������ربان
�سيلج م�سطفى  ع��ل��ي  حم��م��د  اح��م��د 
ال�����وه�����اب داود اح����م����د م���و����س���ى ع���ب���د 
ال��ن�����س��م��ي ���س��ل��ط��ان ���س��ال��ح اخل��ي��ط��ان

ح�������ال ع�����ل�����ي اب�������راه�������ي�������م امل�������رازق�������ه
���س��ال��ب��ي ف�����وزي ���س��ل��ي��م��ان ال�����س��ه��اون��ه
�����س����وزان ي��و���س��ف حم��م��د اب����و ���س��امي��ه
ف������ه������د ح�����������س�����ني ��������س�������امل �����س����خ����ت����ور
ف�������روز م���ن�������س���ور اح����م����د ال����رو�����س����ان

ال���زع���ب���ي اح�����م�����د  اهلل  ع����ب����د  ق�������س���ي 
حم�������م�������د زي����������������اد ط����������������راد اخل�����ل�����ف
حم��م��د ع��ب��د ال���ك���رمي ح�����س��ني عطيه
ه����ي����ا غ����������ازى ف��������الح اب��������و ج����ام����و�����ش
الب�سيتي ا�سحق"  "حممد  احمد  يزن 
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قسم إدارة األعمالكلية االقتصاد والعلوم االدارية

تخ�ص�ص ادارة فنادق
خريجو الف�صل االأول 2018 / 2019

اح���������م���������د رائ�����������������د ن���������اج���������ي خ����ل����ي����ل
اح����م����د ع���ب���د ال����رح����ي����م ذي�������اب ج���اب���ر
اي�������������������ه زي�����������������������اد ك������������ام������������ل ع�������ي�������اد
ح���������س����ام �����س����ام����ر حم����م����د ال����ع����ب����ادي
دان��������ه زي��������اد ع����ب����د ال����رح����ي����م ����س���ال���ح
ملح�ش ال���رح���م���ن  ع��ب��د  ع���م���ار  رزان 

ال��رح��م��ن ع���ب���د   ن���اي���ف  روؤى حم��م��د 
زي����������ن حم�����م�����د ف����������الح اخل����ري���������س����ه
����س���الح ال����دي����ن اح���م���د حم���م���ود ط��ه
الرحمن حممد احمد اجلعفري عبد 
ف���������������ادي ي������و�������س������ف ج�����م�����ي�����ل ك���������رام

حم�������م�������د �������س������م������ر حم�������م�������د ع����ل����ي
غنيم اب��و  الكرمي  عبد  احمد  حممود 
م�سطفى ابراهيم حممد تي�سر احلمورى
م���ع���ت���ز خ��م��ي�����ش حم����م����ود اب������و ����س���رار
مهند زي���اد ع��ب��د  ال��ك��رمي ال��رح��اح��ل��ه
ه������دي������ل ب�����ا������س�����م ح���������س����ن ال������ن������داف

جمد عادل جري�ش م�سعل ابراهيم حممد عبد العزيز ال�سوى
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تخ�ص�ص ادارة فنادق
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

اح�����م�����د ب����ه����ج����ت ج�����ربي�����ل ����س���ل���ب���اي���ه
اف�����راح ���س��ي��اح ���س��ل��ي��م��ان اب���و حم��ف��وظ
اي����������ل����������ني ع��������������������ادل ودي��������������������ع ذي��������ب
�سلمان فريد"  "�سكري  حممد  با�سل 
مت����ي����م حم����م����د حم�����م�����ود اخل���ط���ي���ب
ح�����م�����زه حم����م����د ه����ا�����س����م ا����س���ب���ي���ت���ان
ح����������ن����������ا ب����������ي����������ر ح����������ن����������ا ج��������������ورى

ره�����������ف ح�����������س�����ن م�������دح�������ت ال���������س����ق����ا
ب��������������الل ع�������م�������ر ح��������������رز اهلل زي��������������د 
زي����������د ج������م������ال �����س����ل����ي����م ال���������س����ع����دى
�������س������ايل ر������س�����م�����ي ي�����و������س�����ف ي���و����س���ف
�������س������ائ������د م������و�������س������ى حم������م������د رب���������اع
�����������س����������ادي وائ�����������������ل اح���������م���������د ت����ي����ل����خ

ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ا���س��ل ف��ه��د امل��ح��ارم��ه
ع������م������ر حم������م������د ف��������اي��������ز م����ن���������س����ور
ع�����وين ���س��ل��ي��م��ان م�����س��ل��م اب�����و خ��رم��ه
م��������راد ����س���ك���رى ����س���ع���ي���د ال���ن���وا����س���ره
م����ه����ن����د ر��������س�������دي اح������م������د ح�������س���ون���ه
م����ه����ن����د ي�����ا������س�����ني م�������ع�������روف ����س���ق���ر
ي����و�����س����ف ا������س�����ام�����ه ي����و�����س����ف ع���ك���ن���ان

رند منر ابراهيم �سامل

�سيماء ح�سني احمد ا�سنان حممود جمدى حممود ال�سباحزيد عمر حممود �سالمه
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قسم المحاسبة

كلية االقتصاد والعلوم االدارية

الدكتور فادي ال�سياب
اأ�ستاذ م�ساعد / ق.اأ. رئي�س الق�سم

الدكتور عادل م�ساروة
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور عبد اهلل الزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور اأحمد العمو�ش
اأ�ستاذ م�ساعد

الأ�ستاذ الدكتور وليد �سيام
اأ�ستاذ

الدكتور ابراهيم من�سور
اأ�ستاذ م�سارك

الأ�ستاذ الدكتور ح�سام الدين خدا�ش
اأ�ستاذ
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قسم المحاسبة

كلية االقتصاد والعلوم االدارية

ال�سيدة �سفاء اأحمد
مدر�س م�ساعد

الدكتور عزات غي�سان
مدر�س م�ساعد

ال�سيدة �سو�سن اإ�سماعيل
مدر�س م�ساعد

الدكتور اأحمد احل�سبان
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور علي م�ساعدة
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور هيثم حلو�ش
اأ�ستاذ م�سارك

الدكتور عبد اهلل اخلوالدة
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور وليد م�ساعدة
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور منذر النمر
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور رامي الزبدية
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

ال�سيد حممود حممود
مدر�س م�ساعد
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قسم المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية
تخ�ص�ص املحا�صبة

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018

اي������������ه غ�������������س������ان ف�����������������وؤاد حم����ام����ي����د
ت����ول����ني ن���ب���ي���ل اب�����راه�����ي�����م ح����دادي����ن
ع��ب��دال��ف��ت��اح اخلطيب ح�����س��ام حم��م��د 
بلو�سي ر�سول"  "غالم  ول��ي��د  خ��ال��د 
ال���دلب���ي���ح خ���ل���ود ع���ب���د اهلل ام���ن���ي���زل 
ب�����دي�����ر حم�������م�������د  ن�������ع�������م�������ان  رزان 
رن������������ا م��������اج��������د �������س������ال������ح ت��������ادر���������ش

ال������رحم������ي داود  ح��������������ازم  ��������س�������ايل 
اخلوالده" "حميد  احمد  نا�سر  �سها 
����س���ه���ي���ل ف�����را������ش ����س���اه���ر ال���ري���ح���اين
ع�����ام�����ر ه���������س����ام ه����ا�����س����م ال�������س���ري���ف
ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ث��م��ان ع��ل��ي ال��ق�����س��اه
ع���ب���داهلل حم��م��د حم���م���ود احل���م���وري
ع�����س��ام اح���م���د ا���س��م��اع��ي��ل ال�����س��وب��ك��ي
ف�������ادي اب������و ال����ع����الء ج���ع���ف���ر م�����س��م��ار

مل������������ى ع����������م����������اد ه���������������اين ال�������ت�������اج�������ي
ل���وج���ني ا���س��م��اع��ي��ل ���س��ع��ي��د ال�����س��اف��ع��ي
ل�����ني ع���ب���د اجل���ل���ي���ل حم���م���د ك��ن��ع��ان
م�����ع�����اذ ع����ل����ي ع����ب����د امل����ج����ي����د ح�������س���ان
م������ع������اذ ه���������اين ج����م����ع����ه اب���������و ظ���ه���ر
ه������ب������ه خ��������ال��������د اب��������راه��������ي��������م ����س���ن���د
وع�����د زي������اد ع���ب���د احل���ل���ي���م اخل��الي��ل��ه

ن�سرين غ�سان جميل ابو العد�ش�سخر علي حممود الهوانيه
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اب����راه����ي����م ����س���ال���ح اح���م���د اب�����و ����س���رار
ام����������������ل ه����������������اين ن��������ع��������م��������ان غ����ي����ث
ان�����������وار ر�������س������وان م�����زع�����ل امل������رازي������ق
اي��������������ة اجم��������������د م���������ن���������ور امل�������ج�������ايل
اي����������ه����������اب ن��������اف��������ذ ك��������م��������ال ع�����رف�����ه
ب����ره����م اهلل  ع�����ب�����د  ف�������������وؤاد  اإ����������س���������راء 
ب�����������س�����ار اح�������م�������د ف���������������وؤاد حم����ام����ي����د

ت�����ي�����م�����اء ع�����ل�����ي ع�����ق�����ل�����ه ال����ع����م����و�����ش
ح�����������س�����ني ك��������م��������ال ح�����������س�����ني ع������الم
ال��رح��ي��م ح�سونه ح��ن��ني حم��م��د ع��ب��د 
دان����������������ه ع��������اط��������ف اح��������م��������د ال�����ب�����ن�����ا
ذي�����������������ب ع�����������م�����������اد ذي����������������������اب ب���������الن
ر�����س����ا ي���ا����س���ر ع���ط���ي���ه اب��و���س��ع��ي��ل��ي��ك
رع���������د مم�����������دوح �����س����ع����ي����د ب����ط����ار�����س����ه

ره���������ف ق������اه������ر حم�����م�����د م�������س���ط���ف���ى
ال������ع������ل������ي اح�����������م�����������د  ع���������ل���������ي  رمي 
زي�������د غ�����ال�����ب ����س���ل���ي���م���ان اخل���ل���ي���ف���ات
�����س����ل����ي����م����ان داه������������ود حم����م����د ����س���ي���اج
������س�����اه�����ني خ�����ل�����ي�����ل اح�������م�������د ال�����زب�����ن
الفغاين يو�سف  املجيد  عبد  �سهره 
����س���ب���ح���ي ه���ا����س���م ����س���ب���ح���ي ال���ك���ي���ايل

قسم المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية
تخ�ص�ص املحا�صبة

خريجو الف�صل االأول 2018 / 2019

حممد ال�سيد حممد عبدالباقيفرح حممد ح�سني عرار ق�سي اياد يو�سف العزه

اياد حممد علي ال�سنيناتاحمد عوين احمد �سماره

عبدالروؤوف ا�سامه عبدالروؤوف كراجه عالء خالد حممد التوميي�سحر عاطف �سالح عطيه

حممد مامون �سمر ابواجلبني



130

كلية االقتصاد والعلوم االدارية
تخ�ص�ص املحا�صبة

خريجو الف�صل االأول 2018 / 2019

قسم المحاسبة

مالك ���س��رور  ط��ه  �سليم  حم��م��د  �سفا 
�سياء الرحمن م�سطفى احمد من�سور
ع���ل���ي���ا اب�����������و  رزق  اح�������م�������د  ظ�����������الل 
ع��ب��د ال���وه���اب خ��ال��د اب��راه��ي��م �سربه
ع���������������دي ع�����������م�����������ران اح���������م���������د ن��������ور
ع�����م�����ران ����س���م���ر ل���ط���ف���ي م�����س��ط��ف��ى
ف����������������رح ب����������������الل ف����������اي����������ز ق��������وي��������در
ب�������زور ������س�����ام�����ن  اهلل  ع�����ب�����د  ق����ي���������ش 
لرا منت�سر عبدالوهاب الظاهر الن�سور

جل��������ني م���������س����ع����ب ع�����ط�����ي�����ه ال�����غ�����ول
ل�����ي�����ل�����ي�����ان ب�����������س�����ام اح������م������د اجل�������الد
جم�����دول�����ني ن���������س����ال ف���ه���م���ي اح���م���د
حم����م����د اب�����راه�����ي�����م ح�������س���ني ����س���ن���دق
حم����م����د ن�����اج�����ي خ����ل����ف ب������ن ط���ري���ف
حم����م����د ن�����اي�����ف ي����و�����س����ف اب�������و ال�����رب
م������ه������ن������د اح���������م���������د حم�������م�������د غ�����ن�����ام
م������وؤي������د ج�����ه�����اد ح�������س���ن اب�������و ع���ل���ي���ان
م���ي�������ش اح����م����د م�������س���ط���ف���ى ع���وي���ن���ات

م�����ي�����������ش ح�������������س������ان ع������ل������ي امل�����������س�����ري
ن��������دى ح���������س����ني اح�����م�����د ال�����رواج�����ب�����ه
ن�����ع�����م�����ه ط���������ه اح�������م�������د ال�����رب�����اب�����ع�����ه
ن������������ور ت������وف������ي������ق ح�����������س�����ن اجل������������زرة
ن����������ور خ�����ل�����ي�����ل ع�����ل�����ي ال����رم����ا�����س����ن����ه
ه����������اين ح�����������س�����ني ������س�����ال�����ح ال�����ق�����ي�����ام
ه��������دي��������ل خ��������ال��������د م������و�������س������ى ب�����ن�����ات
و���������س��������ام ف������ه������د ع�������������وده ح�����ج�����ازي�����ن
ي���و����س���ف ع���ب���د احل���ك���ي���م ح�����س��ن ع��ب��ي��د
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية
تخ�ص�ص املحا�صبة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

قسم المحاسبة

اح������م������د ج������ه������اد حم�����م�����د ال����زع����ب����ي
اح�������م�������د زك�����������ي حم������م������د �����س����ل����ب����اي����ه
ا����س���راء ب����الل ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��ع��وام��ل��ه
ا����س���ي���ل اح���م���د ي���ا����س���ني ع���ب���د ال���ه���ادي
ا������س�����ي�����ل وائ������������ل ع������������ادل م�������س���ط���ف���ى
اك����������رم ف������را�������ش اك����������رم اب��������و ع��م�����س��ه
اجمد عبد ال�سادق حممد �سادق احمد
ان�����������ش حم����م����د ا�����س����م����اع����ي����ل ف���ت���ي���ان
ان���������������ش م����ن����ت���������س����ر ط�������اه�������ر ع����و�����ش
ب������ه������اء حم�����م�����د ع������������ارف ����س���ل���ي���م���ان
ت����ول����ني خ����ل����دون ����س���ال���ح اب�����و ح��وي��ج
ح��������م��������زة ع����������������ادل ������س�����ع�����ي�����د ف����������راج
ح�����م�����زه زه��������ر غ����������ازى ال�������رداي�������ده
ح�����ن�����ني م���������������روان �����س����ل����ي����م����ان ع���ي���د
خ���ل���دون ع��م��ر ���س��ل��ط��ان احل��ج��اح��ج��ه
دمي�������ه غ���������س����ان ����س���م���ي���ح ال�������س���راي���ع���ه
ره����������ف امي����������ن م���������س����ط����ف����ى احل��������اج
الح������م������د خ�����ل�����ي�����ل  ح�������ي�������در  روان 

ال�����ع�����المل�����ه م�����ف�����ل�����ح  رات��������������ب  روان 
روع�������������ه ف��������را���������ش اي�������������وب دب�����اب�����ن�����ه
رمي����ا اجم����د ع��ب��د ال��غ��ن��ي ال���رمي���اوي
زي����������������د ن�������ع�������ي�������م حم��������م��������د ب������اط������ه
�����س����اج����ده حم�����م�����ود ع����ل����ي ح���م���ادي���ن
ج���رب اهلل  ع�����ب�����د  ن����ب����ي����ل  �������س������اج������ده 
�����س����اره ظ����اف����ر ن�������س���ر ال����دي����ن اح��م��د
������س�����ايل ب����ا�����س����م �����س����ل����ي����م����ان ي���ا����س���ني
�����س����و�����س����ن ح���������س����ني ع�����ل�����ي ح�������س���ن���ني
����س���اك���ر حم���م���د ����س���اك���ر ال��ف��ط��اف��ط��ه
�����س����ال����ح حم����م����د �����س����ال����ح ال���ط���ال����ش
�������س������ف������اء ه�����ي�����ث�����م ع�������������وده امل������ج������ايل
ع��ام��ر ع��ب��د اهلل ع��ب��د ال��ف��ت��اح اب��وري��ده
ع�������ري�������ن ع�����������س�����ام ع�����ف�����ي�����ف ب����و�����س����ه
�����س����رق����اوي ع��������وده  اهلل  ع����ب����د  ف��������ادي 
ف���������رح ح�����������س�����ام ح����ك����م����ت ال�����زري�����ق�����ي
ف�����س��ه حم���م���د م�����س��ع��ود احل��راح�����س��ه
ل�������ي�������ث م���������ن���������ذر حم�������م�������د دغ�����ل�����������ش
ل�����ي�����ن�����ا امي����������ن ������س�����ال�����ح اب�����راه�����ي�����م

حممد" "علي  حم���م���د  ع���ل���ي  ل���ي���ن���ا 
م�����اري�����ن�����ا ام��������ني ج����ري���������ش ج���ري�������ش
حم�������م�������د ح�������������س������ن ذي�������������ب ج�����ا������س�����ر
حم����م����د خ���������س����ر �����س����ال����ح �����س����روج����ي
حم��م��د خ���ر اح���م���د خ��ل��ي��ل اجل���داي���ه
حممد عبد العزيز حممد ابو �سعره
حم����م����د ن���ب���ي���ل حم����م����ود اب�������و ال���ت���ني
حم������م������د ول�������ي�������د حم������م������د اجل���������الد
مرح عبد احلفيظ عبد احلميد عواد
الطراونه العزيز  عبد  حممد  م��روان 
ال����رزاق ج��رار ع��ب��د  م�سطفى حم��م��د 
م�����ي�����������ش ح�����������س�����ن ع������ل������ي ������س�����ح�����اده
ن�����ه�����ل�����ه راف��������������ت ع������ب������د ������س�����الح�����ات
ه���دي���ل ���س��ي��ف اهلل ���س��ام��ان احل�����ردان
ه����ي����ا حم����م����د اح�����م�����د اب��������و ع����رق����وب
ه������ي������ا م������ن������ر ام������������ني اب������������و ����س���ن���ب
و���������������س��������������ال ري��������������ا���������������ش دب����������ا�����������ش
ي����و�����س����ف م���ت���ع���ب ����س���ل���ي���م ح���ج���ازي���ن

ب�سار م�سيل غ�سان ال�سمرات رزان خليل حممد ن�سوانبا�سل يو�سف حممود ابو ن�سار
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اح����م����د ع���ب���د ال���ن���ب���ي ع���م���ر خ��ري�����ش
الب�ساب�سه اهلل  ع����وده  حم��م��د  ا����س���راء 
ا��������س�������راء حم�����م�����ود ح�������س���ن احل����م����ود
ام�������������������ل حم����������م����������د ع����������ل����������ي ات�������ي�������م
ذره اب����������و  اح�������م�������د  ن�����ا������س�����ر  ان���������������ش 
اي���������ه ه����ي����ث����م اب������راه������ي������م ف����ح����م����اوي
ب�������������س������رى ع��������ام��������ر م�����ف�����ي�����د غ���ن���ي���م
ب����ه����اء ال����دي����ن اجم�����د ع���ل���ي امل���غ���اي���ره
ج�����م�����ان�����ه ه�����������س�����ام حم�����م�����د �����س����ال����ح
ح�����ي�����اء ح����م����د م���ف�������س���ي ال�����رواح�����ن�����ه
رام�������������ي ح�����������س�����ني �����س����ع����ي����د خ���ل���ي���ف���ة
رام�������������ي حم�����م�����د ه����������الل ال�����رب�����ط�����ة

رن������������ا ا��������س�������ام�������ه حم������م������د �����س����اه����ني
رن���د ح�����س��ام ال��دي��ن ي��ا���س��ني ال��روا���س��دة
�����س����ام����ي ����س���ل���ي���م���ان �����س����ام����ي ن�������س���ار
���س��ه��د م���اه���ر ع��ب��د ال��ع��ف��و اب����و ن��اع��م��ه
����س���ح���ى ع����اط����ف ا����س���م���اع���ي���ل اع������رار
ط���������ارق م�����اه�����ر م���ف�������س���ي ح���ج���ازي���ن
ع����ام����ر ���س��ه��ي��ل ج���ري�������ش ال��دع��ي��ب�����ش
ع��ب��د ال���رح���م���ن ت��وف��ي��ق اح���م���د رم���ان
عتمة اب��و  �سليمان  علي  عبدالرحمن 
ع������م������ر خم�������ت�������ار ��������س�������الح ال������ع������امل
ف�����������رح ف�������������واز م�����ق�����ب�����ل ال�����دب�����اي�����ب�����ه
م������اج������د ا�������س������ام������ه م������اج������د ال�����ه�����ريف
م��������������ازن حم������م������د خ�������ال�������د ج�����ربي�����ل

حم����م����د ����س���م���ي���ح ح���������س����ن امل�����ح�����روق
حم��م��د ع��ب��د ال��ف��ت��اح ل��ط��ف��ي ج����رادات
م�������رح ����س���ع���ي���د حم����م����د اب�������و ح���اك���م���ه
ال�سيالت اب���و  م��ع��و���ش  �سمر  م����روان 
م����������روه ري������ا�������ش ع����������وده اخل������وال������ده
م�����س��ط��ف��ى ول���ي���د ع��ب��د اهلل ال�����س��م��ور
ال�����س��ب��ي��ح��ات ن���ه���ار  م�����الك ع���ب���د اهلل 
م������و�������س������ى خ��������ال��������د م������و�������س������ى دق������ه
ن����اه����د ب���������س����ام ح���ب���ي���ب اب�������و ج���ري�������ش
ي�����ارا زه����ر ع��ب��د ال���ك���رمي ال��رح��اح��ل��ه
ي�����ا������س�����م�����ني ع�������م�������اد ف����������������وؤاد ع��������وده
ي�����و������س�����ف اح������م������د ي�����ا������س�����ر م���ل���ح�������ش

عامر ب�سام �ساري عماريتاله علي حممود زريقي

ادهم حممد �سعد الدين ال�سرقاوي

رغده ابراهيم ا�سماعيل النعانعه
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�سرينا افرام حنا م�سركيا�سامه �سقري نوري مو�سى

حممد ح�سن يو�سف �سحاده معاذ خالد عبد الرحمن عامرلنا حممد معني ر�سيق ال�سمايل

اب����راه����ي����م خ���ل���ي���ل حم���م���د امل��ب��ي�����س��ني
اح������م������د جن�����ي�����ب حم�����م�����د احل�����������ردان
ا�������س������راء حم����م����د م�������س���ط���ف���ى خ�����س��ر
ا������س�����م�����اء �����س����ام����ي حم����م����د ال����ق����رب����ي
احل�����ت�����ه ������س�����ب�����ح�����ي  ان�����������������ور  الء 
ال��زغ��ب��ي ال����ه����ادي  ع���ب���د  ن���ا����س���ر  الآء 
اميان عالء الدين حممود زيد الكيالين
امي�������ان ه���ي���ث���م ����س���اه���ر اب�����و حم��ف��وظ
احلاج م�سطفى �سادق  ابراهيم  امين 
اي��ن��ا���ش حم��م��د ع��ل��ي خ�����س��روف مدبر
ت���������س����ن����ي����م حم�����م�����د ������س�����ح�����ده اي�������وب
ح�������س���ام ع����دن����ان حم����م����ود اب���ورح���م���ه
ح�������م�������زه زي����������د �����س����ع����ي����د ال��������غ��������زاوي
ال��ق��ادر احلبا�سنه ع��ب��د  ح��ن��ني ج��ا���س��ر 
رن��������������ا ب�������������س������ر ع�������ل�������ي ع�����������س�����ف�����ور

ع���������س����ف����ور ع������ل������ي  ب�����������س�����ر  روان 
اب���ودوا����ش ح��اف��ظ  ع��ب��دال�����س��الم  روؤى 
رمي��������������ا ع�������ل�������ي ج������م������ي������ل ال�������������س������ده
زي������������������د ول������������ي������������م ذي������������������ب ق�������ن�������دح
�������س������اج������ده خ������ال������د وه������ي������ب ح�������س���ني
����������س���������اره اح�������م�������د ������س�����ع�����ي�����د ج���������ودي
�����س����ج����ود ح���������س����ني ذي����������اب ع����ب����د اهلل
����س���ج���ى ع����ط����ا �����س����ي����اح ال�������س���ب���ي���ح���ات
�����س����ه����ل ع��������دى م�������س���ط���ف���ى ال�����ع�����زام
������س�����ه�����د م�����ن�����ي�����ب خ��������ال��������د ع������������ودات
احل������اج حم�����م�����ود  اهلل  خ������ر  ع�����ام�����ر 
ع����ائ���������س����ه ج�����م�����ال ه�������اين ال�������س���ع���وب
ع������دن������ان ب���������س����ر ع������دن������ان ����س���ري���ت���ح
ع�����م�����ر م��������ب��������ارك م�����ف�����ل�����ح ال�����غ�����دي�����ر
غ�����������زل ف�������ائ�������ق ك�������ام�������ل ال����ي����ع����ق����وب

ل��������ون��������ا ع��������م��������اد حم������م������د ه����ب����ه����وب
احل��رب��اوي املعطي  عبد  ه�سام  حممد 
حم����م����ود اح����م����د حم����م����ود ال�����ودي�����ان
م�������رام حم���م���د غ�������س���ي���ان ب���ن���ي خ��ال��د
التميمي جماهد  طالب  حمدى  م��رح 
م�������������رمي خ���������ال���������د ا��������س�������ع�������د ع����������وده
م�����ه�����ن�����د ع��������اط��������ف ف�����������س�����ل خ���ل���ي���ل
م������ه������ن������د م�������ن�������ر ع��������و���������ش ج����ع����ف����ر
ن����ان���������س����ي ع������دن������ان ع����ل����ي ����س���اك���و����ش
ن�����ائ�����ل ن���������س����ات ����س���ع���ي���د اب�������و ي���و����س���ف
ن�����ور جم�����دى م�����س��ط��ف��ى ال���ف���اخ���ورى
ه������ب������ه خ��������ال��������د ع��������اي��������د اب������������و زي������د
ي��������ارا اب����راه����ي����م حم����م����ود ال���ع���م���و����ش
ي����ا�����س����م����ني ع������دن������ان خ�����ال�����د غ�������زاوي
الهيجاء اب��و  مو�سى  حممد  يا�سمينا 
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اب����راه����ي����م حم���م���د حم����م����ود رب���اب���ع���ه
اح�������م�������د �������س������ام������ي حم������م������د ح�����م�����ام
اح������م������د م������ال������ك م�������س���ط���ف���ى ط���ح���ل
اح�������م�������د م�������اه�������ر اح�������م�������د ب���ل���ي���ب���ل���ه
اح�������م�������د ول�������ي�������د حم������م������د ح������م������دان
اريج عبد احلميد خلف احلباب�سه الزايده
ا������س�����راء حم���م���د حم����م����ود اب������و ال����رب
������س�����ال�����ح ن�����������س�����ي�����م  اح���������م���������د  الء 
ام��ن��ه ع����وده ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ب��واري��د
ان�������������ش اح������م������د ������س�����الم�����ه م����ر�����س����ود
اإ����������س���������راء زي�����������اد ي�����و������س�����ف ال����ن����ج����ار
ب����������راء ع�����ام�����ر ����س���ع���ي���د ال����وظ����ائ����ف����ي
الطاللعه اهلل  ع��ط��ا  م��ام��ون  ج��ي��ه��ان 
ح���������امت حم�����م�����د ������س�����ح�����اده ح�����م�����دان
ح���������س����ام جن����ي����ب حم����م����د احل����������ردان
ح��������م��������زه ن��������ه��������ار ح�������م�������د ال�������ق�������الب
ح��������ن��������ني ك���������ام���������ل حم��������م��������د رب�����������اح

ح�������ي�������اة امي����������ن ع�������و��������ش ال���ق���ي�������س���ي
ج������ع������اره ع��������������زات  ������س�����ي�����ف  روزان 
ح���������داد اهلل  رزق  ع�������������س������ام  ري������������ا 
���������س��������ارة زك��������ري��������ا ج�������م�������ال ك����ون���������ش
����������س���������اره زه������������ر حم��������م��������ود ذي���������اب
��������س�������اره م������������ازن �����س����ل����ي����م����ان اح����م����د
���������س��������الم ع������ل������ي حم������م������د اب������������و ط���ه
�����س����م����اح خ�����ال�����د ي����و�����س����ف �����س����ل����وادي
����س���ون���ي���ا ج���م���ي���ل ح�������س���ن اب������و خ���رم���ه
اب���و �سقر عي�سى حم��م��ود  ���س��اب��ري��ن 
ال��ف��ت��اح زيد ال��ف��ت��اح ح��م��وده عبد  عبد 
مقابله اهلل  عبد  عليان  اللطيف  عبد 
ع��وي��دات عي�سي  حممد  عبدالرحمن 
ال�سرحان طحيطح  حم��م��د  ع��ط��ااهلل 
ال���ع���اب���ودي ع���م���ر ع���ب���د اهلل حم���م���ود 
غ�����������رام حم�����م�����د اح������م������د امل�����ج�����دوب�����ه
ف��اط��م��ه ج���الل ع��ب��د ال���ق���ادر احل��ج��وج

ق�����س��ي امي�����ن را�����س����ي اب�����و اجل���داي���ل
ل����ي����ث ع�����ق�����اب ج����ري���������ش ال�����زري�����ق�����ات
ل��������ي��������ث ن�������ب�������ي�������ل �����������س����������امل ط�����������رزي
جم��������د ي�����ع�����ق�����وب ح�����������س�����ني ع���ي�������س���ى
حم����م����د اب�����راه�����ي�����م حم����م����د ال�����رق�����اد
حم�����م�����د ح�����������س�����ام ح���������س����ن ادري�������������ش
حم�����م�����د خ������ال������د �������س������امل اخل���ط���ي���ب
حم�����م�����د رائ�����������ف ف������ائ������ق اب���������و ع�������وده
حم������م������د ع������م������ر ي������و�������س������ف احل�����ي�����ح
حم������م������ود غ������ال������ب �����س����ع����ي����د ه�����داي�����ه
حم�����م�����ود ن����ا�����س����ر حم����م����د ب���رك���ن���ده
م����������راد خ�����ال�����د ح������م������دان ال����غ����وي����ري
م����������روه ج������������ودات ح�����م�����اد ال�����ه�����روط
م��ع��ت��ز ب����اهلل ن�����س��ي��م ���س��م��ي��ح ح��م��د اهلل
م�����ل�����ك ث�������ائ�������ر ������س�����ح�����ده ال���ع���ي�������س���ه
اخل�سرى اللطيف  عبد  مهند  مها 
نور الهدى حممد حممود عبد القادر

غاده ح�سن ذيب جا�سرتقى ح�سن يو�سف العطاري عايده فوزى عياط العنزي

مي�ش رائد احمد بني ار�سيدمادلني �سائد جالل عواد هدى بالل احمد ال�سودموؤمن حممد حممود الرا�سد
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الأ�ستاذ الدكتور خالد الزعبي 
اأ�ستاذ

الدكتور زياد مرا�سدة
اأ�ستاذ م�ساعد / ق.اأ. رئي�س الق�سم

الأ�ستاذ الدكتور �سامر الرجوب
اأ�ستاذ

الدكتور حممد املومني
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور اأحمد خ�ساونة
اأ�ستاذ م�سارك

ال�سيد ماهر �سراب
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

الدكتور و�سفي ال�سالمات
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور حمزة امل�سطفى
اأ�ستاذ م�ساعد

ال�سيد �سعد ابو عليم 
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

ال�سيدة عبلة التهتموين
مدر�س
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قسم العلوم المالية والمصرفية

اح����م����د ب���������س����ام ي����و�����س����ف اب�������و خ�����س��ر
ا���������������س��������������راء ب����������������الل ع��������ل��������ي ح����م����د
ا�������س������م������اء ع�����ل�����ي ع�����م�����ر ال�����ق�����رع�����ان
ا������س�����ي�����ل م������اج������د م����ف����ل����ح اب���������و زي�����د
ح���ج���ر ع������زال������دي������ن  ري�������ا��������ش  الء 
ان����������ا�����������ش ك��������م��������ال حم�������م�������د م����������رار
ان�ش عبداجلليل حممد عبد اخلالق الدريني
ان������ط������ون ام��������ني ج����ري���������ش ج���ري�������ش
امي��������������ان ام������������ني ح���������م���������وده را�������س������د
ب���ل���ق���ي�������ش ع���������ادل ع������ب������داهلل ����س���الم���ة

ح�������ال ي�����و������س�����ف ب���������س����ر اجل�������ال�������ودي
ال�������س���الم حم��م��د �سلعب ح���م���زه ع��ب��د 
دمي��������ا حم����م����د اح�����م�����د اب��������و زي��������دان
را��������س�������د رائ�����������د حم�����م�����د ال����ي����و�����س����ف
ران��������ي��������ا راف�������������ت ر��������س�������ا امل��������ق��������دادى
زي��������������ن ��������س�������ام�������ي ط������ع������م������ه ب�����������واب
�����س����ان����دي ي����ع����ق����وب ب���������س����ارة ام�����س��ي��ح
اللطيف ع��ب��د  ع��ث��م��ان حم��م��د  ���س��الم 
�����س����م����اح خ�����ال�����د حم����م����د ال�������س���ع���دى

العي�ساوي الهادي جمال حممود  عبد 
ع����ه����د ع����ل����ي حم�����م�����ود ال����ف����ري����ح����ات
ع�������������وده ال�������ب�������ر ع�������������وده ق����ن����دل����ف����ت
ف���������رح اح������م������د حم�����م�����د ال�����ط�����راون�����ه
ل�����ي�����ث م�����ن�����ر ج������اب������ر ال������ف������اخ������وري 
ن����ب����ي����ل ف������ري������د م�����و������س�����ى ج����وي����ن����ات
ه����دي����ل زي������د ا����س���م���اع���ي���ل ال����ب����اروك����ي
ه�����دي�����ل حم����م����د ق����ا�����س����م ف����ح����م����اوى
وع������������د ع��������م��������اد ي������ا�������س������ر ع������ب������داهلل
ال�������������س������ويف م���������زي���������د  ف�������ه�������د  ولء 
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل االأول 2018 / 2019
تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية

قسم العلوم المالية والمصرفية

اح��������م��������د ح�������������س������ن حم�������م�������د ف����ق����ي����ه
اح�������م�������د ه�������������س������ام ع�������������ارف ي����ا�����س����ني
امل���ن���ع���م ه��م��ا���ش ا����س���م���اع���ي���ل ع���ب���د  ان 
اي�������������ه�������������اب حم���������م���������د من�������������ر ع�����ل�����ي
ت������ال زي��������اد ع���ب���د ال������������روؤوف ن��ع��ف�����ش
دان�����������ا �����س����ع����د اح�������������س������ان اب���������و زي����ن����ه
دان����ي����ا اب����راه����ي����م م�����س��ط��ف��ى ج��ن��ح��و

دي������������ال ع����ي���������س����ى �����س����ع����ي����د ع�����م�����ارى
رن����������ا م������اج������د ح���������س����ن ال������ط������راي������ره
ه�����دي�����ب اح�������م�������د  ج�������ربي�������ل  روان 
�����س����ل����ي����م امي�����������ن �����س����ل����ي����م ������س�����ري�����ده
ع���م���ر ع���ب���د ال�����ق�����ادر حم���م���د ال��ف��ق��ي��ه
غ����������������اده ول��������ي��������د حم�������م�������د ع�����ل�����ي�����ان
غ������ف������ران ط���������ارق اب�����راه�����ي�����م ����س���ب���اح
جم�������د ������س�����اب�����ر خ������ط������ار ال�����ه�����زامي�����ه

������س�����ب�����اح رزق  زي������������������اد  جم���������������دي 
م����رمي ع��ب��د ال���ف���ت���اح ���س��ع��ب��ان ���س��ع��اده
م�������ن�������ى م������ف������ل������ح ��������س�������ال�������ح ع�����������واد
م���ي�������ش حم���م���د ح�������س���ني ع����ب����دال����رازق
ن�����ارم�����ني ع����م����ر اب�����راه�����ي�����م زغ����م����وت
ن�������������ور ع����������������ادل ع�����ي�����������س�����ى ع�����ي�����ا������ش
ه�������ب�������ه ج����������������ورج ك��������م��������ال دب������اب������ن������ه

افنان احمد عادل حمود

عمادالدين حممود عبدالهادى حماد

�سروق ظاهر جميل حم�سن

نور حممد طالل م�سطفى

�سهام ماهر حممد عبيد

نور احمد خليل احمد

عبر ابراهيم ح�سن ابو يون�ش

يزن يو�سف عبدالرازق �سعيد
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حنني ر�سيد حممد املحاميد

رهف فوزي نايف نفاع

حممود يو�سف حممود الغزاوى

رنا با�سم ب�ساره عازر

�سهيب �سالح جودت الدريني

و�سام حممود ح�سن ال�سايب

دميا �سامر ن�سري عواد

�سامل حممد �سامل احلاوى

مرمي امين حممد يو�سف

رهف امين �سامح الهزاميه

جمد عبدالرحمن �سعد الطنجي

يا�سمني عبد الكرمي حممد العمايرة

كلية االقتصاد والعلوم االدارية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية

قسم العلوم المالية والمصرفية

اي�������ه حم�������س���ن غ����ري����ب حم����م����د ع��ل��ى
اي�������ه�������اب اح������م������د ر������س�����ي�����د ع�����ب�����داهلل
اآي����������������ه م�������������������روان حم�������م�������د ق�����ا������س�����م
ب��������������راءه ج����م����ي����ل ح���������س����ن �����س����ح����اده
مت�������������ارا خ�������ال�������د م�����و������س�����ى حم����م����ود
ج�����������رب ن������ا�������س������ي������ف ج�����������رب ح����ب���������ش
خ��ال��د حم��م��د ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��وري��ك��ات
دع����������اء حم����م����د ح���������س����ني ال����دب����اي����ب����ه

امل�������س���اع���ده ف����اي����ز ع���ط���ا اهلل  دم���ي���ان���ا 
راك�������������ان م����ه����ن����د �����س����ع����ي����د ع����ري����ق����ات
راأف�����������ت �����س����ال����ح ي����و�����س����ف اب�����وغ�����امن
رب����������������ى ج����������م����������ال ع��������ل��������ي خ��������اب��������ور
ر���س��ا ���س��ال��ح ع��ب��د ال��رح��ي��م امل��ج��ذوب��ه
ب���راه���م���ه ����س���ل���ي���م���ان  اهلل  ع���ب���د  روان 
ال���������س����ر�����س����ور خ����ل����ي����ل  زي�����������اد  رول 
رمي��������ا ف���������واز ����س���ل���ي���م���ان احل���ن���ي���ط���ي

��������س�������اره وائ������������ل ������س�����ام�����ي ال����ب����ج����ايل
����س���ج���ى ح���������س����ام حم�����م�����ود ع����ب����د اهلل
�����س����ج����ى ع��������دن��������ان ف������ك������رى ح�������س���ني
����س���الم ���س��ام��ي ا���س��م��اع��ي��ل ال���روا����س���ده
�سرين عبد الرحمن ح�سن الرببراوي
�����س����ه����د اح�����م�����د م�������س���ط���ف���ى �����س����ع����اده
���س��ب��ا ع���ب���د امل���ع���ط���ي حم���م���ود زي���ت���ون
عبا�ش ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د  ي��ح��ي��ى  �سهيب 
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية

قسم العلوم المالية والمصرفية

بحطي�سي ا���س��م��اع��ي��ل  حم��م��د  ع���ائ���ده 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ا����س���رف ���س��ام��ي ق�سوع
ال����ن����ج����ار اح�����م�����د  ع�����م�����اد  اهلل  ع����ب����د 
ع��ل��ي حم���م���ود ع��ب��د ال���ف���ت���اح ع��م��ورى
ف����اط����م����ه اح�����م�����د ح����م����د ب����ن����ي ح��م��د
ف���������اي���������ز ح�������������س������ن ف���������اي���������ز م����ط����ر
ف����ي���������س����ل ج�������������ورج ع����ي���������س����ى ك�������س���ك

جل����������ني غ�����������������ازى ع�����������������وده ������س�����ع�����ده
ل�����ي�����ث خ������ال������د ع�����م�����ر اب����������و ع����ط����اي����ا
ل������ني خ�����ال�����د ع����ب����د ال�����ف�����ت�����اح ب���اج���ي
ل����ني رائ�������د حم���م���د وج����ي����ه ك���ردع���ل���ي
حم����م����د خ�����ال�����د حم����م����د ال����ق����ع����اون����ه
حم������م������د خ�����ل�����ي�����ل حم������م������د خ���ل���ي���ل
حم������م������د ن�����������������وران ع������ل������ي اجل�����������راح

م����������رام حم�����م�����ود حم����م����د ����س���ح���وي���ل
م��ه��ن��د ا����س���م���اع���ي���ل اح���م���د اخل��الي��ل��ه
نرمني عبد احلميد جوهر اخلري�سه
ه�������دي�������ل ه�����������س�����ام ������س�����ال�����ح ������س�����وان
ه���������الل اح������م������د حم�����م�����د اخل���ط���ي���ب
همام عبد الغافر عبد الكرمي عبد اهلل
اجلنيدى العظيم  ع��ب��د  ج��ه��اد  يحيى 
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص ادارة املخاطر والتاأمني

قسم العلوم المالية والمصرفية

اح�����م�����د ر�����س����ي����د ع����ب����د امل����ع����ط����ي من��ر
ام���������ل اب������راه������ي������م اح������م������د م���������رزوق
رن������������ا ع������ط������ا ب���������ره���������وم اب������راه������ي������م
�������س������ه������اب ط������������ه  ف������������������������وؤاد  روان 
ا����س���ت���ي���ت���ي���ه ا�����س����م����اع����ي����ل  ن����������ادر  رمي 

ال���ع���م���رو راك�����������ان  اهلل  ع����ب����د  ������س�����رى 
ط�������������ارق ادي�������������ب حم�������م�������ود ح�������س���ني
امل��ج��ي��د هنية ع��ب��د  ع��ب��د اهلل حم��م��د 
ف����ادي حم��م��د ع��ب��د ال���واح���د ع��ب��د اهلل
ق���������س����ي ح���������س����ني ح���������س����ن ح�������س���ن���ني
ل������ب������ن������ى ������س�����ل�����ي�����م ع�������ب�������د دح�������ب�������ور

ل���ي���ل���ي���ا م�����س��ط��ف��ى ح�������س���ن حم��ام��ي��د
ن��������������داء ن������ا�������س������ر حم�������م�������ود خ���ل���ي���ل
ه����ن����ادي خ���ال���د حم���م���د ال���ع���ق���رب���اوى
ي���ا����س���م���ني حم���م���د ع����ب����داهلل ال���ن���ج���ار
ي�����ا������س�����م�����ني ول�������ي�������د حم������م������د ع��������زام

ماجد زياد ماجد حدادرنده منر ا�سماعيل ابو عي�سه
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل االأول 2018 / 2019
تخ�ص�ص ادارة املخاطر والتاأمني

قسم العلوم المالية والمصرفية

ا���س��م��اع��ي��ل �سالح م���ام���ون  ا���س��م��اع��ي��ل 
ب������ا�������س������ل اح�������م�������د ع������ل������ي ال����ب����خ����ي����ت
دمي�����ه ول���ي���د ع���ب���د ال���رح���م���ن ق��ن��دي��ل

ط���������ارق ا�����س����ام����ه و�����س����ف����ي م���ن�������س���ور
ق�����������س�����ي ي������ا�������س������ر ع������ل������ي الح������م������د
حم���م���د ف���ا����س���ل حم���م���د ال���ع���وام���ل���ه
م�����������رح ��������س�������الح م�������ه�������او��������ش ي����اغ����ي

ن������ه������ى خ�������ال�������د ������س�����ل�����ي�����م�����ان را�������س������د
����س���الم���ه �����س����ب����ح����ي  ول������ي������د  وروود 
ول������ي������د ي�����ون�����������ش اح������م������د امل����ح����م����ود

فرح ا�سامه ح�سن ح�سني عبدالفتاححمزه احمد فهد املهرات نيفني احلكم ابراهيم العي�سه�سجى احمد حممود ابو زياد
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص ادارة املخاطر والتاأمني

قسم العلوم المالية والمصرفية

احمد عبد احلافظ ح�سن بني عبد الغني
ا�������س������م������اء ت����ي���������س����ر حم�����م�����د �����س����ايف
ال�����ه�����ن�����وف حم����م����د خ�����ال�����د اجل��������زره
اي��ن��ا���ش ع��و���ش ع��ب��د ال��غ��ن��ي ال�����س��وامل��ه
اأح���������م���������د حم������م������د ا�������س������ع������د ج���������رار
اآي�������������ه ع�������������س������ام حم������م������د ح�����م�����ادن�����ه
ب�����ت�����ول ع�����م�����اد ر�����س����ي����د ال�����غ�����رب�����اوي

ج�����ول�����ي�����ان�����ا ف������������وزى ف������ري������د ح�������داد
رح������م������ه ج����م����ي����ل اح������م������د ح�����م�����دان
رن��������������د حم���������م���������ود ن������ع������ي������م خ�����اط�����ر
زي������������������د ع������������م������������اد ف������������ائ������������ق ح�����م�����د
�����س����ه����د حم����م����د ح�������س���ن���ي احل����������ارون
ع��ا���س��م اب���راه���ي���م حم��م��د ال��ع��م��اي��ره
ف����������رح وائ������������ل غ������������زال ال����دم����ي���������س����ي

ف����ه����د ف�����������اروق اب�����راه�����ي�����م ال����دق���������ش
لن������������ا ح�����������س�����ن م�����������س�����ل�����م ال��������زي��������ود
حم����م����د م���������ازن ح�������س���ن���ي ال�������س���ف���دي
حم���م���د ي���و����س���ف ح�������س���ني اجل�����واب�����ره
م���ر����س���ي���ل ���س��م��ر ���س��ف��ي��ق ال�����س��وم��ل��ي
ه��������ال ه�������اي�������ل مم�������������دوح ال�����زع�����م�����ط
ي���������زن ح���������س����ني خ����ل����ي����ل اب���������و خ���ل���ي���ل

راكان حممد �سادر حمداهلل
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص نظم معلومات ادارية

قسم العلوم المالية والمصرفية

ق�������وق�������زه ح�������������س������ني  ح�������������س������ن  الء 
امي��������ان حم����م����د ح����ام����د ال����ه����واو�����س����ه

ال�سعيبي الرحيم  عبد  حممد  ت�سنيم 
ال��ع��ي�����س��ات �����س����ح����اده  ����س���ل���ي���م���ان  رول 
ق���������س����ي خ������ال������د اع�����ق�����ي�����ل ال������زب������ون

م����������ي ع����������������ادل ع�������ل�������ى �������س������ي������ف اهلل
ن������������������ورا ن���������زي���������ه حم��������م��������د ب���������س����ر
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل االأول 2018 / 2019
تخ�ص�ص نظم معلومات ادارية

قسم العلوم المالية والمصرفية

اأم���������������������اين حم�������م�������د ح�������������س������ن ت����ي����م
اأي�������ه ع���ب���د ال����رح����م����ن اك�������رم ���س��اه��ني
دي����ن����ا ع���ي�������س���ى ي���ع���ق���وب ال�����س��الي��ط��ه
رغ�������د حم�����م�����ود حم����م����د ال������ن������رباوى
رن������ا حم���م���د ����س���ت���ي���ان ال���ن�������س���راوي���ن

رن���������������ني م����������ن����������ور �������س������م������ي������ح ع����م����ر
زي����������������د ن�������ب�������ي�������ل حم��������م��������د ح����ب���������ش
������س�����ف�����ه ق������ا�������س������م ح���������س����ن����ي حل����ل����وح
������س�����ح�����ى ن��������������ادر ح�����ل�����م�����ي ع������م������ران
ال����غ����ف����ري ح�����ام�����د  ع����ل����ي  اهلل  ع����ب����د 

جم���������دي ن������اج������ي ف�����ي�����ا������ش الغ�������رب
حم�����م�����د ح����������امت اح������م������د ال�����ف�����ار������ش
م���ي�������ش ري��������ان ����س���ل���ي���م���ان اب�������و ه����الل
ن��������������ور ح���������������س�������ام ح�������������س������ن ح���������س����ن
كويك اب��و  �سعدي  الرحمن  عبد  ن��ورا 

مرح احمد خالد كايلرهف ذاكر حممدرجا مو�سى
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص نظم معلومات ادارية

قسم العلوم المالية والمصرفية

ا�����س����ي����ل ب������رت �����س����اي����ل اخل����ري���������س����ات
ام�������������ل خ��������ال��������د حم�������م�������د ال�������رق�������ب
ب�����ت�����ول ع����������ادل ����س���ع���ي���د ال����ك���������س����واين
ب���������در ������س�����ع�����ود �����س����ل����م����ان امل�������س���اق���ب���ه
ب������������راءه ف������������اروق �����س����ع����ب����ان م�����س��ل��ح
دال������ي������ه م����و�����س����ى حم����م����د ال���ه���ل�������س���ه
دان���������������ا م��������اج��������د ي������و�������س������ف ح�������س���ني

ره��������������ام ج�������م�������ال اح�������م�������د ح���������س����وة
������س�����ذى زه�������ر حم�����م�����ود اب�������و ق���ط���ام
عبد الرحمن حممد ا�سماعيل طهراوي
عبدالرحمن علي عبد الكرمي الزيود
ع���ي�������س���ى حم����م����د ع���ي�������س���ى دع���������س����ان
غ���دي���ر اح���م���د ع��ب��د ال���رح���ي���م ح�سني

ف�����������رح ح�����������س�����ني حم������م������د ال�������ن�������ادى
ف���������رح ������س�����ام�����ي م���������س����ط����ف����ى ع����م����رو
حم������م������د ������س�����م�����ر حم������م������د ������س�����امل
ه����ب����ه حم����م����د حم�����م�����ود ال�������س���م���ادي
وف����������اء حم�����م�����ود حم����م����د ال������ع������دوان
ي��ا���س��م��ني حم���م���د حم���م���ود خ��ط��اي��ب��ه
ي��������زن اب������راه������ي������م ح�������س���ن���ي ع���ا����س���ي

حمزه احمد حممد ال�سدفانثائر حممد حممود بدور ح�سن يو�سف ح�سن �سقرات

طالل �سالح حممد الزواهرهربى ماجد �سعدو مقبل نور الدين حممد احمد الطحلهرمي حازم حممد �سعيد التميمي
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خريجو الماجستير
تخ�ص�ص ادارة اعمال / انتاج وعمليات

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 218

خريجو الف�صل االأول 2018 / 2019

ن��������������������داء ه��������ا���������س��������م ف�������ه�������م�������ي ن������وف������له�����ب�����ة ������س�����ري�����ف اب�������راه�������ي�������م ال�������راع�������ي

تخ�ص�ص حما�صبة ومتويل

تخ�ص�ص اال�صتثمار والتمويل

خريجو الف�صل االأول 2018 / 2019

خ�سراوى ح�سن  ال��ع��زي��ز  عبد  ح�سن 

�����س����اك����ر ح���������س����ن خ�����ال�����د اخل����������اروف

خ�������ال�������د ع�������������س������ام خ�����������رى ف������ار�������ش

خ����ل����ف ج����������رب  اهلل  ع�������ب�������د  ح�������ن�������ني 

كلية االقتصاد والعلوم االدارية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019



كلية
العلوم التربوية
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كلية العلوم التربوية

الأ�صتاذ الدكتور �صامر عبد الكرمي خ�صاونة
عميد كلية العلوم الرتبوية

الدكتور حممود خالد جرادات
نائب عميد كلية العلوم الرتبوية

الدكتور عمر تي�صري بطاينة
م�شاعد العميد ل�شوؤون الطلبة

الدكتور ب�صام احلربي 
م�شاعد العميد ل�شوؤون التدريب امليداين
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النبذة:
لتكون  روؤي��ة وا�صحة  الها�صمية منذ عام 1995، وت�صع ن�صب عينيها  الرتبوية يف اجلامعة  العلوم  كلية  ن�صاأت 
رائداً يف تكامِل )1( التعليم واَلتعّلُم، )2( التقّدم يف قاعدِة املعرفَة من خالل البحِث والثقافِة، و)3(  منوذجاً 
تويل دور القيادة يف تو�صيل اخلدمات والو�صول لالآخرين. واأن تكوَن الكليَّة رائدة يف َتْهِيئة املحرتفني الذي 
ُيزّوُدون املجتمع باخلدمات الرتبويَة والقيادية النموذجية ذات العالقَة بَتح�صني حياِة الأفراِد يف جمتمع عاملي 
البيئة الأكادميية والإداري��ة،  التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وحت�صني  ز يف  التميُّ متغري ومعّقد، من خالل 

وبناء �صراكات فاعلة مع موؤ�ص�صات املجتمع املحلي.
اثنا ع�صرة )12( من  ت�صمل  اأكادميية،  اأق�صام  اليوم ثالثة  لت�صم  املا�صية  الثالثة  العقود  حيث تطورت خالل 
الربامج الأكادميية )بكالوريو�س=3؛ دبلوم مهني=4؛ املاج�صتري =5(، معظمها برامج مب�صتوى الدرا�صات العليا، 
موزعة على التخ�ص�صات الرتبوية املختلفة )املناهج والتدري�س، اأ�صول الرتبية والإدارة، علم النف�س الرتبوي 
والإر�صاد النف�صي(. وقد رافق منو هذه الربامج وتطورها تزايٌد كبرٌي يف اأعداد اأع�صاء هيئة التدري�س يف الكلية، 
التخ�ص�صات  يف  والإن�صانية  والوطن  الأجيال  يخدمون  والرتبية  واملعرفة  العلم  قامات  من  ال�صفوة  ميثلون 
الرتبوية املختلفة، بلغ عدد اأع�صاء هيئة التدري�س )50( يف العام اجلامعي 2018/2017، وعدد اأع�صاء الهيئة 
الإدارية )9( اأع�صاء، وعدد الطلبة )1676( يف م�صتوى البكالوريو�س، و )284( يف م�صتوى الدرا�صات العليا، اأما 
العدد الكلي لأبحاث اأع�صاء هيئة التدري�س يف الكلية فقد جتاوز )400( بحثا، وجتاوز عدد الطلبة اخلريجني 

)10485( طالبا وطالبة.
وت�صم الكلية يف ثناياها هذا العام الدرا�صي 2018/2017 الأق�صام التالية:

أهداف الكلية:
تاأخذ  الرتبوية  العلوم  كلية  ف��اإن  وقيمها،  ور�صالتها  الكلية  لروؤية  وحتقيًقا  اجلامعة،  توجهات  مع  ان�صجاًما 
بالحتياطات واملنهجيات العلمية التي ت�صاعدها على حتقيق اأربعة توجهات اإ�صرتاتيجية مع عدة اأهداف فرعية 

لكل توجه من التوجهات وفق التف�صيل الآتي:

كلية العلوم التربوية

1- ق�سم املناهج والتدري�س
2- ق�سم علم النف�س الرتبوي والإر�ساد النف�سي

3- ق�سم اأ�سول الرتبية الإدارة

1-1: تطوير الربامج الرتبوية وفق معايري اجلودة والعتماد الأكادميي.
1-2: حت�صني جودة املدخالت من الطلبة.

1-3: تطوير اآليات التقومي الرتبوي املرتبطة بعمليات التعليم والتعلم.
1-4: تقدمي خدمات ذات جودة عالية لدعم الطلبة.

1-5: تطبيق التقنية احلديثة يف عمليات التعليم والتعلم.
1-6: تعزيز بيئات التعّلم )خمتربات، معامل، �صالت( اجلاذبة.

ز يف التعليم والتعلم: التوجه الأول - التميُّ
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كلية العلوم التربوية

2-1: تعزيز قدرات الكلية املت�صلة بدعم البحث العلمي.
2-2: دعم التعاون البحثي امل�صرتك داخل الكلية، وبال�صرتاك مع جهات خارجها.
2-3: �صمان توافر قواعد املعلومات الإلكرتونية الرتبوية جلميع اأع�صاء الكلية.

2-4: ت�صجيع الإنتاج العلمي لع�صو هيئة التدري�س من حيث الكم والنوع.

3-1: تطوير اآليات ل�صتقطاب الكفاءات اجليدة للعمل الأكادميي بالكلية.
3-2: التنمية املهنية لأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية.

3-3: تطوير الأداء الإداري بالكلية.

املحلي،  املجتمع  موؤ�ص�صات  املدى مع خمتلف  بعيدة  ا�صرتاتيجية  بناء خطط 
وو�صع الحتياطات الالزمة ل�صتمرارها.

ملوؤ�ص�صات  التدريبية  الهادفة لتحديد الحتياجات  العلمية  الدرا�صات  ت�صجيع 
املجتمع املحلي.

بناء الربامج التدريبية التي تلبي الحتياجات املجتمعية.
اإقامة �صراكات مع موؤ�ص�صات حملية وعاملية لالرتقاء بالكلية نحو متيزها يف 

ال�صطالع مبهامها.

:1-4

:2-4

:3-4
:4-4

التوجه الثاين - البحث العلمي:

التوجه الثالث - حت�سني البيئة الأكادميية والإدارية:

التوجه الرابع - بناء �سراكات فاعلة مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي:
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كلية العلوم التربوية

جمل�س الكلية

• الدكتور حممود خالد جرادات
نائب عميد كلية العلوم الرتبوية ورئي�س ق�شم ا�شول الرتبية واالدارة

�صليمان جوارنه  • الدكتور حممد 
رئي�س ق�شم املناهج والتدري�س

• الدكتور جالل كايد �صمره
رئي�س ق�شم علم النف�س الرتبوي واالر�شاد النف�شي 

ال�صورطي الدكتور يزيد عي�صى  • الأ�صتاذ 
ممثل ق�شم ا�شول الرتبية واالدارة

الرز ابو  • الدكتور جمال ح�صن 
ممثل ق�شم املناهج والتدري�س

الدكتورة هند عبداملجيد احلموري • الأ�صتاذ 
ممثل ق�شم علم النف�س الرتبوي واالر�شاد النف�شي

• الدكتور �صامل حممد خليفات 
ممثل املجتمع املحلي / مدير مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الزرقاء االوىل

نور نواف اخلوالدة • ال�صيدة 
اداري ديوان / امني �شر املجل�س

الكرمي خ�صاونة �صامرعبد  الدكتور  • الأ�صتاذ 
عميد الكلية / رئي�شًا

امل�صري • الطالبة هديل 
ممثل طلبة كلية العلوم الرتبوية

الفنيون وم�سرفو املختربات

مر�سد

الداريون
ال�صيدة نور نواف اخلوالدة

ال�صيدة رميان احمد عبدالقادر
ال�صيدة حنان �صعيد طه

ال�صيدة رجاء م�صطفى ال�صمادي
ال�صيدة مميز حامت فار�س

الن�صة ا�صيا عو�س حويطات

ال�صيد حممد حطاب الزيود

دانة طنا�س
اإميان ال�صمادي

ال�صيدة �صعاد عبدالقادر حجازي
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كلية العلوم التربوية

قسم المناهج والتدريس

اأ.د. �صامر خ�صاونة
اأ�شتاذ

د. عبداهلل اأبو نبعة
اأ�شتاذ م�شارك

د. �صبحي ال�صرقاوي
اأ�شتاذ م�شارك

د. حممد عبيدات
اأ�شتاذ م�شارك

د. جمال اأبو الرز
اأ�شتاذ م�شارك

د. حممد جوارنة
اأ�شتاذ م�شارك / رئي�س الق�شم

اأ.د. جربين عطية
اأ�شتاذ
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كلية العلوم التربوية

قسم المناهج والتدريس

د. �صالح هيالت
اأ�شتاذ م�شارك

د. �صهيل الع�صا�صفة
اأ�شتاذ م�شارك

د. �صادق ال�صديفات
اأ�شتاذ م�شارك

د. حممد اخلطيب
اأ�شتاذ م�شارك

د. عاطف اأبو حميد
اأ�شتاذ م�شاعد

م. �صائدة مرعي
مدر�س م�شاعد

د. ا�صامة بني ملحم
اأ�شتاذ م�شاعد

د. �صعاد الوائلي
ا�شتاذ م�شارك / اجازة تفرغ علمي

اأ.د. اأكرم الب�صري
ا�شتاذ / اجازة دون راتب
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كلية العلوم التربوية

قسم المناهج والتدريس

د. ممدوح ال�صرعة
ا�شتاذ م�شارك / اجازة تفرغ علمي

د. يو�صف ال�صبول
ا�شتاذ م�شارك / اجازة دون راتب

د. فواز م�صلم
ا�شتاذ م�شاعد

د. خالدة الكيالين
مدر�س

م. اأمل عبدالقادر
حما�شر متفرغ براتب مدر�س م�شاعد

د. اأريج برهم
ا�شتاذ م�شارك / اجازة دون راتب

د. اأحمد قبالن
ا�شتاذ م�شارك / اجازة دون راتب

د. وليد عيادات
ا�شتاذ م�شارك / اجازة دون راتب

د. �صائد �صباح
ا�شتاذ م�شارك / اجازة دون راتب
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قسم المناهج والتدريسكلية العلوم التربوية

تخ�ص�ص معلم �صف
خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018

اب������������������رار ف������������������وؤاد حم��������م��������ود داغ���������ر
اب����راه����ي����م ع�������واد م���ق���ب���ول ال��ه��ق��ي�����س
ا�������ص������راء ري�����ا������س ف���ت���ح���ي ال���ك���ل���ب���اين
ا�����ص����راء زي������اد ع���ب���د ال����ك����رمي اردي�������س
ا����������ص���������راء وائ�������������ل ع�����ط�����ا ال�����رحم�����ي
ا�����ص����م����اء ح���������ص����ام حم����م����د اب�������و ن��ع��م��ه
ا�����ص����رف حم���م���د ن�����وي�����ران ال�����ص��وف��ني
خ�����ري�����ب�����ه ي�������ون���������������س  ن��������ائ��������ل  الء 
ام��������اين ط����اه����ر ج����م����ال اب�������و ����ص���الح
امي�������ان حم���م���د ع���ب���د احل���ل���ي���م ب��ي��ن��و
ب������ت������ول ��������ص�������ادق حم�����م�����د ج�����������رادات
ب�����راءه ن��اف��ز ع��ب��د اجل�����واد ال�����ص��احل��ي
مت����������������اره ��������ص�������ام�������ي ج�������������الل ح�������رب

ت�������ه�������اين اح�������م�������د �����ص����ل����ي����م ج����ربي����ل
دان���������������ا حم������م������د ف���������ار����������س ق������������راده
الفقيه دع����اء حم��م��ود ع��ب��د احل��م��ي��د 
الف������غ������اين ج������م������ال  ب�����ا������ص�����ل  دلل 
�����ص����ل���������س ا��������ص�������ع�������د  خ������ل������ي������ل  روان 
ال��ن��ب��ي ع��ب��د  ف��ي�����ص��ل م�����ص��ط��ف��ى  روان 
رمي���������������ا ح�������������ص������ن ح�������������ص������ن �������ص������امل
ال������ق������ط������اوي داود  ع������م������ر  ���������ص��������اره 
���ص��ع��اد ع��ي�����ص��ى حم��م��د اب����و ن��ا���ص��ري��ه
���������ص��������روق ع�����ل�����ي ��������ص�������امل ال�����ع�����ومي�����ر
ع��������ال ن�����ا������ص�����ر ع����ي���������ص����ى ال����ن���������ص����ال
الفار الدين  �صعد  فتحيه احمد ماهر 

ل����������وؤي اي����������اد حم����م����د اب��������و ����ص���ل���ط���ان
م������رام ���ص��م��ري ع���ب���د امل��ح�����ص��ن ح��ج��ري
م�����������رام ع�����ل�����ي ������ص�����الم�����ه اب���������و غ���ن���ي���م
م���رح ي��ح��ي��ى ع��ب��د ال���ك���رمي ال��ع��وي�����ص��ي
م���������رمي خ����ل����ي����ل حم�����م�����د ع�����ب�����د اهلل
م�����ن�����ار م�����اج�����د ج����م����ي����ل اب��������و ���ص��ن��ب
منتهى مو�صى عبد الرحمن بني يون�س
ن���������دى غ������ال������ب ج����م����ي����ل م�������ص���ط���ف���ى
ه�����ب�����ه اح������م������د حم�����م�����د احل���������ص����ن����ات
ال����غ����ي����ال����ني �����ص����ل����ي����م����ان  رزق  ه�����ب�����ه 
ه�������������ن�������������ادي اح�����������م�����������د اب�������������وزاي�������������د
ال��������زواه��������ره اهلل  ع�����ب�����د  ط�������ه  ولء 
ي��ا���ص��م��ني ���ص��اي��ل حم��م��د ال�����ص��ل��ي��ح��ات

نور داود حممد املريدىرايه دعا�س حممد ابو عي�صى ماأمون جميل فالح املعايعه
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الهام عادل احمد ابو ريا

رغد عياده عليان ابو غنيم

�صريين �صعد عبدالعزيز عدوى

رغد ح�صني حممد حمد

�صمر جمعه حممد جاد اهلل

غدير عبدالرحمن ح�صني حمدان

افنان امري احمد المريا�صراء حممد لطفي كنعان ا�صالم حممد عثمان ابو حافظ

امنه �صليمان ذياب ابو زيد

رمي انور �صالح الدعجه

عنود ب�صام عيد الدبايبه

رغد رم�صان عي�صى ابو حمد

�صمر يو�صف حممود الك�صبه

فاطمه احمد حممد عبداهلل
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لنا خالد قبالن ابو دلبوح

نان�صي يا�صر عبدالرحمن �صالمه

منار مو�صى توفيق �صالح

نعمه زياد حممد ب�صي�صو

ليلى ح�صني علي �صالح

جناح راجي عوده البنيان

مي�س حممد عبدالكرمي ابوع�صبه

نور وجدي يو�صف البيومي

ال��رح��ي��م ح�صونه اب��ت�����ص��ام ع��م��اد ع��ب��د 
ا�������������ص������������راء ع�������ل�������ي خ������ل������ي������ل ع����������وده
ا���ص��م��ه��ان خ��ل��ي��ل ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف رح��ال
ا�����ص����ي����ل ������ص�����امل ط������ه ع����ي����د ال�����داي�����ه
ا�����ص����ي����ل ف�����ري�����د حم����م����د ع����ل����ي ع��م��ر
ا����ص���ي���ل حم���م���د ح�����م�����دان اب������و ���ص��ي��ف
اف�������ن�������ان ع�����ط�����ا حم�����م�����د اب���������و ����ص���ع���د
اخل�������وال�������ده ع�����ل�����ي�����ان  ف�������ار��������س  الء 
ال���������ص����ب����ل����ي �������ص������ع������ود  حم������م������د  الء 
ال�����ط�����وي�����ل ع������ل������ي  ي������و�������ص������ف  الء 
الرحيم احلنيطي ام��اين �صالح عبد  
امل ر�صمي عبدالرازق �صريف �صليمان

ام�����ي�����ن�����ه ح���������ص����ن اب������راه������ي������م امل����ق����ن
اأ��������ص�������ي�������ل م�������ن�������ذر اح�������م�������د ا�����ص����ع����د
اآي������������ات حم����م����د �����ص����ال����ح ال����دري����ن����ي
داود م���������ص����ط����ف����ي  ح�������������ص������ام  اآي��������������ه 
ب���ت���ول ���ص��ب��ح��ي حم��م��د ع��ل��ي ال���ك���ردي
ب�����ي�����ان اح�����م�����د ح���������ص����ني احل����م����اي����ده
ج�����م�����ان�����ه خ������ال������د راج�����������ح ����ص���ل���ي���م���ان
دع���������اء حم�����م�����ود ������ص�����الح اخل���الي���ل���ه
رن����������ا اح������م������د م�����و������ص�����ى ال�����ن�����وي�����ري
���ص��ح��ر حم��م��ود خ�����ص��ر ع��ب��د ال��رح��م��ن
احل�������ص���ني حم����م����د  ع����ل����ي  اهلل  ع����ب����د 
ع���ب���ري م�����ص��ط��ف��ى ي���و����ص���ف ط���رخ���ان
غ��������دي��������ر حم��������م��������ود زه������������ري ن�������ص���ر

ف������������داء حم������م������ود حم�����م�����د ال���ع���م���ل���ه
ف�����رح ع���ب���د اجل���ل���ي���ل ف���ال���ح ال���دب���وب���ي
ف������وزي������ه ج����ع����ف����ر ري������ا�������س ����ص���م���وط
ف��ي�����ص��ل ي���و����ص���ف ���ص��ل��ي��م��ان ���ص��ه��اون��ه
ق�����ن�����وت حم�����م�����ود م���ف���ل���ح احل���ن���ي���ط���ي
جم�������د خ����ل����ي����ل ن�����ا������ص�����ر ال���������ص����ري����ط
حم�������م�������د ع��������اي��������د ك��������ام��������ل �����ص����ن����ق����ر
حم���م���د م������ازن ���ص��ع��د ال����دي����ن ت��ف��اح��ه
ن��������دى ع���ي�������ص���ى ع���ج���ي���ل ال�������زواه�������ره
ه�����ب�����ه ف������������ادى حم������م������ود ا�����ص����ت����ي����وي
وعد عبد احلليم عبد الكرمي الرحاحله
وف����������اء اح�����م�����د �����ص����ل����ي����م����ان اب��������و جن��ا
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تهاين �صبحي حموده قطي�س

