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املغفور له ال�سريف احل�سني بن علي

املغفور له جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني

املغفور له جاللة امللك احل�سني بن طالل

املغفور له جاللة امللك طالل بن عبداهلل

جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني



الرائدة  التنموية  مسيرتنا  امتداد  وعلى  الدوام  على  كان  األردني  المواطن  إن 
الحلقة األهم في عملية التحديث والتنمية، والعنصر الرئيس في معادلة التغيير 
ألردن  رؤيتنا  تحقيق  متطلبات  أهم  أحد  سيبقى  معرفيًا  وتمكينه  والتقدم، 

المستقبل.

والعملية التعليمية كانت وستبقى من أهم مصادر التكوين المعرفي لألردنيين، 
وعاماًل أساسيًا في زيادة اإلنتاجية.

بروح  والعمل  والمساعي  الجهود  تكثيف  تتطلب  للتعليم  اإلستراتيجية  ورؤيتنا 
التعليم  لتطوير  جديدة  برامج  تنفيذ  ضرورة  نؤكد  الصدد  هذا  وفي  الفريق، 

والبنية الفكرية للطلبة، وتحسين نوعية مخرجات التعليم.

عبداللهّ الثاني ابن الحسين
كتاب التكليف السامي
25 تشرين ثاني 2007



حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبدالل الثاني ابن الحسين المعظم





حضرة صاحب السمو الملكي
األمير الحسين بن عبدالل الثاني المعظم

ولي العهد





نشيد الجامعة

مّية مّية... ها�ِسِ ها�ِسِ

با�سِمها ترتفُع الرايُة �سماَء اأبّية

تفتديها الأنُف�ُس احُلّرُة, والأيدي القوّية

اأيُّ جمٍد للّندى اأرفُع, بل اأيُّ ُهويَّة

كالتي من فجِرها اأ�سرَق فجُر الب�سرّية

: ليَل اجلاهّلية؟ واأ�ساءت بالُهدى, واحلقِّ

مّية مّية... ها�ِسِ ها�ِسِ

هذه الّداُر التي باحُلّب �سيَّجنا ِحماها 

عنا ُرباها  وب�سم�ِس العلِم, والعِرفاِن �سرَّ

فهي لالإمياِن داٌر

 وهَي للحّق مناُر 

وهي للخرِي..وللخرِي �سذاها, وَنداها

ا يف �سماها  وِلواها دائماً يختاُل حرَّ

مّية مّية... ها�ِسِ ها�ِسِ

اأكرُم النَّخل الذي ُيعطي, وقد اأعطيتنا

يا نخيل الها�سمينَي اجَلنى.. بعد اجلنى

عُد الذي كاَن مدى الُعمِر لنا  َفلََك ال�سَّ

..ِمنَك..ولتبَق لنا اأنقى ُهوّيُة:

مّية   مّية... ها�ِسِ مّية... ها�ِسِ ها�ِسِ

ال�شاعر: حيدر محمود

اأحلان : د. �شبحي ال�شرقاوي



ايها اخلريجون....

اأيها الأخوة اأع�شاء اأ�شرة اجلامعة الها�شمية.......

اأرادتها القيادة الها�سمية املباركة لتحقيق امل�ساهمة الفاعلة واملتميزة يف الأهداف  لقد حملت اجلامعة الها�سمية منذ تاأ�سي�سها ر�سالة 

التنموية الوطنية ال�ساملة علوماً, واقت�ساداً, وجمتمعاً, كجزء من طموحات وروؤى وا�سحة و�سفافة لبناء وطن قادر على اإحراز املزيد من 

النجاح والتقدم لأبنائه.

ولقد جنحت اجلامعة الها�سمية يف حمل م�سوؤولياتها باأمانة و�سدق يف الأداء وبروح عالية من الولء والنتماء للوطن, متثل بذلك 

باجنازاتها ونوعية خريجيها ومتيزهم واإبداعهم وقدرتهم على املناف�سة معتمدة يف ذلك على ا�سرتاتيجيات متقدمة يف البحث العلمي 

م�سرية  به  ات�سمت  ما  وهو  العظيم  وتراثها  اأمتهم  لتاريخ  اأبنائها  انتماء  وتعميق  بالثقافة  الفائقة  وعنايتها  املبادرات  وت�سجيع  والإدارة 

اجلامعة وهي تخطو عرب �سنوات عمرها بثقة وثبات وقدرة فائقة لتحقيق اأهدافها النوعية بعطاء خمل�س من اأ�ساتذتها العلماء واملفكرين 

�ستبقى  مثلما  امل�ستقبل,  وقادة  التغيري  فر�سان  الأردن  اأبناء  انتم  بكم  ريادياً  املخرج  ليكون  الكفياء  الإداريني  من  واإخوانهم  والباحثني 

وت�سخري  املتقدمة  الربامج  وا�ستحداث  واإدارياً  علمياً  واملوؤهلة  املدربة  الب�سرية  والطاقات  الإمكانات  كافة  بتوفري  عهدها  على  اجلامعة 

قدراتها على كافة ال�سعد وتطوير ا�سرتاتيجياتها املالئمة على اأ�س�س علمية ر�سينه لتح�سني نظامها التعليمي �سالحها يف ذلك البحث 

العلمي والت�سجيع عليه وتطوير و�سائله واأ�ساليبه باإذن اهلل.

اأبنائي الطلبة...

الأخوة والأ�شاتذة والإداريون والعاملون...

اإن التحديات كبرية ومت�سعبة والأمل فيكم كبري وفّيا�س يف اأن تظل اجلامعة الها�سمية �سرحاً علمياً متميزاً وموؤ�س�سة وطنية فاعلة 

وقادرة على الجناز والتفوق, مثلما هو الأمل مبوا�سلتكم العطاء ورقي علمكم و�سلوككم وانتم جميعاً اأبناء الأردن الأباة ت�سريون للعلى 

وقد نه�ستم جميعاً طالباً واأع�ساء هيئة تدري�س واإداريني وعاملني ل�سنع م�ستقبل اأف�سل لوطن اأجمل حمققني طموحات �سيد البالد 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه.

فهنيئًا لكم خريجني واأ�شرة جامعة  واهلل ويل التوفيق.

رئي�س جمل�س الأمناء

الأ�شتاذ الدكتور ه�شام غرايبه



األستاذ الدكتور هشام غرايبه
رئيس مجلس األمناء
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مجلس األمناء

الأ�ستاذ الدكتور ه�سام غرايبه
رئي�س جمل�س الأمناء

�سعادة الدكتور حممود اأبو خلف

�سعادة الدكتور �سليمان الريحاين

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

معايل الأ�ستاذ الدكتور جملي حميالن 

 �سعادة الدكتور �سالمة النعيمات
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مجلس األمناء

 �سعادة الدكتور حممد مو�سى حامد

�سعادة ال�سيد مو�سى �سحادة

�سعـادة الدكتور مو�سى �ستيوي

�سعادة ال�سيدة حنان ال�سبول

�سعادة الدكتور غ�سان حنا هل�سة �سعادة الدكتور فرج حممد الب�سطامي
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مجلس األمناء

�سعادة ال�سيد �سمري مذيب حداد�سعادة الأ�ستاذ الدكتور �سالح العقيلي

 د. غيداء بلتاجي
امني �سر املجل�س
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مجلس الجامعة

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

عميد كلية الطب الب�سري

الأ�ستاذ الدكتور �سعدي عبد اجلواد
عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا

 الأ�ستاذ الدكتور علي الكرمي
نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات واملراكز العلمية 

 الأ�ستاذ الدكتور �سلطان املعاين
عميد معهد امللكة رانيا لل�سياحة والرتاث

 الأ�ستاذ الدكتور و�سفي ال�سطناوي
عميد كلية العلوم

الأ�ستاذ الدكتور مروان عبيدات
نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الكليات الإن�سانية وال�سوؤون الإدارية

 الأ�ستاذ الدكتور اأحمد مالعبة
عميد كلية املوارد الطبيعية والبيئة
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مجلس الجامعة

 الدكتور اأحمد اخل�ساونة
ق.اأ عميد كلية الأمري احل�سني بن عبد 

اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات

 الدكتور يو�سف عليمات
ق.اأ عميد �سوؤون الطلبة

الدكتور اأمين العمري 
ق.اأ عميد كلية العلوم الرتبوية

 الدكتور �ساهر ربابعة
ق.اأ عميد كلية الهند�سة

 الدكتور ماهر الكيالين
ق.اأ عميد كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�سة

الأ�ستاذ الدكتور ح�سام الدين اخلدا�س
عميد كلية القت�ساد والعلوم الإدارية

الدكتور نوال احلجاوي
ق.اأ عميد كلية العلوم الطبية امل�ساندة

 الدكتور عبد البا�سط الزيود
ق.اأ عميد كلية الآداب

 الدكتورة �سهى احل�سن
ق.اأ عميد كلية امللكة رانيا للطفولة



15

مجلس الجامعة

الدكتورة جنمة عطيات
ق.اأ عميد كلية التمري�س

الدكتور اأحمد البدور
ممثل كلية الهند�سة

الدكتور زياد طحاينة
ممثل كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�سة

الدكتورة حممود اأبو اللنب
ممثل كلية املوارد الطبيعية والبيئة

 الدكتور �سبحي ال�سرقاوي
ممثل كلية العلوم الرتبوية

الدكتور عبداللة اخلوالدة
ممثل كلية القت�ساد والعلوم الإدارية

الدكتور ح�سام املومني
ممثل كلية الآداب

الدكتورة �سوزان �سديفات
ممثل كلية الطب الب�سري

الدكتور ماأمون حتمل
ممثل كلية العلوم الطبية امل�ساندة
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مجلس الجامعة

ا�ستاذ  الدكتور اأحمد اأبو �سملة
ممثل كلية العلوم

 الدكتور اإياد امل�سري
ممثل معهد امللكة رانيا لل�سياحة والرتاث

 الدكتور ابراهيم جميعان
ممثل كلية امللكة رانيا للطفولة

الدكتور ابراهيم العقيلي
ممثل كلية الأمري احل�سني بن عبد اهلل 

الثاين لتكنولوجيا املعلومات

 الدكتورة زينب ح�سن
ممثل كلية التمري�س

الدكتور عوين اطرادات
مدير مركز تكنولوجيا املعلومات 
والت�سالت والتعليم الإلكرتوين

الدكتور معاذ بطاينة
مدير وحدة املكتبة

ال�سيد زهري الناطور
مدير وحدة ال�سوؤون املالية

 �سعادة النائب �سالمة الغويري
ممثل املجتمع املحلي
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مجلس الجامعة

 �سعادة ال�سيد عمر حممد �سامل خليل
ممثل املجتمع املحلي

الدكتورة غيداء بلتاجي
 مدير دائرة اأمانة �سر املجال�س يف اجلامعة/ اأمني �سر املجل�س



بناتي واأبنائي اخلريجني،
اأخواتي واإخواين اأ�شرة اجلامعة،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته, وبعد,

, رفعَة علم و�سمو  اأنواره لتعانق ال�سماء رفعًة و�سمواً  فيزهو اللقاء بكم كل عام واأنتم حتملون م�سعل نور علمي , تعلو 
 , اخلريّجني  لأبنائها  والوطنية  العلمية  الروح  تنمية  يف  الريادي  الدور  الوطني  العلمي  ال�سرح  للها�سمية  كان   , اأخالق 
لي�سهموا مع املَخل�سني من اأبناء هذا الوطن يف البناء على ما بنى غريهم من الغيارى الأحرار , الذين ا�ستلهموا من لدن 
�سيد البالد وقائده جاللة امللك عبداهلل الثاين املفدى العزمية والإ�سرار على �سنع معجزة ي�سهد لها كل باد قبل احلا�سر.
اجلامعة الها�سمية درة من درر , حر�س الها�سميون على رعايتها ,فكانت قرة عني لبانيها الأول امللك ح�سني – تنزلت 
عليه �ساآبيب الرحمة – وتكفل امللك املعزز بدوام الهتمام بها وهو من �سرفها يف ب�سع �سنني مرتني , فزادها �سرف اللقاء 
�سرفاً على �سرف الت�سمية , وهي بحق ت�ستحق الإ�سارة لها بالبنان ,فا�ستطاعت خالل مدة زمنية قيا�سية اأن تطاول جامعات 
عاملية مرموقة , فكراً وابداعاً وريادة م�ساريع واإجنازات , لي�س اآخرها م�ساريع بناء جممعات لقاعات �سفية وم�ساريع طاقة 
 , طالب  األف  الثالثني  يناهز  الذي  الطلبة  اأعداد  يف  املت�سارعة  املتغريات  مواكبة  خاللها  من  اجلامعة  حتاول   , �سم�سية 
والطلب املتزايد على الطاقة البديلة والنظيفة, لي�س هذا فح�سب , بل تتجاوز اجلامعة يف طموحها اأ�سوار الوطن لتنتمي 

قريبا لعائلة اأف�سل اجلامعات العاملية من خالل تبني اخلطط الطموحة على امل�ستويات العلمية جمعاء .

بناتي و وابنائي، 
ل تدخر اجلامعة فر�سة للتوا�سل مع املجتمع املحلي ال واأفادت  منها , لأنها توؤمن اأن اجلامعات حلقة و�سل وبيت خربة 
, يقدم كل دعم وم�ساندة ملجتمعه, ويحر�س على ادامة التنمية والت�سبيك , من اأجل خلق مبادرات مبتكرة وغري م�سبوقة , 
لهذا حر�ست اجلامعة على التوا�سل مع املوؤ�س�سات املختلفة ,حكومية وخا�سة, ومنظمات جمتمع مدين لتقدمي اخلدمات 

و امل�سورة لها .

بناتي و اأبنائي، 
اأزجي لكم من التهاين اأجملها و من الأمنيات اأطيبها  فكونوا خري �سفراء جلامعتكم الغراء , وخري اأبناء لوطنكم الذي 
قدم لكم  الفر�سة تلو الأخرى ؛ لتكونوا اأع�ساء متكافلني مرتاحمني يف هذا اجل�سد/ الروح / الوطن . ول اأن�سى الآباء 
والأمهات من التهنئة املو�سولة , ملا قدموا من نفقة وح�سن رعاية, وفقكم اهلل �َسّدد على طريق اخلري خطاكم يف ظل هادي 

الركب وحامي احلمى جاللة امللك عبداهلل الثاين, حفظه اهلل ورعاه .

رئي�س اجلامعة الها�شمية 

الأ�شتاذ الدكتور كمال الدين بني هاين
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األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني 
رئيس الجامعة
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رئاسة الجامعة

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

الأ�ستاذ الدكتور مروان عبيدات
نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الكليات الإن�سانية وال�سوؤون الإدارية
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مجلس العمداء

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

عميد كلية الطب الب�سري

الأ�ستاذ الدكتور �سعدي عبد اجلواد
عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا

 الأ�ستاذ الدكتور علي الكرمي
نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات واملراكز العلمية 

 الأ�ستاذ الدكتور �سلطان املعاين
عميد معهد امللكة رانيا لل�سياحة والرتاث

 الأ�ستاذ الدكتور و�سفي ال�سطناوي
عميد كلية العلوم

الأ�ستاذ الدكتور مروان عبيدات
نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الكليات الإن�سانية وال�سوؤون الإدارية

 الأ�ستاذ الدكتور اأحمد مالعبة
عميد كلية املوارد الطبيعية والبيئة
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مجلس العمداء

 الدكتور اأحمد خ�ساونة
ق.اأ عميد كلية الأمري احل�سني بن عبد 

اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات

 الدكتور يو�سف عليمات
ق.اأ عميد �سوؤون الطلبة

 الدكتورة �سهى احل�سن
ق.اأ عميد كلية امللكة رانيا للطفولة

الدكتور  اأمين العمري 
ق.اأ عميد كلية العلوم الرتبوية

 الدكتور �ساهر ربابعة
ق.اأ عميد كلية الهند�سة

 الدكتورة نوال احلجاوي
ق.اأ عميد كلية العلوم الطبية امل�ساندة

الدكتور ماهر الكيالين
ق.اأ عميد كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�سة

 الأ�ستاذ الدكتور ح�سام الدين اخلدا�س
عميد كلية القت�ساد والعلوم الإدارية

 الدكتور عبد البا�سط الزيود
ق.اأ عميد كلية الآداب
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مجلس العمداء

 الدكتورة جنمة عطيات
ق.اأ عميد كلية التمري�س

الدكتورة غيداء بلتاجي
مدير دائرة اأمانة �سر املجال�س يف اجلامعة

اأمني �سر املجل�س
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الجامعة في سطور
الرؤيـة:

ت�سعى اجلامعة اإلى حتقيق الريادة والتميز على امل�ستويني الوطني والإقليمي والعاملي يف جمال التعليم اجلامعي, 
والبحث العلمي, وخدمة املجتمع.

األهداف:
وال�ستك�ساف  الفردي  والعطاء  املقدرة  على  يعتمد  تعليمي  نظام  وخلق  الذاتي,  والتعلم  التميز  ثقافة  جتذير  	• 	

والإبداع, وخلق بيئة جامعية جاذبة.
اإدخال مفاهيم الريادة والإبداع والبتكار يف خمتلف املواد التعليمية. 	• 	

زيادة اجلانب املهاري التطبيقي يف معظم التخ�س�سات, واإدخال البعد الدويل يف اخلطط الدرا�سية. 	• 	

النشأة:
�سدرت الإرادة امللكية ال�سامية باإن�ساء اجلامعة يف التا�سع ع�سر من حزيران عام1991م, وبا�سرت اجلامعة م�سريتها 

يف العام اجلامعي 1996/1995. 

- مساحة الجامعة: 
تبلغ م�ساحة اجلامعة: )8500( دومن, )حوايل35 كم2(. 

- موقع الجامعة:
تقع اجلامعة يف حمافظة الزرقاء يف املنطقة احليوية من و�سط الأردن, حيث حتتل موقعاً ا�سرتاتيجياً يقع على 

الطرق الدولية الوا�سلة بني العا�سمة عمان واحلدود ال�سعودية والعراقية وال�سورية.

كليات الجامعة ومعاهدها:
تطرح اجلامعة نحو )80( تخ�س�ساً يف مرحلتي البكالوريو�س واملاج�ستري اإ�سافة اإلى عدد من برامج الدبلوم املهني.  -

- ت�سم اجلامعة )14( كليًة اأكادمييًة ومعهداً, وهي:
- الطب الب�سري, والهند�سة, والتمري�س, والعلوم الطبية امل�ساندة,  وال�سيدلة )حتت الإن�ساء( وكلية الأمري احل�سني 
ابن عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات, والقت�ساد والعلوم الإدارية, والآداب, والعلوم, والعلوم الرتبوية, والرتبية 
البدنية وعلوم الريا�سة, وكلية امللكة رانيا للطفولة, واملوارد الطبيعية والبيئة, ومعهد امللكة رانيا لل�سياحة والرتاث.

العمادات:
* عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا: وهي م�سوؤولة عن متابعة طلبة الدرا�سات العليا, والبحث والن�سر العلمي.

وتاأهيل  برامج تدريب  ريا�سية وثقافية وفنية, كما تنظم  الطلبة: وتقدم خدمات طالبية متنوعة؛  �سوؤون  عمادة   *
باملوؤ�س�سات  للتعريف  تن�سق لرحالت هادفة  وظيفي ومهني للطلبة, وتقدم للطلبة م�ساعدات مالية وت�سغيل, كما 

الوطنية والكنوز احل�سارية يف الأردن.
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الوحدات الهامة للطالب:
- وحدة القبول والت�سجيل: وهي م�سوؤولة عن قبول الطالب وت�سجيله, وتقدمي كافة اخلدمات التي يحتاجها, والإجابة 

عن ا�ستف�ساراته ومالحظاته.

التعاون األكاديمي الدولي:
- ترتبط اجلامعة مع العديد من اجلامعات واملوؤ�س�سات الأكادميية والعلمية العاملية املرموقة بعالقات تعاونية وا�سعة, 
توفري  للجامعة  يتيح  مما  والطلبة,  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  والبحثية,  العلمية  اخلربات  تبادل  خاللها  من  يتم 

البعثات العلمية لطلبتها املتميزين.

 المراكز العلمية:
اجلودة  �سمان  ومركز  البيئية,  الدرا�سات  ومركز  الإلكرتوين,  والتعليم  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  مركز  	•

الأكادميية, ومركز اللغات, ومركز الفحو�سات الالاإتالفية, ومركز الدرا�سات وال�ست�سارات وخدمة املجتمع.

 Service Learning اخلدمي  التعلم  ومركز  الب�سري,  الطب  كلية  يف  ال�سريرية  املهارات  وفح�س  تعليم  مركز  	•
Center, ومركز التاأهيل املجتمعي حلالت الإعاقة.

 فروع للجمعيات الدولية العلمية:
.IEEE اجلمعية الدولية للنمذجة واملحاكاة باحلا�سوب )فرع طلبة الأردن(, والفرع الطالبي جلمعية  -

- املجل�س ال�ست�ساري الدويل للعلماء الأردنيني يف اخلارج:

بتقدمي  يقومون  الذين  املرموقة  الأمريكية  اجلامعات  العاملني يف  الأردنيني  العلماء  من خرية  عدداً  املجل�س  ي�سم 
ال�ست�سارات العلمية للجامعة يف كافة حقول الخت�سا�س تكري�ساً حل�سورها يف املوؤ�س�سات العلمية والبحثية العاملية.

طلبة الجامعة وخريجوها: 
من   )%60( منهم  طالب,  األف   )28( نحو   2013/2012 الثاين  الف�سل  خالل  امل�سجلني  اجلامعة  طلبة  عدد  يبلغ   -

الطالبات.

يبلغ عدد اخلريجني حوايل )40( األف خريج منذ تخريج الفوج الأول عام 1999.  -

أعضاء الهيئة األكاديمية:
- يبلغ عدد الأكادمييني نحو )550( ع�سو هيئة تدري�س من حملة الدرجات العلمية العليا من اأرقى اجلامعات العاملية.

الطلبة الوافدون: 
- )1020( طالباً وافداً من )30( جن�سية عربية واأجنبية.

الجامعة في سطور
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خدمات الجامعة الهامة للطلبة:
- املكتبة: وتبلغ مقتنيات املكتبة نحو )28( األف مادة مكتبية ب�سكليها الورقي واللكرتوين.

- املختربات: وت�سم اجلامعة مئات املختربات يف ميادين: العلوم, واللغات, والإنرتنت, والهند�سة, والطب والرتبية, 
كما تتمتع ب�سبكة اإنرتنت ل�سلكية قوية, وتوفر خدمات الإنرتنت على مدار ال�ساعة.

- �سكن منوذجي للطالبات:
- وفرت اجلامعة �سكناً منوذجياً لطالبات اجلامعة يف مدينة خادم احلرمني ال�سريفني يف مدينة الزرقاء, ويبعد ال�سكن 

عن اجلامعة اأقل من )10( دقائق بال�سيارة, وقد وفرت اجلامعة املوا�سالت منه واإليه.
- املكتبات واملطاعم والأك�ساك التي تقدم خمتلف اخلدمات وال�سلع املنت�سرة يف احلرم اجلامعي. 

تخريج الفوج األول من كلية الطب البشري:
خرجت اجلامعة الفوج الأول من كلية الطب الب�سري عام2012, وقد اأدرجت كلية الطب الب�سري يف دليل ابن �سينا   -

.)USMLE( الطبي العاملي, والكلية معتمدة لعقد المتحانات الطبية املعتمدة يف الوليات املتحدة الأمريكية

الجامعة في سطور
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كلية العلوم

 اال�شتاذ الدكتور و�شفي �شطناوي
عميد الكلية

اأ.د.حممد ال�شغري
نائـب العميد

د. حممود �شنجق
م�ساعد العميد
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كلية العلوم

النبذة:
اأن�شئت الكلية عام 1995م وت�شم االأق�شام التالية:

ق�شم الريا�شيات، ق�شم الفيزياء، ق�شم الكيمياء، ق�شم العلوم احلياتية والتكنولوجيا احليوية، ومع بداية العام اجلامعي 

اإلى كلية العلوم لت�شبح الكلية تتكون من )5( خ�شمة  )2011/2010( مت ان�شاء ق�شم املواد العلمية امل�شاندة ومت �شمه 

اأق�شام اكادميية.

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

الريا�شيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم احلياتية، والتكنولوجيا احليوية، ودرجة املاج�شتري بعد اأن يجتاز الطالب 

)33( �شاعة معتمدة بنجاح يف تخ�ش�شات الفيزياء التطبيقية، والكيمياء، والعلوم احلياتية.

أهداف الكلية:
• احلفاظ على املعرفة العلمية واإغنائها وتنميتها والعمل على ن�شرها وتقدمها.	

• اإعداد املتخ�ش�شني يف خمتلف الفروع العلمية املعا�شرة، ومواكبة التقدم العلمي والتقني على خمتلف االأ�شعدة.	

• توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع نظرياتها من الكليات يف اجلامعات االأردنية والعربية والعاملية، ومد اجل�شور 	

للتوا�شل مع املوؤ�ش�شات العربية والعاملية امل�شابهة.

• االإ�شهام يف خدمة املجتمع االأردين وتطوير ال�شناعة املحلية.	

• املوؤ�ش�شات 	 مع  والبحثي  العلمي  التعاون  وت�شجيع  والعاملية،  املحلية  العلمية  واملنتديات  املوؤمترات  يف  امل�شاركة   

الدولية.

• 	
أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية :

بلغ عدد اأع�شاء هيئة التدري�س يف كلية العلوم للعام اجلامعي )2014/2013( )103( ع�شو من خمتلف الرتب 
االأكادميية، باالإ�شافة اإلى )32( اإداري منهم )19( فني خمترب و)13( اإدارياً.

طلبة الكلية: 
 بلغ عدد الطلبة ملرحلة البكالوريو�س واملاج�شتري اأكرث من ) 1900( طالباً وطالبًة خالل العام اجلامعي 2014/2013.  

تميز الكلية:
حققت الكلية مراتب متقدمة بني مثيالتها من اجلامعات االأردنية الر�شمية واخلا�شة يف امتحان الكفاية اجلامعية 

والعلوم  والفيزياء  والكيمياء،  الريا�شيات،  تخ�ش�شات:  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  عليه  ت�شرف  التي 

احلياتية.
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كلية العلوم

جمل�س الكلية

اأ�شماء فنيي وم�شريف املختربات

االداريون

اأ.د. و�شفي �شطناوي
د. كايد اأبو �شـفية 

د. فرا�س عفانة
د. �شليم عبدالرحمن

د. حممد ال�شغري  
د.  ن�شال الطاهات
د. حممد يا�شـني  

د. رنا الدجاين

د. فرا�س الدويري
د. عبدالكرمي العمري

د. حممود �شنجق
د. جمال داود

�شريف اخلليفات
�شريف الرجوب
منى اخل�شاونة

�شماح النمر
فاطمة ال�شوباين

ح�شني غنام

ن�شال اأبو فرحة
با�شم ر�شيد حممد ن�شر اهلل

رنا �شميح حممد بكر
�شويكار يو�شف  الب�شتنجي

مي�شون تي�شري ناجي حرز اهلل
خلود حافظ حممد فار�س

الهام فوؤاد حممد عبد اهلل
منار فوؤاد اأحمد اأبو جابر
مريفت عيد اأحمد النجار

مرمي حممد عثمان ال�شالق
 وهيبة حممد اأحمد القر�شي

زينب املزايدة

جنيب الفقيه
هالة  م�شلح
ابت�شام الزيود
عال اأبو حالوة

رجاء �شمادي
مها الغويري
مرمي الزيود
عماد العمو�س

حممد ال�شياحني

بالل ال�شديفات
يحيى ال�شيفي
خالد قاحو�س

اأيوب د الرواجبه
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قسم الرياضيات

د. و�شفي �شطناوي    
اأ�ستاذ 

د. عمر حرزاهلل
اأ�ستاذ

د. حلمي  كتانة
اأ�ستاذ

د. منى خندقجي
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حممد �شر�شك
اأ�ستاذ

د. �شالح العدا�شي  
اأ�ستاذ م�سارك 

د. ن�شال طاهات          
اأ�ستاذ م�ساعد/ رئي�س الق�سم 
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قسم الرياضيات

د. احمد عدوي  
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد يا�شني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. زياد مقابلة
اأ�ستاذ م�سارك/)اإجازة تفرغ علمي(

د. م�شطفى اأبو �شاوي�س
اأ�ستاذ م�سارك

م. رائد النوتي
مدر�س

د. اأمري جرب
اأ�ستاذ م�سارك

د. فادي عواودة 
اأ�ستاذ م�سارك

م.خالد الزعبي
مدر�س

د. حامد عبيدات          
اأ�ستاذ م�سارك/اجازة تفرغ علمي
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قسم الرياضيات

م.منى ك�شا�شبة
محا�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

م.مي�شم اأبو دلو                 
محا�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

د.رمزي البدارنة
ا�ستاذ م�ساعد

د.عبد الكرمي العمري
ا�ستاذ م�ساعد

د.عمر ال�شيد
ا�ستاذ م�ساعد

د.فرا�س بني احمد
ا�ستاذ م�ساعد

د.حممد �شايف
ا�ستاذ م�ساعد

د.ابراهيم ابو فالحة
ا�ستاذ م�ساعد

م. رانيا �شقبوعة
محا�سر متفرغ 

م. عبداهلل �شحاده
محا�سر متفرغ 

م.حممد اخلاليلة
محا�سر متفرغ 

م.االء القدومي
م�ساعد مدر�س
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اأماين جواد فريز »احلاج ا�شعد«

احالم حممد حممود غزو

خلود غالب حممد ابو زيد

نور ب�شام حممود ابو مر�شية

بيان حممدعبدالرحمن بني عامر

روان عبدالقادر عبداهلل رداد

االء عبدالقادر ح�شني اعمر

روان احمد حممد ابو �شعيليك

هديل »حممد حيدر« �شادق حميالن

حوريه عدنان توفيق و�شاح

طارق احمد خليف العلي

قسم الرياضيات
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

الـــــــهـــــــام احــــــمــــــد �ــــشــــلــــيــــمــــان الـــعـــلـــيـــمـــات
ايــــــــــنــــــــــا�ــــــــــس عـــــــــمـــــــــر حــــــــ�ــــــــشــــــــني حـــــلـــــق
ــــمــــرة ــــش حــــــنــــــني احــــــــمــــــــد حمــــــمــــــد بـــــــــو �
عـــــــــبـــــــــدالـــــــــيـــــــــافـــــــــاوي فـــــــــــايـــــــــــز  دالل 
عـــــبـــــدالـــــوهـــــاب احـــــــمـــــــد  فـــــــــــــــوؤاد  رزان 

�ــشــمــيــه حـــجـــازي عــبــدالــرحــيــم الــ�ــشــاللــده
ـــــي حمـــــمـــــد احـــــــمـــــــد عـــــبـــــداحلـــــافـــــظ عـــــل
فــــــــــــــــــــــــادي عــــــــــلــــــــــي عـــــــــــبـــــــــــدابـــــــــــو خـــــري
�ــــــشــــــالــــــح حـــــــ�ـــــــشـــــــني  عــــــــــاطــــــــــف  والء 

احــمــد خــالــد احــمــد ابــــو رحــمــة
اروى عبداملجيد عبدالكرمي امل�شاعلة
ا�ـــــشـــــالم مــــاهــــر حـــ�ـــشـــنـــي مـــــرار
ا�ـــشـــمـــاء حمـــمـــد �ــشــبــحــي فـــرح
غـــلـــمـــي يـــــو�ـــــشـــــف  نــــــائــــــل  االء 
احلنتويل حممد  غالب  ب�شرى 
بيان ايوب عبدالقادر ابو ا�شماعيل
تــ�ــشــنــيــم زيــــــاد مـــو�ـــشـــى اجلــبــعــه
ــلــبــي تـــــهـــــاين ولـــــيـــــد راجـــــــــح �ــش
العليمات حممد  فــرحــان  حــنــان 
حـــنـــني ريــــا�ــــس حمـــمـــود جـــبـــارة

حـــنـــني عــيــ�ــشــى تـــوفـــيـــق �ــشــالــح
حـــنـــني مـــو�ـــشـــى عـــلـــي املــقــو�ــشــي
دعـــــاء طـــــارق جــــالل الــعــوايــ�ــشــة
الغويري �شتيوي  �شليمان  رهــام 
�ــشــمــر بـــركـــات ذيـــــاب ابــــو ارقــيــق
�ــــشــــمــــرية ابـــــراهـــــيـــــم احلــــمــــوي
�ـــشـــرييـــن بـــ�ـــشـــام هـــا�ـــشـــم مــو�ــشــى
�شفية حممد ا�شماعيل الروا�شدة
لــــــيــــــايل احــــــمــــــد حمـــــمـــــد زيـــــد

نادين حممود عبداجلابر �شل�س 
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احمد حممد عبداهلل عبيدات

ا�شماء احمد ذياب ابو زيد

حمزه فتحي حممد جالل

رناد احمد حممد اجلداونه

اريج احمد يو�شف الدعام�شه

امينه عبداحلميد حممود �شعاده

ربى فتحي �شميح رداد

�شماح احمد لطفي العمايره

احمد يو�شف جميل خاطر

االء �شعيد حممد الغنيمات

حنني امين ابراهيم ابو زيتون

�شاجده حممد �شعد ال�شعيدين

ا�شراء ب�شام حممود العمارين

اميان جمال يو�شف �شالح

رزان م�شطفى حممد احل�شني

�شماح �شليمان داود »ح�شني حمدان«

قسم الرياضيات
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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�شروق ابراهيم ح�شن العالمي

غدير مفيد يو�شف »حممد حممود«

ملي�س زياد غازي اجلنيدي

معاذ ناجي احمد ناجي

علي حممد فالح زيوت

كوثر بكر غازي �شعيفان

جمد م�شطفى �شعيد قا�شم

مي�س داهود خليل ابو ال�شيخ

عبداهلل عواد فنيخر الربي

فاطمة ح�شني هزاع عليمات

مالك عثمان ابراهيم حمد

مي منفي �شليم الكوره

غدير احمد حممود البدوي

لبنى عايد حممد ابو �شعيليك

حممد �شادق فهمي الفواز

مي�س حممد راجح كنعان

قسم الرياضيات
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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هديل يو�شف عواد ابو ركبهمي�س يو�شف حماد عطيه هديل عماد جميل �شبح

ــــيــــمــــان الــــــرعــــــود ــــل ابـــــــــــــــرار عــــــطــــــاهلل �ــــش
ا�ــــــشــــــراء ابـــــراهـــــيـــــم حمــــمــــود الــــــزواهــــــره
ا�ـــــــــــــشـــــــــــــراء خـــــــــــلـــــــــــدون حمــــــــمــــــــد عــــقــــل
ـــــره ـــــراي ـــــ�ـــــش امـــــــــــــاين حمـــــمـــــد عـــــــــــــادل ال
بـــــــ�ـــــــشـــــــائـــــــر عـــــــــاهـــــــــد حمــــــــمــــــــد �ــــــشــــــامل