فاطمه احمد يو�صف احمد

نور احمد �صادق جنبوت

�صاره خمي�س احمد عبد ربه

مرح فايز توفيق احليحي

هديل ابراهيم عي�صى �صرمي

روان حممد جميل بدوان

لينا نا�صر �صبحي �صالم

هبه ن�صال عبد املجيد الفرج

�صوزان هاين ابراهيم من�صور

منار �صامل عطا ابو طالب

يا�صمني علي يو�صف ابو غليون

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

اب��������������رار ج������ه������اد حم�����م�����د حم���ي�������ص���ن
ا�������ص������راء م�����ول�����ود ع����ل����ي ال���ك�������ص���واين
ا�������ص������الم زه�������ري م�������ص���ط���ف���ى ع��ي�����ص��ى
ا�������ص������ي������ل ج������������الل اح��������م��������د غ�����ري�����ب
ا���ص��ي��ل حم��م��د ع��ب��د ال���ع���زي���ز ال��ن��ج��ار
ال�����ع�����ن�����ود ع����������وده اح�����م�����د امل�������ص���اق���ب���ه
ام���������ل ع�����ل�����ي�����ان م���������ص����ل����م ال����ط����ال�����س
امي������������ان حم�����م�����د حم�����م�����د �����ص����الم����ه

ب�����ت�����ول ع����ل����ي ي����و�����ص����ف احل����م����ي����دان
ب����ت����ول ن���ب���ي���ل ن�����ور ال����دي����ن اخل��ط��ي��ب
ب������������راء ا�������ص������ام������ه اح������م������د ج������������رادات
�صاهني ن�صر  م��ن�����ص��ور  حم��م��د  ب����راءه 
ب�������������ص������رى ن��������������ادر حم�������م�������ود اح����م����د
ت������ق������ى ع������م������ر اح��������م��������د ف�����ح�����م�����اوي
����ص���م���ره اهلل  ع����ب����د  حم����م����د  مت����������ارا 
مت����������ارا ي����ون���������س خ����ل����ف اب��������و ه����زمي

ت��ي��م��ا ط����الل ع��ب��د ال��ف��ت��اح اب����و زل��ط��ه
ج����ن����ات ع�������ص���ام حم���م���د ال���ق���وا����ص���م���ي
ح������ال خ������ل������دون حم�����م�����ود اب��������و ب��ك��ر
ب���ط���ي���ب���ط اهلل  ع�����ب�����د  زي�������������اد  ح��������ال 
ح���ن���ني ح�������ص���ام ر������ص�����دى ال������ع������ارورى
ح������ن������ني ح��������ي��������در ������ص�����ع�����ي�����د م�����دل�����ل
م����ن���������ص����ور داود  حم������م������د  دان���������������ه 
دان���ي���ا ���ص��ال��ح حم���ي ال���دي���ن ال�����ص��ال��ح
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ال��ب�����ص��ي��ت��ي ي���و����ص���ف ع���ب���د اهلل  دان����ي����ه 
ران�������ي�������ا حم�����م�����د ج����م����ي����ل امل����وم����ن����ي
رب��������ى �����ص����اه����ر خ�����ال�����د ع������و�������س  اهلل
ال���ه���ب���اه���ب���ه ������ص�����ع�����ود  ب�����������ص�����ام  رزان 
رغ�������������������د ح�����������������ص��������ن حم����������م����������د ط�����ه
رغ���د ���ص��ال��ح ع��ب��د ال���ك���رمي ال�����ص��واب��ك��ه
رن���������������ا خ���������ال���������د حم��������م��������د ع�����ب�����ي�����ده
رن��������د ع������ط������ااهلل �����ص����ي����اح ال���ع���ث���ام���ن���ه
ره���������������ف خ����������ال����������د حم��������م��������د ع�����������واد
امل��������دادح��������ه ج����م����ي����ل  امي����������ن  روان 
احل����م����د ح�����������ص�����ني  ح�������������ص������ام  روؤى 
������ص�����اره ع�������ص���م���ت ������ص�����الح ال���ب���ي���ط���ار
��������ص�������ج�������ود حم�������م�������د ع�����������������وده ب�������در
������ص�����ن�����د������س زي��������������اد ح�����������ص�����ن ال����ب����ن����ا
����ص���ريي���ن رج������ب ح�������ص���ن اب������و ح�����ص��ني

����ص���ذى اب���راه���ي���م م�����ص��ط��ف��ى م�����ص��ل��ح
�����ص����ي����م����اء رائ����������د حم�����م�����ود وه��������داين
ع�����ف�����اف من������ر ا�����ص����ع����د اب��������و ال����ذه����ب
ع����ل����ي����ا حم����م����د ف����ه����ي����د ال����ع����ج����ارم����ه
رب����اب����ع����ه حم����م����د  اهلل  ع����ب����د  ع�����م�����ار 
ف��������ات��������ن ن��������اي��������ف حم������م������د ع����ل����ي����ان
ف���������������داء ف��������خ��������رى حم������م������د خ���ل���ي���ل
ف����������رح ع����ي���������ص����ى ع�����ل�����ي احل�����م�����ادي�����ن
ق���������م���������ر ن�����������اي�����������ف ع���������ل���������ي حم���������رم
ق�������م�������ر ن������ب������ي������ل ح�������������ص������ن احل�������������داد
جم��������د ج�������ه�������اد اح�������م�������د ال���ع���ل���ي���م���ي
جم����������د حم�������م�������د ������ص�����ل�����ي�����م ال�������ع�������زه
ال��رح��م��ن ح��وام��ده حممد خ��ال��د عبد 
حم�����م�����د غ�����������ازى ع�����ط�����ن�����ان خ�������ص���ري
م��������������رح ع�������م�������ر ع���������و����������س �����ص����ب����ي����ح

م�������ع�������اذ حم������م������د ع������ي������د �����ص����ل����ي����م����ان
م���ن���ت���ه���ى ح�������ص���ني من�����ر ع���ب���دال���ف���ت���اح
م���ن���ى ح�������ازم م�����ص��ط��ف��ى اب������و ج���ب���اره
م����ي حم���م���د ع���ب���د ال�����وه�����اب ح��م��ي��ده
م��ي�����س ن���اف���ع ع��ب��د ال��������روؤوف ف��رح��ات
ن�������ارمي�������ان ح���������ص����ام اح�����م�����د ق��������دوره
ن�����ت�����ل�����ي ج�������ه�������اد اك��������������رم ح�������دادي�������ن
ن�������ص���ي���م ول�����ي�����د ح���������ص����ني ال�������ص���م���ري
ن�����ع�����م�����ه ع�������ي�������اد ح�������م�������اد ال�����������ص�����ويف
ن���������������ور ع��������ل��������ي حم��������م��������د ������ص�����ل�����م�����ان
ه��دي��ل حم��م��د خ���ري ح�����ص��ني امل�����ص��ري
ه����دي����ل حم���م���د ذي�������اب ع���ب���د اجل��ل��ي��ل
ه��������ن��������اء ول��������ي��������د ي������و�������ص������ف ط���ع���م���ه
ه��ي��ا اب���راه���ي���م ع��ب��د ال��رح��ي��م ���ص��ع��الن
ي��ا���ص��م��ني ج�����واد ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف �صهم
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ا���������ص��������راء اح������م������د ح���������ص����ن����ي زغ�����ل�����ول
ا�������ص������راء خ����ال����د ع����اي����د ال���ط���واف�������ص���ه
ا������ص�����ي�����ل ع������اط������ف خ����ل����ي����ل ال����ع����ت����وم
ع�������ص���ي���ب���ات حم�����م�����د  خ�������ال�������د  الء 
ال����ن����اط����ور ح���������ص����ني  م���������ص����ب����اح  الء 
القعايده �صليمان  الكرمي  عبد  ب��راءه 

ب���ي���ان ع��ب��د امل��ج��ي��د حم��م��د ال��ع��م��و���س
ت��ي�����ص��ري ن�����ص��ر اهلل ع��ل��ي��وي ال���زي���ودي
�����ص����وزان ب�������ص���ام ���ص��م��ي��ح��ان امل�����ص��اق��ب��ه
���ص��ف��ي��ه ا�����ص����ام����ه حم����م����ود ال���دي���ري���ه
ع�����ام�����ر ������ص�����الح ع���������ص����وي ال����دح����ي����م
ف�����اط�����م�����ه حم�����م�����د ف������������ارع ال������ع������واد

ل��������ي��������زا زاه����������������ر ام�������������ني ال����ع����ب����ك����ي
حم�����م�����ود اب�����راه�����ي�����م ح�������ص���ني غ��ن��ي��م
الطوبا�صي حافظ  املجيد  عبد  منري 
م���������������ريه ب�����������������ص��������ام ج�������م�������ي�������ل ذي��������ب
ن����رم����ني م����������روان ����ص���ل���ي���م���ان ع���ك���وب���ه
ه������������دى ب������ا�������ص������م م������ع������ني �����ص����اه����ني

�صحى رافت ذياب الرمان
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اب��ت��ه��اج ع��ط��ا اهلل حم��م��د ال�����ص��راب��ع��ه
اخ����ال�����س ح�����ص��ني ح�����ص��ن اب�����و ح�����ص��ن
ا�����ص����راء ع��ب��د اهلل ح�����ص��ني اب����و ج��اج��ه
ا������ص�����ي�����ل ع�����ل�����ي ������ص�����ي�����اح امل�����راع�����ي�����ه
اجل������ري������رى حم�����م�����د  ������ص�����ال�����ح  الء 
ال����ب����ت����ول ن���ع���ي���م �����ص����الم����ه احل����ج����وج
ام�����اين ع���ام���ر ���ص��ل��ي��م��ان ع��ب��د امل��ه��دى
ان����ت���������ص����ار ع��������وده ب�����رك�����ات ال���ف���ق���ه���اء
امي�������������ان م�����و������ص�����ى حم�����م�����د ق����ا�����ص����م
اي�����ه ب�����الل ع���ب���د ال���ع���زي���ز ال��ع��م��و���س

ب������ي������ان ب�����������ص�����ام اح�������م�������ود ال����ف����ق����ه����اء
ج���م���ان���ه خ���ال���د حم���م���ود اب�����و ع���م���ران
ح�����ال ح�������امت �����ص����اي����ل ال����ع����ب����د ال�����الت
حمور اب��و  الفتاح  عبد  ابراهيم  حنان 
امل���وم���ن���ي اح�����م�����د  اهلل  ع����ب����د  ح�����ن�����ان 
دمي���������ه حم�����م�����د ع�����ل�����ي ال����ف����ري����ج����ات
ال���ن���واي�������ص���ه اهلل  ع����ب����د  ع����ل����ي  رزان 
رن������������ا ح�����������ص�����ن حم������م������د ال���������ص����ع����ي����د
ال�����ق�����رارع�����ه اح������م������د  م������اه������ر  روان 
ال�������زواه�������ره م����و�����ص����ى  حم����م����د  رمي 
�������ص������م������ر حم�������م�������د ول���������ي���������د ح������م������اد

�����ص����و�����ص����ن ع����ث����م����ان ي����ح����ي����ى ن���ب���ا����س
امل�صاقبه حم��م��ود  ���ص��ب��ح��ي  ���ص��اب��ري��ن 
������ص�����ف�����اء ع�����م�����ر �����ص����ل����ي����م����ان ال������زي������ود
م������ن������ار ������ص�����ال�����ح حم�����م�����د ال�������ودي�������ان
ا�صماعيل ال��رح��ي��م حم��م��د  ع��ب��د  م��ن��ى 
ن������ب������ال ف������خ������رى ع�����م�����ر اب����������و ����ص���ك���ر
ن������������������داء خ�������������ص������ر حم�������م�������د ع������ي������اد
الغويرين �صليمان  اهلل  عبد  ن�صرين 
وج�����������دان ع���ط���ي���ه ع���������واد امل�������ص���اع���ي���د
وع���������د ت����ي���������ص����ري حم������م������ود ح�����م�����دان

رنا اجمد حلمي ح�صنيا�صماء احمد عطا يو�صف ر�صميه جاد علي عوده
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ن�صرين ح�صن حممد القي�صيبنان طارق يو�صف ابو العقي�س مروة حممود علي الغول

اث����ري ر����ص���ا ع��ب��د امل��ح�����ص��ن اخل���وال���ده
ال�����ع�����ن�����ود ا�����ص����ع����د ع����م����ر �����ص����ج����راوى
ال��ع��ن��ود ع��ب��د اهلل ���ص��ل��ي��م��ان ال��غ��وي��رى
اي������������ات حم������م������ود ن�����ا������ص�����ر ال������زي������ود
اي��ن��ا���س ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر حم��م��د ح��م��اده
اي��ن��ا���س ع��ط��ا اهلل ح��م��ي��دان ال��زواه��ره
اي������ن������ا�������س ع������ل������ي را���������ص��������د ال�������زي�������ود
ب����������راءه ح�������ص���ن م����ر�����ص����د اب�������و ف�����روه
ب������������راءه م����و�����ص����ى حم����م����د ع����الون����ه
دع������اء ع����ب����دال����وايل ن���ه���ار ال�����ص��خ��ان��ب��ه
ال�صالحات ابراهيم  الكرمي  دنيا عبد 
دي������������ال رائ������������د ج��������������روان الزرع������������ي
دمي�������������ه حم�������م�������د ع�������ل�������ي ال�������ق�������الب
رح������م������ه ع������زم������ي ح������اف������ظ ال�������ص���ي���خ

ر��������ص�������ا ع�����ك�����رم�����ه ح�����ل�����م�����ي ������ص�����م�����اره
رن��������د ا������ص�����ام�����ه رات����������ب اب��������و �����ص����رور
ال���������زي���������ود اح���������م���������د  ح��������م��������د  رمي 
ل����ب����اد اب���������و  ������ص�����الم�����ه  حم�����م�����د  رمي 
زي������ن������ب �����ص����م����ري حم�����م�����د ال����ع����م����رى
������ص�����اج�����ده ع����ل����ي حم����م����د روا�������ص������ده
����ص���اج���ده حم���م���د خ��ل��ي��ل ع���ي���ال ع����واد
���������ص��������اره اح�������م�������د حم������م������د ����ص���ن���ي���ن���ه
������ص�����ايل اح�����م�����د حم����م����د ال���ت���م���ي���م���ي
�����ص����الم حم����م����ود م�������ص���ط���ف���ى ����ص���ب���اح
���ص��م��ي��ه اح���م���د ع���ب���د ال���ف���ت���اح ح�����ص��ني
������ص�����ن�����اء خ�������ال�������د ������ص�����ال�����ح ال�������زي�������ود
تك اب��و  حممد  حممد  ج��م��ال  �صنابل 
�����ص����ه����م حم�����م�����د ح���������ص����ن اجل����م����ع����ان
�����ص����اه����ني ي����و�����ص����ف ذي��������ب �����ص����واه����ني

������ص�����ه�����د حم������م������د ي������و�������ص������ف م�������ص���ل���م
اردي���������ص����ات ع���ب���د اهلل  ع������دن حم���م���د 
ف���اط���م���ه ���ص��ل��ي��م��ان م���ع���ي���وف ال���زري���ق
ف�����اط�����م�����ه ف������ري������د ������ص�����ال�����ح ع����ل����ي����ان
لن�������ا ف�����رح�����ان ع�����ط�����ااهلل ال���ع���م���و����س
حممد �صيف الدين �صليمان اخلراب�صه
م��������روه اح����م����د ����ص���ل���ي���م���ان ال���ع���م���و����س
البلو�صية ابراهيم  بنت علي بن  مروه 
م�������الك ن����ا�����ص����ر حم����م����د ال������زواه������ره
م�������ن�������ار ح�����������ص�����ن حم������م������د ال�������زي�������ود
م���ن���ت���ه���ى حم���م���د ار�����ص����ي����د ال���دع���ج���ه
م���ي حم��م��د ���ص��ع��د ال���دي���ن اب����و ط��وق
ن������داء حم���م���د ع���ب���د ال�����ق�����ادر اب�����و ط��ه
ه������ب������ه ب�������������ص������ام ������ص�����ب�����ل�����ي م����وم����ن����ي
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د. جالل �صمرة
ا�صتاذ م�صارك / رئي�س الق�صم

اأ.د. هند احلموري
اأ�شتاذ 

اأ.د. اأحمد علوان
ا�شتاذ 

اأ.د. جهاد عالء الدين
ا�شتاذ 

د. �صعاد غيث
ا�شتاذ م�شارك

د. معت�صم عكور
ا�شتاذ م�شارك

د. ثائر الغباري
ا�شتاذ م�شارك
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د. تغريد العلي
اأ�شتاذ م�شاعد

د. فاتن مهيدات
ا�شتاذ م�شاعد

د. نزار �صموط
مدر�س

د. احمد العزو
ا�شتاذ م�شاعد

د. حممد عبود
ا�شتاذ م�شاعد

د. احمد  حما�صنة
ا�شتاذ م�شاعد

د. ب�صام احلربي
ا�شتاذ م�شاعد

د. يحيى ن�صار
ا�شتاذ م�شارك / اإجازة بدون راتب

د. رنده املحا�صنة
اأ�شتاذ م�شارك / اإجازة بدون راتب
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د. غالب البدارين

ا�شتاذ م�شارك
د. عائ�صة الطوالبة

ا�شتاذ م�شاعد
د.  نادر الزيود

حما�شر متفرغ براتب اأ�شتاذ م�شاعد
م. زياد اخلزاعلة

مدر�س
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ا�������ص������راء اح�����م�����د خ���ل���ي���ل ال����ق����رارع����ه
ا���������ص��������راء ع�����ب�����ا������س ج���������الل �����ص����ح����اده
ا���ص��ي��ل ���ص��ال��ح ع��ب��د ال��ع��زي��ز اب���و حامد
ا�صرف حممد خري �صيف  اهلل دويرى
ال����ع����ن����ود �����ص����ع����ود خ����ل����ف ال����ب����داري����ن
ج������ه������اد ن�����ا������ص�����ر ي�����و������ص�����ف ال���������ص����ايف
ح����ن����ني اب�����راه�����ي�����م ح���������ص����ن ح����م����دان
دان�������ي�������ه حم������م������ود ن������اي������ف ال���������ص����رع
رام�����������ا ع�������دن�������ان اب������راه������ي������م ع���ط���ي���ه
رح����م����ه حم����م����ود خ���ل���ي���ف امل�������ص���اق���ب���ه
رغ��������������د زي�����������������اد حم���������م���������ود خ���������ص����ر

رن��������د اب�����راه�����ي�����م ع����������وده اخل����الي����ل����ه
ف�����رج امل�����ن�����ع�����م  ع�����ب�����د  ح���������ص����ن  روان 
زي����ن����ب خ����ال����د ع���ب���د ال����ك����رمي ع��ي�����ص��ى
����ص���اره ع��ب��د ال��ف��ت��اح ك��اي��د احل�����ص��اي��ك��ه
اللطايفه م�صطفى  م��و���ص��ى  ���ص��ج��ود 
����ص���ح���ر م����و�����ص����ى حم����م����د ال���ع���م���و����س
����ص���ع���اد امل�����ام�����ون ا����ص���م���اع���ي���ل ال��ك��ن�����س
ع������اك������ف ع�����ل�����ي حم�����م�����د ح����راح���������ص����ه
ال�صحيم ط��ل��ب  �صليمان  ع���ب���دال���رزاق 
ع����م����ر ن�����اج�����ح حم�����م�����ود ال�����زي�����ادن�����ه
غ������دي������ر ع������م������اد ك������م������ال اب�����راه�����ي�����م

زريقات الرحمن  عبد  حممد  غ��ف��ران 
ف�������������������رح ح�����������������ص��������ن ك������������اي������������د ن����������ور
ف���������رح ع������و�������س ح�����م�����ي�����دان ال������زي������ود
ق�����������ص�����ي ع����ي���������ص����ى ع�����ل�����ي خ�������وال�������ده
مل�����������ا حم��������م��������د ن�������������������واف احل��������ج��������اج
م������������رح ط������������الل ي������ع������ق������وب ح���������ص����ان
م������روه ح�����ص��ني ����ص���الم���ه احل�����ص��ا���ص��ني
ن�������ص���ي���ب���ه ف�����ري�����د ع���������وده ال���ت���ع���م���رى
ن����ور ال���دي���ن ب���رك���ات ت��ل��ي��الن احل��م��اد
ن����������ور زي����������د حم�����م�����د احل�����راح�����������ص�����ه
ي�����ارا امي����ن حم��م��د ه����اين ال�����ص��م��وع��ي

يا�صمني قا�صم حممد الفواخره �صوزان حممد طالل ابداح



167

قسم علم النفس التربوي واالرشاد النفسيكلية العلوم التربوية

تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي
خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

�صفاء مروان جرب اعراررهام عادل ذياب ابو  ارقيق

ايه �صامل اجلبور  ان�صراح فليح عقله احلراح�صه

رجاء حممد �صالمه امل�صقيبيان عبد الرزاق عبد اهلل �صمالوي رانيا خالد حممود حم�صن

فريوز ا�صماعيل ح�صني اخلطيب�صاجدة اجلبور

ابراهيم ر�صيد عبد اللطيف م�صطفى
اري�������������ج حم�����م�����د اح�������م�������د اب����������و ����ص���ل
ا�������ص������ي������ل حم�������م�������ود اح�������م�������د ال��������رب
اي����ه خ���ال���د ع��ب��د ال���رح���م���ن اخل�����ص��ور
اي���������ه �������ص������امل ������ص�����اح�����ي ال�����ف�����ري�����وان
اآي���������ه ع����ا�����ص����م حم�����م�����ود اب�������و ف���رح���ه
ب������ت������ول غ�����������ص�����ان حم�����م�����د ح���م���ا����ص���ا

ب������������راءه امي��������ن حم����م����د اب��������و ح��ب��ل��ه
ب��������راءه ع�����ص��م��ت ي���ح���ي���ى اخل��ط��اي��ب��ه
ب�������ي�������ان ف����������������اروق اح�������م�������د �����ص����ل����م����ان
ت���������ص����ن����ي����م ع������ل������ي ن�������اج�������ي ع���ي�������ص���ى
ت�������ص���ن���ي���م ي����و�����ص����ف ع����ل����ي ال����ط����وي����ل
ج��م��ان��ه غ�����ص��ان ع��ب��د ال��رح��ي��م ع�صاف
دن���ي���ا اح���م���د ع����ب����دال����رزاق اخل���وال���ده

رب��������ى زك������ري������ا اب�����راه�����ي�����م ال�������ص���ل���ول
رب�������ى �����ص����ال����ح ح�������ص���ني اب�������و زي����ت����ون
رح����اب ب��ن��ت رب��ح��ي ب���ن غ��ن��ام ال��ب��ل��وي
غ���ب���ط���ان حم����م����د  ا����ص���م���اع���ي���ل  رزان 
ال�������زي�������ود �������ص������ال������ح  ج�������م�������ال  روؤى 
�����������ص����������اره ت�����ي�����������ص�����ري ع�������ل�������ي اح�����م�����د
�������ص������اره را�������ص������د م����و�����ص����ى احل����ل����م����ان
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����ص���اره ول��ي��د ع��ب��د ال���وه���اب اب����و ال���رب
�����ص����ب����اء ي����و�����ص����ف ح�������ص���ن ال���غ���وي���ري���ن
���ص��م��ي��ه م���و����ص���ى ح�������ص���ني ال���ري���ا����ص���ات
����ص���و����ص���ن ج����م����ال م�����ص��ط��ف��ى ع��م��ريه
����ص���ف���ا حم����م����ود م����و�����ص����ى ال����ع����ام����رى
��������ص�������ف�������اء حم��������م��������ود ع�������ل�������ي ع�������الن
ع��ائ�����ص��ه ���ص��ل��ي��م ����ص���الم���ه اب�����و ���ص��ي��ح��ه
ع�����ب�����ري حم�����م�����د ع�����ل�����ي ال�����رب�����اي�����ع�����ه

ع����������������روب ع�������ل�������ي حم��������م��������ود ������ص�����امل
ع������ل������ي������اء حم������م������د ع������ل������ي ال�����دق�����������س
ف������������������داء ح�������������ص������ن ع�������ل�������ي اده�������ي�������م
ال�����ص��رف��ات ال��دي��ن معيلي  ���ص��ي��ف  ف���رح 
ي��ا���ص��ني ال�������ص���ي���خ  روح�������ي  زاك�������ر  لرا 
م����اري����ان ع���ب���داهلل م��و���ص��ى اخل���وال���ده
م�������رمي اب�����راه�����ي�����م ج�����ربي�����ل ق���ن���دي���ل

م��������رمي �����ص����ل����ي����م����ان خ���م���ي�������س ب���ره���م
م������������ي ن�������ع�������ي�������م حم����������م����������ود ع����ت����م����ه
املعايطه احلميد  عبد  ج��م��ال  ن��رم��ني 
ن����ور ح�����ص��ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز ال��ق��دوم��ي
ه�������ب�������ه ع�������م�������ر حم�������م�������د اجل�������ف�������ال
ه���دي���ل ع���ام���ر ع��ب��د ال���ك���رمي ال��ف��ق��ه��اء
ه�����ي�����ام اح�����م�����د ك�����ام�����ل ال������روا�������ص������ده
ي��������اق��������وت ف�����������رج حم������م������د ال�������زي�������ود



169

قسم علم النفس التربوي واالرشاد النفسيكلية العلوم التربوية

تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

اري�����ج ع��ب��د امل��ج��ي��د ���ص��ل��ي��م��ان ال��ت��ي��م��ه
ا�������ص������راء ح����اب���������س م����و�����ص����ى ال���زع���ب���ي
ا������ص�����راء حم���م���د ع���ب���د ال���رح���ي���م ع��ي��د
ا������ص�����ي�����ل ع��������ب��������داهلل ع�����ل�����ي زب�����ي�����دى
احلجوج دميثان  حممد  الهدى  ان��وار 
امي��������ان حم����م����د ع���ط���ي���ه اب�������و ����ص���ب���اب
اي����ن����ا�����س ف����اي����ز اب����راه����ي����م ال�����ع�����ودات
اي��������������ه اح���������م���������د �������ص������ل������م������ان ف�����������راج
ري�����ا������س اب���������و  اح������م������د  ح������ام������د  اآلء 
ال���ع���م���و����س ه���ل���ي���ل  اهلل  ع����ط����ا  ب���������ص����ام 
ب����ي����ان ع���ب���د ال���رح���ي���م ع���ل���ي ر�����ص����وان
ت�����ه�����اين رم���������زى ب����ا�����ص����م م�����ص��ط��ف��ى
ح����������ازم خ�����ال�����د اق����ع����ي����د ال���������ص����رح����ان
ح������ن������ني ف�������������واد ل�����ط�����ف�����ي ج�������������رادات
دان�������������ا �������ص������ال������ح ح������م������د ال������وه������ب������ان
ال��ع��ي�����ص��ى م���ن���اح���ي  اهلل  ع���ب���د  دلل 

دمي�������ا ف�����اي�����ز حم�����م�����ود ال����روي���������ص����ان
ال����غ����وي����رى �����ص����الح  اهلل  ع����ب����د  رب�������ى 
رغ��������د ع����ب����د رب��������ه ح���������ص����ني اب�����ودي�����ه
رن�����������د اح�������م�������د غ�����������ايل اب�����������و غ������ايل
ال�صند�س اب���و  اب��راه��ي��م  رن���دا ر���ص��وان 
ره����������ف �����ص����ل����ي����م����ان ح�����������ص�����ن ج����اب����ر
������ص�����اج�����ده ن����������واف اح�����م�����د م����ع����ادل����ه
������ص�����الم ع����م����ر �����ص����دق����ي اب�������و ت����راب����ه
����ص���م���اح اب����راه����ي����م ي���و����ص���ف ال���ق���وق���ه
�����ص����م����ر خ������ال������د حم������م������ود م������ق������دادي
������ص�����روق ت����وف����ي����ق ي����و�����ص����ف ع����ب����د اهلل
��������ص�������روق ح���������ص����ن حم�����م�����د ال����رم����ل����ي
ع���������دي مم������������دوح ع�����ل�����ي امل���������ص����اع����ف����ه
ع���زي���زه حم���م���ود اب���راه���ي���م ف��ح��م��اوي
غ�����������������������اده حم����������م����������د من��������������ر ح�����م�����د
غ�����ص��ون امي����ن ع��ب��د ال���ك���رمي ���ص��ال��ح
مل�����ي�����������س حم������م������د اح�������م�������د ال�������زي�������ود

ل����ي����ن����دا م����ر�����ص����د ����ص���ل���ي���م���ان ج���م���ال
حم�����م�����د ع�����������ادل ع������و�������س ط���ع���ام���ن���ه
حممود حممد الدمردا�س عبد الوني�س الو�صاحي
م����������رح ع�������اط�������ف اح�������م�������د خ�������وال�������ده
اخل���ط���ي���ب اح�����م�����د  اهلل  ع����ب����د  م��������رح 
م������رمي ع����اي����د ����ص���ل���ي���م���ان اخل�����وال�����ده
م�����������ص�����ع�����ل ح�����������ص�����ن ع������ل������ي ال����غ����ي����ث
ن����ارمي����ان حم��م��د م�����ص��ل��ح ال��ع��ل��ي��م��ات
ن�������ه�������اد ع������ل������ي اح�������م�������د اخل��������وال��������ده
ن������������ور ع��������و���������س ح�����������ص�����ن ������ص�����ح�����اده
ن��������������ور حم�������م�������د ح�������������ص������ن ن�����ا������ص�����ر
ه����ن����اء خ���م���ي�������س حم���م���د اب������و ه���ن���دى
ه�������ن�������د ��������ص�������وق�������ي ع�������م�������ر ح������م������دي
ه�����ي�����ا ت����ي���������ص����ري حم������م������ود ادع����ي���������س
ال���ع���م���و����س دخ������ل اهلل حم���م���د  ه����ي����ام 
ي�������������زن حم�������م�������د �������ص������ب������ح ال��������دمل��������از

األء علي �صالح عمر

جمدالدين عماد علي مو�صى

حنني عماد منر دار عا�صي

هبه �صالح حممد الزعبي

اأماين رائد احمد �صحاده

مها اجمد ابراهيم العدوي

ريان عبد العزيز احمد الطر�س

ي�صرى خليل ح�صن ابو منره
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د. حممود جرادات
ا�شتاذ م�شارك/ رئي�س الق�شم

اأ.د. يزيد ال�صورطي 
اأ�شتاذ

اأ.د. اأمين العمري
اأ�شتاذ

د. عمر بطاينة
 اأ�صتاذ م�صاعد

د. زهري الزعبي
اأ�شتاذ م�شاعد

م. لينا قا�ص��م 
مدر�س

كلية العلوم التربوية

قسم قسم أصول التربية واإلدارة

د. رنا ال�صمادي
اأ�شتاذ م�شارك
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خريجو دبلوم الدراسات العلياكلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص الدارة املدر�صية

اح������م������د خ�����ل�����ف ع������������ودة ال�����غ�����وي�����ري
اب���وزي���د ����ص���امل  ال���رح���م���ن  ع��ب��د  اروى 
ا�����ص����راق خ�����ص��ر ع��ب��د ال���ع���زي���ز ي��و���ص��ف
ا���������ص��������رف ول������ي������د �������ص������ربي م�������ص���ع���د
داود ح�������������ص������ن  حم�������م�������د  اع�������ل�������ي�������ه 
افنان عثمان عبد اهلل الطيور اخلتالني
ام�������اين ب�����ره�����ان ع����ب����دال����ك����رمي اع�����رج
ان�������ع�������ام حم�����م�����د ح������ام������د ال�����زب�����دي�����ه
مت��������������ارا ف�����������������اروق ع������ث������م������ان دوق���������ة
ج�����واه�����ر غ���������ص����ان حم����م����ود م�����ص��ع��ود

رحمه �صيف اهلل عبد الرحيم القالب
اخل���الي���ف���ه ع���ب���د اهلل  ي���ا����ص���ر  رن��������ده 
�����ص����ح����ر ح���������ص����ني ي�����و������ص�����ف ع�����م�����ران
���������ص��������ع��������اد خ��������������������رياهلل ع��������ب��������د ط����ة
�����ص����ل����م����ان ح�������ص���ن م����ن���������ص����ور ال���ب���ك���ار
��������ص�������ذى ا�������ص������ح������ق اح�������م�������د ع��������دوى
ه����دي����ب زارع  ا�����ص����م����اع����ي����ل  ع�����ب�����ري 
ع�������ب�������ري ع��������������وين ع�������ل�������ي ط�����ه�����ب�����وب
ع�����������الء ع���������ب���������داهلل حم������م������د اح�����م�����د

ك����ف����اح ���ص��م��ي��ح ع���ب���د ال�������ص���الم ب����دوي
ل����ب����ن����ى حم����م����د اب������راه������ي������م ي���و����ص���ف
م���������ام���������ون م��������اج��������د ج�����م�����ي�����ل ع���ل���ي
ن����ب����ال حم���م���د ا����ص���م���اع���ي���ل رم�������ص���ان
ن�������رج���������������س ح�������ن�������ا اي������������������وب اي�����������وب
ن�����������ص�����ري�����ن رب���������������اح ������ص�����ل�����ي�����م ع���������زام
ن������ه������اد ع�����������واد ������ص�����الم�����ه ال����ع����م����و�����س
ن�����������ور اح�������م�������د حم������م������د ال�������ع�������زوين
ه������ن������اء زغ�������ل�������ول �����ص����ل����ي����م����ان رج�����ب
اأبومي الكرمي  عبد  عبداللطيف  هناء 

لبنى مو�صى حممد داحو�س

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

ج������ه������اد ر���������ص��������وان اح������م������د ج�����ع�����اره
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خريجو الماجستير
تخ�ص�ص ا�صاليب تدري�ص الريا�صيات

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 218

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

ال����ق����ط����ي����ف����ان م�������رج�������ي  رزق  ����ص���ك���ي���ن���ه �����ص����ب����ح����ي ام���������ني ال���ع���ك���اي���ل���هدع��������������اء 

كلية العلوم التربوية

����ص���ف���اء ع����و�����س ���ص��ل��ي��م��ان الق���ط�������س

م������ه������ا خ������ل������ف ������ص�����ل�����ي�����م ال�����������ص�����ه�����اب

اح����م����د حم���م���د ح�������ص���ن ب���ن���ي ي��ون�����س

دع���������اء ت����وف����ي����ق ح�����ام�����د ال����ط����راون����ه
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خريجو الماجستير
تخ�ص�ص ا�صاليب تدري�ص اللغة الجنليزية

تخ�ص�ص ا�صاليب تدري�ص العلوم

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 218

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

�����ص����ريي����ن ح���������ص����ن ف����ي����ا�����س اب��������و ���ص��ن��به�������داي�������ه م������ن������ذر ع�����ب�����د امل�����ج�����ي�����د ذي�����ب

كلية العلوم التربوية

امل���������ص����اق����ب����ه ع������ل������ي  ر��������ص�������ا  روان 

م������دل������ني رم������������زى م�����ن�����ري خ���ب���ي�������س

ع���ام���ر م�����ص��ط��ف��ى ف���ت���ح  اهلل ح�����ص��ن
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خريجو الماجستير
تخ�ص�ص الدارة الرتبوية

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 218

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

كلية العلوم التربوية

ال�����ص��ب��ل��ي ع���ب���داحل���اف���ظ  حم��م��د  الء 

رن���������������������د حم�����������م�����������د اب��������و���������ص��������ي��������ف

�����ص����م����ي����ا ع�����ل�����ي حم�����م�����د ج���ع���ب���ا����س

ه��������دي��������ب اح�������������م�������������د  ع��������������������زت  الء 
ال��������ه��������ام ي�����و������ص�����ف حم�����م�����د اب����������و م���ن���ى
ام������������ريه حم�����م�����د م�����و������ص�����ى امل�����ح�����ارم�����ه
ت��������ه��������اين اح��������م��������د ع������ي������د اب������������و م���������ازن

ال������ع������م������ي������ان ع��������ل��������ي  ري������������ا�������������س  رمي 
�����ص����ون����ي����ا ي����و�����ص����ف حم����م����د ب����ن����ي خ��ل��ف
داود ع���������ب���������د  ت���������وف���������ي���������ق  ع����������������������زات 
ف������اط������م������ة خ��������ال��������د من���������ر اب����وع����ي���������ص����ة

اي����ن����ا�����س ع���ي�������ص���ى ع����ب����د امل����ج����ي����د حم��م��د
ب����ي����ان ح�������زم حم����م����د ام�������ني ال�������ص���م���ادي
قفي�صه الرحيم  عبد  حممد  �صليم  رن���ده 

������ص�����اب�����ري�����ن م����ع����ت����ز اح������م������د ال���������ص����ك����ايف
م�������������رمي اح��������م��������د ف�������ه�������د احل�����������ص�����ام�����ي
م������ه������ا حم������م������د ح��������م��������دان اب�����������و دي��������اك

اري��������ج اح����م����د ح����م����ي����دان امل�������ص���اق���ب���ه

ام���������ال غ���������ازي ا����ص���م���اع���ي���ل ال���ع���ب���ي���د

وف����������اء �����ص����ل����ي����م����ان اب������راه������ي������م ال�����ص����ل����عجم���دول���ني ع��ب��د اجل�����واد ح��ام��د �صمرين
������ص�����خ�����اء ع�����ث�����م�����ان حم������م������ود احل����ل����و
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خريجو الماجستير
تخ�ص�ص الر�صاد ال�صري

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 218

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

كلية العلوم التربوية

ا�����ص����راء ف��ي�����ص��ل ف����رح����ان ال����زواه����رة

ب���������������راءه روح�������������ي ع�������������ادل حم����م����ود

ي��ح��ي��ى اب��������و  اب�����راه�����ي�����م  ح������م������دان  رمي 
�������ص������ف������اء حم������م������د ع�������������واد اب�����������و رك����ب����ه
����ص���واق���ف���ه اهلل  ����ص���ي���ف  ن�����وف�����ان  ع�����روب�����ه 

ق�����ا������ص�����م اح�������م�������د حم�����م�����د ال�����������ص�����ن�����وان
ك������ل������ث������وم ح�����������ص�����ن مم���������������دوح �����ص����الم����ه
ه����ب����ه ع����ب����د ال�������وه�������اب را�������ص������د زري�����ق�����ات

دع�����������������اء ع�������ل�������ي م�������ر��������ص�������د ال���������ص����ه����ي����لا�������ص������ي������ل ������ص�����ع�����ي�����د ح��������ام��������د الح������م������د

امي����������������ان ك��������اي��������د اح��������م��������د ح�����ام�����د
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ه�����ي�����ام اب������راه������ي������م حم����م����د اخل������وال������دهره����������������ام ��������ص�������ال�������ح ت�������وف�������ي�������ق اخل����������ويل

خ���ال���داب�����راه�����ي�����م حم����م����د �����ص����ال����ح اخل�����وال�����ده ب����ن����ي  اهلل  ع����ب����د  اح�����م�����د  دع����������اء 

ب���������راءه ع����اط����ف حم���م���د اخل�����وال�����ده

خريجو الماجستير
تخ�ص�ص الر�صاد الرتبوي

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 218

كلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

م������ن������ى ������ص�����ع�����ي�����د حم������م������د ع���ي�������ص���ى

اي�������������ات ع�������������ادل اب�������راه�������ي�������م ال���������ص����اط����ر
اي���������������������ات حم���������م���������د ��������ص�������ل�������ي�������م ذي�������������اب
��������ص�������ادي اح�����������ص�����ني ه���������الل احل�������وام�������ده

ف�����اط�����م�����ه ������ص�����ال�����ح اح������م������د �����ص����دي����ف����ات
م����������ن����������ال خ����������ال����������د ع��������ل��������ي ال�������ع�������م�������رى
ن�����ه�����ل�����ة ف�����رن�����������ص�����ي�����������س ن�����ع�����م�����و خ���م���ي

ا�����ص����راق م�����ص��ط��ف��ى اح���م���د ال��ع��ك��اي��ل��ه
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خريجو الماجستير
تخ�ص�ص علم نف�ص تربوي

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 218

كلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

ع���ام���ر حم���م���د اب����راه����ي����م اخل����وال����دة

������ص�����ح�����ر ������ص�����م�����ري ك��������ام��������ل ال���������ك���������رزون
ل������ي������ن������ا حم�������م�������د ف��������ائ��������ق اب�������������و ال����������رب

م�������وؤي�������د م����ف����ي����د ع������ر�������ص������ان ال����ي����ا�����ص����ني
وع������������د ق������ا�������ص������م حم������م������د امل�����������ص�����اق�����ب�����ه

اح������م������د حم�����م�����د زه����������ري م���ن�������ص���ور

احلطاب عبداحلفيظ  و�صفي  احمد 

امل�����ه�����اي�����ره ع������������وده  اهلل  ع�����ب�����د  م�������ي 



178

ره������ام ع���ب���د ال����ك����رمي حم���م���ود ال��ب��ي��ط��ار
ف�����������ادي�����������ه ���������ص��������وق��������ي حم��������م��������د غ��������امن

ك����ف����اي����ه ج����م����ال ح����اف����ظ اب�������و ط���رب���و����س
ن�������������������ور ع����������م����������ر ع����������ل����������ي ال������������ب������������دوي

ام����������ن����������ه ع��������م��������ر ج�������م�������ي�������ل رب������ي������ع

خريجو الماجستير
تخ�ص�ص مناهج وا�صاليب تدري�ص

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 218

كلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

غ�������������اده حم�����م�����د خ�����ل�����ف ال���������ص����رع����ة

اري��������ج ع���ب���د ال����ف����ت����اح حم���م���د اجل����اب����ري
ان��������وار ن����اف����ذ ع���ب���د ال���رح���م���ن اخل��ط��ي��ب
ال���������ص����م����ريات ع����م����ر  اهلل  ع����ب����د  امي����������ان 
ج����م����ال ع���ب���دال���ن���ا����ص���ر ع���ل���ي احل�������وراين
ذك�������ري�������ات ع������ب������داهلل ع����ق����ل����ه امل�������ص���اق���ب���ه

ف����اط����م����ه حم�����م�����ود خ���ل���ي���ل ال�������ص���ع���ي���ب���ات
م��������رمي حم�����م�����ود م����ا�����ص����ي ال�������ص���ب���ات���ني
م���������ه���������ا اح�����������م�����������د ��������������ص�������������ادق اح�������م�������د
ن�������دى ع������ب������داهلل ����ص���ل���ي���م���ان ال������زواه������ره
وف����������اء اب������راه������ي������م حم����م����د اب��������و اخل����ري

عو�س اللطيف  عبد  احلليم  عبد  ا�صماء 
اخل������وال������ده م����ف����ل����ح  اهلل  ع�����ب�����د   ج�����ه�����اد 
����������ص���������اره ب�������������ص������ار حم��������م��������ود ع����ن����ان����ب����ه
ع����ائ���������ص����ه �����ص����ل����ي����م����ان ب����ن����ي����ه اب��������و ن������ادي

م������������ي ع��������ل��������ي ���������ص��������ال��������ح اج�������ع�������ي�������دى
ه��������دي��������ل ج��������م��������ال ع����������������زات ال�������ص������م������ر
وف�����������اء م���������ص����ه����ور ج�������رب ع�����ب�����د ال������ق������ادر
ي�����ا������ص�����م�����ني حم������م������ود ف������اي������ز ن����ور�����ص����ي
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اال�ستاذ الدكتور احمد البدور
عميد الكلية

الدكتور �سليمان بني هاين
نائب العميد

الدكتور فار�س العقلة 
م�ساعد العميد 

الدكتور حممد هياجنة
م�ساعد العميد
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النبذة:
تاأ�س�ست كلية الهند�سة يف عام 1998، وتخرج اأول فوج منها يف �سهر حزيران من عام 2003. وتفتخر كلية 
الهند�سة باأنها تقدم بيئة اأكادميية هند�سية متميزة على م�ستوى االأردن واملنطقة بالتزامها يف خططها 
وا�سرتاتيجيتها التعليمية على الدعم الكامل للبحث العلمي وكافة الن�ساطات التعليمية متعددة االأ�سكال 
واالأهداف، 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  اإىل  ن�ساأتها  منذ  الهند�سة  كلية  �سعت 
الهند�سية، حيث يجب على من يرغب بتقدمي طلب االلتحاق بالكلية اأن يكون حا�ساًل على معدل %80 
كحد اأدنى بالثانوية العامة االأردنية )الفرع العلمي( اأو ما يعادلها. وحتتوي الكلية على جمموعة من 
الهند�سة  ق�سم  املدنية،  الهند�سة  ق�سم  هي:  اأق�سام  ت�سعة  على  وموزعة  واملتكاملة  املتميزة  التخ�س�سات 
ق�سم  امليكاترونك�س،  هند�سة  ق�سم  الكهربائية،  الهند�سة  ق�سم  ال�سناعية،  الهند�سة  ق�سم  امليكانيكية، 
الهند�سة الطبية، ق�سم هند�سة احلا�سوب، ق�سم هند�سة العمارة وق�سم العلوم الهند�سية امل�ساندة. وتبني 
�سنوياً   )%10( بن�سبة  الكلية  يف  املقبولني  الطلبة  اأعداد  يف  مطرداً  ازدياداً  هناك  اأن  الطلبة  اإح�سائيات 
لي�سبح عدد الطلبة 5000 يف بداية الف�سل االأول 2018/2017. كما وتعمل الكلية دائماً على املحافظة على 
موقعها الريادي يف االأردن واملحيط االإقليمي من خالل العمل على رفع م�ستواها االأكادميي ومتابعة 
اإىل املوائمة بني البحث العلمي  اأنها تعمد  التطورات العلمية ودجمها يف خطط الكلية الدرا�سية، كما 
واالأهداف التدري�سية، فكانت يف خطط الكلية الدرا�سية، كما اأنها تعمد اإىل املوائمة بني البحث العلمي 
واالأهداف التدري�سية. فكانت ا�سرتاتيجيتها يف البحث العلمي تعتمد على التحقق من جدوى البحوث 
املنوي دعمها وتلبيتها للحاجات ال�سناعية واالإنتاجية للمجتمع، وامل�ساهمة باخلطط للتنمية امل�ستدامة، 
كما ت�ساهم الكلية بالدرا�سات العلمية والفنية واإجراء العديد من الفحو�س واالختبارات يف خمترباتها 
وم�ساغلها للم�ساهمة يف حل امل�سكالت الهند�سية يف القطاعات االإنتاجية املختلفة على ال�سعيد املحلي 
ولقد مّت ترجمة هذا اجلهد املتوا�سل من خالل توقيع العديد من اتفاقيات البحث والتعاون العلمي 

واالأكادميي مع عدد من اجلهات احلكومية واخلا�سة املحلية واالإقليمية.

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 

لتمكينه من تطوير قدراته الذاتية وا�ستغاللها مبا يعود باملنفعة العامة على كافة املواطنني.
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البدور اأحمد  الدكتور  • االأ�ستاذ 
 عميد الكلية /رئي�س املجل�س

�سليمان بني هاين • الدكتور 
نائب العميد

الوديان  • الدكتور حممد 
رئي�س ق�سم الهند�سة الكهربائية

• الدكتور ح�سن كتخدا 
رئي�س ق�سم الهند�سة املدنية
• الدكتور علي اجلوارنه 

رئي�س ق�سم الهند�سة امليكانيكية
• الدكتور حممد اجلراح 

رئي�س ق�سم الهند�سة ال�سناعية
اأحمد قطوم  • الدكتور 

رئي�س ق�سم هند�سة احلا�سوب
العبدالت  • الدكتوره روىل 

رئي�س ق�سم الهند�سة الطبية
ابو ملوح • الدكتور حممد 

رئي�س ق�سم هند�سة امليكاترونك�س
اأحمد احل�سبان  • الدكتور 

رئي�س ق�سم هند�سة العمارة

• الدكتور عاطف اخلزاعلة 
رئي�س ق�سم العلوم الهند�سية امل�سانده

زياد طراونه  • الدكتور 
 ممثل ق�سم الهند�سة املدنية

• الدكتور حممد غرايبة 
ممثل ق�سم الهند�سة امليكانيكية
• الدكتور عاطف اخلزعلي
ممثل ق�سم الهند�سة ال�سناعية
الطوالبة  • الدكتوره روال 
ممثل ق�سم الهند�سة الكهربائية
ا�سالم ملكاوي  • الدكتور 
ممثل ق�سم هند�سة احلا�سوب

�سامر عواد • الدكتور 
ممثل ق�سم الهند�سة الطبية

• الدكتور حممد هياجنه 
ممثل ق�سم هند�سة امليكاترونك�س
االأقط�س اأميمة  • الدكتوره 

ممثل ق�سم هند�سة العمارة
• والء خ�سمان 

اأمني �سر

جمل�س الكلية



183

كلية الهندسة

الفنيني وم�شريف املختربات

االداريون

امل�شاغل الهند�شية

والء خ�سمان
ريا�س اخلوالدة

حياة الدفار
رانيا الفرح

ال�سيدة نهى احل�سري

 ليلى خليل عبدالقادر
 خديجه حراح�سه

هالة م�سلح
 لينا العطعوط

 اإميان اأبو رمي�سان 

ال�سيدة مريفت احلاج علي
عماد املومني
حممد �سفيق

حممد العمو�س
 حممد ملوح

مروان �سالمه
عبداحلكيم حماد

رمزي ب�سيله
عبدالرحمن النمر

فرج علقم
مروح ابوزينه

ابراهيم ابوخم�سه
حممد ابو العي�س

احمد الدالبيح
مبارك بخيت
علي اجلراح

احمد قاموق
ابراهيم م�سلم �سامل احلويطات

حممد ابو دلبوح
�سامر العوي�سات
خلدون �سالح
خليل الديري

 املهند�س عبداهلل امل�سري
مدير امل�ساغل الهند�سية

م. بثينة ابو �سليم 
�سمر عفانه

م. هالة الفراج
ايات ابو حمفوظ
م. هيفاء �ساهر 

االء ال�سرفات
م. �سرين البطاينة 

حممد حطاب
حممد ابو عا�سور
م. اآيات املدادحة 

م. وليد نايفة
م. اأحمد ال�سرمان

 م. ن�سرين القطي�س
م. حممد فوزي

 م. �سفاء البطاينة
. حمزة امل�ساقبة
 م. �سليم حتاملة

م. عال حامت
 م. اآيات خطاطبة

م. وفاء مراد
 م. ثائر �سويدان
ماجد الربيقي

 م. �سالم املحت�سب
م. هال ذنبيات
 م. بالل حماد
م. اأن�س �سمري

م. رهام هياحنة
م. �سذا خالد

 م. �سارة الربغوتي
م. دينا املومني

 م. اينا�س ح�سني
اأ�سماء �سعدي حممد احليح
م. حممد عبدون املعايطة
دانية حممد حامد املومني

 م.عبري نواف العبيد
م. حممد بدار

 م. �سريين اليو�سف.
م. حنني عثمان
 م. اأريج االأ�سقر

م. �سو�سن حممود �سالي�س 
احلراح�سة

م. ن�سرين حممد من�سور زيادنه
م. عزيه حممد اأمني خ�سر

م. �ساره ن�سيم عبد العزيز ال�ساعر
م. �سالح غامن مو�سى ابو غليون

 م. عمر عبداهلل
املهند�سة عبري ال�سالح

 م. فاطمة فريحات
املهند�سة الزهراء ح�سونة

 م.املهند�سة ن�سرين الهزامية
عمر �سديفات
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قسم الهندسة المدنية

الدكتور ح�سام القبالن
اأ�ستاذ م�سارك

اال�ستاذ الدكتور خالد احلياري
اأ�ستاذ

االأ�ستاذ الدكتور حممد امل�ساعلة
اأ�ستاذ

االأ�ستاذ الدكتور ح�سن كتخدا
اأ�ستاذ/ رئي�س الق�سم

الدكتور عمر احلتاملة
اأ�ستاذ م�سارك

اال�ستاذ الدكتور احمد البدور
اأ�ستاذ

الدكتور زياد الطراونة
اأ�ستاذ
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الدكتور طالب الرو�سان
اأ�ستاذ م�سارك

الدكتور حازم الدويري
اأ�ستاذ م�سارك

كلية الهندسة

املهند�سة اإقبال مرعي
مدر�س

املهند�س ه�سام ق�سراوي
مدر�س

الدكتور يحيى اخلاليلة
اأ�ستاذ م�ساعد 

الدكتور بالل ابو الفول
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتورة رندة جملي
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور �سامر الربابعة
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتورة مها ك�سا�سبة 
اأ�ستاذ م�ساعد

املهند�س ح�سني الديكي
مدر�س

 املهند�سة �سوزان البطاينة
م�ساعد مدر�س
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خريجو الف�سل ال�سيفي 2017 / 2018

يا�سني ماجد يا�سني ابو زر ا�سماعيل انور حممود حممود

اح�������س���ان ج���م���ال حم���م���د ال��ق��وا���س��م��ه
اح�����م�����د اب�����راه�����ي�����م ف�����ال�����ح ج���م���ي���ع���ان
اح���م���د ف������واز م�����س��ط��ف��ى ال�����س��ب��ي��ط��ي
اي����ب����ف ادوارد  ج�������������ورج  ادوارد 
ا��������س�������ام�������ه ب�������������س������ام حم������م������د ع���م���ر
ال�سمور ���س��امل  ع��ب��دال��رح��ي��م  ا���س��ام��ه 
ا������س�����ام�����ه حم����م����د ع������رف������ات ���س��ل��ه��ب
ا�����س����الم اح���م���د حم���م���د اب�����و حم����ارب
ا�������س������الم ري������ا�������س ت����وف����ي����ق ����س���وم���ان
اي������������ه حم������م������د �������س������اك������ر ال�����ه�����ن�����دى
ب����ا�����س����ل ع������ي������اده حم����م����د احل�������س���ب���ان
ب���ا����س���ل حم���م���د رج�����ائ�����ي ال���وح���ي���دى
ب�����������س�����ار ع�����ل�����ي ح�����������س�����ن ال�����غ�����وي�����ري
ث��������ائ��������ر حم��������م��������ود اح��������م��������د ع����������واد
ح���������س����ام ي����و�����س����ف ������س�����امل ����س���دي���ف���ات

ح������م������دان حم����م����د ح���������س����ن ح����م����دان
خ����ل����ي����ل اب�����راه�����ي�����م �����س����ال����ح ح������الوه
را��������س�������د ح���������س����ن ع������اي������د ال����دع����ج����ه
راي���������ه حم����م����د ح������م������دان اخل���الي���ل���ه
رائ�����د ع��ي�����س��ى ع��ب��د ال���ع���زي���ز امل��داي��ن��ه
ر����س���وان خ���ال���د حم���م���ود اب����و ال�����س��م��ن
اخل�����ال�����دي ر�����س����ي����د  اهلل  ع����ب����د  رع�������د 
رن����������������ا ع����������اب����������د ���������س��������ال��������ح ع������اب������د
ري�����������������ان ن�����������������زار ط���������اه���������ر ال�����ن�����م�����ر
�����س����ي����اء حم�����م�����ود ح�������س���ن���ي ال����ت����م����ام
ع����ب����اده ����س���ل���ي���م���ان حم���م���د اخل��ط��ي��ب
ع����ب����اده حم���م���د ع���ب���د اهلل اخل��الي��ل��ه
ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ل��ي ���س��ربي العمري
حم���م���د را��������س�������د  اجم���������د  اهلل  ع�����ب�����د 
ع������������دي ج��������ه��������اد زه������������ري م��������دان��������ات

ع������م������ر زي��������������اد ف�������ري�������د اب������������و زي���������اد
ع���و����س حم���م���د ع���و����س اب���وال���زي���ن���ات
ف�����ار������س ب���ط���ر����س اب����راه����ي����م ال���دق���م
ف�����������رح اجم�����������د حم������م������د ال�����������س�����ي�����اب
ف�����������وزي ج������ه������اد ف�����������وزى ده����ام���������س����ه
حم����م����د ب���������س����ام حم����م����د اخل���ط���ي���ب
حم�������م�������د ج���������م���������ال خ���������ال���������د ع���������س����ا
حم�������م�������د رائ����������������د غ����������������ازى ط����ع����م����ه
حم�����م�����د ه���������اين اح������م������د ال�����ع�����اي�����دي
م�����س��ط��ف��ى خ����ال����د ي���و����س���ف ال�����س��ن��اق
م���ه���ن���د حم���م���د حم����م����ود ال����روا�����س����ده
ن���������س����ال ح���������س����ن حم�����م�����ود ال���ف���ق���ي���ه
من���������اء ف������اي������ز ه������ن������دى اب���������و ه����ن����دى
ه���������ب���������ه ط�����������������الل ح���������ن���������ا ق���������ع���������وار
ه���ن���ادي حم���م���ود ع��ط��ا اهلل امل��ع��اي��ط��ه
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احمد عدنان �سامي را�سي

ر�سا عبد الرحمن حممود املعايطه

حممد علي خليل بيعه

بلقي�س نايف يو�سف ابو ريان

فادي ب�سام ماجد حممد

معت�سم حلمي احمد عقل

احمد خالد حممود جراد

ايات عقله عايد الزعبي

�سالح حممد م�سطفى العواوده

حممد يزيد عبد الكرمي احلوتري

خلود خالد عبد الرزاق اليربودي

فرح �سوقي حممد الو�ساح

هاين امين حممد هاين اجلليالتي
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اب���راه���ي���م ج��ه��اد اب���راه���ي���م اب����و ���س��م��ره
اب�����راه�����ي�����م �����س����الم����ه اح����م����د احل���م���د
اب��راه��ي��م حم��م��د ���س��ع��ي��د اح��م��د غ��امن
اح��م��د ري��ا���س ع��ب��د احل��ف��ي��ظ الدغيم
احمد حممد مبارك فوؤاد زيد الكيالين
اح�������م�������د م�����ف�����ي�����د من���������ر اب������راه������ي������م
ا���س��م��اع��ي��ل حم��م��د اب���راه���ي���م االم���ري
ب����ك����ر اح�����م�����د ����س���ل���ي���م اب��������و ال�������س���م���ن
ت���ام���ر ع���ب���د ال����ك����رمي ����س���ح���اده ع���ي���اده
ح����امت ع�����س��ام ع��ب��د احل��م��ي��د امل��ج��ايل
رام��������ي م�������س���ط���ف���ى اح����م����د ال���زع���ب���ي
رج������������اء زي����������د م�����ن�����ي�����زل ال���ن���ع���ي���م���ي
رغ�������د ح�������س���ن���ي حم����م����د ع����ل����ي ح��م��د
زي����������اد ن����ا�����س����ر ع����ب����د ال�����ع�����زي�����ز ت��ي��م

�����س����ج����ى ����س���م���ي���ح ع����ي����د ال�������س���خ���ان���ب���ه
�سوزان ح�سني عبد املعطي احلطيبات
���س��ه��ي��ب ر���س��م��ي ج���ربي���ل دار م��و���س��ى
ط������ارق حم���م���د ع���ب���د ال���ع���زي���ز ع����دوى
ط��������ه ت����ي���������س����ري ��������س�������امل اخل�����الي�����ل�����ه
ال���ع���ت���ي���ب���ى ف���������واز  اح�����م�����د  اهلل  ع����ب����د 
عبد اهلل عبد ال�سالم جمعه ابو �سعيليك
ع��������ب��������دال��������روؤوف حم�����م�����د ال������دو�������س
ع�����ك�����رم�����ه ع�����ل�����ي ح���������س����ن ال����ق����ع����ق����اع
ف����ي���������س����ل م�����و������س�����ى م�����ر������س�����د غ����دي����ر
الن����������ا حم�����م�����د اح������م������د ال���������ع���������واوده
م������اري������ا ر�������س������وان حم����م����د ال���زع���ب���ي
م����ال����ك خ���ل���ي���ل ح�������س���ون���ه اب�����و رداح�����ه
جم���������د م��������ن��������ذر �������س������اب������ر �����س����م����وط

حم���م���د ع���ب���د ال������ق������ادر ب�������س���ري دل���ب���ح
حم���م���د ف����اي����ز ا����س���م���اع���ي���ل اب�����و ط���وق
حم�������م�������د ف���������اي���������ز ع�������ي�������د ق����ي���������س����ر
حم���م���ود ���س��م��ري ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف رزق
م���������راد م�������س���ط���ف���ى حم����م����د م���و����س���ى
م�������ري�������ان ع�����������س�����ام ف������ائ������ق ال������ري������ان
ميدان اب��و  حم��م��ود  حممد  م�سطفى 
م�����س��ع��ب ن����اي����ف اح����م����د احل�����س��ا���س��ن��ه
م�����������س�����ع�����ب ن��������اي��������ل ع������ل������ي ذي������ن������ات
م���ع���اذ حم���م���د ع���ب���د ال���ف���ت���اح ال��ع��ط��ار
ه����ا�����س����م ه��������الل ع�����و������س ال�������س���رع���ه
ي����و�����س����ف روؤوف  ن�����������س�����ال  ه����ي����ث����م 
وائ��������ل ح�������س���ن حم���م���د ال���ع���ق���رب���اوى
ي������زن ف���ت���ح���ي ت����رك����ي اب������و ال���ه���ي���ج���اء
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امني رائد حممد حممد

رمي عارف �سلمان الروي�سان

النا عبدال�سالم عبدالرزاق جرار

با�سل ا�سامة اللولو

عا�سم هاين �سبيله �سبيله

ن�سرين حممد وليد املح�سل

احمد مروان جنيب خ�سر

اأن�س حممد جميل اخلطيب

�سو�سن يو�سف نهار امل�ساعده

حممد نايف حممود الدالبيح

روان م�سطفى �سليم ال�سو�س

عمرو حممد نظمي التلهوين

هيا عبدالروؤوف حممود اخلطيب
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املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2018 / 2019

احمد با�سم عبدالرحيم عبد  الرحمن
اح���م���د ���س��ام��ي م��ن�����س��ور امل�����س��ي��ع��دي��ن
اح����م����د ����س���ل���ي���م���ان اح����م����د اخل���زاع���ل���ه
اح����م����د ط����ه ع���ب���دال���ك���رمي امل���ح���ارم���ه
اح����م����د حم���م���د ����س���ل���ي���م���ان ال��ع��م��و���س
اح������م������د حم�����م�����د ف�����ي�����ا������س ����س���ب���ح���ا
ا���س��م��اع��ي��ل حم��م��د ا���س��م��اع��ي��ل ع��م��رو
ا�����س����م����اع����ي����ل ول�����ي�����د اح�����م�����د ال�����دف�����ار
ا������س�����ي�����ل ������س�����ع�����دى اح������م������د ن����ع����م����ان
ام�����������ل ح�����������س�����ني اح�������م�������د خ�������وال�������ده
امي��������������ان ع��������������ادل ع������ل������ي ال�������������س������وره
ب����ا�����س����ل �����س����ام����ي م����و�����س����ى اب�������و ع�����س��ل
ب�����ا������س�����ل ع�����م�����ر حم������م������ود اب���������و ب�����در
ب�����س��ار ع��ب��د  ال��ك��رمي ���س��امل ال��زري��ق��ات
ج�������������ورج ن�����خ�����ل�����ه ال������ي������ا�������س ع����و�����س
ح���������س����ن حم�����م�����د ح���������س����ن ح�����م�����دان
ح���م���زه ع������وده اح���م���د اب�����و ���س��ع��ي��ل��ي��ك
راك���������������ان حم�����م�����د ف����������الح احل�����دي�����د
رام������ي ���س��ه��ي��ل ع���ب���د امل���ع���ط���ي خ��ل��ي��ف��ه
رب���������ا خ����ل����ي����ف �������س������امل احل����راح���������س����ه
رع�����د ع���ب���د ال����ك����رمي م���و����س���ى ق���وق���زه
ره��������ف ����س���ب���ح���ي ح�����م�����دي ه���ي���اج���ن���ه
ره�����������ف حم������م������د م������و�������س������ى ه�����دي�����ب

زي����������������اد حم�������م�������د حم��������م��������ود زاي����������د
���������س��������اره حم�����م�����د اح�������م�������د امل����ن���������س����ي
���������س��������اره م������و�������س������ى ح�����������س�����ن ح����م����زه
�����س����ف����وان ����س���ع���د ع����اي����د ال����روا�����س����ده
ع�����ا������س�����م ع�����م�����ر ذي������������اب �����س����ق����ريات
ع��ا���س��م ع����وين ع��ب��د اهلل ال���زي���دان���ني
ع��ب��د اهلل حم���م���ود حم��م��د ا���س��م��اع��ي��ل
ع����ب����ري ع������دن������ان ا�����س����م����اع����ي����ل ع������وده
ع�����������الء ح��������م��������دان �����س����ع����ي����د احل��������اج
ع�������������م�������������اد ال�������������ي�������������ا��������������س ط������ع������م������ة
ع������م������ار ت�����وف�����ي�����ق اح������م������د ال����ع����م����ور
ع�������م�������ار ي�����ا������س�����ر ������س�����ال�����ح ادري���������������س
ع���م���ر حم���م���د اب����راه����ي����م ال��ع��ي�����س��اوى
ع��ه��دال��دي��ن اح���م���د حم�����س��ن احل��ام��د
ف���������اروق اح����م����د را������س�����ي ال�������س���م���ادى
ف�������س���ي���ل ع����ل����ي حم����م����د احل���ن���ي���ط���ي
ف����ي���������س����ل راف������������ع ف����������الح ال�������س���ب���ي���ب
ق���������س����ي حم����م����د ����س���ب���ح���ي احل��������اوى
ق����ي���������س ج�����ه�����اد حم�����م�����ود اخل����الي����ل����ه
ل����ط����ف ن�����اج�����ي اح������م������د  ال���������س����ب����اري
ل���ي���ان ع�������س���ام اح���م���د ج���م���ال ال��ن��ج��ار
ل������ني ����س���ه���ي���ل ع���ي�������س���ى ال�����زري�����ق�����ات
حم����م����د ا������س�����ام�����ه ي����ا�����س����ني ي���ا����س���ني

حممد املعت�سم عبد احلفيظ عبداهلل
الغنيمات مو�سى  عدنان  خري  حممد 
حم��م��د ر����س���ول خ��ال��د ع��اي��د ال�����س��رع��ه
غ�������ن�������ام رزق  ع���������ل���������ي  حم���������م���������د 
حم����م����د غ���������س����ان حم����م����د ع���������س����راوي
حم����م����د ف����ت����ح����ي ي����و�����س����ف ح����م����دان
حم����م����د ف���ي�������س���ل ع����������واد ال�����دح�����دل
حم������م������د م�������اه�������ر حم������م������د ي����ون���������س
حم����م����ود ري�����ا������س ر������س�����وان دم��ل��خ��ي
حم���م���ود حم��م��د حم���م���ود ق�����س��راوى
م�����راد ف����رج اهلل حم��م��د اب����و ال��ذن��ني
م�������س���ع���ب ����س���ال���ح اأح�����م�����د ال��ب�����س��ي��ت��ي
م�����ع�����ت�����ز ف�����������الح حم������م������د ال�����ط�����وي�����ل
م����ل����ك حم�����م�����ود اب�����راه�����ي�����م ال���ن���ح���ل���ه
م���ن�������س���ور حم���م���د ����س���ال���ح ال���ظ���ف���اري
م��������ه��������دي خ��������ال��������د حم������م������د زه���������ره
م����ه����ن����د حم������م������ود ف�����ه�����د ج������������رادات
ن����ا�����س����ر حم����م����د ن����ا�����س����ر ج�����ال�����ودى
ن�������ور ال�����دي�����ن ق����ا�����س����م حم����م����د خ��ل��ف
امل�������س���اق���ب���ه ����س���ل���ي���م���ان  رزق  ه����ا�����س����م 
ال�����رزاق خماي�سه ع��ب��د  ����س���رار  ه��دي��ل 
ول�����ي�����د غ���������س����ان ن���������ادى ب�����ن�����ي  م��ن��ي��ه
ي����ح����ي����ى زك�������ري�������ا حم�����م�����د امل����وم����ن����ي
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د. �سامل جنمة
اأ�ستاذ م�سارك

د. هيثم تليالن
اأ�ستاذ م�سارك

د. علي جوارنه
اأ�ستاذ م�سارك/رئي�س الق�سم

اأ.د. حممد االأ�سهب
اأ�ستاذ 

د. عامر عبابنه
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد الطراونة
اأ�ستاذ م�سارك

كلية الهندسة

قسم الهندسة الميكانيكية

د. حممد غرابية
اأ�ستاذ م�ساعد
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قسم الهندسة الميكانيكية

د. حممود ربابعة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. احمد مقابلة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. احمد املقدادي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فار�س العقلة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. رامي اجلراح
اأ�ستاذ م�ساعد

م. منال حممود
مدر�س م�ساعد

م. اأحمد بني يا�سني
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد
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خريجو الف�سل ال�سيفي 2017 / 2018

اب��راه��ي��م زي����اد اب��راه��ي��م اب���و ���س��رح��ان
اب���راه���ي���م ي��ح��ي��ى ع������ارف ال����وه����داين
ال�������ب�������داوى داود  ح���������س����ن  اح������م������د 
اح����م����د �����س����ربى اح����م����د اجل�����واب�����ره
اح�����م�����د ع���������س����ام ح�������س���ني ال���ك���ح���ل���وت
اح�������م�������د حم������م������د م������ث������ق������ال احل��������اج
ا�����س����ام����ه حم����م����د ����س���ع���ي���د اخل���ط���ي���ب
ا�سماعيل عبد النا�سر ا�سماعيل ن�سار
العزازمه ا�سماعيل  حممد  ا�سماعيل 
ا����س���رف حم��م��د ق��ا���س��م ع��ب��د ال��رح��م��ن
اب��و جابر ال��والء حممد مكي حممود 
ام������������ني م������و�������س������ى جن������ي������ب ن����ا�����س����ر
ان���������س رب����ح����ي ع���ب���د ال����ف����ت����اح ع��ط��ي��ه
ان���������س م����اه����ر اب�����راه�����ي�����م خ�����س��ا���س��ن��ه
او��������س ����س���ل���ي���م���ان ي���و����س���ف ال���ع���ط���اري
اي�����������������اد ح�������������س������ن اي�����������������وب �����س����ب����ي����ح
امي��������������ن خ������ل������ي������ل حم�������م�������د ب������اط������ه
اأح����م����د ف��ي�����س��ل ع���ب���د زي�����د ال�����س��م��ري
ح�����س��ان حم��م��د اب���راه���ي���م ال���ط���راون���ه
خ�������ال�������د ول�������ي�������د ح������م������د احل�������م�������دان
رغ����������د من��������ر حم�����م�����د ال����ق����وا�����س����م����ه