الـــــــــدبـــــــــه احــــــــــــمــــــــــــد  ـــــــعـــــــيـــــــد  �ـــــــش رمي 
ــــــــامل �ــــشــــقــــر �ــــــــشــــــــاجــــــــدة �ـــــــشـــــــالمـــــــة �ــــــــش
ـــــهـــــام حمــــــمــــــود يـــــعـــــقـــــوب الــــ�ــــشــــكــــايف �ـــــش
ـــالمـــه الـــــزواهـــــره ـــش يـــا�ـــشـــمـــني عـــــبـــــداهلل �

غدير احمد عاي�س اخلطيب�شفاء حممد �شربي �شالمه

احــــــمــــــد �ـــــشـــــالـــــح احــــــمــــــد الــــــــزواهــــــــره
انــــــــــــــوار �ـــــشـــــالمـــــه احــــــمــــــد اخلــــــالــــــدي
متــــا�ــــشــــر ا�ـــشـــمـــاعـــيـــل حمـــــمـــــود احـــمـــد
ـــــــف حــــــمــــــاد ـــــــــــــــــاد تـــــــوفـــــــيـــــــق يـــــــو�ـــــــش رن
عـــثـــمـــان عـــــبـــــداهلل فـــنـــخـــور الــ�ــشــلــيــحــي
يــــــــــــــــزن حـــــــ�ـــــــشـــــــن حمــــــــمــــــــد الــــــــغــــــــول

قسم الرياضيات
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014
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نان�شي من�شور خليف اخلوالدة

املــــــومــــــنــــــي عـــــــبـــــــدالـــــــرحـــــــمـــــــن  داود  ا�ــــــــشــــــــمــــــــاء 
انـــــــــــــــــــــــــــوار جــــــــــــهــــــــــــاد مــــــــطــــــــلــــــــق الــــــــعــــــــظــــــــامــــــــات
بـــــــــــيـــــــــــان حمـــــــــــمـــــــــــود �ـــــــــشـــــــــالمـــــــــه املــــــ�ــــــشــــــاقــــــبــــــه
بــــــــــيــــــــــ�ــــــــــشــــــــــان وا�ــــــــــــــــشــــــــــــــــف حمـــــــــــمـــــــــــد نــــــــوفــــــــل
نــــــــــــــــاديــــــــــــــــن عــــــــــــــــبــــــــــــــــداهلل �ـــــــــــشـــــــــــالـــــــــــح فــــــهــــــيــــــد
وائــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــادل حمـــــــــــــمـــــــــــــد يـــــــــو�ـــــــــشـــــــــف

قسم الرياضيات
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

�شفاء اجمد زكريا التميمياحمد خالد غالب دبو�س النا منذر فتحي حب�ساالء غ�شان احمد »احلاج ا�شعد«
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قسم الفيزياء

اأ.د. �شعدي عبداجلواد
اأ�ستاذ

اأ.د.وائل �شالح
اأ�ستاذ

اأ.د.عوين احلالق
اأ�ستاذ

د.فرا�س عفانه
اأ�ستاذ م�سارك/رئي�س الق�سم

اأ.د.حممد ال�شغري
اأ�ستاذ

د.ر�شاد بدران
اأ�ستاذ

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

د.فرا�س عفانة
اأ�ستاذ م�سارك

د.�شفية حما�شا
اأ�ستاذ م�سارك

د.غ�شان النعوا�شي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.مفيد املغربي
اأ�ستاذ م�سارك )اجازة بدون راتب(

د.اأكرم العقيلي
اأ�ستاذ م�سارك

د.طارق العبد اهلل
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عبد اخلالق ال�شمادي
اأ�ستاذ م�سارك/اجازة بدون راتب

د.�شرحبيل اليون�س
اأ�ستاذ م�سارك )اإجازة بدون راتب(

د.حممد بواعنة
اأ�ستاذ م�سارك
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د.معاذ �شطناوي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.فرا�س الدويري
ا�ستاذ م�ساعد

قسم الفيزياء

د.�شالح العمري
اأ�ستاذ م�سارك/اجازة تفرغ علمي

د.زياد خطاري
اأ�ستاذ م�سارك

د.عادل �شاهني
مدر�س

م.غادة ال�شيد
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م.منار العبيد
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م.اإياد الهقي�س
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد
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روان حممود بكر حمموداالء ب�شام حممد �شالح روان عبد علي ال�شويدي

نور عبدالبا�شط عطا ابو حليمه ن�شرين ا�شماعيل جمعة العدوان

قسم الفيزياء
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

�ـــــــــشـــــــــجـــــــــى حــــــــ�ــــــــشــــــــنــــــــي حمـــــــــــــمـــــــــــــود مــــــ�ــــــشــــــلــــــح
هــــــــــنــــــــــاء بــــــــ�ــــــــشــــــــام عــــــــبــــــــدالــــــــرحــــــــمــــــــن خــــــــــــدرج

احــــمــــد �ـــشـــبـــحـــي �ـــــشـــــادق مــ�ــشــطــفــى
احـــــــمـــــــد حمـــــمـــــد فــــــــــالح مـــــهـــــيـــــدات
ــــــــراء خــــــالــــــد حمـــــمـــــد جــــالجــــل ا�ــــــــش
ا�ــــــشــــــراق خــــالــــد عــــبــــدالــــفــــتــــاح داغـــــر
امــــــــــــــــــاين عــــــــمــــــــر جــــــمــــــيــــــل ربــــــيــــــع
الرجبي ربــاح  في�شل«  »حممد  حليمه 
حــــــنــــــان حــــــامــــــد حمــــــمــــــود احلـــــامـــــد

دعـــــــاء فــــايــــز ا�ـــشـــمـــاعـــيـــل ابــــــو حمــمــد
ربـــــــــــى جـــــــمـــــــال حـــــ�ـــــشـــــنـــــي اخلـــــــــويل
رميـــــــــــــا مــــــفــــــلــــــح طــــــــــه الــــــــــعــــــــــوراين
عــــــلــــــي حمــــــمــــــد عــــــلــــــي ابـــــــــــو جــــــــادو
�شعبان عــبــدالــرحــمــن  حمــمــد  غــديــر 
فــوزي عمر »حممد فــوزي« ابو �شلمى
حمـــمـــود رائــــــد حمـــمـــود ابـــــو ازريـــنـــة

مـــــــــــرام عـــــلـــــي احــــــمــــــد الــــــدراويــــــ�ــــــس
مـــهـــا خـــالـــد عـــبـــداملـــجـــيـــد الــعــجــارمــه
ابـــو �شعيليك �ــشــلــمــان عــبــدربــه  نــعــمــه 
هــــــــبــــــــه وائــــــــــــــــــل حمــــــــمــــــــد جــــــــبــــــــاره
غــيــث ـــــربى  �ـــــش اهلل  فــــتــــح  يــــو�ــــشــــف 
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ا�شيل حممد حممود اخلطاطبه

تقى مروان ها�شم الفاعوري

رميا امني نبهان طعم اهلل

فاطمه حمدان احمد الزواهره

انوار �شليمان فالح عي�شى

دعاء فايز حممود دهني

عبدالرحمن وليد عبدالرحمن جليل

لينه ابراهيم يحيى �شالمه

اآالء »احلجازي �شامل« عي�شى بنات

دانا نبيل �شليم ال�شريف

�شاميه جمال �شالح الدين اجلوهري

في�شل عبداهلل ابو �شعيليك

بيان نزار عرفه االحمد

روال رائد حممود ابو الهيجاء

عمار عو�س اهلل اأحمد ال�شعود

حممد يو�شف حممد جعاره

قسم الفيزياء
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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والء حممد رم�شان اجلبورمراد حممد علي اخلوالدة معن »حممد ر�شا« الذهبي

قسم الفيزياء

زيــــــــــــــــد احــــــــــمــــــــــد عـــــــــــــــــــودة بــــــــنــــــــي خــــــالــــــد
�ـــــــــشـــــــــروق نــــــــــــور الـــــــــديـــــــــن ابــــــــــــو عــــــرقــــــوب
ـــــيـــــمـــــات فـــــــــــــــــداء احـــــــمـــــــيـــــــد حـــــــمـــــــد الـــــعـــــل
مــــــــــــــــــــرمي جـــــــــمـــــــــيـــــــــل عــــــــــلــــــــــي �ـــــــشـــــــمـــــــره

خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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�شبحي توفيق عا�شورا�شرف �شالح حممد بيبو يزيد طالل �شعود عبيديايرث زياد حممد املومني

قسم الفيزياء

ـــــــــــف اخلـــــــــــــــــوالـــــــــــــــــدة ـــــــــــى عـــــــــــــــــبـــــــــــــــــداهلل خـــــــــــل مـــــــــــن

ـــــــــــــراهـــــــــــــيـــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــوزي احــــــــــــمــــــــــــد �ــــــــشــــــــمــــــــاره اب
�ـــــــــــــــشـــــــــــــــذى �ــــــــــشــــــــــعــــــــــد عــــــــــــلــــــــــــي الــــــــــــراكــــــــــــيــــــــــــه

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014
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اأ.د. عبد الفتاح �شحادة
اأ�ستاذ

اأ.د. جمال �شويلح
اأ�ستاذ

اأ.د. اأحمد اأبو �شملة
اأ�ستاذ

اأ. د. عدنان اأبو �شرة
اأ�ستاذ

اأ.د. حمزة عبد احلليم
اأ�ستاذ

قسم الكيمياء

د. مو�شى الربغوثي
اأ�ستاذ

د. كايد اأبو �شفية
رئي�س الق�سم /اأ�ستاذ م�سارك
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د. بدر �شالمة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأجمد ال�شيخ
ا�ستاذ م�سارك

د. اإ�شماعيل الف�شفو�س
ا�ستاذ م�سارك

د. اأمين عي�شى
ا�ستاذ م�سارك )اجازة بدون راتب(

د. مو�شى النعيمي
ا�ستاذ م�سارك

د. يحيى الدق�س
ا�ستاذ م�سارك/اجازة تفرغ علمي

د. حممود �شنجق
ا�ستاذ م�ساعد

�شامر حمزة
مـدر�س

قسم الكيمياء
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منال البزور
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

اإينا�س حممود
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

د. جمـال  داود
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد اهلل �شالح
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عماد حامد
اأ�ستاذ م�ساعد

م.ندى ال�شاخن
محا�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

قسم الكيمياء
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قسم الكيمياء

اميان مو�شى عوده امل�شقي

م�شعب اأحمد حمد الغدران

دينا ريا�س يو�شف جدوع بيان حممد �شليم ال�شنيد

لينا �شالح �شليمان عيد�شمر حممد ح�شن الزواهرة عبداحلميد عبداهلل امل�شاقبة

روان حممد عبداللطيف خليل

خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

احــمــد راأفــــت احــمــد اخلــزاعــلــة
عقل م�شطفى  حمــمــد  ا�ــشــيــل 
عجمية ابــو  ح�شني  خــالــد  االء 
ايات ال�شيد احمد حممد عبدالرزاق
ايــات نــور الــديــن علي �شمرين
ايــنــا�ــس فــريــد عــيــ�ــشــى رمــاحــه
حمفوظ حممد  حمفوظ  ايــه 

هليل ابــو  �شليمان  عـــواد  بــالل 
دعـــــــاء عـــلـــي يـــو�ـــشـــف زريــــقــــات
ديــــــنــــــا جــــــمــــــال حمـــــمـــــد طـــه
رناد نايف عبداملجيد ابو فرده
ــــمــــاره رزق �ــــش رائــــــــــده  رنـــــــــده 
زيـــنـــه حمــــمــــد  عــــــــــادل  روان 
�شلطان م�شطفى �شعيد ح�شن

�شيف ابراهيم بركات الزواهره
�شذى ح�شني عبداحلافظ امل�شاعلة
حممود حممد ا�شماعيل رحال
هيام �شامل عبدالكرمي ابو كف
يو�شف مطر يو�شف ابو عري�شة
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احمد علي �شامل ابو نامو�س

روان حممد ا�شماعيل ال�شالمني

دعاء ع�شام زكريا خري�شات

�شالم احمد حممود فقيه

دانيه فتحي �شليمان حمدان

�شايل عبدالقادر حممد ابو حميد

رزان حممد ابراهيم الطراونة

�شهى كمال �شليمان العودات

قسم الكيمياء
خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

اخـــــال�ـــــس عـــمـــر عـــبـــدالـــعـــزيـــز االقـــطـــ�ـــس
ا�ـــــــــشـــــــــراء رفــــــــعــــــــات ابـــــــراهـــــــيـــــــم �ــــشــــالــــح
ــــني ايـــــــنـــــــا�ـــــــس »حمـــــــمـــــــد نـــــــــزيـــــــــه« يــــا�ــــش
حـــــــــــنـــــــــــني رفــــــــــــــــعــــــــــــــــات منــــــــــــــــر عــــــــــــــــواد
ــــــني حمــــــفــــــوظ ــــــش دعــــــــــــــــــاء وجـــــــــيـــــــــه حــــــ�
دعـــــــــــــــــــــــــاء يــــــــــونــــــــــ�ــــــــــس الــــــــهــــــــيــــــــمــــــــوين
ــــني عــــــطــــــاهلل �ــــشــــديــــفــــات را�ــــــشــــــيــــــه حــــ�ــــش
روؤيــــــــــــــــــــــه حمــــــــمــــــــد ابــــــــــراهــــــــــيــــــــــم جــــرب
ــــــــف ابــــــــــــــــو جنــــم رنــــــــــــــــا فــــــــــايــــــــــز يــــــــو�ــــــــش
زيـــــنـــــب عــــمــــر عــــبــــداملــــجــــيــــد الـــــبـــــداريـــــن

ــــدواهــــيــــك �ـــشـــحـــر �ـــشـــلـــمـــان ابـــــراهـــــيـــــم ال
ـــــن الـــــعـــــ�ـــــشـــــيـــــدي ـــــش ــــــي حمــــــمــــــد حـــــ� عــــــل
غـــــــــديـــــــــر مـــــــــاجـــــــــد احـــــــــمـــــــــد عـــــطـــــيـــــاين
فـــ�ـــشـــيـــلـــه مـــ�ـــشـــطـــفـــى احـــــمـــــد مــ�ــشــطــفــى
لـــــبـــــنـــــى عـــــيـــــ�ـــــشـــــى حـــــ�ـــــشـــــني اخلــــطــــيــــب
ملــــــيــــــ�ــــــس حــــــ�ــــــشــــــن عــــــــــــــــوده املـــــ�ـــــشـــــاقـــــبـــــه
مـــــــ�ـــــــشـــــــطـــــــفـــــــى عــــــــــــــــــــــادل الـــــــيـــــــونـــــــ�ـــــــس
ـــــــايف نـــــــــــــــــــور حمــــــــــمــــــــــد حمــــــــــــمــــــــــــود �ـــــــش
خـــــــلـــــــف اليف  حمــــــــــــــمــــــــــــــد  هــــــــــــــنــــــــــــــد 
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�شو�شن �شمري يو�شف كتوعه

عبداهلل احمد حممود �شليمان

ماويه حممد عوده ابو حاكمه

حممد نا�شر من�شور 

عازم خلف عايد الطعجان

غدير مو�شى خليل ابو احلاج

حممد علي عقلة العليمات

حممود حممد علي فليفل

�شياء الدين �شليمان القيم

غدير م�شطفى جني حمدان

حممد �شليمان حممد ال�شعدي

حممود زيدان حممد ح�شون

عبداحلميد ثامر االمري

فريال وليد عمر ال�شاقلدي

حممد عي�شى حممد رباع

مروة عادل العجرمي

قسم الكيمياء
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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والء عي�شى حممد نوفلوعد حممود يحيى �شالح

نور �شادق علي حميدانميا�س �شريف حممود ح�شكي هيا عبداملجيد عطا ح�شنيمي�شاء �شايف ابراهيم العيه

قسم الكيمياء
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

ا�ــــــــــشــــــــــراء يــــــو�ــــــشــــــف حـــــ�ـــــشـــــني عـــلـــي
ا�ــــشــــيــــل ا�ــــشــــامــــه احــــمــــد الـــ�ـــشـــمـــادي
فــــيــــا�ــــس احـــــــمـــــــد  مــــــــعــــــــروف  االء 
امـــــــــــــــنـــــــــــــــه لــــــــــــيــــــــــــث عــــــــــربــــــــــيــــــــــات
ايــــــــــــــــة حمــــــــمــــــــد عـــــــبـــــــداملـــــــ�ـــــــشـــــــري
ـــــــــراهـــــــــيـــــــــم اخلـــــــــواجـــــــــا اميـــــــــــــــــان اب
بــــــــــــــراءه احــــــمــــــد عــــيــــ�ــــشــــى عــــطــــاهلل
ـــشـــعـــده بــــــيــــــان عـــــمـــــر حمـــــمـــــد ابـــــــــو �
بــــــــــيــــــــــان هــــــــــــــــاين عــــــــبــــــــدالــــــــقــــــــادر
خ������ل������ود ف����ت����ح����ي ب�����������دوي ال����ب����ط����اط
دعـــــــــاء بــــا�ــــشــــم نـــــــور الــــــديــــــن بــــــدوي

دميـــــــــــه بــــــ�ــــــشــــــام احـــــــمـــــــد الـــــعـــــمـــــري
رانـــــــــيـــــــــا حمــــــمــــــد قـــــــــنـــــــــاوي احـــــمـــــد
�ــــشــــدقــــة حمـــــــمـــــــود  رجـــــــــــب  روؤى 
جـــــعـــــاره تـــــوفـــــيـــــق  حـــــ�ـــــشـــــام  روان 
ــــم ـــــيـــــل قــــا�ــــش �ــــــــشــــــــالم �ــــــشــــــامــــــي هـــــل
ـــــات �ـــشـــعـــيـــد �ـــــشـــــو�ـــــشـــــن عــــــنــــــان نـــــ�ـــــش
ـــاقـــبـــة عــــبــــدالــــ�ــــشــــالم �ــــشــــالــــح املـــ�ـــش
ـــــي الـــــــــردايـــــــــده عـــــبـــــري حمـــــمـــــد عـــــل
غـــــالـــــيـــــه �ـــــشـــــالـــــح ابـــــــــو �ـــشـــعـــيـــلـــيـــك
فــــــــداء مـــ�ـــشـــطـــفـــى يــــو�ــــشــــف عـــبـــيـــدي
فـــــرح عـــبـــد احلـــكـــيـــم عـــثـــمـــان عــيــ�ــشــى

ـــــــحـــــــي ابــــــــراهــــــــيــــــــم احـــــمـــــد لـــــــــني رب
حمـــــمـــــد �ـــــشـــــاهـــــر مـــــو�ـــــشـــــى حـــ�ـــشـــني
حمـــــمـــــد غــــــالــــــب احــــــمــــــد املــــ�ــــشــــري
مــــــرام خـــالـــد عـــبـــدالـــفـــتـــاح ابـــــو رجـــب
ــــني حمــــــمــــــود �ــــشــــبــــاح ــــش مــــــــــــروه حــــ�
ـــــــي عـــــــبـــــــداهلل مـــــــنـــــــى ر�ـــــــــــشـــــــــــاد عـــــــل
نـــــور »حمـــمـــد خـــ�ـــشـــر« زهــــــدي جــابــر
ــــــوقــــــي احــــــــمــــــــد مــــــــــــرزوق نــــــــــــور �ــــــش
هــــبــــه ابـــــراهـــــيـــــم انــــــــــور ا�ـــشـــمـــاعـــيـــل
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اميان جرب ابراهيم جربيل

مريفت با�شم عطاهلل ابو حليمه م�شعب احمد حمد الغدران

ايات نوفان حممد اخلاليلة

قسم الكيمياء
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

دنيا ح�شام فرحان �شحادة

اهلل عــــــــــــــــــــــوده  اهلل  عــــــــــــــــــــــوده  جــــــــمــــــــعــــــــه  بــــــــــــــــــالل 
ــــــــــق فـــــــــريـــــــــحـــــــــات ــــــــــوفــــــــــي رامـــــــــــــــــــــــــي �ــــــــشــــــــبــــــــحــــــــي ت
ـــــــــــــــو ا�ـــــشـــــبـــــع �ــــــــشــــــــنــــــــاء ريــــــــــــا�ــــــــــــس ابــــــــــراهــــــــــيــــــــــم اب
عـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــداهلل حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد عــــــــلــــــــي
ــــــــــجــــــــــار ــــــــــن ــــــــــــف ال ــــــــــــان يــــــــــــو�ــــــــــــش ــــــــــــى غــــــــــــ�ــــــــــــش مــــــــــــن
نـــــــــعـــــــــمـــــــــة عــــــــــــــــبــــــــــــــــداهلل جــــــــــــــــرب بـــــــــــنـــــــــــي عــــــــــــــــودة
هـــــــــــالـــــــــــة حـــــــ�ـــــــشـــــــني احـــــــــــمـــــــــــد ابـــــــــــــــــو �ــــــشــــــو�ــــــشــــــني
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حممد جهاد ا�شعد ابو ا�شنينه�شهاد حممد منر ابو عجميه

قسم الكيمياء
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

ــــــــان ــــــــش ــــــــ� ــــــــفــــــــري ــــــــــف طــــــــــــــــــــاين ال انــــــــــــــــــــــــــــــوار خــــــــــل
�ـــــشـــــلـــــ�ـــــشـــــبـــــيـــــل �ــــــشــــــلــــــيــــــم عـــــــــــبـــــــــــداهلل اخلـــــطـــــيـــــب
مــــــــهــــــــنــــــــد خـــــــــــالـــــــــــد خـــــــمـــــــيـــــــ�ـــــــس الــــــ�ــــــشــــــعــــــيــــــدي
نـــــــــــــــــــورهـــــــــــــــــــان نــــــــــــــافــــــــــــــز جــــــــــــــمــــــــــــــال يــــــــونــــــــ�ــــــــس

ح�شني جمال ح�شني هنديا�شامه احمد �شالح ال�شده حنان يو�شف حممد ال�شباكاالء عبدالرحمن �شالح اليماين
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

اأ.د.نعيم اإ�شماعيل
اأ�ستاذ

د. �شليم عبد الرحمن
رئي�س الق�سم/ اأ�ستاذ م�سارك 

اأ.د.خالد اأبو التني
اأ�ستاذ

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

د.�شامل املالول
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د.علي الكرمي 
اأ�ستاذ
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

د. فاروق القعدان
 اأ�ستاذ م�سارك

د. رنا الدجاين
اأ�ستاذ م�سارك

د. ماهر عبد اهلل
اأ�ستاذ م�سارك )اجازة بدون راتب(

د. ع�شام قني�س
اأ�ستاذ م�سارك  )اجازة تفرغ علمي(

د. مهند م�شاعدة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبد اللطيف الغزاوي
اأ�ستاذ م�سارك

د. لبنى تهتموين
اأ�ستاذ م�سارك /اجازة تفرغ علمي

د. عماد ب�شول
اأ�ستاذ م�ساعد

م. رجاء اأبو عيدة
مدر�س
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

م. نبيل مدلل
مدر�س

م. ي�شرى ب�شي�شو
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. عبري فريج
مدر�س

م. �شروق جرادات
محا�سر متفرغ  برتبة مدر�س م�ساعد

د.بيان اأبو غزالة
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حممد الوديان
اأ�ستاذ م�سارك

د.�شبا ال�شبيالت
اأ�ستاذ م�ساعد
م. بل�شم رزق

محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

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

م. ن�شرين عبد اهلل
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد
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د.رمزي البدارنة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.عبد الكرمي العمري
اأ�ستاذ م�ساعد 
د.عمر ال�شيد
اأ�ستاذ م�ساعد 

د.فرا�س بني احمد
اأ�ستاذ م�ساعد 

د.حممد يا�شني
اأ�ستاذ م�ساعد 

م. رائد النوتي
مدر�س

م. خالد الزعبي
مدر�س

م. رانيا �شقبوعة
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. عبداهلل �شحاده
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م.حممد اخلاليلة
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م.االء القدومي
مدر�س م�ساعد

م.اآيات �شديفات
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م.عدي القرعان
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م.غدير غزال
مدر�س م�ساعد

م.مروه عبد الرحيم
مدر�س م�ساعد

م.هتاف ناطورية
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م.هند بني ملحم
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

د. حممد يا�شني
رئي�س الق�سم/اأ�ستاذ م�ساعد

قسم العلوم االساسية المساندة
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رزان عطاهلل �شليمان ابو ع�شاف

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

تخ�ص�ص العلوم احلياتية
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

تخ�ص�ص العلوم احلياتية
خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

احــــــمــــــد حــــمــــيــــد حمــــــمــــــود الـــفـــقـــيـــه
ــــــو خــلــيــفــة انـــــا�ـــــس عــــاكــــف حمـــمـــد اب
ــــــــــــــــاب الــــــــرمــــــــان ربـــــــــــــى رافــــــــــــــــت ذي

رنــــــــــــا رائـــــــــــــــد فــــــــائــــــــق ابــــــــــــو عـــــــــوده
كـــــفـــــاح مـــــوفـــــق حمــــمــــد الــــ�ــــشــــرفــــات
حمـــمـــد راتـــــــب ابــــراهــــيــــم ابـــــو جــبــني

حمـــمـــد حمــــمــــود عــــبــــداهلل الـــعـــمـــري
ــــــــور مـــ�ـــشـــلـــم �ــــشــــالمــــه �ــــشــــالحــــات ن

�ــــشــــلــــيــــمــــان حمــــمــــد دهــــــــــام املـــحـــامـــيـــد
�ـــــشـــــنـــــاء حمـــــمـــــد عــــــطــــــاهلل الـــــغـــــويـــــري
عــائــ�ــشــة حمـــمـــود ابـــراهـــيـــم ابــــو ارتــيــمــة

حمــــــمــــــد �ـــــشـــــلـــــيـــــمـــــان حـــــ�ـــــشـــــن جـــــابـــــر
دبــــــــ�ــــــــس داود  خـــــــــــــالـــــــــــــد  ــــــــــــــــــــور  ن
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ا�شراء منذر ح�شني اخلطيب

حنني عبدالنا�شر حممد �شمرين

روان حممد �شبحي القي�شي

�شجى وليد يون�س جنايده

حنني »حممد �شريف« اجلعربي

دعاء حممد عبداهلل ال�شويل

�شاره حممد �شالح الدهون

�صفا رائد جمال الرطروط

افنان ماأمون احمد حماده

دانا �شعيد علي عواد

روان حممود �شالمه ابو ال�شند�س

�شماح حممود علي عبيدات

حنني احمد عبداهلل ح�شن

دعاء مو�شى حمد عي�شى

�شاره نايف حممود فريحات

عال عنان جميل نوفل

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

تخ�ص�ص العلوم احلياتية
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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غاليه عطا ابراهيم داود

مروه خليل �شليم بقيله

غيداء نايف خالد ال�شيد

مالك خالد عايد اخلالدي

غدي اأنور ابراهيم ابو الهيجاء

م�شك ماهر �شبحي جربيل

يا�شمني حممود حامد حيدرهديل حممد حممود �شاهني

النا كمال علي العبد

نان�شي حممد عبداهلل الدالبيح

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

تخ�ص�ص العلوم احلياتية
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

ا�ـــــــشـــــــالم عـــــمـــــر احــــــمــــــد اخلـــــــوالـــــــده
ــــن مــــ�ــــشــــلــــم الــــبــــلــــوي امــــــــــــاين حــــ�ــــش
بـــــــــراء عـــــــــزام عــــبــــدالــــعــــزيــــز قـــــــاووق
ــــل حمــــــمــــــود ابــــــــــو زيـــــد ــــي ــــب ــــــان ن ــــــي ب
متـــــــــارا مـــ�ـــشـــطـــفـــى طــــــه الــــ�ــــشــــوري

حــــيــــاة �ـــشـــبـــحـــي �ــــشــــربي الـــعـــو�ـــشـــي
دعــــــاء اميـــــن عــــبــــداجلــــواد اخلــطــيــب
عــلــي« »احلـــــــاج  حمـــمـــد  �ـــشـــامـــي  رزان 
غـــــــيـــــــداء عـــــــمـــــــران حمـــــمـــــد �ــــشــــربة
داود عبداحلفيظ عبداحلميد حممد 

نــائــلــه خـــالـــد حمـــي الـــديـــن الــ�ــشــالــح
نــــ�ــــشــــيــــبــــه احــــــمــــــد حمـــــمـــــد الــــقــــيــــام
هــــــــدى غـــــالـــــب حمــــمــــد الــــعــــار�ــــشــــه
عــــلــــيــــمــــات �ــــــشــــــالــــــح  خــــــلــــــف  والء 
عبدالرحمم �شريف  حممد  يا�شمني 
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ايهاب مازن نعيم اخلوري

االء حممد ابراهيم الروا�شدة

عثمان علي ال�شرفات

والء ع�شام زكريا خري�شات

بردي�س اكرم نايف النمري

مها ابراهيم يو�شف القوقة

لندا مو�شى عفيف حممود

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

تخ�ص�ص العلوم احلياتية
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

تخ�ص�ص العلوم احلياتية
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

ن�شرين زايد �شعيد ابو ال�شيخ

امــــــــــــــــــــــــــال احـــــــــــــمـــــــــــــد خـــــــــلـــــــــيـــــــــف الــــــــــــفــــــــــــواعــــــــــــره
نــــــــــا�ــــــــــشــــــــــر داود  جــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــدور 
ــــــــــــــد ــــــــــــــش ــــــــــــــه �ــــــــــــشــــــــــــمــــــــــــري �ـــــــــــشـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــم را� هــــــــــــــب
ــــــح ــــــل هـــــــــــــــديـــــــــــــــل نــــــــــبــــــــــيــــــــــل حـــــــــــــــــجـــــــــــــــــازي مــــــ�ــــــش

االء يو�شف احمد ال�شاحلي
رنني حممد �شليمان دروي�س
�ـــشـــاره يــو�ــشــف املــقــبــالوي
حممد جهاد حممد عبابنه
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ا�شراء دريد وجيه اأبو طربو�ساحمد �شليم »عبداللطيف االقرع«

منار حممد نايف العاموديعمر �شليمان علي بني يا�شني

ا�شراء حممد عبداهلل احلاج عيدا�شراء ابراهيم حممود داود

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

ايـــــــــــــــــــــــة ا�ــــــــــــــــــشــــــــــــــــــرف احـــــــــــــــمـــــــــــــــد احلـــــــــــــــمـــــــــــــــوري
بـــــــــــــيـــــــــــــان خـــــــــلـــــــــيـــــــــل ر�ــــــــــــــــشــــــــــــــــاد ابـــــــــــــــــــــو حمــــــمــــــد
دروزه جـــــــــــهـــــــــــاد«  »حمــــــــــمــــــــــد  �ــــــــشــــــــامــــــــح  ر�ــــــــــشــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــو زيــــــــــــد لــــــــــيــــــــــنــــــــــا جـــــــــــــــمـــــــــــــــال عــــــــــقــــــــــلــــــــــه اب

ــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــاد احــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد اجلــــــــــــمــــــــــــل ايــــــــــــــــــــــــــــــــة ن
ــــــــني احــــــــــــمــــــــــــد اجلــــــــــــريــــــــــــري ـــــــــــا�ـــــــــــس حــــــــ�ــــــــش ايـــــــــــن
ـــــــــــــــــــو حـــــــو�ـــــــشـــــــة فـــــــــــــــــــرج احــــــــــــمــــــــــــد يــــــــــو�ــــــــــشــــــــــف اب
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اأ�شماء يو�شف حممود نوري

امل �شعود حمي�شن زيود

اميان م�شطفى عيد االمامي

ت�شابيح جمال علي ادم

االء علي حممد الزعبي

ايات �شفيق حممود املح�شن

بهاء الدين هاين العوايده

حنني احمد حممد مهيدات

االء جمال م�شطفى م�شطفى

انوار تي�شري »القطامري العمرو«

ب�شرى فار�س يو�شف مقبول

ت�شنيم امين طالل نارموق

العنود وليد عبداملجيد حجوج

ايات عبدالرزاق احلراح�شة

بيان ابراهيم بدر ال�شبيحات

دانيه امني حممد الناطور

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014



65

ديانا جري�س ا�شعد نخو

عبداهلل عو�س بني عي�شى

ملى وليد �شرف خليفه

مرام رائد حممود القعاقعه

�شجى عطيه عطا زبن

فاطمه �شاهر مو�شى ح�شني

جمد خطاب حممد عبدربه

هديل فواز حممود �شكر

روان عبداهلل حممد ابو زيد

عال جهاد عبداحلليم حريز

مالك حممود احمد ابو هيفاء

مرام �شليم �شامل ابو رقيق

�شفا حممد فايز ابو عنزه

فرحه حامد تركي اخلري�شه

حممد م�شطفى �شليمان حممد

والء يو�شف �شالح احمد

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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عمار �شالح احمد بليبلهايه في�شل �شعد بني �شالمه غدير مالك عبداملنعم العمريرناد رزق ح�شن ابو خاطر

تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2012 / 2013

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

احـــــمـــــد ا�ــــــشــــــرف احـــــمـــــد احلـــــمـــــوري
احــمــد نــاجــح مــ�ــشــطــفــى الــ�ــشــالحــات
ا�ـــشـــالم خــمــيــ�ــس لــطــفــي الــرمــوطــي
طــــه ابــــــــــــــــو  طــــــــــــه  حمــــــــمــــــــد  االء 
افـــــــنـــــــان حمـــــمـــــد حــــ�ــــشــــن املــــعــــايــــعــــه
اميـــــــــــــــان حمــــــمــــــد عـــــــــــــــوده هـــــنـــــدي

دعــــــــــاء �ـــــشـــــامل عــــلــــي ابــــــــو حمـــفـــوظ
قــفــيــ�ــشــه عـــبـــداحلـــمـــيـــد  هــــــاين  روان 
�ــــــشــــــاجــــــدة ابـــــــراهـــــــيـــــــم ابــــــــــو غـــنـــيـــم
غــــــفــــــران حمــــمــــد احـــــمـــــد الـــــكـــــردي
لــــبــــنــــى عــــــمــــــاد يـــــو�ـــــشـــــف املـــــغـــــايـــــره
نــــــــارميــــــــان ابــــــراهــــــيــــــم الــــــــزواهــــــــرة

رزق حمـــــــــمـــــــــد  جــــــــــــابــــــــــــر  نــــــــــــــــــور 
نـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــني عـــــــــــــطـــــــــــــا الـــــــــــــزبـــــــــــــن
هــــــــبــــــــه فــــــــــــــــــــــاروق امـــــــــــــــني زقـــــــــــالم
ــــــــد عـــــــلـــــــي اخلـــــطـــــيـــــب وعـــــــــــــد خــــــــال