زي������������د ت�������رك�������ي ي������و�������س������ف اجل������ب������ور
������س�����ام�����ر ب�����ا������س�����م خ������ال������د ال���������س����ع����دي
�����س����ل����ي����م �����س����ل����ي����م����ان �����س����ل����ي����م خ�������س���ر
فريوان اب��راه��ي��م  موفق  ال��دي��ن  �سيف 
���س��اه��ني خ��ل��ي��ل ���س��ري��ف اب����و ال��ه��ي��ج��اء
����س���الح ي���و����س���ف حم���م���ود ال��ع��و���س��ات
����س���ه���ي���ب م����و�����س����ى �����س����ال����ح ����س���ال����س
ط�������ارق زي�������اد حم���م���د ����س���ري���ف ح��ج��ه
ط��������������ارق ط�������ائ�������ل غ��������������ازي ������س�����ربي
ع����������ادل ع����ل����ي م���������س����ب����اح ا����س���م���اع���ي���ل
ع���������������ارف ������س�����ب�����ح�����ي رف��������ع��������ت ف���ه���د
عبد الرحمن ع�سام عبد القادر البدوى
ع����الء ع��ب��د ال���رح���ي���م ر���س��ي��د ���س��اف��ي��ه
ع���������م���������ر اح�����������م�����������د ح���������������س�������ن ع�����ل�����ي
ع�����م�����ر حم������م������ود ح�������م�������دان خ�����ال�����دي
ق�������������س������ي خ��������ال��������د ك��������ام��������ل ن�����اي�����ف�����ه
م������اج������د زي������������اد غ������������ازي اجل����ن����ي����دي
حم�����م�����د ا�������س������ام������ه ح���������س����ني اع���ب���ي���د
حم����م����د ب����ا�����س����م حم����م����د م�������س���اع���ده
حم����م����د ب�������الل خ����ال����د ال���������س����ج����راوي
حممد جعفر احمد حممود ال�سيخ قا�سم

حم����م����د ج�����م�����ال حم����م����د ال�������س���ري���ف
حم����م����د ����س���م���ي���ح ان����ي���������س ال���ك���ي���الين
حم��م��د ع��ب��د اهلل اب��راه��ي��م ال��ع��م��اي��ره
ال��ق��رال��ه حم��م��د ع��ب��د اهلل ع��ب��ي��د اهلل 
حم���م���د ع�����ب�����داهلل اح����م����د امل����اردي����ن����ي
حم�����م�����د غ�����������ازي حم������م������ود م���ب���ا����س���ر
حم��م��د م��ه��ن��د حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن
حم������م������د ن�����������س�����ي�����م ف��������������وزى م���ع���م���ر
حم�������م�������د ه�������ا��������س�������م حم�������م�������د ج�������اد
حم�����م�����ود ج����م����ي����ل حم�����م�����ود زي��������دان
م�����س��ط��ف��ى حم��م��ود م�����س��ط��ف��ى �سقري
م������ع������اذ ح�������م�������دان �������س������امل ع���ل���ي���م���ات
م����ع����ت����ز ج�����م�����ال حم�����م�����ود ال���ق���ي�������س���ي
م��ع��ت�����س��م خ��ال��د ح���م���دان احل��راح�����س��ه
عكاره ال�سميع  عبد  اب��راه��ي��م  ن�سيبه 
ه������دي������ل اح������م������د ح������م������دي ك���ل���ب���ون���ه
ه���������س����ام خ�����ال�����د ج���م���ي���ل اب�������و ���س��ل��م��ى
و�������س������ف������ي ف��������������واز و�������س������ف������ي ت����وب����ه
ي�������زي�������د اح�������م�������د ن�������ه�������ار ال�������زغ�������ول
���س��ي��ف ال  ����س���ف���ي���ق  م����ن����ج����د  ي�����زي�����د 
ي��و���س��ف ي��ع��ق��وب حم��م��د ت��وف��ي��ق احمد

عبد اهلل مر�سد حممد يا�سر ابو رجبخالد ح�سني احمد اخلطيب عمر ح�سن عمر ال�سوطرىطارق زياد حممد اجلوهرى
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اح������م������د خ������ال������د حم�����م�����د اخل���ط���ي���ب
اح��������م��������د ف�������������������وؤاد ح�������������س������ن ع�����ط�����ار
اح���م���د م�����س��ط��ف��ى ���س��ل��ي��م��ان روا����س���ده
اح����م����د وائ�������ل حم���م���د ع���ب���د ال���ع���زي���ز
ا����������س���������رف حم������م������د اح��������م��������د ع���������واد
اجم������������د ع������م������ر حم������م������د ال�����ن�����ج�����ار
اي������ه������اب اب�����راه�����ي�����م ع����ل����ي غ���ن���ي���م���ات
ال����زع����ب����ي ع����ل����ي  اهلل  ع����ب����د  اي������ه������اب 
ب������������الل خ�������ال�������د ������س�����ف�����ي�����ق ع����ا�����س����ي
ب��رق��اوى �سريف  النا�سر  عبد  ج��م��ال 
ج���������واد ا�����س����ام����ه خ���ل���ي���ف���ه امل���ع���اي���ط���ه
ج��������������ورج ام�������ي�������ل ن�����ع�����ي�����م اخل�����������ورى
ح���م���زه ع��ب��د ال�������س���الم حم��م��د ع��ل��ي��ان
ح����م����زه حم���م���د حم����م����ود ال��ق��ط��ي�����س
خ��ال��د غ����ازي ع��ب��د ال��رح��م��ن ح��ج��ازي
خ��ل��ي��ل ن��ب��ي��ل ع��ب��د احل��ف��ي��ظ ح��م��ي��دان

ال����زغ����ول اهلل حم����م����د  ع����ب����د  رام��������ي 
زي�����د ع���ل���ي ح�����اج ح�������س���ني ع����ز ال���دي���ن
زي���������د حم�����م�����د م���������س����ل����م ال����ت����الح����م����ه
����س���ام���ر خ���ال���د ع���ب���د اهلل احل������اج ع��ي��د
����س���ع���د حم����م����ود ي���ا����س���ني ال������زواه������ره
������س�����ل�����ط�����ان ام�����������ني ف�������اي�������ز ك������راج������ه
���س��ل��ي��م��ان ا����س���م���اع���ي���ل ح�������س���ني ح��ل��وه
���س��ل��ي��م��ان ح�����س��ن ���س��ل��ي��م��ان ال��ط��وق��ه
�������س������ال������ح خ�����ل�����ي�����ل �������س������ال������ح ج���م���ع���ه
املحادين اللطيف  �سهيب عثمان عبد 
����س���ه���ي���ب غ���������س����ان حم����م����د ح���م���ا����س���ا
ع��ب��اده حم��م��ود رم�����س��ان اب���و اقطي�س
ع��������ب��������داالل��������ه ب���������ن ��������س�������امل غ���������اوي
ع�������ب�������دال�������رح�������م�������ن غ���������������س�������ان ع����ب����د 
ال������������������ر ح���������م���������ن ع���������ب���������د ال������غ������ن������ي
ع���ب���دال���رح���م���ن م�������ازن ع����زم����ي م����رار

ع����ب����داهلل ت���وف���ي���ق حم����م����ود روا�����س����ده
ع���������الء خ������ال������د ي�����و������س�����ف ع�����ب�����د اهلل
ع��������الء ي����و�����س����ف ت����وف����ي����ق م�����زاه�����ره
ع�������ل�������ي ع�������م�������ر غ���������ال���������ب ال������ع������ق������اد
ع���������ل���������ي حم���������م���������د ع���������ل���������ي ال���������ف���������ار
ع������م������ر اب��������راه��������ي��������م ع������ل������ي ك����ن����ع����ان
ع������م������ر ع���������������ادل ك�����ل�����ي�����ب ع�����ب�����ي�����دات
عمر عبدالرحيم "ال�ساهر اخلطيب"
غ�������س���ان م�������س���ط���ف���ى ع���ق���ي���ل ال����زب����ون
ف�����ي�����������س�����ل حم��������م��������ود اح��������م��������د غ���ن
الرحمن عبد  يو�سف  تي�سري  حممد 
حم������م������د ج��������ه��������اد ع���������������ادل االغ���������رب
حم���م���د خ����ال����د حم���م���د اب�����وحم�����ارب
حم�����م�����د ع�����������ادل ع�����������وده ال����ب����داي����ن����ه
�سمره اب��و  اب��راه��ي��م  م�سطفى  حممد 
عامر ب��ن��ي  م�سطفى  م��و���س��ى  حم��م��د 

حممود �سامل فهد ابوزيد

عامر �سعيد رافع اخلطيب

ها�سم هاين ا�سماعيل عكا�سه

احمد وليد عادل حميد اخلوالده

م�سعب الثم يحيى الهويدي



195

قسم الهندسة الميكانيكيةكلية الهندسة
تخ�س�ص الهند�سة امليكانيكية

خريجو الف�سل الأول 2018 /2019

حم���م���د ه������اين ����س���ل���ي���م���ان امل�������س���اق���ب���ه
حم������م������د ول��������ي��������د ان������ي�������������س ح�����ام�����د
م������راد ���س��ك��ي��ب ع���ب���د ال���ف���ت���اح ط��ن��ب��وز
م��������ن��������ذر حم������م������د ح�����������س�����ن �����س����ن����ور

ن�������������ادر ف�������������وزي زاه�������������ي �����س����م����ارن����ه
ه��ا���س��م ع���دن���ان ع��ب��د امل��ع��ط��ي ال��ع��امل
ه�������ا��������س�������م حم�������م�������د ع�������ل�������ي حل�����ل�����وح
ول������ي������د خ������ال������د ح���������س����ن اب�����راه�����ي�����م

ي��ا���س��ر حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ا�سكندر
ي����زي����د ج���م���ع���ه حم����م����ود ال���د����س���وق���ي
يزيد عبد الرحمن عاطف عبد النبي
الن�سار الرحيم  عبد  يو�سف  يعقوب 



196

قسم الهندسة الميكانيكيةكلية الهندسة
تخ�س�ص الهند�سة امليكانيكية

اب����راه����ي����م ك����ي����الين اب����راه����ي����م ف���رج
اب���راه���ي���م حم��م��د اب���راه���ي���م اخل��ط��ي��ب
ح�������س���ن رزق  حم������م������د  اب�������راه�������ي�������م 
اح�����م�����د ا�����س����ام����ه ح�������رب ال���ق���ري���وت���ي
ال����ق����ط����اوى داود  خ���م���ي�������س  اح�����م�����د 
اح����م����د ����س���ل���ي���م���ان ن����ه����ار ال�������س���دي���ف���ات
اح����م����د ����س���ال���ح حم����م����ود ال�����زواه�����ره
اح���م���د ع���ب���د احل���ل���ي���م ي��ح��ي��ى ي��ح��ي��ى
ال�����روؤوف ح�سن حماميد ع��ب��د  اح��م��د 
اح����م����د ع���م���ر ع���ب���دال���غ���ن���ي دواب�������س���ة
اح��������م��������د ن�����ب�����ي�����ل حم������م������د ع�����م�����ريه
ع���م���ار دار  حم����م����د  ����س���ه���ي���ل  ان�����������س 
ان�����������س ي����و�����س����ف اح�����م�����د ال�������س���وب���ك���ي
امي�����ن ع���ب���د ال����������روؤوف حم���م���د زي����ود
اي�������ه�������م خ�������ال�������د ي������و�������س������ف وه������اب������ي
ت����اج ال���دي���ن حم��م��د خ��ل��ف ال��دب��اي��ب��ه
ع���ط���ي���اين اهلل  ع����ب����د  ف���ت���ح���ي  خ����ال����د 
خ������ال������د حم�����م�����د ع����ط����ي����ه ال���ن���ب���ي���ط
امل�������س���اق���ب���ه خ���ل���ي���ل  اهلل  ع���ب���د  خ���ل���ي���ل 
رام�������������ي م�����ع�����ني ي�����و������س�����ف ال����ن���������س����ر
رب�����������ى امي�����������ن ح�������م�������دي �����س����ن����ق����رط

روم����������ل ن����ب����ي����ل اح�����م�����د ال���������س����ط����رات
زك�������ري�������ا ي����ح����ي����ى زك�������ري�������ا ال������غ������روز
زي���������د غ�����������ازى م������اج������د ال����رب����ي����ح����ات
����س���ام���ر حم���م���د ع���ب���د ال�����ق�����ادر امل�����س��د
����س���ام���ر م��ع��ت�����س��م ل���ط���ف���ي ط��ق��اط��ق��ه
���س��ع��د ع��ب��د ال����ق����ادر ع��ل��ي ال��روا���س��ي��ه
الرو�سان العزيز  عبد  ا�سامه  �سلطان 
ا�����س����الن اهلل  ع����ب����د  ام��������ني  �������س������ادي 
ع����ام����ر ع��������ادل ع����ب����د امل����ج����ي����د ا����س���ع���د
ع��������ب��������اده زي�������������اد اح�������م�������د ج�������واب�������ره
عبد الرحمن اجمد ابراهيم القطي�سات
عبد العزيز �سمري عبد العزيز الغوله
عبد اهلل عبد اللطيف حممد ابو �سعده
عبد اهلل حممد �سعيد �سربى اللبدى
ع�������ب�������داهلل خ������ال������د اح������م������د احل�����ام�����د
ع����ث����م����ان ن����ا�����س����ر ع���������وده اخل���الي���ل���ه
القوا�سمه ���س��ك��ري حم��م��د  ال��دي��ن  ع��ز 
ع����الء ال���دي���ن ي��ح��ي��ى خ��ل��ف امل�����س��اق��ب��ه
ع������م������ر ع�����ي�����������س�����ى حم������م������د ي����و�����س����ف
ع��م��ر ل��ط��ف��ي ع��ب��د احل��م��ي��د ح��م��دان

ع����م����ر جم��������دى م�����دح�����ت االف�����ي�����وين
ف��������������������وؤاد �������س������م������ري ف��������������������وؤاد ع����������وده
ك��������رمي ����س���م���ي���ح اك����������رمي ال������ع������دوان
م����ال����ك حم����م����ود رب����ح����ي اب������و ع��ط��ي��ه
حم����م����د اح�����م�����د م�����ط�����رب ال�������س���م���ري
حم���م���د ا����س���م���اع���ي���ل ي���و����س���ف ع��ث��م��ان
حم����م����د حت���������س����ني ����س���ل���ي���م دك����ن����ا�����س
حم����م����د ري������ا�������س حم����م����د ال���ع���ت���ي���ب���ي
حم�����م�����د زك��������ري��������ا حم�����م�����د �����س����ال����ح
ال������ربدي ع���ب���ا����س  ع���ب���د اهلل  حم���م���د 
حم������م������د ف������������������وؤاد ق������ا�������س������م حم���م���د
حم������م������د ك��������م��������ال ج�����ع�����ف�����ر ق����ا�����س����م
حم����م����د م������وؤي������د حم������م������ود  م���رع���ي
حم������م������ود �����س����م����ري �����س����ل����ي����م ق���ن���ع���ري
حم����م����ود ع���ي���د ع�����ي�����اده اب������و ادوي���������س
حم������م������ود ف������اي������ز حم������م������ود اب������را�������س
م�����س��ط��ف��ى ���س��ام��ر حم��م��د احل��ن��ي��ط��ي
ي����زن ط�����ارق ع��ب��د ال���ك���رمي ال��ب�����س��ي��ت��ي
ي���������زن ع������م������اد م��������اأم��������ون ك���م���رك���ج���ي
ي���زي���د اح���م���د ع��ب��د ال���ف���ت���اح اب���و����س���اور
ي�����زي�����د ع����������ارف ح���������س����ني ال�������س���وي���ع���ر

املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2018 / 2019

عالء عطيه علي ح�سبان ثامر علي �سالمه عبيدات
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املرحوم باذن اهلل
اأ. د. اأحمد الغندور 

اأ�ستاذ

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

د. اأ�سامة منيزل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سليمان عبيدات 
اأ�ستاذ م�سارك 

د. مازن عبيدات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عاطف اخلزعلي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ه�سام املومني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأكرم ال�سكر
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مراد عطري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبد اهلل العالوين
حما�سر متفرغ برتبة اأ�ستاذ م�ساعد

د. مهند جري�سات
حما�سر متفرغ برتبة اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد حما�سا 
حما�سر متفرغ برتبة اأ�ستاذ م�ساعد

م. اأحمد قمر
مدر�س

كلية الهندسة

قسم الهندسة الصناعية

د. عدنان الب�سري
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عدنان مقط�س
ا�ستاذ
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اح����م����د اب����راه����ي����م حم���م���د اب���وك���و����س
اح�������م�������د خ�������ال�������د ن�����ع�����ي�����م دروي���������������س
اح��م��د ع��اط��ف ع��ب��دال��ك��رمي اب���و رج��ب
غويري م�سعان  ال��ك��رمي  عبد  اح��م��د 
الدالبيح احلافظ  عبد  عدنان  احمد 
اح�����م�����د ع����ل����ي م������ب������ارك ال�������زواه�������ره
اح���م���د م�����س��ط��ف��ى ����س���ع���ود ال���ب���داري���ن
ا�����س����ام����ه حم����م����د ع����ل����ي ال����ف����اع����وري
ان�������ف�������ال ع�����ل�����ي رات�����������ب اب���������و ع���ل���ي���ان
اي������������ه ع������م������ر �������س������ال������ح ال������رف������اع������ي
اأ�������س������ي������ل ن�����ا������س�����ر خ������ال������د ال����ن����ج����ار
اآي��������������ه حم������م������د ي������و�������س������ف �����س����ب����ان����ه
ب�������ت�������ول روح�������������ي اح�������م�������د ال�����ن�����ج�����ار
ب��������ت��������ول ن����������������ادر ف��������ري��������د االي�������������وب
بدرالدين عا�سف بدرالدين عبد الرحمن
ب���������������راءة ع�������م�������اد اح�������������س������ان ع���ط���ي���ه
ب�����������س�����ار ������س�����ال�����ح ع�����ل�����ي ال������ه������الالت
ت�����ال�����ه زه����������دي ح�������س���ن���ي اب���وخ���ل���ي���ل
ح���م���زه حم��م��د ج���م���ال ادري�������س ب��ره��م
ح���ن���ان ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف ك���ام���ل ع��وق��ل
دان����������ا �����س����م����ري ي����ع����ق����وب ال�����ع�����واب�����ده
دان������ي������ا ول�����ي�����د حم�����م�����ود ال���ق���ا����س���ي
ذي�������������ب ��������س�������ام�������ي ذي�������������ب ال��������ع��������زام

رام�����������������ي اح���������م���������د ح�������������س������ن ع����������زام
ال�سند�س اب���و  اب��راه��ي��م  ه��ا���س��م  ران��ي��ه 
ر�������س������ا ف������اي������ز ي�����ون�����������س اب���������و غ�����زال�����ه
ال�������س���ع���وب اهلل  ع����ب����د  ح���������ازم  روان 
ح������م������اد اح����������م����������د  ح����������م����������اد  روال 
ري�������ه�������ام ن������اج������ح ط������ال������ب ال����ب����ك����رى
����������س���������اره ع�����ط�����ي�����ه ح�����ف�����ظ�����ي زل���������وم
����س���اره حم��م��د ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ح�سن
��������س�������اره م�����ن�����ري �����س����ع����ي����د احل������ن������اوى
�����������س����������ايل ذي��������������������اب رج����������������ا ب���������س����ري
�سامر عبد الرحمن معاويه عبد الباقي
����س���ام���ي خ���م���ي�������س ع���م���ر اب������و ���س��ح��اب
���������س��������ان��������دي اب���������راه���������ي���������م ال�������الب�������د
�����س����ج����ى �����س����م����ري ك������ام������ل ج������������رادات
الدله ابراهيم  �سكرى  الرحمن  عبد 
ع�����ل�����ي حم�����م�����د دغ������ي������م ال�������ع�������دواين 
ق�������س���ي ب���ا����س���م ���س��ع��ي��د ع���ب���د ال���ف���ت���اح
ق���������س����ي �����س����ف����ي����ان ����س���ع���ي���د ����س���الم���ه
جابر اب��و  الرحمن  عبد  را���س��ي  كمال 
الن�����ا را�����س����ي حم���م���د ام�����ني ���س��اوي�����س
مل���ي�������س حم����م����د ����س���ل���ي���م���ان ال����ع����ب����ادى
ل���������ون���������ا ف��������������رح خ������ل������ي������ل امل���������ب���������ارك

م���ال���ك ر���س��ي��د حم��م��د ال�����س��ي��خ ح�سن
جم�����د حم�����م�����ود اب�����راه�����ي�����م ال���ن���ح���ل���ه
حم�����م�����د ح�����������س�����ام ع�����ل�����ي ال�������دوي�������ك
حم�����م�����د خ������ال������د من�������ر ال�������������س������راوى
حم����م����د ����س���ع���ي���د ن����اي����ف ال���ق���وا����س���م���ه
حم����م����د جن����ي����ب م����و�����س����ى اب��������و م����ره
حم������م������ود اح������م������د حم�����م�����د ا����س���ع���ي���د
حم���م���ود ب�����س��ام حم���م���ود ال�����س��غ��ريي��ن
م�������������راد ط�������������ارق ر���������س��������اد اال������س�����ه�����ب
م�������������روى ������س�����ع�����د ع�����ل�����ي ال�����رتاك�����ي�����ه
م��������رمي ي����و�����س����ف ����س���ع���ي���د ك���ري�������س���ان
م�������س���ي���ك���ه وائ����������ل م���������س����ب����اح ال���ب���ي���ك
م������ه������ا م�����������������روان ع�����ي�����������س�����ى ح�������س���ني
ن�������������زار ع�����ب�����داحل�����م�����ي�����د ال���������س����ق����ق����ي
ن�����ي�����ف�����ني حم�����م�����د ن�����ظ�����م�����ي ح�������س���ني
ه���م���ام ح�������س���ام ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف ب��ره��م
وع������������د ع������ل������ي م�����ف�����ل�����ح ال������دب������وب������ي
امل��������رازي��������ق م�������زع�������ل  ع�������ق�������اب  والء 
ي�����ا������س�����م�����ني زي��������������اد حم������م������د ع����اب����د
ي���ا����س���م���ني ه���������س����ام ا����س���م���اع���ي���ل ع��ي��د
ي�������زن اح����م����د ع����ب����د احل����ل����ي����م ال���ق���ب���ج
ي���������زن ج������ه������اد حم�����م�����د اب���������و ������س�����رار
ع����������رار اهلل  ع�������ط�������ا  ف��������اي��������ز  ي�������������زن 

حممد خالد م�سطفى املعايندانيه عدنان حممد ال�سقا رجائي حممد رجائي الوحيدى
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خريجو الف�سل الأول 2018 /2019

زي��ت��اوي اب��راه��ي��م  الرحيم  اح��م��د عبد 
اح������م������د غ�����������س�����ان حم������م������ود م��������وايف
ا��������س�������الم ع�����م�����ر حم�����م�����د ق����راق����ي���������س
ا�������س������ال ه���������س����ام حم����م����د اب��������و ري������ان
ان�����������س ا�����س����م����اع����ي����ل ����س���ل���ي���م ����س���ري���ه
اأم�������ل ع���ب���د اهلل حم���م���د اب�����و ح�����س��ان
ع���ف���ان���ه حم�����م�����د  اهلل  ع�����ب�����د  ب�����������راء 
ب������ي������ان حم�����م�����د را��������س�������د ال����دغ����م����ي
ت�������س���ن���ي���م خ���ل���ي���ف �����س����ال����ح احل��ي�����س��ه
ج������م������ال اح������م������د حم������م������ود ال������ق������دره
ج����م����ال خ����ال����د خ���ل���ي���ل اب������و ن���ام���و����س
ح��ذي��ف��ه اب���راه���ي���م حم��م��د اب����و ح��م��اد
ح������م������زه ������س�����ال�����ح �������س������امل اجل����������راح
ح������م������زه م��������������روان جن�����ي�����ب ال�������س���ي���د
ح���������ن���������ان ب��������������الل حم�������م�������د ن������وف������ل
اب������ورم������ان اح�����م�����د  اب�����راه�����ي�����م  دالل 
دن���������ي���������ا ه�������ا��������س�������م ع�������ل�������ي حم�����م�����ود
دي�������ن�������ا خ�������ال�������د ح�����ل�����م�����ي اخل����ط����ي����ب

رام�����������ز ب���������س����ي����م ن����ع����ي����م ال�����ري�����ح�����اين
رائ����������������د حم��������م��������ود ام�������������ني م�����������س�����اد
امل�����ج�����ايل اهلل  م�������د  ث����ل����ج����ي  ره����������ف 
ح���������داد غ��������ال��������ب  �����س����ل����ي����ب����ا  روان 
روع������������������ه ف���������اي���������ز ق�������ا��������س�������م م����ع����ال
������������س�����������اره اي������������������اد ول���������ي���������د خ���������س����ر
ط��������ارق حم����م����د ����س���ع���ي���د اب�������و ام����ون����ه
ع��ب��د ال��رح��م��ن ول��ي��د ح�����س��ن حنيحن
علي حممد دغيم حمد بطي العدواين
ع�������م�������ار �������س������ام������ي �������س������ال������ح حم���م���د
ع�����م�����ر اأح�������م�������د ي�����و������س�����ف ال����غ����ل����ب����ان
ع���������������ن���������������ود حم������������م������������د �������س������ك������ي������ل
ق�����������س�����ي ف����������������وؤاد حم�������م�������ود ف����رغ����ل
ك�����وث�����ر ف����ت����ح����ي ع����ب����د رب��������ه ب��������دران
الن�������ا ع����ب����د ال������ق������ادر اح�����م�����د ح�����س��ني
ل��ب��ن��ى م���ط���اوع ن��ب��ه��ان ع��ب��د ال��رح��ي��م
مل�����ى حم���م���د ع���ب���د ال������ق������ادر ال����راع����ي
حممد عبد اهلل عبد الكرمي العبد الالت

م����������راد ع����������ادل ������س�����امل اب��������و روم����ي����ه
امل���ق���اب���ل���ه اهلل  ع����ب����د  ح���������س����ام  م��������رح 
م�����رمي اب���راه���ي���م ع���ب���د امل���ع���ط���ي ع��ق��ل
م�سطفى االرقم عبد الفتاح الكيالين
م�����ن�����ال حم�����م�����ود ع���������ادل ����س���الح���ات
م������ن������ى �������س������ام������ي ي������ع������ق������وب �����س����ي����ام
م��ه��ن��د ي��و���س��ف ع��ب��د ال�������رازق ح�����س��ون
ق���ا����س���م اهلل  ع�����ب�����د  وج�����������دى  م������ي������ار 
ال��رب�����س��ي ادوارد  ا�����س����رف  م��ي�����س��ل��ني 
ن�����������������زار ن���������اج���������ي ع�����ب�����دال�����ل�����ط�����ي�����ف
ن���������س����ري����ن ع�����ط�����ا ع���������زت امل���ح���ي�������س���ن
دوالت اهلل  ع����ب����د  ����س���ع���ي���د  ن������������وران 
ه��ال��ه را���س��ي ع��ب��د احل��م��ي��د اب���و ه��زمي
ه���داي���ه ع��ب��د ال�������رازق حم��م��د ع��ل��ي��ان
ه�������دي�������ل حم�����م�����د ������س�����ام�����ي م����ع����ايل
ي����������������ارا خ������ل������ي������ل خ�����م�����ي�����������س غ�����ن�����ام
ي��������زن ح�������س���ن حم�����م�����ود احل������وام������ده
ي����زي����د ع���ب���د ال����رح����ي����م ع���م���ر اح���م���د

�سونيا عاطف عطوه البوايزها�سيل حممد ح�سني ابو جنا فرح خليل ابراهيم احلجاررغد امين يو�سف عليان
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املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2018 / 2019

اح�������م�������د خ�������ال�������د اح�������م�������د ح�������س���ن���ني
يون�س بني  احمد  ال��ك��رمي  عبد  احمد 
ا������س�����ي�����ل امي���������ن خ����ل����ي����ل اب���وع���ت���ي���ل���ه
ا�������س������ي������ل ب��������رك��������ات ح�����������س�����ن ي���ح���ي���ى
اب��������و الوى ي����ا�����س����ر ج����م����ع����ه  ا�����س����ي����ل 
ال����ه����ادى حم���م���ود ح��م��دان االء ع��ب��د 
امل��وم��ن ب��ا ل��ل��ة خ��ال��د حم��م��د ع��الون��ه
اي�����اد م���ام���ون ع��ب��د احل��ف��ي��ظ ب����دوان
اأح�������م�������د ي������زي������د ع����ي���������س����ى �����س����ورط����ي
ب�������س���ار ك����م����ال حم���م���د ع���ب���د ال�����س��م��د
ب��ه��اء ال��دي��ن حم��م��د اح��م��د م�سطفى
ب�������ي�������ان ج�����م�����ي�����ل ������س�����ع�����دو ال�����ل�����ح�����ام
ت�����ي�����م�����اء ج������ربي������ل حم�����م�����د ق���ن���دي���ل
ث��������ائ��������ر م����������������راد دان�����������ي�����������ال ال�����ن�����رب
ج����ع����ف����ر ت���ي�������س���ري خ����ل����ي����ل ال����ف����ق����راء
ج���م���ي���ل ك�����ام�����ل م�������س���ع���ود ع����ب����د اهلل
ح�����ن�����ني اجم���������د خ���������س����ر ال�����ن�����اط�����ور
دان���������ي���������ا ي������������زن ب������������در ال����ب����ط����اي����ن����ه
اب���و �سالح تي�سري  ال��ه��ادي  ع��ب��د  رغ���د 
ره����������ى خم�����ل�����د حم�����م�����د اجل�������ري�������ان

ح����م����ي����دان حم�����م�����د  خ������ال������د  روان 
روح���������ي اح�����م�����د روح���������ي ����س���ر����س���ور
ال��������ب��������رياوى ح���������س����ن  ع������������زام  روال 
زي�����ن�����ب خ�����ال�����د ح�����م�����دان اخل���ري�������س���ه
�����س����اج����ده ع��ي�����س��ى ����س���الم���ه ال�����س��ع��ود
��������س�������اره ح�����������ازم ح������اف������ظ ال�����رحم�����ي
�����س����ج����ى م������ن������ذر ان�����������ور ال����غ����وي����ري����ن
������������������س�����������������راء ع�����������������دن�����������������ان ع�����������الف
���س��ع��د حم��م��د رك�����ان وح���ي���د امل�����س��رى
���س��ل�����س��ب��ي��ل ج��م��ي��ل اب���راه���ي���م غ��ب��اي��ن
����س���ه���م ����س���ل���ي���م���ان ج���م���ع���ه اخل���ل���ف���ات
�������س������ال������ح م������ن������ري �������س������ال������ح ق�����������دوره
ط����ارق حم��م��د ال���غ���ازي غ����ازي ب��واع��ن��ه
عبد الرحمن �سمري ابراهيم ابو حنون
ع��ب��د ال���ق���ادر حم��م��د ع��ل��وي ال�����س��ق��اف
ع����م����ر ا�����س����م����اع����ي����ل ج������رب ال����رحم����ي
ف������������رح زي���������������اد ع�����ي�����������س�����ى ال��������ب��������واب
ا�سماعيل �سعيد  حم��م��د  ح�سني  الن���ا 
ل������ي������ث خ�����ل�����ي�����ل ع������م������ر امل�����ع�����اي�����ط�����ه
ل�������ني م������ال������ك ف����ت����ح����ي ال�����ع�����م�����اي�����ره

حم�����م�����د ح�����������س�����ان م�����و������س�����ى ح���م���ي���د
حم��م��د ع���ب���داهلل حم��م��د ال���زي���دان���ني
حم����م����د ك�����م�����ال ع������دن������ان ال����ع����م����رى
حم������م������ود حم�����م�����د ح���������س����ن خ���ل���ي���ف���ه
م���������������������رح ب���������������������الل ف�������������������س���������ل ط������ه
م����ن����ار حم���م���د ا����س���م���اع���ي���ل ال���رم���ل���ي
م������ن������ى اجم������������د اح��������م��������د م���������س����ع����ود
ن������ور ح�������س���ن �����س����الح �����س����الح ال���دي���ن
ن�����������ور ح�����������س�����ني ع������ل������ي ال��������زه��������راين
ه��ا���س��م ن�����س��ال ���س��ل��ي��م��ان ال��ن�����س��ريات
داود ج�������������رب  حم�����������م�����������ود  ه���������ب���������ه 
ه�������������دى ع�������ل�������ي ق�������ا��������س�������م م�����و������س�����ى
ال���������س����ل����ب����ي ع���������������زام  حم������م������د  ورد 
خ�����ل�����ف ج�������������رب  حم���������م���������د  ورود 
وف�������������������اء ع��������ل��������ي حم��������م��������د م�����������س�����اد
ول��ي��د ي��و���س��ف ع��ب��د ال��رح��م��ن دروي�����س
ي��������������ارا اي���������ه���������اب ف�������ري�������د ال�������ب�������واب
ا�سماعيل ال��ك��رمي  عبد  اب��راه��ي��م  ي��زن 
ي�����و������س�����ف ط������������ارق زي������������اد ����س���ل���ي���م���ان
ي�����ون�����������س م������ن������ذر حم�����م�����د امل���������س����رى

نا�سر رائد �سليمان القعايده
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د. جمال النابل�سي
اأ�ستاذ م�سارك

د. لوؤي الزعبي
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اأ�ستاذ م�سارك
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قسم الهندسة الطبية

د. روىل العبدالالت
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د. اأ�سامة البطاينة 
اأ�ستاذ م�سارك

د. ذاكر املومني
اأ�ستاذ م�سارك

د. عامر ال�سرايرة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سامر عو�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عثمان ال�سمادي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد العابد
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م. يحيى الروا�س
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تخ�س�ص الهند�سة الطبية

ا������س�����ام�����ه اح�����م�����د ح���������س����ني امل����وم����ن����ي
ا�������س������ي������ل ف���������������واز ع������ل������ي امل�����������س�����رى
االط��������ر���������س ب�������ك�������ر  اح��������م��������د  االء 
ام������ل ب�������س���ام ع���ب���د ال����ف����ت����اح ح�����س��ن��ني
رج�����اء ع���ام���ر ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال��ن��ج��ار

ال���ع���م���و����س ع����ج����اج  اب�����راه�����ي�����م  روان 
���س��ع��ي��د ن�����س��ال حم���ي ال���دي���ن ال��ك��ردى
����س���ع���ي���د وف��������ا ����س���ع���ي���د ال���ب���ل���ب���ي�������س���ي
اب��و �سفا ال���روؤوف علي عبد اهلل  عبد 

ف��������رح ع����ب����د امل����ن����ع����م ي����و�����س����ف ع������واد
مل����������ا زي����������������اد خ�������������س������ر ا������س�����م�����اع�����ي�����ل
حم������������م������������د م���������������وف���������������ق امل��������ق��������ب��������ل
ن����ه����اون����د ا�����س����ام����ه ي���و����س���ف ع�����س��ف��ور
غ���ب���اي���ن اهلل  ع����ب����د  غ�����ال�����ب  و�������س������ام 

مرييت ب�سيم فرحان ال�سمور�ساره ح�سني حممد النجادات فار�س ابراهيم فار�س يا�سني
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اب�����ت�����������س�����ام ع������و�������س اح������م������د ����س���ال���ح
اب�������رار ���س��م��ري م�����س��ط��ف��ى ال�����س��احل��ي
اب������راه������ي������م خ����ل����ي����ل اح������م������د ال�����زب�����ن
اري������ج ا���س��م��اع��ي��ل اح���م���د احل��ل��ح��ويل
ا������س�����راء حم���م���د ت��ي�����س��ري اب�����و ال���زي���ت
ا����������س���������راء حم�����م�����د ح�����������س�����ني ج��������وده
ا�������س������ي������ل م����������اأم����������ون ج�����م�����ي�����ل ن����ه����ار
اي���������ة م���������س����ل����م ع����ق����ل����ه ع������ي������ال ع�������واد
اأري�������������ج ن�����ا������س�����ر اح������م������د اب���������و غ���ي���ث
ب����������راءه م����و�����س����ى حم����م����د ال���ث���واب���ت���ه
ب���������الل حم�����م�����د �������س������الح ف������اخ������وري
����س���ل���م���ان اخل���زاع���ل���ه ع���ب���د اهلل  ت���ق���ى 
دن���������ا �����س����م����ري ������س�����ال�����ح ال����ره����اي����ف����ه
رن������د اح���������س����ان ت���ي�������س���ري ال���ب���وار����س���ي

رن�����������د رائ��������������د حم������م������د ال�����ي�����و������س�����ف
ال����رب����اي����ع����ه اح�����م�����د  ح���������س����ني  روان 
ال�سمايل عبدالرحمن  م���روان  رون���ان 
���س��اج��ده ع��ب��د االل����ه اح��م��د احل��وامت��ه
����س���ايل حم���م���د ع���ب���د ال���رح���م���ن ع�����س��ا
�������س������الم ع�����ل�����ي خ����م����ي���������س ال����ق����ا�����س����ي
������س�����ن�����اء حم�����م�����د ح���������س����ن اب����������و ن�����ار
�����س����ن����د�����س ح���������س����ام اح�����م�����د ع���ا����س���ي
�سيف الدين عبد اهلل �سيف الدين الن�سر
�سهناز عبد املجيد عبد الكرمي الزيود
ع����م����ر م�����������روان ح�������س���ني ال������دق������ورى
ع�����ه�����د خ������ال������د ف����ت����ح����ي ال��������ك��������رزون
غ�����دي�����ر اب�����راه�����ي�����م ع����ل����ي ����س���ل���ي���م���ان
ف�������داء حم���م���د مم�������دوح ال�������س���دي���ف���ات

ف��������رح ن����ع����ي����م ����س���ب���ح���ي ا����س���م���اع���ي���ل
ل��ب��ن��ى ع��ب��د ال���ق���ادر حم��م��ود ال��وح�����س
حم����م����د �����س����م����ري ����س���ع���ي���د ال���������س����الج
م�������ن�������ار ��������س�������امل خ�����ل�����ي�����ف ال������ق������الب
م����ي����اده اح���م���د رم�������س���ان اب�����و رداح�����ه
جالمنه عبدالرحمن  حممود  مي�س 
ن�������ارمي�������ان ه��������اين م����ف����ل����ح ال�����دق�����اق
ن��������ور حم����م����د ������س�����امل اب��������و دع����اب���������س
ه������ب������ه حم�������م�������ود ع��������������واد ال�����زع�����ب�����ي
ه������ن������ادي ا������س�����ام�����ه م����ن����ي����ب اب��������و ك��ر
ه�����ي�����ا حم������م������ود اح������م������د ال����ط����و�����س����ي
ه���ي���ا حم����م����ود حم���م���د اب������و خ�����س��ره
ال���ع���م���رى اهلل حم����م����د  ع����ب����د  وف���������اء 
ي����ا�����س����م����ي����ن����ه ج����م����ع����ه ع�����ل�����ي ج�������وده

رهف �سالح حممد الفريحات

قسم الهندسة الطبيةكلية الهندسة

خريجو الف�سل الأول 2018 / 2019
تخ�س�ص الهند�سة الطبية
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قسم الهندسة الطبيةكلية الهندسة
تخ�س�ص الهند�سة الطبية

ا����������س���������ام ����������س���������ادق ع������ل������ي �����س����ف����ي����ان
ا�����س����ام����ه ي����و�����س����ف اح����م����د ال����ع����ك����اوى
ا���������س��������راء خ������ال������د حم�����م�����د ح�����������واوره
ا��������س�������ي�������ل ه��������������اين ع�������ل�������ي ع�����ث�����م�����ان
ام�������������اين ان�������������ور ق�����ا������س�����م امل�����وم�����ن�����ي
اي����������ه ط������اي������ل غ������دي������ف������ان ال���ع���ك���م���ه
اي������������ه ع�����ب�����ي�����د ع������ل������ي ال�������رو��������س�������ان
اي�������������ه ف��������ري��������د حم�������م�������د دروي�����������������س
ب���������س����ري م�����ا������س�����ي �����س����ع����ي����د ن���ع���ام���ن���ه
ب���������ي���������ان خ���������ال���������د ج�����������رب ع��������اب��������دي
داود ع���������و����������س  حم�������م�������د  ب���������ي���������ان 
ت�����س��ن��ي��م خ����ال����د ا����س���م���اع���ي���ل ح��ي��م��ور
ج��م��ان��ه ع��ي�����س��ى خ��ل��ي��ل اح��م��د م��و���س��ى
ح��ل��ي��م��ه اب���راه���ي���م ا���س��م��اع��ي��ل ي��ام��ني

دي����ن����ا ����س���ب���ح���ي ح����م����دى اب�������و ق�����وره
را���������س��������د م�������دح�������ت را���������س��������د خ���ل���ي���ف
راك��������ان ع����ب����داهلل ع��ط��ي��ه اب�����و خ��رم��ه
ران������ي������ا ح�������س���ني اح�����م�����د ال���دع���ي���ج���ي
ال���ب���ل���وى اهلل حم����م����د  ع����ب����د  ران�����ي�����ه 
رغ������������������د ظ�����������اه�����������ر ع���������م���������ر رج���������ب
رغ�����������د ع������م������ر ج�����������ربي ال�����������س�����وامل�����ه
�������س������اره حم����م����د اح�����م�����د اب�������و ق��ل��ب��ني
������س�����ج�����ود حم�����م�����د ع�����ل�����ي احل������ي������ارى
�����س����ع����د حم����م����د ك�����م�����ال ال�����ق�����رع�����اوي
����س���ح���ى ح�����اك�����م ع���ق���ل���ه ال���ب���ط���اي���ح���ه
ع�������م�������ر اح��������م��������د حم�������م�������د ي�����ون�����������س
ف����ات����ن ع���ب���د ال����رح����ي����م ف����ار�����س ف��ح��ل
ف������را�������س حم�����م�����ود ر�����س����ي����د االق����ط����م

الم��������������ا ول���������ي���������د خ���������ال���������د ع����ي���������س����ى
مل�����������ا ن��������ا���������س��������ر ج�������م�������ي�������ل اف��������ري��������ج
مل����ي���������س ح���������امت ع������و�������س ال�����وح�����و������س
ل������������وؤي خ������ال������د اح������م������د اخ����ري���������س����ي
ال�����ع�����ت�����وم ك�������ام�������ل  اهلل  ع�����ب�����د  ل��������ني 
جم���������د ������س�����ع�����ي�����د حم������م������د ب������������دران
جمد عبد احلميد �سليمان اخلواطره
حم�������م�������د ول��������ي��������د خ������ل������ي������ل رح�����م�����ة
اب���و الوى �سبتي  ال���وه���اب  ع��ب��د  م����رام 
م������������رح ه�����ي�����ث�����م ال�������ي�������ا��������س زه������������ران
م����ه����ن����د خ�������ل�������دون حم�����م�����د ح�������س���ني
م�������ه�������ن�������د زي���������������د زع���������������ل امل��������رع��������ب
ن�������داء ن���ب���ي���ل ����س���ل���ي���م���ان ال���ق���ري���ن���اوي
ن���ع���م���ه ع�������س���ام من�����ر ال�������س���ي���خ ق��ا���س��م

نور جمال �سليمان ابو ج�سار

املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2018 / 2019
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كلية الهندسة

د.احمد اجلراح
ا�ستاذ م�سارك

د.�سليمان بني هاين
ا�ستاذ م�سارك

قسم هندسة الميكاترونكس

د.حممد عبابنه
ا�ستاذ م�سارك

د.حممد اأبو ملوح
ا�ستاذ م�سارك / رئي�س ق�سم

د.حممد �سالح
ا�ستاذ م�سارك

د.خالد الوديان
ا�ستاذ م�سارك

د.اأ�سماء التميمي
ا�ستاذ م�سارك
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كلية الهندسة

د. �سعد العجلوين
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سامر مطاوع
ا�ستاذ م�ساعد

قسم هندسة الميكاترونكس

د.حممد هياجنة
ا�ستاذ م�ساعد

م. فدوى املومني
مدر�س م�ساعد

م. اآيات اجلراح
مدر�س م�ساعد
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قسم هندسة الميكاترونكسكلية الهندسة

خريجو الف�سل ال�سيفي 2017 / 2018
تخ�س�ص هند�سة امليكاترونك�ص

اح����������م����������د خ���������������س�������ر ع��������ب��������د �����س����ل����ب����ي
اح�����م�����د ع����م����ر ع����ب����د ال�������وه�������اب ن���وف���ل
ان�������������س خ���������س����ر حم�����م�����د اب���������و ����س���خ���ن
اي�������ه�������اب ب�����������س�����ام حم������م������ود اب�����راه�����ي�����م
اأب�����ت�����ه�����ال ع��������وده ح����اف����ظ اب�������و ح�������س���ان
ب������ا�������س������ل حم������م������د ي������و�������س������ف ح�������س���ن
ب�������������س������ر ري�����������ا������������س ف�����������ار������������س ب����ط����ه
ب��������ي��������ان امي�������������ن را�����������س����������ي ال��������ف��������راج
����������س���������امل ع�������ل�������ي ����������س���������امل ال������غ������ري������ب
����س���ن���د����س ح�������س���ن ����س���ل���ي���م اب�������و ع���ل���ي���ان
ح�����������داد اهلل  رزق  ن��������������ور  ع���������ام���������ر 

ال��زي��ود ال��ك��رمي  عبد  ال��ك��رمي علي  عبد 
اب������و ري���ا����س ع���ب���د اهلل خ���ل���ي���ل حم���م���د 
ع���������س����ام م������ام������ون ����س���ب���ح���ي ال���ك���ي���ايل
ع����������الء اب�������راه�������ي�������م ر������س�����ي�����د زي����������دان
عالء عبد النا�سر عبد الرحيم ابو �سريحه
ع���ل���ي ع���ب���د ال�������س���ك���ور حم���م���د ال��ه��ن��ي��ن��ي
ع�����م�����ر ه����ي����ث����م ا�����س����م����اع����ي����ل ال���ك���ن�������س
الن����������ا ع�����������س�����ام خ������ال������د اب����������و ا�����س����ب����ع
جل�������ني م������ن������ذر ك������اظ������م اب����������و غ�����زال�����ه
ب����ك����ار اهلل  ع�����ب�����ي�����د  حم�����م�����د  م�������ال�������ك 
حم�����م�����د اح������م������د ه�����������ادي امل���������س����ع����ودي

حم���م���د ت��ي�����س��ري ع���ب���د ال���ع���زي���ز ال��ب��ا���س��ا
حم�������م�������د ج���������ه���������اد ف������ت������ح������ي �������س������امل
حم�����م�����د ������س�����اك�����ر ي�����و������س�����ف ال����ن����ج����وم
حم�������م�������د ه�������������اين حم�������م�������د �������س������ع������اده
حم����م����د ي����و�����س����ف ح������م������دان اب��������و دي����ه
حم�����م�����ود ح�����ي�����در �����س����الم����ه ال�������س���ع���وب
حمي الدين جهاد حمي الدين ابو الرو�س
م���������ع���������ن ج��������م��������ي��������ل ��������س�������ل�������ي�������م ب���������در
م�����ن�����ذر حم����م����د ح�������س���ن���ي اب��������و ال������رب
م������ن������ى حم������م������د �������س������ع������ود امل���������س����اق����ب����ه
ه������دي������ل ع�����ط�����ا ع�����ل�����ي ع�����ب�����د ال����ف����ت����اح



208

قسم هندسة الميكاترونكسكلية الهندسة

خريجو الف�سل الأول 2018 / 2019
تخ�س�ص هند�سة امليكاترونك�ص

ع����ب����د رزق اح�����م�����د حم����م����د  ب����ا�����س����ل 
القي�سي ال��رح��م��ن  ع��ب��د  خ��ال��د  ب���الل 
ال�����ه�����وا������س ج������������ورج  ������س�����ام�����ر  رزان 
االح�������م�������د حم�������م�������د  ح�������������س������ن  رمي 

النجادات حممود  ال�سالم  عبد  �سيف 
عبد احلليم �سعبان م�سطفى عبد احلليم
ع���م���ر خ��ل��ي��ل ع���ب���د ال���رح���م���ن ال��ع��ج��ل
ف�����خ�����ري ن���������س����ال ف�����خ�����رى ال�����زغ�����ول

ف��������������وؤاد ول������ي������د حم�����م�����د ال������ب������ي������ادره
حم����م����د ج�����ه�����اد اب�����راه�����ي�����م م���ق���اب���ل���ه
حم��������م��������ود ع������ط������ا اح��������م��������د ����س���ع���ي���د
م�������رمي حم����م����د اح�����م�����د اب�������و ح��ج��ري

كمال حممد حممود ابو علي عبد املنعم �سامي حممد علي بركات

ندى يحيى رفيق جاد اهلل و�سام امين مامون عثمانمعاذ معني توفيق الربقاوى
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قسم هندسة الميكاترونكسكلية الهندسة

املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2018 / 2019
تخ�س�ص هند�سة امليكاترونك�ص

زرزور اح��������م��������د  ع��������م��������اد  اح��������م��������د 
اح��������م��������د وح��������ي��������د ع������������زت م����و�����س����ى
ا���������س��������ام��������ه ن���������������س�������ال حم�������م�������د ب����ري
ال�سباتني ا�سماعيل  اح��م��د  ا�سماعيل 
ب���ا����س���ل حم���م���د ع���ب���د ال�����ق�����ادر ا���س��ع��د
ب�������ي�������ان ع������م������ر اح�������م�������د ال���������س����م����ور
ج���ه���ي���ن���ه ب��������الل و�����س����ف����ي اجل���ه���ن���ي
ح���������س����ني ت����وف����ي����ق ح���������س����ني ع����ب����داهلل
ح���م���زه اب����راه����ي����م ن��ع��ي��م اب��وه��ن��ط�����س
ح�����م�����زه �����س����ع����ود حم����م����د ال���ع���ث���م���ان
ح����ن����ني ع����م����ر حم�����م�����ود امل���������س����اع����ره
ع����ط����ار اهلل  ع�����ب�����د  ج������ه������اد  خ������ال������د 
خ���ال���د ع���ب���د امل���ج���ي���د اح���م���د ال��ع��ل��ول

راك����������������ان ع�������������واد ف�����������الح ال�����دع�����ج�����ه
رم�������زي ع���ب���داحل���ف���ي���ظ ر�����س����ا ع���ام���ر
ره��������������ام ن������ا�������س������ر حم������م������د ف�����الح�����ه
ره�������ف حم����م����د ي����و�����س����ف اب�������و ك����رمي
�������س������ارة �����س����اب����ر حم����م����د اب�������و �����س����ارة
������س�����ي�����م�����اء حم�����م�����د را���������س��������د خ���ل���ي���ل
ع��ب��دال�����س��الم حم��م��د اح���م���د اب����و لبه
ع����ب����داهلل ع���ب���د ال���ف���ت���اح ج��م��ع��ه ن��وف��ل
دراز ف�����������اي�����������ز  ب�����������������الل  ع�����������م�����������ار 
ع���م���ار ع���م���اد ار�����س����الن اب�����و ال��ف��ي��الت
ع���م���ر ب���ا����س���م ع���ب���د امل����ال����ك ال���ع���م���رى
ع�����م�����ر خ�������ال�������د خ�����������س�����ر اب�����راه�����ي�����م
ع��م��رو خ��زمي��ه ع��ل��ي  ح�����س��ون��ه الكيال

ع����م����ري حم����م����د ع�����و������س ����س���خ���ات���ره
ع���ي�������س���ى حم����ف����وظ حم����م����د ���س��ل��م��ان 
ل������ي������ث ب�������������س������ام �����س����ع����ي����د رم�����������س�����ان
حم����م����د اب�����راه�����ي�����م ع����اي����د روا������س�����ده
حم����م����د اب�����راه�����ي�����م حم����م����د ري���ا����س���ي
حم����م����د ث����اب����ت اح���������س����ان احل����ل����واين
حم������م������د ح�����������س�����ن �������س������ال������ح احل���������اج
حم���م���د ع����ب����داهلل اح���م���د ع���ل���ي ال����ربد
حم������م������د ن�����ب�����ي�����ل ي������و�������س������ف ن�����وف�����ل
حم���م���ود م��و���س��ى حم���م���ود ال��ع��ل��ي��م��ات
م����روى ���س��اك��ر ع��ب��د  ال��رح��م��ن م�����س��اد
م����و�����س����ى ي����و�����س����ف حم����م����د ج��ل��ب��و���س
ه���ي���ث���م ف����اي����ز ا����س���ك���ن���در احل���ج���ازي���ن

مروه احمد علي الدويريه
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د. جمال الكركي
اأ�ستاذ م�سارك

م. منار جرادات
مدر�س م�ساعد

كلية الهندسة

قسم هندسة الحاسوب

د. اأحمد قطوم
اأ�ستاذ م�ساعد رئي�س ق�سم

 د. ب�سام حممد
اأ�ستاذ م�سارك

د. اإ�سالم ملكاوي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سياء م�سطفى 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأن�س املجايل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عوين اإطرادات
اأ�ستاذ م�سارك

د. خليل يو�سف
اأ�ستاذ م�ساعد
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تخ�س�ص هند�سة احلا�سوب
خريجو الف�سل ال�سيفي 2017 / 2018

اف������ن������ان �����س����اه����ر ع�����ام�����ر ال���ع���م���ري���ه
ال����ني خ���ل���دون ع��ب��د ال���رح���م���ن ���س��ق��ور
اي������ن������ا�������س ������س�����م�����ري ب�����������در ال�������ل�������وزي
ح���������س����ان ع����ل����ي ح�������س���ن���ي ال���������س����راي����ره
رن����دا ن��اف��ز ع��ب��د ال��ع��زي��ز اب���و عجميه
زي������د اب�����������و  ف�������ري�������د  امي�����������ن  روان 

زي������ن ن�������س���ال ج���ري�������س اب������و ا����س���ق���اره
ع��ب��د اهلل ع����زام ي��و���س��ف ع��ب��د ال��ك��رمي
ع�������م�������ار ي������ا�������س������ر ج�����م�����ي�����ل دب�����������دوب
غ�������دي�������ر ع������ل������ي ��������س�������امل ال����ق���������س����اه
حم������م������د اح�������م�������د ف������ه������د ج��������������رادات
حم����م����د ه�������الل و�����س����ف����ي ال�������س���اف���ع���ي

اب�������و الوي حم�����م�����ود خ�����ال�����د ح�������س���ن 
م�����رمي اح����م����د ���س��ل��ي��م��ان ال���ف���راج���ني
م�������ل�������ك ول���������ي���������د ه�������ا��������س�������م غ������ن������وم
م����ه����ن����د خ����ل����ي����ل ح���������س����ن اب���������و ري�������ده
ه�����ب�����ه ه����������الل ������س�����ام�����ي احل���م�������س���ي
ي���ا����س���م���ني ����س���اه���ني خ��ل��ي��ف��ه احل���ج���اج
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قسم هندسة الحاسوبكلية الهندسة

تخ�س�ص هند�سة احلا�سوب
خريجو الف�سل الأول 2018 /2019

اح����الم ه���اين ع��ب��دال��ف��ت��اح احل��م��ي��دات
اح������م������د ج�����ا������س�����ر اح������م������د امل�������س���ن���ي
ا������س�����م�����اء حم����م����د ع����������زات ال�������س���ري���ه
ام���ريه ف��ادي��ه حم��م��ود ���س��ع��اده ح�سني
اي���������ه اب������راه������ي������م حم�����م�����د ح�����م�����دان
ب���������راء ع���������س����ام ج�����ربي�����ل احل�����دي�����دي
ب�����������س�����رى اب�������راه�������ي�������م ع�����ل�����ي ال��������زق

ب�������ي�������ان ح���������م���������دان ��������س�������امل ال����ع����ك����ه
دان������ي������ه ط����������ارق حم�����م�����ود اب��������و ط��ري
دان��ي��ه حم��م��د خ��ري ع���زت اب���و ال��ذه��ب
دن��������ي��������ا حم������م������د �������س������ال������ح خ���������روب
رغ�����������د ع������ب������د خ�������ال�������د اب�����������و را�������س������د
رن���������������ا ���������س��������ام��������ي ذي���������������ب ال���������ع���������زام

مل������ا حم����م����د ام��������ني ه��������الل امل���وم���ن���ي
جم���������دي ع�����������زام حم�����م�����د اب���������و ب���ك���ر
حم��م��د م��اج��د حم��م��د غ��ال��ب ال��زي��ود
م������روه غ���ال���ب ع���ب���د رب�����ه ال���ق���دمي���ات
م��������الك ر������س�����ى حم����م����د ال�������س���ي���ف���ي
م�����ه�����ا ن����ع����ي����م ه�����ا������س�����م اب���������و ع����د�����س
وئ�������ام ع��ي�����س��ى ع���ب���د ال���������رازق ح�����س��ني

فار�س يو�سف جمال الق�ساروهرهف فا�سل كا�سب ال�سبيحات لني امين فهد الكرميعالء حممد را�سي حممود حمدان
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كلية الهندسة

املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2018 / 2019

اح��������م��������د ا���������س��������ام��������ه ف��������اي��������ز م����ط����ر
ال���غ���وي���رى اهلل  ع���ط���ا  ����س���الم���ه  االء 
ام�����������ل حم�������م�������ود ع����ي���������س����ى ا�����س����ح����ق
ام�������ريه حم���م���د ����س���ب���ح���ي اخل���الي���ل���ه
اي���������������ات حم������م������د حم��������م��������ود خ���ل���ي���ل
اي�������ن�������ا��������س ع������م������ر م�����������س�����ب�����اح ح���م���د
اي����������������ه حم��������م��������د ت��������وف��������ي��������ق ح����م����و
مت�����ارا اي�����اد ع��ب��د ال���رح���ي���م ن�����س��راهلل

ج��ع��ف��ر رائ������د ع���ب���د ال����ك����رمي دروي�������س
ح��������������ازم �������س������ام������ي ن�����ع�����ي�����م زغ������ل������ول
ره�����������ام اح������م������د �����س����ل����م����ان ال������راع������ي
خ����اب����ور خ���ل���ي���ف���ه  اهلل  ع����ب����د  ������س�����ذى 
���������س��������دام حم������م������د ح�����������س�����ن ف����ت����ي����ان
ف������������رح ع������م������ر حم��������م��������ود �����س����ه����م����ود
ام��ني احمد عبد احلميد ليث حممد 
م������������رمي ح��������ام��������د ج�����م�����ع�����ه ����س���ع���ي���د

م���������س����ط����ف����ى ب����������در ال�������دي�������ن م����ام����و
م����������ريف����������ت ب��������ك��������ر �������س������ل������ي������م ع����ل����ي
م���ي�������س ف�����را������س ر������س�����وان ����س���ط���ن���اوي
ه����ب����ه �����س����ري����ف �����س����وف����ان ال���ط���وال���ب���ه
ه�������دي�������ل اح�������م�������د حم������م������د م�������س���ل���ح
اخلطيب �سليمان  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  وف���اء 
ي��������ارا خ����ال����د ا����س���م���اع���ي���ل ال����ق����رع����ان
اخلاليله عبداهلل  عبداحلليم  ي�سرى 

وفاء ب�سار نايف عورتاين

قسم هندسة الحاسوب

تخ�س�ص هند�سة احلا�سوب
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د. حممد وديان
ا�ستاذ م�سارك / رئي�س ق�سم 

د. عبدالكرمي البياتي
ا�ستاذ م�سارك

كلية الهندسة

قسم الهندسة الكهربائية

د. حممود ال�سمادي
ا�ستاذ م�سارك

د. عمر ال�سرايره
ا�ستاذ م�سارك

د. هادي العيثاوي
ا�ستاذ م�ساعد

د. عمرو عبيدات
ا�ستاذ م�ساعد

د. عي�سى عطري
ا�ستاذ م�سارك
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د. اأ�سامة العقيل 
اأ�ستاذ م�سارك 

د. اأن�س الطراب�سة
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حممود �سعادة
ا�ستاذ م�ساعد

د. احمد النمرات
ا�ستاذ م�ساعد

د. رىل الطوالبه
ا�ستاذ م�ساعد

م. زهرة "العبدال�سالح"
مدر�س م�ساعد

م. وفاء ال�سرع
مدر�س م�ساعد

كلية الهندسة

قسم الهندسة الكهربائية
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قسم الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة

تخ�س�ص الهند�سة الكهربائية
خريجو الف�سل ال�سيفي 2017 / 2018

اح�����م�����د اب�����راه�����ي�����م حم����م����د ع���ث���م���ان
اح���م���د ا���س��م��اع��ي��ل ع�����وده اب����و ال���ن���ادى
اح��������م��������د ���������س��������امل ع������م������ر ال�����دق�����������س
اح�����م�����د حم����م����د ع����ط����ي����ه اب��������و دي����ب
امي��������������ان ع������ط������ا ح�������������س������ان ال����ع����ب����ي����د
ب�����ك�����ر م���������س����ط����ف����ى حم�����م�����د ح���ل���ت���م
ب����������الل ع�������������واد م�����ف�����ل�����ح ال�����غ�����وي�����رى
ب������ي������ان �����س����ب����ح����ي اب������راه������ي������م غ�����امن
عبداللطيف اب��راه��ي��م  حم��م��د  ح��م��زة 
ح���م���زه ع���اط���ف حم���م���ود ال��ق�����س��ا���س
ح���������م���������زه غ��������������امن ف�������������س������ل غ�������امن
ح��������م��������زه م��������اه��������ر ������س�����ع�����ي�����د ج�����اب�����ر
خ������ال������د حم�����م�����د ف��������������وؤاد احل�������س���ن���ي
دي��������ن��������ا ك��������ام��������ل حم������م������د ال�����ع�����ت�����وم
رام�������������ي ف����������������وؤاد ح�����������س�����ني ج�����������روان
ران������ي������ا ع�����و������س ������س�����ح�����اده ال����ط����وي����ل
���س��ل��ي��م��ان ����س���ال���ح ���س��ل��ي��م��ان ال����زي����ود
����س���ه���ي���ب ع���ل���ي اب����راه����ي����م ال��ن��ع��ان��ع��ه

������س�����ي�����اء �����س����م����ري اح������م������د ال����ع����م����ري
ط�����ارق خ��ل��ي��ل اب���راه���ي���م اب����و ف��رح��ان
ع������������ادل حم�����م�����د اح������م������د امل����وم����ن����ي
ال��رح��م��ن العبي�سي ع��ام��ر زاه���ي ع��ب��د 
ع�������ام�������ر ع�������م�������اد �����س����ع����ي����د �����س����اه����ني
ع�������ب�������د ري����������ا�����������س ع�������ب�������د امل�������رع�������ي
ع��ب��دال��رح��م��ن را����س���ى اح��م��د ر���س��وان
ع�����س��ام اح��م��د اب��راه��ي��م اب���و حمفوظ
ع������ل������ي ح�����������س�����ن ي������و�������س������ف ح������م������دان
ع�����م�����ر ف������خ������ري م�����و������س�����ى ال���������س����ب����ول
ف��������را���������س حم������م������ود م���������س����ري ذي��������اب
ق���������س����ي م���������س����ع����ود �����س����ب����ح����ي ح���م���و
ك���ام���ل ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف ك���ام���ل ع��وق��ل
ل�����������وؤي حم������م������ود ع�����������وده روا��������س�������ده
ل�����ي�����ث ب������ه������اء اب�������راه�������ي�������م ال����ب����ا�����س����ا
حممد ا�سامه جملي مف�سي الوراوره
حم���م���د اي�������اد ع���ب���د احل���م���ي���د م�����س��ل��م
حم������م������د ج�������م�������ال اح�������م�������د ح�������س���م���ه

حم������م������د ع�������زم�������ي حم������م������د ع����ل����ي����ان
حم�����م�����د ي�����ا������س�����ر ي�����ون�����������س ال��������رتك
حم����م����ود ط��������ارق م���ط���ل���ق امل���ع���اي���ط���ه
حم����م����ود ق���ا����س���م حم����م����ود اب������و ع����واد
زعبي امل��ع��ط��ي  ع��ب��د  ر���س��ي��د  م�سطفى 
القري�سي ح�����س��ن��ي  اب��راه��ي��م  م�����س��ع��ب 
خ��رب��و���س حم��م��ود  اب��راه��ي��م  معت�سم 
م����ن����ت����ه����ى حم�����م�����د ج������م������ال ع�����رف�����ات
م����ن����ذر خ�������س���ر ع���م���ر ع���ب���دال���رح���م���ن
م�����وؤي�����د م����اه����ر اب�����راه�����ي�����م ال���ع���ن���اين
ال����ع����دوان ع���ب���د اهلل حم���م���د  ن����ادي����ن 
جن����وى اجم����د ف��ت��ح اهلل احل��را���س��ي�����س
من�������������ر ن���������ا����������س���������ر ع���������ل���������ي ع�������������وده
ا�سبيتان ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ي��ا���س��ر  ه���اين 
ه�����ي�����ف�����اء ول������ي������د ع����ي���������س����ى رواج������ب������ه
ال�����س��ل��ي��ع حم����م����ود  اهلل  ع����ب����د  والء 
ول��ي��د خ��ال��د حم��م��د ول��ي��د اب����و �سنب
�����س����ل����ط����ان داود  حم������م������د  ي�������ع�������رب 

عال هالل حممد عودهاحمد حممد احمد مطاوع حممد زياد عبدالعزيز اعبيدت�سنيم خلف خليفه احلديد
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تخ�س�ص الهند�سة الكهربائية
خريجو الف�سل الأول 2018 /2019

اب���راه���ي���م ج���م���ال اب���راه���ي���م اب����و ع���وده
اح�����م�����د ج�����ه�����اد اح�����م�����د اب��������و ج����رى
م�����س��ل��م اهلل  ع����ب����د  زك������ري������ا  اح�����م�����د 
اح�������م�������د ع������ل������ي ذي��������������اب ج�����ام�����و������س
اح������م������د م������اه������ر حم������م������ود ال������ط������راد
اح�������م�������د ن����������������اورز ه�����������اين ي�����رف�����ا������س
ا������س�����الم ن���������س����ري خ���ل���ي���ل ف���ري���ح���ات
ام������اين ت��ي�����س��ري ع���ب���د رب�����ه اب�����و زي��ن��ه
اأح�������م�������د �����س����ع����ي����د ا������س�����ح�����ق ال���ق���ن���رب
خ����ال����د م����اه����ر ع����ب����دال����ك����رمي ي��ا���س��ني
دي�����ن�����ا حم����م����د ي����و�����س����ف ال������رمي������اوى

رام�����������ا م�����������ازن ودي�����������ع احل�����ج�����ازي�����ن
ران�������ي�������ا خ������ال������د م�����و������س�����ى ع�������س���ف���ور
زي����د ف������اروق ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف اب����و بكر
زي��������د م������������روان �����س����ال�����س����ي امل�����ح�����ارب
������س�����اره اب�����راه�����ي�����م خ���م���ي�������س ال����زي����ود
���س��اره زك��ري��ا ع��ب��د ال��ق��ادر ب��ن��ي يا�سني
���������س��������اره ع������م������ر حم������م������د ع�����ب�����ي�����دات
�����س����ام����ي ع�����اي�����د حم�����م�����ود اال�����س����ق����ر
����س���ل���م���ان غ����ال����ب ����س���ل���ي���م���ان ال���ب���ل���وي
���س��ل��ي��م��ان �����س����امل حم����م����ود امل�����س��اق��ب��ه

ع���ب���داهلل ن��ظ��م��ي ح�����س��ني ال�����س��واحل��ي
ع��ل��ي ه�����س��ام اب���راه���ي���م ع��ب��د احل��اف��ظ
ع������م������اد خ������ال������د حم�����م�����د امل�����ل�����ك�����اوي
ع������م������ر ب�������������س������ام حم��������م��������ود ح�������س���ني
ع�����م�����رو خ�����ال�����د اح�����م�����د اخل����زاع����ل����ه
حم�������م�������د رائ�����������������د ن�������������س������ر ج�����دي�����ع
م����ن����ت����ه����ى ������س�����ال�����ح حم�����م�����د ال�����غ�����ول
ه�����ب�����ه ع�����ل�����ي �����س����ل����ي����م����ان ال�����ف�����ره�����ود
ه����ي����ث����م حم������م������ود اح������م������د �����س����ع����اده
ي��������زن �����س����الم����ه حم����م����د اب��������و ع�����س��ل
ي�����������زن �������س������ال������ح اح�������م�������د ال�����ع�����م�����ري

دانه علي عبداهلل العمرى احمد نواف ح�سن النجار
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تخ�س�ص الهند�سة الكهربائية
املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2018 / 2019

اح���������م���������د اي������������������اد ع������������������ادل ح���������س����ن
اب������و ح���م���اد ب������الل ع���ب���د اهلل  اح����م����د 
اح�������م�������د ������س�����ل�����ط�����ان ر������س�����ي�����د ري��������ان
ال��ربارى احمد  ري��ا���س  عا�سف  احمد 
اح�����م�����د ع����ل����ي حم����م����د ان����ي���������س ح��م��د
اح����م����د حم���م���د ع���م���ر حم���م���د ب���ع���اره
ا����س���رق���ت حم���م���د اح����م����د ال���ك���ف���اوي���ن
ام��������ني ع���������ارف ح�������س���ن ب����ن����ي ك���ن���ان���ه
ان���������������������س اجم���������������د زك���������������ي ع�����ب�����ا������س
اي����������ات حم����م����د ع����������ارف ال����ع����وام����ل����ه
ال�سخ�سري زه���ري  امي���ن حم��م��د  اأن�����س 
ب��ه��اء ال��دي��ن ا���س��ام��ه حم��م��د اب��راه��ي��م
ح��������امت ح����م����د م���ف�������س���ي ال�����رواح�����ن�����ه

ح���������س����ن����ي ع�����ث�����م�����ان ع�����م�����ر ي����و�����س����ف
دن���ي���ا ع��ب��د ال������رزاق ل��ط��ف��ي ال��ك��ي��الين
الهمام حممد  ح�سني  ع��ب��داهلل  ر�سيد 
������س�����اره اب�����راه�����ي�����م خ���م���ي�������س ال����زي����ود
����س���ام���ي ف�����رج ع���ب���د ال��������رزاق م�����س��ام��ح
طربو�س اب��و  ���س��ادق  تي�سري  �سل�سبيل 
����س���ل���ي���م ط����������ارق ع��������زت ال������دراو�������س������ه
���س��ن��د ن���اي���ف ����س���الم���ه اب�����و ���س��ع��ي��ل��ي��ك
�����س����ف����اء ه������������ارون ح���������س����ن ال�����ط�����وره
���س��ه��ي��ب اك������رم حم���م���ود ال��ع�����س��ع��ي�����س
ال��������رازم ح�������س���ني  وا������س�����ف  ع���ب���د اهلل 
ع���������الء غ�����������س�����ان ر��������س�������اد ال����ع����ن����رتي
ع�����ل�����ي حم�����م�����د خ����م����ي���������س ال�������زي�������ود
ع��������م��������ار راغ����������������ب حم�������م�������د خ�����رم�����ا

ع�����م�����ر ع�����������س�����ام حم������م������ود �����س����الم����ه
غ�������������س������ان رف��������ي��������ق ع������ل������ي ح����ب����اي����ب
قتيبه حممد علي ابراهيم  جميل االحمد
م���ال���ك ح���ام���د ا���س��م��اع��ي��ل ا���س��م��اع��ي��ل
جم�����د ع����ب����د االل��������ه ع����م����ر ال�����س��ي��ف��ي
حم�����م�����د اح������م������د ع�����������الوى ال������زي������ود
حم��������م��������د ج���������م���������ال ط�����������ه ع������ط������ون
حم����م����د ����س���م���ي���ح حم����م����د ����س���اوي�������س
حم�����م�����د ط���������الل ت�����وف�����ي�����ق ال������ب������واب
حم���م���د م����ن����اور خ���ل���ي���ف ال�������س���خ���ات���ره
حم����م����د ن���������س����ال ف�����خ�����رى ال�����زغ�����ول
م�������س���ع���ب ع���������ادل اح�����م�����د ق���وا����س���م���ه
ي������ن������ال ������س�����الم�����ه حم�����م�����د حم����م����ود

عثمان ماهر حممد الرتكامني حممد ح�سن �سعبان لورين ماهر عزيز قوا�س�سجى �سالح �سليمان بزايعه
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الدكتورة راما الرب�سي
اأ�ستاذ م�سارك

الدكتورة �سذى اأبو خفاجه
اأ�ستاذ م�سارك

الدكتورة اأميمة االأقط�س
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتور يامن البيتاوي
اأ�ستاذ م�ساعد

الدكتورة �سبا عواوده
اأ�ستاذ م�ساعد

املهند�سة ف�سائل الرحمن الطموين
مدر�س

املهند�سة ربى عودة
مدر�س

املهند�سة تهاين الكيالين
مدر�س م�ساعد

املهند�سة ابت�سام خ�ساونه
مدر�س م�ساعد

املهند�سة حنني خماي�سة
مدر�س م�ساعد

املهند�سة لينا �سقرة
مدر�س م�ساعد

املهند�سة رباب حم�سن
مدر�س م�ساعد

االأ�ستاذ الدكتور �ساهر ربابعه
الأ�ستاذ/ نائب رئي�س

الدكتور اأحمد احل�سبان
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س ق�سم

كلية الهندسة

قسم هندسة العمارة
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قسم هندسة العمارةكلية الهندسة

تخ�س�ص هند�سة العمارة
خريجو الف�سل ال�سيفي 2017 / 2018

مرح خالد فتحي �سلمان

ام�������������ل ن�������������س������ر ������س�����ل�����ي�����م�����ان امل�����ه�����را�������س������م������اء ام����������ني ج����م����ي����ل ق���ف���ي�������س���ه
ج����م����ان����ة حم�����م�����ود اح�����م�����د اال����س���ع���د

ح���م���زه ع���اط���ف ع���ب���د اهلل ال��ع��ج��ال��ني

ج�����م�����ان�����ه ري�������ا��������س جن�����ي�����ب ب�����رك�����ات

خريجو الف�سل الأول 2018 /2019
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قسم هندسة العمارةكلية الهندسة

تخ�س�ص هند�سة العمارة

ا�������س������م������اء خ�����ل�����ف ع�����ل�����ي اخل�����زاع�����ل�����ه
ا�������س������ي������ل م��������اج��������د ح�����������س�����ن ح�������س���ن
اي���ن���ا����س ع��ب��د ال�������س���الم روح�����ي ال��ع��ب��د
ب���ا����س���م���ه م����ن����ري اح�����م�����د ال���ع���ام���ري���ه
ب������ي������ان حم�����م�����د ������س�����وق�����ي ����س���ر����س���ك
ت���������س����ن����ي����م ع������زي������ز ������س�����اك�����ر ب�����ره�����وم
ح����ن����ني ����س���ل���ي���م���ان ح�������س���ني ال���وح�������س
خ����ل����ود اب����راه����ي����م اح����م����د امل�����س��اع��ف��ه
دان������������ا ي�����و������س�����ف �������س������امل ال�������ب�������داوي
دان������ه م�����س��ط��ف��ى ج������وده اب������و  ���س��ري��ه

دع���������اء ح�����م�����دى ف�����ال�����ح ال�����ف�����اع�����ورى
ران�������ي�������ه ع������و�������س ي�����و������س�����ف حم����م����ود
ع������ج������اج اح����������م����������د  ب�����������������س��������ام  رىل 
رن������ا ن���ا����س���ر ع���ب���د اجل���������واد ال��ن��ت�����س��ه
�����س����ال����ح ح�����������س�����ن  ن�������������س������ال  روؤى 
���������س��������اره اح�������م�������د ال������ي������ا�������س ج���م���ع���ه
�����������س����������اره ك���������م���������ال ح�������������س������ني ح����م����د
������س�����ام�����ح زاه�����������ر �����س����ل����م����ان ع�����م�����ران
����س���ف���اء ����س���الم���ه ���س��ت��ي��وي ال�����س��ب��ي��الت
ع���ن���اي���ه حم���م���د ن�������س���ال ح�����س��ني ح��م��و

الن������ا غ�������س���ان ع���ب���د احل���م���ي���د ي���ام���ني
حم���م���د اح����م����د حم���م���د ال�������س���وب���اين
م������������رمي ع������م������ر �������س������ال������ح ع����ط����ي����ات
م�����������ي ن������ب������ي������ل اح���������م���������د ال���������ب���������زوم
ن�����ق�����اء ي����و�����س����ف حم����م����د اب��������و ع���اب���د
ه�����ب�����ه خ����ل����ي����ل ح���������س����ن اب����������و ري��������ده
ي���������ارا ف���������ادى ع����ب����د ال�����غ�����ف�����ار ع���ل���وي
ي������ا�������س������ر ���������س��������رار حم������م������د م�������س���ل���م
ي����������زن حم�����م�����د ��������س�������الم احل�����ري�����ب�����ي
احليا�سات الفتاح  عبد  حممد  ي��زي��د 

جمدولني جهاد احمد النادى هديل غالب عبد امل�سريرمي فوزي ر�سيد الربع

املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2018 / 2019
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كلية الهندسة
شعبة العلوم الهندسية المساندة

الدكتور عاطف اخلزعلي
اأ�ستاذ م�سارك/ رئي�س ق�سم

املهند�سة اأماين احلديدي
مدر�س م�ساعد

املهند�سة اآيات خطاطبه
مدر�س م�ساعد

املهند�س يو�سف امل�ساقبة
مدر�س م�ساعد

املهند�سة اإ�سراء حيارات
مدر�س م�ساعد



223

خريجو الماجستير
تخ�س�ص ادارة ال�سيانة

تخ�س�ص الهند�سة امليكانيكية / اأنظمة الطاقة

خريجو الف�سل ال�سيفي 2017 / 218

كلية الهندسة

خريجو الف�سل الأول 2018 / 2019 

خريجو الف�سل الأول 2018 / 2019 

املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2018 / 2019

املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2018 / 2019

وليد فالح �سقر �سنيدح هادي الديحاينب�����ك�����ر ع��������ب��������داهلل �����س����ل����ي����م����ان ع����ب����اب����ن����ة

عبداهلل عبدالفتاح عبدالرحيم حممد ح�ساننيع����ب����داهلل اح���م���د ن������زال حم���م���د ال��ع��ن��زي

امل�����س��ه��داين داود  حم���م���ود  ال���ع���اب���دي���ن  حم���������م���������د ن�����������ه�����������اد اح�����������م�����������د ال��������ل��������ب��������دىزي�����ن 

ه��������م��������ام اح��������م��������د حم������م������د اب������������و �����س����و�����س����هري���������ا����������س م�����ف�����ل�����ح حم������م������د ب������ن������ي خ�����ال�����د

ال�سبيعي فايز  �سرمي  حممد  ع��ب��داهلل  خالد 
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كلية
التمريض
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كلية التمريض

اأ. د. �شاهر احلمايدة 
عميد الكلية

د. �شليم الرجوب
م�ساعد العميد 
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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 درا�شية، ومتنح درجة املاج�شتري يف م�شاري متري�ض ال�شرطان 
ومتري�ض ال�شحة النف�شية والعقلية بواقع )33( �شاعة معتمدة يدر�شها الطالب على مدار �شنتني درا�شيتني. 
كلية  والدويل. وتتميز  املحلي  امل�شتويني  القانونيني على  للممر�شني  املا�شة  بناًء على احلاجة  الكلية  تاأ�ش�شت 
التمري�ض بخطتها الدرا�شية التي و�شعت بناًء على درا�شة علمية �شاملة حيث ت�شتخدم اأ�شلوب التفكري الإبداعي 

واأ�شلوب حل امل�شكالت وتقدمي الرعاية املبنّية على الرباهني والأدلة البحثية وتكنولوجيا املعلومات.