وعد عبدالكرمي الطوالبة وعد خالد علي اخلطيب

اريــــــــــــــــــــــــــج فـــــــــــهـــــــــــد عـــــــــــلـــــــــــي مـــــــ�ـــــــشـــــــاقـــــــبـــــــة
امــــــــــــــــــــــاين نــــــــبــــــــيــــــــل مــــــــفــــــــيــــــــد الــــــــقــــــــو�ــــــــس
ـــــي ـــــغـــــرب ـــــــامـــــــه �ـــــشـــــلـــــيـــــمـــــان امل رحــــــــمــــــــه ا�ـــــــش
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هاين حممد ارحيل ال�شرعةحنني حممد عبدالرحمن حمدان والء �شهيل ر�شوان عبداهلل�شهى ابراهيم حممد الزغل

تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2012 / 2013

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية

عـــــــــــــــالء الـــــــــــديـــــــــــن عـــــــــبـــــــــدالـــــــــقـــــــــادر �ــــــشــــــعــــــيــــــد عــــمــــر
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خريجو الماجستير

تخ�ص�ص الفيزياء التطبيقية
املتوقع تخرجهم يف الف�صل الثاين 2013 / 2014

تخ�ص�ص الكيمياء
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

تخ�ص�ص العلوم احلياتية
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

ــــــــني ــــــــعــــــــجــــــــال ــــــــعــــــــب �ـــــــــــشـــــــــــالمـــــــــــة عـــــــــــلـــــــــــي ال مــــــــ�ــــــــش

طـــــــــــــــــــــــــــــــارق خــــــــــــــــالــــــــــــــــد مـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــل حــــــــــراحــــــــــ�ــــــــــشــــــــــة

ـــــــى عــــــايــــــ�ــــــس ا�ـــــــــشـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــل عــــــــــــــبــــــــــــــداهلل عـــــــيـــــــ�ـــــــش
ــــــــــــــم الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــالح ــــــــــــــعــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــا رعــــــــــــــــــــــــــــــــــد ن ديـــــــــــــــــــــن
�ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــالم حــــــــــــ�ــــــــــــشــــــــــــن �ــــــــــشــــــــــلــــــــــيــــــــــم عــــــــــــــبــــــــــــــداهلل
ــــــمــــــري« �ـــــشـــــمـــــيـــــح قـــــنـــــاديـــــلـــــو ــــــش �ــــــشــــــو�ــــــشــــــن »حمــــــــمــــــــد �
ـــــــــيـــــــــخ عــــــــــــــــــمــــــــــــــــــار حــــــــــــــــــربــــــــــــــــــي حمــــــــــــــمــــــــــــــد الـــــــــ�ـــــــــش
ــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو جـــــــــــــــــــــــــــــالل ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــش

ـــــــمـــــــان اخلـــــــــــــوالـــــــــــــدة ـــــــي ـــــــل ـــــــش �ــــــــــشــــــــــاجــــــــــدة حمـــــــــمـــــــــد �

عـــــــــــــــــــــــــــــــــواد عـــــــــــــــــــــــــــــــــودة فـــــــــــــــــــــــــــالح املــــــــــ�ــــــــــشــــــــــاقــــــــــبــــــــــة



كلية
اآلداب
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كلية اآلداب

الدكتور عبد البا�سط الزيود
عميد الكلية

د. م�سلح النجار
نائب العميد

د. �سادي نعامنة
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة
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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 والدار�سني يف �ستى فروع الآداب ، وتنمية هذه 
املعرفة ، وتوظيفها يف احلياة الإن�سانية مبا يعمل على الرتقاء بها وتهذيبها ، وامل�سي بها نحو مدارج الإبداع .

وت�سم الكلية يف ثناياها هذا العام الدرا�سي 2014/2013 الأق�سام التالية:
ق�سم اللغة العربية واآدابها .

ق�سم اللغة الإجنليزية واآدابها .
ق�سم العلوم الإن�سانية والجتماعية .

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

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية : 
* البكالوريو�س:

متنح الكلية درجة البكالوريو�ص، وذلك بواقع 132 �ساعة معتمدة، يف اأربعة تخ�س�سات هي :
- اللغة العربية واآدابها .

- اللغة الإجنليزية واآدابها .
- العالقات الدولية والدرا�سات ال�سرتاتيجية الذي يطرحه ق�سم العلوم الإن�سانية والجتماعية 

- الأدب والدرا�سات الثقافية الذي يطرحه ق�سم اللغة الإجنليزية واآدابها . 
* املاج�ستري:

- مينح ق�سم اللغة العربية درجة املاج�ستري يف تخ�س�سي :
اللغويات: م�سار الر�سالة.

الأدب و النقد : م�سار الر�سالة .
وذلك بواقع 33 �ساعة معتمدة .

 - مينح ق�سم العلوم الإن�سانية والجتماعية درجة املاج�ستري يف تخ�س�ص:  »درا�سات ال�سالم والنزاعات« بالتعاون مع جامعة )ال�سالم( التابعة لالأمم املتحدة
    وذلك بواقع 33 �ساعة معتمدة . 

- مينح ق�سم اللغة الجنليزية واآدابها درجة املاج�ستري :  يف اللغة الجنليزية يف م�سار الر�سالة وتخ�س�سات ) الدب ، اللغويات ، الرتجمة ( وذلك بواقع 
   )33( �ساعة معتمدة .

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

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

- اإعداد املتخ�س�سني للعمل يف موؤ�س�سات الدولة ودوائرها والإ�سهام فيما حتتاجه الدولة واملجتمع من درا�سات وبحوث . 
- املحافظة على اللغة العربية لغة القراآن املجيد ، وتثبيت اأركانها وتو�سيع البحث فيها. 

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

املعارف العلمية والعملية عن طريق الربامج املتعددة . 

الكادر األكاديمي واإلداري : 
بلغ اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكلية )56( ع�سواً من خمتلف الرتب الأكادميية . وبلغ عدد اأع�ساء الهيئة الإدارية )11( اإدارياً . 

طلبة الكلية : 
يبلغ عدد الطلبة يف الكلية خالل العام اجلامعي 2015/2014 )2152( طالباً وطالبة يف مرحلتي البكالوريو�ص واملاج�ستري . فيما بلغ عدد اخلريجني 

فيها )3597( يف مرحلتي البكالوريو�ص واملاج�ستري . 

تميز الكلية : 
ح�سول عدد من اأع�ساء الهيئة التدري�سية على جوائز دولية من هيئات ومنظمات عاملية وم�ساركة عدد كبري من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جلان 
وجمال�ص عاملية تعنى بالتميز الثقايف والأدبي والعلمي على امل�ستوى الوطني والدويل ، كما ان لهم م�ساركات يف املوؤمترات الدولية والإقليمية . وبع�سهم 

لديه اإ�سدارات اإبداعية يف جمال ال�سعر والق�سة والرواية واأعمال النقد الأدبي . 
كما تتميز الكلية بوجود خمتربات اللغات املحو�سبة ، وهي جمهزة بكل ما يلزم من اأجهزة لإجناح مهارات التوا�سل اللغوي . كما متيزت الكلية هذا العام 
بانفتاحها على املجتمع املحلي من خالل الن�ساطات التطوعية ، ومنها اليوم التطوعي الأول للجامعة الها�سمية يف قرية �سروت بتاريخ 2011/11/30م 

. ومتيزت كذلك بطرح خطط جديدة لتخ�س�سات الداب تواكب اأحدث الروؤى يف جمالت العلوم الإن�سانية والجتماعية واللغات . 

تطلعات الكلية المستقبلية : 
الهتمام بالدرا�سات التطبيقية يف جمال العلوم الإن�سانية والجتماعية ، ومن ذلك علم اللغة التطبيقي والل�سانيات احلا�سوبية وغريها . 

التو�سع يف خدمة املجتمع من خالل املجالت التي تندرج يف اإطار العلوم الإن�سانية والجتماعية . 
طرح برنامج املاج�ستري يف اللغة الإجنليزية وادابها وقد متت املوافقة عليه موؤخراً . 

طرح برنامج الدكتوراه يف اللغة العربية واآدابها ، وقد قدمت ت�سورات الربنامج لإدارة اجلامعة . 
احل�سول على العتماد اخلا�ص للتخ�س�سات التي تطرحها كلية الآداب . 

عقد التفاقيات مع الدول الإ�سالمية التي يرغب اأبناوؤها يف درا�سة اللغة العربية . 
اإيفاد عدد من املبعوثني اإلى جامعات عريقة للح�سول على درجة الدكتوراه لرفد اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكلية . 
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كلية اآلداب

جمل�ص الكلية

الداريون

د. عبد البا�سط الزيود 
اأ.د. ثناء عيا�ص 
د. م�سلح النجار

د. يحيى العلي
د.  عالء خراب�سة
د.  �سادي نعامنة

د.  عي�سى برهومة
د.  غيداء بلتاجي 

د. طارق الأ�سعد

حمداهلل الرحيميه 
نهى اخلزاعله 
 مرام هديبات
خلود �سقريات

لرا عمرو
اميان اجلندي
منال عنطبيل
ن�ساأت الدلبيح

�سهى اخلوالدة
قا�سم تركمان

مميز حامت
�سهم الطراونة 
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قسم اللغة العربية وآدابها

اأ.د. حممد ابراهيم حور 
اأ�شتاذ

اأ. د. حممود اأبو اخلري 
اأ�شتاذ

اأ .د. عبد الكرمي جماهد 
اأ�شتاذ

اأ. د. اميان حممد اأمني الكيالين
اأ�شتاذ

اأ. د. م�سطفى عليان 
اأ�شتاذ

د. ليلى العمري 
اأ�شتاذ م�شارك

اأ. د. ثناء عيا�ص 
رئي�س الق�شم / اأ�شتاذ
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قسم اللغة العربية وآدابها

اأ.د. اآمنة �سالح الزعبي 
اأ�شتاذ

د. حممد اخلاليلة 
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد البا�سط الزيود 
اأ�شتاذ م�شارك

د. زهري عبيدات 
اأ�شتاذ م�شارك

د. منري تي�سري �سطناوي 
اأ�شتاذ م�شارك

د. م�سلح عبد الفتاح النجار 
اأ�شتاذ م�شارك

د. نا�سر �سبانة
اأ�شتاذ م�شارك

اأ.د. ثناء جناتي عيا�ص 
اأ�شتاذ

د. علي م�سطفى ع�سا
اأ�شتاذ م�شارك
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قسم اللغة العربية وآدابها

د. عي�سى برهومة 
اأ�شتاذ م�شارك

د. يو�سف حممود عليمات 
اأ�شتاذ م�شارك

د. حممود اأحمد احللحويل 
اأ�شتاذ م�شارك

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

د. رائدة حممود اخوزهية 
ا�شتاذ م�شاعد 

د. عمر عبداهلل احمد �سحادة 
اأ�شتاذ م�شارك

د. فاطمة ح�سن ال�سراحنة 
مدر�س
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حمزه حمدان حممد الغيالنيا�سراء حت�سني عمر �سمره حال حمدان عبداحلفيظ املهريات

نارمني جمدي عبا�ص هديب ليلى ابراهيم م�سطفى الرفاعي

قسم اللغة العربية وآدابها

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

خريجو الف�صل الأول 2014/2013

اري������������ج ن�����������س�����ال ������س�����ال�����ح دغ����م���������ص
ا������س�����راء حم����م����ود حم���م���د ال���رف���اع���ي
امي�������ان ����س���ام���ي حم���م���د اب������و خ��ج��ي��ل
ب��ي��ان ع��ب��د احل��ك��ي��م ت��وف��ي��ق ع��ب��د اهلل
ج���م���ي���ل���ة ن���������وري اح�����م�����د ا����س���م���اع���ي���ل
ح��������ن��������ني اك������������������رم ع��������ب��������د ق����ن����ي���������ص
خ�������ت�������ام �������س������ال������ح حم������م������د ال������غ������ول
خ�������ل�������ود خ�������ال�������د حم������م������د ال������رق������ب

دع����اء حم��م��د حم��م��ود ع��ب��د ال��رح��م��ن
 دع����������اء حم�����م�����ود م���������س����ع����ود ع���ي���ا����ص
رائ������دة اب���راه���ي���م م��ن�����س��ور امل��ن��ا���س��رة
ر��������س�������ا ج�����م�����ع�����ة ع������ل������ي اب���������وج���������ودة
ره���������ام م�����اج�����د حم����م����د اب�������و زي����ت����ون
حم���م���د ل����ط����ف����ي  ع�����������س�����ام  روزان 
قفي�سة حممد  ال��دي��ن«  »زي���ن  عائ�سة 
عبد احلفيظ با�سم عبد احلميد الثوابية

ف���������رح �����س����م����ي����ح ح�����م�����د ال�������س���م���اي���ل���ة
قا�سم حممد »قا�سم عبدالرحمن« �ستيوي
م��ي�����ص حم��م��د ع��ب��د ال��رح��ي��م ال��ن��ادى
ن�����������س�����ري�����ن ط��������ه حم������م������د ال����ف����ق����ي����ة
ن�������ور ان���������ور ن�������ور ال�����دي�����ن ال���ق���ا����س���ي
ه�����ب�����ة حم�������م�������ود حم�����م�����د ������س�����ح�����ادة
ال����ع����ي����ا�����ص م���������س����ل����م  حم�����م�����د  والء 
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ا�سراء خالد احمد عامر

الء حممد عبد الرحمن اخلطيب 

الء عبد البا�سط حممد اخلطاب 

اماين علي �سامله ا�سعد

ا�سراء زياد حممد ادري�ص

الء حممد عبد اهلل يو�سف

الء غ�سان عبد الوهاب عبد اهلل

امرية منري ابراهيم م�سطفى

قسم اللغة العربية وآدابها

خريجو الف�صل الأول 2014/2013

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

اب��ت�����س��ام ع��ب��د اهلل ح�����س��ني ال���زواه���ره 
اح�����م�����د حم����م����د اح�����م�����د امل���ب���ي�������س���ني 
اخ����ال�����ص ح����م����دان م��������رزوق ال���رق���ب
ع����ل����ي����م����ات ح�������م�������اد  خ�����ل�����ي�����ف  اآلء 
ال���ف���ق���ي���ه اب������راه������ي������م  غ������ال������ب  الء 
ان�������وار اح���م���د ع���ب���د ال����ك����رمي ح��ب��و���ص
ان�����������وار ه���������زاع ق����ب����ال����ن ال����ع����ظ����ام����ات
اي���������������������ات ح�����������������امت ع���������ل���������ي ج�����ع�����ف�����ر
م�سطفى م�����س��ط��ف��ى  ا����س���ام���ه  امي�����ان 
اي��ن��ا���ص حم��م��د اب��راه��ي��م اب���و جريبان
اي�����������ه اح�������م�������د حم������م������د ال������ري������اح������ي

مت��ا���س��ر حم��م��د ع��ب��دامل��ط��ل��ب ���س��ب��اح
ح����م����زة روي���������س����ان ع��������ودة م�����س��اق��ب��ة
دع��������������اء ه�����������اين ح�������ام�������د ال������ع������ي������اده
رق��������ي��������ه ������س�����م�����ري حم������م������د ا�����س����ع����د
رن������������ا حم��������م��������ود اح��������م��������د ج�����ربي�����ن
ره��������ام م����و�����س����ى ي����و�����س����ف ال���ب���وري���ن���ي
�������س������اره ف�����ري�����د ����س���ل���م���ان ال�������س���ف���دي
�سعيد  اب��و  عبداملجيد  �سربي  �سفيان 
�����س����ن����د�����ص �����س����ف����ي����ان حم����م����د خ��ل��ي��ل

في�سل �سيف اهلل عبد الكرمي ال�سريقي 
ل����ي����ايل ع��������ارف م����������رزوق ال���ع���ل���ي���م���ات

ل���ي���ن���ا حم���م���د ع���ب���داحل���م���ي���د ع���و����ص
اح��������م��������د ع�����وي�����������س�����ة ال�����رب�����ي�����ح�����ات
حم����م����د اح�����م�����د ع����ي����د ال����ر�����س����اوي����ن
م�����ع�����اذ اح�����م�����د ي����ع����ق����وب ال�������س���م���ادي
جن������������ود ري���������ا����������ص حم������م������د ق���������داح
 ن����������ورا اح�����م�����د م�������س���ط���ف���ى ق�������س���وع
ه��������������دى ي�������و��������س�������ف ح��������������رب ح�������رب
ه���������س����ام حم����م����د ����س���ل���ي���م امل�������س���اع���ف���ه
ال��������������وزان �������س������امل������ه  ي������و�������س������ف  ولء 
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امريه احمد �سالح عبد الغني

برائه حممود يو�سف ابوال�سيخ

حمزة ح�سني علي قطيفان

رزان ماهر عبد ابو معيل�ص

اميان �سامي ح�سني عابدي

براءه وليد هاين دعجان

رانيا �سمري عبد الروؤوف عمر

روان حممد عبد املح�سن اخلاليله 

انوار �سميح حممد عبد املالك

براءه منري م�سطفى عبد الرحمن 

دعاء حممد جمعه ابو خ�سره

روان عي�سى فهد حداد

ايه عمر �سوكت احلاج يو�سف

بيان علي حممود احمد

ربى ريا�ص فايز ح�سن

روان ه�سام �سليمان ال�سطرات

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

قسم اللغة العربية وآدابها
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زكيه ابراهيم عرفات خطاب