 أقسام الكلية وتخصصاتها:
• ق�شم متري�ض �شحة املجتمع وال�شحة النف�شية	
• ق�شم متري�ض �شحة البالغني 	
• ق�شم متري�ض �شحة الأم والطفل والأ�شرة.	

األهداف:
• 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 الختيار.
• تعزيز النهو�ض باملجالت املعرفية واملهارات التمري�شية.	
• ت�شجيع منو ال�شخ�شية والنمو املهني من خالل تعزيز املهارات التي ت�شهم يف ال�شتقالل الوظيفي.	
• تطوير املمار�شة املبنية على البحوث التطبيقية واملعتمدة على الأدلة والرباهني.	

املدربني ال�سريريني
كوثر �شل�ض
طارق �شهاب
منال حمد

اماين مو�شى
امل ناجي

وفاء القدري
مي�شون ربابعة

احالم علي

حليمة العزة
ها�شم امل�شاقبة

حمزة ابو �شمعة
�شاجدة حممد
�شمية طالل
ا�شراء عي�شى
�شمية هاين 

عبري ابو من�شور

الهام زيدان
عبداهلل اخلوالدة

خالد حوامدة
نداء ال�شطناوي
حممد �شياحني

عال الفقهاء
و�شام عواد

عبري ابو من�شور
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االداريون
حممد الروا�شده

اأريج ملكاوي
لينا عيا�ض

فر�شه امل�شاقبه
مرمي احل�شبان

حممد الطحيمر

كلية التمريض

 م�سرفو املختربات
فاطمة حممدحممد عودة

ال�شريفني 	•الدكتور علي 
رئي�ض ق�سم متري�ض �سحة البالغني
العمري 	•الدكتور ح�شن 

ممثل ق�سم متري�ض �سحة املجتمع وال�سحة النف�سية
اأبو جلبان �شناء  	•الدكتورة 

ممثل ق�سم متري�ض �سحة الأم والطفل والأ�سرة

	•الدكتورة رول مدلل
رئي�ض ق�سم متري�ض �سحة املجتمع وال�سحة النف�سية

لينا مريان 	•الدكتورة 
رئي�ض ق�سم متري�ض �سحة الأم والطفل والأ�سرة

الوح�ض 	•الدكتورة زينب 
ممثل ق�سم متري�ض �سحة البالغني

�شاهر حمايده الدكتور  	•الأ�شتاذ 
عميد الكلية

جمل�س الكلية
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قسم تمريض صحة األم والطفل واألسرة 

د. حممد املطلق
اأ�ستاذ م�سارك

د. �شناء اأبو جلبان
اأ�ستاذ م�سارك 

د. لينا مريان
اأ�ستاذ م�ساعد/ رئي�ض الق�سم

د. منال الكلوب
اأ�ستاذ م�ساعد

مراد �شواحلة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. جميله اأبو ادحيل
اأ�ستاذ م�سارك

كلية التمريض

رانيا يو�شف
حما�سر متفرغ
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قسم تمريض صحة البالغين

اأ. د. علي العموري
اأ�ستاذ

د. عالء عا�شور
اأ�ستاذ م�سارك

د. منى عبد
اأ�ستاذ م�سارك

د. زينب الوح�ض
اأ�ستاذ م�سارك

د. جنمه العطيات
اأ�ستاذ م�ساعد

كلية التمريض

د. علي ال�شريفني
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�ض الق�سم

د. معاذ طنا�ض
اأ�ستاذ م�ساعد

د. جمدي ربابعة
اأ�ستاذ م�ساعد

دميا جرادات
مدر�ض م�ساعد
وفاء عثمان
مدر�ض م�ساعد
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قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

د. �شامي الروا�شدة
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. جمد مرّيان
اأ�ستاذ 

د. حنان املدلل
اأ�ستاذ م�سارك

د. �شليم الرجوب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �شكينة الزيود
اأ�ستاذ م�سارك

د. �شاهر حمايده
اأ�ستاذ م�سارك

د. رول مدلل
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�ض الق�سم

كلية التمريض
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قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

كلية التمريض

د.مي�شون العتوم
مدر�ض

د. ح�شن العمري 
ا�ستاذ م�سارك
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خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

ا��������ش�������الم ج������ه������اد خ����م����ي���������ض ق���������دوره
ا�����ش����ي����ل ن�����اي�����ل اب������راه������ي������م امل����ج����ايل
خ��������ال��������د ع�������ل�������ي ن��������اي��������ف ال��������غ��������رام
را�������ش������د ي����و�����ش����ف حم����م����د امل����ل����ك����اوي

ال������ع������رب������ي ع�������ل�������ي  اح��������م��������د  روان 
����ش���وزان ي��و���ش��ف ع��ب��د احل��م��ي��د ح��ام��د
�����ش����ه����ي����ب ع�����م�����ر ام���������ني �����ش����ط����ن����اوى
عائ�شه مراد عبد الرحيم احلاج ح�شن
ع��ب��د ال���رح���م���ن ع��ي��د خ�����ش��ر احل����داد

العليمات �شليمان  اهلل  عبد  ف��ردو���ض 
ن�����اي�����ف م����و�����ش����ى ب���������دوي اب�������و ���ش��خ��ن
ول���ي���د حم��م��د رائ�����د حم���م���ود ح��م��دان
ي���زن ع��ب��د اهلل ج��م��ي��ل ال�����ش��ي��خ  اح��م��د
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تخ�ص�ض علم التمري�ض
كلية التمريض

ه���������اين ع�����ل�����ي حم������م������ود اب���������و رب����ي����عحم�����م�����ود اح�����م�����د ج����ا�����ش����ر اب�������و زي����د����ش���روق ع��ب��د ال����ق����ادر اح���م���د امل��غ��رب��ي

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

حنني حممد م�شطفى هديب
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تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

احمد فريد حممد عليان

ا�شراء حممد فرحان امل�شاقبه

ا�شيل احمد حممد ربعي

الهام طه خليل �شندوقه

اريج مروان حممد اكلني

ا�شالم احمد ا�شماعيل عو�ض

افراح حممد عي�شى م�شطفى

اميان حممود �شالمه من�شور

احمد قا�شم حممد ال�شمادى

ا�شراء هاين حممد فريحات

ا�شتياق مفلح علي العقيل

انوار مو�شى حممود عا�شي

ا�شراء جمال حممود ال�شيخ قا�شم

ا�شيل احمد �شليم ال�شلمي

الء توفيق ابراهيم نزال

اينا�ض احمد �شالح رحال
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تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

ايه جمال حممود ال�شيخ قا�شم

تيماء حت�شني حممد الرقب

خلود مروان ح�شن حممد

ر�شا ح�شني حممود البزايعه

اآيه ماهر كمال ال�شا�شاين

جنان ماهر حرب ال�شوابكه

رزان �شمري حممود امل�شرتيحي

رند نزار عبد املجيد ياغي

ايه حممد عبد الفتاح امل�شع�شع

ثائر م�شطفى جابر الخر�ض

دانيا طالل حممد العليمات

رغد ا�شامه عبد اجلواد عوي�ض

بلقي�ض عبداحلكيم �شيف اهلل امل�شاعفه

حنني علي حماد الرتابني

رزان حممد يو�شف خليل

رهف حممد احمد املحي�شن
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كلية التمريض

روان خليل احمد ناجي

روؤى �شعبان حممد بنات

�شاره يون�ض حممد التميمي

�شحى حممد عبداهلل العبداهلل

روان علي �شالح حممد

زين �شليمان عطا املحي�شن

�شند�ض هاين احمد عزوز

طيف ر�شيد حممد ال�شمحان

روان عادل رزق اهلل امل�شاقبه

ريناد �شائد كمال �شعاده

�شند�ض ناهد �شاكر ح�شونه

�شحى مطيع توفيق ال�شحروري

رول حممود ابراهيم الر�شوان

�شاره �شالح ابراهيم ابو �شرخ

�شبا مراد احمد ابو رحمه

عال خالد احمد غزال
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تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

عهود عيد �شامل اجلهيني

ملى وجيه داود علو�ض

حممد جا�شر حممود �شمري

معن احمد علي النعيمات

فرح ر�شوان حممود الربدويل

لينا �شالح �شبحي مرعي

حممود حامت حممود خ�شريات

منى حممد �شعيد ابو �شالح

غرام حممود �شلمان ابو نامو�ض

لينا جعفر حممد جعفر

حممد عو�ض علي ن�شار

مالك حممد امني عامر

لبنى م�شطفى حممد ابو �شرعه

مايا �شعيد رافع اخلطيب

مروه �شمري عبدالكرمي الدايل

مي�شون خالد �شليمان ح�شني
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تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

ندى علي �شعود ثلجي

هبه يو�شف حممد ال�شنربى

هاله احمد غنام ابو زهري

وهيبه �شعود حممد ال�شعيدي

منري عاطف خلف اخلوالده

هيا ابراهيم روبني الكردا�شي

هبه عماد الدين علي داود

يا�شمني حممد امني علي الزواهره

اح����م����د ع���ي�������ش���ى حم����م����ود ال�����ق�����اروط
اح������م������د وا��������ش�������ل حم�����م�����د امل����وم����ن����ي
اري���������������ج حم������م������د خ��������ال��������د ع���ي�������ش���ى
ا����ش���ام���ه حم���م���د ت���وف���ي���ق ال�����زواه�����ره
ا�������ش������راء ف����اي����ز ع�����ب�����داهلل اب������و دع���ي���ج
ح�����ش��ني ع���ب���د اهلل حم����م����ود  ا������ش�����الم 
البلوي ال��ه��ريف  ح�شن  حم��م��د  ا���ش��م��اء 
ا���ش��م��اع��ي��ل ح���م���د ����ش���ال���ح اخل����وال����ده
ا����ش���ي���ل ع����اط����ف ����ش���ح���ده اب������و ����ش���اور
ا������ش�����ي�����ل ع����ي���������ش����ى حم�����م�����د ال����ن����ج����ار
ا�������ش������ي������ل حم������م������د ر���������ش��������الن ع����اب����د
ا����ش���ي���ل حم���م���د ����ش���ل���م���ان ال�������ش���م���ادى
ا����ش���ي���ل حم���م���د ����ش���اك���ر اب������و ���ش��اه��ني
ا��������ش�������رف ح���������ش����ن ه������������زاع ع���ل���ي���م���ات
ال���������ش����ف����ي����ان ق�����ا������ش�����م  ع������������واد  الء 
امل�����وؤي�����د ح����م����ود ح�����م�����دان ال��ع��ل��ي��م��ات

ام����������ل اح������م������د ح���������ش����ني ال�������زي�������ودى
ام���������ريه اح�����م�����د ف�������رج ع����ب����د ال�����ق�����ادر
ان�������������ض �������ش������امل اح������م������د امل����ن����ا�����ش����ري
ان�����������������وار خ��������ال��������د خ�����ل�����ي�����ل ب������ره������وم
اي�����ن�����ا������ض غ�����������ش�����ان �����ش����ع����ب����ان ب����ره����م
اي�������������ه ���������ش��������امل م������ف������ل������ح ال��������زوغ��������ه
ال����ع����م����و�����ض اح������م������د  ������ش�����الم�����ه  اآلء 
ب�������راءه رب������اح حم���م���د حم���م���د ���ش��ال��ح
ب��ك��ر ع��ب��د ال��ك��رمي حم��م��ود اجل����رادات
ت��������ه��������اين ع������ط������ا �������ش������ال������ح ك����ن����ع����ان
ت�����ه�����اين م����و�����ش����ى حم����م����د ال�����ه�����راب
ح���������ش����ن اك������������رم ح���������ش����ن����ي ال����ن����ج����ار
ح����م����ا�����ض را�������ش������ي ح���������ش����ن ال���ع���ب���ي���د
ح�����ن�����ني �����ش����ع����ي����د حم�����م�����د اجل����������زره
عليوي خليل  حممد  عبدالنبي  خليل 
دال��������ي��������ا وائ�������������ل خ����م����ي���������ض ال����ع����ج����ل

ه�����ن�����دي ر����������ش���������دي  جم�����������دي  دلل 
دي������ال ي���ع���ق���وب اب����راه����ي����م ال����دوي����رى
دمي�����������������ه حم���������م���������د ع���������ل���������ي غ���������امن
را������ش�����د حم�����م�����ود ع���ق���ل���ه ال���ع���ل���ي���م���ات
ال����ب����واري����د ح����م����د  اهلل  ع���ب���ي���د  راي��������ه 
رب��������������ى حم�������م�������د �������ش������ل������ي������م ح����م����ت����و
ب���������ش����ري حم�������م�������د  ع���������م���������ار  رزان 
رق������ي������ه ن�����ا������ش�����ر �����ش����ل����ي����م ال���ق���ي�������ش���ي
رن������������������ا زي����������������������اد اح�����������م�����������د ب�������ط�������اح
رن����ا ن��ا���ش��ر ع��ب��د احل���اف���ظ ال��ث��واب��ي��ه
رن��������������ان ي������و�������ش������ف اح�������م�������د ح�������ش���ني
ال���������ش����وره اهلل  ع����ب����د  ن����������واف  ره����������ام 
اب�����وخ�����������ش�����وم ع�����ط�����ا  ب�����������ش�����ام  روان 
ال�شلتوين الرحمن  عبد  خ��ال��د  ���ش��اره 
������ش�����اره خ�������ش���ر ط����ال����ب اب�������و ���ش��ب��ي��ب
�������ش������امل ي�����ا������ش�����ر �������ش������امل ال�����غ�����وي�����ري
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كلية التمريض

���ش��ام��ي��ه ع���ب���د اهلل ب��خ��ي��ت��ان اجل���ب���ور
������ش�����ج�����ود ع�����ل�����ي ح���������ش����ن احل������م������دان
�������ش������ع������اد ع�����ي�����������ش�����ى ح�����������رب �����ش����وك����ه
���ش��ذى ال��ق��ل��ب حم��م��ود اح��م��د م�شامله
����ش���وك���ت حم���م���د ����ش���وك���ت ن�������ش���ريات
����ش���ه���ي���ب حم����م����د ح�������ش���ن اخل���ط���ي���ب
ع��الء ال��دي��ن حم��م��ود اب��راه��ي��م هيكل
ع������م������ار ي�����و������ش�����ف ف���������رج اخل�������وال�������ده
ف���اط���م���ه اح����م����د اب����راه����ي����م ال��ف��ق��ي��ه
ف������اط������م������ه خ��������ال��������د حم��������م��������ود زي������د
������ش�����راره حم����م����د  روؤوف  ف����اط����م����ه 
ف���اط���م���ه حم���م���د ي���ع���ق���وب اب�����و ه���الل
فاطمه حممود حممد ر�شدى الزغول
ف���اط���م���ه حم���م���ود ي���و����ش���ف ن��واه�����ش��ه
ف�����ه�����د غ������������ازى ف�����ه�����د اجل����ح����او�����ش����ه
ال����ع����ب����ي����دات حم�����م�����ود  داود  ق�������ش���ي 
ق����م����ر ج�����ه�����اد ع����ب����د احل����ل����ي����م ح���ري���ز
ل���ب���ن���ى ي���و����ش���ف م���و����ش���ى احل�����واج�����ره

ل����ي����ان ا����ش���م���اع���ي���ل حم����م����د اجل�������راح
اب����راه����ي����م حم����م����د  اهلل  ع����ب����د  ل���ي���ن���ا 
م�������اأم�������ون ري������ا�������ض ع����ل����ي ال���ط���وي���ط
جم������د حم�����م�����ود حم����م����د امل����ح����ارم����ه
حم���م���د ا����ش���ح���ق اب����راه����ي����م اب���راه���ي���م
حم������م������د ج�����م�����ي�����ل ع������ب������د ع����ث����م����ان
حم���م���د ����ش���ام���ي م�����ش��ط��ف��ى اب���راه���ي���م
حم������م������د �����ش����ع����ي����د ك�������ام�������ل ع���ي�������ش���ى
ال���زي���ود اب����راه����ي����م  حم���م���د ع���ب���د اهلل 
حم��م��د ع���دن���ان حم��م��د ط���ه ال���ل���داوى
حم��م��د م��و���ش��ى ���ش��ع��د اهلل ال���زواه���ره
م����������رح ج������ه������اد ع����ي���������ش����ى م�������ش���اق���ب���ه
م�������������رمي ح�������������ش������ني حم�������م�������د ذي����������اب
م�����ش��ط��ف��ى حم���م���د اح����م����د امل��ع��ال��ي��ه
م����ع����ت����ز �����ش����م����ري ع�����ل�����ي اب���������و ج���م���ع���ه
م������������الك م������ن������ري ح�����������ش�����ني ال����ع����ب����د
م����ه����ن����ا جم����������دى ان�����ي�����������ض اب����������و ري�����ا

م��ه��ن��د ج���م���ال ع���ب���د اجل����ب����ار ال���ف���روخ
اب���و جنيله اح��م��د  مهند حم��م��د ع��ل��ي 
م������ي حم����م����د �����ش����اك����ر اب��������و ����ش���اه���ني
اله�شلمون ن��ع��م��ان  امل��ن��ع��م  ع��ب��د  مي�ض 
م����ي���������ض ك������ام������ل اح������م������د م����ه����ي����دات
ن����ب����ي����ل ع������ام������ر �����ش����ي����ت����ان م���ع���اي���ع���ه
ن���������������دى ع��������ل��������ي ���������ش��������ع��������ود ث����ل����ج����ي
ه�����ب�����ه ع�����ل�����ي حم�����م�����د ال������رواج������ب������ه
ه�����ب�����ه حم�����م�����د م�����������ش�����ب�����اح �����ش����ع����اده
ه���ب���ه حم���م���ود اح���م���د اب�����و ���ش��ع��ي��ل��ي��ك
ه����دي����ل ج����م����ال ن����اي����ف ال�������ش���ي���خ ع��ل��ي
ه��������دي��������ل زاي����������������د ح�������������ش������ن ال�������ك�������وز
ه������دي������ل ف����ت����ح����ي ي�����و������ش�����ف ع�����رق�����ان
امل�������ش���رى حم���م���د  اهلل  ����ش���ي���ف  ولء 
يا�شمني حممد عبد الرزاق اخلراب�شه
ي��ا���ش��م��ني ن������واف حم���م���ود اخل����وال����ده
ي������������زن را����������ش���������د ف������������الح ال�����ق�����ب�����الن
ي����و�����ش����ف اح�����م�����د ج������رب ال�����ع�����راع�����ره
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خريجو الماجستيركلية التمريض

تخ�ص�ض التمري�ض
خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018

ال�����ط�����ل اب��������راه��������ي��������م  ع��������ق��������اب  اروى 
ام�������ل حم����م����د ت���ي�������ش���ري ق����ا�����ش����م ع��ب��اب��ن��ه
ت��������ق��������وى ع�������ل�������ي م������ف������ل������ح ال�����ق�����ب�����ي�����الت
ال�شمريي م�شطفى  عبداحلكيم  خ��ل��ود 
ال�����ع�����ط�����ي�����ات اح�������م�������د  ج�����م�����ي�����ل  رزان 
اب���وج���راد رب�����اح  ح�شن"  "حممد  ����ش���ذى 

ع�������ام�������ر ن�������اي�������ف ه������������اين ال�������ط�������راون�������ه
ع����ل����ي ع������دن������ان حم����م����د ف�������ش���ل ال���ع���ق���اد
م�����������������روان ن�����ع�����ي�����م حم������م������د ������ش�����اوي�����������ض
م�����������ع�����������اذ حم�����������م�����������ود زك�����������������ي ب���������ع���������ارة
ن�����������������ش��������ال ف���������������الح ح��������م��������د ال����������زي����������ود
ن�������������ور ع�������ث�������م�������ان ع��������و���������ض �����ش����ع����ي����ف����ان

ك�����راج�����ه اهلل  ع�����ب�����د  رب�����������اح  اح������م������د 
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ث�����������روه ������ش�����اه�����ر حم�����م�����د ال�������ش���ب���ل���ي
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كلية
التربية البدنية 
وعلوم الرياضة
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اأ.د. زياد الطحاينة
عميد الكلية

د. حممود حتامله
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة

اأ.د. عبد البا�شط  ال�شرمان
نائب العميد 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

النبذة:
مت�شياً مع تطورات الع�شر وا�شتجابة حلاجات املجتمع جاء قرار جمل�س اأمناء اجلامعة  يف  1998/11/10 
باإن�شاء الكلية لتبداأ يف ا�شتقبال طلبتها مع مطلع العام اجلامعي 2000/1999، ومت البدء يف اإعداد البنية 
التحتية للكلية من حيث جتهيز املن�شاآت والأجهزة والأدوات، وكذلك اإعداد اخلطط الدرا�شية والهياكل 
التنظيمية والحتياجات الب�شرية من اأع�شاء الهيئة التدري�شية وم�شاعديهم واأع�شاء اجلهازين الإداري 

والفني، وكذلك املوفدين لرفد الكلية بالكفاءات العلمية املتخ�ش�شة.

أهداف الكلية: 
ت�شعى الكلية اىل امل�شاهمة يف تطوير احلركة الريا�شية عرب اعداد نوعي متميز للكوادر الب�شرية العاملة 
الدرا�شات والبحوث... التدريب،   ، الدارة  التاأهيل،  الريا�شية )التدري�س،  يف خمتلف قطاعات احلركة 
الخ( وكذلك خدمة املجتمع املحلي والقليمي عرب الن�شطة والربامج املقدمة على ال�شعيدين البحثي 

والالمنهجي.
جمل�س الكلية

الطحاينة زياد  • اأ.د 
عميد الكلية

ال�شرمان البا�شط  • اأ.د عبد 
نائب العميد

اأمان  خ�شاونة • اأ.د 
رئي�س  ق�شم الإدارة والتدريب الريا�شي

• د. معني احمد عودات
رئي�س  ق�شم التاأهيل الريا�شي

الوح�شة • د. موؤيد 
ممثل ق�شم التاأهيل الريا�شي
بني �شالمة ابراهيم  • اأ.د. 

ممثل ق�شم الإدارة والتدريب الريا�شي

• د . حممود عايد حتاملة
م�شاعد العميد / اأمني �شر املجل�س

املجايل نا�شر  • ال�شيد 
الأمني العام، اللجنة الأوملبية الأردنية، ممثل املجتمع املحلي

الروي�شان • د. عاطف 
GM مدينة احل�شني لل�شباب ، ممثل املجتمع املحلي
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كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
م�شريف املختربات والفنيني يف الكلية

اأع�شاء الهيئة الإدارية يف الكلية
زهري احمد �شوحان

رحاب نايف اخو ر�شيده
رانية حممود حتاملة
فالح �شلطان ابو عيد

احمد عايد العمو�س
�شليمان حممد الغدران

غ�شون عادل الوزين
جميلة عمر احلراح�شة
حممد ابراهيم امل�شاقبة

زيد �شالح الزواهرة
رواء عوي�س
رمي �شتات

�شاهر الوحيدي

ال�شيد عماد �شرداح
مدرب دفاع عن النف�س

ال�شيد فهمي من�شور
م�شرف خمترب

ال�شيد وليد حماد
فني خمترب
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د. معني عودات
اأ�شتاذ م�شارك / رئي�س الق�شم

اأ.د.عمر هنداوي
ا�شتاذ

قسم التأهيل الرياضي

د.ماهر الكيالين
ا�شتاذ م�شارك

د.موؤيد وح�شه
ا�شتاذ م�شارك

د. عاكف طيفور
ا�شتاذ م�شاعد

د.معاذ بطاينه
ا�شتاذ م�شارك

م. عبداملنعم ابو طبنجه
مدر�س م�شاعد

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

د.علي النواي�شه
ا�شتاذ م�شارك
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خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص التاأهيل الريا�صي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

اح�������ش���ان حم���م���د ح�������ش���ني اخل����وال����دة
اح���������م���������د ج���������ه���������اد ع�������ل�������ي ن�����ا������ش�����ر
اح�������م�������د خ�������ال�������د اح�������م�������د ������ش�����وي�����ات
اح��م��د ع��ب��د ال��ن��ا���ش��ر ي��و���ش��ف الهندي
ا�شعد عبد القادر حممد احلاج م�شطفى
ج������الل غ�������ازى ع���ب���د ال���رح���ي���م ح��م��د
ح�����م�����زه حم����م����د ح�������ش���ني احل�������ش���ان
داود م������������ح����������م������������������د داود زي���������������������������اده

رن���������اد ق�������ش���ي���م حم����م����د ال���دق���ام�������ش���ه
داود زه���������������ري  ن�����������������ش��������ال  زه���������������ري 
زي���������������ن حم��������م��������د خ������ل������ي������ل ب������اك������ري
�����ش����اره ب���ك���ر حم���م���د ����ش���ال���ح ه��ن��دي��ه
ق�������م�������ر م���������اه���������ر ه��������������اين ح�����������ش�����وه
امل�شطفى ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ن��اج��ح  لن���ا 
حم��م��د ع��دن��ان اب��راه��ي��م ب��ن��ي  �شعيد

حم���م���د ف���������اروق ي���ع���ق���وب ال�������ش���اب���ط
م�������������رح ب���������������ش�������ام ي�������و��������ش�������ف ع����������وده
اجلمل اح��م��د  ال��رح��ي��م  ع��ب��د  م�شعب 
م�����ع�����ت�����ز ب������ا�������ش������م ف��������اي��������ز ������ش�����م�����اره
م��ن�����ش��ور حم���م���د ع���ب���د اهلل م��ن�����ش��ور
ن���دى ب��ي��ات��ر���س ���ش��الح ���ش��ري��ف برهم
ن�����������ش�����ر اح�������م�������د ك�������م�������ال ال�������ب�������دوى
ي���ا����ش���ني حم����م����ود م���ط���ل���ق ال����ه����روط
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تخ�ص�ص التاأهيل الريا�صي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الأول 2018 / 2019

ا��������ش�������ام�������ه اح��������م��������د ف��������اي��������ز ع���������وده
ان�������������س حم�����م�����د ر������ش�����ي�����د ال����ق����زع����ي
را�������ش������د ف������������وؤاد حم����م����د احل����ن����ت����ويل

�����ش����ع����د حم����م����د ع����ل����ي����ان اخل����الي����ل����ه
ط�����اه�����ر حم�����م�����ود ع����ب����د ع����ب����د احل����ق

ع�������ام�������ر ع�����ق�����ي�����ل ع�������اي�������د ال�����زع�����ب�����ي
حم�����م�����د ح�����������ش�����ان حم�����م�����د �����ش����ه����اب
حم�����م�����د جم�����ي�����د ن������������واف ال������ك������ردى

يو�شف �شعيد يو�شف حمدزياد ب�شام يا�شني الفقيه حممد ه�شام م�شطفى دار عابد

ابراهيم حممد هاين عبد الرحمن طبوق ابراهيم حممد بخيت عيد
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص التاأهيل الريا�صي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

ابراهيم را�شي حممد ال�شقريات

خلدون حممد يو�شف الب�شاب�شه

لينا عدنان فار�س يا�شني عزالدين بالل عزت من�شور

جعفر عبد الكرمي �شعود غيث اأحمد ابراهيم حممد غنام

�شتناي حممد زكي عبداهلل حمكري

جمد عيد عوده العظامات

خالد �شليمان حممد الوديان

عمار مو�شى عبد عوده
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص التاأهيل الريا�صي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

يو�شف يحيى علي هما�سحممود امين حممود ال�شمايله مرمي اعبيد حممد جابر

اح���م���د ع���ب���د الل������ه اب���راه���ي���م امل�����رايف
اح�����م�����د حم����م����د حم�����م�����ود اع�����ش��ي�����س
اري�������ج ع���م���ر ع���ب���د ال���ع���زي���ز اخل��ل��ي��ل��ي
امي�����������ان ي�����و������ش�����ف ح���������ش����ني ال������زي������ود
ج�����م�����ان�����ه خ������ال������د ح���������ش����ني ال������زي������ود
ح����اب���������س خ�����ال�����د ع����ل����ي ب����ن����ي ع���ب���ده

دان��������������ا ي������ون�������������س ح�����������ش�����ن ال�����ن�����ج�����ار
خ���ن���ف���ر حم��������م��������ود  م���������������ازن  رزان 
������ش�����ف�����اء ي�����و������ش�����ف ا������ش�����ع�����د ا�����ش����ع����د
ع�������ام�������ر ع�����ق�����ي�����ل ع�������اي�������د ال�����زع�����ب�����ي
عبد الرحمن حممد حممود اخلاليله
ع��ب��دال��ع��زي��ز خ��م��ي�����س حم��م��د غ��راي��ب��ه

ع���ن���اد ع����ب����داهلل ���ش��ل��ي��م��ان اب��وح�����ش��ون
ف������������داء �����ش����ل����ي����م����ان ع�����ل�����ي ال������زب������ون
حم���������م���������د ذي�����������������ب ع���������م���������ر ك�������وت�������ه
ب����رغ����ل داود  �����ش����ل����ي����م����ان  حم�����م�����د 
حم��م��د ���ش��ال��ح اح��م��د ���ش��الح ال��دي��ن
م���ي�������س ي����و�����ش����ف اب�����راه�����ي�����م ����ش���م���ره
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قسم االدارة والتدريب الرياضي

اأ.د. زياد الطحاينة
ا�شتاذ

اأ.د. عبد البا�شط ال�شرمان
ا�شتاذ

اأ.د. ابراهيم �شالمه
ا�شتاذ

اأ.د. امان خ�شاونه
ا�شتاذ / رئي�س ق�شم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

د. ابراهيم حراف�شه
حما�شر متفرغ

م. عمر الكيالين
مدر�س

د. حممود حتامله
ا�شتاذ م�شاعد
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م. امل احلمد
مدر�س م�شاعد

قسم االدارة والتدريب الرياضي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

د. ح�شن اخلالدي
ا�شتاذ م�شارك

د.حممود احلليق
ا�شتاذ م�شارك

د. �شلوى ال�شرمان
حما�شر متفرغ

م. هيا القطامي
مدر�س م�شاعد
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خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص الدارة والتدريب الريا�صي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

اب���راه���ي���م ت��ي�����ش��ري حم���م���د امل��ن��ا���ش��ري
اح�����م�����د رائ����������د حم�����م�����ود ����ش���وي���رك���ي
اح����م����د ����ش���الم���ه ع���ي�������ش���ى امل�������ش���اق���ب���ه
ال�شراونه ا�شماعيل  يو�شف  ا�شماعيل 
ا�������ش������ي������ل راج��������������ح ���������ش��������ادق ����ش���ع���ي���د
اجم������د ����ش���ل���ي���م���ان ����ش���ب���ي���ت���ان ال���ب���ل���وى
اي�������ه�������اب م���������ش����ل����ح �������ش������امل اجل�����ب�����ور
ع�����ب�����دون ق�����ا������ش�����م  حم�������م�������ود  اآلء 
ح���������ش����ني �����ش����ع����ي����د ح���������ش����ني م�����ي�����دور
رح�����م�����ه حم�����م�����ود اح�����م�����د ال���ف���ق���ه���اء
رغ����������������د ع��������ل��������ي �����������ش����������امل �������ش������ال������ح
زه�����������ري م�����ف�����ل�����ح حم������م������د ال�������زب�������ون
����������ش���������اره ح�����������ش�����ني ع������ل������ي ح�������ش���ن���ني
��������ش�������اره ع������اي������د ف�����ي�����ا������س ال���ع���ي�������ش���ى

�شاره عبد اللطيف ا�شماعيل عبد اهلل
��������ش�������اره ع�����ل�����ي ن������ه������ار ال�������ش���ب���ي���ح���ات
ع���ام���ر ا���ش��م��اع��ي��ل ع��ب��د ال��غ��ن��ي ���ش��الم
ع��ب��دال��ع��زي��ز خ���ال���د حم��م��د ج��م��اح��ن��ه
ع���ب���داهلل حم��م��د ع��ب��د اهلل اخل��الي��ل��ه
ا�شماعيل احمد  ناجح  عبداهلل حممد 
ع���ن���ود اب���راه���ي���م ع��ب��د اهلل ال��غ��وي��رى
ل��������ي��������ايل حم������م������د ج��������م��������ال خ���ل���ي���ل
ل������ي������ث ������ش�����ل�����ي�����م ع��������������وده ال�������غ�������وامن
م����ال����ك حم���م���د اب����راه����ي����م ال���ه���ي���الت
م��������اأم��������ون ف����ي���������ش����ل حم�����م�����د اح����م����د
حم�����م�����د ب�����������ش�����ام ف�������اي�������ز ������ش�����رح�����ان
حم�����م�����د ط�����������ارق غ�����������ازي احل�����������واري

اللنب اب��و  حممد عبد احلكيم حممد 
حم��م��د ع��ب��د اهلل ع�����وده ال��ط��واف�����ش��ه
حم�����م�����د م�����������ش�����ب�����اح ع�����ل�����ي رم�����اح�����ه
م��������راد زي��������اد ع���ب���د احل���ل���ي���م ال���ذي���ب���ه
م���������ش����ط����ف����ى حم�����م�����د ع�����ط�����ا ح����ام����د
م����ع����اذ خ����ال����د اب�����راه�����ي�����م اب�������و رق���ع���ه
م�����ن�����ار ا�����ش����ع����د م����ن���������ش����ور اخل���ط���ي���ب
م�����ي�����������س ف���������را����������س ������ش�����ع�����ي�����د ������ش�����ايف
م����ي���������ش����م حم�������م�������ود ع������ل������ي �����ش����ال����ح
ن����������ور ه�����������ش�����ام �����ش����ل����ي����م����ان �����ش����ال����ح
الرواجفه عو�س  الرحيم  عبد  همام 
وع������د ح�������ش���ني ب���خ���ي���ت���ان ال���ع���ظ���ام���ات
وع��������د حم����م����د م����و�����ش����ى ال�������ش���ن���اب���ل���ه
ي�����ح�����ي�����ى اح��������م��������د ي������و�������ش������ف غ������امن

حممد فتحي م�شلم اخلوالدهعبد اهلل حمزه حممد ح�شونه عال هاين حميد الغويري
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خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019
تخ�ص�ص الدارة والتدريب الريا�صي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

اح�����م�����د حم�����م�����ود ������ش�����امل خ���م���اي�������ش���ه
ا�����ش����ام����ه ع�������ش���ام �����ش����ربي ال�������ش���واف
ا����ش���ح���ق اب����راه����ي����م اح���م���د اب�����و حل��ي��ه
احل�������ش���ن ه����اي����ل ح����اف����ظ ال���������ش����واوره
اإ�������ش������الم غ�������ش���ان م�������ش���ط���ف���ى ���ش��ال��ح
ب�����راءه ف�����ش��ل ع��ب��د ال���ق���ادر ال���ربب���ري
ب��ره��ان ال��دي��ن اح��م��د ام��ني اجل��داون��ه

ب�����������ش�����ار ع������م������اد �������ش������الح م�������ش���ط���ف���ى
رام�����������ي رب������ح������ي حم�����م�����د ج���������اد اهلل
ع���وي�������ش���ه اب�������و  زارع  حم����م����د  رب���������اح 
احل����������وراين ����ش���ب���ت���ي  حم����م����د  رزان 
رغ����د ����ش���الح اب���راه���ي���م اب����و ���ش��اوي�����س
رن�������ي�������م رائ�������������د ر��������ش�������ا اخل��������وال��������ده
���������ش��������اره وج�������ي�������ه ر���������ش��������دى ح����ط����اب

���������ش��������ايل ���������ش��������امل خ������ل������ف ال�����دي�����ك�����ه
��������ش�������ائ�������ده غ�������������ازى حم������م������د ع����ت����وم
���ش��ل��ي��م��ان ن��ا���ش��ر ���ش��ل��ي��م��ان ال��ع��رق��ان
���ش��ريي��ن ه�����ش��ام ���ش��ي��ف ال���دي���ن ج��رن
����ش���اب���ري���ن ع������واد ح���م���د ال�����ش��ب��ي��ح��ات
ال���رف���اي���ع���ه ���ش��ه��ي��ب ع���ط���ا اهلل ع���ل���ي 
عبد الرحمن عبد الكرمي �شامل امل�شيفرياملحمديني

عبداهلل حممد �شالح ابو العيننياأحمد جمال عبد النا�شر ح�شني ابو علي عبداحلميد امين عبد احلميد الوريدات

اغادير علي حكمت الق�ش�س ا�شامه ماجد عواد الزبون

نور با�شم ر�شيد ن�شر اهللمروى فالح عقله احلراح�شه نور حممد �شالح مو�شىنا�شر حممد نا�شر الغويرين
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خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019
تخ�ص�ص الدارة والتدريب الريا�صي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

ع���������ون ع�����������ادل غ�����������ازي احل����ب����ا�����ش����ن����ه
لن����������������ا ي�������ح�������ي�������ى ام����������������ني م�������������ش������اد
مل�����ى حم����م����د ا����ش���م���اع���ي���ل ال���ط���ي���ط���ي
حم�����م�����د ج������������ودت ح���������ش����ني �����ش����ال����ح

حم����م����د خ����ال����د حم����م����د ب����ن����ي ع���ب���ده
حم��م��د م��اج��د ع��ب��د ال���ق���ادر الطيطي
حم��م��د ن��ع��ي��م ع��ب��د اجل���ب���ار اخل��ط��ي��ب
م�������ش���ه���ور حم����م����د ع���ط���ي�������س ال����زب����ن
م�����ش��ط��ف��ى اح���م���ود ع��ل��ي ال�����ش��دي��ف��ات

م��ع��اذ ���ش��اب��ر ع��ب��د امل���وىل اب���و �شطريه
م����ع����ت���������ش����م ع�����ق�����ي�����ل حم�����م�����د خ���ل���ف
ه��������ال��������ه ن��������اي��������ف ي������و�������ش������ف خ������الف
ه�����ي�����ث�����م ع����ي���������ش����ى ح�����������ش�����ن ق������وق������زه
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص الدارة والتدريب الريا�صي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

دانيا رامي منري كوك�س

زينه كامل داود هالل علي

حممد عاطف حممد اخلطيب

حوريه جواد جميل القوا�شمي

دنيا نا�شر عبد الرحمن خوالده

عطااهلل علي احمد الزيود

ممدوح �شالح حممد ابو هويدي

اكرم بالل �شليمان املعايطه

دعاء علي فهيم الكايد

طارق زياد عبدالرحيم ابو ريده

حممود امني حممود ال�شطرات

رجاء زياد �شليمان احمد

لينه عاكف نعيم عو�س

مها نا�شر ابراهيم �شليم
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص الدارة والتدريب الريا�صي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

نور حممد ادري�س اخلوالدهنوال عبوده عبدالفتاح القديري و�شام رائد احمد عريقنور الدين عرفات �شعيد عمر �شاهني

اح��م��د حم��م��د اح��م��د ح���م���دان احل���اج
اح���م���د واث�����ق ع��ب��د ال����ه����ادى ر����ش���وان
ا�����ش����ام����ه ف����اي����ز حم���م���د ال���ط���الف���ح���ه
العمورى خليل  �شليم  ال��دي��ن  ا���ش��الم 
ا������ش�����الم �����ش����ال����ح من�����ر ال�������ش���ب���ي���ح���ات
ال����ف����ري����ح����ات ع���ي�������ش���ى  ج���م���ي���ل  الء 
اجم�����د اح���م���د م�����ش��ط��ف��ى ال���رف���اع���ي
اجل�������ب�������ور رداد  م������ف������ي������د  ان�����������������س 
اي��������ه��������اب حم�����م�����د ع�����ل�����ي ال����ق���������ش����اه
اأ��������ش�������ي�������ل م��������������ازن ع������ب������د احل�����������روب
ب������ت������ول ع�����م�����ر حم�����م�����د ال���ط���ح���ي���م���ر
ب���ث���ي���ن���ه ن����ا�����ش����ر حم����م����د اب��������و ت���وب���ه
ب�������ش���ار حم���م���د حم����م����ود ال�������ش���ط���رات

ب�����������الل ع������ل������ي م�����ف�����ل�����ح ال����ق����ب����ي����الت
ب�����ه�����اء ي����و�����ش����ف ج�����رب ب����ن����ي ����ش���الم���ه
ال�شلول ك��ام��ل  ال��دي��ن حم��م��د  ح�����ش��ام 
ح���������ال ع������ل������ي ع�����ط�����ي�����ه اخل���������وال���������ده
ال�������ش���ع���ر اهلل  ع�����ب�����د  ح����ب����ي����ب  دان�����������ا 
دان���������������ا ول��������ي��������د �������ش������ال������ح ال���������ش����ي����خ
دي�������ن�������ا ن������ا�������ش������ر حم������م������د ال�����ع�����م�����ره
ر�����������ش����������ا ���������ش��������ام��������ر ن����������اج����������ي ق����ب����ج
رغ���������د حم�����م�����د رج���������ا ال�����روي�����������ش�����ان
رف�������ي�������ف ه�������������ش������ام ع������م������ر اب�����������و ط���ه
زي�����������د ه�����������اين ��������ش�������امل ال����������رواب����������ده
�������ش������ام������ح ع������ل������ي ح�����������ش�����ن زواه��������������ره
ع����������ادل حم����م����د ح�����م�����ود امل�������ش���اع���ي���د
عبد اهلل عبد الفتاح حممود ابو احلاج

ال�������ش���رع اح�����م�����د  حم����م����د  اهلل  ع����ب����د 
ط���ي���ف���ور وا������ش�����ل حم����م����د  اهلل  ع����ب����د 
ع�����ب�����داهلل ن����اي����ف ع���ل���ي���ان اخل�����وال�����ده
ع������رف������ات حم����م����د را�������ش������د دع���������ش����ان
لبنى عبد النا�شر �شكرى نا�شر الدين
حم���م���د اح����م����د حم���م���د ال����ظ����واه����ره
حم���م���د ن����اج����ح ����ش���ل���ي���م���ان اب���راه���ي���م
م����ه����ا م����و�����ش����ى ������ش�����امل ال�������ش���ع���ي���دي���ن
م�����و������ش�����ى ح���������ش����ن حم������م������ود غ���ن���ي���م
ن�����������دى جن������ي������ب ت������وف������ي������ق رب�����اي�����ع�����ه
ه�����دي�����ل ع����������ادل خ�����ال�����د ال�������ش���م���اي���ل���ه
ه�����م�����ام ن����ع����م����ان حم�����م�����ود اب�������و ع���ي���اد
ي���������������زن وائ�������������������ل ن����������اي����������ف ه����ل���������ش����ه
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�لدكتور حممود �أبو غو�ش 
عميد الكلية

د. علي �لرد�يدة 
نائب العميد 

د. فوؤ�د �لزغول
م�ساعد العميد 

كلية العلوم الطبية التطبيقية
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كلية العلوم الطبية التطبيقية
النبذة:

�لطبية  �لعلوم  كلية  �إن�شاء  على   1998/11/10 بتاريخ   )98/1/2( رقم  بقر�ره  �لأمناء  جمل�ش  و�فق 
�لتطبيقية، ومت قبول �لدفعة �لأوىل من �لطلبة يف مطلع �لعام �لدر��شي 2000/1999.

وت�شم �لكلية حالياً �لأق�شام �لتالية: 
• �لعلوم �لطبية �ملخربية	
• �لتغذية �ل�شريرية و�حلميات	
• �لعالج �لطبيعي و�لوظيفي	
• �لت�شوير �لطبي	

أهداف الكلية: 
• �ململكة 	 د�خل  �ل�شحي  �لقطاع  ترفد  و�لتي  �ملختلفة  �لتخ�ش�شات  يف  �لدفعات  من  عدد  تخريج 

وخارجها.
• تخريج كو�در متميزة من �لناحية �لعلمية و�لعملية لرفد �لقطاع �ل�شحي وتطويره.	
• �لتو�شع يف �لرب�مج �لتي تطرحها �لكلية.	
• �إن�شاء بر�مج در��شات عليا يف عدد من �لأق�شام �لتالية: �لتغذية �ل�شريرية و�حلميات، �لعالج �لطبيعي 	

و�لوظيفي، و�لت�شوير �لطبي.
• �لعمل �شمن خطة �إ�شرت�تيجية لالإيفاد من �أجل ��شتمر�رية �أق�شام �لكلية ومتيزها.	
• ت�شجيع �لبحث �لعلمي وت�شجيع �أع�شاء هيئة �لتدري�ش على �لتقدم مب�شاريع بحثية لغايات دعمها 	

من جهات د�خلية وخارجية، ون�شر �لأبحاث يف �لأيام �لعلمية و�ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية.
• ت�شجيع �أع�شاء هيئة �لتدري�ش على �مل�شاركة فى �لأبحاث و�لتقدم للرتقية. 	
• كليتي 	 مع  بالتعاون  �لعلمية  بالن�شاطات  و�مل�شاركة  �ملجانية  �لطبية  �لأيام  من  �لعديد  يف  �مل�شاركة 

�لطب و�لتمري�ش د�خل �جلامعة وخارجها.
• وندو�ت 	 حما�شر�ت  باإعطاء  �لكلية  يف  �لتدري�شية  �لهيئة  �أع�شاء  قيام  خالل  من  �ملجتمع  خدمة 

�شحية للمجتمع �ملحلي وعمل دور�ت تدريبية للمهنيني �شمن تخ�ش�شات �لكلية.
• �حل�شول على �لإعتماد �لدويل لتخ�ش�شات �لكلية؛ علماً باأن ق�شم �لعالج �لوظيفي قد ح�شل على 	

�لإعتماد �لدويل للتخ�ش�ش.
• مو��شلة �لعمل يف بر�مج خدمة �ملجتمع يف جميع �ملجالت �شمن تخ�ش�شات �لكلية وبالتعاون مع 	

�جلهات �ملعنية. 
• �مل�شتويات �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية، من خالل مو��شلة 	 �لتو�شع يف جمال �لبحث �لعلمي على 

�حل�شول على �لدعم �ملايل للبحوث على خمتلف �مل�شتويات وت�شجيع �لباحثني من �أع�شاء �لهيئة 
�لتدري�شية على �لعمل �شمن فرق بحثية يف �لكلية �أو �جلامعة �أو �جلامعات �لأخرى.

• ��شتقطاب �لكو�در �لتدري�شية �ملتميزة و�لكو�در �مل�شاندة لها لرفد �لعملية �لأكادميية و�لبحثية يف 	
�لكلية.

• �لإ�شتمر�رية يف �إعتماد تخ�ش�شات �لكلية �إعتماد�ً خا�شاً من قبل �جلهات �ملعنية.	



262

جمل�س الكلية

 �لدكتور حممود �أبو غو�ش / عميد �لكلية
�لدكتور علي �لرد�يدة / نائب �لكلية

�لدكتور خالد ربابعه 
�لأ�شتاذ �لدكتور مر�د �حلويل 

�لدكتور �شعد �لنع�شان 

�لدكتور جهاد �لزيود
�لدكتور هيفاء بطار�شه

�لدكتورة �شهاد �أبو موي�ش 
�لدكتور عبد �لرحمن �شديفات

�ل�شيد �يهاب �مل�شري / �مني �ل�شر

الفنيني وم�شريف املختربات

االداريون
�يهاب �مل�شري/ رئي�ش ديو�ن

حنني �ملومني / �إد�ري
هنا �شتات / �شكرترية / طابعة

�شجى حممود / �شكرترية / طابعة

نور �لزو�هرة / �شكرترية / طابعة
دلل �بو �شنينه / �شكرترية / طابعة
ند�ء �حل�شبان / �شكرترية / طابعة

زياد �لعويد�ت  مامور فرز وتوزيع بريد

 منذرة �لزعبي
عفت نقر�ش 
نا�شر ظاهر
نادية عي�شى

�شادن عبد�لقادر
عائ�شة ح�شونه
تغريد �ملحارب
هدى يو�شف

مي�شاء �ل�شرم
ملى خملوف

�شادي �بو ديه
لبنى �بو خلف

عبري عوده
تغريد عيد

زيد �خلو�لده

�شوز�ن عمرو
كفاح �شباح

رز�ن �خلز�عله
فاطمه �بو ريا�ش

مروة �حلزينه
حممد �بو كرب
دعاء �بو رجب
حنان ما�شي

كلية العلوم الطبية التطبيقية
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قسم العلوم الطبية المخبرية

د. ر�ئد �حلالل�شة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نو�ل حجاوي
اأ�ستاذ

د. زينب �لعي�شوي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. جهاد �لزيود
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

�أ. د. منار �لعتوم
اأ�ستاذ

د. عبد�لرحمن �شديفات
ا�ستاذ م�ساعد

د. فوؤ�د �لزغول
اأ�ستاذ م�ساعد

كلية العلوم الطبية التطبيقية
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د. ماأمون حتمل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عمر �بو مين 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ��شماعيل حممود
حما�سر متفرغ

د. عبد�لرحمن زعيرت
حما�سر متفرغ

م. رنا عبد �لقادر
مدر�س م�ساعد

م. دلل �شقري
مدر�س م�ساعد

م. �شاجد بطاينه
مدر�س

م. �شاميه �لعمو�ش
مدر�س م�ساعد

د. لوؤي �لعناقره
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم العلوم الطبية المخبرية

كلية العلوم الطبية التطبيقية

م. خلدون يعقوب
مدر�س م�ساعد
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خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية

قسم العلوم الطبية المخبرية كلية العلوم الطبية التطبيقية

�ب���ت���ه���اج ن������و�ف �ب���ر�ه���ي���م �ل����زو�ه����ره
�ل�����ش��دي��ف��ات �لء ع��ب��د �لل�����ه حم��م��د 
دمي���������ه ب���������ش����ري �����ش����ع����ي����د �ل���������ش����و�����ش
�لب�شتنجي �ل��رح��ي��م  عبد  �جم��د  ر�م���ا 
رن������������د� رك������������ان حم������م������ود �ل����دغ����م����ي

�ل��ل��ط��ي��ف ع���ب���د  �ح���م���د  ن���ا����ش���ر  رو�ن 
ف�������رح ب�������الل ع����ب����د �ل����ع����زي����ز ي���ع���ق���وب
ق��ت��ي��ب��ه خ���ال���د ع��ب��د �ل��ل��ط��ي��ف ن��ا���ش��ري
ق���������ش����ي ب���������ش����ام م����������روح �ب��������و �ل������رب
ل�����ي�����ن�����ا ع�����م�����ر �ح�������م�������د ������ش����م����اع����ي����ل
حم����م����د �ب�����ر�ه�����ي�����م �ح�����م�����د خ���ط���اب

حم����م����د ع����ل����ي ق����ا�����ش����م �ب�������و ح��ج��ي��ل��ه
م��ع��اذ حم��م��د ع��ب��د �ل��ن��ع��ي��م �خل��ز�ع��ل��ة
ه�����دي�����ل ج�����م�����ال ����ش���ل���ي���م���ان �ل����ل����و�م����ا
�ل����ن����ع����ي����م����ي ع�������و��������ش  ف�������اي�������ز  ولء 
ي����و�����ش����ف ع����ل����ي ف����ن����خ����ور �ل�������ش���رع���ه
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كلية العلوم الطبية التطبيقية
تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية

قسم العلوم الطبية المخبرية

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

�ف��������ن��������ان ج�����م�����ي�����ل ح�����������ش�����ني ك����ن����ان����ه
�مل�����وم�����ن�����ي ح�������م�������دى  �جم�����������د  �لء 
�جن���������������ود ع������ل������ي ع��������ب��������ود �مل����ه����ل����ه����ل
�ن�����ف�����ال �����ش����الح ف����خ����ري �ل���ك���ال���وت���ي
�ي�����ن�����ا������ش ي����و�����ش����ف ������ش�����امل �ل����زع����ب����ي
ث������ري������ا دح�����������ام ح����م����ي����د �ل�����ف�����و�ع�����ره
ح�������ش���ام �����ش���ام���ه �ب���ر�ه���ي���م �ل���ن���وب���اين
ح�����ك�����م�����ت ح�����������ش�����ان �ح�������م�������د ر�������ش�����د
د�ن�������������ا �ح�������م�������د ع�����ل�����ي �ب����������و �����ش����ع����ده

�ل��������دب��������اغ د�ود  ��������ش������ح������ق  د�ود 
دع������اء ت��ي�����ش��ري ع���ب���د �مل���ج���ي���د �ل��ذي��ب��ه
ر�ي��������������ه ب�������������ش������ام ذي�����������ب �مل�����ح�����ام�����ي�����د
�خل������و�ل������ده م����و�����ش����ى  حم����م����د  رز�ن 
ر�����ش����ا ت���وف���ي���ق ����ش���ع���ب���ان �ب�����و زع���ن���ون���ه
رغ�����������د ر�ئ��������������د حم������م������د �ل����ي����و�����ش����ف
ع��������الن ع��������ل��������ي  �ح����������م����������د  رو�ن 
����ش���اج���ده حم���م���د ع���ل���ي���ان �خل���الي���ل���ه
������ش�����ن�����د������ش م�������������ازن ن�����ع�����م�����ان ع��������وده

ع�����������ل�����������ي �ح�������������م�������������د �حل�������������م�������������ادي
�ل��غ��ن��م��ي��ني ع���ب���د �هلل  ف����ات����ن حم���م���د 
ف���اط���م���ه ج��م��ع��ه حم���م���ود �جل��������و�وده
لن�����������ا حم������م������د ح�����������ش�����ن �مل�����������ش�����رى
م��������الك �ح�����م�����د حم����م����د �ب��������و ع������و�د
ن������������ور ح�����������ش�����ن ع������ل������ي �ل�����ع�����م�����و������ش
و����������ش���������ام حم������م������د خ�����ل�����ي�����ل ب�����������و�دى
و������ش�����ن ح���������ش����ني ج�����ل�����ود �مل�������ش���اع���ي���د
ي����ق����ني ح�����ي�����در ح�������ش���ني �ل���ب�������ش���ت���اوى

�ية عماد يون�ش �لعو�ش��شر�ء عيد ح�شن �بو�شعيليك

ر��شد تي�شري �ر�شيد �مل�شاقبه رهف حممد حممود عبيددينا حممد �شليم �بو حو��ش

م�شطفى حممد م�شطفى �ل�شمادىعبد�هلل �شاهر حممد عوده نهيل حت�شني حممود قنديلمرح عدنان حممد بيا�شو
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��شايل عز�م د�ود �لعدره

حبيبه في�شل عقله �لعيطان

د�نا علي �حمد �لعمور

�ريج عالء �لدين خليل �ل�شامي

�أروى تي�شري �بر�هيم �بو جنم

ختام حممد عثمان د�ر حممود

ر�مي و�ئل عبد �حلي �لعلمي

�لء عبد �لرحيم عمر �ل�شمر

حنان خالد حممود ح�شن

دينا و�شفي عبد�لفتاح �ملحادين

تيماء ه�شام �شايل �ل�شوفاين

د�نا حكم خالد يو�شف

ر�شا ظاهر حممد علي
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رغد مهدى حممد �شرمي

�شهم موفق عوده �هلل �بو جامو�ش

فاطمه عبد�ل�شالم �حمد ح�شان

لينا �لبدوى كامل ح�شن

�شجى خالد حامد �لقر�له

عرين غازي حممد مقد�دي

فوزي من�شور فوزى �لقو��شمي

ماجده خالد حممد �لقطي�ش

رول عي�شى فرحان �ل�شرياين

�شفاء كامل عبد �ملطلب �ل�شعود

فرح ماهر حممد �ملبي�شني

ليند� حممود �شليمان �حل�شن �لن�شور

�شالم �شالح �لدين علي عطيه

فاطمه �حمد عبد�لفتاح عبيد�هلل

لني حممد عبد�للطيف �حل�شا�ش

حممد ��شامه مو�شى ع�شفور

كلية العلوم الطبية التطبيقية
تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية

قسم العلوم الطبية المخبرية
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حممد ر�كان �حمد حممد �بر�هيم

هارون عبد�هلل عبد�لر�شول �حلروب

هيا حممود عبا�ش تيم

منى رمزي خليل �لزغبيه

هدى ر��شم يو�شف �شلو�دي

يزن حممد حممود �ل�شرميطي

معاذ �حمد حممد عبد  �لفتاح

هبه �شامل حامد �لعليمات

يا�شمني حممد �شوقي �شر�شور

نور بالل م�شطفى علي

هدى �شهيل حممد �لناطور

يو�شف حممد �حمد �خلاليله

كلية العلوم الطبية التطبيقية
تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية

قسم العلوم الطبية المخبرية

�ح�����م�����د ي����ون���������ش ح�������ش���ن �خل������و�ل������ده
���������ش�������ر�ء ح���������ش����ني �����ش����الم����ه ع����ي����اده
�حل�شيني غ�شيه  �شليمان  �ي��اد  ��شيل 
�����ش���ي���ل حم���م���د �ب����ر�ه����ي����م �خ��م��ي�����ش
�ق������ب������ال ف����ل����ي����ح �ر��������ش�������ود �ل����غ����وي����ري
�ك���������رم ع������دن������ان م����و�����ش����ى �خل�����ال�����دي
�ن�������������ش ه����ي����ث����م ط������اه������ر �ب����������و �ل����ع����ز

�آي�������������ه ب������ا�������ش������م ن�������������وري �حل�������م�������ر�ن
ب�����ت�����ول ن�����اي�����ف حم�����م�����ود ف����ري����ح����ات
�ل��زو�ه��ره عجيل  �لرحمن  عبد  بثينه 
ب������������ر�ء ر������ش�����م�����ي �ح������م������د �ل���ع���ف���ي���ف
ب�����������ر�ءه ن���������ش����ال �����ش����الم����ه �ل�������ش���ع���ود
ب����ل����ق����ي���������ش جم�����������اد حم������م������د �ح����م����د
ت�������ش���ن���ي���م حم����م����د ر�ج����������ب �حل����رب����ي

ت�����ش��ن��ي��م حم���م���ود حم���م���د ����ش��م��اع��ي��ل
مت������ار� ط����ه ع���ب���د �ل����ك����رمي �ل��غ��ن��م��ي��ني
ج���و�ه���ر ���ش��ع��ود ي��و���ش��ف �ب����و حم���ارب
ح��ن��ني ع��ب��د �ل��ف��ت��اح حم��م��د �ب���و �شليم
�جل���������و�وده ع���ب���د �هلل  ف����ري����د  د�ل�����ي�����ا 
د�ن����������ه زي����������اد حم�����م�����ود �ل�������ش���ر�ح���ن���ه
�شرف �ب��و  ح�شني  جميل  حممد  د�ن���ه 



270

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

كلية العلوم الطبية التطبيقية
تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية
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دع���������اء �ب�����ر�ه�����ي�����م حم����م����د �ل���ب���ل���وى
دع����������اء ف�����اخ�����ر ����ش���ع���ي���د �ب��������و �����ش���ب���ع
�ل���غ���ري���ر �هلل  ����ش���ي���ف  دن����ي����ا حم����م����د 
دي�����������ن�����������ا ث�����������ائ�����������ر حم���������م���������د ح�����م�����د
�ل���ع���م���رى ����ش���ي���ف �هلل  ر�م�������ا حم���م���د 
رن���������ني ي�����ون�����������ش ت������رك������ي �����ش����ب����اب����ات
روج������ي������ان ����ش���ع���ي���د ����ش���ع���ي���د �ل����ك����ردي
دم��������ري �������ش������ع������ي������د  خ�������ل�������ي�������ل  رمي 
������ش�����اره روح��������ي �ب�����ر�ه�����ي�����م غ��ط��ا���ش��ه
�����ش����اره ي���ا����ش���ر حم����ف����وظ �ب������و ك��رك��ي
�������ش������ايل م������اج������د خ����ل����ي����ل �ب���������و ����ش���ع���د
�����ش����ان����در� ري���ت�������ش���ارد ح���ن���ا م�����ش��رك��ي
����ش���ك���ي���ن���ه ح���������ش����ني ع�����ي�����د �ل���������ش����ب����وع
�����ش����الم����ه ف�������رج �����ش����الم����ه �مل�������ش���اق���ب���ه
������ش�����م�����ر ع������ي������د �ح��������م��������ود ع����ل����ي����م����ات
�����ش����ن����اري ي���و����ش���ف �ب����ر�ه����ي����م حم���رم
�����������ش����������وز�ن ب������ك������ر خ������ل������ف خ�������و�ل�������ده
�ل��ك��رمي �لعنابي ���ش��ريي��ن ه���الل ع��ب��د 
��������ش�������ذى ع������م������ر �ب��������ر�ه��������ي��������م ع������رب
���������ش��������ذى حم��������م��������ود من���������ر �ل���������ش����ي����خ
����ش���ي���م���اء �����ش����الم����ه ع����ل����ي �ل���ع���ج���ال���ني
������ش�����ب�����ا ع������ل������ي حم������م������د �ل������ع������رق������ان