�سريين خالد عادل احمد

عائ�سة مو�سى م�سطفى القرع

فرح اكرم احمد ال�سو�ص

�سحر عدنان عادل عثمان

�سيماء هاين عزت ال مرعي

فاطمه جمال يو�سف �سليم

ليث �سعيد ها�سم الرواجفة

�ساره حممد عبد املعطي اخلماي�سه

�سيماء مرزق احمد ابو�سعليك

علياء حممود �سعيد حموده

كليما حممد جميل ابو �سفيه 

�سهام عبد حممد ابو الوفاء

�سفاء فريد حممد ال�سفدي

فاطمه جميل حممد القي�سي

لينا حممد خدام دعا�ص

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

قسم اللغة العربية وآدابها
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جمد ال�سالم خالد حممد النجار

مرام قا�سم حممد امني الق�ساه

مالك ح�سن حممد حميدان

نور ماجد عبد املجيد �سمره

حم�سن عمر جميل حم�سن

مروه حممود عو�ص ابو زينه

مها فرحان حممد كنعان

هيا حممد عبد الكرمي احلليقي 

جمدولني م�سطفى من�سور الوهر 

مرام مروان عي�سى العابد 

منى �سبحي �سليم ال�سعاده

هيا احمد ا�سماعيل ال�سمايله

حممد عارف يو�سف زربا

م�سطفى امني �سيف ابو �سيف

مي�ساء عامر عمر غنام

هيا حممد عبد الكرمي اخلاليله

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

قسم اللغة العربية وآدابها
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يا�سمني م�سطفى عثمان ابو حالوهوفاء عنان فايق �سقره

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

اج�������������م�������������ائ�������������ي�������������ن�������������وف حم�������م�������د
اري���������ج اح�����م�����د حم����م����د ع����ب����د ال���غ���ن���ي
ا���������س��������راء ح���������س����ني ع�����������واد زري������ق������ات
اأ����س���م���اء ح���م���اد ح�����س��ن اأب��و���س��ع��ي��ل��ي��ك
ا���س��ي��ل ع��ب��د اجل���ب���ار حم��م��د حم��م��ود 
ام�������������اين اح�������م�������د ح�����������س�����ن غ����ي����ظ����ان

امل�ساقبة  حم��م��د  ع��ب��دال��ك��رمي  اجن����ود 
ان�������������ص ع�����م�����ر م�������ن�������اور ال�������س���وف���ي���ني
اي��������ات حم����م����د اح����م����د اب�������و ه����وي����دي

ع����و�����ص اهلل حم���م���د ح�����س��ني  امي�������ان 
امي��������ان ف���ي���ا����ص ت���وف���ي���ق اب������و ع�����ودة
اي��ن��ا���ص م�����س��ط��ف��ى اح��م��د احل��ث��ن��اوى
اي����������ه ن������������زار اح������م������د ب�����ن�����ي ع���ي�������س���ى
ت������ق������وى �����س����ي����د �����س����ع����ي����د ال�������س���غ���ري

ث������روت اب����راه����ي����م ح���ام���د ال�����زواه�����ره
ث�������ن�������اء ع������ل������ي اح�������م�������د ال������ر�������س������دان
ج���م���ي���ل ف���ي�������س���ل ج���م���ي���ل ال���ب���ل���ع���و����ص
م��ن�����س��ور داود  احل���ك���ي���م  ع���ب���د  دال����ي����ا 
دمي������������ا ب������ك������ر ي������ون�������������ص امل�����ق�����و������س�����ي
رن�����������ا ع�����������وين ام�����������ني اب�����������و ع���ي�������س���ه
ال���ن�������س���ا����س���ره راج��������ح  زي��������اد  روزان 
رمي����������ا حم�������م�������ود اح�������م�������د ال�������زي�������ود
رينيه عر�سان عبد احلليم عثمان ال�سعدي
�ساجده عبد الرحمن �سليم ابو م�ساعد
����س���م���اح ���س��ف��ي��ق ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف غ����زال 
�����س����م����ر حم����م����د �����س����ل����ي����م����ان م�����س��ل��ح
�����س����ذى اب�����راه�����ي�����م ع����ل����ي ال����ب����داري����ن
������س�����ف�����اء حم�������م�������ود ه�������������زاع �����س����رق����ي

ف���اط���م���ه حم���م���د حم����م����ود ال��ك��ري��ت��ي
م���������ازن م�������س���ط���ف���ى ح�������س���ن اب�����ودي�����ه
حم��م��د اح���م���د ع��ب��د ال�������رزاق ال���دق���اق 
حم�����م�����د ع�����ي�����د حم�����م�����د ال����دب����اي����ب����ه
حم���م���د ن���ع���م���ان حم����م����ود اب������و ع���ي���اد
م�����������رام ع�����ل�����ي م�����و������س�����ى ال��������زواه��������رة
ن�����������ور اح�������م�������د م�����ف�����ل�����ح اخل�����الي�����ل�����ه
ه����ن����ادي حم���م���د ي���و����س���ف ع���ب���دال���ق���ادر
ه����������ي����������ا ن������������اج������������ح حم����������م����������د من�����ر
ح�����������ردان �����س����ع����ي����د  ع�������������س������ام  ولء 
ي���ا����س���م���ني م���ط���ل���ق ����س���ري���ت���ح ا����س���ع���د

قسم اللغة العربية وآدابها
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ا�سيل امين احمد عاي�ص

رنا ح�سان عبد املح�سن ال�سالج

امل حممد يو�سف ال�سي�ساين 

ليث حممود احمد الزواهرة

افنان ب�سام فتح اهلل ح�سن ابو حمدان 

فاطمه حممد علي ب�سارات

هبه ماجد حمي�سن املحي�سنهبه ماجد بكر ال�سوامله

رحمه نزال �سياح امل�ساعيد

م�سطفى حممد �سعود الغدير

قسم اللغة العربية وآدابها

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2014/2013

اخل������ال������دى ي�����ع�����ق�����وب  حم�����م�����د  الء 
امي�����������ان ع�����������س�����ام ي�����و������س�����ف اح���م���ي���د
احل���اج دار  م�سطفى  حم��م��د  ج��م��ي��ل��ه 
ح������رب������ي ع���������وين حم������م������ود امل����غ����رب����ي

دع�����اء ول���ي���د م�����س��ط��ف��ى ال�����س��واف��ط��ه 

ال����ع����م����و�����ص ع�����ل�����ي  اح������م������د  روزان 
زي���������ن���������ه خ���������ال���������د ��������س�������اك�������ر ب������دي������ر

����س���ه���ام اح���م���د احل������اج ���س��ل��ي��م��ان اب��ورم��ي�����ص 

����س���ري���ف اده���ي���ب�������ص ����س���ري���ق���ي ال����ع����ومي����رات

حم�������������س������ن ح�������������س������ن ن����������������زال اخل�������زاع�������ل�������ة

زور  اب����������و  م�����و������س�����ى  ������س�����ال�����ح  ي�����ا������س�����م�����ني 

ي����و�����س����ف ع����ب����دال����ك����رمي اح����م����د ال������زواه������رة
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حممد علي حطاب جنادة �سجى ح�سني ح�سن ابو عبدون  �سفاء حممد عبد حمام 

قسم اللغة العربية وآدابها

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

ب�������س���ب���و����ص ع����ل����ي  اهلل  ع����ب����د  ال������ه������ام 
روان ع��ب��د امل��ج��ي��د حم��م��د اب���و ارم��ي��ل��ه
ري���������ه���������ام خ��������ال��������د ع������ل������ي اخل����ط����ي����ب
زاه�������������������ده اك����������������رم حم�������م�������د زي�������������اده
���س��ائ��د ���س��ل��ي��م ع��ب��د احل��م��ي��د ال���زواه���ره

ل���ط���ي���ف���ه م�������س���ل���م ع����ل����ي����ان ال���ط���ال����ص
مل������ا ه��������اين ع����ب����د ال�����ف�����ت�����اح ع����ب����د اهلل
حم���م���د ا����س���م���اع���ي���ل اح���م���د اب�����و دع��ي��ج
ن������������ور خ��������ال��������د ح�����������س�����ني ال�����ع�����الم�����ي
ال��ع��ب��دال��الت ع����ب����دال����رزاق  ع��ل��ي  ورود 
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قسم اللغة االنجليزية وآدابها

اأ . د. مروان عبيدات 
اأ�شتاذ

د. عالء اخلراب�سة 
اأ�شتاذ م�شارك 

اأ .د. ماجد القرعان 
اأ�شتاذ

د. �سادي نعامنة
رئي�س الق�شم /اأ�شتاذ م�شاعد 

د. نظمي ال�سلبي 
اأ�شتاذ م�شارك 

د. بكري العزام
اأ�شتاذ م�شارك 

د. فهد �سالمة
اأ�شتاذ م�شارك
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قسم اللغة االنجليزية وآدابها

د. كفاح العمري
اأ�شتاذ م�شاعد

د. ق�سي الذيبان
اأ�شتاذ م�شاعد

د. عبد اهلل جرادات
اأ�شتاذ م�شاعد

د. �سربي ال�سبول
اأ�شتاذ م�شارك

د. وائل زريق 
اأ�شتاذ م�شارك

د. مي�سون ابو جودة 
اأ�شتاذ م�شاعد

د. فاطمة مهيدات 
اأ�شتاذ م�شاعد

د. رجاء اخلليلي
اأ�شتاذ م�شارك

د. ح�سام املومني
اأ�شتاذ م�شاعد

د. هالة �سريتح
اأ�شتاذ م�شاعد
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لينا عدنان �سامل النجداويفاتن جالل جواد حماد

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

اح���������������������������������م���������������������������������د ح��������������������م��������������������اد
ا������س�����الم ����س���ع���ي���د حم���م���د ال���ط���ري���ف���ي
ا�����س����ي����ا ي����و�����س����ف م���ط���ل���ق اخل�����واط�����رة
امي�����ان ع��ب��د ال���ع���زي���ز ف��ه��ي��م ح��ن��ت��ويل
ب��ث��ي��ن��ة ع���ب���دال���ك���رمي ���س��ال��ح م��وم��ن��ي
ت�����غ�����ري�����د اح������م������د خ�����ل�����ف ال����ع����م����و�����ص
ج����ا�����س����م ع����ل����ي م���������داهلل ال�����ط�����راون�����ة

����س���الم ف������واز م�����س��ط��ف��ى ال�����س��ب��ي��ط��ي
ع��دي��ل��ة ع���ادل »حم��م��د ف�����س��ل« العقاد 
ع������ن������ود ������س�����ام�����ي ه�����������ادي ال����ع����ب����ا�����ص
حم���م���د جن���ي���ب ����س���ل���ي���م���ان ال���ف���ق���ي���ات
م�����������راد حم������م������ود ح�����م�����د امل����ن����ا�����س����ري 
م������������رمي راف��������������ع اح�������م�������د احل������م������ود
ن������ادي������ة اع������ق������اب م�������س���ط���ف���ى ك���ت���ان���ة

ن�������ارمي�������ان اده����������م ف����ن����اط����ل ال����زب����ن
جن���������اة ي�����و������س�����ف ������س�����امل�����ة امل�������دادح�������ة
ه����دي����ل ع���ب���د ال���������رزاق ل���ط���ف���ي ج��اب��ر
ع���و����ص  حم����م����د  ا�����س����م����اع����ي����ل  وداد 
ال���ب�������س���ي���ل���ي  ح���������س����ن  ج������ه������اد  ولء 
ي���ا����س���م���ني ف���ت���ح���ي ك����اي����د احل�����س��اي��ك��ة
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الهام زيد يو�سف هندي

ذكريات حممد ح�سني ال�سلع

رميا »حممد خري« �سالح ابو الرب

عروب ح�سام اني�ص ربابعة

حليمة عدنان علي ابو جحي�سة

رهف با�سم �سفيق احللوح

�سماء ا�سامة حممد العزه

امريه حممد مو�سى املحارمة

رزان فالح حممد املومني

�سل�سبيال علي �سالح ابو ال�سكر

دميا حممود يو�سف ال�سالح

روان اكرم عطااهلل ابو دية

�سماح معن خالد ابو هالل

مرام حممود علي ابو جابر مرمي �سعدي حلمي اخلف�صمرام احمد عطية ابورا�سد

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

خريجو الف�صل الأول 2014/2013
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قسم اللغة االنجليزية وآدابها

خريجو الف�صل الأول 2014/2013

ا�������س������راء اح����م����د حم����م����ود ح���م���ي���دات
ا������س�����م�����اء ع������اي������د ف������ال������ح امل�������س���اق���ب���ة
ن������وف������ل ح�������������س������ني  اح���������م���������د  الء 
الء »حممد ايوب« عبد الغني ال�سريف
اي����������ات �����س����ع����د ح����م����ي����دي امل�������س���اق���ب���ه
ال�ساوي�ص العزيز  عبد  ح�سني  امي���ان 
ب���ث���ي���ن���ة ن�������س���ر ع����ي����د اب�������و ����س���رح���ان
ح������ن������ان اب�������راه�������ي�������م اح������م������د ح�������داد
ح��ن��ني ع��ن��ان »اح��م��د ���س��ل��ي��م« اب��راه��ي��م
ح���ن���ني غ����ال����ب اب����راه����ي����م ال����ب����ي����ادرة
دع�����������اء م������اه������ر ا�����س����م����اع����ي����ل ن����اج����ي
رب����������ى ������س�����ال�����ح �����س����ع����ي����د اخل����ط����ي����ب

روان عايد »�سريف عبد اخلالق« �سدقة
رميا حممد »عبد الرزاق احمد« من�سور
�����س����رار اب��������و  داوود  ك�����م�����ال  ����س���م���ي���ة 

�����س����ذى ت��ي�����س��ري ح�����س��ن��ي اب������و ����س���رور 
ع���������ادل اي���������وب اب�����راه�����ي�����م اب�������و ع��ل��ي
ع������ب������ري حم������م������د ��������س�������امل ال�����ب�����ل�����وي

ع���ز ال���دي���ن حم��م��د ت��وف��ي��ق ال��ك��ي��الين 
ال���ن���ع���ي���م���ي ح�������س���ني  اهلل  ع����ب����د  ع������ال 
احل���������اج ع������ل������ي  اهلل  ع������ط������ا  ع������������الء 
ع����ل����ي����ا ا�����س����ح����ق م�������س���ط���ف���ى اجل���م���ل
غ���ف���ران م�����س��ل��م ا���س��م��اع��ي��ل ال�����س��واب��ك��ة
ف�������ات�������ن اح�������م�������د ظ�������اه�������ر ال�����ع�����ن�����زي

ف������ات������ن ع�������ب�������داهلل ح������م������ود حم�������ارب
ف���اط���م���ة ن��������ادر اب����راه����ي����م ال�������س���ري���ف
ل����ب����ن����ى ح�����������س�����ان ب���������س����ري احل�����اي�����ك
م�����وؤي�����د ع���ي�������س���ى حم����م����د اخل�����ال�����دي
ال���ع���ن���زي دل���������وم  اهلل  ع����ب����د  م�����دل�����ني 
م������الك حم����م����ود ����س���ل���م���ان ال��ع��م��و���ص
م����ي���������ص ع���������س����ام �����س����دق����ي ح����م����دان
ال�����ط�����وي�����ل اح�������م�������د  داود  ن��������������داء 
ه��ب��ة ع��ب��د امل���ول���ى ع��ب��د اهلل امل��وم��ن��ي
ه���������������دى ع����������اي����������د ع��������ل��������ي ع�����ب�����ا������ص
ال�سي�ساين  م�سلم  اب���و  حم��م��د  ه��دي��ة 
ه������دي������ل اح������م������د حم�����م�����د رم���������س����ان 

هديل حافظ �سبحي الكيالين
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ابتهال حممد خلف ال�سوان

ا�سراء حممد �سلمان املعاريف 

العنود عبد اهلل �ساري الزبن

اميان �سميح عبد الهادي عبد الهادي

ا�سراء عماد م�سطفى خطاطبة

ا�سيل علي ح�سن تكروري

لهام نا�سر حممود ابو جرادة

براءه من�سور حميدان الدبوبي

احمد �سمري �سريف �ستيوي

ا�سالم احمد حممود �سربة

الهام حممد علي الرفاعي

اميان عبد اهلل ا�سماعيل ال�سيحان

ا�سراء فالح ابنية الربطة 

ا�سيل »حممد عماد« غالب حموده 

اماين بركات عبد الفتاح ال�سو�ص

بيان جرب حممود عابد

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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بيان �سادق حممد حرزاهلل

متارا خالد عايد الريالت

حنان علي يون�ص ع�سايرة

دعاء �سهيل عبداهلل عالن

ت�سنيم علي يو�سف املطارنة

جميلة جمعة حممود حلمي فنون 

حنني ع�سام فريد الزيود

راية جنيب غالب البلعو�ص

ت�سنيم با�سم عبد الفتاح عبدالكرمي جنام

جفان عبد اهلل حممد ابو تينة

حنني عدنان احمد النجار 

دينا تي�سري حممود احميد

تغريد ها�سم فالح اخلاليلة

حلى فريد ح�سني احلروب

حنني يو�سف عبد العزيز ابو اخلري 

روان ابراهيم حممد الرفاعي

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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روان جمال رم�سان غايل

رمي خالد مو�سى ع�سفور

�سماح رفيق جربيل الكركي

�سفاء ح�سن يو�سف �سحادة

روان ماجد عبد الرحيم ابو عطية

�سارة �سبحي جميل نوفل

�سهى تي�سري علي ابو لوي

عائ�سة عدنان خ�سر النوباين 

روان عو�ص حممود �سامل

رميا ا�ستيان �ستيوي البوات

�سهام فالح �سامل الطال�ص

�سفاء حممد عليان ابو �سعيليك 

رو�سة وليد حممد اأبو بكر

�سارة حممد ح�سن ال�سمادي

�سوزان جمال عبدال�سميع �سالح 

عال خليل حممود اخلطاب

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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علياء �سليمان احمد ابو ناجع 

مرح هيثم عبدال�سامل املبي�سني

مهند ح�سن عبد النبي البيبي

هيا عبد اهلل حممد عبد اهلل

جمد حممد علي ن�سر اهلل

معتز نبيل غازي الاليف

مي ا�سامة كامل عودة

يا�سمني احمد عزت الك�سواين 

فاطمة حممد خليل هوجي

مروة منري عثمان �سالح

مهند ح�سني حممد اجلبور

ولء طالل نظمي �سعد

مرام ربحي توفيق غزاوي

مالك �سفيان حممود ال�سقري

نور ح�سن حممد كنعان

يا�سمني �سهيل حممد جمعة 

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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يزن فايز حممود ابرا�ص

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

اح�������م�������د ع��������������ادل حم������م������د ي����و�����س����ف
ال�����رب�����ع ال  اح������م������د  ن������اي������ف  اح������م������د 

ا�سماء عبد الوهاب عبد العزيز امل�سري 
ا��������س�������م�������اء ه�����������اين ع������ل������ي امل�����وم�����ن�����ي
ح���������س����ني اح����������م����������د  ع��������ل��������ي  الء 
اهلل ج��������اد  اب�����راه�����ي�����م  ن����ا�����س����ر  الء 
ام��������اين ه���������س����ام حم����م����د ب����ن����ي ع�����ودة
ق�������ري�������ع داود  ع���������ل���������ي  اي����������������������ات 
ب���ي���ان ���س��ي��ف اهلل ���س��ل��ي��م��ان امل��راع��ب��ة
ح�����������س�����ن ع������ل������ي را����������س���������د ال��������زي��������ود
دع����������اء حت���������س����ني حم�����م�����ود ����س���ن���ون���و
دع������اء ع���ب���دال���ك���رمي حم���م���د امل�����س��ري 

اخل����الي����ل����ة اهلل  ع����ب����د  ان����������ور  دمي��������ا 
دي����������ن����������ا ب����������ال����������ل ف�������������������وزي ع����ن����ب����ة
ره���������ام ب���������س����ام حم����م����د اب��������و زي����ت����ون
زك��������ري��������ا حم�����م�����د ي�����و������س�����ف خ�������س���ر
����س���ريي���ن ا���س��م��اع��ي��ل ح�����س��ني دع���و����ص
������س�����ه�����د ������س�����ن�����ان ������س�����ع�����ود ال�����ف�����ت�����وح 
ع����ب����داهلل حم���م���د ع���ب���د اهلل ال��ق��ي�����س��ي
ع������دن������ان ك�����اي�����د ي����و�����س����ف ق����رع����و�����ص
ع�����ري�����ب را�������س������م ن���������س����ار اب��������و ري������دة

ف���ات���ن ���س��ل��ي��م ع���ب���دال���رح���م���ن ع��و���ص 
ف������ري������ال اح�����م�����د ب�����ك�����ري ج����رج����ن����ازة
ل���ب���ن���ى ي���و����س���ف ع����ب����دال����واح����د خ�����س��ر

ل������ي������ن������ا ع���������ام���������د حم�������م�������د ع������ام������ر
م��������رام اح����م����د ����س���ل���ي���م���ان ال��ب�����س��ي�����ص
م���������رمي م�����������ازن ع���������زت ال����ع����ط����ع����وط
م�����������ي خ�������������س������ر ي�������و��������س�������ف حم����م����د
ن�����ادي�����ن اح����م����د حم����م����ود ال�����زواه�����رة
ن�������ورا ا����س���م���اع���ي���ل ن���ظ���م���ي ال���ق���ا����س���ي
ال���ن���اط���ور ح�������س���ني  ع���ب���د اهلل  ه����ال����ة 
ه���ي���ا ح��������ازم م�������س���ط���ف���ى اب������و ج���ب���ارة
و������س�����ن ج�����م�����ال ����س���ل���ي���م���ان ال����ل����وام����ا
وع�������د م�������س���ل���ح ������س�����امل ال���������س����راي����رة
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ا�سيل خالد حممد ح�سني

روان حممد حممود ملحم

وفاء با�سم ح�سني احل�سني 

اميان عبد النبي الع�سري �سالح

كوثر عبد الرووف عارف الع�سران 

الء ح�سن حممد عمريات

فرح جمال دخل اهلل الدويري

ايه فايز زكي احل�سن

مرمي اكرت ح�سني عبدال�سمد 

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2014/2013

ا��������س�������راء ر�������س������دي حم����م����د ����س���دق���ة
ا�����س����ي����ل ع�����اط�����ف ق����ا�����س����م ال���ه���ن���ان���ده
حم��ف��وظ اب�����و  حم����م����ود  ج����م����ال  الء 
امي���������������ان م��������ن��������ذر ع������ل������ي ط�����وال�����ب�����ة
ب�����راءه حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان ع��ب��د ال����رزاق

ح���ن���ني ع���ب���د احل���ك���ي���م ح�������س���ن ا���س��ع��د 
خ��������ال��������د حم������م������د ح�����������س�����ن ب�����ل�����وط

ال������س�����ع�����د ليف  اهلل  ع������ط������ا  دمي�����������ا 
راأف���������ت ف�����را������ص ح�������س���ني ال�������س���م���ادي 
رح�����ي�����ق حم����م����د ع����ل����ي ال���������س����م����ادى 
رن�����������دة حم������م������ود حم�����م�����د اب���������و ب���ك���ر
العنزي  حممد  ب��ن  ر�سيد  ب��ن  �سلطان 
خليل  عبدالهادي  ال��دي��ن  خ��ري  �سذى 
ف����������������ريا ه����������������اين ط�������ع�������م�������ة ب������������واب

ك����ات����ري����ن ج�������ودت ع����ي����ادة ال��ب��ق��اع��ني 
مل������ي������اء م���������س����ع����د ع����ط����ي����ة ف�����ت�����ح اهلل
ه������ب������ه ب�������������س������ار ر����������س���������دي �����س����دي����د
ه���ي���ا ع���ب���د ال���رح���ي���م ح���اف���ظ ع��ث��م��ان
ال���ع���دارب���ه ه���ي���ام ع���ب���د اهلل حم���م���ود 
وع����������د حم�����م�����د �����س����ل����ي����م����ان ك����ن����ع����ان 
����س���ال���ح اب�������و  ����س���ع���ي���د  ت���ي�������س���ري  ولء 
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ا�سراء »حممد عفيف« عاي�ص حب�ص 

ح�سني خليل حممد ابو ريا�ص

الء طاهر حممود �سوملي

�سجود عو�ص اهلل �سالمه الدهاب�سه 

ا�سراء نعيم حممود العي�سة

رنا وائل عطا الرحمي

وليد جميل نعيم ا�سماعيلمي�ص �سابر حممد �سربه هبه ح�سام عبد الرحمن الدهام�سه

امريه زياد عبد الرحمن الزواهره 

حممد خالد حممد ال�سمادى 

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

ال���������������ق���������������رع���������������ان ع���������������ل���������������ي  خ�������������ل�������������ي�������������ل  الء 
ال�����������ل�����������ح�����������ام حم��������������م��������������د  ���������������س��������������وق��������������ي  رزان 
����������س���������ف���������اء ع������������اط������������ف م���������������س�������ط�������ف�������ى اب�������وع�������ب�������ي�������د 
ع��������������م��������������ر ن�����������������اج�����������������ي وج�����������������ي�����������������ه م���������������س�������ط�������ف�������ى

ع�������ي���������������س�������ى اهلل  ع��������������ب��������������د  حم��������������م��������������د  ه��������������ب��������������ه 
ه��������������دي��������������ه خ�������������������س���������ر ������������س�����������ام�����������ي ال��������ع��������ب��������ا���������س��������ي

ه���������ي���������ا م������ن������ت�������������س������ر ع���������ب���������د ال����������رح����������م����������ن �������س������دي������د 
روا�����������������س����������������دة  ����������س���������ل���������ي���������م���������ان  ب�����������ا������������س�����������ل  ورود 
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قسم العلوم االنسانية واالجتماعية

م. خالد العلوان
محا�شر متفرغ 

م. مروان مقدادي
محا�شر متفرغ 

م. ي�سرى اخلاليلة
محا�شر متفرغ 

اأ.د. عدنان هياجنة 
اأ�شتاذ )اجازة تفرغ علمي(

اأ.د. حممد حمافظة
اأ�شتاذ

اأ. د. جمال ال�سلبي
اأ�شتاذ

د. يحيى العلي
اأ�شتاذ م�شارك

د. طارق الأ�سعد 
رئي�س الق�شم /اأ�شتاذ م�شارك

م. خالد ال�سرفات 
محا�شر متفرغ 

د. �سامي اخلازندار
اأ�شتاذ م�شارك 
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اريج عبد الرحمن توفيق جودةاحالم حممد احمد امل�ساندة

هذر فوؤاد عبد الرحمن احمدامل عبد الرحيم ن�سر اهلل ن�سر اهلل منال خالد رفيق عواد

ا�سراء وائل حممد فتحي دعا�ص اريج احمد حممد الكردي

قسم العلوم االنسانية واالجتماعية

تخ�ص�ص الأدب والدرا�صات الثقافية باللغة الجنليزية
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

ا����������س���������راء ا�������س������ام������ة خ�����������س�����ر م����ت����ويل
اي����ن����ا�����ص ر������س�����وان اح����م����د ال����ط����ه����راوي
اي������������ه ع��������و���������ص حم������م������د اأب������وح������ط������ب
ب������ي������ان ري�������ا��������ص �������س������امل اب���������و ����س���ف���ي���ة
ح�����س��ن��اء حم���م���د ح�����س��ن اب�����و ���س��ع��ي��ل��ي��ك
ح�����م�����زه ع���������ادل اب�����راه�����ي�����م اب�������و ج���ام���ع

رمي��������ا ن�����اي�����ف ا�����س����م����اع����ي����ل اخل������وال������دة
ل�����ي�����ل�����ي�����ان ال������ي������ا�������ص �������س������امل غ����ط����ا�����ص
حم����م����ود ح�������س���ن حم����م����ود ال���غ���ي�������س���ان
ن�����رم�����ني ع������دن������ان ع������ب������داهلل ال���ي���ح���ي���ى
ن���ع���م���ه امل��ع��ت�����س��م ب�����اهلل اح����م����د ال��ف��ق��ري

ا���������س��������م��������اء حم�������م�������د ا�������س������م������اع������ي������ل ط���������ه���������راوي
دان����������������ة حم�������م�������د ع�������ب�������د ال��������رح��������ي��������م �����س����ي���������س����ان
ل������ي������ن������ة خ���������ال���������د ع��������ب��������د ال���������رح���������م���������ن ������س�����م�����ان 
حم���������م���������د ي���������و����������س���������ف م�����������������س��������ع��������ود ج�������ام�������و��������ص

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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ان�ساف نا�سر �سليم ال�سويكي 

حنني نا�سر حممود احمد

�سل�سبيل عادل حممد فايز

مي�ساء زكريا م�سطفى عرابي

ت�سنيم معت�سم �سليمان ال�سمايلة 

روزانة ب�سيم نعيم الريحاين

عمر حممد عبد العزيز جفال

هيا ا�سماعيل حممد جرب

ايات يو�سف عبداهلل نا�سر

خولة خليل ا�سماعيل ابو �سندي

�سند�ص موفق �ساكت من�سور

نادية فتحي �سادق قاعود

حنان حممد عبد الرحيم اخل�سراوي 

رولى عبد الكرمي �سامل الهبارنة 

حممد غالب حممد العبد

قسم العلوم االنسانية واالجتماعية

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

اماين �سامل قبالن احلناحنة
ام�����ل ه����اي����ل ح�������س���ن ا���س��ف��ر
روان ا�سامة حممد اخلاليلة
مرينا لوي�س يو�سف خليل بلوط



99

قسم العلوم االنسانية واالجتماعية

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

هديل م�سطفى �سعيد ل�سوىاميان علي عيد الزيود روان احمد 

ن�سرين عي�سى عمر رجبالء ابراهيم طالب الن�سريات �سل�سبيل حممد عوده من�سور 

هديل يو�سف عبد الكرمي العرب

احل���ن���ي���ط���ي  �����س����ل����ي����م����ان  اح������م������د  روان 
ن�������رم�������ني ن�������������س������رى اح�������م�������د م����ن���������س����ور 
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�سهرزاد علي عبد الرحمن اخلزاعلة

قسم العلوم االنسانية واالجتماعية

تخ�ص�ص العالقات الدولية والدرا�صات ال�صرتاتيجية
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

اب��������������راه��������������ي��������������م حم�����������م�����������د م���������ف���������ل���������ح ال�������غ�������ب�������ني
�����������س����������خ����������ر اح��������������م��������������د ع������������ي������������د اجل���������ري���������ب���������ي���������ع
ف�����������������������������رح ع���������������م���������������ر حم���������������م���������������د ال�������������������زي�������������������وت
ق�������������������س���������ي حم�����������م�����������د خ���������ل���������ي���������ل ال���������ك���������ف���������اوي���������ن
و�������س������ام ال������دي������ن �����س����اح����ب حم����م����د ال����داغ���������س����ت����اين

ع�����������الءال�����������دي�����������ن ع������������������ارف ع���������اي���������د ال��������غ��������وي��������ري
ع������م������ر »حم��������م��������د ك���������ف���������اح« ه�������������س������ام ال�����ع�����ج�����ل�����وين 
ه������������������������دي������������������������ل ه�����������������������������������������������زاع ال����������������دع����������������ج����������������ه

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014
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�سالح امين لطفي النفيعي�سمر وليد ابراهيم ابوذياب �سند�ص رجا اهلل عوده اهلل ال�سمايله

ناديه حممود فرحان الردايدهعمر حممود �سليم اخلاليلة  حممد زياد خلف الطالفيح

عالء ح�سني طالق الهباهبة

دميه حممود حممد عبابنهبهاء �سامل كامل اجلريري احل�سان دينا يو�سف ابراهيم خليفهبيان ه�سام علي الرقاد

قسم العلوم االنسانية واالجتماعية

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

ام����اين حم��م��د ع��ب��د ال��ف��ت��اح عطيات
اي�������������اد �����س����م����ي����ح ع�����ل�����ي امل�����ح�����ادي�����ن
ح��������ن��������ان ي������ح������ي������ى اح��������م��������د رب����������اح
�����س����و�����س����ن ي�����ا������س�����ر خ���������س����ر اجل����م����ل
�����س����ه����م ه������اي������ل ح������ي������اة ال���������س����رح����ان
ع����اي����ده ع�����س��م��ت ���س��ي��د ع���ب���د امل����الك

ع�����������س�����اف ������س�����اه�����ر ج�����������زاع امل����ا�����س����ي
ع���������ال ب�������������س������ام حم��������م��������ود ي����ا�����س����ني
ع����ل����ي حم�������س���ن ح����ب����ا�����ص ال�������س���ب���ي���ل���ة
ل����ب����ن����ى ح���������س����ني حم�����م�����د ال����زع����ب����ي 
م���ن���ال ا���س��ع��د ع��ب��د ال����ق����ادر ع��ب��د اهلل 
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ب�سار حممد يا�سني عبيدات

جمدي ر�ساد حممد ياغي

عمر حممود نايف ال�سرع

و�سام حممد عبد اهلل املبارك

هيا يو�سف يون�ص الرتك متاب امين عبدالعزيز �سبانه 

رجاء طه �سيف اهلل دب�ص

حممد �سالح الدين عارف القا�سي

ماهر حممد �سالح ال�سبيله

وفاء ه�سام توفيق تايه

قسم العلوم االنسانية واالجتماعية

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

اجم�������د ع���������واد �����س����الم����ه امل����را�����س����ده
غ�����س��ان حم��م��د ���س��ت��ي��ان ال��ن�����س��راوي��ن 

ه�����ال�����ه ت���ي�������س���ري اح�����م�����د م�����س��ط��ف��ى 

ب������������راءه ع����ل����ي ع���ي�������س���ى احل�������س���ب���ان
العجارمه  حممد  اللطيف  عبد  بيان 
با�سيلي ال��ي��ك�����ص  فرن�سي�ص  ���س��ان��دي 

ف������������رح حم������م������د رم���������������س�������ان ب���ي���ن���و
حم�����م�����د ار�������س������ي������د ح�����م�����د ق����ب����الن
ن��������ور م����ن����ج����د حم�����م�����ود اب��������و ع���ل���وه 
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قسم العلوم اإلنسانية المساندة 

د. غيداء بلتاجي 
محا�شر متفرغ

م. عبداهلل �سامد الزواهرة 
محا�شر متفرغ 

م. حممد العك�ص 
محا�شر متفرغ 

يحيى العلي
رئي�س الق�شم

د. عمر بطاينة 
مدر�س

 د. عبداحلميد ابو �سيفي
محا�شر متفرغ 

ق�سم خدمي م�سوؤول عن تن�سيق متطلبات اجلامعة الختيارّية والإجبارّية يف جمالت العلوم الإن�سانّية والجتماعّية.
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خريجو الماجستير

ق�صم اللغة العربية واآدابها
تخ�ص�ص اللغة العربية واآدابها / اللغويات

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

اب������راه������ي������م �����س����ل����ي����م����ان ع�����ب�����درب�����ه اب��������و ���س��ع��ي��ل��ي��ك
م��������������ن��������������ال حم������������م������������د اح��������������م��������������د ج�������ب�������اع�������ت�������ة
ه���������������������س����������ام حم����������م����������د اب��������������راه��������������ي��������������م خ�����ل�����ي�����ل