���ش��ه��ي��ب م������ازن �ح���م���د ب���ن���ي  ي��ون�����ش
����ش���ح���ى م����اج����د ح�������ش���ني �ل�������ش���م���ادى
ع���ام���ر حم���م���د �ب����ر�ه����ي����م �ل�����زو�ه�����ره
ع��ب��د�جل��و�د م��اه��ر عبد �جل���و�د بطاح
ع�������ال ج������م������ال حم������م������ود �خل����ط����ي����ب
ع������ل������ي������اء �ح�������م�������د ع������ب������د ع�����و�ج�����ن�����ه
غيد�ء عبد �لفتاح عاطف �لعبد�لالت
غ��������ي��������د�ء وج������ي������ه ط������ال������ب ق����م����ا�����ش
ف���اط���م���ه ���ش��ل��ط��ان حم���م���ود �ل���ع���دوي
ف���������رح �����ش����م����ي����ح �����ش����ل����م����ان �ل����ب����ل����وي
ف����������رح �����ش����م����ري �����ش����ف����ي����ق ����ش���ل���ي���م���ان
ف�������رح حم����م����د ����ش���ل���ي���م���ان �مل���ح���ا����ش���ن���ه
ل���ب���ن���ى �ح�����م�����د حم�����م�����ود �ل����ع����د�رب����ه
�ل����ذوي����ب ع���ي�������ش���ى  �هلل  ع����ب����د  جل�����ني 
ل������������ني زي�������������������اد ع��������ل��������ي م�������ه�������ي�������د�ت
ل����ي����ن����ا ب����ا�����ش����ل حم����م����د �ب��������و ���ش��ع��ي��د
ل�����ي�����ن�����ه غ�������������ش������ان ب������������در �مل�����������ش�����ري
�ل���ف���ري���ج ����ش���ي���ف �هلل حم���م���د  جم�����د 
حم����م����د ع����ل����ي����ان ����ش���ل���ي���م���ان �ل����ف����الح
�لزو�هره �لكرمي  عبد  ها�شم  حممود 
م��������رح خ�����ال�����د �ب������ر�ه������ي������م �ل����ط����وي����ل
م�������رح حم����م����د و�����ش����ف����ي ب����ن����ي م��ن��ي��ه
م�����������رمي ر�ت�������������ب ج�����م�����ي�����ل �حل������م������ود

م��������������رمي ول���������ي���������د �ح���������م���������د ع�����������وده
م���ع���ت�������ش���م خ�����ال�����د ف�����ال�����ح �حل�������ش���ب���ان
م����������الك خ�����ل�����ف م��������ك��������اون �ل������ط������ر�د
م�����ن�����ار �����ش����ن����د م����و�����ش����ى �ل���������ش����و�ل����ق����ه
م������ن������ال خ������ال������د ر���������ش�������د �ل���ع���ل���ي���م���ات
م���ه���ي���ار ع����ري����ف م���ف�������ش���ي ح���ج���ازي���ن
م��������ي حم������م������د �ح�������م�������د �خل�����الي�����ل�����ه
م����������ي حم��������م��������ود ع����������������ادل ح�������م�������د�ن
م���ي�������ش���اء زه������ري ع���ط���ي���ه �حل���ر�ح�������ش���ه
جن����ود ����ش���الم ع��ب��د �ل��ع��زي��ز م�����ش��اع��ده
ن������رم������ني �������ش�����ام�����ه ر�ت�����������ب �ل���غ���ن���ي���م
ن�������غ�������م حم�������م�������د ��������ش�������اب�������ر ف�����رح�����ه
ن�����������������ور حم���������م���������د ع���������ل���������ي زي�����������������اده
ن������وره ن���ا����ش���ر ح�����ش��ن��ي �حل������اج ح�����ش��ن
هبه �شليم �بر�هيم عبد �للطيف �لقرع
ه��������دي��������ل ج��������ه��������اد حم�������م�������د �����ش����ن����ك
ه���������دي���������ل ه�������������اين ح�������������ش������ن �ح�����م�����د
وف����������������اء خ��������ال��������د حم�������م�������د ع�����ل�����ي�����ان
ي�������������ار� ج����������ون ج�������م�������ال �مل���������ش����رب���������ش
�مل����وم����ن����ي حم����م����د  �هلل  ع����ب����د  ي����������ار� 
�لقا�شم �ل�����روؤوف ح��اف��ظ  مي��ن��ى ع��ب��د 
ي�����و������ش�����ف حم�����م�����د �ح������م������د م���و����ش���ى
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د. خالد ربابعه 
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

د. علي �لرد�يده
اأ�ستاذ م�سارك
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ر��������ش������د ك�����م�����ال حم����م����د �جل����ع����ب����اين
�ل�������زغ�������ول ن�����ا������ش�����ر  ول�������ي�������د  رو�ن 

حم�����م�����د �ح������م������د ع�����ل�����ي �ل����ع����م����و�����شل����ي����ن����ا �ح������م������د ح���������ش����ني �ل���������ش����اه����ني
مالك بنت �شعد بن حممد �لقحطاين
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خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

�حمد جبار خلف �لعكيلي

����ش��ر�ء �ب��ر�ه��ي��م حم��م��ود �ب���و ح�شينه
�����ش���ي���ل حم���م���د ف������الح �ل�����ش��ب��ي��ح��ات
�ي�����������ات ي�����و������ش�����ف ������ش�����الم�����ه ����ش���الم���ه

�هلل ح���������������ب���������������ي���������������ب  �ي�������������������������������������������اد 
د�ن��������ه ت���ي�������ش���ري م�������ش���ط���ف���ى �ل���ع�������ش���ود

ع������ب������د�هلل ع����ل����ي حم����م����د �ل����غ����وي����ري
ل����ي����ن����ا �ي�����������اد ع�����������ارف �ب����و�����ش����م����ح����ان
ه����ب����ه ع���������ش����ام م�������ش���ط���ف���ى ����ش���وي���ات
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�ح�����م�����د ����ش���ب���ح���ي غ���������ازي �ل���ع���م���و����ش
�ح������م������د ع�����������ش�����ام �ح������م������د �����ش����اه����ني
�مل�شيحبني ع��ط��ي��وي  مفلح  �خ��ال���ش 
�روى بنت ��شعد بن عبد�خلالق بديوي
������ش����م����اء حم���م���د ����ش���الم���ه �ب������و ل���ب���اد
غزله �بو  ��شماعيل  �شلطان  ��شماعيل 
����ش��م��اع��ي��ل حم��م��د ����ش��م��اع��ي��ل ق��ا���ش��م
�����ش���ي���ل �ب���ر�ه���ي���م خ�����ش��ر �حل�����ش��اي��ك��ه
�مي����������ان حم����م����د ك��������رمي �حل�������ش���ام���ي
�ي�����������ه ف����������������وز�ن حم������م������د �����ش����ر�ي����ع����ه
�أ����ش���ي���د �ح���م���د ����ش��م��اع��ي��ل �ل�����ش��رم��ان
ب����������������ر�ء ع���������������ش�������ام ج������م������ي������ل ن�����وف�����ل
ب���������ش����رى حم����م����د حم�����م�����ود �ل���دب�������ش
ج����ي����ه����ان ت����وف����ي����ق حم����م����د �مل���ع���ن���ون
ح�������م�������زه ع������ل������ي ح�����������ش�����ن �جل������وج������و
ح��ن��ني ع��ب��د �ل���رح���ي���م ك���اي���د خ��ري�����ش��ه
د�ن�����������ا �ن�����������ور �������ش�����ع�����اف �ب���������و غ����و�����ش
ع���ي���د �ب�����������و  د�ود  حم������م������د  دي�������ن�������ا 
رز�ن عبد �ل�شاكر عبد �لر�زق �لكرتي

رغ����د ح�����ش��ام �ل���دي���ن ���ش��ب��ح��ي �ل�����د�ود
رغ���د ع��ب��د �ل��ق��ادر �ح��م��د �ب���و �شاوي�ش
ري����������������ان ب�������ا��������ش�������م ع�������ل�������ي رب������اب������ع������ه
ري������ن������ات������ا ر����������ش��������د حم�����م�����د �ل�����ع�����زه
زي�����������د ي������ا�������ش������ر �ح�������م�������د �����ش����ل����ي����م����ان
�ب����ر�ه����ي����م ���ش��ال��ح زي��������دون ع���ب���د �هلل 
������ش�����ارة ب���������ش����ام ح�������ش���ن �ل����ع����ق����رب����اوي
����ش���ايل ع���ب���د �ل���ف���ت���اح حم���م���ود ���ش��ب��ح
�������ش������ام������ي ع������ي������د ف������ه������د �مل���������ش����اق����ب����ه
������ش�����ح�����ر �����ش����ب����ح����ي ع������ي������د �ل�������زي�������ود
�����ش����رى زه�������ري ع����ب����د �مل����ج����ي����د زغ�����ول
���ش��م��اه��ر حم���م���ود ���ش��ع��ي��د �ل��ع��ج��ال��ني
�����ش����م����ر ������ش�����ام�����ي ن�����ا������ش�����ر رو���������ش�������ده
���ش��ن��د���ش ر�ئ����د ع��ب��د �ل��ف��ت��اح �ب���و �ل��رب
���ش��و�ر حم��م��د ع��ب��د �ل��ف��ت��اح �ب���و ف��ار���ش
�����ش����ه����د ف����ه����م����ي �����ش����ع����ي����د ع�����ب�����د رب�����ه
�شالح �لدين عبد�حلميد يو�شف �بو عرقوب
�����ش����ه����ي����ب حم�����م�����د ح���������ش����ني ح�������ش���ني
������ش�����ي�����اء �����ش����ل����ي����م ي�����و������ش�����ف �ل����ع����ك����ل

ع���������ب���������اده ع������ل������ي حم������م������د �ل�������ده�������ام
ع��������ل��������ي حم��������م��������د �ح����������م����������د ع������اب������د
غ�����دي�����ر خ�����ط�����اب �ع������ي������اده �خل����ط����اب
ف��اط��م��ه ���ش��ام��ر حم��م��د �حل����اج حممد
ف���اط���م���ه ن����اج����ي م�����ش��ط��ف��ى رب���اي���ع���ه
ف���������رح حم�����م�����د �ح������م������د �ل���������ش����و�ب����ك����ه
ف��������رح م������ع������روف ������ش�����ح�����اده ����ش���اه���ني
ل�����ي�����ث �����ش����ع����ي����د ع�������������ارف ع�����ب�����د �هلل
ل��ي��ن��د� ع��ب��د �ل�����ش��الم �ب���ر�ه���ي���م خ��ال��د
حم����م����د خ����ل����ي����ل حم����م����د �ل���ع���م���و����ش
حم�����م�����د ع����ي���������ش����ى ع�����ث�����م�����ان ح����م����اد
�لرمياوي م�شطفى  �حمد  م�شطفى 
�ل��ل��د�وى �ب��ر�ه��ي��م  حم��م��د  م�شطفى 
م�����ي �ب�����ر�ه�����ي�����م �ح�����م�����د �ل����ط����ه����اروه
�ل����دهلل �ب����ر�ه����ي����م ع���ب���د �هلل  ن���ان�������ش���ي 
ن�����ع�����م�����ه م�����ف�����ي�����د م������و�������ش������ى �حل���������اج
ن����ور و�ئ����ل حم��م��د ع���ز �ل���دي���ن ���ش��الح
ه��������ي��������ا خ�������������ش������ر ك���������ام���������ل ع�����������ري�ن
ي�����������������������ار� ع����������م����������ر �ح������������م������������د ف����������رح

روند �شقر عبد �هلل خدرجربى جميل زهدى رد�د
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قسم التغذية السريرية والحميات 

د. �شهاد �بو موي�ش
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س ق�سم

�أ.د. مر�د �حلويل
اأ�ستاذ

د. حممود �أبو غو�ش
اأ�ستاذ م�سارك

د. نرمني �لعو�د
اأ�ستاذ م�ساعد

كلية العلوم الطبية التطبيقية

د. �مني عليمات
اأ�ستاذ م�ساعد

م. ��شالم �ل�شامي
مدر�س م�ساعد
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قسم التغذية السريرية والحميات  كلية العلوم الطبية التطبيقية

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018

�لرحمن �خلطيب ه�������ب�������ه م������������������ازن ح�������������ش������ن������ى ع�����������و�دب��������ر�ءه ����ش���م���ري ح�������ش���ن �ب������و ���ش��ل��ب��اي��همي�ش حممود عبد 
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قسم التغذية السريرية والحميات  كلية العلوم الطبية التطبيقية

�م��������ريه ن����ذي����ر حم����م����د ك����م����ال ع��ل��ي
����ش���اج���ده ف���ه���د حم���م���د �ب�����و ���ش��رح��ان
��������ش�������اره ب�����������ش�����ام حم�����م�����د �ب���������و دب�������ور
�����ش����ج����ى زي����������د ب����������در �ل���������ش����ب����ي����ح����ات
������ش�����ه�����د ع�����ب�����د�جل�����ل�����ي�����ل �ل�����رح�����ب�����ي

ف���اط���م���ه �ب����ر�ه����ي����م حم����م����ود حم��م��د
ف������������رح ب������ك������ر �ح��������م��������د �ل�����ف�����ي�����وم�����ي
ق��م��ر ح��ك��م حم��م��د )زي����د �ل��ك��ي��الين(
م���ي�������ش���اء ط���ال���ب ع���ب���د �ل���ف���ت���اح �ي����وب

ن��������������������ور �جم��������������������د �ل���������ق���������ن���������و�ت���������ي
ن����ور ف���ائ���د م�����ش��ط��ف��ى ج���م���ال ���ش��ال��ح
ن�����ي�����ف�����ني م������و�������ش������ى �ح�������م�������د غ���ن���م���ه
ه��������ال��������ه ج��������م��������ال ع������ل������ي �حل������ب������ايل
ه������دي������ل حم�����م�����د �ح������م������د �ل������دن������ون

خريجو الف�صل الأول 2018 /2019

تقوى مو�شى طه �ل�شيخ  ح�شني

�شهد عارف حممد م�شايخ

�شاره حممد وليد �ملح�شل

غدير جنيب نايف �حل�شن

دميا �حمد �شبحي �بو كويك

�شيماء عمار حممود طه

�شمانثا �شامل �شاكر �لعلم

فاطمه �لزهر�ء �حمد حممد �لق�شاه
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

��شيل �كرم حممود �بو زينه

ر�ما �مين معروف �حمد

�يات زكريا ناجي �خلالدي

رهف �شامر حممد حمد�ن

��شيل ح�شن عبد �جلبار �لنت�شه

رهف خالد عبد�ملجيد حممد ح�شن

�ميان حممد حممود م�شطفى

�شاره عبد �ملهدى يو�شف حجري

�ري��������������ج حم������م������د �ح�������م�������د ������ش�����م�����اره
��������ش������ر�ء �ب�����ر�ه�����ي�����م حم����م����ود زي�������اده
�ي����ن����ا�����ش ع�������ادل �����ش���م���اع���ي���ل �ل��ف��ق��ي��ه
�ي���������ه ح���������ش����ني خ������ال������د �ل���������ش����و�ب����ك����ه
ب�������ت�������ول ن�������اف�������ز �ب�������ر�ه�������ي�������م ����ش���ل���ي���م
ت���������ش����ن����ي����م خ�����ل�����ف حم�����م�����د �ل����ق����ي����ام
ت���������ش����ن����ي����م ف����������������وؤ�د ع����ي���������ش����ى �حل������ج

ج����ن����ى ب����ا�����ش����ل ت�����رك�����ي �ب��������و ع���ا����ش���ي
ح�����ن�����ني ت����ي���������ش����ري ع������زي������ز ع����ب����ي����د�هلل
ح����ي����اه �ح����م����د ����ش���ع���دى �حل��������اج ع��ل��ي
دي����ن����ا ع����م����اد �ل����دي����ن ����ش���اك���ر �ل���ل���ح���ام
�ل�����ع�����ام�����رى حم�����م�����د  ح���������ش����ن  رز�ن 
رغ�����������د ع������ل������ي حم������م������د �ل�����ب�����و�ع�����ن�����ه
رغ���������د ي�����ا������ش�����ر �ح������م������د �ل����ع����و�ي���������ش����ه

�������������ش������������اره ع��������ل��������ي ع��������ط��������ا حم����م����د
�شغرى ح�شني �حمد ح�شني حممد �شرحان
�����ش����ف����اء ع���������و�د ع����ب����د �ل����ف����ت����اح زي���ن���ه
ع��������ري��������ن ج��������م��������ال غ��������ال��������ب ح���������د�د
ف����������������رح زه����������������ري ط����������اه����������ر ع������وك������ل
ف����وزي����ه ع���م���اد ف���خ���ري �حل������اج ����ش��ع��د
�ل���ع���م���ري �هلل  ع����ب����د  ع������دن������ان  لن��������ا 

��شماء يو�شف �شلمان �بو مالل �لبلوي��شر�ء حممد ح�شني �لد�وود
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لن����ا حم��م��د ه����اين ع�����ش��ام �ل��ك��ي��الين
مل�����������ى ري�����������ح�����������ان ح�������������ش������ن ج�����������دوع
م�����������رح ف��������������ادي ج�����م�����ي�����ل �ل������رحم������ي

م����������رمي ح���������ش����ن حم�����م�����د �مل����وم����ن����ي
م�������ه�������ا ف�����ي�����������ش�����ل �������ش������ع������د ع����ي���������ش����ى
ن����ور �ل���ه���دى �ن��ي�����ش م�����ش��ع��د ���ش��ح��اده
ه����ب����ه خ�����ال�����د ������ش����م����اع����ي����ل ����ش���م���ري���ن

ه��ب��ه ن��ا���ش��ر ع��ب��د �حل��ل��ي��م �خل��الي��ل��ه
ه������ي������ا ع�������م�������اد حم�������م�������ود �ل�����دب�����������ش
ي���������ار� ع�������وين حم����م����د �م�������ني ب����اي����وق
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قسم العالج الطبيعي والوظيفي

د.عبد�ملجيد �ملالطي
اأ�ستاذ م�سارك

كلية العلوم الطبية التطبيقية

د.�شعد �لنع�شان 
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س ق�سم

د.هيفاء بطار�شه 
اأ�ستاذ م�ساعد

د.مهند حو�مده
اأ�ستاذ م�ساعد

د.زيد من�شور 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد ما�شي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.م�شطفى �لقي�شي
مدر�س م�ساعد

د.�شادن �لب�شتنجي
مدر�س
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تخ�ص�ص العالج الطبيعي

قسم العالج الطبيعي والوظيفي كلية العلوم الطبية التطبيقية

ب��ي�����ش��ان ع��ب��د �ل��غ��ن��ي ي��و���ش��ف �ل��ع�����ش��ود
ج���������������ود جم���������������دى �������ش������ع������د ق������م������وه
ح����ن����ني ن�����اج�����ي ����ش���ل���ي���م���ان �ل���������ش����امل
زي���ن���ب �����ش����ر�ر �ب���ر�ه���ي���م �ل�����ش��رب��ات��ي

�����ش����ان����دي �ح�����م�����د وه�����ي�����ب ع����ب����د �هلل
����ش���م���اح ت���ي�������ش���ري ف���ي���ا����ش �ب������و رم�����ان
يا�شني �لكرمي ماهر عبد�لكرمي  عبد 

عبري حممد برهان �شدقي �بو �شهري
ق�������ش���ي �ب����ر�ه����ي����م ي���ون�������ش �مل����ه����ري�ت
ن���������ور حم�����م�����د ع����ك����ا�����ش����ه �ل����ب����ي����ط����ار
ه�����دي�����ل م�����اج�����د ح���������ش����ان �ل����ك����رم����ي
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ح�شن فتحي حممد جالل

�شاره خالد عبد�حلافظ م�شايخ

حممد ريا�ش �حمد ذيب

رنيم ب�شري خمي�ش �لعمايره

عا�شم �مني حممد �لناطور

مرح حممد يا�شني �لع�شايله

حمزه عماد �لدين حممد �بو �شنيمه

�ميان جهاد حممود فرج �حمد ف�شل �حمد �ملهلو�ش

�شهيب �حمد �بر�هيم حم�شن

حممد نظمي د�ود حماد

روؤى معني نا�شر هنانده

ل��ي��ن��ا ج����ودت خ��ل��ي��ل �خل��ط��اي��ب��ه

هال �بر�هيم علي �بو زيد
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قسم العالج الطبيعي والوظيفي كلية العلوم الطبية التطبيقية

�ح���م���د حم��م��د �ل�����ش��ي��د غ���ري���ب ح�شن
���������ش�������ر�ء ول�����ي�����د ج����م����ي����ل �ل���ت���م���ي���م���ي
���������ش�������ي�������ل ������ش�����ع�����ي�����د �ح��������م��������د ع����ق����ل
ج�������الل حم���������م���������ود  ول���������ي���������د  �لء 
�مي����������ان ����ش���ع���ي���د �ح�����م�����د ع�����ورت�����اين
�ي����ن����ا�����ش ج����م����ال ح�������ش���ني �ل�����ب�����ري�وى
�ي����������ه ي����ح����ي����ى حم�����م�����د �ل�����ع�����ر�ق�����ن�����ه
ب�������ت�������ول ر���������ش��������اد ع�����ب�����د �حل����������ي ليف
ب���ل���ق���ي�������ش حم�����م�����د ع������زي������ز �حل���ب���ي���ه
ب��������ن��������ان ع������ل������ي ع������ل������ي������ان �ب��������وزي��������د
ب������ه������اء حم�����م�����د ع�����ل�����ي �ل�����زغ�����ريي�����ن
ب����ي����ان �ب�����ر�ه�����ي�����م �����ش����ال����ح �ب����ر�ه����ي����م
ب��������ي��������ان م��������اه��������ر حم������م������د �ح����م����ي����د
ح�������ازم ع���ب���د�مل���ح�������ش���ن �ح����م����د حم��م��د
ح��ل��ي��م��ه �ح���م���د حم���م���د �ب�����و ���ش��ع��ي��ده
د�ن����ي����ه حم����م����ود ي���ا����ش���ني �ل�����زو�ه�����ره
دعاء جمدى عبد �لرحمن �بو �حلالوه

ن���وف���ل �ل�����ع�����زي�����ز  ع����ب����د  �ي����������اد  رز�ن 
�ب����ر������ش ح�������ش���ن  �ل�����ق�����ادر  ع���ب���د  رز�ن 
�خل�����ش��ري ح����م����د�ن  �هلل  ع���ب���د  رز�ن 
رغ�����د ج���م���ال ع���ب���د �ل���رح���م���ن ي��ون�����ش
رودي��������ن��������ا حم�����م�����د ع�����ل�����ي �حل�����������رد�ن
�ل�شعدى �ل��رح��م��ن  عبد  حممد  روؤى 
������ش�����اره ع���ل���ي ح����م����ود �����ش����الح �ل���دي���ن
����ش���اره غ�����ش��ان حم��م��د ع����ادل �ب����و دق��ر
�����ش����اره حم���م���د ����ش���ل���ي���م���ان �ب������و ظ���الم
���ش��ل�����ش��ب��ي��ل خ��ل��ي��ل م���و����ش���ى �ل���رت�ب���ني
����ش���م���ي���ه خ���ل���ف ����ش���ل���ي���م���ان �ل���غ���ل���ي���الت
�����ش����اه����ني ����ش���ل���ي���م ع����ل����ي �ل�������زو�ه�������ره
����ش���ح���ى م�����وؤي�����د ج����م����ال �ل��ب��ل��ب��ي�����ش��ي
ع������ام������ر م���������ش����ل����ح حم�����م�����د م�������ش���ل���ح
ع��������������ب��������������د�هلل ع����������ل����������ي �مل������ح������ي������م������د
ع��������م��������ار حم������م������د ن��������اي��������ف �ل����ع����ج����ل
ليف ع�����������ل�����������ي  ح�������������������ش���������ن  ع�����������م�����������ر 

ع���م���ر�ن م��ث��ق��ال ع��ب��د �هلل �مل��ح��ا���ش��ن��ه
ل�����ي�����ل�����ى م������������������رو�ن حم������م������د ع���������وده
جمدي جمال عبد �لكرمي �حلرفو�ش
حم��م��د �ب���ر�ه���ي���م خ��ل��ي��ل ���ش��ي��د �ح��م��د
حم�����م�����د ج������م������ال �����ش����ل����ي����م �حل�����م�����وز
حم����م����د ح������م������د�ن حم����م����د ح����م����د�ن
حممد حممود عبد �حلميد عبد �حلميد
م��������رح حم�����م�����ود �����ش����اف����ع �ب��������و دخ������ان
م����������الك �جم����������د حم�����م�����د �مل����وم����ن����ي
م������ن������اره ع����م����ر ح���������ش����ني �ل���ع���ل���ي���م���ات
�لتميمي عثمان  حممد  �ي��ه��اب  م��وؤي��د 
�لبات�شاوي�ش �ل���روؤوف  عبد  خالد  ن��ور 
ه��اج��ر ع��دن��ان ع��ب��د �ل��رح��م��ن ح�شني
ق�����ع�����د�ن �ح������م������د  م������اه������ر  �هلل  ه�����ب�����ة 
ه�������������������دى ف������������اي������������ز رج�������������������ا ز�ي��������������د
ه���������ي���������ا ع�������������دن�������������ان حم���������م���������د غ�����ن
ي������زي������د ������ش�����ف�����ي�����ان ح���������ش����ن دح�����ب�����ور
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م���ن�������ش���ور حم�����م�����د  ع�����������ش�����ام  روؤى 
�لكرمي �لطموين �بر�هيم عبد   �شناء 

ف�������ري�������ده �ح������م������د ح���������ش����ن �ل����زع����ب����ي
م�������رمي �ب�����ر�ه�����ي�����م حم����م����د �ل���وح�������ش

م���ي�������ش���اء حم�����م�����ود م����و�����ش����ى ع���م���ان���ه
ي�����و������ش�����ف ج�����������و�د ع���������زت �جل���������ولين

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص العالج الوظيفي

كلية العلوم الطبية التطبيقيةقسم العالج الطبيعي والوظيفي
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ندى بنت عبد�هلل بن �شعدي �حلارثي

تخ�ص�ص العالج الوظيفي

كلية العلوم الطبية التطبيقيةقسم العالج الطبيعي والوظيفي

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص العالج الوظيفي

كلية العلوم الطبية التطبيقيةقسم العالج الطبيعي والوظيفي

�باء هاين حممد �بو غريب

��شيل جمدى حممد �بو جلود

�يه حممد ر��شد �لكيال

�شهيب حممود حممد �لعمايره

��شالم خ�شر ح�شن وهبه

�ينا�ش جمال �حمد �شالح

رغد عدنان �حمد �بو عوده

غزل �شالح م�شطفى عوده

�ريج علي �شليمان �شليمان

�مل عامر �شافعي �لنت�شه

بتول يو�شف عبد�لعزيز �ل�شمر

�شياء نايف يو�شف �للو�ما

�ينا�ش حممود �شليم �حلباب�شه

�شهد �مين �شعبان �لزين

فر��ش حممد �شعيد �لعمايره
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تخ�ص�ص العالج الوظيفي

كلية العلوم الطبية التطبيقيةقسم العالج الطبيعي والوظيفي

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

يا�شمني �شالح علي عبا�شلينا لوؤى حممد زهري �لقريب يزيد ح�شني عبد �ل�شرخيهبه حممد م�شعود �بو خليفه

ح�����ش��ن ب��ن ع��ل��ي ب��ن ح�����ش��ن ب��ن �شالح
������ش����ت����ي ع������ث������م������ان  ع������اي�������������ش  رو�ن 

م�������ن�������ى �ي�����������������اد ������ش�����ب�����ح�����ي م����ل����ح����مرو�شن بنت ح�شني بن عبد�هلل عبد�حلق
ن��رج�����ش رم����زى حم��م��د خ��ال��د كنعان



خريجو الماجستير

تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية
خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

م���������ي حم�������م�������ود حم������م������د �ل�����ع�����ج�����ل�����وين�������ش������ح������ى حم���������م���������ود م�������و��������ش�������ى ع����ي����د
�ي����ه حم��م��د ع�����ز�م زه����ري �ل��ط��ي��ل��وين

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

�ح�����م�����د حم����م����د �ب�����ر�ه�����ي�����م ����ش���الح

ق�������ت�������اده ر���������ش�������د �����ش����ع����ي����د �����ش����ه����و�ن

كلية العلوم الطبية التطبيقية

288



كلية الموارد 
الطبيعية والبيئة
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كلية الموارد الطبيعية والبيئة

�أ.د. فايز يعقوب �ل�سيد �أحمد
عميد الكلية

د. �حمد  �حلموري
م�ساعد العميد

�أ.د. علي �لناقة
نائب العميد
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كلية الموارد الطبيعية والبيئة

النبذة:
�لعلمية  �ملو�رد �لطبيعية و�لبيئة يف منت�سف عام 2003 مبقر �جلامعة لتهتم باملجاالت  �إن�ساء كلية  مت 
�الأكادميية �ملتعددة و�لبحوث �لعلمية لتطوير وحماية �ملو�رد �لطبيعية و�لبيئة. وكانت ن�ساأة �لكلية يف 
"معهد �الأر��سي و�ملياه و�لبيئة".  ويتطلع هذ� �لتطور  بد�ية �لعام 1999 هي تطوٌر للمن�ساأة �لقدمية 
�إىل تفعيل دور �جلامعة يف �ملجاالت �ملتعلقة بالرثو�ت �لطبيعية و�الأر��سي و�ملياه و�لبيئة خلدمة �ململكة 
�مل�سادر  حماية  على  �ل�سبل  وبكل  متو��سل  وب�سكل  �لكلية  وت�سعى  خ�سو�ساً.   �ملحلية  و�ملناطق  عموماً 
�لطبيعية و�لبيئية يف �الأردن من خالل �جر�ء �لبحوث وتخريج طلبة موؤهلني للتعامل مع هذه �مل�سادر 
ب�سكل م�ستد�م ودون �الإخالل بالنظام �لبيئي ومكوناته. وترتكز ر�سالة �لكلية يف تعزيز م�ساركة �جلامعة 
�ملو�رد  و��ستد�مة  باإد�رة  و�ملتعلقة  و�ملائية  و�ل�سناعية  و�لزر�عية  �جليولوجية  �لق�سايا  يف  �لها�سمية 
�لعلمية  �لبحوث  �إجر�ء  وجه �خل�سو�ص من خالل  على  �ملحلي  �ملجتمع  تهم  و�لتي  و�لبيئة  �لطبيعية 
�سوف  و�لتي  �لبيئية،  �مل�سكالت  حل  يف  ت�ساهم  �لتي  �ل�سرورية  �ملعلومات  و��ستخد�م  وتقييم  وتطوير 

ت�ساعد يف �لتنمية �مل�ستد�مة و�ملحافظة على �ملو�رد �لطبيعية و�حلد من م�سادر �لتلوث.
�إد�رة  �إد�رة �الأر��سي و�لبيئة ، وق�سم  وت�سم �لكلية �الق�سام �لتالية: ق�سم علوم �الأر�ص و�لبيئة ، وق�سم 

�ملياه و�لبيئة.

أهداف الكلية:
تتلخ�ص مهام �لكلية من خالل �أق�سامها مبا يلي:

• موؤهلني يف جماالت 	 الإعد�د  �لعليا  و�لدر��سات  �لبكالوريو�ص  م�ستوى  على  متكاملة  �أكادميية  بر�مج  بناء 
�ملحلي  �ملجتمع  �حتياجات  ملو�كبة  و�لبيئة  �ملياه  و�إد�رة  و�لبيئة  �الأر��سي  و�إد�رة  �لتطبيقية  �جليولوجيا 

و�لعربي و�لعاملي..
• كافة 	 يف  للعمل  �لطبيعية  �ملو�رد  وتنمية  و�إد�رة  �لتخطيط  جماالت  يف  �ملتميزة  �لعلمية  �لكو�در  �إعد�د 

�لقطاعات و�ملوؤ�س�سات و�جلمعيات و�ملر�كز �لبحثية و�لتعليمية و�ال�ست�سارية.
• رفد �ل�سوق �ملحلي و�لعربي بكفاء�ت متخ�س�سة قادرة على ��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة لتحليل وتف�سري 	

�لبيانات و�ملعلومات �جليولوجية و�لزر�عية و�لبيئية و�ملائية.
• �إجر�ء �لبحوث وتقدمي �خلدمات �لعلمية �لتطبيقية يف جماالت حماية �لبيئة و��ست�سالح �الأر��سي �جلافة 	

�مليد�نية ودر��سات مو�قع  �ملائية و�مل�سوحات  �ملو�رد �لطبيعية و�إد�رة �مل�سادر  ومكافحة �لت�سحر و��ستثمار 
�لبيئية  �ل�سياحة  مو�قع  وتطوير  و�كت�ساف  �ملتجددة  وغري  �ملتجددة  �لطاقة  م�سادر  و��ستك�ساف  �ل�سدود 

و�جليولوجية.
• �لربط بني �ملجاالت �لعلمية �ملتعددة و�ملتد�خلة من خالل تطوير بر�مج علمية م�سرتكة بني تخ�س�سات 	

�لكلية و�لكليات �لعلمية �الأخرى. 
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• تنمية �ملهار�ت و�لقدر�ت �الأ�سا�سية �لتي يتطلبها �لد�ر�سون يف جماالت �لبيئة و�لزر�عة و�ملياه و�جليولوجيا 	
با�ستخد�م �لتقنيات �حلديثة.

• �لتعامل مع �ملوؤ�س�سات �حلكومية وغري �حلكومية من �أجل حتديد وحل �مل�ساكل �لبيئية.	
• خدمة �ملجتمع �ملحلي من خالل �إقامة ور�سات �لعلم و�لتدريب على �ال�ستعمال �الأمثل للمو�رد �لطبيعية.	

كلية الموارد الطبيعية والبيئة

جمل�س الكلية

�أ.د. فايز يعقوب �ل�سيد �أحمد
عميد الكلية

�أ.د. علي �لناقة
نائب العميد

د. �حمد عبد �لنبي �حلموري
م�ساعد العميد 

د. حممد �إبر�هيم �لقنة
رئي�س ق�سم اإدارة الأرا�سي والبيئة

د. خالد بني ملحم
رئي�س ق�سم اإدارة املياه والبيئة

د. فاتن �ل�سليتي
رئي�س ق�سم علوم الأر�س والبيئة

�أ.د. عيد �لطرزي
ممثل ق�سم علوم الأر�س والبيئة 

د. �سياء �لرو�سان
ممثل ق�سم اإدارة املياه والبيئة

د. �سلمان �لكوفحي
ق�سم اإدارة الأرا�سي والبيئة / امني ال�سر

م�شريف املختربات

الكوادر الفنية واالدارية

طارق �لب�سيتي 
ر�سيد عود�ت 

رمي �ل�سعيبي  

وفاء �لعرقان 
هناء �لنونة 

�ينا�ص �ل�سحيم 

مي�ص �لظاهر 
عمر�ن �بو مر�سد 
�لي�سار �لزو�هرة 

ر�ئد �خلاليله
خالد �إدهيثم 

ر�نية �سالح 
فادية �لعو�بده 
�لهام �خلو�لدة 

�سهى �لطنيب 
رمزي �خلو�لده 
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د. فاتن م�سطفى �ل�سليتي
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم علوم االرض والبيئة

�أ.د. �أحمد �ملالعبة
اأ�ستاذ 

�أ.د. عي�سى  خملوف
اأ�ستاذ

�أ.د. عيد �لطرزي
اأ�ستاذ

�أ.د. فايز �أحمد
اأ�ستاذ

كلية الموارد الطبيعية والبيئة

د. م�سدوق �لتاج
اأ�ستاذ م�سارك 
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قسم علوم االرض والبيئة

م. جعفر �أبورجب
مدر�س

م. خالد �لزو�هرة 
مدر�س م�ساعد

د. قاهر �لقا�سي
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. خليل خ�سر
اأ�ستاذ م�سارك 

كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة

قسم علوم االرض والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018

�ح�������م�������د ع�������اي�������د ف����������رج �خل��������و�ل��������دة
�ل���ع���ن���ود ع�����ارف ���س��ل��م��ان �ل��روي�����س��ان
ج����ه����اد ن�������س���ر م�������س���ع���ود �ب�����و ق���دي���رى
�����س����ع����ي����د ع�����ل�����ي �����س����ع����ي����د ع�����ب�����د �هلل
���س��ل�����س��ب��ي��ل حم���م���د ن������ورى �ل��ق��وي�����س��م

ع�������������الء ������س�����ل�����ي�����م�����ان ح�������م�������د ع����ط����ا 
ق���������س����ي حم����م����د ������س�����امل �مل�������س���اع���ي���د
ق������ي�������������ص ع�������ل�������ي ع�����������������و�د �حل�������م�������اد
ل����ي����ن����ا ف������رح������ان ن�����ه�����ار �حل����ر�ف���������س����ه
�ل��دوي��ري �ل���رز�ق حممد  حممد عبد 
حم�����م�����د ف�������ار��������ص حم�����م�����د �ل����ك����اي����د

حم����م����د ن���ب���ي���ل �ب�����ر�ه�����ي�����م ح�������س���ون���ه
�لزيود حمي�سن  �لرحمن  عبد  م��الك 
م�����ي م���ط���ل���ق ����س���ل���ي���م���ان �ل����ه����و�و�����س����ه
ن������ور ع���ب���د �حل������ي ح�������س���ني �حل��ج��ي��ج
وع��د حم��م��ود عبد �ل��ع��زي��ز �جل��ري��رى

هديل علي م�سطفى خبا�ص
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تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة

قسم علوم االرض والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

خريجو الف�صل الأول 2018 /2019

�ماين عامر �سالح ن�سار�حمد ح�سني ح�سن مقد�دى

�أيه علي حممد �بو ندى عال نادر ح�سني عبد �هلل�و�ساف م�سطفى عي�سى طبا�سه

�ب������ت������ه������ال حم�����م�����د �ح������م������د ق����ا�����س����م
�����س���ي���ل حم���م���د م�����س��ط��ف��ى ���س��ل��م��ون��ه
��������س������ي������ل و�ئ���������������ل ك��������م��������ال ع����اي���������ص
ج����اب����ر �ب���������و  ح���������س����ني  خ������ال������د  �آالء 

ب������ي������ان حم�����م�����د ر������س�����ي�����د ����س���ل���ي���م���ان
ب�������ي�������ان م��������������ر�د ع��������������ادل �ل���������س����اط����ر
د�ن���������������ه ح�������������س������ان �ح��������م��������د حم���م���د
د�ن���������ي���������ا ع��������م��������اد �ح��������م��������د ي����ون���������ص
ر�����س����ي����ه حم����م����د �����س����ع����ود �ل�������س���ب���ل���ي

�����س����م����ا حم�����م�����د �����س����ل����ي����م �مل�������س���اع���ف���ه
جم�����د خ����ال����د �ح����م����د �ب�������و �ل�������س���ع���ود
م���������رح �����س����م����ري ف����ت����ح����ي ق���ط���ي�������س���ات
ه�����������س�����ام م���������������رو�ن ف������اي������ز �����س���ع���ي���د
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تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة

قسم علوم االرض والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

�مل عبد�للطيف عبد�حلميد �بو جوده

رو�ن ر�فت وحيد دغل�ص

كرميه با�سم يو�سف �بو دوله

رز�ن عادل حممد عفانه

عبري �حمد علي و�سا�ص

مروه جمال �سحاده ذياب

ر�ما عطا �هلل ��سماعيل �لعو�سات

زبيده عز�م م�سطفى عوده

مرح هاين يو�سف �خلز�عله

��سماء �حمد خلف �حلر�ح�سه ��سيل جعفر عيد �سربه�باء �بر�هيم قا�سم �لدر�غمه

رهف عاطف �سليم �سامل

عبري يحيى عي�سى �لعد�ربه

مالك �سالمه �حمد �لقريناوى
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تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة

قسم علوم االرض والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

هيا حممود فوؤ�د �ملنفلوطيملك �مين �حمد �حلاج يا�سمني جهاد حممود جربهديل حممود �سالح �لبازي

������س����ر�ء م��و���س��ى ���س��ل��ي��م��ان �ب����و �دع��ي��ج
������س����الم �����س���ام���ه م����ب����ارك �ل�����س��م��اي��ل��ه
������س����م����اء ي���ا����س���ر ع���اي�������ص �ب������و ����س���ارب
�مي�����������ان ن�����������س�����ال وج������ي������ه �����س����رح����ان
�أن�����ه�����ار ح�����س��ني حم���م���ود �ل�������س���ق���ري�ت

ب��ل��ق��ي�����ص ب��ا���س��م ع��ب��د �مل��ج��ي��د خ�سري
رغ����������ده حم����م����د ����س���ل���ي���م �مل�������س���اع���ف���ه
�خلاليله �ل��ك��رمي  ع��ب��د  تي�سري  ���س��ن��اء 
���س��ن��د���ص �ح��م��د حم��م��د �ل�����س��ي��د �حمد
����س���ي���م���اء حم���م���د �����س����ع����د�ت ج���ام���و����ص
�����س����ف����اء ع����م����ر م���ف���ل���ح �حل���م���ي���دي���ني

ع���������دي خ������ال������د ع�����������وده �ل�����������س�����ر�دق�����ه
م������اأم������ون حم���م���د ع��������وده ع���ب���ي���د �هلل
م����الك م�����س��ط��ف��ى ح���م���د�ن م�����س��اق��ب��ه
ن��������اه��������د ع������م������ر ع������ل������ي �ل�����ن�����م�����ري�����ن
ي��������زن حم����م����د حم�����م�����ود �ل�����رو������س�����ان
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قسم إدارة المياه والبيئة

د. حممود �أبو �للنب
اأ�ستاذ م�سارك 

د. �سياء �لرو�سان
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ب�سام مريان
اأ�ستاذ م�سارك

م. حممد جابر 
مدر�س م�ساعد

كلية الموارد الطبيعية والبيئة

د. خالد بني ملحم
اأ�ستاذ م�ساعد  / رئي�س الق�سم

د. �سالح �لدين جرب
اأ�ستاذ م�سارك 

�أ. د. علي �لناقة
اأ�ستاذ 
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خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص اإدارة املياه والبيئة

قسم إدارة المياه والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

�ل����ع����ن����ود ر�ك���������ان حم���م���د �ل�������س���وب���ك���ي
دع�������������اء حم�����م�����د خ�����ل�����ف �ل�����ع�����ب�����ادي

فاطمه �لزهر�ء عبد �لوهاب خليل �ل�سي�ساينع����م����ر ع������دن������ان ج���م���ي���ل �ل�������س���م���اي���ل���ه
�خل�سريى �للطيف  عبد  مهند  هناء 

�حمد عبد �لروؤوف عبد �لرحمن �ل�سرع
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خريجو الف�صل الأول 2018 /2019
تخ�ص�ص اإدارة املياه والبيئة

قسم إدارة المياه والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

غيد�ء عبد �ملهدي فالح �ملعايعهر�مي عو�د عقله �لزبون روؤى �جمد �سعد �لفقري

ثامر خالد حممود �لعمايره �أي�سر حممد ��سماعيل �لرب�ك

�ميان حممود حمد �ملحا�سنه�بر�ر يحيى ح�سني �بو �ل�سعود

دعاء حممد عبد �حلميد ��سبيح

حممد �ساكر علي عالوي

�����س���م���اء ر������س�����و�ن ����س���ل���م���ان �مل�����س��اق��ب��ه
ح�����س��ن �حل���ل���ي���م  ع���ب���د  ح���ل���م���ي  رز�ن 

�ل�سرفاء �ح��م��د  عيد  حممد  م���ن���ار ع��ل��ي ع��ب��د �ل���رح���م���ن �حل��ج��وج�سليمان 
ه���������دي���������ل ذي�����������������اب رج��������������ا ع�����ث�����م�����ان
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص اإدارة املياه والبيئة

قسم إدارة المياه والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

فرح حممد حممود �لزيود�ساره م�سطفى ح�سني �بو ديه

تيماء نايف غ�سبان �لدهام�سه��سجان حممد مو�سى �لبناء

رو�ن خالد �حمد ��سعد زغلولد�نيه زياد حممود عي�سى عبد�لرحمن ذكريات ن�سر �هلل حم�سن �مل�ساقبه

حممد عادل حممد �لدردي�سيعال ماجد �حمد �ريال

ح����م����زه �ح����م����د حم����م����ود �ب�����و خ����ري�ن
����س���ج���ى ع������دن������ان ������س�����الم �ب����وم����ف����رج

���س��ه��ي��ب م����اج����د ع����دن����ان �حل��م�����س��ي
ع������م������ار حم�����م�����د ح�����م�����د �خل�������و�ل�������ده
حممد ��سماعيل عبد �لقادر �بو حرب

م���ه���دي ع�����ادل ع��ب��د �ل��ل��ط��ي��ف �جل���دع
ه��������ب��������ه ع��������ل��������ي حم��������م��������د زي����������������د�ن
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قسم إدارة االراضي والبيئة

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

د. خلود  م�سعل
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حممد  �سالحات
اأ�ستاذ م�سارك 

د. جو�ن عبيني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �حمد �حلموري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سلمان �لكوفحي
اأ�ستاذ م�ساعد

م. �سريين �بو �سمري
مدر�س م�ساعد

كلية الموارد الطبيعية والبيئة

د. فاخر �لعكور
اأ�ستاذ م�سارك 
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قسم إدارة االراضي والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص ادارة الرا�صي واملياه

�ح���م���د ع���ل���ي ع���ب���د�ل���رح���م���ن �مل��وم��ن��ي
�أ����س���ي���ل �ح���م���د حم���م���ود �ب����و ���س��اوي�����ص
�ل���ع�������س���ي���ب���ات حم����م����د  ن����ع����ي����م  رد�ح 
ره�����������������ام ه�������������اين حم�������م�������د ن�����ا������س�����ر
�����س����اج����ده ������س����ام����ه ح�������س���ني �حل������روب

���س��ف��ا ع��ب��د �ل��غ��اف��ر ع��ل��ي ع��ب��د �ل����ر�زق
�لعر�ي�سي �سهيب حممد جنيب عو�د 
ع�����ام�����ر م����ن����ري ج����م����ي����ل �ب��������و ع���ذي���ة
ع���الء ع���دن���ان ع��ب��د �مل���ه���دى �مل��ع��اي��ط��ة

ع�������م�������ر ه��������������اين حم�������م�������د م�����و������س�����ى
م��������ع��������اذ حم��������م��������ود خ��������ال��������د ث�����ام�����ر
ن������������������و�ل ع������ف������ي������ف رج��������������ا �ل�����ع�����ل�����ي
ه����دي����ل ف�����ار������ص ����س���ل���ي���م �ب�������و ف����ار�����ص
ه����م����ام ي���و����س���ف حم���م���د �ل�������س���دي���ف���ات

رمي في�سل خلف �لبلو�ص
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قسم إدارة االراضي والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

خريجو الف�صل الأول 2018 /2019
تخ�ص�ص ادارة الرا�صي واملياه

بيان �سالمه �حمد �سمرين ر�يه فار�ص عبد �لكرمي �ل�سخانبه�الآء �دري�ص �سليمان �لعوي�سي

�ب�����ر�ه�����ي�����م حم����م����د من������ر ����س���دي���ف���ات
�ل�������زو�ه�������ره �����س����الم����ه  ج�����ه�����اد  �الء 
�ي�����������س�����ر ع�������������ادل م�������اج�������د غ�����ر�ي�����ب�����ه
ب��������ت��������ول م�����ف�����ل�����ح حم������م������د �ل����ع����ل����ي

ث�����������ائ�����������ر �ي���������������������اد ع���������������������و�د ع�������������و�د
دي�����اال �ب���ر�ه���ي���م حم���م���ود �ب����و ح��اك��م��ه
رن��������������اد ح�������������س������ام �ح�������م�������د �ل���������س����ي����د
�������س������اج������ده �ح������م������د خ����ل����ي����ل �ل�����ع�����زه
�����س����ل����ط����ان ع����ل����ي ع�����ب�����ود �ل����غ����وي����رى

ح���م���د�ن م����اج����د  ع���ب���د �هلل  ف���اط���م���ه 
م�����������روى �ح������م������د �����س����ل����ي����م �ب���������و ك���ف
م���ل���ك حم���م���د ه�����اين ����س���ري���ف ���س��ل��ب��ي
م������ي�������������ص ه�������ا��������س�������م ح�������م�������د ب���������س����ري

ن�سيبه �سالح اليف �لعجولني�سهد �ياد لطفي عوده �هلل يا�سمني ح�سني عارف هارونمنال نعمان عبد�للطيف �ال�سقر
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قسم إدارة االراضي والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص ادارة الرا�صي واملياه

�حمد فوؤ�د �حمد غنيم

حال حممد �سليمان عبد�لعزيز خلفه

�سجى توفيق حم�سن عبد�حلافظ

رو�ن خالد ح�سني �لعفيف

فيولة عماد �سامي �سليمان

متام حممد �سليمان �للبابده��سيل عاكف زكي �لعمر بي�سان جميل خلف عليمات

رهف حممد كامل �بو هره

�سو�سن �مين ربحي قفي�سه

�ساره خليل عبد �ملجيد خالوي

ملى من�سور عو�د �لفو�ز
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قسم إدارة االراضي والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص ادارة الرا�صي واملياه

هيا ر�ئد حممد �لقا�سين�سيبه كامل �سليمان �لهو�مله و�سام حممد حممد قر�قي�صهبه خالد عبد�لرحمن عبد�لرحمن

ف���ن�������ص �ب�����������و  ف������ه������د  ن������ا�������س������ر  �الء 
�أي��������������ه ك�������ام�������ل ح�����������س�����ن ع������ب������د �هلل
ج��ع��ف��ر حم���م���ود �ح���م���د �ب���و�رب���ي���ح���ه
رب��������ى خ����ل����ي����ل ح���������س����ن �ل������در�وي�������������ص

رح����م����ه ي����و�����س����ف �ح����م����د �ل�������س���وب���ك���ي
ع�����ل�����وى دروي�����������������������ص  ع������م������ر  رو�ء 
�سيف �لدين عبد �لنا�سر علي �لز�مل
���س��ه��د ���س��ل��ي��م��ان ����س���ه���اب �ل�����س��خ��ان��ب��ه

عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن حنيحن
ع���م���ر ����س���ل���ي���م���ان ف�����رح�����ات �ب������و ز�ي�����د
م�����������ر�م ب���������الل ح����ل����م����ي �ب���������و ج����اب����ر
ه�������دي�������ل زك��������ري��������ا حم������م������د �����س����م����ور
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خريجو الماجستيرخريجو الماجستير كلية الموارد الطبيعية والبيئةكلية الموارد الطبيعية والبيئة
تخ�ص�ص اجليولوجيا التطبيقية

ب���������ي�������������������س���������ان ح�������������������س���������ن ع�����������ل�����������ي ح�������������س������ني

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

خريجو الف�صل الأول 2018 /2019

الن�������ا ب���������س����ام ح�������س���ن �ل����ف����ري����ح����ات

�ي���������ه ع�����ب�����د �ل�����رح�����م�����ن �ح������م������د �مل�������س���ي���ع���دي���ن
ف��������������رح حم���������م���������ود م�������و��������س�������ى و��������س�������اح�آي����������������ه م�������������������رو�ن ن��������اي��������ف �����س����ل����ي����م����ان

�ح�������م�������د �رف��������ي��������ع ح������م������د �ب�����ودخ�����ي�����ن�����ه
�ن������ت������ظ������ار ع�����ل�����ي �������س������امل �ل���������س����خ����ات����ره

ع����ري����ن �����س����الح �ل����دي����ن �����س����ربى ���س��رف
ف��������ار���������ص ف������ي������ا�������ص ك�������ام�������ل �ل���������س����اي����ب

تخ�ص�ص التغريات املناخية وا�صتدامة الرا�صي اجلافة



كلية
الملكة رانيا 

للسياحة والتراث
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كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

الدكتور فادي بلعاوي
عميد الكلية

الدكتور اإياد امل�صري
م�شاعد العميد لل�ش�ؤون الإدارية

الدكتور فرا�س عالونة 
م�شاعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية 
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كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

النبذة:
الأثرية  املواقع  على  باحلفاظ  امل�صاركة  يف  اجلامعة  ا�صرتاتيجية  �صمن  1999م  عام  الكلية  اإن�صاء  مت 

والرتاثية وال�صياحية التي تزخر بها اململكة، وي�صم الكلية ثالثة اأق�صام هي:
• ق�صم ال�صياحة امل�صتدامــــــة.	
• ق�صم اإدارة املوارد الرتاثية.	
• ق�صم املحافظة على الآثار.	

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
الرتاثية  املوارد  اإدارة  ال�صياحية،  الإدارة  التالية:  التخ�ص�صات  يف  البكالوريو�س  درجة  الكلية  متنح 

واملتاحف، علم املحافظة على الآثار.
كما متنح درجة املاج�صتري يف تخ�ص�س اآثار احل�صارات العربية القدمية.

أهداف الكلية:
• التاأكيد على 	 ال�صياحية وتعزيزها كم�صدر دخل مع  التنمية  واعية ب�صرورة  تاأهيل كوادر وكفاءات 

�صالمة املواقع واملكت�صفات الأثرية وحمايتها و�صيانتها واإدارتها اإدارة �صليمة.
• اإجراء امل�صوحات والتنقيبات الأثرية والدرا�صات ال�صت�صارية يف جمال ال�صياحة والآثار والرتاث.	
• اإن�صاء قواعد بيانات اإلكرتونية يف جمال ال�صياحة والآثار والرتاث.	
• اإن�صاء متحف للرتاث احل�صاري والطبيعي يف حمافظة الزرقــــــــــــــاء.	

المختبرات والتجهيزات:
ت�صم الكلية العديد من املختربات والتجهيزات احلديثة، ومن اأبرزها: خمترب علم املحافظة على الآثار، 
الأثرية،  التنقيبات  وخمترب  الآثار،  يف  بعد  عن  ال�صت�صعار  وخمترب  الأثرية،  املعلومات  نظم  وخمترب 

وخمترب الت�صوير الفوتوغرايف، وخمترب امل�صح الأثري.
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جمل�س الكلية

امل�صري اإياد  	•الدكتور 
م�شاعد العميد لل�ش�ؤون الإدارية
	•الدكتور فرا�س عالونة

رئي�س ق�شم املحافظة على الآثار/ م�شاعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية 
الرو�صان 	•الدكتور رمزي 
رئي�س ق�شم ال�شياحة امل�شتدامة
العزاوي رائد  	•الدكتور 

رئي�س ق�شم اإدارة امل�ارد الرتاثية واملتاحف
الزعبي الدكتور مهدي  	•الأ�صتاذ 

ممثل ق�شم اإدارة امل�ارد الرتاثية

	•الدكتور بالل خري�صات
ممثل ق�شم املحافظة على الآثار

العجلوين 	•الدكتور فردو�س 
ممثل ق�شم ال�شياحة امل�شتدامة

الرزاق عربيات الدكتور عبد  	•عطوفة 
مدير عام هيئة تن�شيط ال�شياحة / ممثل املجتمع املحلي

اإيهاب عمارين املهند�س  	•عطوفة 
مدير عام متحف الأردن / ممثل املجتمع املحلي

	•ال�صيد حلمي اخلوالده
اأمني �شر املجل�س

فنيو وم�شرفو املختربات
م. اأ�صيل اجلعربي

بلعاوي 	•الدكتور فادي 
عميد الكلية / رئي�شًا

االداريون
حلمي اخلوالدة
منرية امل�صاقبه

�صذى حمداننهى العطيات
اأ�صامة اجلالد

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
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قسم السياحة المستدامة

اأ.د. �صلطان املعاين
اأ�شتاذ

د. اإياد امل�صري
اأ�شتاذ م�شارك

د. نرمني خ�صاونة
حما�شر متفرغ براتب اأ�شتاذ م�شاعد

د. رمزي الرو�صان
اأ�شتاذ م�شاعد / رئي�س الق�شم

د. خالد دغل�س
اأ�شتاذ م�شارك / اإجازة دون راتب

د. مرينا م�صطفى
اأ�شتاذ م�شارك

اأ.د. ح�صني القدرة
اأ�شتاذ

د. مالك بـــــــــــدر
اأ�شتاذ م�شاعد

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

د. فردو�س العجلوين
اأ�شتاذ م�شارك
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تخ�س�ص الإدارة ال�سياحية

قسم السياحة المستدامةكلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

خريجو الف�سل ال�سيفي 2017 / 2018

ا�ــــصــــامــــه حمــــمــــد لـــطـــفـــي احلــــــــواري
ا�ــــــصــــــيــــــل حمــــــمــــــد عـــــــــــزت الـــــدبـــــ�ـــــس
اميــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــازن �ـــــــصـــــــالـــــــح بـــــــدر
ـــــدقـــــي حـــــمـــــدان ـــــام �ـــــص ـــــص ـــــ� بــــــــــــراء ب
�ـــصـــيـــف اهلل اجلـــبـــور را�ــــصــــد �ـــصـــايـــل 
هــنــانــده علي"  "حممد  احـــمـــد  رنــــد 

رهـــــــــــــام حمــــــمــــــد �ــــــصــــــالــــــح الــــ�ــــصــــلــــع
�ـــصـــامـــيـــه ابــــــــــو  ـــــي  عـــــل خــــــالــــــد  رمي 
�ـــصـــاره طــــالل حمــمــد جـــمـــال �ــصــاهــني
الفاخوري حممد  الــكــرمي  عبد  �ــصــاره 
الرفاعي الرحمن  عبد  يو�صف  �ــصــاره 
�ـــصـــامـــر فـــخـــري حمـــمـــود ابـــــو �ــصــعــيــد
�ــصــيــمــاء غـــ�ـــصـــان حـــمـــدى ابـــــو مــ�ــصــلــم

عــــيــــ�ــــصــــى �ـــــصـــــامـــــي عــــيــــ�ــــصــــى حــــنــــون
حمـــــمـــــد عـــــــــــادل عـــــــــــواد الــــ�ــــصــــريــــده
مــــــــــــــالك حمـــــــــمـــــــــود زايــــــــــــــــــد عــــلــــي
مـــوؤيـــد ابـــراهـــيـــم طـــالـــب الــنــ�ــصــريات
مــــــيــــــ�ــــــس غــــــــالــــــــب فــــــتــــــحــــــي عــــبــــيــــد
ــــلــــح الــــطــــيــــب نــــــــــدى جـــــمـــــعـــــه مــــ�ــــص

الء عادل حممود ال�صعد
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احــــمــــد حـــــمـــــدان احــــمــــد الــــــزواهــــــره
احــــمــــد عـــــدنـــــان حـــ�ـــصـــني الـــربـــابـــعـــه
احــــــــمــــــــد نــــــــهــــــــاد �ـــــصـــــمـــــيـــــح احـــــمـــــد
ـــــامـــــه حمـــــمـــــد جــــــمــــــال الــــــبــــــواب ا�ـــــص
ا�ــصــتــغــفــار خـــالـــد عــبــد الـــعـــزيـــز غــنــام
ـــــامل حمــــمــــد الـــقـــ�ـــصـــاه ـــــص ـــــــراء � ـــــــص ا�
ا�ــــصــــمــــاء جــــهــــاد حمــــمــــد الــــوحــــيــــدى
ا�ــــصــــيــــل عــــ�ــــصــــام عـــيـــ�ـــصـــى الـــقـــيـــ�ـــصـــي
ـــــرقـــــت بــــــديــــــع عـــــــــزت �ـــصـــلـــفـــيـــتـــي ا�ـــــص
عــيــ�ــصــى ـــــــــــروؤوف  ال عـــبـــد  ولــــيــــد  الء 
ايـــــــــــــــات ربــــــــحــــــــي حمــــــــمــــــــود الــــــبــــــاز
اميـــــــــان حـــــافـــــظ حـــ�ـــصـــن الــــ�ــــصــــكــــران
ـــــــر حمـــــــمـــــــد رابـــــــــــي ـــــــا�ـــــــص اأمـــــــــــــــــل ن
حــكــمــت �ــصــالــح عــبــد اهلل ا�ــصــمــاعــيــل
حـــال حمــمــد عــبــد الـــرحـــمـــن �ــصــمــاره
غـــبـــايـــن اهلل  عــــطــــا  جـــــمـــــال  دالــــــيــــــا 

اجلـــعـــافـــره الـــفـــتـــاح  عـــبـــد  رزق  دانـــــــا 
ــــــرور ــــــص ــــــد � ـــــــــان عــــــب ـــــــــه عـــــــــدن ـــــــــي دان
راكــــــــــــــان رومــــــــــــل فــــــــــــــوؤاد الــــبــــجــــاىل
رانـــــــيـــــــا عــــــمــــــاد حمـــــمـــــد الـــعـــتـــيـــبـــي
رنــــــــــــــــا جمــــــــــــــــدي عــــــــلــــــــي حمــــــمــــــود
زيــــــــــد عــــــــــــادل حمـــــمـــــد عـــــيـــــد �ــــصــــدر
ـــاره كـــمـــال مــ�ــصــلــح  مــ�ــصــبــاح عمر ـــص �
�ـــــصـــــجـــــى زهــــــــــري جـــــــمـــــــال ابــــــــــو �ـــصـــل
ــيــفــل ـــــم عــــمــــر فــل ـــــراهـــــي �ــــصــــنــــد�ــــس اب
احلمادنه توفيق  الرحمن  عبد  �صياء 
عـــبـــداهلل ابـــراهـــيـــم حمــمــد الـــزواهـــره
قــــــ�ــــــصــــــي جــــــعــــــفــــــر عـــــــيـــــــد �ـــــصـــــربه
قـــ�ـــصـــي حمــــمــــد حـــ�ـــصـــن الـــــروا�ـــــصـــــده
مــبــ�ــصــلــه عـــبـــد اهلل  نـــــــادر  كـــر�ـــصـــتـــني 
مــــــــاريــــــــا فــــــــــــوزي �ــــــصــــــعــــــودي عــــــــودة

حمـــــمـــــد رائـــــــــــــد فـــــــــــــــاروق الـــــنـــــجـــــار
حمــــمــــد حمـــــمـــــود عــــلــــي ابــــــــو جـــابـــر
حمـــــمـــــود كـــــمـــــال حمـــــمـــــود حـــيـــمـــور
خمــلــ�ــس ابــــراهــــيــــم �ــصــلــيــبــا �ــصــحــاده
مــــــــــــرمي حـــــ�ـــــصـــــني حمــــــمــــــد مـــفـــلـــح
مــ�ــصــطــفــى �ــصــلــيــم احــــمــــد ابــــــو عــلــي
مـــــــعـــــــن جـــــــــمـــــــــال مـــــــو�ـــــــصـــــــى وقــــــــــاد
مـــــنـــــري خــــــالــــــد مـــــنـــــري اجلـــــــالـــــــودى
ــــــدوى ــــم نــــــــور الــــــديــــــن ب ــــص ــــا� مــــهــــا ب
نــــ�ــــصــــريــــن مــــــاهــــــر �ـــــصـــــعـــــدو مـــقـــبـــل
نـــــــــــــور رمـــــــــــــــــزى يـــــــو�ـــــــصـــــــف حــــــــــداد
نـــور عــطــا اهلل عــبــد الــعــزيــز ابـــو حــرب
دراز حمــــــــــمــــــــــد  عــــــــــلــــــــــي  نـــــــــــــــــــور 
وعــــــــــد بـــــهـــــجـــــت احـــــــمـــــــد مـــــــقـــــــدادي
يــــا�ــــصــــمــــني جـــمـــيـــل يــــو�ــــصــــف �ـــصـــهـــاب
يــــــزيــــــد �ــــصــــمــــيــــح عــــــــــزت ابــــــــــو فـــــــاره

غيداء عاهد م�صطفى الدقه �صوزان مهدى ابراهيم العبو�صي
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براءه ماأمون ح�صني �صعد �صل�صبيل ح�صني قا�صم زريقاتانغام حممود عبد اهلل �صريتح

هبه علي عبد ربه ابو علي�صنار عماد حممود ن�صار يا�صمني فائد حممد فتحي حميديحممود عامر يعقوب ال�صريف

ابـــراهـــيـــم مــنــذر مــ�ــصــطــفــى الــزريــقــي
احــــمــــد حمــــمــــود ابــــراهــــيــــم حـــمـــدان
عـــــويـــــ�ـــــس جنـــــــيـــــــب  حمـــــــمـــــــد  الء 
داود اجلـــــــــــواد  عــــبــــد  حمــــمــــد  بـــــــــراء 
بـــــ�ـــــصـــــار عــــــمــــــاد فــــــخــــــرى الــــــزغــــــول
ـــــس نـــــخـــــلـــــه خـــــلـــــيـــــل حـــنـــحـــن ـــــ� جـــــري
دريــــــــــد مــــنــــ�ــــصــــور حــــ�ــــصــــني الــــعــــتــــوم
رانـــــــيـــــــا حـــــ�ـــــصـــــام كــــــامــــــل الخــــــر�ــــــس
رانـــــــيـــــــه عــــيــــ�ــــصــــى نـــــا�ـــــصـــــر الــــــبــــــواب

رغــــــــــــد �ـــــصـــــلـــــيـــــم انـــــــــطـــــــــون بـــــيـــــرتو
ريـــــتـــــا مـــــاجـــــد ابـــــراهـــــيـــــم املــــ�ــــصــــري
ـــــوفـــــيـــــق الــــنــــمــــرى ريــــــنــــــا عــــــامــــــر ت
ـــــم الـــ�ـــصـــقـــا ـــــراهـــــي زكــــــريــــــا مـــــوفـــــق اب
�ـــــــــصـــــــــوزان خـــــــالـــــــد �ـــــصـــــمـــــري �ـــصـــلـــبـــي
اجلوهري با�صم  حممد  الــديــن  �صيف 
طــــــالــــــب حمـــــمـــــد فــــــايــــــز �ــــصــــواقــــفــــه
عاليه خالد م�صطفى ر�صدي امل�صطفى

حمـــــمـــــد زهـــــــــري �ـــــصـــــعـــــدى الــــعــــلــــوى
مـــروه عــبــد الــرحــمــن احــمــد �ــصــويــدان
رداد اهلل  عـــبـــد  خـــــري  حمـــمـــد  نــــــدى 
ـــــــي عـــــــــــواد ـــــــن نــــــــــــــدمي جـــــــــــوزيـــــــــــف ي
ــــــــــــــور �ــــــصــــــعــــــيــــــد حمـــــــمـــــــد احــــــمــــــد ن
هــبــا احـــمـــد حمــمــد عــلــي الــدربــا�ــصــي
هــــديــــل حمـــمـــد يـــحـــيـــى الـــعـــقـــربـــاوي
الــــدبــــ�ــــصــــي حمـــــمـــــد  جــــــمــــــال  ولء 
يــــــــزن �ــــصــــلــــمــــان نــــــــــوري الــــ�ــــصــــمــــادي
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قسم إدارة الموارد التراثية والمتاحف

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

د. رائد الغزاوي
اأ�شتاذ م�شارك / رئي�س الق�شم

اأ.د. حممد ح�صني
اأ�شتاذ

م. دميا حممد كري�صان 
مدر�س م�شاعد

اأ.د. مهدي الزعبي
اأ�شتاذ
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خريجو الف�سل ال�سيفي 2017 / 2018

تخ�س�ص اإدارة املوارد الرتاثية واملتاحف
قسم إدارة الموارد التراثية والمتاحف

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

الف�صيكات طــايــع  املـــهـــدى  عــبــد  رغـــد 
عــــــمــــــار عــــــــــــواد مـــــطـــــر الـــــ�ـــــصـــــرفـــــات

مرح ا�صامه ح�صن / ح�صني عبد الفتاح
نـــــــــــوال حمـــــمـــــد حــــ�ــــصــــن الـــنـــ�ـــصـــا�ـــس
نــــريهــــام نـــ�ـــصـــال ر�ـــــصـــــوان حـــمـــيـــدان

هـــيـــاء حمــمــد عــبــد الــلــطــيــف حممد
ــــــــد هـــــــــــــاين حمـــــــمـــــــد عـــــلـــــيـــــان ــــــــزي ي
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تخ�س�ص اإدارة املوارد الرتاثية واملتاحف
قسم إدارة الموارد التراثية والمتاحف

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

خريجو الف�سل الأول 2018 / 2019

ـــــــــــــق عـــــثـــــمـــــان عـــــــــــــدي �ـــــــــصـــــــــالح لئ
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املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2018 / 2019

تخ�س�ص اإدارة املوارد الرتاثية واملتاحف
قسم إدارة الموارد التراثية والمتاحف

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

رمي عبد املطلب عبد اهلل �صتيوى

النت�صه ا�ــصــحــق  حمــمــد  بــــالل  حمــــــمــــــد ايـــــــــــــــاد حمــــــــمــــــــود �ـــــصـــــرميريـــــــــــان �ـــــصـــــامـــــي �ـــــصـــــوقـــــي �ـــصـــر�ـــصـــكحــنــني 
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قسم المحافظة على اآلثار

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

د. فادي بلعاوي 
اأ�شتاذ م�شارك

د. عبد الروؤوف ميــــــا�س 
اأ�شتاذ م�شارك / اإجازة تفرغ علمي

د. يحيى ال�صوابكة 
اأ�شتاذ م�شارك / اإجازة دون راتب

د. بالل خري�صات
اأ�شتاذ م�شارك

د. فرا�س عالونة 
اأ�شتاذ م�شارك / رئي�س الق�شم

ا.د. نايف حداد 
اأ�شتاذ / اإجازة دون راتب

د. حممد اخلليلي
اأ�شتاذ م�شارك / اإجازة دون راتب
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خريجو الف�سل ال�سيفي 2017 / 2017
تخ�س�ص علم املحافظة على الثار

قسم المحافظة على اآلثار

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

احــــــــمــــــــد رائـــــــــــــــد كــــــــمــــــــال عــــبــــابــــنــــه
بــــــتــــــول فـــــكـــــتـــــور فــــــريــــــد فــــــاخــــــورى

عــلــيــم ابـــــو  اهلل  عـــبـــد  اهلل  رزق  �ــــصــــمــــيــــه حمـــــمـــــد يـــــو�ـــــصـــــف الـــــذيـــــبدعــــــاء 
لنــــــــــــا فــــــــــــــــــوؤاد بــــــاجــــــ�ــــــس يــــو�ــــصــــف
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تخ�س�ص علم املحافظة على الثار
قسم المحافظة على اآلثار

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

خريجو الف�سل الأول 2018 / 2019

ــــربي حمــــمــــود �ـــصـــاويـــ�ـــس امــــــــــــــريه فـــــــــرحـــــــــان عـــــــايـــــــد عـــــنـــــزها�ــــصــــيــــل �ــــص
جلبو�س ابــو  يو�صف  املنعم  عبد  ديــال 

�ـــــصـــــخـــــر حمــــــمــــــد عــــــلــــــي املـــــومـــــنـــــي

بنازير حاكم راكان اجلبور



324

املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2018 / 2019
تخ�س�ص علم املحافظة على الثار

قسم المحافظة على اآلثار

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

ايـــــــــــــــات نــــــــايــــــــل عــــــلــــــي بـــــــــن عـــــــــوادا�ــــصــــيــــل احـــــمـــــد �ـــــصـــــالح اجلــــدبــــيــــهاريـــــــــــج نـــــ�ـــــصـــــال فـــــــــــوزى الــــ�ــــصــــوقــــي
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خريجو الماجستيركلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
تخ�س�ص اثـار احل�سـارات العربـية القديـمة

خريجو الف�سل الأول 2018 / 2019

الــــدعــــجــــه مــــــــــــرزوق  اهلل  �ــــصــــيــــف  ــــفــــاء  �ــــص
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كلية
االمير الحسين

ابن عبدالله الثاني 
لتكنولوجيا
المعلومات
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كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

�سحر عطا عدوان
ق.اأ. عميد الكلية

د. خالد املخادمة
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة

د. معن حماد
نائب العميد
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كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

النبذة:
مت اإن�ساء كلية االأمري احل�سني بن عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات عام 2001 وت�سم االق�سام التالية:

ق�سم هند�سة الربجميات وق�سم اأنظمة املعلومات احلا�سوبية وق�سم علم احلا�سوب وتطبيقاته.

أهداف الكلية:
• التقني 	 التغيري  اإحداث  على  القادرة  و  املوؤهلة  العلمية  بالكفاءات  والعربية  االأردنية  ال�سوق  رفد   

املطلوب.
• اإعداد خريجني قادرين على حتليل وت�سميم االأنظمة احلا�سوبية وطرق تنفيذها واإدارتها و�سناعة 	

الربجميات.
• املبادرات 	 امل�ساهمة يف  و  املعلومات  ا�ست�سارية للمجتمع املحلي يف جمال تكنولوجيا  تقدمي خدمات 

التي تدعم اقت�ساد املعرفة يف االأردن.
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جمل�س الكلية

	•الدكتور معن حماد
نائب العميد

العتوم 	•الدكتور احمد فوزي 
رئي�س ق�شم هند�شة الربجميات

	•الدكتور يو�سف حممد كيالين
رئي�س ق�شم انظمة املعل�مات احلا�ش�بية

�ساري عواد 	•الدكتور 
رئي�س ق�شم علم احلا�ش�ب وتطبيقاته

الدين عو�س عبداهلل 	•الدكتور عالء 
ممثل  ق�شم علم احلا�ش�ب وتطبيقاته

	•الدكتور زاهر �سالح
   ممثل  ق�شم انظمة املعل�مات احلا�ش�بية 

الوديان 	•الدكتور فادي 
   ممثل ق�شم هند�شة الربجميات

الكاتب 	•غدير 
امني ال�شر / رئي�س الدي�ان

	•الدكتور �سحر عطا عدوان
العميد / رئي�شا

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

االداريون
غدير الكاتب

حممد املومني
ا�سعد مدلل

ناديا االغراب
دنيا احلايك

مروة احل�سبان
ليلى القالب

مرمي طه

فنيو وم�سرفو املختربات
رامي الطو�س
ربى الزامل 
فداء م�سعود

جمدولني ح�سن 

�سفاء احلاج
منال املعايعة
منار املعايعة

عائ�سة ذيب 
االء �سديفات
دعاء �سديفات

نهلة اخلطاطبة
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قسم انظمة المعلومات الحاسوبية

اأ.د. احمد اخل�ساونة
ا�شتاذ

د.ابراهيم عبيدات
ا�شتاذ م�شارك

د. عماد الدين عبداهلل
ا�شتاذ م�شارك

د. فرا�س هناندة
ا�شتاذ م�شارك

د. يو�سف كيالين
ا�شتاذ م�شارك / رئي�س الق�شم

د. زاهر �سالح
ا�شتاذ م�شاعد

د. حممد خراب�سة
ا�شتاذ م�شاعد

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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د. �سبحية ال�ساحلي
ا�شتاذ م�شاعد

م. ح�سن ادهيم
مدر�س

قسم انظمة المعلومات الحاسوبية

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

د. ايوب ال�سرحان
ا�شتاذ م�شارك

د. ماأمون عبيدات
ا�شتاذ م�شاعد

د. ا�سراء ال�سديفات
ا�شتاذ م�شاعد

د. معتز الهامي
ا�شتاذ م�شاعد

د. فريوز ح�سني
ا�شتاذ م�شاعد

د. جمدي معابرة
ا�شتاذ م�شاعد

م. حنني حجازي
مدر�س م�شاعد

م. رنده عبيداهلل
مدر�س

م. �سحى قطي�سات
مدر�س م�شاعد
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تخصص تكنولوجيا معلومات االعمال

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

احمد عاطف عبدالرحيم العمو�س

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018

هتوف م�سهور عواد عبداهلل اينا�س حممود احمد م�سلح
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خريجو الف�صل الأول 2018 /2019

ق���ا����س���مح�����م�����زه حم����م����د ي���ح���ي���ى اب�������و م���ي���زر اهلل  ع����ب����د  ج�����ه�����اد  ول��ي��د ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د ح��م��دانن����ان���������س����ي 

غادة عبد اهلل �سليمان املومنيا�سماء يو�سف حممد عمرو مها نظام م�سطفى طهروؤى فوؤاد م�سطفى ال�سعوب

تخصص تكنولوجيا معلومات االعمال

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

اري����������ج ف���ي�������س���ل ي����ا�����س����ني ����س���ل���م���ون���ه
امي�����������ان ي�����و������س�����ف ع�����ل�����ي�����ان ال������زي������ود
اي������������ه ج�����م�����ي�����ل ع������م������ر ال����ت����م����ي����م����ي
ب��������راء حم����م����د ����س���ل���ي���م���ان ال���ب���ط���ن���ان
ب����������راءه م���ن�������س���ور �����س����ع����ود امل���ن�������س���ور
ب������ي������ان ح���������س����ني اح������م������د ال����دب���������س����ي
�������س������دي������د رزق  اح����������م����������د  دان�������������������ا 
دان��������������ا اجم�����������د اح�������م�������د ف�����ري�����ح�����ات
دان���ي���ا اح���م���د ع��ب��د احل���اف���ظ خمي�س
دان��������ي��������ا ع������ل������ي م������و�������س������ى م����ن���������س����ور

دع����������اء حم����م����د م����و�����س����ى م�������س���اق���ب���ه
رام������������ا حم�����م�����د ع������و�������س ال�����رحم�����ي
رغ����������د حم�����م�����د اح������م������د اب����������و مت�����ام
�����س����الم �����س����ب����ح����ي  �����س����ه����ي����ل  روؤى 
امل�������������رزوق ادري���������������������س  ن�������������واف  رمي 
��������س�������ع�������اد ي�������ا��������س�������ر ع����������������ادل ت�����رك�����ي
����س���ل���ي���م���ان ج����������ودات ج��������وده حم���م���ود
����س���ه���د حم����م����د اح����م����د االرن�������������اوؤوط
�����س����ه����د حم������م������ود ع�����ل�����ي ال��������ع��������وران

������س�����ريي�����ن ر��������س�������اد اي������������وب احل���������داد
ف���������ادي اب�����راه�����ي�����م ع����ل����ي اب�������و ق��ط��ي
م��ع��ت�����س��م ب��ه��ج��ت اب���راه���ي���م ن���ارم���وق
م�����ه�����ن�����د م�������اه�������ر خ�������ال�������د ال���������س����ب����اغ
م����ريا ع�����س��ام ي��و���س��ف ال�����س��ي��خ ي��ا���س��ني
ن����ان���������س����ي اي������ه������اب ا�����س����ع����د ال���ط���وي���ل
ه���ب���ه ع���ب���د امل���ع���ط���ي حم���م���ود زي���ت���ون
ال�سعيدي يعقوب  عطا  حممد  ه��ي��ام 
ي�������س���رى ا����س���ام���ه ا����س���م���اع���ي���ل امل���ع���اين
ي��و���س��ف م��اج��د م�����س��ع��ود حم��م��د ا�سعد

نيفني اجمد نا�سر م�سطفىدعد عمر احمد الربيحات والء نعيم عبد العزيز �ستيهمهند ب�سام حممد يون�س

تخصص تكنولوجيا معلومات االعمال

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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تخصص انظمة المعلومات الحاسوبية

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018

امل�����وم�����ن�����ي ح�������ام�������د  ج�������م�������ال  االء 
ان�����������������س امي������������ن �������س������ام������ي ع���ي�������س���ى
ره�����ف �����س����ادق غ������ازي ال�����س��ي��خ اح��م��د

��������س�������دام خ�����ل�����ف ح������ام������د احل�����ج�����وج
ع����ل����ي����وات ح���������س����ني  ط�������ه  اهلل  ع�����ب�����د 
حم�����م�����د ع�����ل�����ي ظ������اه������ر ال���������س����ري����ده

م����وؤن���������س ن�������س���ال حم���م���د ال���ب���ط���و����س
وع�����������د ح�����������س�����ن اح�������م�������د ف�����ري�����ح�����ات
ي������������زن م���������س����ط����ف����ى ف�����ه�����م�����ي ع���ب���د

هديل عي�سى علي املالح
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تخصص انظمة المعلومات الحاسوبية

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

اح���م���د حم��م��د ع��ط��ا ال���ه���ريف ال��ب��ل��وي
ادي����������������ب ع�������ل�������ي ح�������������س������ن ال������ع������اب������د
ال����ب����ل����وي ������س�����ل�����م�����ان  ع������اط������ف  االء 
ان�����������������س حم�������م�������د م�������و��������س�������ى زاي����������د
ال���ق�������س���اه اهلل  ع����ب����د  امي�������ن حم����م����د 

ت���وف���ي���ق ����س���الح ا���س��ح��ي��م��ان ن���وي���ران
ال��داه��ود ال��رح��ي��م حممد  ح��م��زه عبد 
ح���م���د اهلل  ع�����ب�����د  روح������������ي  روح������������ي 
�������س������اره ن����������زار ح���������س����ني اب��������و زي��������دان
�����س����ذى ع���ل���ي حم���م���د ال�������س���ي���د اح��م��د

غ������ي������داء ع����������واد ع����������وده ال����غ����وي����ري����ن
م����������رام ج�����م�����ال �����س����ال����ح ال������ك������رزون
م�������س���ط���ف���ى اح����م����د ن��������وري ال����دق����اق
ندمي �سالح الدين حممود ابو خ�سر
ي������و�������س������ف ن�������اج�������ي ع������ل������ي ح������م������ادي

خريجو الف�صل الأول 2018 /2019

ح�سام حممود جمال ال�سراوي
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تخصص انظمة المعلومات الحاسوبية

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

اياد حممد احمد �سحاده

�سكينه من�سور حميدان الدبوبي

ا�سيل خمي�س ح�سن �سوامله

رمي فوؤاد عي�سى التميمي

حممد حممود يو�سف قوا�سمه

احمد �سالح يو�سف عقل

حنني م�سطفى حممد �سعيد الرحال

مرمي هزاع داود م�سطفىعبدالعظيم ان�س عبدالعظيم مرقه

خ���ا����س اب��������و  دروي���������������س  ف�����������وؤاد  االء 
اجم�����������د ح�����������س�����ن زك�������������رى ال����ع����ط����ي
ان���������س ح�������س���ن خ����ال����د ال�������س���ن���ج���الوي
اب���و ع�سل اأح��م��د ع��ب��د احل��م��ي��د خليل 
اأح�����م�����د ل�������وؤى ج����م����ال اب������و ���س��م�����س��ي��ه
ج�������ري�������ر م��������������ازن خ�����ل�����ي�����ل �����س����الم����ه
ح���ال ح��ل��م��ي ع��ب��دال�����س��الم امل��ح��ارم��ه
ح�������م�������زه ج�������اب�������ر ا�������س������ع������د ع����ي����ا�����س
ح������م������زه ع������م������اد ع�����������س�����ام ج�����������رادات

دع�������اء حم���م���د ن���ا����س���ر ع���ل���ي زه������ران
راغ����������������ب ري����������ا�����������س اح��������م��������د ح����م����و
ك���وي���ك اب������و  داود  رم���������س����ان  ����س���ام���ر 
�������س������ي������ف ع�������م�������ر حم��������م��������ود ده�����ن�����ي
اجلندى عبد  حم��م��ود  ال��رح��م��ن  عبد 
ع���م���ر ن�������س���ال ����س���ري���ف ع���ب���د ال���ه���ادي
ال����زي����ود اهلل  ع���ب���ي���د  �����س����ال����ح  ع����ن����ود 
حم��م��د ري���ا����س ع��ب��د اهلل ال��ن��واي�����س��ه
حم����م����د ����س���ع���ي���د ع����م����ر ال�����ت�����ك�����رورى

حم��م��د ط���اه���ر حم��م��د ع��ل��ي ���س��ع��ب��ان
حم����م����د جم��������دى حم����م����د اب��������و دل����و
م���������ع���������اذ ع�����������دن�����������ان حم�������م�������د غ����ن
ال�سالمات ال��ه��ادى  عبد  تي�سري  معتز 
م��ي�����س ول���ي���د اب���راه���ي���م اب�����و ج��ري�����س
ه������اج������ر ح���������س����ني ع�����ي�����د اخل�������وال�������ده
وف������اء ر�����س����دى راج������ح اب�����و ال���ع���دو����س
غ�����زال ع���ب���د اهلل  ت���ي�������س���ري  ي���ا����س���م���ني 
ي��ا���س��ني حم��م��د ع��ب��د ال��رح��ي��م ال��ن��ادي
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قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

د. اباء فيومي
ا�شتاذ م�شارك

د. ابراهيم العقيلي
ا�شتاذ م�شارك

د. �سحر عدوان
ا�شتاذ م�شارك

د. حممد ب�سول
ا�شتاذ م�شارك

د. عالء الدين عبداهلل
ا�شتاذ م�شارك

م. حم�سن اخلالدي
مدر�س م�شاعد

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

د. �ساري عواد
ا�شتاذ م�شاعد / رئي�س الق�شم
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د. ا�سرف اجلمال
ا�شتاذ م�شاعد

د. نبهان حمادنة
ا�شتاذ م�شاعد

د. احمد قوا�سمة
ا�شتاذ م�شاعد

د. �سالح الدين طعامنه
ا�شتاذ م�شاعد

د. ب�سار اخلوالدة
ا�شتاذ م�شاعد

د. عالء مغي�س
ا�شتاذ م�شاعد

م. ايات االحمد
مدر�س م�شاعد

قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

د. احمد العقيلي
ا�شتاذ م�شاعد

م. يا�سر قوا�سمه
مدر�س

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخصص علم الحاسوب وتطبيقاته

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

عائ�سه عزات ممدوح ن�سار روان فوؤاد علي حامد

اب����راه����ي����م ر������س�����وان اب����راه����ي����م ن�����س��ر
اح��م��د ���س��امل ع��ب��د اجل����واد ال��ك�����س��واين
ام������������ل حم������م������د ع������ل������ي ب������ن������ي ع���م���ر
حممود احل��م��ي��د  ع��ب��د  م�سباح  ب��ا���س��ل 
ب���ي���ان ���س��ي��ف اهلل ���س��ع��د ال�����س��ع��ي��دي��ن
دمي���������ا اح������م������د حم�����م�����د اخل�������وال�������ده
دي��ن��ا ع��ب��داحل��ك��ي��م حم��م��ود اب���و ليلى

رائ��������د خ�������س���ر ع����ب����د امل��������وىل ط���ب���اين
���������س��������ام خ����������ل����������دون حم�������م�������د ع���������س����ا
���������س��������روق ح�����������س�����ن حم������م������د �����س����رمي
�������س������روق را�������س������د �����س����اه����ر ال���ب���ل���و����س
الرويلي عايد بن  عطي�س بن  �سعيد 
ع����������دي م�����ه�����ن�����د مم�������������دوح احل����ل����ب����ي
ل���ي���ل���ى امي��������ن اح�����م�����د اب��������و ����س���الم���ه
حم���م���د حم���م���د م�������س���ب���اح اب������و من���ره

م�������������رح ث��������ائ��������ر ع������ق������ل������ه ال������وق������ف������ي
م����������الك خ���������س����ر ف������اي������ز اب����وغ����ن����ي����م
اخلطيب حممد  اح��م��د  ن��ا���س��رال��دي��ن 
ن���ا����س���ي���ف ج�������ورج ن�������س���ي���ف اخل������ورى
ن��������������ورا اح�������م�������د حم�������م�������ود ع���ي�������س���ى
ار�سالن ه��ارون عبد الرحمن حممود 
ه�����ي�����ام ج�����م�����ال اح�����م�����د ال�����ط�����راي�����رة
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كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

خريجو الف�صل الأول 2018 /2019
تخصص علم الحاسوب وتطبيقاته

ال�سديفات اهلل  ع��ب��د  اب��راه��ي��م  اح��م��د 
اح�������م�������د اك��������������رم حم������م������د �����س����ام����ي����ة
اح����م����د حم����م����ود اح����م����د احل���ل���ح���ويل
اح������م������د وائ�����������ل اب������راه������ي������م ح�������س���ني
ا�����س����ام����ه اح����م����د م����و�����س����ى امل���ع���اي���ط���ه
ام���������ري ن�����������س�����ال حم�����م�����د ال�����ف�����ار������س
ام�������������ريه ن������ا�������س������ر ع������ل������ي اجل����ه����ن����ي
اي�����ن�����ا������س ف����ت����ح����ي ر�������س������اد امل����ي����ازن����ه

اأح�������م�������د ن������زي������ر اح������م������د ان���������س����وق����ه
دان������������ا ج������م������ال حم�����م�����د ال��������ع��������دوان
راي��������������ه خ�������ال�������د ن����������������وران اجل����ه����ن����ي
ال�سرك�سي ف��وؤاد  حممود  الدين  �سيف 
�����س����ه����د زك�������ري�������ا حم�����م�����د وه����������داين
ق���ا����س���م اهلل  ع����ب����د  ����س���ه���ي���ب حم����م����د 
ط������ارق ق���ا����س���م حم���م���د ذي�����ب امل��غ��رب��ي
حممد �سليم  معت�سم  ال��رح��م��ن  عبد 
ع������م������ر م�����������س�����ه�����ور ع��������������ازم ال������زب������ن

ع�������م�������ران م������������ازن ع�������م�������ران ط���ق�������س
الفاليله الرحمن  عبد  ع�سام  حممد 
حم�����م�����د حم������م������ود ع�����ل�����ي ال�����ن�����اط�����ور
م���������س����ط����ف����ى ع�����م�����ر ط������اه������ر ����س���اك���و
م����ه����ن����د م��������ع��������زوز �����س����ع����ي����د ح�������س���ني
ي���������زن حم�����م�����د ا�����س����م����اع����ي����ل غ�������زال
ي�����زي�����د ف���ي�������س���ل ع�����و������س ك���ري�������س���ان
ي���و����س���ف �����س����ادق ي���و����س���ف اب������و ال����رب

حممد فهد علي ابو بالناحمد عبد ال�سالم حممد �سعاده حممود غازي �سادق عبدفاتنه اديب اني�س داود
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كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخصص علم الحاسوب وتطبيقاته

مرمي ح�سن عبد اللطيف ذيب

حممد غ�سان حممد عو�س اهلل

ورده �سائد عبد الفتاح الزواوي

ان�س احمد �سلمان امل�سرى

يزن ماهر ح�سن ابو طاعهمي امني عبد القادر يو�سف

اح������������������الم ذي���������������ب حم���������م���������ود ج����رب
ا�����������س����������راء ������س�����ل�����ي�����م ع������م������ر �����س����م����ور
ا��������س�������رف �������س������امل من����������ور ال������روم������ي
امي������������ن ن�����ب�����ي�����ل حم������م������د ب���������س����ن����اق
امي���������ن ي�����و������س�����ف ح���������س����ن ال���ع���ب�������س���ي
اي�������ه�������م ن�������������س������ال ن�������ه�������اد خ����ري���������س����ه
اأ������س�����ي�����د ع����ا�����س����م ����س���ب���ح���ي ع����ي����ادي
ب�����ا������س�����ل ح������ي������در حم�����م�����د ال�������س���ل���ي���م
ب�����در ال����دي����ن ع���ام���ر حم���م���ود امل�����س��اد
ح���������س����ن����ي ج�����������واد ح���������س����ن����ي ال���������وزين
ح����م����زه خ���م���ي�������س ان��������ور اب������و ���س��ن��ي��ن��ه
حنني عبد اهلل عبد الكرمي العدينات
دان�����������������ا ه���������������س�������ام اح���������م���������د امل����������دين
رام��������������ي م�������وف�������ق اح�������م�������د ال�������دب�������اغ
ران����ي����ا ج����م����ال ف���ت���ح���ي ع���ب���د احل��ل��ي��م
رب�������ى اح�����م�����د ح�����م�����اد ح�����م�����اد حم��م��د

رب����������ى م��������ن��������اور ع������و�������س اب�����راه�����ي�����م
ال�����دراغ�����م�����ه ج���م���ي���ل  حم����م����د  رزان 
رع����د خ���ال���د ع��ب��د ال�������رزاق احل��ن��ي��ط��ي
ره��������ف ن���������س����ال اب�����راه�����ي�����م ال���ن���ج���ار
ع�����������ودة ع�����������������واد  ح�������������س������ني  روان 
رويده عبداحلليم عبدالكرمي ال�سخانبه
��������س�������اره ه�����ا������س�����م ������س�����ال�����ح ط����رب����ي����ه
���س��ع��ي��د م�������روان ا����س���م���اع���ي���ل دروي�������س
���س��ل��ط��ان ف��ي�����س��ل م��ن�����س��ور ال��وري��ك��ات
������س�����ادي اح�����م�����د زك�������ي ع����ب����د ال�����ق�����ادر
���س��ب��ا ����س���ادق ع��ب��د ال���رح���م���ن ح�سني
ط���������ارق زي���������اد خ���م���ي�������س ا����س���م���اع���ي���ل
ط�������ارق حم���م���د ت���ي�������س���ري اب������و ���س��ال��ح
ع����ب����ا�����س حم����م����د اح�����م�����د احل���ل���ب���ي���ه
ع��ب��د اهلل ع��دن��ان حم��م��د ع��ب��د ال��ق��ادر
ن���ا����س���ل حم���م���ود ط��ب��ي�����س��ي ع���ب���د اهلل 

ع��ب��داهلل حم��م��ود حم��م��د م�سرتيحي
ع��������دن��������ان ل������������وؤي ع��������دن��������ان م����������دراج
ع������دي ع������زت ����س���ل���ي���م���ان ب���ن���ي م��ل��ح��م
ع����������ال ع���������������س�������ام اح���������م���������د ح���������س����ني
ع����������الء حم�������م�������ود حم�����م�����د ال�����زغ�����ل
ع�������ل�������ي ع����������دن����������ان حم�������م�������د دول����������ه
ع���م���ر ا����س���م���اع���ي���ل حم���م���ود اب�����و ع��م��ر
بني  م�سطفى يو�سف حممود  غيداء 
ف�����ت�����ح�����ي حم�������م�������ود ا�������س������ع������د رم��������ان
رزق رزق  ح�������ب�������ي�������ب  ف�������ل�������ي�������ب 
مالك م�سطفى عبد الكرمي الروا�سده
ال�سمن اب���و  ام���ني م�����س��ط��ف��ى  حم��م��د 
حم�����م�����د ب����������الل حم�����م�����د ع���ب���و����س���ي
حم��م��د ح�����س��ني ا���س��م��اع��ي��ل ا���س��ت��ي��ت��ي��ه
حم������م������د ع��������������وده ع������ل������ي ع����ل����ي����م����ات
حم���م���د م����ام����ون حم���م���ود ع������وده اهلل
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تخصص علم الحاسوب وتطبيقاته

حم��م��د ن�����س��ال حم��م��د ادي����ب فيومي
حم����م����ود م���ظ���ه���ر ح�����س��ن��ني امل�������س���رى
م�سطفى حممد عبد احلفيظ قند�س
م����و�����س����ى حم����م����د ح�������س���ن ال���ن���ع���ي���م���ي

ه��ب��ه اح��م��د ع��ب��د ال���ك���رمي اب����و �سمري
ه���������دي���������ل اي������������������اد ع�������ب�������د ع�������م�������ران
ه�������س���ام ف����اي����ق ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف ف��ق��ه��ا
وع��������د ج�����ه�����اد ي����ع����ق����وب ال�������زواي�������ده

وف������������������اء ه��������������اين ع�������ل�������ي اب���������وزي���������د
ي�������زي�������د ح��������م��������دان حم������م������د ح�������س���ن
ي�����ع�����رب حم����م����د حم�����م�����ود ال�����زغ�����ول
ي�����و������س�����ف زك��������ري��������ا ف�������اي�������ق ب����������دوان
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د. احمد العتوم
ا�شتاذ م�شارك / رئي�س الق�شم

د. معن حماد
ا�شتاذ م�شارك

د. هاين بني �سالمة
ا�شتاذ م�شارك

د. فادي وديان
ا�شتاذ م�شارك

د. خالد ال�سرايرة 
ا�شتاذ م�شارك

د. خالد املخادمة
ا�شتاذ م�شاعد

د. عبدالرحمن الغويري
ا�شتاذ م�شاعد
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د. عالء الدين بعارة
ا�شتاذ م�شاعد

م. مرمي الزواهرة
مدر�س م�شاعد
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ليلى عي�سى ح�سن املغربي

اح������م������د اجم���������د اح������م������د ف����ري����ح����ات
اح������م������د ول������ي������د اح������م������د امل�����ح�����ارم�����ة
ا���������س��������راء حم�����م�����د ن����ع����ي����م ال������ك������ردى
ال����ف����رج����اين ف�����������اروق  ا�����س����ام����ه  االء 
اي�������������اد غ�������ال�������ب ع������ل������ي ال����ب����ي���������س����اين
ع��ي�����س��ى اح�����م�����د  اهلل  ر������س�����ا  امي����������ان 

امي�������������ان حم�����م�����د ع�������������واد ال����غ����ن����م����ي
مت���������اره ف���������واز ر�������س������دى ا�����س����ح����اق����ات
ح�������������س������ام اح�������م�������د ف��������ار���������س م����ال����ك
رق��ي��ه ���س��الح ال���دي���ن ���س��امل اجل��ن��دى
رم���������زي ج������رب ع����ب����دال����ف����ت����اح م�����س��ل��م

زي�����������������د ج�����������م�����������ال ح���������������س�������ن ع�����ل�����ي
ع����ث����م����ان ع�����دن�����ان ع����ث����م����ان ج�������اد اهلل
ع������������الء م��������اه��������ر خ�����ل�����ي�����ل امل��������ن��������اوي
ل�����ي�����ث اب������راه������ي������م ع������اي������د ال����زع����ب����ي
لينا حم�سن حممد حممد علي مو�سى
ه������ب������ه م���������وؤي���������د اح��������م��������د ن����ب����اب����ت����ه
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خريجو الف�صل الأول 2018 /2019

اح���م���د م��ع��ت�����س��م اح���م���د ب����ن ط��ري��ف
اح������م������د ن����ب����ي����ل ع������و�������س ك����ري���������س����ان
ال�������س���الم���ني ع���ي�������س���ى  حم����م����د  االء 
ام��������ل ����س���ل���ي���م���ان ف��������الح ال�������س���وب���ك���ي
ام������������ري �������س������ام������ي ع�������اي�������د اجل������ب������ور
اي��������الف حم����م����ود ر����س���ي���د اب������و ����س���رخ

امي�����ان م��و���س��ى ع��ب��د ال���ك���رمي حممد
ال���ن���ع���ان���ع���ه اح������م������د  حم�����م�����د  رزان 
رن���������ني ف�����ر������س�����ان ي�����و������س�����ف م���ق���ب���ول
������س�����وزان ج���م���ع���ه ع���ل���ي اب�����و حم��ف��وظ
������س�����ال�����ح م�������اه�������ر ������س�����ال�����ح �����س����ه����اب
ع��������ام��������ر ع������م������ر م���������س����ط����ف����ى ع���ل���ي
ع������������الء ع��������م��������اد حم������م������د ال���������س����ي����د

ع�����ي�����������س�����ى م��������اه��������ر رات���������������ب ب�����اك�����ري
غ�������ي�������داء حم�����م�����د خ������ال������د ال���ك���ع���ي���رب
فرح حممد �سرار  حممد ا�سف  ال طه
م�����ه�����ا ��������س�������رار ح���������س����ن ال�����ربغ�����وث�����ي
م���ريي���ام ت��وف��ي��ق م�����س��ط��ف��ى ال��ط��وي��ل
ه�������ب�������ه زه��������������ري م�������������س������ب������اح ح����م����د

زيد هيثم حممد م�سلح رغد زياد احمد �سبحي عطيه

هبه عمر حممود دهنيعبداهلل و�ساح حممد ح�سن تفاحه احل�سيني حممود امين �سليمان �سمريى
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احالم ه�سام ن�سار ابو ظاهر

ب�سرى حممود ح�سني ملكاوى

رند هيثم مو�سى عيد

�سجى يا�سني جمعه �ساره

ا�سراء ح�سام عبداحلليم العالول

دانا خالد راغب عبد اهلل

زين العابدين جالل رم�سان البا�سطي

�سروق ف�سل اهلل عي�سى خوالده

احمد نبيل عو�س كري�سان

متارا ماجد مو�سى ن�سراهلل

روعه ع�سام عمر املعايطه

�سيف عامر خمائيل الق�سو�س

براءه عواد حممد احلنيطي

دانا نا�سر عبدالوحيد ال�سويف

�ساره فواز كامل �سلبايه

�سفاء عمر فالح ال�سمامعه
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ليث رائد حاب�س اخل�ساونهغفران حممود ح�سني الك�سبه منار احمد كمال ابو حويلهفرا�س حكمت حممد حمدان

ا��������س�������الم ف������اي������ز ن������ه������ار ال���������س����واب����ك����ه
ا���س��ي��ل امي����ن ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��زع��ب��ي
امريه حممد فرا�س حممد تي�سري قالجو
ان����������وار م�������س���ط���ف���ى اح�����م�����د احل�������س���ن
ب���������س����رى زي���������اد ع����������دوان ال����ف����وازع����ه
ب�����������الل ب�������������س������ام ي�����ح�����ي�����ى ال�����ن�����ج�����ار
ب����ل����ق����ي���������س ج�������م�������ال ع�������اي�������د اح����م����د
ج������م������ان������ه ع�������م�������اد ا�������س������ع������د ال��������دهلل
ح�����س��ام اح���م���د م�����س��ط��ف��ى احل��ن��ي��ط��ي
ح�����م�����دي امي��������ن ف�����خ�����ري اب��������و ف������اره
خ�����ال�����د ع����م����ر ع����ب����د ال������ق������ادر ح�����س��ن
خ������ل������ود ول������ي������د اح������م������د ال���������س����الم����ه
راي������������ه زاه������������ي ي�����و������س�����ف ال���������س����اي����ب
����س���دي���ف���ات حم�����م�����ود  م�����وف�����ق  رزان 
ره������ف ف�����رح�����ان حم���م���د ال���غ���وي���ري���ن
ع������ي������اد حم����������م����������ود  ح���������������امت  روال 

ال�����رباي�����������س�����ه حم������م������د  ع������م������ر  رمي 
ال���������زواه���������ره ح������م������د  حم������م������د  رمي 
����������س���������اره امي������������ن حم������م������د حم�������س���ن
������س�����اره �����س����ال����ح م����و�����س����ى ال����غ����وي����ري
������س�����ام�����ي خ������ال������د ع������اب������د ال�����دب�����وب�����ي
����س���راج زك���ري���ا ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��دي��ب
��������س�������روق م�����و������س�����ى ف����ه����م����ي ال����ب���������س
ط������������الل ارك������������������ان ف������������������وؤاد ك������رب������اج
ع��ا���س��م ج��م��ال ال��دي��ن ح�����س��ني حجري
ع������م������ار ع�����م�����ر اح������م������د اغ����������ا ك����ر�����س
غ�����دي�����ر اب�����راه�����ي�����م حم����م����د امل���ع���م���ار
غ�����دي�����ر حم����م����د م������زل������وه ال���ق�������س���اه
ف���ي�������س���ل ع�����م�����اد ع�����اي�����د ال���������س����ردي����ه
ق�����ي�����������س ن���������س����ي����م حم�����م�����د ال����ك����ن���������س
حم����م����د ا�����س����م����اع����ي����ل ع����ل����ي زه��������ران

حممد خري حممود ابراهيم الربابعه
حم��م��د ع��ل��ي ع��ب��د ال��ع��زي��ز اخل��ط��ي��ب
حم���م���د حم�����س��ن ���س��ع��ي��د اب�����و خ�����س��ب��ه
م���������رام خ�����ال�����د حم�����م�����ود امل�������س���اع���ي���د
م����������رح ������س�����ام�����ي حم�����م�����د خ������وال������ده
ال�����ق�����رع�����ان ع�����ل�����ي  اهلل  ع�����ب�����د  م�����ه�����ا 
م����و�����س����ى ح�������س���ني م����و�����س����ى ال��ه��ل�����س��ه
م������ريه امي������ن ع���ب���د ال�����ك�����رمي زي������دان
ن��������ات��������ايل ي������ع������ق������وب ودي�������������ع ح��������داد
ن������ادي������ا ن���������واف �����س����ال����ح اب��������و ج���ام���ع
ن�������س���ري���ن حم���م���د رب����ح����ي اخل�������س���ور
ن���ه���وى ع���ب���د اجل�������واد حم���م���د ���س��ق��ور
ن���������ور ع�������دن�������ان ب����خ����ي����ت ال�����غ�����وي�����ري
ه��������ب��������ه ن��������������������ادر خ����������ال����������د ح���������س����ني
ه��������دي��������ل ح�������ك�������م ح�������������س������ن ق�����ا������س�����م
ي��ا���س��ر امي����ن ح��م��د اهلل ع��ب��د ال��ع��زي��ز
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�سروق حممد خلف الرقاد

م����ن����ت����ه����ى ع�����������واد ع������اي������د امل���������س����اق����ب����ةع����ب����ري م����ن���������س����ور ����س���ع���ي���د امل���������س����رى

ال��������ي��������ربودي ال��������دي��������ن  حم��������ي  حم�����م�����د  االء 
ح������������ال ج�������م�������ي�������ل حم��������م��������د ع������ب������ده
���������س��������اره اح������م������د خ����ل����ي����ل اجل������داي������ه
�����س����ه����ي����ب ب�����������س�����ام ف�������رح�������ان امل�����ع�����اين
ع���ب���دال���غ���ف���ار اب����راه����ي����م ال�������س���ح���ادات
عبداهلل حممد �سرف الدين ال�سي�ساين

ال����زع����ب����ي اهلل  ع�����ب�����د  ط���������الل  ع�����م�����ر 
م���ث���ن���ى م����ن����ري �����س����ع����ود ال�������س���الح���ات
حم���م���د ي���ا����س���ر ع���ب���د ال����ف����ت����اح ����س���الم
م����ن����ى ع�����اط�����ف حم�����م�����ود ال����ق����واق����ن����ه
ه���������ال ه������������اين حم������م������د اب������������و ع���������واد
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كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019

امي���������������������������ن ع��������������ل��������������ي حم��������������م��������������د ط����������ع����������ان
ن�������������ور اح��������م��������د ف��������ائ��������ق احل�������������س������انحم�������م�������د ع�������ل�������ي اح���������م���������د ن�����ع�����م�����ان

ح��������������وري��������������ه راف�����������������������ت وح������������ي������������د دغ������ل�������������س



كلية
الملكة رانيا 

للطفولة
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كلية الملكة رانيا للطفولة

�أ. د. خلود دبابنة
�لعميد / �أ�ستاذ
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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

�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.

أهداف الكلية :

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.
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كلية الملكة رانيا للطفولة
جمل�س �لكلية

�أمل �خلطيب • �لدكتورة 
ممثل ق�سم تربية �لطفل

�لزبون • �لدكتورة �ميان 
رئي�س ق�سم �لرتبية �خلا�سة
• �لدكتور علي عليمات

 رئي�س ق�سم تربية �لطفل
�ملكانني • �لدكتور ه�سام 
ممثل ق�سم �لرتبية �خلا�سة

�ل�سو�هني • �لدكتور علي 
    مدير �الوملبياد �خلا�س �الردنى

�آين مز�غوبينا • �ل�سيدة 
    �ملديرة �لتنفيذية جلمعية �حل�سني

�ل�سامل للتدريب و�لدمج  • مركز �لردن 
�لقالب • �ل�سيدة منى 

�أمني �ل�سر

دبابنة �لدكتورة خلود  • �لأ�ستاذة 
عميد �لكلية / رئي�س �ملجل�س 

�لد�ريون

• نور �لزيود
�سكرترية / طابعة

• عائدة دغل�س
�سكرترية / طابعة

• و�سام �لوحيدي
مامور فرز وتوزيع بريد

• منى �لقالب
 رئي�س ديو�ن
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قسم تربية الطفل

د. �يوب �لرو�سان
�أ�ستاذ م�ساعد

د.�أمية �حل�سن
��ستاذ م�سارك

د.فتحي �حميدة
�أ�ستاذ م�سارك

د. مرفت فايز 
�أ�ستاذ م�سارك

د. �بر�هيم جميعان
��ستاذ م�سارك

د. جمال �حمد
�أ�ستاذ م�سارك

د. علي عليمات
�أ�ستاذ م�ساعد / رئي�س �لق�سم

كلية الملكة رانيا للطفولة
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قسم تربية الطفل

د. هيثم بيرب�س
�أ�ستاذ م�ساعد

�ل�سيدة ��سماء �بو دلبوح
م�سرف تدريب ميد�ين

د.�مل �خلطيب
�أ�ستاذ م�ساعد

د. م�سطفى �خلو�لدة 
�أ�ستاذ م�ساعد

كلية الملكة رانيا للطفولة
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��������س������م������اء ن�����ب�����ي�����ل �ح�������م�������د ج�����د�ي�����ه
��������س������رف ح�����م�����اد خ����وي����ت����م �مل�����ح�����ارب
مت�������������اره ع������ل������ي �ب�������ر�ه�������ي�������م �����س����الم
�ل�سي�ساين �لدين  �سر�ج  حممد  �ساره 
�������س������ب������ال ن�����ب�����ي�����ل �ح�������م�������د �مل�����ا������س�����ي
�����س����روق ج����م����ال م���و����س���ى �حل����و�م����ده

ف���������د�ء �ب�����ر�ه�����ي�����م �ح�����م�����د ج�����و�ب�����ره
ل��ي��ل��ى حم��م��ود ع��ب��د  �ل���ك���رمي �ل��ف��اي��ز
م�����اج�����ده ����س���ال���ح حم���م���د �ل���ن���وي���رى
جم��د عبد �حل��اف��ظ �ح��م��د �ب��ور�ج��وح
م����������ر�ن ب���������س����ام ح���������س����ني �ل���ع�������س���ي���ل���ي
م����������������رح ع����������اط����������ف �ح����������م����������د ج����رب

ن������������ور ج��������ه��������اد �ب��������ر�ه��������ي��������م غ������امن
ن����������ور ع�������������ادل �ح�������م�������د �ل����رح����ي����م����ي
ه���ب���ه حم����م����ود �ب����ر�ه����ي����م �مل���ح���ارم���ه
وع���������د حم������م������ود �ح������م������د �ل�����ت�����ن�����ورى
مزغول �بو  �سليمان  �بر�هيم  يا�سمني 
ي���ا����س���م���ني حم����م����ود �ح����م����د �ل��ق��ي�����س��ي

�ساره ��سعاف �سامن حد�د

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة

قسم تربية الطفل كلية الملكة رانيا للطفولة
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�ميان جهاد �حمد جاد �هلل ��سيل �حمد �سالح �لزعبي

�������س�����م�����ه�����ان ن����ب����ي����ل ح���������س����ني ع�������ادى
�حل���������د�د ن�����������س�����ري  م����ن���������س����ور  �لء 
�م������اين ع���ل���ي ���س��ل��ي��م��ان �ل���ع���ق���رب���اوى
�لن�سا�س �لرحمن  عبد  خ�سر  �ينا�س 
بثينه حممد عبد  �جلابر حاج  يو�سف
ب������������ر�ءه م����ف����ل����ح �ح�����م�����د �ل����زب����ي����دى
ت���������س����ن����ي����م ج������ه������اد ح���������س����ن �ل�������س���ع���د
ت�������س���ن���ي���م حم�����م�����ود م����و�����س����ى ح���زي���ن

ت���ق���ى ف�������وزى ���س��م�����س��ي ب���ن���ي ي��ا���س��ني
دع���������اء ع����م����ر �ب�����ر�ه�����ي�����م �ل����ب����الون����ه
يا�سني �حلميد  عبد  م�سطفى  دي��ان��ا 
ف����ار�����س ج������اد �هلل �خل���الي���ل���ه ر�م����ي����ا 
ر����س���ا ن���ظ���ار ع���ب���د �ل����ق����ادر ����س��م��اع��ي��ل
زي�������ن�������ب ج�������ه�������اد غ�������ال�������ب ع���������س����اف
�������س������م������ر دي��������������ب حم�������م�������د ي�����ون�����������س

�����س����ي����م����اء خ�����ال�����د ع����ل����ي �ل����ف����ري����ج����ات
ع�������ب�������ري م�������و��������س�������ى ع�������م�������ر ح������ي������در
غ������دي������ر �ب������ر�ه������ي������م �ح������م������د �����س����الح
ف���������������رح ي��������ا���������س��������ر حم��������م��������د د�غ�����������ر
م�������ر�م م��������رو�ن ع���اي�������س �ب�����و حم�����س��ن
ن�����ادي�����ن حم����م����د �م�������ني جم�����دلوي�����ه
ن�����������������ور ج�����������م�����������ال ح���������������س�������ن جن���������ار
ه������ب������ه رم��������������زي ب�����������در ������س����م����اع����ي����ل

مها عمار توفيق �سعبانرنا كمال �حمد خليل �ساره رعد علي زعرت

خريجو الف�صل الأول 2018 /2019
تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة

قسم تربية الطفل كلية الملكة رانيا للطفولة
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة

قسم تربية الطفل كلية الملكة رانيا للطفولة

رو�ن م�سطفى �حمد عبد �هلل

حال �نور حممود �لعليمي

لينا �سامي ها�سم منا�سره جمد فايز توفيق �حليحيفاطمه نادر حمي �لدين �سكوكاين

����������س��������ر�ء ر���������س�������د من�������ر ح�����م�����د �هلل
ه���دي���ب حم����م����د  �هلل  ع����ب����د  ��������س������الم 
�������س�����ي�����ا ������س�����اف�����ع ع�����ل�����ي �ل���������غ���������و�دره
��������س������ي������ل ج�������ه�������اد ع��������������ادل ح������م������د�ن
�ل�����ق�����و������س حم������م������د  خ�����ل�����ي�����ل  �لء 
�ل�����������س�����و�ح�����ره حم�����م�����د  ع������م������اد  �لء 
�ل�����ع�����ن�����ود ن�����اي�����ف حم����م����د �ل����رق����ب����ان
�ي��������ات ع���ب���د �لل��������ه ع���ل���ي �ب������و دح���ي���ه
�أف����ي����اء �مي�����ن حم���م���د ع���ل���ي ���س��ل��ي��م��ان
ب����ي����ان ح�������س���ام ع���ب���د �ل���ل���ط���ي���ف ���س��م��ا
ره���ف �سمري ع��ب��د �ل��ه��ادى �ل��ط��ه��اروه

ج����اب����ر �ب����������و  ع�����ل�����ي  ������س�����ال�����ح  رو�ن 
�خل����الي����ل����ه �ح������م������د  ب�����������س�����ام  روىل 
����س���ل�������س���ب���ي���ل ع����ل����ي ح���������س����ن ح����ج����ازي
�������س������ريي������ن ه������������اين ط�����ع�����م�����ه ب���������و�ب
����س���روق خ���ال���د ���س��ل��م��ان �ب����و ���س��رح��ان
�ب��و ع�سيبه �ل��ق��ادر  نا�سر عبد  ���س��روق 
�سفاء عبد �لبا�سط �سليمان �لقو��سمه
ع���������ال �������س������وق������ي ع��������������ادل �حل������ط������اب
ف����اط����م����ه ف���ت���ح���ي ح�������س���ن �ب�������و ري�����ده
حم����م����د ن�����ه�����اد حم����م����د �ب���و����س���ع���ي���ب
م���������ر�م ع����ا�����س����ف ي����ا�����س����ني �خل���ط���ي���ب

م��������رح �ح�����م�����د �����س����ت����ي����وى �خل�����ال�����دي
م����������الك �ح������م������د ع�����ل�����ي ط����وب����ا�����س����ي
م���ن���ار ع��ب��د �ل����وه����اب �ب���ر�ه���ي���م غ��امن
م��������ن��������ال �ح��������م��������د ف�������ه�������د �ل��������زي��������ود
م�����ن�����ى حم�����م�����د ج����م����ي����ل �ل�����دلب�����ي�����ح
م��ن��ى ي��ا���س��ر ع��ب��د �ل��رح��م��ن �ل��ك��ي��الين
م�����ه�����ا خ������ال������د حم������م������ود �مل�����ح�����ارم�����ه
م���ي�������س ع����ل����ي ع����ب����د �ل�����ك�����رمي ح���ام���د
جن�������اه خ����ل����ف م�����ر������س�����ود �ل�������س���ره���ي���د
ن����ع����م����ه م������اج������د حم�����م�����د �ل�����ن�����اط�����ور
وج�������������د م��������اج��������د حم�������م�������د �ل�����ع�����ي�����ه
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كلية الملكة رانيا للطفولة
قسم التربية الخاصة

د. �سهى �حل�سن
��ستاذ م�سارك

�أ. د.خلود �لدبابنة
��ستاذ

د. حنان طق�س
�أ�ستاذ م�سارك

د. �ميان �لزبون
�أ�ستاذ م�سارك / رئي�س �لق�سم

د. نو�ف �لزيود 
�أ�ستاذ م�ساعد

د. �إينا�س عليمات 
�أ�ستاذ م�ساعد

د.جناتي يون�س
�أ�ستاذ م�سارك
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كلية الملكة رانيا للطفولة
قسم التربية الخاصة

د. ه�سام �ملكانني
�أ�ستاذ م�ساعد

د. معت�سم �مل�ساعدة
�أ�ستاذ م�ساعد

د. غالب �حلياري
�أ�ستاذ م�ساعد

�ل�سيدة �إنعام �بو ر�سو�ن
م�سرف تدريب ميد�ين
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تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة
قسم التربية الخاصة كلية الملكة رانيا للطفولة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2017 / 2018

�ب��ر�ه��ي��م ع��ي�����س��ى ع��ل��ي��ان �ل��ع��ق��رب��اوى
�ح������م������د ن����ب����ي����ه �ح������م������د �ب���������و �ل�������رب
���������س�������ر�ء ع����ل����ي �ح�����م�����د �ب��������و ح���اف���ظ
��������س������ر�ء ن���ا����س���ر حم����م����ود �����س���ت���ي���وى
��������س������م������اء ن�����������س�����ال ������س�����اه�����ر م���ه���ي���ار
�ل�������ه�������ام �ح������م������د �����س����ل����ي����م �����س���ت���ي���ت���ي
�مي��������ان �ح����م����د حم����م����ود �ب������و �ل���ت���ني

ج������ي�������������س������ي������ك������ا ج��������������������������ورج  ������س�����ك�����ر
ح����������ال ع�������م�������ر �ب���������ر�ه���������ي���������م ح�������رب
دي����ن����ا ر�ئ��������د ع���ب���د �ل������و�ح������د ����س���ع���اده
�ل���ري���ا����س���ي ر�ئ�������ده ع���ب���د �هلل حم���م���د 
رن�������������ا حم�������م�������د ��������س�������ام�������ي ه�����ر������س�����ه
������س����ك����ن����در حم�����م�����د  �ح������م������د  رو�ن 

روع������ه ه���ن���دى ج�����اد �هلل �ب�����و ل��ط��ي��ف
����س���م���ريه خ���ل���ي���ل حم���م���د �ل�����درع�����اوى
�����س����ي����م����اء خ�����ال�����د حم����م����د �ل���ن���ع���ام���ي
�����س����ي����م����اء م���������س����ط����ف����ى  ح���������اج ع���ل���ي
ك�����م�����ال �ب�����ر�ه�����ي�����م رب�����ح�����ي �ل���ه���ر����س
م������ه������ا ع������ث������م������ان �ب�������ر�ه�������ي�������م ح���م���د
ن��ع��ي��م��ه �ب���ر�ه���ي���م �ح���م���د �ل����زو�ه����ره

�سحاده خليل �سحاده غنيم
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جعفر ح�سن مو�سى �بو خليفه ��سيل �بر�هيم يو�سف عطيه

�سباأ ح�سني �سليمان �بو روميد�نيا �سقر ح�سني �حلجيج رحمه عبد �لكرمي مطلق �ملعاريف

�سعاد م�سطفى �حمد حالق

فد�ء زياد عدنان بدويه

عهد جمال �سليمان �جلعافره

مريفت م�سطفى عبد�لعزيز �لعجلوين

�سريين �بر�هيم �حمد �ملومني

جمد حممد مقبل �سليم

غدير ن�سال حممود ح�سني

مي�ساء مفيد �سال�س �سبري
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�ب���ر�ه���ي���م ف��ت��ح��ي حم���م���ود �ب����و حبله
�ل����ن���������س����ا�����س����ره ن������اف������ز  خ������ال������د  �لء 
حم����م����د ط��������اه��������ر  حم��������م��������ود  �لء 
�ي������ات م���و����س���ى م�����س��ط��ف��ى �ب�����و ف����روه
ج���م���ان ح�����س��ان ع��ب��د �ل�������ر�زق ح�سني
دع��������������اء حم�������م�������ود ح�����������س�����ني �ح����م����د
رج�����������������اء خ���������ال���������د ذي�������������ب �ل�����������س�����ب�����ع
بني يون�س �ح��م��د  �ل��ك��رمي  رج���اء عبد 
رغ���������د خ�������ل�������دون حم�����م�����د �مل����وم����ن����ي
رغ����������د ع�������و��������س ح�������م�������ود �خل���������س����ري

ره�����������ف ج�������اب�������ر ي������ا�������س������ني ي����ا�����س����ني
در�غ�������م�������ه ن�����ع�����ي�����م  ب�������������س������ار  رو�ن 
�ل����ف����و�حل����ه ح���������س����ني  حم����م����د  روؤى 
ب�����ره�����م حم��������م��������ود  و�ئ����������������ل  روؤى 
زي������������ن ع������م������ر ������س�����ل�����ي�����م�����ان ح�����رب�����ي
���س��ي��ف �ب����ر�ه����ي����م ر�ج������ي �حل��ر�ف�����س��ه
����س���ادن �ك�����رم ع��ب��د �ل���ك���رمي م�����س��ارق��ه
ف������اط������م������ه حم�������م�������ود ع������ب������د �����س����ي����ام
ف���������رح ف�����ي�����ا������س �ح������م������د �خل�������و�ل�������ده
مل�����ي�����������س ح�������������س������ام رف��������ي��������ق غ����ال����ي����ه

ل������ي������ان ج������م������ال حم������م������ود ج���������اد �هلل
حم����م����د ي����و�����س����ف �ح�����م�����د �ل����ق����رع����ان
حم����م����ود �م������ني ع����زي����ز حم���م���د ع��ي��د
م��������رمي ع������دن������ان م�������س���ط���ف���ى ع���اي���د
م���������رمي م������وف������ق ������س�����اك�����ت م���ن�������س���ور
م������������وده ع������������ارف �ح������م������د حم����ف����وظ
م��ي�����س �ل����رمي ط����ارق حم��م��د �مل���ز�ي���ده
ه����دي����ل خ����ال����د �ب����ر�ه����ي����م �حل���وي���ط���ي
ه�������دي�������ل م�������������ازن رب�������������اح �جل�����ع�����ربي
ي�����������ار� حم�����م�����د حم������م������ود �ل����ع����م����رى

خريجو الف�صل الأول 2018 / 2019
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�ب���ر�ه���ي���م ع���دن���ان حم��م��د �ب����و ن��ب��ه��ان
�ح�����������الم ف����ي���������س����ل حم�����م�����د �ل����ن����ه����ود
�ح��م��د خ���ري �هلل م��و���س��ى �ل���ع���ودة �هلل
�ح������م������د ول������ي������د ي�����و������س�����ف �ل����غ����ري����ب
���������س�������ام�������ه ع������م������ر ي������ا�������س������ني �مل�����ع�����ال
��������س������ر�ء ر�ئ���������د ي����و�����س����ف �ب�������و �ل������رب
كيو�ن نادر رفعت  ��سالم عبد�لرحمن 
�����س���ي���ل �ح���م���د رم�������س���ان �ب�����و ���س��ل��ي��م��ه
ح����م����وده ف�����اي�����ق  �هلل  ع����ب����د  ������س����ي����ل 
�جل������م������ال ح�����������س�����ن  ت������وف������ي������ق  �لء 
�ل���ه���ن���ي���ن���ي ح�����������س�����ن  جم����������دي  �لء 
�ي�����������������ه ع���������ل���������ي ذي�����������������ب ��������س�������ح�������اده
�أ����س���م���اء خ��ل��ي��ف �����س���ت���ي���وي �ل���غ���وي���ري
�أ��������س�������ي�������ل م����������������رو�ن �ح�������م�������د ع��������و�د
ب��������ر�ء �ب�����ر�ه�����ي�����م ع����ل����ي �ب�������و ع���ي���ا����س
ب��������ر�ءه حم����م����ود �ح����م����د �ل�����س��دي��ف��ات
ب�����س��رى ط�����ارق �ب���ر�ه���ي���م �ل�����س��ر�ي��ره

ب�������ي�������ان ر�ئ�������������د ������س�����ال�����ح �ب����������و ع���ل���ي
ب���ي�������س���ان ه���������س����ام ح����م����د �ل����زب����ي����د�ت
ت�سنيم توفيق حممود �لعو�طلي �لرفاعي
ت�������ه�������اين حم������م������د ل�����ط�����ف�����ي غ���ن���م���ه
ح���م���ا����س���ا �هلل  ع����ب����د  خ�����ال�����د  ت����ي����م����ى 
ح�������س���ني �ح�����م�����د ف�����ال�����ح �ل���ع���ظ���ام���ات
�حل���ي���ا����س���ات ع���ب���د �هلل  ع����م����اد  ح�����ال 
ح��������ن��������ني غ���������������امن �ح���������م���������د غ����ن����ي����م
د�ن���������������������ه ه�����������������اين ح���������������س�������ن ع�����م�����ر
دمي��������ا حم����م����د �ح�����م�����د �ل����ط����و�ل����ب����ه
رب�����������ى ج�����م�����ي�����ل حم�������م�������ود ق����ن����دي����ل
رب�����������ى حم�������م�������ود ح�������ام�������د م����ه����م����ور
�ل���ع���ل���ي���م���ي حم�����م�����د  ������س�����ام�����ح  رز�ن 
رغ��������د �ب�����ر�ه�����ي�����م حم����م����د رم�������س���ان
ره�������������ام ع�������������س������ام حم������م������د م����و�����س����ى
ره���ف ���س��الح �ل��دي��ن ع��م��ر ���س��ج��ر�وي
��سماعيل ع��ب��د �جل��ب��ار  م����رو�ن  ره���ف 

�مل�����ا������س�����ي �دي���������������ب  ف������������������وؤ�د  روؤى 
�ل�������ق�������و�ري�������ق ن��������������ادر  حم������م������د  رمي 
ري������ن������اد �ح�����م�����د حم����م����د �جل�����ري�����رى
زي������ن������ب حم�����م�����د ح���������س����ن �ب�����ر�ه�����ي�����م
��������������س�������������اره ب�����������������الل ع���������ل���������ي ح�����م�����د
ط���ب���ي���ل���ه �هلل  ع�����ب�����د  �ح������م������د  �������س������ايل 
�����س����ح����ر �ح�����م�����د ع����ل����ي �خل���ط���اط���ب���ه
�����س����ن����د�����س ن�����������و�ف خ�����ل�����ف �ل�����ر�������س�����د
������س�����ه�����د حم������م������د حم��������م��������ود ن�����اف�����ع
���س��اب��ري��ن �ح���م���د ����س���ربى �ب��وح�����س��ان
حم�������س���ن د�ود  حم������م������ود  �����س����ه����ي����ب 
�ح����م����د ������س�����ام�����ي  ن����ب����ي����ل  �هلل  ع�����ب�����د 
ع�����ري�����ن ح�������س���ني ع����ل����ي �خل���ط���اط���ب���ه
ع�������م�������ر حم�������م�������د �ح��������م��������د ك�����ن�����ع�����ان
ف���ي�������س���ل وح�����ي�����د �����س����اه����ر ط�����ر�ون�����ه
لن���������������ا زي�������������������اد �������س������ل������ي������م ب���������������در�ن
�لدلبيح �حلافظ  عبد  يو�سف  ليايل 

رو�ن جمال يو�سف جربيل

ر�ما عبا�س م�سطفى �بو خليل

ن�سرين ��سماعيل �حمد �لعب�سي

�إ�سر�ء عدنان عبد�حلافظ �مل�سرى

و�سام كمال خالد �ملو�جدهمنار يو�سف حممود �بو طاف�س
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ل�������ي�������ن�������ا ث����������اب����������ت حم��������م��������د ع�����������وده
حم�������م�������د ه��������������اين حم�������م�������د ب������ن������ات
م������������رح �ح��������م��������د رج������������ا �ل�����زق�����ي�����ب�����ي
م��������������الك ع�������ل�������ي ����������س���������امل خ����ل����ي����ف����ه

م����ن����ى حم����م����د زه���������دى �ب��������و دو����������س
�ل�سو�هنه ��سعد  �ل��دي��ن  ع��م��اد  م��ي��اده 
ه���ب���ه �����س���م���اع���ي���ل �ل�������س���ي���د �ل���زب���ي���د�ت
ه�������ي�������ا ��������س�������ام�������ي ن������ع������ي������م زغ�������ل�������ول

يا�سمني جميل حممود جماهد �لتميمي
ي����ا�����س����م����ني حم�����م�����د ع�����ي�����د ع�����ب�����د�هلل
ي���������س����رى �ح�����م�����د رف�����ي�����ق �ل���ب���ح���ريى
ي�������������س������رى ب�����������الل ي������و�������س������ف ه��������ادى
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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 
عام  وطالبة  طالباً  حوايل350  ا�سبح  حتى  املقبولني  عدد  تزايد  وقد  وطالبة  طالباً   135 عددهم  وكان 
الوقت احلا�سر ما يقارب 2500 طالب موزعني  الكليه يف  الدرا�سه يف  2019/2018. يوجد على مقاعد 
على خمتلف امل�ستويات الدرا�سية. وقد تخرج الفوج االول من طلبة الكلية يف العام اجلامعي 2012/2011 
وخرجت الكلية فوجها ال�سابع يف العام اجلامعي 2018/2017 لي�سل جمموع خريجيها اىل نحو 1250 

خريج.
اأُدرجت كلية الطب �سمن قائمة )Avicena( للكليات الطبية التي تعرتف بها منظمة ال�سحة العاملية 
 FAIMER-Foundation( الطبي  والبحث  التعليم  لتطوير  الدويل  االحتاد  قائمة  وكذلك   )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:

• ق�سم العلوم الطبية اال�سا�سية 	
• ق�سم االمرا�ش الباطنية وطب اال�سرة 	
• ق�سم اجلراحة العامة واخلا�سة 	
• ق�سم االمرا�ش الن�سائية والتوليد 	
• ق�سم االطفال	

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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أهداف الكلية:

• تخريج اأطباء على درجة عالية من الكفاءة واملهارة قادرين على تقدمي خدمة طبية مميزة.	
• تدريب وتخريج اأطباء واخت�سا�سني يف جميع احلقول والتخ�س�سات الطبية.	
• برامج 	 خالل  من  املحلي  املجتمع  خدمة  يف  العاملني  لالأطباء  الطبي  امل�ستوى  رفع  يف  امل�ساهمة 

التعليم الطبي امل�ستمر.
• الو�سط 	 اإقليم  اململكة وخا�سة  امل�ساهمة يف حت�سني م�ستوى اخلدمة الطبية والرعاية ال�سحية يف 

بالتعاون مع وزارة ال�سحة واخلدمات الطبية امللكية.
• حتفيز البحث العلمي وفقاً لالأولويات الوطنية والعاملية.	
• امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الرعاية ال�سحية االأولية والطب الوقائي.	

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 
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التعليمية  الن�ساطات  هذه  تطوير  اىل  الكلية  وتتطلع  املركزة  والعناية  التخدير  االإنعا�ش،  )االإ�سعاف(، 
بحيث ي�سبح املركز مركزا اإقليميا للتدريب، كما وقامت الكلية موؤخراً بافتتاح خمترب الت�سريح الرقمي 
التفاعلي ويحتوي املخترب على طاولة الت�سريح التفاعلية الرقمية وهي طاولة حتاكي طاولة الت�سريح 
تدري�ش  تطوير  اإىل  ويهدف  املحلية حيث  الطب  كليات  نوعه يف  االأول من  املخترب  هذا  وُيعد  العادية، 
وفائقة  االأبعاد  ثالثية  �سوًرا  عر�ش  خالل  من  الب�سري  اجل�سم  ت�سريح  على  وتدريبهم  الطب  طالب 
الدقة للج�سم، ويتاألف املخترب من اأنظمة ال�سوت وال�سورة املتقدمة، )80( حا�سوب تتيح التعلم الذاتي، 
)9( �سا�سات كبرية معلقة، جهاز مايكرو�سكوب متطور جدا مزّود بكامريا رقمية، وجهاز "كرومكا�ست" 
ال�سا�سات  على  لعر�سه  باد  اآي  اأو  خلوي  اأو  لوحي  اأو  حا�سوب  جهاز  اأي  من  التعليمي  املحتوى  لعر�ش 

الكبرية وذلك لتح�سني تدري�ش الت�سريح ليكون تفاعلي اأكرث وقريب من الطلبة.

أعضاء الهيئة االكاديمية واالدارية والموفدين :
يبلغ عدد اع�ساء الهيئة التدري�سية )93( ع�سواً من خمتلف الرتب االكادميية كما ي�سرتك يف التدري�ش 
نحو )150( مدربا �سريريا، ي�ساندهم كادر اإداري مكون من )21( اإدارياً ، ولتزويد الكلية بكفايات وخربات 
االع�ساء، علم  االدوية، علم وظائف  الدكتوراه يف: علم  لنيل درجة  الكلية )29( طالباً  اوفدت  متميزة 
 " مر�سية  ان�سجة   " االمرا�ش  علم   ،" اع�ساب   " االع�ساء  وظائف  علم  واجلزيئي،  اخللوي  االدوية 
الع�سبي واحلركي،  ا�سعة اجلهاز  الروماتيزم،  التالية : امرا�ش  ال�سريرية  والتدريب يف االخت�سا�سات 
امرا�ش  واحلنجرة،  واالذن  االنف  جراحة  معدية،  امرا�ش  الكلى،  امرا�ش  اله�سمي،  اجلهاز  امرا�ش 
الدم واالورام عند االطفال، جراحة اجلهاز  املناعية، امرا�ش  القلب عند االطفال، االمرا�ش اجللدية 
عند  الغدد  امرا�ش  والرتميم،  التجميل  جراحة  الدقيقة،  العظام  جراحة  ال�سدر،  جراحة  اله�سمي، 

االطفال واالورام الن�سائية وجراحتها. 

نظرة مستقبلّية:
ت�سعى كلية الطب يف اجلامعة الها�سمية 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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كلية الطب البشري
جمل�س الكلية

ا�سماء م�ساعدي البحث والتدري�س

الدكتور دروي�ش بدران 	•اال�ستاذ 
عميد الكلية / رئي�س املجل�س 

ال�سيوف  	•الدكتور را�سي 
ق.اأ رئي�س ق�سم الأطفال

	•الدكتور عبداالله �سديفات
ق.اأ رئي�س ق�سم المرا�س الباطنية وطب ال�سرة

	•الدكتور نا�سر احلموري
ق.اأ رئي�س ق�سم اجلراحة العامة واخلا�سة

الع�سلي  	•الدكتورة فداء 
 ق.اأ رئي�س ق�سم المرا�س الن�سائية والتوليد

التميمي 	•الدكتور حممد 
ق.اأ رئي�س ق�سم العلوم الطبية ال�سا�سية

	•الدكتور ا�سرف خ�ساونه
ممثل ق�سم العلوم الطبية ال�سا�سية

الدويري �سامل  	•الدكتور 
ممثل ق�سم اجلراحة العامة واخلا�سة 

	•الدكتور جهاد فطافطه 
 ممثل ق�سم المرا�س الباطنية 
العمو�ش 	•الدكتور حمزة 

 ممثل ق�سم المرا�س الن�سائية والتوليد 

ال�سلبي 	•الدكتور مروان 
 ممثل ق�سم الأطفال

ال�سرع 	•الدكتور امين 
 م�ساعد العميد 

	 ال�سيدة �سوزي جانبيك
 اأمني �سر املجل�س

فنيوا وم�سرفوا املختربات

االداريون
�سوزي جانبيك 

رغد القا�سم 
ر�سا حراح�سه 

مي�ساء العويدات

حنان الروا�سده
لبنى امل�ساعيد
عائدة دغل�ش

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 

الدكتور زيد احللو الدكتورة �سارة العزام 
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قسم الجراحة العامة والجراحة الخاصةكلية الطب البشري
شعبة الجراحة العامة

د. خالد العمر 
 ا�ستاذ م�ساعد 

د. �سقر النوافله 
ا�ستاذ م�ساعد 

د. �سامل الدويري
 ا�ستاذ م�ساعد 

د. بالل روا�سده 
 ا�ستاذ م�ساعد 

د. ب�سار غو�سه 
 ا�ستاذ م�ساعد 
د. �سهيل بكار

 ا�ستاذ م�ساعد
د. رائد تيم
ا�ستاذ م�ساعد 

د. هيثم قنديل 
 ا�ستاذ م�ساعد 

د. عا�سم قندح 
 مدر�س م�ساعد 

د. �سقر العبدالالت 
مدر�س م�ساعد

د. يزن العدوان
 مدر�س م�ساعد 

د. نا�سر احلموري
ا�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

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

د. حممود البل�ش
 ا�ستاذ م�ساعد

د. رامي قي�سيه
ا�ستاذ م�ساعد

شعبة جراحة المسالك البولية

د. مراد بني هاين
ا�ستاذ م�ساعد

د. ح�سان خطاطبه
ا�ستاذ م�ساعد
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قسم الجراحة العامة والجراحة الخاصةكلية الطب البشري

شعبة جراحة العيون:

د. رائد �سطناوي 
ا�ستاذ م�ساعد

شعبة العظام

د. حممد ابو عني
ا�ستاذ م�ساعد

د. فرا�ش الدبوبي
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد �سرحان
ا�ستاذ م�ساعد

شعبة األنف واألذن والحنجرة

د. ان�ش التميمي
ا�ستاذ م�ساعد 

د. �سعيد النا�سر
ا�ستاذ م�ساعد

د. معت�سم اللطايفه
ا�ستاذ م�ساعد

د. اجمد الطريفي
ا�ستاذ م�ساعد

د. ليث خ�ساونه
ا�ستاذ م�ساعد

د. خالد بدران
ا�ستاذ م�ساعد
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قسم االمراض الباطنية وطب االسرةكلية الطب البشري

شعبة االمراض الباطنية

د. عبد االله �سديفات
 ا�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. عجيل العجيل
ا�ستاذ م�سارك

د. علي النا�سري
ا�ستاذ م�ساعد زائر

د. عا�سم اجللبي
ا�ستاذ م�ساعد زائر

د. حممد الكبي�سي
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سفيان الرفاعي 
ا�ستاذ م�ساعد 

د. عبدالرحمن حماده
ا�ستاذ م�ساعد

د. نا�سر حممود 
ا�ستاذ م�ساعد

Dr.Joel Vaughan
ا�ستاذ م�ساعد 

د. معتز م�ساد
 مدر�س م�ساعد 

د. �سري �سواقد
مدر�س م�ساعد 

د. فردو�ش ابو جبل 
مدر�س م�ساعد 

د. حممد العجالني 
مدر�س م�ساعد 

د. امل عوي�سه
مدر�س م�ساعد 
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قسم االمراض الباطنية وطب االسرةكلية الطب البشري

شعبة األمراض الجلدية

شعبة االشعة التشخيصية

شعبة طب األسرة

د. عمرو احلم�سي
مدر�س م�ساعد

د. جهاد فطافطه
ا�ستاذ م�ساعد 

د. اجمد �سديفات
ا�ستاذ م�ساعد 

Dr Benjamin Colton
ا�ستاذ م�ساعد 

Dr. David Harniess
ا�ستاذ م�ساعد 

د. نهى القا�سم
ا�ستاذ م�ساعد
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قسم االمراض النسائية والتوليدكلية الطب البشري

د. رامي الكيالين
ا�ستاذ م�ساعد

د. فرا�ش الر�سود
 ا�ستاذ م�ساعد

د. حمزة العمو�ش
 ا�ستاذ م�ساعد

د. فداء الع�سلي
 ا�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. دميا الزغاري
 مدر�س م�ساعد
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قسم االطفالكلية الطب البشري

د. مروان ال�سلبي
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سلمى بريزات
ا�ستاذ م�ساعد

د. ر�ساب الغوامنه
ا�ستاذ م�ساعد

د. منى الكيالين
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سايل �سالح
 ا�ستاذ م�ساعد

د. مها عليوات
ا�ستاذ م�ساعد

د. ح�سن حوامده
ا�ستاذ م�ساعد

د. را�سي ال�سيوف
ا�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم
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قسم العلوم الطبية االساسيةكلية الطب البشري

د. حممد الو�سوا�سي
 ا�ستاذ م�سارك زائر

اأ.د دروي�ش بدران
ا�ستاذ

د. حممد العزب
ا�ستاذ م�سارك

د. اميان الكامل
ا�ستاذ م�سارك 

د. ريث ال�سفار
 ا�ستاذ م�سارك زائر

د. حممد التميمي
   ا�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. حممد �سعبان
 ا�ستاذ م�ساعد 



384

قسم العلوم الطبية االساسية

د. امين ال�سرع
  مدر�س م�ساعد 

د. م�سطفى يو�سف 
مدر�س م�ساعد 

د. غادة اجل�ساين 
ا�ستاذ م�ساعد  

كلية الطب البشري

د. �سمري ناجي
 ا�ستاذ م�ساعد 

اأ.د احمد ابو �سيف 
ا�ستاذ 

اأ.د ثناء بالل
ا�ستاذ 

اأ.د ا�سرف يو�سف
ا�ستاذ

د. ا�سرف اخل�ساونه
    ا�ستاذ م�ساعد 

د. حافظ املومني  
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سريف �سلتوت
ا�ستاذ م�ساعد

د. والء اجلزار 
ا�ستاذ م�ساعد

د. والء الزبون 
مدر�س م�ساعد
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كلية الطب البشري

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 / 2018
تخ�ص�ص دكتور يف الطب

ه��ب��ة ع��ب��دامل��ج��ي��د اب���راه���ي���م ���س��رح��انم�����ه�����ن�����د ع��������دن��������ان ح�������اف�������ظ ن����وف����ل�����س����ي����اء م�����ن�����ور ع����������واد اخل����راب���������س����ة
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كلية الطب البشري

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص دكتور يف الطب

ا�سماء جمال يو�سف حممد

ايه عبدالوايل عبدالفتاح حيا�سات

دعاء حممد يو�سف رم�سان

ا�سراء حممد عبد الرحمن بني عامر

ان�سام جميل احمد العمو�ش

حنان ر�سوان عبدالهادى التوم

دينا ر�سيد �سبحي ابراهيم

ابرار فاخر جرب عكور

االء عامر مو�سى عمريه

ب�سرى ا�سماعيل عبدالقادر حيارات

ديانا ماجد ر�سدى �سرحان

امين احمد حمدان قطا�ش

دعاء حممد بكر حممد الفريحاتح�سام فوؤاد عيد اجلوالده

رميا حممود حممد ابو ناجي
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كلية الطب البشري

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص دكتور يف الطب

�سدن عماد �سامل ابو رمان

عبداهلل �سليمان احمد ابو عنزه

جلني عماد يو�سف احلنيطي

حممد خليل ذيب حرب

�سحدة االطر�ش

غدير حممد عبدالرحمن احلديدى

مالك اأحمد طحبو�ش اأبو احلم�ش

معاذ تي�سري حممد النادى

�سناء ابراهيم حممد االخر�ش

علي االطر�ش

لينا حممود م�سطفى وهبه

حممد نايف حممود ابو �سقريحممد عبدالقادر احمد ناجي احلطامي

�سهد زهري حممد ابو زهره

فرح احمد ح�سن ابو �سميده

جمد خالد راغب عبد اهلل
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كلية الطب البشري

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019
تخ�ص�ص دكتور يف الطب

هديل مروان حممد عتوممريانا خليل ايوب الفار هبه يعقوب احمد �سالح

يا�سمني ناجح منور ال�سعايده

اباء عبد الرزاق غزوان حممد ن�سيب رفاعي
اب��������������اء ي�����ح�����ي�����ى ع�����ط�����ي�����ه ع����ب����اب����ن����ه
اب�����ت�����ه�����ال ن����ا�����س����ر ذي����������اب ال���������س����ادق
اب���راه���ي���م حم��م��ود م�����س��ط��ف��ى وه����دان
اح���م���د ج���م���ال خ����ري اهلل اب�����و ���س��الح
اح�����م�����د ج�����م�����ال م�������س���ط���ف���ى م�����س��ل��م
اح�����م�����د ����س���ل���ي���م���ان ع����ل����ي ال������ري������االت
اح���م���د ع��ب��د ال���ف���ت���اح اح���م���د اب����و قبع
اح���������م���������د ع���������م���������اد اي�����������������وب ال�������ف�������ار
اح��������م��������د م��������اه��������ر اح��������م��������د ن�����وف�����ل
اح�������م�������د حم������م������د اح�������م�������د ج����ي����ب����ات
اح���������م���������د حم�������م�������د اح���������م���������د دي�����ن�����ه
اح�����م�����د حم����م����د ح�������س���ن ال���ط���وال���ب���ه
ارك�������������ان غ����رب����ل����ل����ي غ�����������ازي ح�������س���ني
اري����������ج حم����م����د �����س����الم����ه ك���ري�������س���ان
ا�����س����ام����ه ر����س���م���ى اح����م����د امل��ب��ي�����س��ني

ا�����س����ام����ه ع����اط����ف حم���م���د امل��ب��ي�����س��ني
ا�������س������ام������ه ع������م������اد ع������������ادل ب���ط���اي���ن���ه
ا������س�����ام�����ه ع����م����ر حم�����م�����ود م����ل����ك����اوي
ا������س�����ي�����ا حم�����م�����د ف����������الح امل���������س����اق����ب����ه
ا�������س������رف حم����م����د ح�������س���ن ح���م���دون���ة
م�������الح ر�����������س����������الن  ��������س�������ائ�������د  االء 
االء ه��ي��ث��م ع��ب��د ال������رزاق احل��ي��ا���س��ات
ال�سريحني خليل  ابراهيم  باهلل  املعتز 
ام�����������اين ف�������������وؤاد ي�����و������س�����ف احل���ل���ب���ي���ه
ام���������ريه ن���������واف �����س����ال����ح اجل�����ال�����ودي
ام�����ي�����م�����ه ه����������اين اح�������م�������د ال�����ق�����رن�����ه
ان�����������������ش زي����������������اد ع�������ل�������ي ال�����ن�����ا������س�����ر
ان�������������ش ع�����م�����ر حم�����م�����د ال�����ق�����واق�����ن�����ه
ان�������������������ش م��������ن��������ري خ�������������س������ر ع����ل����ق����م
ان�����������ش وائ����������ل حم����م����د ال���������س����ق����ريات
انهار بنت عبداحلكيم بن مهدي ال فتيل

اي���������������������اد ج�����������م�����������ال ط�������������ه ع�������ط�������ون
اي�������������اد ف�����ه�����م�����ي رم�������������س������ان ح����زي����ن
اي�����س��ر ع��ب��د ال��ك��رمي ي��و���س��ف اخل�سور
امي���������ن ج���������الل ��������س�������ادق ال���������س����ع����دي
اأث��������������ري ع������ل������ي حم������م������د اب������راه������ي������م
ب�����ا������س�����ل ع�������ام�������ر اب�������راه�������ي�������م غ���ي���ث
ب�����ا������س�����ل ع������م������اد اح������م������د ال������دوي������ك
ب������ت������ول اب�������راه�������ي�������م حم�����م�����د ع�������س���ر
ب�����ت�����ول ف����������واز ر�������س������دى ا�����س����ح����اق����ات
ب����������������راء امي�������������ن ع�������ل�������ي ف������ح������م������اوي
ب��������������راء خ�������ال�������د ع������ل������ي احل��������������وراين
ب������راء م�����س��ع��ود ا���س��م��اع��ي��ل اب�����و ط���وق
ب����������راءه حم����م����د ت���ي�������س���ري ال���ع���وام���ل���ه
ب���������س����ام اب������راه������ي������م ح������م������دان ج����الد
ب���������س����م����ه ف������اي������ز حم�����م�����د امل����ع����اي����ط����ه
ب���������س����ار �����س����ام����ي ����س���ع���ي���د ال����ن����اط����ور

منى م�سطفى �سعيد ح�سن
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ب�������������س������اره ح�����ن�����ا ع����ي���������س����ى ج���ه�������س���ان
ب�������س���ائ���ر ع����زم����ي حم���م���د ال���ربغ���وث���ي
ب�������ي�������ان حم������م������د ح�����������س�����ن حم�����م�����ود
ت��������������اال ه���������اي���������ل ع���������اي���������د احل��������������داد
ت�������س���ن���ي���م اح������م������د ف�����������وزى ال������ب������دور
ت�سنيم عي�سى حممود ال�سياب عيال عواد
ت�����س��ن��ي��م ف���را����ش ع��ب��د ال��رح��ي��م ح�سن
ت���ق���وى زي������اد ع���ب���د ال����ك����رمي ال��ن�����س��ور
ت���ق���ى ع�������س���ام ه���ا����س���م اب������و حم��ي�����س��ن
ث���ام���ر حم���م���ود اب���راه���ي���م ال�����س��ري��ف��ني
ث���ائ���ر راج�����ي ع��ب��د ال���ك���رمي ال��ع��واب��ده
ج����م����ي����ل ������س�����ع�����دى اح������م������د ن����ع����م����ان
ح������ام������د م������������ازن ح������ام������د م���ن�������س���ور
ح�������������س������ام ب�������������س������ام ع������ل������ي اب�����������و جن���م
ح�������������س������ام حم������م������د اح�������م�������د �����س����ه����اب
العي�سى ع��ل��ي  ب���ن  اح��م��د  ب���ن  ح�����س��ني 
ح�������م�������زه حم�����م�����د ر������س�����ي�����د ع����ث����م����ان
ح���م���زه م�����س��ط��ف��ى ع��ب��د اهلل ال�����س��ع��ود
ح�����ن�����ني غ������ال������ب ح���������س����ن اال�������س������رمي
ح����ن����ني حم�����م�����ود اب�����راه�����ي�����م خ��ل��ي��ف��ه
ح���ن���ني خم���ل�������ش ج���م���ي���ل ال�����زواه�����ره
خ���ل���ي���ف���ه خ�����ال�����د خ���ل���ي���ف���ه اخل���الي���ل���ه
دان��������������ا اح�������م�������د ع������ط������ا ال������رف������اع������ي
دان�����ا غ�����س��ان ع��ب��د ال���رح���ي���م اب��راه��ي��م
ال�سرمان م��ب��ارك  البا�سط  عبد  دان���ه 
دان�������������ه حم������م������د م������و�������س������ى م������ري������ان
دان������ي������ا خ�����ال�����د حم����م����د اخل���ل���ي���ف���ات
دان����ي����ه م���اج���د ع���ب���د ال���ف���ت���اح احل����ويل
دع�����اء ح�����س��ني حم��م��د ام����ني ال��ق�����س��اه
دع������اء ع���ب���د ال���غ���ن���ي ن���اي���ل ال�����س��ف��رت��ي
دع��������اء ول����ي����د ع���ب���د ال������ق������ادر رم���اح���ه
ال��رمي��اوى اهلل  عبد  ثائر  بهجت  دينا 
دي������ن������ا ه������اي������ل حم�����م�����د ال����ع����رب����ي����ات

رام������������ه ح������������ازم حم�����م�����د اخل������ال������دي
رح�������م�������ه ح������م������د ع�����ط�����ي�����ه ح������م������وده
رع����������د حم�����م�����د ي�����و������س�����ف ����س���ل���خ���ت���ي
رغ���د ب��ن��ت ع��ل��ي ب��ن حم��م��د الغري�ش
رف�����ي�����ف اح�����م�����د حم����م����د ال���غ���ن���ي���م���ات
رف��������ي��������ق راج���������������ح رف��������ي��������ق ال����ف����ح����ل
رن������د م�������س���ب���اح ����س���ب���ح���ي ال���ف���راع���ن���ه
ره���������ف ا������س�����ح�����ق م�������س���ط���ف���ى غ�����امن
ره��������ف �����س����ق����ر ي����و�����س����ف احل���ن���اح���ن���ه
ال�����ن�����م�����رى زك�����������ي  غ�������������س������ان  روان 
جن���م اب����������و  ع�����ل�����ي  ب�����������س�����ام  روزان 
رون����������د ج����م����ي����ل حم����م����د امل�������س���اق���ب���ه
ط����ه م�����������س�����ط�����ف�����ى  ��������س�������ام�������ي  رمي 
غ���ن���ام ع����ل����ي  احل����ف����ي����ظ  ع����ب����د  رمي 
ال����ي����ا�����س����ج����ني حم�����م�����د  ع�����ل�����ي  رمي 
ال�����ب�����وري�����ن�����ي ف������������وزى  م������اه������ر  رمي 
رمي������������ا حم������م������د ���������س��������امل �����س����الم����ه
الدين �سعد  اي��اد حممود  زي��اد حممد 
زي�����د ع���ب���د امل���ن���ع���م ����س���الح ال���رف���اع���ي
القي�سيه احل��م��ي��د  ع��ب��د  حم��م��د  زي����د 
زي������د حم���م���د ع���ب���د ال�����وه�����اب ال���ق���رم
�����س����اج����ده ع����ل����ي حم����م����د ال����غ����وي����رى
����������س���������اره ن�����ب�����ي�����ل اح��������م��������د �����س����ال����ح
����������س���������ايل ب��������ي��������رت خ������ل������ي������ل ك������رك������ر
�����س����ج����ا ب�����������س�����ار خ����ل����ي����ف ال�������ع�������ودات
اجلماليه احلافظ  عبد  ظاهر  �سجى 
������س�����ح�����ر ������س�����ق�����ر اح�������م�������د خ�������وال�������ده
���س��ح��ر حم��م��د ع��ب��د ال���ف���ت���اح م�����س��ع��ود
����س���ح���ر ي����ع����ق����وب ������س�����امل احل�����������وارات
�����س����الم حم���م���د ����س���ل���ي���م���ان ال���رو����س���ان
���س��ل�����س��ب��ي��ل ن���ب���ي���ل اح����م����د ����س���وي���دان
حويله اب���و  رم�����س��ان  ن��ع��م��ان  �سل�سبيل 
����س���ل���ط���ان ع����ا�����س����م ط����اه����ر ال�������س���ائ���ح

�سليمان عبد املح�سن �سليمان احلميمات
���������������������س��������������������م��������������������ا ع������������ي�������������������������س������������ى
�����س����م����ا غ�����ال�����ب ع������ط������ااهلل امل������واج������ده
������س�����م�����ري ع���������������ادل ط��������ال��������ب حم���م���د
اح�����م�����د رزق  ج���������م���������ال  ������س�����م�����ي�����ه 
الطحاينه لطفي  زي���اد  ال��دي��ن  �سيف 
���������س��������ادي ع������ل������ي ح�������اف�������ظ �����س����ع����ب����ان
�����س����ريي����ن ج���م���ي���ل اب�����راه�����ي�����م ق���ن���دح
���س��ي��م��اء ع���ب���د اهلل ف�����الح ال���روا����س���ده
�������س������ال������ح م�����ه�����ن�����د �������س������ال������ح احل��������اج
ح����م����ورى اهلل  ع����ب����د  ع����م����ر  �����س����ف����اء 
�������س������ف������اء ف������ت������ح خ�����������س�����ر ر��������س�������وان
االدري�سي ها�سم  بن  علي  بنت  �سفية 
جزر اب��و  ح�سن  ناه�ش  ال��دي��ن  �سياء 
ط�����������ارق خ������ال������د حم������م������ود امل����غ����رب����ي
ط����������������ارق ع�������م�������ر اح��������م��������د ح�������������ردان
ط������������ارق حم������م������ود ع������������واد ال����ق����م����از
ع���ا����س���م ح�������س���ني حم����م����ود ال��ب��ط��و���ش
عبد اللطيف �سبحي عبد اللطيف حمدان
ع��ب��د اهلل ب��رك��ات ع��ب��د احل��م��ي��د نا�سر
ع���ب���د اهلل ���س��ل��ي��م حم���م���د ال��ق��ط��ن��اين
الن�سور اهلل  عبد  االل���ه  عبد  اهلل  عبد 
ع���ب���د ال�����وه�����اب ن����اي����ف خ����ال����د ���س��رمي
عبدالرحمن عيد عبد الرحمن الطرزى
عبدالهادي خر�سان علي عبداهلل العجمي
ع���ب���ري ع���ب���د ال���رح���ي���م حم���م���د زب�����ادي
ع���ث���م���ان حم����م����ود اح����م����د احل����ي����ارى
عروبه عبداملجيد حممود الع�سا�سفه احلبا�سنه
عز الدين عبد املوىل عبد اهلل املومني
ع������������الء اح��������م��������د ع������م������ر ال�����ط�����اه�����ر
ع�����ل�����ي�����ا ط���������ه خ�����ل�����ي�����ل ������س�����ن�����دوق�����ه
ع���م���اد ال���دي���ن اح���م���د خ��ل��ي��ل م��ن�����س��ور
عمر حممد �سعبان عبد القادر اخلطيب
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ع������م������ر ه�����ي�����ث�����م ط�������اه�������ر ال�����������س�����ويل
ع��������ون ����س���ب���ي���ب ج����م����ي����ل امل�����������س�����اروه
ال�����زواه�����ره ع���ق���ل���ه  ع���ب���د اهلل  غ����دي����ر 
غ�����������س�����ان ك������ام������ل م�������س���ط���ف���ى غ�����امن
غ����ف����ران حم���م���د اب���راه���ي���م ال���رج���وب
العوامله �سالح  ال��ك��رمي  عبد  فا�سل 
ف����اط����م����ه ح�������س���ني اح�����م�����د ال�����ربك�����ات
ف������اط������م������ه ������س�����م�����ري ح�����������س�����ني ق��������زاز
ف�����را������ش ك����م����ال ذي������ب احل��������اج اح���م���د
ف�������رح ������س�����امل ����س���ل���م���ان احل����وي����ط����ات
ف�������رح ع�����ام�����ر حم�����م�����ود اب�������و ���س��ي��ن��ي
ف�����������رح ع�����������وين ت������وف������ي������ق م�������زاه�������ره
ف������������رح ع�����ي�����������س�����ى ع���������������وده ب������ره������وم
ف�����������������رح حم���������م���������د ي��������ح��������ي��������ى ت�����ي�����م
ف�����������������ري�����������������ال مت�����������������������ام ع��������ل��������و���������ش
ال����زب����ن اهلل  ����س���ي���ف  ف���ي�������س���ل  ف���������واز 
ف����������ريا م���������������روان ان�������������ور ع����ج����ي����الت
ق�����������س�����ي رائ���������������د ع���������������واد ال�����ن�����ج�����ار
ك��ن��ان ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر ح��م��وده ع��ب��د اهلل
ع�����������وده ع������������������وده  ري�����������ا������������ش  الرا 
ل������������ني امي����������������ن حم��������م��������د �������س������ه������اب
ل����������ني ج������م������ي������ل رائ����������������ق دراغ��������م��������ه
ل��������ني ع�����م�����ر م�����و������س�����ى احل����ن����ي����ف����ات
ح�����م�����ورى اهلل  ع�����ب�����د  ع�����م�����ر  ل����ي����ن����ا 
داود ال��������ع��������ب��������د  ن�������ع�������ي�������م  ل�������ي�������ن�������ا 
ال�سويطي ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ل��ي��ن��دا خ��ال��د 
م������اأم������ون ح���ل���م���ي ����س���ل���ي���م���ان ����س���ال���ح
جم�������������د ث�����������ائ�����������ر حم���������م���������د ع���������الن
جم������د حم����م����د اح�����م�����د ب������ن ط���ري���ف
حم���م���د اح����م����د رم���������س����ان االط����ر�����ش

حم�������م�������د اح��������م��������د ي�������و��������س�������ف ذي�������ب
حم���م���د ح�������س���ام ع���ث���م���ان اب�����و ح�����ردان
حم����م����د �����س����اك����ر حم����م����د اخل���ل���ي���ف���ات
حم����م����د ع����ا�����س����م اح�����م�����د احل�����ي�����اري
حممد عبد احلفيظ عطا اهلل الطوالبه
ال�سفدى اح��م��د  ال��ك��رمي  عبد  حممد 
حم����م����د ع���������س����ام حم�����م�����ود ال�����س��ل��ب��ي
حم�����م�����د ع������م������اد را���������س��������ي ال����ن����ج����ار
حم������������������������������������م������������������������������������د غ������������������������������������رة
حم���م���د غ�������س���ان ح�����س��ن ع���ب���د ال���ق���ادر
حم���������������������م���������������������د ف�����������������������س�����������ي�����������ل�����������ة
حم�����������������������م�����������������������د حم���������������ام���������������ي���������������د
حم����م����د حم�����م�����ود اح�����م�����د ال���ي���م���اين
حم�����م�����د ن�����������واف حم������م������ود ج�����ب�����اوى
حم�����م�����د ه�����������س�����ام �����س����ل����ي����م ال����ط����وب����ل
حم�������������������������م�������������������������ود ط��������������������رب��������������������اين
حم�������م�������ود وائ�������������ل حم�������م�������ود ذي��������اب
مرح نادر عبيد اهلل اجلوابره احلوراين
م�����������روه اح������م������د حم�����م�����د ال���ن���ب���اب���ت���ه
رم��ان اب��و  ابراهيم  ع�سمت  م�سطفى 
م�������ع�������اذ حم������م������د ك�������اي�������د امل�����ح�����م�����ود
م�����������ع�����������ت�����������ز ع����������ب����������دال����������رح����������م����������ن
م��ع��ت�����س��م را����س���ي ف��ل��ي��ح��ان اخل��الي��ل��ه
م���ع���ت�������س���م ع������م������اد خ����ل����ي����ل �������س������رداح
م��ع��ن ع���ط���ااهلل حم��م��د اب����و حم��ف��وظ
م����ه����ا حم�����م�����ود م����و�����س����ى ال������زواه������ره
م����وؤم����ن ح����م����دان خ���ل���ي���ل ال���رح���ام���ن���ه
م���ي���ث���م ع���ب���د ال�����ه�����ادي ق���ا����س���م ب��ول��ن��د
ن�����ب�����ي�����ل ام�����������ني �������س������ري������ف ال�������زي�������ود

نور بنت عبداحلكيم بن مهدي ال فتيل
ن����������������ور زي��������������������اد ع������������دن������������ان اوت������������ي
ن�����������ور ع������ا�������س������م حم������م������د اجل����ل����ب����ي
ه���ا����س���م ق���ا����س���م حم���م���د اب������و ع��ب��ا���ش
ه��������ال��������ه حم��������م��������ود حم������م������د ث�����اب�����ت
ه������������اين ع���������دن���������ان اح��������م��������د ب�������س���ري
ه�����ب�����ه اب������راه������ي������م ح�����������س�����ام اجل����م����ل
ه���������ب���������ه اح�����������م�����������د ع�����������و������������ش ب���������در
ه�����ب�����ه اح������م������د ف���������الح احل����راح���������س����ه
ه��������ب��������ه اجم���������������د را������������س�����������د ح����ب���������ش
ه����ب����ه ن�����اي�����ف حم�����م�����ود اب�������و ح�������س���ان
ه����داي����ه ح�����س��ني ف���ا����س���ي ال�����س��دي��ف��ات
ه����دي����ل ح�������س���ني حم���م���د ال���ط���ه���راوي
ه������دي������ل ف������اي������ز �������س������الح ع����رن����و�����ش
ه�����ي�����ث�����م ب�������������س������ام حم�������م�������ود امل������زي������د
ه�����ي�����ف�����اء ه�����ا������س�����م ذي���������ب اجل�������ن�������ازره
وجدان بنت عرميان بن عوي�ش الع�سيمي
وع���������د حم�����م�����د خ�����ل�����ف ال���������س����واب����ك����ه
وف������������������اء ط�����������ه اح���������م���������د اب��������������و ط����ه
احل���الل�������س���ه حم����م����د  ا�����س����ام����ه  والء 
م�������س���ل���م ع�����ب�����دال�����ف�����ت�����اح  ج�������رب  والء 
ا�����س����ع����ي����د ج�����م�����ي�����ل  خ��������ال��������د  والء 
ون���������������ده ع������������الء ال���������دي���������ن �����س����ال����ح
الر�سيدي ربيعان  بن  بن جميل  يا�سر 
ي����ا�����س����ر حم����م����د ي����و�����س����ف ال���ن���ب���اب���ت���ه
ي���ا����س���م���ني ول����ي����د ف���ت���ح���ي ال���ك���وام���ل���ه
ي���������زن خ������ال������د اح������م������د اب���������و ح���ج���ل���ه
ال�������س���ي���اب ع�����ط�����ا  اهلل  ك�����م�����ال  ي��������زن 
ال�سليمان �سعيد  يزيد عاطف حممد  
ي�����ن�����ال اي���������وب ال���������س����ي����د ال�������س���ي���اي���ده
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الدكتور نزار الزعبي
عميد الكلية

كلية العلوم الصيدالنية

الدكتورة رند �شاهني
م�ساعد العميد
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النبذة:
للطالب  توفر  بانها  اجلامعات  باقي  لتتميز يف خطتها عن   2013 عام  ال�شيدالنية  العلوم  كلية  اأن�شئت 
يف ال�شنة النهائية م�شاقات اختيارية يف اثنني من امل�شارات الفرعية: م�شار ال�شيدلة ال�شناعية وم�شار 
ال�شيدلة االدارية. حيث يختار الطالب امل�شار الفرعي الذي يرغب بدرا�شته يف ال�شنة اخلام�شة، وت�شم 

الكلية ق�شماً واحداً هو ق�شم ال�شيدلة وثالثة اق�شام تنظيمية داخلية وهي:
• ق�شم ال�شيدلة ال�شريرية واملمار�شة ال�شبدالنية	
• ق�شم ال�شيدالنيات والتكنولوجيا ال�شيدالنية	
• ق�شم الكيمياء ال�شيدالنية	

األهداف:
ت�شعى الكلية اىل حتقيق االأهداف التالية:

• ال�شيدلة 	 جماالت  يف  والعاملي  املحلي  العمل  ل�شوق  واأخالقيا  علميا  موؤهلني  �شيادلة  تخريج 
ال�شريرية، االدارية وال�شناعية.

• اجراء البحوث العلمية التي تلبي حاجات ال�شناعة الدوائية املحلية واملجتمع املحلي.	
• جذب الطلبة املتفوقني من داخل وخارج االأردن.	
• توفري برامج التعليم امل�شتمر لتو�شيع جماالت التوا�شل العلمي.	
• املجاالت 	 العليا يف  درا�شاتهم  اكمال  العلمية والبحثية للطلبة مبا ي�شاعدهم على  املوؤهالت  توفري 

ال�شيدالنية.

كلية العلوم الصيدالنية
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كلية العلوم الصيدالنية

جمل�س الكلية

• الدكتورة اميان من�شي	
• الدكتورة �شجى حامد	
• الدكتور نبيل الها�شمي	
• الدكتورة رند �شاهني	

م�ساعد العميد

• د. احمد الر�شا�شي	
ممثل املجتمع املحلي

• مرمي العمو�ش	
امني ال�سر

• د. فرا�ش الطريفي	
ممثل املجتمع املحلي

• الدكتور نزار الزعبي	
رئي�س املجل�س / العميد

االداريون
مرمي العمو�ش

رئي�س ديوان
عبري حرزاهلل

�سكرترية - طابعة
حممد البطاينة

ماأمور فرز وتوزيع بريد
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كلية العلوم الصيدالنية

د. نزار الزعبي
ا�ستاذ م�سارك / العميد

د. اميان من�شي
ا�ستاذ م�ساعد

د. مهند عودة
ا�ستاذ م�ساعد

د. �شجى حامد
ا�ستاذ م�سارك

د. نبيل الها�شمي
ا�ستاذ م�ساعد

د. هبة خ�شر
ا�ستاذ م�ساعد

د. رند �شاهني
ا�ستاذ م�ساعد

قسم الصيدلة

م. اإقبال اأبو الكبا�ش
حما�سر متفرغ براتب مدر�س

م. نور الهدى داود
حما�سر متفرغ براتب مدر�س

م. اإميان حراح�شة
حما�سر متفرغ براتب مدر�س
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كلية العلوم الصيدالنية

خريجو الف�صل ال�صيفي 2017 /2018
تخ�ص�ص �صيدلة

ا������������ش�����������راء ع������ل������ي ������ش�����ل�����ي�����م اب������������داح
دع��������������اء حم������م������د �������ش������ال������ح ال������غ������ول

رن������ا ح�������ش���ن ع���ب���د احل�����اف�����ظ ع��ل��وي��هراي������������ه اح������م������د ح���������ش����ن خ���م���اي�������ش���ه
ي��������زن اب�����راه�����ي�����م ع�����و������ش ال���ق���ي�������ش���ي
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كلية العلوم الصيدالنية

خريجو الف�صل الأول 2018 /2019
تخ�ص�ص �صيدلة

م������ه������ا خ�������ال�������د ع������ل������ي ال���������ش����م����اي����ل����ه
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كلية العلوم الصيدالنية
تخ�ص�ص �صيدلة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

بتول حممد جواد ح�شن ادعي�ش

ا�شماء ح�شن حممود عبد اهلل

االء ن�شر �شالح بني  يا�شني

اإ�شالم عمر علي ابو جابر

اريج فايز عبد املجيد ال�شالمات

ا�شيل خالد حممد النوافله

اميان حممد حممود املقابله

اأ�شيل حممد عبدالعزيز عدوى

احمد �شامي توفيق اخلزاعله

ا�شماء حممد حممود الدروبي

انعام عبدالرحمن عبداهلل البالونه

اأرام حممد ابراهيم عطايا

ا�شيل فرا�ش �شليمان النمر

ايه يو�شف عبد اهلل بنات

بتول ر�شوان �شليمان بدوي
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كلية العلوم الصيدالنية
تخ�ص�ص �صيدلة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

براءه جماهد ربحي ابو �شنينه

جمانه عمر ابراهيم �شنيور

حنان حممود علي ابو جوده

براء حامت ابراهيم الطبنجه

تقوى طه م�شطفى الفرارجه

حال نعمان عواد حرت

خليل حممد �شامل احمد ابو قبع

بثينه حممد �شامل الزواهره

ت�شنيم جهاد فايز العوران ب�شام بن احمد بن ح�شني البيتي

جيانا خالد قا�شم العليمات

حنني مو�شى عبداحلافظ العمو�ش

براء يا�شر عبدالكرمي ال�شمادي

جمانه عبد اهلل احمد �شيف

حنان عارف تركي احلليقاوى

دارين نواف عبد اهلل اخلوالده
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كلية العلوم الصيدالنية
تخ�ص�ص �صيدلة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

دانا �شامح علي عاي�ش

دينا با�شم عطا عاي�ش

رايه رائد عوده البدور

رهف خالد علي املنا�شره

دانيه با�شل احمد حميدان

دينا مروان حممد عتوم

رزان يو�شف احمد ابو مطر

رواند ع�شام �شدقي رحال

دانيا عادل فيا�ش ابو هديب

دينا عمر عطااهلل القرعان

رحمه ماجد م�شطفى ابو خليل

روان �شامل حممد ابو حمفوظ

دعاء طه ح�شني �شلمان عدوان

ذكاء ر�شمي علي قري�شات

رند حممد مرعي ال�شلبي

روؤى �شامي �شامل العمرى
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كلية العلوم الصيدالنية
تخ�ص�ص �صيدلة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

�شاره فواز فوزى دروي�ش

�شجى عفيف ح�شني القا�شم

�شوار حممد �شامل الرما�شني

�شهد خالد �شعود الرقاد

�شباأ فوزي خليل مرجي

�شند�ش خالد امني �شطناوى

�شريين عمر حممد عمران

�شهد حممد �شامل ابو عكليك

�شايل رائد مليحان القرعان

�شنا طريف �شفور

�شوزان ها�شم مو�شى عقل

�شهد عبدالهادى مرزوق الق�شاه

�شجى �شالح عبدالنبي احلاليبه

�شند�ش حممد حممود ال�شاعر

�شروق احمد عطيه ابو �شعيليك

�شهناز ح�شن حممود يا�شني
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كلية العلوم الصيدالنية
تخ�ص�ص �صيدلة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

�شبا فوزات فوزي البدور

غدير يون�ش حممود ال�شيد احمد

فرح حممد عو�ش الفلنه

ليندا �شليمان حممد بني �شخر

عمر هيثم حممد نزيه احلنبلي

فرح ب�شري �شالح �شماره

الرا خلف �شالح عليمات

مرح امين عزيز �شامل

�شحى �شالح ح�شني ر�شوان

غيداء خليل عبدالفتاح احلمادين

فرح منذر حممد العرموطي

حممد ح�شن احمد يا�شني

غاده يا�شر زعل اخلوالده

فرح عماد غالب ال�شمور

النا �شليم حممد عبد  الرحمن

مرح ح�شن علي ع�شا
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كلية العلوم الصيدالنية
تخ�ص�ص �صيدلة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2018 / 2019

مروه عمر �شليمان اجلميعان

جند احمد عواد ابو جوده

هبه حممود احمد البالونه

وفاء رم�شان �شمري الربي�شي

مي�ش جمال حممود اليو�شف

ن�شرين طلعت عاهد طيون

هيا خالد عي�شى االطرم

يا�شمني عبدال�شالم حممد �شعيد اليف

مريان هاين حممد الطراب�شه

ندى ا�شرف عبد الفتاح عو�ش

ه�شام عي�شى عطيه الرواجفه

والء ح�شن حممد الديري

ناتا�شا لوؤي ابراهيم الريا�شي

هبه �شمري جا�شر �شلطف

وعد �شايل رميح الدغمي

يزن مازن يا�شني املعاين
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كلية العلوم الصيدالنية
تخ�ص�ص �صيدلة

اخلري�شات احلميد  عبد  ناجي  ا�شراء 
ا�������ش������الم ن�����اي�����ل ب����رج���������ش امل�������ش���اق���ب���ه
ام�����������اين زك�������ري�������ا را��������ش�������د ال�������ش���ل���ب���ي
ب�����������������در اح�����������م�����������د ح���������������ش�������ني ب���������در
العمو�ش حممد  ال��ه��ادى  عبد  ب�شرى 
ب������ي������ان ج������ه������اد ل����ط����ف����ي احل������������وارى
ب�����ي�����ان رائ����������د ا�����ش����م����اع����ي����ل ال���ع���م���ل���ه
ت�������ش���ن���ي���م خ������ال������د ������ش�����م�����ور اجل�����ب�����ور
ج����ود ع��ب��د احل��ك��ي��م خ��ل��ف ال��ه��زامي��ه
ح������������ال خ�������ل�������ي�������ل حم��������م��������د �������ش������امل
دمي���������ه حم�����م�����د حم������م������ود ح���ط���ي���ن���ي
امل�������را��������ش�������ده ع������ل������ي  ف����������������وؤاد  رزان 
ري������اح������ني خ�������ش���ر ح�������ش���ن ال���ت���ل���ويل
اجل���������������واوده ح�����������ش�����ني  ع�������م�������اد  رمي 

������ش�����ال�����ح ��������ش�������وق�������ي  ع���������م���������اد  رمي 
��������ش�������ارا ح������������ازم ع�������دن�������ان اب���������و زي�����د
ال��ب��داي��ن��ه ����ش���م���اح ف��ي�����ش��ل خ����ري اهلل 
����ش���م���ي���ه ح���������ش����ني ف����ي����ا�����ش ال�����زي�����ود
���������ش��������وزان ف������اي������ز حم�����م�����د ال������غ������روز
�����ش����ه����د حم�����م�����د رج����������ب ال����ق����د�����ش����ي
الرحمن احلوامده �شحى احمد عبد 
ع�����ري�����ن ث�����ائ�����ر ي����ح����ي����ى ال���������ش����ق����رات
ع���ن���ود ي��و���ش��ف اب���راه���ي���م ال�����ش��دي��ف��ات
غ��������ي��������داء ع�����ل�����ي ا������ش�����ح�����ق ال�����ل�����ح�����ام
ف�����ار������ش م�������ش���ف���ر اح�����م�����د ال����ع����وي����ري
ف������ال������ح ج������������واد ف������ال������ح ال�����غ�����راي�����ب�����ه
ف��������رح ف���ي�������ش���ل �����ش����ع����ود اجل������راي������ره
ال�شمادي ال��ك��رمي  ع��ب��د  م��اج��د  قي�ش 

ك����وث����ر خ����ال����د حم���م���د اب������و م�����ش��رف
جل����ي����ن����ا امي���������ن �����ش����ل����ي����م ال����رب����اب����ع����ه
جم��������د ي�����و������ش�����ف خ�����ل�����ف ال���ع���ي�������ش���ى
حم�����م�����د اب������راه������ي������م حم�����م�����د ع�������ش���ر
م�����ل�����ك م������������راد م���������ش����ط����ف����ى �����ش����ب����اح
م��ي�����ش حم���م���ود حم���م���د م�����ش��رتي��ح��ي
ن����������ف����������ني ن������������������������ادر ع����������ل����������ي ح�����م�����د
ن������ور ح���ك���م حم���م���د ع���ب���د م�����ش��ط��ف��ى
ن�����������ور ه�������������ش������ام االح��������م��������د امل���������ش����ه����د
وفاء عبد احلميد عبد احلليم النوا�شره
ي�������ارا ع���ب���د امل���غ���ن���ي ي���ع���ق���وب ال��ن��ت�����ش��ه
ي���������ارا ي����و�����ش����ف ح���������ش����ان اب�������و �����ش����رور
ي����ح����ي����ى حم�����م�����د ع�����ل�����ي اجل������اب������رى



كلية
الدراسات العليا
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نبذة:
ان  العام اجلامعي 2015/2014 وذلك بعد  الها�شمية يف بداية  العليا يف اجلامعة  تاأ�ش�شت كلية الدرا�شات 
كانت تعمل �شمن كيان واحد مع "عمادة البحث العلمي والدرا�شات العليا". تطرح كلية الدرا�شات العليا 
حاليا برناجما واحدا لنيل درجة الدكتوراه يف اللغة العربية، فيما تطرح واحدا وثالثني )31( برناجما 
والبيئة،  الطبيعية  واملوارد  املعلومات،  وتكنولوجيا  والعلوم،  الهند�شة،  حقول  يف  املاج�شتري  درجة  لنيل 
والتمري�ض، والعلوم الطبية امل�شاندة، واالآداب، والعلوم الرتبوية، واالقت�شاد والعلوم االدارية، وال�شياحة 

والرتاث، كما ميكن للطلبة املهتمني متابعة درا�شتهم يف برامج الدبلوم العايل واملهني.

ومعامالت  اجراءات  حو�شبة  على   2017/2016 اجلامعي  العام  مطلع  منذ  العليا  الدرا�شات  كلية  عمدت 
العليا عرب  العليا، حيث متكنت من توفري معظم خدماتها الكرتونيا لطلبة الدرا�شات  طلبة الدرا�شات 
بوابة الطالب، كما اتاحت هذه اخلدمات املحو�شبة للزمالء اع�شاء هيئة التدري�ض امل�شرفني على ر�شائل 
الطلبة ومقرري جلان الدرا�شات العليا يف اق�شام وكليات اجلامعة املختلفة. ومن االمثلة على اخلدمات 
ر�شالة  مناق�شة  التقدم الأجراء  ر�شالة جامعية، وطلب  واقرار خطة  تعيني م�شرف  التي غدت حمو�شبة 
جامعية، وتعيني جلنة وحتديد موعد مناق�شة ر�شالة جامعية، وحتويل م�شار الطالب، وغريها الكثري.  

تويل كلية الدرا�شات العليا طلبتها املتفوقني جل اهتمامها، فتوفر لهم فر�شة احل�شول على منح امل�شاعدة 
يف التدري�ض ومنح امل�شاعدة يف البحث، حيث تقدم يف كل ف�شل درا�شي ع�شرات املنح الدرا�شية للراغبني 

منهم وملن تتوافر فيهم �شروط املنح الدرا�شية.

كلية الدراسات العليا

االأ�شتاذ الدكتور خالد احلياري 
عميد الكلية
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كلية الدراسات العليا

أهداف الكلية:
تتوىل كلية الدرا�شات العليا متابعة االمور االكادميية لطلبة الدرا�شات العليا من حيث القبول واالداء 
وت�شكيل  الطلبة  درا�شة  م�شار  وحتويل  امل�شرفني  وتعيني  اجلامعية  الر�شائل  خطط  واقرار  االكادميي، 
الر�شائل اجلامعية، وتخ�شي�ض منح  ال�شامل واعتماد نتائجه، وحتديد جلان مناق�شة  جلان االمتحان 
بتنفيذ  املتعلقة  االمور  الكثري من  ا�شافة اىل غريها  التدري�ض،  امل�شاعدة يف  البحث ومنح  امل�شاعدة يف 

تعليمات منح درجة الدكتوراة ودرجة املاج�شتري و�شهادة الدبلوم العايل.

• اال�شتاذ الدكتور علي الناقة	
ممثل كلية املوارد الطبيعية والبيئة

• اال�شتاذ الدكتور كايد ابو �شفية	
ممثل كلية العلوم

• الدكتور اياد امل�شري	
ممثل كلية امللكة رانيا لل�سياحة والرتاث

• الدكتور �شليمان بني هاين	
ممثل كلية الهند�سة 

• الدكتور حممود اجلرادات	
ممثل كلية العلوم الرتبوية 

• الدكتورة جميلة ابو ادحيل	
ممثل كلية التمري�ض

• الدكتورة كفاح العمري	
ممثل كلية الآداب

• الدكتور احمد العتوم	
ممثل كلية المري احل�سني بن عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات

• الدكتور ابراهيم من�شور	
ممثل كلية القت�ساد والعلوم الدارية

• الدكتور جهاد الزيود	
ممثل كلية العلوم الطبية امل�ساندة

• االأ�شتاذ الدكتـور خالد احلياري 	
عميد كلية الدرا�سـات العليــا - رئي�ض املجلـ�ض

جمل�س الكلية

االداريون
كفى امل�شــاقبة 
مي العمـو�ض

منـى احلـاجخالــد الزيودي 
عامـر احلراح�شة
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كلية األمير 
الحسن بن طالل 
لألراضي الجافة
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كلية األمير الحسن بن طالل لألراضي الجافة

االأ�شتاذ الدكتور نزار احلموري
عميد الكلية

د. حممد �شواحله
اأ�ستاذ م�ساعد

د. طالب عوده
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عماد ب�شول
اأ�ستاذ م�سارك

حممد ابو العي�ضنادية ال�شويلمنيلقاء ابو حمفوظ

اأ. د. فايز اأحمد
اأ�ستاذ

اأع�ساء الهيئة التدري�سية:

اأع�ساء الهيئة االدارية:
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كلية األمير الحسن بن طالل لألراضي الجافة 

نبذة:
تاأ�ش�شت كلية االأمري احل�شن بن طالل لالأرا�شي اجلافة بتوجيهات من �شمو االأمري احل�شن بن طالل 
توفري  اإىل  الكلية  ت�شعى  حيث   ،1992 عام  اأن�شئ  الذي  البادية  وتطوير  بحث  م�شروع  جلهود  ا�شتكمااًل 
بني  التكامل  لتحقيق  واالإقليم  االأردن  يحتاجها  التي  احللول  لتطوير  رائدة  وبحثية  تعليمية  فر�ض 
التنمية واالحتياجات البيئية يف االأعوام املقبلة. يف عام 2014 وقعت اجلامعة الها�شمية وبح�شور �شمو 
االأمري احل�شن بن طالل رئي�ض املجل�ض االأعلى للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تعاون الإن�شاء " كلية االأمري 
احل�شن بن طالل لالأرا�شي اجلافة " بالتعاون مع املجل�ض االأعلى للعلوم والتكنولوجيا، واملركز الدويل 
لالأبحاث الزراعية يف املناطق اجلافة )ايكاردا(.  حيث مت قبول الدفعة االوىل من طلبة الكلية يف عام 

.2015

أقسام الكلية:
• ق�شم املوارد الطبيعية يف االأرا�شي اجلافة – مفتوح.	
• ق�شم ا�شتدامة املنظومة الرعوية – قيد االإن�شاء.	
• ق�شم التنمية االأجتماعية االأقت�شادية يف املناطق اجلافة – قيد االإن�شاء.	

جمل�س الكلية

• اأ. د. فايز اأحمد	
عميد كلية املوارد الطبيعية والبيئة / ع�سوًا

• د. طالب عودة	
كلية المري احل�سن بن طلل للأرا�سي اجلافة / ع�سوًا

• د. حممد �شواحلة	
كلية المري احل�سن بن طلل للأرا�سي اجلافة / ع�سوًا

• د. حممد القنة	
كلية املوارد الطبيعية والبيئة / ع�سوًا

• د. �شلمان الكوفحي	
كلية املوارد الطبيعية والبيئة / ع�سوًا

• م. نور�ض اجلازي	
مدير برنامج بحوث البادية يف املجل�ض الأعلى للعلوم 

والتكنولوجيا / ممثل املجتمع املحلي

• اأ. د. نزار احلموري	
عميد كلية المري احل�سن بن طلل للأرا�سي اجلافة / رئي�سًا
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عمادة
البحث العلمي
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عمادة البحث العلمي

االأ�شتاذ الدكتورة منار عتوم
عميد البحث العلمي

نبذة:
تعترب عمادة البحث العلمي الركيزة االأ�شا�شية يف ت�شجيع الن�شاطات البحثية واالإ�شراف عليها يف اجلامعة 
يتطلب  القائمة  واملعوقات  الكبرية  التحديات  ومواجهة  العلمي  بالبحث  النهو�ض  اأن  حيث  الها�شمية، 

اإيجاد بيئة بحثية منا�شبة واإدارة فاعلة وت�شريعات منظمة واإجراءات مي�شرة.

وملا كان التقدم يف البحث العلمي ي�شتوجب التطوير امل�شتمر للتجهيزات واملعدات الالزمة فاإن العمادة 
تعمل على تقدمي الدعم للباحثني لتمكينهم من اإجراء اأبحاثهم العلمية، حيث تخ�ش�ض اجلامعة �شنوياً 
)3%( من ميزانيتها لغايات دعم البحث العلميللم�شاريع التي تخدم احتياجات القطاعني العام واخلا�ض 

وت�شاهم يف حل م�شاكل املجتمع املحلي.

ت�شدر العمادة عدًدا من املجالت العلمية املحكمة وامل�شنفة عاملياً لكل منها هيئة حترير علمية م�شتقلة، 
للن�شر  املقدمة  العلمية  البحوث  قراراتها من حيث حتكيم  وتنفيذ  التحرير  العمل مع هيئات  وتتوىل 
اأ�شافة اإىل توثيق وتوزيع اإ�شداراتها من هذه املجالت عن طريق االهداء اأو البيع واإعداد تقارير فنية 
حتديث  ومتابعة  العلمي،  البحث  دعم  ل�شندوق  لتقدميها  عام  كل  نهاية  يف  للمجالت  مالية  وموازنة 

املوقع االلكرتوين اخلا�ض بها با�شتمرار.

برجميات  تطوير  �شملت  والتي   )2016( عام  مطلع  يف  االإلكرتونية  العلمي  البحث  عمادة  اإطالق  مت 
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عمادة البحث العلمي

واأنظمة العمادة وبرجمة النماذج اخلا�شة بها بحيث اأ�شبحت تعباأ اإلكرتونياً، وت�شميم نظام بحث علمي 
العلمية،  االأبحاث  ا�شتطالع موازنة  العلمي من  البحث  التدري�ض وعمادة  اإلكرتوين ميّكن ع�شو هيئة 
العديد من قواعد  اإن�شاء  املعلومات على  تكنولوجيا  بالتن�شيق مع مركز  العلمي  البحث  وعملت عمادة 

البيانات لتوثيق خمرجات البحث العلمي ون�شرها على موقع العمادة االإلكرتوين.

جمل�س البحث العلمي

• اأ.د. وليد زكريا عبد الرحمن �شيام	
ممثل كلية القت�ساد والعلوم الإدارية

• اأ.د. اأجمد ح�شني حممد ال�شيخ	
ممثل كلية العلوم

• د. حممد عبد املطلب حممود املطلق	
ممثل كلية التمري�ض

• د. حممد ابراهيم حممد القنه	
ممثل كلية املوارد الطبيعية والبيئة

• د. �شليمان حممد �شليمان بني هاين	
ممثل كلية الهند�سة

• د. حممود خالد حممد اجلرادات	
ممثل كلية العلوم الرتبوية

• د. هاين احمد خلف بني �شالمة	
ممثل كلية الأمري احل�سني بن عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات

• د. كفاح حممد خري علي العمري	
ممثل كلية الآداب

االداريون
عبداهلل ابو دلبوح�شامية املدان

ليلى ابو حالوة
تي�شري اخلاليله

• االأ�شتاذ الدكتورة منار عتوم	
عميد البحث العلمي
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عمادة 
شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة

د. علي م�شاعدة 
نائب عميد �سوؤون الطلبة

د. هيفاء بطار�شة
م�ساعد عميد �سوؤون الطلبة

م. �شليمان الفرعني
م�ساعد عميد �سوؤون الطلبة

الدكتور م�شطفى اخلوالدة 
عميد �سوؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة

نبذة:
اأُن�شئت عمادة �شوؤون الطلبة يف اجلامعة يف مطلع العام اجلامعي )1995-1996( وبا�شرت عملها بتاريخ 16-
9-1995م، وتنفرد هذه العمادة بخ�شو�شية متيزها عن باقي العمادات، نظراً لطبيعة املهام وامل�شوؤوليات 
امللقاة على عاتقها، وهي بذلك حتتل بني �شائر عمادات اجلامعة وكلياتها مركزاً فريداً ومتميزاً لكونها 

االأكرث الت�شاقاً باجل�شم الطالبي واملجتمع املحلي. 
وت�شعى عمادة �شوؤون الطلبة من خالل خدماتها وبراجمها املتعددة اإىل العناية بجميع جوانب �شخ�شية 
وتنمية  ب�شقل  تقوم  الدور  بهذا  وهي  والنف�شية،  واالجتماعية  والعقلية  اجل�شمية  اجلامعي:  الطالب 
امل�شوؤولية  امل�شتقبل، قادرين على حتمل  ليكونوا قادة فاعلني يف  واإعدادهم وتهيئتهم  الطلبة  �شخ�شية 

بثقة واقتدار، وبالتايل حتقيق مبداأ املواطنة ال�شاحلة.

األهداف:
وتربوياً، وتنمية مهاراتهم  ونف�شياً  اجتماعياً  الطلبة و�شقل �شخ�شياتهم  الوطني لدى  الوعي  بناء   .1

ال�شخ�شية، وتعزيز قيم الوالء واالنتماء لديهم عرب امل�شاركة يف االأندية والهيئات الطالبية املختلفة.
والريا�شية  واالجتماعية  الثقافية  االأن�شطة  خالل  من  القرارات  �شنع  يف  الطلبة  م�شاركة  تفعيل   .2

املختلفة.
الدعم  فر�ض  وتوفري  لذلك،  الالزمة  باملهارات  تزويدهم  خالل  من  العمل  ل�شوق  الطلبة  تهيئة   .3

والتدريب والتاأهيل، وم�شاعدتهم يف التعرف على الوظائف املنا�شبة لتخ�ش�شاتهم.
4. تي�شري م�شرية الطالب اجلامعية، وتوفري اخلدمات والرعاية التي متكنه من حتقيق هذا الهدف.

5. دعم القيم والعادات االإيجابية يف بناء وتطوير جيل ال�شباب اجلامعي، وتنمية ثقافة الدميقراطية 
وحقوق االإن�شان، والعدالة وامل�شاواة، واحرتام االآخر، جت�شيداً لفكرة الربملان الطالبي.
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عمادة شؤون الطلبة

منال بنات 
قائم باعمال مدير الدائرة

خالد بطاح
تغريد موؤمنة

�شامل الداغ�شتاين
خليل �شعد

عماد املومني
حممد الزيود
احمد الزيود

خ�شر ابو مبارك
ا�شالم املعاين

يا�شمني العمو�ض
معاذ الطعاين

الن�ساط الريا�سي 	•دائرة 

دوائر العمادة

بالل القا�شي
م�ساعد املدير

فادي عويدات
مدير الدائرة 

حممد العمري
منتهى القهمو�ض

�شعاد �شديفات

امل العمو�ض
جمانا ابو عوي�شة

هديل جرادات
اينا�ض املراحلة

�شباح اجلبور
ا�شيا احلويطات
هدى �شبيحي

	•دائرة اخلدمات والرعاية الطالبية
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عمادة شؤون الطلبة

امين ابو زريق
ابراهيم املجايل

حممد حماد

احمد العزام
عبدال�شمد الب�شول

ليث الطعاين
رائد اخلزاعلة

ان�شاف العمو�ض

رونزا الطراونةحممد اجلبورب�شار ال�شاطع

الثقايف والفني الن�ساط  	•دائرة 

الهيئات الطالبية 	•دائرة 

دوائر العمادة

نعمات العمو�ض
م�ساعد املدير

و�شفي ال�شطناوي
م�ساعد املدير

مالك املومني
مدير الدائرة

فرا�ض احلمد
مدير الدائرة 



احمد اخلوالدةاحمد ق�ش�ض
عبدالكرمي اخلزاعلة

اأمل احل�شبان

امرية الرواجبةالنا الفرا
ابراهيم العمو�ض

ابراهيم �شديفات 

للتنمية واالإر�ساد املهني الثاين  امللك عبداهلل  	•مكتب �سندوق 

العمادة 	•ديوان 

عمادة شؤون الطلبة
دوائر العمادة

حمدي �شديفات
مدير الدائرة 

 حمزة احلراح�شة
رئي�ض الديوان 
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عمادة
التطوير االكاديمي 

والتواصل الدولي



424

عمادة التطوير االكاديمي والتواصل الدولي

الدكتورة �شكينة الزيود
عميد عمادة التطوير الكادميي والتوا�سل الدويل

د.  حممد اخلراب�شة
نائب عميد



425

عمادة التطوير االكاديمي والتواصل الدولي

نبذة تاريخية ومنجزات:
ا�شتجابة طبيعية  لرفع  الها�شمية  الدويل يف اجلامعة  والتوا�شل  التطوير االكادميي  ان�شاء عمادة  مت 
�شوية العمل االأكادميي واالرتقاء به اإىل م�شتوى اجلامعات العاملية، وحت�شني الت�شنيف العاملي للجامعة، 
وتو�شيع عالقات التعاون الدويل مع اجلامعات العاملية عالوة على اال�شتمرار يف �شمان اجلودة االأكادميية 
العام  يف  العمادة  ان�شاء  على  العمداء  جمل�ض  موافقة  �شدرت  والتخ�ش�شات.وقد  الربامج  خمتلف  يف 
اجلامعي 2017/2016. وذلك بدمج ثالث وحدات اإدارية بالعمادة وهي مركز �شمان اجلودة االأكادميية، 

ومكتب العالقات الدولية، ومكتب تنمية خدمة املجتمع.
وت�شم 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 خلل تطبيق معايري  الأكادميية  الربامج 
تاأهيل  خلل  من  الأكادميية  العمليات  فاعلية  حت�سني  على  والعمل  القيا�ض  وو�سائل  الذاتي  والتقييم 
القدرات الب�سرية يف املجالت العملية الكادميية من حيث التطوير الأكادميي وزيادة ات�سال اجلامعة 

مع املجتمع العلمي الدويل من خلل بناء علقات 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  خلل  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  خلل  من  اجلامعة  يف  التدري�سية  العملية  خمرجات  حت�سني 

الدرا�سية للتخ�س�سات.

ح�شام الدين م�شطفى ابو عبيد
رئي�ض �سعبة امل�ساريع

حممد هزاع ال�شواقفة
رئي�ض �سعبة الت�سنيف

احمد مو�شى الربايعة
كاتب ديوان

ردينة خطاب ابو الزين
�سكرترية العمادة

طارق عبدالرحيم العمو�ض
ماأمور فرز وتوزيع بريد

االإداريون
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مركز اللغات

قامت اجلامعة الها�شمية، اإدراكا منها الأهمية تعليم اللغات وتعلمها، وحر�شها على مواكبة عجلة التقدم 
والتفرد يف التعليم العايل يف ع�شر املعلوماتية والعوملة، الع�شر الذي بات فيه اتقان اأكرث من لغة حاجة 
اأ�شا�شية، باإن�شاء مركز اللغات يف اجلامعة يف مطلع العام 2005 مبا يتوافق مع الروؤى والتطلعات امللكية 

ال�شامية يف االرتقاء مب�شتوى تعلم اللغات احلية يف االأردن.

أهمية إنشاء المركز:
االأف�شل  تقدمي  يف  الريادي  اجلامعة  لدور  انعكا�شا  الها�شمية  اجلامعة  يف  اللغات  مركز  اإن�شاء  وياأتي 
كما  املحلي.  املجتمع  اأفراد  واحتياجات  املختلفة  املعرفية  وموظفيها  طالبها  احتياجات  ل�شد  واالأجود 
يعدُّ املركز رافداً لعملية التنمية الوطنية ال�شاملة التي ي�شهدها االأردن، وو�شيلة ف�شلى لتحقيق ر�شالة 
يف  واإ�شهاماً  والثقايف  احل�شاري  والتوا�شل  االنفتاح  من  ملزيد  ونافذة  والثقافية،  التعليمية  اجلامعة 

ترجمة الرتاث العربي اإىل اللغات احلية وروائع االأدب العاملي اإىل اللغة العربية.

أهداف المركز ومهامه:

د. با�شل امل�شاقبة
مدير املركز

تدري�ض متطلبات جامعة اإجبارية يف اللغتني العربية والإجنليزية. . 1
كمتطلبات . 2 تطرح  التي  الفنية  والرتجمة  التطبيقية،  والإجنليزية  التطبيقية،  العربية  املواد:  تدري�ض 

جامعة اختيارية، وهي مواد تنفرد اجلامعة الها�سمية بتدري�سها.
طرح املواد ال�ستدراكية يف مهارات اللغتني العربية والإجنليزية.. 3
تدري�ض اللغة العربية للناطقني بغريها.. 4
الإ�سراف على امتحان امل�ستوى يف اللغتني العربية والإجنليزية.. 5
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مركز اللغات
و . 6 والأ�سبانية  كالفرن�سية  اأق�سامهم  يف  الطلب  خطط  �سمن  املطلوبة  الأخرى  اللغات  مواد  تدري�ض 

الإيطالية واليابانية والإجنليزية لل�سياحة.
عقد امتحان املكافىء للغة الإجنليزية بديل الإمتحان الوطني)التوفل( لطلبة الدرا�سات العليا .. 7
ومع . 8 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.. 9

اإقامة ن�ساطات وفعاليات ثقافية يف اللغات احلية.. 10
تقدمي ال�ست�سارات اللغوية و اخلربات الأكادميية للطلية، ومركز الدرا�سات و ال�ست�سارات يف اجلامعة.. 11
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د. حممود ح�شن خزاعلة
مدر�ض م�ساعد

د. �شليمان �شامل الفرعني
مدر�ض

د. رميا حممد عثمان
مدر�ض م�ساعد

د. ظاهر حممد الزواهرة
مدر�ض م�ساعد

د. �شمرية بو�شيتي املتكل
ا�ستاذ م�ساعد "اأ"

د. حنان �شعادات عودة
مدر�ض م�ساعد

أعضاء هيئة تدريسأعضاء هيئة تدريس

مركز اللغات

االإداريون
عواد اجلبور

خلف اخو ر�شيدة
و�شام الوحيدي

امتياز ال�شديفات

حممد ظاهر عبابنه
ا�ستاذ م�ساعد "اأ"

احمد مرزوق ال�شرعة
مدر�ض م�ساعد

هدى حممد القزع
مدر�ض م�ساعد

اأمينه عبد املوىل حراح�شة
مدر�ض م�ساعد

ح�شام ح�شن العمري
مدر�ض م�ساعد

عاطف فليح اجلبور
مدر�ض م�ساعد

مي عبدالكرمي ملكاوي
مدر�ض م�ساعد

زينب حممد القي�شي
مدر�ض م�ساعد

جمد �شليم ابو �شنار
مدر�ض م�ساعد

نور با�شم ابو ما�شي
مدر�ض م�ساعد

�شريينا بريناردي
مدر�ض زائر /اللغة اليطالية

حنان  الوليد با�ض امام
حما�سر غري متفرغ/اللغة اليابانية

فني خمترب لغات
مرمي حممد الزيود
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مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني

االأ�شتاذ الدكتور اأحمد اخل�شاونة
مدير املركز

نبذة:
اإدخال  لغاية   1997 عام  يف  االلكرتوين  والتعليم  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مركز  اإن�شاء  مت 
االأنظمة  لتطوير  الالزمة  اخلطط  واإعداد  اجلامعة  اعمال  كافة  يف  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
العاملة فيها وجتهيز اجلامعة ب�شبكة حا�شوبية وبنية حتتية لالت�شاالت، وقام املركز بخطوات كبرية يف 
رفع م�شتوى اجلامعة من النواحي التكنولوجيه فقد قام اعتبارا من بداية عام 2018 با�شتكمال اأمتتة 
جميع اعمال اجلامعة املتعلقة باأع�شاء الهيئة التدري�شية واالدارية بحيث ا�شبح احلرم اجلامعي حرماً 

خالياً من الورق.
وا�شتجابة اىل توجيهات ادارة اجلامعة فقد قام املركز اعتبارا من بداية عام 2019 با�شتكمال االإجراءات 
الالزمة اخلا�شة لتنفيذ م�شاريع اجلامعة الذكية  Smart University حيث يتم جتهيز قاعات �شفية 
�شواء، تخت�شر من  التدري�شية على حد  الهيئة  الطلبة واع�شاء  ذكية جمهزة باحدث االجهزة خلدمة 
لغلق  ذكي  ونظام  الطلبة،  كاإح�شاء  ال�شهولة  يف  غاية  التدري�شية  العملية  وجتعل  االدارية  االجراءات 
من  االنتهاء  عند  واالإ�شاءة  االأجهزة  واطفاء  للمحا�شرات،  املحددة  املواعيد  يف  ال�شفية  القاعات  وفتح 
تواجد  اماكن  واح�شاء  بطاقاتهم،  خالل  من  اجلامعة  اىل  الطلبة  دخول  وتنظيم  القاعات،  ا�شتخدام 
املركز  قام  واأي�شاً  ...وغريها،   ال�شخمة،  بال�شا�شات  املزودة  واملدرجات  وال�شاحات  اجلامعة،  يف  الطلبة 

.Wireless باتخاذ اجراءات لتغطية اجلامعة ب�شبكة االأنرتنت الال�شلكي
.
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مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني

مهام المركز وواجباته:
• حو�شبة جميع االأعمال االدارية واالكادميية داخل اجلامعة	
• العمل على تطوير كافة االأنظمة �شواء التطبيقية اأو اأنظمة الت�شغيل اأو االأنظمة االدارية	
• اإن�شاء بنية حتتية من اأجهزة حا�شوبية و�شبكة حملية وبرامج �شمن اأف�شل املعايري	
• تقدمي اخلدمة الفنية واإجراء ال�شيانة لكافة االأجهزة املوجودة يف اجلامعة	
• تاأهيل وتطوير كادر املركز لتقدمي خدمات اأف�شل لكافة دوائر اجلامعة	
• اإن�شاء خمتربات لتلبية احتياجات الطلبة	
• توفري االنرتنت والربيد االلكرتوين.	
• تقدمي اال�شت�شارات والتدريب امليداين والدعم الفني بالتن�شيق مع مركز الدرا�شات واال�شت�شارات وخدمة 	

املجتمع.
• تقدمي خدمات للمجتمع املحلي من خالل عقد الدورات وتطوير اأنظمة حمو�شبة وتوقيع عقود ال�شيانة 	

لربامج واأنظمة مت تطويريها يف اجلامعة.
• اإدارة التعليم االلكرتوين من خالل توفري البنية التحتية وم�شادر التعالمي االلكرتوين والتدريب الالزم 	

لها.
• ت�شهيل اإدارة املواد التعليمية من اإعداد املادة وتطويرها الكرتونياُ وتقنياً وفنياً.	

م. بكر �شالح / مدير الدائرة
االأكادميية  االأنظمة  االإدارية 	•�شعبة  االأنظمة  	•�شعبة االنرتنت	•�شعبة 

	•دائرة الربجمة والتطبيقات

املختربات واالمتحانات املناهج	•�شعبة  	•�شعبة تطوير 
التعليم االلكرتوين 	•دائرة 
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مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني

م. ح�شن العمري / مدير الدائرة
ال�شيانة  ال�شبكات 	•�شعبة  املعلومات	•�شعبة  النظم وامن  	•�شعبة 

االأ�شرم 	•ندى حممد 
رئي�ض �سعبة 

ال�شديفات 	•عبري 
رئي�ض �سعبة

ال�شريط 	•ا�شامه 
رئي�ض �سعبة

ال�شقار 	•وليد 
مربمج

�شليمة ابو  	•علي 
مطور وم�سمم �سفحات انرتنت

دار عا�شي 	•احمد 
مربمج تقنيات ويب

العال العبد  	•رافت 
مربمج

الب�شايرة 	•عمر 
مربمج

ابوظاهر 	•حممد 
مربمج

اديب  	•حممد 
م�سرف قواعد بيانات

الزواهرة 	•حممد 
مربمج

البطاينة 	•منى 
م�سمم جرافيك
	•مهند عقده

مطور برجميات اوراكل
ال�شياب 	•نور 

مربمج
الزبون 	•هناء 

مربمج

الغرايبه 	•م. ماجده 
رئي�ض �سعبة النظم

ا�شماء احلبيالن �شلمان	•م.  	•م. حممد 
مهند�ض نظم

	•ق�شي غرايبه
رئي�ض �سعبة ال�سبكات والت�سالت

	•م. فادي �شهاب
الد�شيت 	•ابراهيم 
الب�شاب�شه 	•با�شل 

	•با�شم احل�شني
العمري 	•بالل 

	•علي اخلوالدة
العمري 	•حممد 
	•�شرحبيل زيد

ال�سبكات واالت�ساالت واخلدمات الفنية 	•دائرة 

	•دائرة الربجمة وتطبيقاتها

ال�سبكات واالت�ساالت 	•دائرة 

االإداريون

�شعبة النظم

�شعبة ال�شبكات واالت�شاالت
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مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني

الباعوين ح�شن اخلوالدهالهام 
امل�شاقبة حممد 

نبيله احلوتري
االإداريون

ابراهيم �شعد الدين
احمد ابوعفيفه

اياد ابوغايل

اياد يون�ض
ب�شام اأبو ليمون

حمزه ال�شقريات
عبدالرحمن التل

عبدالرحيم عبدالرحمن

اأحمد الدالبيح
معتز احلميمات
اماين امل�شاقبة
اميان اخلطيب

اآالء غرايبة
ثائر الر�شيدات
حنان الزواهرة
خلود املربوم

رائد ابو �شهاب
رائد بطايحه
ربا الزيودي

رغده اجلعافره
�شحى ح�شان
ع�شام خويله

عالء عواد
فرا�ض املنا�شري

ليايل غرايبة
لينه حممد 

حممد ال�شروقي
حممد بزور

منار الرفاعي
موفق املعال
هند ربعي

طارق العمو�ض

موفق املعالعبادة ال�شمادي

	•خالد عفيف
رئي�ض ال�سعبة

	•ا�شالم اخلوالده
رئي�ض ال�سعبة

	•با�شم حممد
رئي�ض ال�سعبة

التعليم االلكرتوين   	•دائرة 
�شعبة تطوير املناهج 

�شعبة املختربات واالمتحانات 

�شعبة ال�شيانة
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ي�شعى املركز اإىل تقدمي خدمات فنية متعددة وبجودة متميزة وذلك من خالل اال�شتفادة من م�شاهمات 
ميلكون  والذين  اجلامعة  يف  واالإدارية  التدري�شية  الهيئتني  اأع�شاء  من  والباحثني  اخلرباء  من  نخبة 
من  العديد  يف  ورائدة  متميزة  خدمات  لتقدمي  الالزمة  والفنية  العملية  واخلربات  العلمية  املعرفة 

املجاالت املتعلقة بالتدريب والدرا�شات واال�شت�شارات واإجراء الفحو�ض الفنية واملخربية.
ففي جماالت التدريب يوفر املركز برامج تدريبية متنوعة يف الهند�شة والعلوم وتكنولوجيا املعلومات 
البدنية  الرتبية  وعلوم  واللغات  الرتبوية  والعلوم  وامل�شرفية  املالية  والعلوم  واالإدارة  الطبية  والعلوم 

والريا�شة وغريها وذلك باإ�شراف حما�شرين ومدربني اأكفاء ميلكون املوؤهالت واخلربات املنا�شبة
يف  واخلا�ض  العام  القطاعني  ملوؤ�ش�شات  خدماته  واال�شت�شارات  الدرا�شات  جماالت  يف  املركز  ويقدم 
موا�شيع درا�شات اجلدوى االقت�شادية وزيادة االنتاجية وتطوير الهيكل التنظيمي وقيا�ض ر�شا متلقي 
اإىل  باالإ�شافة  وغريها،  الطاقة  وتر�شيد  البيئي  التلوث  وتقليل  الب�شرية  املوارد  نظم  وبناء  اخلدمة 
اإجراء الفحو�شات الفنية واملخربية باأحدث ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا من اأجهزة ومعدات تتوفر يف 

خمتربات اجلامعة والتي حر�شت اأن تتالئم مع معايري احلداثة والتطور.
اأما يف جمال خدمة املجتمع في�شعى املركز لتوظيف القدرات واملوارد املالية والب�شرية يف اجلامعة خلدمة 
املجتمع املحلي ون�شر العلم واملعرفة بني اأبناء املجتمع املحلي من خالل الندوات واملحا�شرات والتعاون 

امل�شرتك مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين من خارج اجلامعة.

مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع

د. ا�شامة املنيزل
مدير املركز
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حممد اأمني غازي 
مدير الدائرة

�شابر الهزامية
م�ساعد مدير الدائرة

حممد الداللعة
م�ساعد مدير الدائرة

مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع

خالد اليربودي
مدير الدائرة

	•دائرة التدريب

الت�سويق واالإعالم 	••دائرة 
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علي الق�شاة
نداء املومني

عالء التميمي

مهند ال�شي�شاين
اآالء بركات

اأحمد م�شبح

�شالح بني خالد
�شناء ال�شواعري
عمر الدالبيح

مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع

االإداريون

حازم املومني
م�ساعد مدير

رائد اخلوالدة
م�ساعد مدير

	••دائرة الدرا�سات

	•مكتب خدمة املجتمع
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مركز التأهيل المجتمعي لحاالت اإلعاقه

د. نوال احلجاوي
مدير املركز

اأن�شئ املركز عام 2011 لتعزيز دور اجلامعه يف خدمة املجتمع املحلي.

أهداف المركز:
يهدف املركز اىل تقدمي اخلدمات التاأهيلية لالأ�شخا�ض من ذوي االعاقه عن طريق حتقيق االأهداف 

االآتية:
• التي 	 اخلدمات  اإىل  بحاجة  هم  الذين  اأو  الإعاقة  ذوي  للأ�سخا�ض  واملعاجلة  التقييم  خدمات  تقدمي 

يقدمها املركز من العلج الطبيعي والعلج الوظيفي وال�ست�سارات التغذوية واجلينية، وخدمات الرتبية 
اخلا�سة . 

• توعية وتثقيف افراد املجتمع مبا فيهم ال�سخا�ض 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  العلقة  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 العلقة بالإعاقة، وتدريب متطوعني من املجتمع املحلي 	
لتقدمي اخلدمة للأ�سخا�ض املعوقني يف املناطق املختلفة.

• اإجراء البحوث وتنظيم الن�ساطات العلمية يف جمالت عمل املركز .	
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د. هدى البوريني
معالج وظيفي

حممد ابو كرب
معالج طبيعي

مي�شاء االأ�شرم
معالج وظيفي

هناء �شتات
�سكرترية 

االإداريون

مركز التأهيل المجتمعي لحاالت اإلعاقه



438

مركز الدراسات البيئية

�شواء  لها  املنا�شبة  احللول  واقرتاح  املتعددة  البيئية  امل�شكالت  ومعاجلة  درا�شة  يف  لي�شاهم  مركز  اأن�شئ 
ن�شر  على  يعمل  املركز  اأن  كما  اململكة،  حمافظات  باقي  يف  اأو  الزرقاء  حمافظة  يف  امل�شاكل  هذه  اأكانت 

التوعية البيئية للقطاعني ال�شناعي واحلكومي على حد �شواء.

أهداف المركز:
درا�شة وحتديد امل�شكالت البيئية املتعلقة باملخلفات ال�شناعية والزراعية والطبية واملنزلية واملن�شاآت 	•

التجارية يف اململكة واإيجاد احللول لها.
تقدمي اال�شت�شارات والدرا�شات الفنية للقطاع ال�شناعي وو�شع برامج �شاملة الإدارة املخلفات ال�شناعية 	•

مت�شياً مع القوانني البيئية االأردنية. 
يف 	• العاملني  لالأ�شخا�ض  املعلومات  واغناء  املهارات  لتطوير   ، خا�شة  تدريبية  دورات  بتقدمي  القيام 

املجال البيئي.
تنظيم الندوات واملوؤمترات العلمية املحلية واالإقليمية والدولية. 	•
من 	• متكنه  البيئة  الأدارة  �شاملة  برامج  لعمل   ، ال�شناعي  القطاع  وخا�شة   ، املحلي  املجتمع  م�شاعدة 

تطبيق القوانني االأردنية املتعلقة بتلوث الهواء واملاء والرتبة.
لتبادل 	•  ، والعاملي  واالإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  البيئي  القطاع  يف  واملهند�شني  الباحثني  م�شاعدة 

اال�شت�شارات واخلربات املتعلقة باالأمور البيئية.

المختبرات:
ي�شم املركز خمتربان حديثان هما:

خمترب التحليل االأيل. 1
خمترب الهواء. 2

الكيماوية  والتحاليل  الفحو�شات  الإجراء  ومتطورة  حديثة  باأجهزة  جمهزان  املختربان  وهذان 
والبيولوجية والفيزيائية املختلفة.

م.  رمي ر�شيد
م�شرف املخترب
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المركز الصحي

اأن�شئ املركز ال�شحي عام 1995م، حيث ي�شم ثالث عيادات طب عام وثالثة عيادات اخت�شا�ض، يوجد 
الفحو�شات  االأولية وبع�ض  الفحو�شات الطبية املخربية  باإجراء  ال�شحي خمترب طبي يقوم  املركز  يف 
الت�شوير  باإجراء  تقوم  حمو�شبة  اأ�شعة  وحدة  ال�شحي  املركز  يف  يوجد  املتقدمة،  املخربية  الطبية 
االإ�شعاعي، باالإ�شافة اإىل �شيدلية تقوم بتوفري احتياجات املراكز والوحدات والكليات واملعاهد وامل�شاغل 
ال�شرورية  االأدوية  من  والطلبة  واملنتفعني  امل�شرتكني  احتياجات  توفري  اإىل  باالإ�شافة  باجلامعة 
والالزمة وكذلك امل�شتلزمات الطبية وكما ي�شم املركز ق�شمان للطوارئ )ذكور، واناث( يوفران ويقدمان  
االإ�شعافات االأولية واملتخ�ش�شة للحاالت الطارئة وغريها من اخلدمات الطبية للطلبة والأ�شرة اجلامعة 
باالإ�شافة اإىل وجود �شيارة اإ�شعاف متخ�ش�شة وجمهزة باأحدث االأجهزة املتطورة وللمركز دور فاعل يف 
خدمة املجتمع املحلي من خالل العالقات الت�شاركية مع الكليات الطبية املوجودة يف اجلامعة الها�شمية 

لتحقيق ذلك.

الدكتور عبداالله �شديفات
مدير املركز

الدكتور هيثم هياجنه
نائب مدير املركز ال�سحي
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المركز الصحي

د. هيثم هياجنة
د. وديان القي�شي
خالد الرواجفة

عبيدا الفرا
�شو�شن عبيدات
وليد اخلاليلة

ماجدة اأبو طه
اإميان اله�شلمون

منال الرواد
تهاين امل�شاقبة

ابتهال الق�شقي�ض
اإبراهيم ال�شاخن

زياد عبداهلل
مي�شون املجايل

مهند الزيود
اإبراهيم اخلوالدة

خالد امل�شلح
عادل احل�شبان

االإداريون

أهداف المركز:
• تقدمي اخلدمات الطبية وال�شحية لطلبة اجلامعة واأ�شرتها.	
• تعليم وتدريب طلبة كليات الطب والتمري�ض والعلوم الطبية امل�شاندة مب�شتوياتهم الدرا�شية املختلفة.	
• ن�شر الوعي والثقافة ال�شحية يف املجال الطبي على خمتلف امل�شتويات.	
• دعم البحث العلمي من خالل اإيجاد قاعدة بيانات �شاملة للموؤمنني �شحياً.	
• التن�شيق مع كلية الطب لعقد الدورات التي ت�شهم يف رفع م�شتوى االأطباء العاملني على امل�شتوى الوطني.	
• العمل مع اجلهات املعنية على خدمة املجتمع املحلي باإقامة اأيام طبية املجانية وغريها من الن�شاطات.	
• تقدمي املطاعيم الطبية الالزمة لطلبة الكليات الطبية.	
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مركز تعليم وفحص المهارات السريرية

اإنه لي�شرين اأن اأرحب بكم يف مركز تعليم وفح�ض املهارات ال�شريرية يف كلية الطب الب�شري يف اجلامعة 
الها�شمية.

يعد هذا املركز من اأحدث املراكز واأكرثها متيزا يف اململكة االأردنية الها�شمية اإذ مت افتتاحه يف العا�شر 
من متوز من �شنة 2012 ليكون مبثابة "م�شت�شفى افرتا�شي تعليمي تدريبي"، حيث ي�شم عيادات طبية 

متخ�ش�شة وجم�شمات حماكاة عالية الدقة.
اأ�شاليب  فاإن  ال�شحي  املجال  التعلم يف  اأ�شا�شيات  التقليدية من  والتدريب  التدري�ض  اأ�شاليب  تعد  بينما 
على  حالياً  امل�شتخدمة  العلمية  الطرق  اأف�شل  من  تعترب  للواقع  واملطابقة  املتقدمة  ال�شحية  املحاكاة 
م�شتوى العامل، ومن هنا جاءت فكرة اإن�شاء هذا املركز بهدف توفري فر�ض التدرب والتعلم لطالب الطب 
للمهارات ال�شريرية وكاأنهم يتعاملون مع حاالت مر�شية حقيقية منذ ال�شنة االأوىل من درا�شتهم؛ تعزز 
ويتيح  كما  الواقع.  اأر�ض  املر�شى على  التعامل مع  لديهم يف  النف�شي  وتك�شر احلاجز  باأنف�شهم  ثقتهم 
املركز اأي�شاً الأطباء االمتياز واالأطباء املقيمني وغريهم من ممار�شي الرعاية ال�شحية فر�ض التدريب 

امل�شتمر مبا يواكب متطلبات اعتماد موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية.
ي�شم املركز نخبة من االطباء واملمر�شني الدوليني والوطنيني من ذوي اخلربة و املعرفة لي�شاهموا يف 

حتقيق ر�شالة املركز وروؤيته واأهدافه.

الدكتور امين ال�شرع
مدير املركز

الدكتور جول فون
الدكتور ديفيد هارين�ض

الدكتور بنجامني كولتون 
الدكتور زيد احللو

لدكتور عمر ابو جرادة 
الدكتورة �شارة العزام

املمر�شة رميا العطاري
املمر�شة هبة القالب

الكادر االداري
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مركز الطاقة المتجددة والمياه والبيئة 

نبذة:
اإنطالقاً من روؤية اجلامعة الها�شمية بتحيق التوازن بني عنا�شر احلياة )الطاقة واملاء والبيئة( واال�شتدامة 
الطاقة  تاأ�شي�ض مركز  الها�شمية اىل  املتجددة، فقد عمدت اجلامعة  الطاقة  العلمي مبجال  التطور  ومواكبة 
عام 2016 ليكون بذلك املركز الريادي االأول يف املنطقة والذي يعنى ب�شوؤون الطاقة املتجددة والنظيفة والغري 

موؤثرة على البيئة.
يهدف مركز الطاقة اىل عدة اأمور منها القيام باأبحاث م�شتقلة وهادفة على امل�شتوى املحلي واالإقليمي لتعميق 
لتلك  املبتكرة  احللول  اإىل  باالإ�شافة  تواجهها،  التي  والتحديات  وم�شاكلها  ومتطلباتها  الطاقة  وفهم  معرفة 
اأهمها تفعيل الن�شاطات البحثية واملتقاطعة بني التخ�ش�شات املختلفة وما ي�شاحبه من تطور  امل�شاكل. ومن 
املناخية يف االأردن واملنطقة املجاورة. كذلك فاإن عقد  البيئة والتغريات  واأثر ذلك على  اقت�شادي واجتماعي، 
�شراكات ا�شرتاتيجية مع املنظمات املتخ�ش�شة وذات العالقة على ال�شعيدين املحلي والعاملي يف قطاع الطاقة 

املتجددة من جوانب االإنتاجية واال�شتهالك يعترب هدفاً اآخر للمركز.

اأ. د. �شاهر ربابعة
نائب رئي�ض اجلامعة - مدير املركز

م. وليد حماد
م�سرف م�ساريع الطاقة
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مركز الطاقة المتجددة والمياه والبيئة 

مسؤولية المركز:
• حتقيق مفهوم الطاقة املتجددة والطاقة اخل�شراء. 	
• حتقيق اال�شتدامة املثلى للطاقة اخل�شراء.	
• حتقيق مفهوم ا�شتدامة اجلامعة من خالل اال�شتغالل االمثل للموارد.	
• م�شوؤولية اجتماعية من خالل خلق الوعي بكيفية اال�شتغالل االمثل للطاقة وتر�شيد اال�شتهالك.	
• واالقت�شاد 	 البيئية  واملوارد  الهند�شة  كليات  طالب  وخا�شة  التخرج  م�شاريع  ابتكار  على  الطالب  وحتفيز  توجية 

وغريهم بعمل درا�شات حقيقية .
• اإك�شاب اخلربات الفنية املطلوبة للعديد من اجلهات احلكومية واملحلية وعمل درا�شات طاقة وتقييم.	
• املوؤ�ش�شات احلكومية 	 التعاون مع  اإيجاد حلول لقطاع الطاقة املتجددة على ال�شعيدين املحلي والوطني من خالل 

وال�شركات املزودة للطاقة واملوؤ�ش�شات االأكادميية واملجتمع املحلي. 
• اإتاحة الفر�شة للطلبة للتدريب امليداين يف جمال الطاقة املتجددة.	
• اال�شراف على العديد من ر�شائل طلبة الدرا�شات العليا يف اجلامعة الها�شمية واجلامعة االردنية .	
• متابعة امور حمطة الطاقة ال�شم�شية املالية واالدارية وامور ال�شيانة.	
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مركز دراسات المرأة في المجتمع

نبذة:
مت تاأ�شي�ض مركز درا�شات املراأة يف املجتمع يف اجلامعة الها�شمية يف ت�شرين ثاين 2017، وبداأـ املركز اأعماله يف 
اأو مبن  بالرئي�ض  اإدارياً  �شهر كانون الثاين 2018. يعد املركز وحدة متخ�ش�شة من وحدات اجلامعة ويرتبط 

ينيبه، ويهدف اإىل امل�شاهمة يف حتقيق ر�شالة اجلامعة واأهدافها.

مهام المركز وأهدافه:
• اإجراء الدرا�شات واالبحاث العلمية املتعلقة باملراأة وق�شاياها.	
• اإعداد وتنظيم الدورات والور�ض التدريبيــة املخت�شة وتقدمي اال�شت�شارات اخلارجية املخت�شة بتطويرومتكني املراأة 	

مقابل اأجر للموؤ�ش�شات واالأفراد داخل اململكة وخارجها.
• اإعداد امل�شادر وتوفري الو�شائل التعليمية املنا�شبة حول ق�شايا املراأة.	
• تقدمي خدمات جمتمعية يف جمال متكني املراأة وتنمية الوعي بق�شاياها.	
• املعرفة 	 وم�شاركة  النمطية  ال�شورة  لك�شر  كنموذج  املركز  اأن�شطة  يف  واخلا�ض  العام  القطاعني  من  املراأة  ا�شراك 

واخلربات.

التطلعات المستقبلية:
ي�شعى املركز اإىل التطور واأن ي�شبح يف امل�شتقبل كلية تقدمن برنامج ماج�شتري متخ�ش�ض يف قيادة املراأة.

الدكتورة هديل حممود املعايطة
مديرة املركز

دينا جميل هل�شة
�سكرترية 
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مركز دراسات شؤون الالجئين

نبذة:

جمل�ض  بقرار   2018/2017 العام  خالل  املن�شاأ   - الها�شمية   اجلامعة  يف  الالجئني  �شوؤون  درا�شات  مركز  يعد 
اأمناء اجلامعة- مركزاً  بحثياً متخ�ش�شاً  يهدف اإىل امل�شاهمة يف حتقيق ر�شالة اجلامعة واأهدافها، حيث يعنى 
اأخذت اجلامعة على عاتقها م�شوؤولية البحث  ، والتي  بدرا�شات �شوؤون الالجئني والنازحني واملهجرين ق�شراً 
لالجئني-   امل�شت�شيفة  الدول  اأكرب   – الها�شمية  االأردنية  اململكة   اهتمام  من  اإنطالقاً   ، بها  واالهتمام  فيها 

بالق�شايا الدولية وخا�شة االإن�شانية منها.

حيث تتمثل روؤية املركز يف �شعيه الأن يكون مركزاً ريادياً، مبادراً ، وم�شاركاً، ومنتمياً ، وملتزماً بالقيم االإن�شانية 
حني  يف  امل�شت�شيفة.  االأردنية  والدولة  املهجرة  املجتمعات  خلدمة   وا�شرتاتيجي  فاعل  بدور  للقيام  والعلمية 
تتمثل ر�شالة املركز يف تر�شيخ وجتذير ثقافة العمل االإن�شاين والفكري والبحثي، وتوجيهه لالإ�شهام يف خلق 
�شراكة حقيقية وفاعلة مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين واملنظمات الدولية، ملنا�شرة ودعم اجلهود االإن�شانية الهادفة 

حلماية الالجئني ومتكينهم.

بالالجئني  املتعلقة  االأحداث  وتوثيق  وتدوين  ر�شد  اأبرزها:  االأهداف  من  جملة  لتحقيق  املركز  وي�شعى  كما 
الهيئة  الأع�شاء  اللوج�شتي  الدعم  وتقدمي  العالقة.  ذات  العلمية  واالبحاث  الدرا�شات  واإجراء  وق�شاياهم، 
التدري�شية والباحثني امل�شرتكني بدرا�شات واأبحاث علمية متعلقة ب�شوؤون الالجئني وق�شاياهم، اإ�شافة لتبادل 
املعلومات واخلربات يف جمال اللجوء  وتداعياته مع مراكز البحث ذات االهتمام امل�شرتك، وبناء �شبكة توا�شل 
فعالة مع املوؤ�ش�شات والهيئات املحلية واالقليمية والعاملية املعنية بق�شايا الالجئني، والتوعية بق�شايا اللجوء 
وتداعياته من خالل عقد املوؤمترات املحلية والدولية ذات العالقة بق�شايا الالجئني وامل�شاركة فيها، واإعداد 
الندوات وتنظيم الدورات والور�ض التدريبيــة التطوعية ذات العالقة بعمل املركز، اإ�شافة الأهداف اأخرى عديدة.

الدكتور ه�شام املكانني
مدير املركز
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وحدة القبول والتسجيل

النبذة التاريخية:
اأن�شئت وحدة القبول والت�شجيل عام 1995 ويتكون الهيكل التنظيمي للوحدة من: مدير الوحدة، دائرة 
القبول، دائرة الوثائق واخلدمات الفنية، دائرة ت�شجيل الكليات العلمية، دائرة ت�شجيل الكليات االإن�شانية، 

الديوان، باالإ�شافة اإىل )13( �شعبة.

المهام:
اأو�شاعهم  ومتابعة  وتخ�ش�شاتهم  ت�شجيلهم  اإجراءات  واإكمال  اجلدد  الطلبة  قبول  ترتيبات  اإعداد 
االأكادميية وكل ما يتعلق بها من جدول درا�شي ووثائق واإح�شائيات وجتهيز جدول االمتحانات النهائية 
ومتابعة اأو�شاعهم مع اجلهات الباعثة وانتهاًء باإجراءات التخريج مبا يتنا�شب مع تعليمات منح الدرجات 
العلمية وال�شهادات يف اجلامعة باالإ�شافة اإىل اإعداد االإح�شائيات املختلفة والتقومي اجلامعي وامل�شاهمة 

يف اإعداد تعليمات الدرجات العلمية وال�شهادات املختلفة.

الخطط المستقبلية:
• تطوير تطبيق هاتف حممول الطلبة.	
• تطوير نظام توا�شل مع الطلبة عرب الر�شائل االإلكرتونية.	
• ا�شتكمال برجمة اأعمال الوحدة للو�شول اإىل عمل بال اأوراق.	

االأ�شتاذ الدكتور اأمين العمري
مدير الوحدة
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وحدة القبول والتسجيل

نا�شر اخلطيب
مدير الدائرة

اأمرية عليمات
مدير الدائرة

العلمية واالإن�سانية الكليات  	••دائرة ت�سجيل 

الوثائق واخلدمات الفنية 	••دائرة 
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وحدة القبول والتسجيل

بلعاوي 	•جمدولني 
رئي�ض ديوان

	•غ�شان قرنفلة
رئي�ض �سعبة

امل�شاعيد 	•حممد 
رئي�ض �سعبة

العمو�ض 	•رفيق 
رئي�ض �سعبة

املعايطة 	•خملد 
رئي�ض �سعبة

	•عبدالواحد هويدي
رئي�ض �سعبة

	•رماح �شالح
رئي�ض �سعبة

	•ن�شال يو�شف
رئي�ض �سعبة

	•راأفت حتاملة
رئي�ض �سعبة

الزيود 	•اأحمد 
رئي�ض �سعبة

	•عطاف حوامدة
قائم باأعمال رئي�ض �سعبة

	•علي حما�شا
قائم باأعمال رئي�ض �سعبة

ال�شرمان 	•اأحمد 
قائم باأعمال رئي�ض �سعبة

النعيمي 	•اأروى 
قائم باأعمال رئي�ض �سعبة

العمري الدين  	•�شيف 
اإداري ت�سجيل

القالب 	•رائد 
اإداري ت�سجيل

الفدعان 	•عنود 
اإداري ت�سجيل

	"حممد خري" احلراح�شة
اإداري ت�سجيل

البدارين 	•حممد 
اإداري ت�سجيل

	•مقبولة اخلاليلة
اإداري ت�سجيل

	•�شالم الدالبيح
اإداري ت�سجيل

	•هيام اخلاليلة
اإداري ت�سجيل

	•يا�شمني احل�شبان
اإداري ت�سجيل

الزواهرة 	•عمر 
اإداري ت�سجيل

الغويري 	•اإميان 
اإداري ت�سجيل

	•اأ�شالة اجلراجرة
اإداري ت�سجيل

	•�شكينة �شديفات
مدخل بيانات

اآر�شالن 	•حممد 
اإداري ديوان

	•الرا عمرو
كاتب

	•كمال اخلاليلة
كاتب

	•هويدا عرابي
كاتب

امل�شاقبة 	•اأ�شامة 
كاتب

�شوتر 	•ربا 
�سكرترية طابعة

	•اإميان اجلعربي
�سكرترية طابعة

ال�شقار 	•�شقار 
ماأمور فرز وتوزيع بريد

	•علي اخلاليلة
ماأمور فرز وتوزيع بريد

االإداريون
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د. زهري الناطور
مدير وحدة ال�سوؤون املالية

النبذة:
اأن�شئت وحدة ال�شوؤون املالية عام 1995م وهي اجلهة امل�شوؤولة عن جميع االأعمال املالية يف اجلامعة، وذلك 

وفقاً لقانون اجلامعة.

أهداف الوحدة:
• اإعداد م�شروع موازنة اجلامعة وجداولها وبياناتها وجدول الت�شكيالت ال�شنوية.	
• قب�ض وحت�شيل اأموال اجلامعة واملحافظة عليها.	
• دفع االلتزامات املالية املرتتبة على اجلامعة.	
• التن�شيق مع خمتلف الدوائر احلكومية واملوؤ�ش�شات العامة، من اأجل حت�شيل اأموال اجلامعة اأو دفع التزاماتها.	
• القوانني 	 مع  يتفق  مبا  لها  احللول  وو�شع  امل�شرتكة،  املالية  االأمور  درا�شة  يف  االأردنية  اجلامعات  مع  التعاون 

واالأنظمة والتعليمات املعمول بها.

وحدة الشؤون المالية

تغريد حداد
نائب املدير املايل

ع�شام العرامني
م�ساعد املدير املايل



450

كوثر اأبو هاين
وفاء دغل�ض

اأ�شماء بني هاين
عمر احلتاملة
عمران ار�شالن

فرا�ض حداد
ب�شري اجلنادا
خريية ال�شبح

راوية ال�شجراوي
عبدالهادي العكور

اإياد الغويري

عال امل�شاقبة
مراد البواليز
جهاد النجمات

حنان �شامل
وفاء اخمي�ض

يا�شمني النعامنة
ر�شا ال�شمادي
رجاء الغرايبة

نور الدين اأبو عبيد
عدنان �شطناوي

�شريف ح�شان
فاتن العزام

نور العليمات
فرا�ض العديلي
حممد اأبو �شنب
عامر الدغمي

حممود طه
وفاء الدغمي
نور العنزي

عائ�شة ال�شباطات
ح�شام اأبو عرقوب

عمر ا�شحق
مها الغويري

وحدة الشؤون المالية

االإداريون

ا�شماء بني هاين
م�ساعداملدير 

فرا�ض حداد
مدير الدائرة

راوية �شجراوي 
مدير الدائرة

	••دائرة الرواتب والتعوي�سات

	••دائرة احل�سابات

املالية املوازنة والرقابة  	••دائرة 
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وحدة المكتبة

اال�شتاذ الدكتور عبدالبا�شط ال�شرمان
مدير وحدة املكتبة 

النبذة:
تاأ�ش�شت مكتبة اجلامعة الها�شمية مع بداية اإن�شاء اجلامعة عام   1995، ومب�شاحة اإجمالية )12000( م2 
،  اإ�شافة اإىل املبنى الرئي�شي فقد مت اإفتتاح املكتبة الطبية يف مبنى جممع الكليات الطبية ، ومن املتوقع 
ال�شمايل واجلنوبي  القاعات  اإفتتاح مكتبتني فرعيتني اخريتني يف كل من جممع  يف  نهاية عام 2017 
اجلديدين ، ويرتاد املكتبة يوميا بني )5000 -  8000 (  م�شتفيد  بهدف اال�شتعارة والقراءة والدرا�شة 

والبحث املتنوع.
واالإن�شانية،  العلمية  التخ�ش�شات  وملختلف  والدرا�شة  للبحث  الالزمة  املعلومات  اأوعية  املكتبة  وتوفر 
باالإ�شافة   ، املطبوعة  املعلومات  م�شادر  من  وغريها  اجلامعية  والر�شائل  واملراجع  والدوريات  كالكتب 
اإىل امل�شادر االإلكرتونية ، مثل  الدوريات والكتب   وقواعد البيانات االإلكرتونية ، حيث بلغ جمموع ما 

حتتويه املكتبة من م�شادر مطبوعة  وغري مطبوعة )217024( عنوان.

ما يميز مكتبة الجامعة الهاشمية عن غيرها :
1. مكتبة اال�شرة والطفولة.

2. ركن �شمو االمري احل�شن بن طالل املعظم.
3. الركن الكندي.

4. قاعة لذوي االإحتياجات اخلا�شة.
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وحدة المكتبة

 ا�شرف عمرو
 امين غوردلو

 با�شم ال�شرحان
 ب�شام اخلاليله
 بالل ابو ديه
 ثائر الزقيبه

 ح�شام عابد
 اماين العواملة
 زهره �شو�شربي
 �شبحا خزاعلة
 طالب الرو�شان

 عادل احل�شبان
 عليا عكنان
 فادي ال�شرع

 حممد ابو الرب
 نادر البطاينه
 نور الزواهره

الكوفحي 	•رائف 
رئي�ض �سعبة

ال�شياب 	•�شريف 
رئي�ض �سعبة

	•ابراهي اخلوالده
رئي�ض �سعبة

االإداريون

املعلومات 	•••دائرة 

الفنية  	•••الدائرة 

حممود احلناوي
مدير الدائرة

فوؤاد املوال
م�ساعداملدير 
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هاين الدراو�شة
مدير املكتب

يعترب مكتب رئا�شة اجلامعة من اأهم الدوائر يف اجلامعة، نظراً لطبيعة عمله كونه حلقة الو�شل بني 
رئا�شة اجلامعة وخمتلف كلياتها ومعاهدها االأكادميية ووحداتها ودوائرها االدارية املختلفة من جهة، 
وبني اجلامعة واجلهات اخلارجية حملياً وعاملياً من جهة اأخرى اأكادميية وغري اأكادميية ، حيث يقوم 

مكتب الرئا�شة  باإعداد كافة االأعمال االإدارية التي توكل اإليه ومتابعتها الجنازها وبدقة متناهية .
ويف عمله يعتمد مكتب الرئا�شة على نظام حا�شوبي متطوًر ، اإذ يتيح هذا النظام متابعة جميع املعامالت 
ال�شادرة والواردة من اجلامعة واإليها الكرتونياً ، حيث يتم ربط دواوين الكليات والدوائر بهذا النظام 
احلا�شوبي الجناز معامالتهم، واأ�شبح باإمكان جميع العاملني متابعة االإجراءات املتخذة على املعامالت 

اخلا�شة بكلياتهم ودوائرهم مبا�شرة دون احلاجة اإىل مراجعة ديوان الرئا�شة لال�شتف�شار ب�شاأنها.

مهام مكتب الرئاسة:
الواردة من  الداخلية  املوؤ�ش�شات واجلهات اخلارجية، واملعامالت  الواردة من  املرا�شالت  ا�شتقبال جميع 
خمتلف كليات اجلامعات ووحداتها ومراكزها ودوائرها ومعاجلتها با�شتخدام نظام الديوان االلكرتوين، 

ثم حتويلها اإىل اجلهات املعنية بعد توجيهات االأ�شتاذ الرئي�ض ونائبيه على ن�شو�شها .
و  بالفاك�ض  املر�شلة  االلكرتونية  والر�شائل  واالت�شاالت  اال�شتف�شارات  جميع  عن  االجابة  اىل  اإ�شافة 
اجلامعة  بها يف  املعمول  والتعليمات  لالأنظمة  وفقاً  اجلامعة،  رئا�شة  اإىل  اجلهات  املوجهة من خمتلف 
واإعداد البالغات والتعاميم اخلا�شة باجلامعة والعاملني فيها ومتابعة جميع املعامالت ال�شادرة عن 

رئا�شة اجلامعة، والتحقق من االإجراء املنفذ عليها من قبل اجلهات املعنية.

مكتب رئاسة الجامعة
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التطلعات المستقبلية
ي�شعى مكتب الرئا�شة كبقية دوائر اجلامعة اإىل تطوير عمله االإداري واأداء موظفيه، ليكونوا على قدٍر 
عاٍل من امل�شوؤولية الوظيفية، اإ�شافة اإىل عملية حفظ )اأر�شفة( املعامالت واملرا�شالت اإلكرتونياً، بال�شكل 
الذي ميكن متابعتها والرجوع اإليها بكل �شهولة وي�شر، وتعميم ذلك على الكليات والوحدات والدوائر 
من  يقلله  مبا  وتر�شيدها  النفقات  و�شبط  واجلهد  للوقت  توفري  من   لذلك  ملا  اجلامعة  يف  واملراكز 

ا�شتهالك الورق واحلرب.

ابتهاج �شربي
ارجوان ابو �شهاب

اريج م�شعود
ا�شماعيل هديب

ايوب هالل
ح�شام ال�شي�شاين

ح�شام دخل اهلل
زياد موا�ض

�شامر الوحيدي
�شهانة امل�شاقبة
علي الزريقات
عمر العرجان

فار�ض  العمو�ض

لطفيه املن�شي
مرام الهديبات

منى حمدان
منى ال�شليتي
مها الهروط

مو�شى اخلوالدة

مكتب رئاسة الجامعة

االإداريون
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رسالة المكتب:
اأن�شئ املكتب عام 1998م بالتزامن مع ن�شاأة اجلامعة لتاأمني اجلامعة من اللوازم وامل�شتهلكات واالأجهزة 
املتنوعة واملواد املكتبية وتنفيذ اال�شغال التي تزيد قيمتها على )10،000( ع�شرة اآالف دينار، من خالل 

عطاءات مركزية، وفقاً الأنظمة اجلامعة وتعليماتها.

المهمات واإلنجازات:
• تاأمني احتياجات اجلامعة بطرح العطاءات ال�شنوية.	
• التحقق من توافر املخ�ش�شات املالية للمواد املطلوبة ح�شب املقر يف املوازنة.	
• اإعداد وثائق العطاءات التي ت�شتمل على ال�شروط العامة وال�شروط اخلا�شة ليت�شنى االإعالن عنها 	

ح�شب االأ�شول.
• ا�شتالم ملفات العطاءات وحفظ اأوراقها وا�شتالم العينات والتحقق من مطابقتها لل�شروط املطلوبة.	
• اللوازم واالأ�شغال 	 االإ�شراف والتدقيق على الدرا�شات الفنية للعطاءات والتاأكيد على تطبيق نظام 

والتعليمات ال�شادرة مبوجبه.
• اإعداد قرارات االإحالة اخلا�شة بالعطاءات مت�شمنه ال�شروط واالإتفاقيات املنبثقة عنها.	

 ح�شني ال�شرحان
مدير املكتب

مكتب العطاءات المركزية

 عزمي ال�شرمان
م�ساعد املدير



456

منال ح�شني
رانيا ن�شيوات

وائل ال�شرو�ض
حمزه الفوار�شه
اأ�شرف الدويري

منتهى العمو�ض
حممد قطي�شات

االإداريون

مكتب العطاءات المركزية

• اإبالغ ال�شركات باالإحاالت بعد امل�شادقة على القرارات وح�شب االأ�شول.	
• بيع ن�شخ العطاءات املركزية وت�شليم وثائق العطاء للمتعهدين.	
• تدقيق وثائق العطاء قبل طرحه واالعالن عنه.	
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اأن�شئ مكتب ال�شوؤون القانونية عام 1999 لتنظيم امل�شائل القانونية املرتبطة بالعمل االداري واالأكادميي، 
ومتابعة الق�شايا ذات ال�شلة بالعمل االكادميي واالإداري ومتابعة ال�شاأن القانوين امام اجلهات املخت�شة.

أهداف المكتب:
• تقدمي اال�شت�شارات القانونية يف ال�شوؤون واملو�شوعات املالية واالإدارية واالأكادميية يف اجلامعة.	
• �شياغة العقود واالتفاقيات التي تربمها اجلامعة مع اجلهات االأخرى وترجمتها اىل العربية.	
• امل�شاركة يف �شياغة م�شاريع اأنظمة وتعليمات اجلامعة.	
• اإحالة جميع الق�شايا املرفوعة على اجلامعة مبا فيها ق�شايا حمكمة العدل العليا اىل حمامي 	

اجلامعة.�شياغة القرارات التاأديبية املتعلقة بالهيئة التدري�شية واالدارية يف اجلامعة.
• يتوىل املكتب اأمانة �شر جمال�ض التحقيق واملجال�ض التاأديبية واال�شتئنافية للهيئتني التدري�شية 	

واالدارية، ومتابعة االجراءات الق�شائية اخلا�شة بها و�شياغة حما�شر اجلل�شات.

مكتب الشؤون القانونية

 جمانة �شموط
مدير املكتب

امال اخلري�شا
االإداريون
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تعد دائرة اأمانة �شر املجال�ض من اأهم الدوائر احليوية يف اجلامعة، فهي ترتبط برئي�ض اجلامعة مبا�شرة 
وتعترب حلقة الو�شل ما بني رئا�شة اجلامعة وبني الكليات واملراكز العلمية والوحدات والدوائر االإدارية 
املختلفة يف اجلامعة، وقد با�شرت هذه الدائرة اأعمالها منذ تاأ�شي�ض اجلامعة عام 1992 كاأمانة �شر للجنة 
اجلامعة  جمال�ض  �شر  اأمانة  لتتوىل  1995م  عام  باأعمالها  وانتقلت  اجلامعــــة،  باإن�شاء  اخلا�شة  امللكية 

الها�شمية.
بها يف  املعمول  والتعليمات  واالأنظمة  للقوانيــــــــن  وفقاً  بها  املناطة  واالأعمال  املهام  كافة  الدائرة  تتوىل 
املنبثقة  اللجان  اأي من  اأو  الرئي�شـــــية يف اجلامعـــة  اأعمال املجال�ض  اجلامعة والتي تدخــل �شمن نطاق 

عنها، وجمال�شها الرئي�شية هي:
•  جمل�ض االأمناء.	
•  جمل�ض اجلامعة.	
•  جمل�ض العمداء.	
•  جلنة التعيني والرتقية.  	
•  جلنة دعم االأبحاث العلمية.	

دائرة أمانة سر المجالس

ن�شال عربيات
مدير الدائرة 
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تعنى الدائرة ب�شكل رئي�ض يف تنفيذ االعمال املتعلقة بال�شوؤون االأكادميية واملالية واالدارية �شمن اأعمال 
املجال�ض واللجان امل�شار اليها اآنفاً وخا�شة يف املجاالت التاليـــــــــة:

• والبحث 	 والتدريب  التعليم  يف  تقدمها  التي  اخلدمات  م�شتوى  ورفع  للجامعة  العامة  ال�شيا�شات  ر�شم 
واخلدمات العامة.

• اإن�شاء الكليات واالأق�شام والربامج والتخ�ش�شات ودجمها واإلغائها واإن�شاء كرا�شي االأ�شتاذية.	
• اإن�شاء املراكز والوحدات والدوائر االإدارية واإقرار هياكلها التنظيمية.	
• مقدار 	 وحتديد  اجلامعـــــــة  تطرحها  التي  الربامج  خمتلف  يف  للقبول  املقرتحة  الطلبة  اأعداد  حتديد 

الر�شوم اجلامعية واإقرار التعليمات التنفيذية الالزمة ل�شوؤون الطلبة.
• وتثبيتهم 	 واإجازتهم  واإعارتهـــم  وندبهم  وترقيتهم  ونقلهم  التدري�شــية،  الهيئة  اأع�شاء  تعيينات  اقرار 

وانتقالهم وتقييم اأعمالهم واإنهاء خدماتهم.
• تنفيذ �شيا�شة االبتعاث للح�شول على درجات علمية ودورات تدريبية واإعداد القرارات الالزمة ب�شاأنها.	
• درا�شة م�شــــروعات اخلطط الدرا�شـــــية ملختلف التخ�ش�شات والربامج االأكادميية والتن�شيب باإقرارها.	
• اإقرار دعم م�شاريع االأبحاث العلمية التي تدخل �شمن �شالحيات املجال�ض ذات العالقة.	
• مناق�شة م�شاريع االأنظمة والتعليمات، واقرار التعليمات التي تدخل �شمن �شالحيات املجال�ض املذكورة.	
• اقرار اخلطط وامل�شاريع االمنائية واال�شتثمار واملوازنة واحل�شابات اخلتامية والتقارير املالية.	
• قبول الهبات واملنح والهدايا وامل�شادقة على العطاءات املركزية �شمن �شالحيات املجال�ض املذكورة.	
• متابعة تنفيذ القرارات واملرا�شالت املتعلقة بالتعليم العايل والبحث العلمي وجمل�ض التعليم العايل وهيئة 	

االعتماد.
• اأية اأعمال اأخرى تدخل �شمن �شالحيات املجال�ض واللجان اأعاله	

ب�شرى خ�شاونة
رميا حناوي

مي�شون مالعبةغادة م�شهراوي
عبدالغني امل�شاعيد

دائرة أمانة سر المجالس

االإداريون
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تتوىل دائرة املوارد الب�شرية منذ تاأ�شي�شها يف منت�شف عام 1995 لعب دور فعال يف دعم عمليات التحديث 
تعترب  والنواحي حيث  املجاالت  كافة  اجلامعة يف  العاملني يف  فعالية  زيادة  �شاأنها  التي من  والتطوير 
االأداة  الب�شري فالعاملون هم  العن�شر  اأهم عنا�شر اجلامعة وذلك لرتكيزها على  الب�شرية من  املوارد 

احلقيقية لتحقيق اأهداف االإدارة واجلامعة ككل.
التدري�شية  الهيئتني  اأع�شاء  من  اجلامعة  يف  العاملني  �شوؤون  بتنظيم  الب�شرية  املوارد  دائرة  وتقوم 
والرتقية  التعيني  النواحي ومنها  النافذة من خمتلف  والتعليمات  واالأنظمة  للقوانني  واالإدارية وفقاً 
والنقل والرتفيع والتثبيت ومنح الزيادة ال�شنوية واالنتداب واالإعارة واالإجازات باأنواعها ومتابعة اأمور 

دائرة الموارد البشرية

ح�شن االدهيم 
مدير الدائرة

عايدة امل�شاقبة
م�ساعد املدير
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ال�شمان االجتماعي والتاأمني على حياة العاملني، وخمتلف اأنواع االأجور واحلوافز، والدورات التدريبية 
ومتابعة  االإح�شاءات،  اإىل  باالإ�شافة  اجلامعة  يف  العاملني  عن  والبيانات  املعلومات  قواعد  وتطوير 
املنا�شب االأكادميية واالإدارية والهياكل التنظيمية وت�شكيالت الوظائف وكذلك متابعة كافة االإجراءات 
املتعلقة مبوفدي اجلامعة، ومتابعة درا�شتهم داخل اململكة وخارجها، واإجراءات االإقامة يف اململكة لغري 

االأردنيني.
وكما تقوم الدائرة بالعمل الدائم على مراجعة امل�شتجدات اخلا�شة باالأنظمة والتعليمات والت�شريعات 
التي حتكم العمل باجلامعة والعمل على تطبيقها بحيث ت�شمن احلقوق وتاأدية الواجبات بحيث يت�شاوى 

اجلميع اأمامها.
وقد �شهدت دائرة املوارد الب�شرية تطورات كثرية يف جمال االإجراءات حيث قامت الدائرة بالعمل على 
يف  موجودة  وظيفة  كل  معامل  بتحديد  وذلك  الوظيفي  الو�شف  اإعداد  ويف  التنظيمية  الهياكل  اإعداد 
اجلامعة من حيث الواجبات وامل�شوؤوليات، باالإ�شافة اإىل �شبط م�شميات الوظائف وتطوير مناذج واآليات 
تقييم االأداء للعاملني وكذلك تطوير ومتابعة م�شروع حو�شبة الدائرة واالأر�شيف االلكرتوين، والعمل 
على تطوير وحتديث البوابة االلكرتونية التي ت�شاعد العاملني يف اجلامعة من متابعة جميع اأمورهم 
اأو  العاملني  للموظفني  �شواء  الزائرين  لكل  �شاماًل  مرجعاً  ت�شكل  بحيث  تطويرها  مت  وقد  الوظيفية 
للمعينني اجلدد يف اجلامعة اأومن اأي موؤ�ش�شة داخل الوطن وخارجه بحيث يجد تو�شيحاً وافياً جلميع 

االأمور والق�شايا املرتبطة ب�شوؤونهم االأكادميية واالإدارية واالأنظمة والتعليمات املتبعة يف اجلامعة.
كما مت العمل على ربط جمموعة من الربامج اخلا�شة بالدائرة مع برامج حا�شوبية م�شاندة يف خمتلف 
تب�شيط  على  تعمل  بحيث  االإجناز،  يف  والدقة  ال�شرعة  اإىل  يوؤدي  ب�شكل  االإدارية  والوحدات  الكليات 

االإجراءات و�شرعة تنفيذها ودقة ح�شابها وت�شم دائرة املوارد الب�شرية التق�شيمات االإدارية التالية:-
الديوان، �شعبة �شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�ض، �شعبة املوظفني وامل�شتخدمني، �شعبة ال�شجالت واالأر�شيف، 

�شعبة التخطيط والتطوير، �شعبة االإيفاد.
وكما مت العمل على اأر�شفة ملفات العاملني يف اجلامعة من الهيئة االأكادميية وموفدي اجلامعة والعمل 

جاري اأي�شاً على اأر�شفة ملفات الهيئة االإدارية

دائرة الموارد البشرية

هناء اأبو ربيع
�شلطان الدالبيح
خليل احل�شبان
معاذ التميمي
ابرهيم �شتات 

نوال ن�شري

فايز العمو�ض
وفاء عمرو

مهند الفرجاين
غازي حممد ال�شوحة

عبري امل�شاقبة
حممد عو�ض

مالك اأبو عكليك

اإبراهيم املعمار
كرم احلناقطة

�شوزان حممد ل�شوي
وئام الهزامية
الهام القالب

�شامد اأبو مطاوع

االإداريون
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دائرة العالقات الثقافية والعامة 

نبذة:
تقوم الدائرة مبهام وواجبات عديدة وعلى درجة عالية من االأهمية نظراً الرتباط هذه الواجبات مبكانة 
اجلامعة الها�شمية املرموقة بني مثيالتها اجلامعات وملا لها من ثقل علمي واأكادميي وثقايف واجتماعي 
باالإ�شافة اإىل متيزها يف العديد من اجلوانب وامل�شاريع التنموية، وتعد الدائرة النافذة التي تطل بها 

اجلامعة على جمهورها الداخلي من اأ�شرة اجلامعة وجمهورها اخلارجي املحلي والعربي والدويل.
لقد اأن�شئت الدائرة منذ العام 1995 واأنيطت بها مهمة جمع املعلومات عن اجلامعة وتوثيقها واإي�شالها 
اإىل جمتمع اجلامعة لتكوين �شورة م�شرقة عن اجلامعة وتطورها ومتيزها يف العديد من املجاالت على 

امل�شتويني املحلي والدويل.

م�شطفى م�ّشاد 
م�ساعد املدير

الدكتور جناتي احمد يون�ض 
مدير الدائرة
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دائرة العالقات الثقافية والعامة 

وت�شم الدائرة ال�شعب التالية:
• �شعبة االإعالم والتوا�شل االجتماعي.	
• �شعبة العالقات العامة.	
•  �شعبة العالقات الثقافية.	

أهداف الدائرة:
• يف 	 للم�شاركة  الدعوات  توجيه  خالل  من  املحلي  واملجتمع  اجلامعة  بني  القائمة  التعاون  عالقات  تعزيز 

فعاليات اجلامعة وتعريفه باخلدمات التي تقدمها اجلامعة.
• درا�شة رغبات املجتمع واحتياجاته ونقل ال�شورة عن هذه الرغبات واالحتياجات اإىل امل�شوؤولني يف اجلامعة.	
• اإجراء االأبحاث والدرا�شات وا�شتطالع الراأي العام للجمهور الداخلي واخلارجي عن اخلدمات التي تقدمها 	

اجلامعة.
• اإعداد وتنظيم املوؤمترات الدولية والعربية واملحلية والندوات العلمية والثقافية واالجتماعية بالتعاون مع 	

كليات واأق�شام ومراكز اجلامعة املختلفة.
• توفري الرعاية واخلدمات لوفود و�شيوف اجلامعة وتويل تنفيذ برامج الزيارات من جميع جوانبها.	
• التغطية االإعالمية لن�شاطات وفعاليات اجلامعة ون�شرها يف و�شائل االإعالم وتوطيد العالقات مع و�شائل 	

االإعالم املختلفة.
• متثيل اجلامعة يف املعار�ض املحلية والعربية والدولية.	
• توثيق ن�شاطات اجلامعة وم�شريتها بالو�شائل التكنولوجية املتعددة.	
• اإعداد الهدايا والدروع وامل�شكوكات اخلا�شة باجلامعة لتقدميها ل�شيوف وزوار اجلامعة.	
• وتـــــعـــــريـــــف 	 اإ�شدار املطبوعات واملن�شورات االإعالمية التي من �شاأنها اأن تنقل ال�شورة احلقيقية للجامعة  

املجتمع املحلي واخلارجي باالإجنازات والن�شاطات املختلفة للجامعة.
• امل�شاهمة يف اإنتاج االأفالم الوثائقية عن م�شرية اجلامعة وما حتققه من اإجنازات متميزة.	
• اإدارة 	 قبل  من  موثقة  وهــي  )الفي�شبوك(  االجتماعي  التوا�شل  موقع  على  للجامعة  �شفحة  ا�شتحداث 

الفي�شبوك، ويبلغ عدد متابعيها حوايل )100( األف متابع، هدفها الرد على االأ�شئلة واال�شتف�شارات داخل 
االأردن وخارجه، وعامل جذب لكثري من الطلبة العرب واالأجانب.

اإبراهيم الغمي�ض
حمزة زواهرة

مائدة الرو�شان

�شمانثا كارمن اخلاليلة
عبداهلل اأحمد

في�شل الدحدل
حممد العمري

ليلى ابو رمي�شان
حممد ال�شواملة
اأحمد ارميالت

االإداريون
	•عمرعليمات

رئي�ض �سعبة
	•�شريين م�شاقبة 

رئي�ض �سعبة
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دائرة اللوازم

نبذة:
تتوىل الدائرة م�شوؤولية توفري اللوازم واحتياجات اجلامعة وتاأمني املواد واللوازم والقرطا�شية وجتهيزات 
اجلامعة بجودة عالية بكافة احتياجاتها ومتطلباتها من مواد اإن�شائية ولوازم تعليمية )اأجهزة ومعدات 
واأدوات( واأدوية وقطع غيار بالكميات املنا�شبة ويف الوقت املنا�شب مراعية اجلودة واأقل االأ�شعار و�شمن 
املوا�شفات املطلوبة وبالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة باجلامعة وتقوم بتاأمني املتطلبات عن طريق ال�شراء 
من ال�شركات واملتعهدين �شمن اآلية ال�شراء املعتمدة وح�شب نظام اللوازم واالأ�شغال النافذ رقم 59 ل�شنة 

 .1999

عبد االله فوار�شه
مدير الدائرة

عبد النا�شر حمافظة
م�ساعد مدير الدائرة
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دائرة اللوازم

مهمات الدائرة:
تتوىل دائرة اللوازم املهام وال�شالحيات املنوطه بها مبوجب نظام دائرة اللوازم واالأ�شغال املعمول به يف 

اجلامعة وهي:-
• االت�شال مب�شادر التوريد داخل اململكة وخارج اململكة وتزويد اللجنة باملعلومات التي تتوفر لديها عن تلك 	

امل�شادر. 
• توفري اللوازم للجامعة وفح�شها وت�شلمها وترميزها وتخزينها وتن�شيقها يف م�شتودعاتها والتاأمني عليها 	

و�شيانتها وجردها ومراقبة املخزون ال�شلعي ومدى �شالحيته وفقاً الأحكام النظام. 
• �شليمة 	 بطرق  تخزينها  ي�شمن  ومبا  لها  املعدة  امل�شتودعات  يف  وتخزينها  املواد  وترميز  وفح�ض  ا�شتالم 

واملحافظة عليها من اأية عوامل قد توؤثر على جودتها وكذلك اإجراء عمليات اجلرد الدورية للتاأكد من 
والقرطا�شية على  االأثاث  االحتياجات من  توزيع  اإىل  اإ�شافة  وامل�شتندات  ال�شجالت  اأر�شدتها مع  تطابق 

الكليات والوحدات والدوائر ح�شب احلاجة وعند الطلب. 
• ت�شنيف اللوازم وامل�شتودعات اخلا�شة بها وفق االأ�شاليب احلديثة يف دائرة اللوازم. 	
• االأجهزة 	 والتعليمية من  الثقافية  واملركز  واملدار�ض  للجمعيات  االهداءات  بتقدمي  املحلي  املجتمع  خدمة 

واالأثاث والكمبيوتر والقرطا�شية وغريها دعماً من اجلامعة لهذه اجلمعيات واملراكز.

عبد ال�شتار الربايعة
زياد االإبراهيـــــــــم
اأحمد م�شارقـــة 

نهى ابو الرز
مراد الداغ�شتاين
حممود اأبو عليم 
جهاد املرابــــــــــي 

عبد الرحمن العبابنة
خالد ربــــــاع 

ح�شام الدين الزيود

�شمري �شديفـــات
يا�شــــــــــــــر داوود

جميلة اأبو دلبوح
رنده الطراونه

رمي احلراح�شـــــــة 
فرحان امل�شاقبة 
ه�شام اخلطيب
عماد الزواهرة
خالـد اخلالدي
طالب امل�شاقبة 
ح�شني اجلمعان 

اإبراهيم الفدعان
ها�شم ال�شموط
رزق اهلل ال�شرعة
اأ�شرف ال�شمور
حممود يعقوب
زياد الزبــــــون
مو�شى م�شلح

�شالمة ال�شمري
خالد بطاح

حممد الزواهرة

االإداريون
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نبذة:
اأن�سئت الدائرة عام 1997 وت�سم ال�سعب التالية:-

• �شعبة االأعمال الكهربائية وامليكانيكية	
• �شعبة االأعمال املدنية	

مهمات الدائرة:
•  امل�شاركة يف التخطيط ال�شتكمال احلرم اجلامعي.	
• متابعة االإ�شراف على مباين اجلامعة.	
• �شيانة اأبنية اجلامعة املختلفة والبنية التحتية واالأنظمة امليكانيكية والكهربائية.	
• متابعة �شيانة اأجهزة اجلامعة املختلفة.	
• امل�شاركة يف اإجراءات طرح عطاءات جديدة )ت�شميم ، اإ�شراف ، تنفيذ( مبا يخدم متطلبات اجلامعة 	

من الكليات امل�شتحدثة.

م. �شايل ن�شري
مدير الدائرة

دائرة الهندسة والصيانة
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• االإ�شهام مع الدوائر االأخرى فنياً الجناز العطاءات املركزية وعطاءات االأ�شغال الفرعية.	
• اإعداد اخلطط الأعمال ال�شيانة الدورية والوقائية والطارئة.	
• توفري ما يلزم من احتياطات الإجراءات ال�شالمة العامة.	
• تنفيذ بع�ض االأ�شغال املتعلقة باجلامعة.	

الفنيون

االإداريون

اأحمد هوا�ض
 يو�شف اليماين 
 زكريا امل�شاقبة  
ربيع الرو�شان  

  اأحمد اأبو مبارك 
 فايز امل�شاقبة  
  عدنان �شمرة

  عبد اهلل اخلالدي 
 طارق �شعادات 
طارق العبادي

 فرا�ض الدالبيح  
علي اجلرايدة  

حممد بني �شخر 
 علي اخلوالدة  

ح�شن توبة  
عرفات املعاين 
 قا�شم ال�شامل

اأحمد الدالبيح
  عمر ال�شيد

جعفر املرا�شدة  

عماد حرت 
 حموده جليل 

 جميل اخلزاعلة  
عدنان الداللعة  

علي ال�شوحة  
يحيى الدالبيح
  منذر جمال 
زرق اخلزاعلة

 رائد ابو الزين 
 اإبراهـيم امل�شاقـبة 

ا�شامة العمو�ض�شالح قطي�شات حممد النوا�شرة نادية ال�شويلمني منذر العو�شات 

م. اإبراهيم احلمودم. اإبراهيم العزازي

كاتب ديوانمراقب عمالعامل فزر وتوزيع الربيد�سكرتريةرئي�ض الديوان

رئي�ض �سعبةرئي�ض �سعبة

دائرة الهندسة والصيانة
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دائرة الخدمات العامة

نبذة:
تقوم دائرة اخلدمات العامة بتقدمي خدماتها اإىل الطلبة واملوظفني من خالل توزيع هذه اخلدمات على 
ال�شعب كل ح�شب اخت�شا�شه وهي حلقة مت�شلة باخلدمات الداعمة �شواء للهيئة االإدارية اأو االأكادميية 
من تقدمي خدمات النقل وخدمات الطعام وال�شراب للطلبة واملوظفني، والعناية بامل�شطحات اخل�شراء 

وتو�شعة الرقعة الزراعية  كما تقوم بتقدمي امل�شاعدات الفنية للمجتمع املحلي املحيط باجلامعة.
وبلغ عدد العاملني يف الدائرة )91( موظفاً يف مهن ووظائف خمتلفة.

حممـد مرعي ال�شلبي
مدير الدائرة

توفيق ملكاوي
م�ساعد املدير

حممود العثمان
م�ساعد املدير
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• �شعبة املطاعم	
توفيق ملكاوي / ق.اأ. رئي�ض ال�شعبة

• �شعبـة املق�شـم	

• �شعبـة احلركـة	
�شليمان العمو�ض / رئي�ض ال�شعبة

دائرة الخدمات العامة

مو�شى الهزاميةخالد �شطناويع�شام الق�شاه

اأحمد حوامدة
عبد اهلل ال�شرحان

�شالح الدين القا�شي
طالل امل�شقي

حممود عويدات
�شلمان امل�شاقبة
حممود دب�شه

فوزي ال�شطناوي
خالد الرياين
�شليمان �شمري

ح�شني امل�شاقبة
عيد املالحي

حممـد العثامنه
اأحمد ال�شطناوي

زيد اخلزاعي
اإبراهيم فرج

منت�شر املومني
نا�شر اخلوالدة
اأحمد عليمات

مطيع عامر
حكم الغولة

اأ�شامة الرتك
ح�شني ال�شطي
حممـد لطفي
جالل حممود

اإبراهيم النمران
�شلطان اأبو زيد

اإياد املومني
�شليمان العمو�ض

عمـاد عقـلوجدي القرعان 

االإداريون
عنود القهمو�ض

�شفاء العية
اأ�شماء الدويخ مازن عليمات

رجب ال�شبيحي
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• �شعبة الزراعة	
م. حممد ال�شبول / رئي�ض ال�شعبة

دائرة الخدمات العامة

�شلمان ال�شيوخ
دعا�ض امل�شاقبة

في�شل ملوح ال�شرعة
غازي مقدادي

�شالح القهمو�ض
زكريا خوالدة
علي العثمان
حامت خوالدة

�شالمة الزيون
عواد امل�شاقبة

اأحمد جمعة امل�شاقبة
اإبراهيم �شليمان امل�شاقبة

ح�شن خوالدة
عبد اهلل اخلوالدة

هايل الظواهرة
 اأحمد اجلمعان
عبد اهلل الزيود

علي الزيود
حممد القالب
اإر�شيد اجلمعان
زياد الرواجبة
فالح اأر�شيد

حممود ال�شرعة
اأمين اخلاليلة

اأحمد ال�شمريي
قا�شم العنزي

مرزوق ال�شرعة
تي�شري م�شاقبة

اأحمد م�شلح
حممد لطفي

عبد اهلل ال�شرفات
خ�شر اأبو كف

حممـد امل�شاقبة
جمال امل�شاعيد
ح�شني الزيود
حمزة العباد

اأجمد العظامات 
رائد م�شاقبة

مهند اأبو �شعده
هادي امل�شاقبة

حممـد امل�شاقبة
اإبراهيم علي امل�شاقبة
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نبذة:
اأُن�شاأت دائرة البيئة وال�شالمة العامة عام )2008( وت�شم ال�شعب التالية: 

• �شعبة القاعات ال�شفية. 	
• �شعبة املباين. 	
• �شعبة ال�شالمة العامة. )غري مفعلة(.	

دائرة البيئة والسالمة العامة

ال�شيدة الهام الربكة
مديرة الدائرة

�شاكر م�شاقبة
م�ساعد املدير



472

المهام والواجبات التي تقوم بها الدائرة:
• التدري�شية 	 واالأدوات  واالأجهزة  االإلكرتونية  الو�شائط  وتاأمني  ال�شفية،  القاعات  جتهيز  على  االإ�شراف 

الالزمة لها.
• يف 	 العامة  واملحا�شرات  واللقاءات  العلمية  الندوات  عقد  مواعيد  لرتتيب  املعنية  اجلهات  مع  التن�شيق 

املدرجات.
• االإ�شراف على عملية فتح واإغالق القاعات ال�شفية ومتابعة جاهزيتها الدائمة.	
• االإ�شراف على جاهزية مباين اجلامعة ومرافقها وتقدمي طلبات ال�شيانة الالزمة لها.	
• االإ�شراف املبا�شر على موؤ�ش�شات اخلدمات التي تقدم خدمة التنظيف ملباين اجلامعة ومرافقها و�شاحاتها 	

و�شوارعها، والتي تقوم مبعاجلة القوار�ض واحل�شرات داخل اجلامعة ومتابعة االتفاقيات املربمة معها.
• االإ�شراف على جتميع الورق والكرتون امل�شتهلك من قبل كليات ووحدات ودوائر اجلامعة الإعادة ا�شتخدامها.	
• من 	 واحلد  العامة  ال�شالمة  �شروط  وتطبيق  اجلامعي  احلرم  داخل  املالئم  البيئي  اجلو  على  املحافظة 

ظاهرة التدخني والظواهر ال�شلبية التي توؤثر على البيئة.
• متابعة �شيانة م�شادر الكهرباء والتدفئة مع اجلهات ذ vات االخت�شا�ض واالإبالغ عن اأي عطل اأو خلل فيها 	

قد يوؤثر على حياة الطلبة والعاملني يف اجلامعة.
اال�شراف املبا�شر على تاأمني االآرمات املختلفة االر�شادية منها واخلا�شة باملكاتب.

دائرة البيئة والسالمة العامة

امل�شرفون 

• �شعبة املباين	
جليل عبا�شي / رئي�ض ال�شعبة

• �شعبة القاعات ال�شفية	
ابراهيم القالب / رئي�ض ال�شعبة

• �شعبة ال�شالمة العامة	
رامي الن�شور / رئي�ض ال�شعبة

خالد اخلاليلة
عبد احلليم الزواهره 

عبداهلل ال�شرعه
يو�شف دهيثم    

خالد اخلوالدة
حمزه اخلوالده

  حممد اخلاليلة  

عواد نويران
علي ابو دالخ

  غامن الرحيمي   
عيد الزيود

حممد ال�شياحنيخالد الزيوداأ 

�شيف الر�شايدة  
عاطف العمو�ض   

عماد غويريني 
طارق عودات  

حمادة �شديفات    
عمر بني ح�شن
 �شامل العمو�ض 

عدي امل�شاقبة     
عماد العايدي

فا�شل مهيدات 
عايد اخلوالدة 
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نبذة:
اجلهات  عمل  لطبيعة  انعكا�ض  اجلامعي  االمن  دائرة  ومتثل   ،2008 عام  اجلامعي  االمن  دائرة  اأن�شئت 
واأمان  اأمن  على  املحافظة  اإجراءات  مبتابعة  معنية  انها  حيث  عملها،  حيث  من  الدوله  يف  االأمنية 
االأ�شخا�ض واملمتلكات داخل اجلامعة بحدود اخت�شا�شها بالتعاون مع الوحدات والعمادات والدوائر يف 

اجلامعة وت�شم ال�شعب التالية:-
1- �شعبة االمن واحلرا�شه.
2- �شعبة املباين والبوابات.

دائرة األمن الجامعي

ع�شام الغويري
مدير الدائرة

م.عالء الزيود 
م�ساعد املدير
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المهام والواجبات:
	•�شبط عملية احلرا�شه ملباين اجلامعة خارج احلرم اجلامعي )مركز الدرا�شات واال�شت�شارات/ عمان، 

�شكن الطالبات/ الزرقاء(
اأمن  على  باملحافظة  الكفيله  االإجراءات  واإتخاذ  اجلامعة  مرافق  جلميع  احلرا�شه  عملية  �شبط  •	

االأ�شخا�ض واملمتلكات.
العاملني والطلبة و�شيوف اجلامعة. 	•�شبط ومراقبة عملية دخول وخروج 

لها. املختلفه يف اجلامعة لتوفري اجلو االمن  االأن�شطه  املعنيني يف تنظيم  	•التعاون مع 
والعمادات  االإدارية  الوحدات  مع  بالتعاون  اجلامعي  احلرم  داخل  والهدوء  االمن  توفري  على  	•العمل 

املختلفة يف اجلامعة.
املخت�شة. بالتعاون مع اجلهات  العامه يف جميع مرافق اجلامعة  ال�شالمه  	•املحافظة على 

العامة والتعامل مع اجلمهور  الدفاع املدين وال�شالمه  اأعمال  	•تدريب موظفي االأمن اجلامعي على 
من خالل عقد الندوات وور�ض العمل املتعلقة بذلك.

	•متابعة ومراقبة جميع العاملني لدى ال�شركات والوؤ�ش�شات امل�شتثمرة والعاملة داخل احلرم اجلامعي 
والتزامهم باالنظمة والتعليمات االإدارية والتطبيقية يف اجلامعة.

املختلفة يف اجلامعة. الطوابع  ذات  الن�شاطات  اأنعقاد  اأثناء  اأمنياً  	•املتابعة واالجراء 
	•اال�شراف واملتابعة الأعمال موظفي االأمن واحلرا�شة العالني لدى اجلهة املدنية وال�شتثمرة يف قطاع 

االمن واحلرا�شة داخل اجلامعة.

دائرة األمن الجامعي
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االداريون

االأمن اجلامعي
�شامل امل�شاقبه
اكرم الدالبيح

زايد اخل�شا�شنه
 عماد الزواهره
حممد امل�شاقبه

يو�شف ال�شديفات
اجمد الزوميل
�شايف العمو�ض
عمر م�شاقبه

حممد عبيد اهلل
جمعه املحمد

اجمد �شديفات
�شالح اخلزاعله
عمر الغويرين

حممد اخلزاعله
�شحاده الفرجاين
 ب�شام اخلوالده
طالب العا�شم
 عواد الربي

  حممد الزيود
عمر العمو�ض
ب�شام �شديفات
عادل املطاوع

 عوده احلراح�شه
حممد مران

عو�ض الزوميل
 تي�شري امل�شاقبة
عاطف اخلزاعله
عوده اخلوالده
حممد ال�شوامله
حممد الزبون
جميل خوالده
عايد اخلاليله
  فازع ال�شرعه

حممود اخلاليله
حممود حجازي

 ح�شن عبيد
  عايد اخلوالده
  فايز ال�شرحان

مداهلل العي�شى
ابراهيم اخلاليله

ح�شن فريحات
عايد الغويري

  قا�شم الفواخره
من�شور الزيود

ابراهيم اخلولده
ح�شني الزبون

عبد الرزاق خزاعله
مو�شى الغويري
 ابراهيم الزبون

ح�شني ال�شرفات  
عبدالكرمي احلراح�شه

ماهر اخلليل
نواف احلراح�شه
احمد الزواهره
حمدان ال�شرعه

عبدالكرمي القطعان
حم�شن طوي�شات

نواف ال�شرعه

 احمد الطوي�شات  
خالد الدالبيح
علي ال�شديفات
  حممد الزيود
 هادي العنزي
احمد العابد
خالد العمري
 علي ال�شرعه

 حممد امل�شاقبه
هاين ال�شوامله
احمد العمله
خالد ربابعه
علي امل�شاقبه

 يو�شف الدالبيح
هند الوقفي
رائد حماد

عليان الربعات
حممد اخلوالده 

حممد اخلوالدهاياد الردي�شات
عالية اخلزاعلة

حممد الدعبو�شي

دائرة األمن الجامعي
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نبذة:
اأن�شئت دائرة التاأمني ال�شحي عام 2016، وت�شم ثالث �شعب هي :

1. �شعبة املحا�شبة.
2. �شعبة اال�شرتاكات وامل�شاهمات.

3. �شعبة التدقيق.
وتهدف اإىل:

- تنظيم اأمور ا�شرتاكات موظفي اجلامعة الها�شمية بالتاأمني ال�شحي.
- وعالجهم بامل�شت�شفيات واملراكز العالجية املعتمدة، من خالل �شرف بطاقات خا�شة بامل�شرتكني واملتفعني.

- ومراقبة ا�شتحقاق هوؤالء لال�شرتاك واالنتفاع بالتاأمني ال�شحي ب�شكل دوري.
-  واقتطاع بدل ا�شرتاكهم.

-  باال�شافة اإىل �شرف بدل املعاجلات ملختلف امل�شرتكني يف امل�شت�شفيات واملراكز العالجية، مبوجب اتفاقيات 
تعقد مع هذه امل�شت�شفيات اأو مبوجب و�شفات ر�شمية يتقدم بها امل�شرتك للدائرة مبا�شرة.
- متابعة معاجلات طلبة اجلامعة املوؤمنني �شحياً و�شرف مطالبات العالج امل�شتحقة لهم.

دائرة التأمين الصحي

حممد تقي الدين
مدير الدائرة

االداريون
حممد تقي الدين

روال احلالمله
طاهر االإبراهيم
اأحمد ال�شقرات

خالد احلوامدة
حممد الرو�شان
نبيل الذنيبات

ابت�شام القني�ض
مرية عربيات
طارق ال�شبول

منتهى العمو�ض
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نبذة:
اأن�شئت الدائرة عام 2008 حيث ترتبط باال�شتاذ الدكتور نائب الرئي�ض لل�شووؤن الهند�شية واالدارية وتعتمد يف 
تنفيذ مهامها على خربات اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف كلية الهند�شة والعاملني يف دائرة الهند�شة وال�شيانة 

والذين يتم تكليفهم عند احلاجة خلدماتهم الهند�شية.

المهمات والواجبات:
• تقدمي اال�شت�شارة املعمارية الفنية باأية طلبات متعلقة باإحداث تعديالت على طبيعة املرافق املعمارية لالأبنية القائمة 	

يف اجلامعة قبل تنفيذها.
• الت�شميم والتخطيط واالإ�شراف على املن�شاآت املنوي اإقامتها يف اجلامعة.	
• مراجعة وثائق اأعمال العطاءات ودرا�شة عرو�ض املناق�شات اخلا�شة بعطاءات اأ�شغال اجلامعة.	
• تدقيق جداول الكميات لبنود االأ�شغال املنفذة بعد توقيعها من املقاول واملهند�ض ورفعها للرئا�شة الإجراء الالزم.	
• تدقيق املطالبات املالية للم�شاريع بعد م�شادقة املهند�ض عليها ح�شب االأ�شول ورفعها للرئا�شة لغايات ال�شرف.	
• م�شاركة الدائرة بع�شوية جلان اال�شتالم االأويل والنهائي للم�شاريع.	
و�شع اخلطط واال�شرتاتيجيات الالزمة ال�شتدامة مباين ومرافق اجلامعة.	•

دائرة المشاريع الهندسية

اأ. د. �شاهر ربابعة
نائب رئي�ض اجلامعة - مدير الدائرة

م. �شايل ن�شري
م�ساعد املدير

االداريون
والء اخل�شمان�شفاء بطاينةم. �شريين اجلعربي
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جهاز الرقابة الداخلية 

نبذة:
مت اإن�شاء جهاز الرقابة الداخلية يف اجلامعة الها�شمية للتدقيق والرقابة املالية واالإدارية والفنية على 
الت�شرف باأموال اجلامعة وموجوداتها ح�شب القوانني واالأنظمة والتعليمات املعمول بها، وتهدف الرقابة 
الداخلية اإىل تزويد رئي�ض اجلامعة باملعلومات والبيانات املتعلقة مبا يجري فعلياً مما مت اإجنازه من 
االأهداف املحددة للخطط وال�شيا�شات لغايات اإحكام الرقابة والتقييم وامل�شائلة، كما ويقوم جهاز الرقابة 

باإعداد تقارير دورية )�شنوي / ن�شف �شنوي( وتزويد جمل�ض اأمناء اجلامعة بتلك التقارير. 

االإداريون
جهاد ن�شر
عامر اليف

عـلـي الـتـبـيـنـي
      

     خالد العبادي
حمزه اخلاليله
علي الـعـمـو�ض 

ماهر قعوار

طه الزواهرة 
عطا اهلل عرار
توفيق البدور 

كامل خري�شات
مدير اجلهاز
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