����������س���������م���������ر ح�������������������س���������ن حم�������������م�������������ود اب���������������������و ل������ن
����������س���������ريي���������ن ب�������������������س���������ام ف��������������رح��������������ان ���������س��������م��������ارة

خ�������م�������ي���������������ص ه������������������اين ح��������������م��������������دان ال�����������������س��������الج

ج���ام���ع م��ع��ل��م ع��ب��دال��ك��رمي
خولة يو�سف حممد ابو ذياب

ع�������������������������دن�������������������������ان ف�����������������رح 

ف������ن������خ������ور ال�����������س�����دي�����ف�����ات
نهى حامد حممد ال�سمايل
ه���ن���اء ح�����س��ن حم���م���ود ق��دح

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

م�سطفى حممد حماد عنيزات

نيفني في�سل الع�سا�سف
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خريجو الماجستير

ق�صم اللغة العربية واآدابها
تخ�ص�ص اللغة العربية واآدابها / الأدب والنقد

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

اي���وب ع��ب��داحل��م��ي��د  م�����س��ط��ف��ى  اروى 
امي����������ان غ����������ازي حم����م����د اب����راه����ي����م
������س�����اب�����ر �����س����ل����ي����م اب����������و ����س���ع���ي���ل���ي���ك
�����س����ال����ح ح���������س����ني ع����ل����ي ال�����ب�����داري�����ن

ع������م������اد ع�����ب�����درب�����ه اب���������و ����س���ع���ي���ل���ي���ك
ف������داء ا����س���م���اع���ي���ل ح�����س��ني ال���ع���اي���دي
ال���ع���ت���ي���ب���ي ي�����و������س�����ف  ب�����������س�����ام  روؤى 

����������س���������ه���������ن���������از ر�������������������س������������������وان ع�����������ل�����������ي زي�����������ق�����������ات
ع��������ائ�����������������س��������ة غ�����������������������ازي حم���������م���������د اب���������راه���������ي���������م
ع������������������ل������������������ي حم������������������م������������������د اح����������������������م����������������������د ج���������رب

زي����������اد ع�����ب�����دال�����ك�����رمي ع����ب����دال����رح����م����ن ال�������زواه�������رة
������������س�����������ه�����������ام ع���������ط���������ي���������ة ح�����������م�����������د ال�����������������س��������ان��������ع
م���������ي�������������������ص »حم�������������م�������������د ام��������������������������ني« امل���������وم���������ن���������ي

�سامل ح�سني  م��اه��ر  ح�سني 
ل�������ب�������ن�������ى ع������ب������دال������ف������ت������اح 

حم���������������م���������������د �����������س����������ال����������ح

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

عبداهلل حممد ابو دهاك
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خريجو الماجستير

ق�صم العلوم الن�صانية والجتماعية
درا�صات ال�صالم والنزاعات

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

اح�������م�������د »حم�������م�������د ام�������������ني« ح��������م��������دان امل�����وم�����ن�����ي
خ������������ال������������د حم������������م������������ود �������������س������������امل ع��������ي��������ا���������س��������رة

اح��������������م��������������د ع������������م������������ر حم������������م������������د امل���������ع���������اي���������ط���������ة
ع���������������دن���������������ان حم�������������م�������������ود ع���������������ب���������������داهلل ب��������ري��������ة

�����������س����������ان����������دي ع���������ا����������س���������م م���������و����������س���������ى خ���������ورم���������ا

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

ح�سني جربيل الرفوع



كلية
االقتصاد 
والعلوم 
اإلدارية
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كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

الأ�شتاذ الدكتور نادر اأحمد ابو �شيخة
عميد الكلية

د.  عبدالغفور الزواهرة
 نائب العميد لل�ش�ؤون الأكادميية

د.  في�شل املا�شي
 نائب العميد لل�ش�ؤون الإدارية
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كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
النبذة:

اأن�شئت كلية القت�شاد والعلوم الإدارية عام 1995، وت�شم الأق�شام التالية:
القت�شاد، واملحا�شبة، واإدارة الأعمال، والعلوم املالية وامل�شرفية.

الدرجات العلمية التي تمنحها:
التالية:  التخ�ش�شات  يف  بنجاح  معتمدة  �شاعة   )132( الطالب  يجتاز  اأن  بعد  البكالوريو�س  درجة  الكلية  ومتنح 
)القت�شاد، القت�شاد املايل، املحا�شبة، املحا�شبة والقانون التجاري، اإدارة الأعمال، اإدارة الفنادق، نظم املعلومات الإدارية 
،العلوم املالية وامل�شرفية، اإدارة املخاطر والتاأمني ( كما متنح الكلية درجة املاج�شتري يف التخ�ش�شات التالية: )املحا�شبة 

والتمويل، اإدارة الأعمال/ اإنتاج وعمليات، ال�شتثمار والتمويل(.

الكادر األكاديمي واإلداري:
بلغ عدد اأع�شاء الهيئة الأكادميية يف الكلية )50( ع�شواً يف خمتلف الرتب الأكادميية )دكتوراه )35(، ماج�شتري )15(، 

كما بلغ عدد املوفدين )8(، وبلغ عدد اأع�شاء الهيئة الإدارية )11( اإدارياً.

طلبة الكلية: 
اأ�شبح عدد الطلبة يف الكلية )6000( طالباً وطالبًة تقريباً.
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كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

جمل�س الكلية

فنيو وم�شرفو املختربات

الداريون

اأ.د. نادر اأحمد ابو �شيخة 
د.  في�شل املا�شي

د.  اأ�شامة القلعاوي
د. ر�شا ا�شتيتيه

د.  عبد الغفور الزواهرة
د.  اأحمد اخل�شاونة

د.  اأرقم الرباعي
د. و�شفي الروابده

د. و�شفي ال�شالمات
د. �شياء الدين زغيالت

د. اأحمد العمو�س

عبد اهلل الزواهرة
كمال عايد اأحمد

جهاد ن�شر
�شمية �شديفات

جنلة العمو�س
عائدة دغل�س
�أمل �شموط

عال العمو�س

�شالح امل�شاعيد
مروان رحاحلة

حنان الزواهرة
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 قسم االقتصاد

د. اأرقم الرباعي
اأ�شتاذ م�شارك

د. اأحمد الواكد
اأ�شتاذ م�شاعد

د. ر�شا ا�شتيتيه
رئي�س الق�شم / اأ�شتاذ م�شاعد

د. اأ�شامة القلعاوي
رئي�س الق�شم / اأ�شتاذ م�شاعد

اأ.د. جميل العجمي
محا�شر متفرغ برتبة اأ�شتاذ

د. را�شي البدور
محا�شر متفرغ 

م. حامت الهنداوي
محا�شر متفرغ 

د. يحيى املوايل
ا�شتاذ م�شاعد برتبة اأ�شتاذ م�شاعد

م. لوؤي ح�شا�شنة
م�شاعد بحث وتدري�س لغايات الإيفاد

م. نادرة مريان
مدر�س م�شاعد

م. حممد العمري
محا�شر متفرغ 
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احمد حممد عمر يا�شني

رزان عبد الرحيم حممد زعارير 

ان�س حممود امني م�شاد

�شارة فوؤاد عامر حميدان

حممد �شميح ح�شني ال�شديفات »احمد امني«قا�شم حممد احلجية  غالية حممد عبداهلل ابوعيد

ا�شراء خليل ابراهيم ابو عو�س

زيد ريا�س حممد ال�شمادي

دعاء ابراهيم يو�شف الظاظا

�شابرين ا�شعد حممد ابراهيم

 قسم االقتصاد

اده����م م��ال��ك »حم��م��د خ���ري« ال��ك��ردي 
ان���������س ����ش���ام���ي ����ش���ل���ي���م���ان ال��ه��ب��اه��ب��ة
ب����ل����ق����ي���������س ب�����������ش�����ام ت�����وف�����ي�����ق م���ع���م���ر
ج�����ا������ش�����ر ن�����ا������ش�����ر زه������������دي ن����ا�����ش����ر

ح�����ن�����ني ه���������اين ح���������ش����ني م�������ش���ط���ف���ى
راك���������ان ع�����ب�����داهلل ح�������ش���ني ال��ن��ع��ي��م��ي
رن�����������ا �����ش����ع����ي����د اب�������راه�������ي�������م ج����م����ال
ع����ل����ي ي�������و��������ش�������ف  حم���������م���������ود  رمي 

غالب �شليم »حممد غالب« ال�شلعو�س 
ك��������م��������ال حم�������م�������د اح��������م��������د ك�����م�����ال 
حم������م������د حم�������م�������ود ي������و�������ش������ف زي������د

تخ�ص�ص االقت�صاد
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

تخ�ص�ص االقت�صاد
خريجو الف�صل االأول 2013 / 2014
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غاليه خالد فوؤاد اجلقة

يا�شمني علي زكي ابو �شرف

حممد احمد يو�شف غامن مو�شى �شعود مو�شى الع�شاففخرية حممد احمد باكري

 قسم االقتصاد

تخ�ص�ص االقت�صاد
خريجو الف�صل االأول 2013 / 2014

ال����زي����ود اهلل  ن�������ش���ر  ������ش�����رور  اح����م����د 
اح�����م�����د ف�����اي�����ز ح�����ام�����د اجل����م����اع����ات
���ش��ي��دو اب�����و  الء ح�������ش���ام ع���ب���د احل�����ي 
ام������������اين جم��������د ن����ب����ي����ل خ����ري���������ش����ات
ان�����������س �����ش����ام����ي حم����م����د ال����دب����اي����ب����ة
ان�����������س ي����و�����ش����ف اح�����م�����د احل�����دي�����دي
امي�����ان خ��ل��ي��ل ع��ب��د ال���ف���ت���اح ال�����ش��اي��ب

ب������������الل اح��������م��������د ع��������زي��������ز اخل����ل����ي����ل 
ح�����ي�����اة اح�����م�����د حم�����م�����ود ع����ب����د اهلل 
دان�������������ا ان�������������ور ع��������ب��������داهلل ال�����ع�����م�����ري

الدين«  »نا�شر  �شحادة  ابراهيم  دع��اء 
دي������ن������ا م����ن����ت���������ش����ر اح������م������د اجل��������الد
رائ��������������د ح�����������ش�����ن ع������ل������ي ال����ع����م����و�����س

راك������������ان م�����اه�����ر ح�������ش���ن���ي ال�������ش���ن���اق
رب���������������ى ع��������م��������ر حم����������م����������ود ب�����������دوي
ال���ن���ادي اب�����و  ا���ش��م��اع��ي��ل  خ���ال���د  رزان 
رغ���������د ج������م������ال ع����ق����ل����ة ال���������ش����وم����ل����ي
رن�����������دة ������ش�����ائ�����د اح������م������د اب���������و ح���م���د
احل�����م�����د اح��������م��������د  ا���������ش��������ام��������ه  رمي 
����ش���م���ي���ح ج���م���ي���ل حم����م����د ال���ق���ا����ش���ي
عبد الرزاق حممود عبد الرزاق ال�شون 
ع�����������دي زي��������������اد حم�������م�������ود ال�����ع�����م�����ور
الطويل  حممد  ه�شام  ال��دي��ن«  »ع��الء 
ع������م������ر اح�������م�������د ع������ل������ي اب�����������و رج������ب
ع�����م�����ر ع����ي���������ش����ى ف������ري������د اخل������واج������ا
ع������م������رو ج����م����ي����ل ع������ب������دة ال����زع����ب����ي

ع���ي�������ش���ى ف����ري����د م�������ش���ل���م احل���ج���ازي���ن
م��ع��اي��ع��ة  ي���و����ش���ف ج������اد اهلل  ع���ي�������ش���ى 
ف�������ادي�������ة رات�����������ب خ�����ل�����ف ال���ع���ل���ي���م���ات
دروزة ط���������������ارق  ث��������ائ��������ر  ف���������������دوى 
م�����ال�����ك ج�����ري�����ر اح�����م�����د ال����ع����رب����ي����ات 
حم����م����ود ا�����ش����ام����ة م�����ش��ط��ف��ى ال���ف���ار
م����ع����ت���������ش����م خ�������ال�������د ع������ل������ي ق�����������دورة
ن��������ادي��������ن ن�����ب�����ي�����ل حم�����م�����د ق���ي�������ش���ي���ة
ن��������������������ور غ������������ال������������ب من���������������ر ج��������اب��������ر
وف������������اء ع�����م�����ر �����ش����ب����ح����ي ال�������ش���ل���ب���ي 
ي���������ش����رى م����و�����ش����ى ج��������الل ال���ق���ط���ب
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احالم طارق عبد الرحيم علي

اينا�س جمعه �شالح دراغمه

حنان ب�شام حممد حويل

روؤى يحيى زكريا العلمي

ا�شيل عرفات كامل ابو حويله

براءه ع�شام را�شد ال�شخن

خالد »حممد جمال« نايف العامودي 

رزان خليل حممود خليفه

احمد عزالدين مو�شى عبد

بتول فوزى ح�شني الزيود

حنني عبد العفو حممد الدهم 

ربى ف�شل حلمي الطباخي

اميان احمد امني احمد

حامد خالد حامد البلتاجي

خليل حممود خليل الن�شور 

رزان نا�شر �شبحي ابو غربيه

 قسم االقتصاد

تخ�ص�ص االقت�صاد
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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روان عبد اهلل ابراهيم �شهوان

�شالم ماجد حممد مو�شى 

عبري احمد رجا �شالح

فرح احمد حممد جنم

روعه خليل حممد الوح�س

�شابرين احمد حممد العلي

عمران حممد ا�شماعيل يون�س 

حممد ابراهيم ها�شم الزق

روان ماجد خالد الروا�شده

�شفاء طه عبد احلميد ح�شن

عفاف ب�شام حممد �شهاب الدين 

لما هاين عبد الرحمن اجلمل 

�شاره عي�شى زكي بدر

طالل نزال هليل اخلالدي

فاطمه اياد عبد الرحمن عالن 

منار ح�شني عبد الباقي را�س

 قسم االقتصاد

تخ�ص�ص االقت�صاد
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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منال حممد حلمي ابو بكر

هبه �شليمان حممد البراهيم

هيام حممد عبد القادر ابو عيا�س

ن�شرين يو�شف حممد العليمات

هديل حممد احمد ابو زيدان

وفاء ع�شام حافظ »�شقف احليط« 

جنوى يو�شف فايق احمد

هديل عبد اهلل حممد العبو�س 

وعد با�شم فرحان ال�شمور

نور فوزى ح�شني برغوث

هال ظاهر نهاد ابو غو�س

يا�شمني عبد الرزاق احمد اخلراب�شه

تخ�ص�ص االقت�صاد
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

 قسم االقتصاد

اب���راه���ي���م ���ش��ل��ي��م��ان ����ش���امل احل��ي�����ش��ة
اح��م��د ع����واد ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ب��واري��د 
اري�����ج م�����روان ع��ب��د ال���ق���ادر امل��ح��اري��ق 
ا�������ش������ي������ل �������ش������اك������ر ح�����������ش�����ن ع����ف����ان����ه
ام�������ن�������ة ع��������ب��������داهلل ام����������ني اجل�����ب�����ور
ب������������الل ت�����ي�����������ش�����ري ن��������اي��������ف �����ش����ال����ح
دي����ن����ا ع����ط����ا حم����م����د ح���ل���م���ى ال����زب����ن
ال����ع����ك����ا�����ش����ه ع������ل������ي  اح�������م�������د  رزان 
ح������ج������ازى حم������م������د  وائ��������������ل  روان 
������ش�����اره ح������امت ع���ب���د ال����رح����م����ن ع��ل��ي

��������ش�������اره ������ش�����ام�����ي ع�����������ارف ع����م����ارن����ه
��������ش�������اره �����ش����م����ري ام���������ني اب���������و ال�������رب
���ش��م��اح ن��اي��ف ع��ب��د ال��رح��ي��م اجل��اغ��وب 
اخلا�شكيه اللطيف  عبد  توفيق  �شهري 
����ش���وف���ي���ا اجم�������د ج����ري���������س ال����ط����وال
������ش�����ح�����ى ج�������م�������ال ت������وف������ي������ق ك����م����ال
ل�����ي�����ن�����ا ي������و�������ش������ف ج�������������ورج ح����ن����ان����ي����ا 
حم����م����د ر������ش�����ا �����ش����ال����ح ال�������ش���ع���دى
حم����م����ود حم���م���د �����ش����امل ع���ل���ي ع�����واد
م������������روه ك������م������ال ل����ط����ف����ي ال����ط����اه����ر

م�����ع�����اذ ي����و�����ش����ف اح�����م�����د ال����ع����اي����دي
م������ن������ري خ�����ل�����ي�����ل حم������م������د ال�������زي�������ود
م����ه����ن����د ع������م������اد ن����ع����ي����م ن���������ش����راوي����ن
ن��������داء ع����ب����د امل�����ال�����ك خ���ل���ي���ل ي���ون�������س
ن���رم���ني ا����ش���م���اع���ي���ل م���و����ش���ى ي��و���ش��ف 
ن����ور ال���دي���ن اح���م���د ت��وف��ي��ق ال��ي��ون�����س
ه������ي������ث������م ع���������م���������اد خ������ل������ي������ل اح�����م�����د
ي���ا����ش���م���ني ����ش���ب���ح���ي ����ش���ع���ي���د ي���ون�������س
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هديل علي مو�شى حمارمةرنيم انور »حممد نزية« الثرية اعتدال راتب ح�شن العرج  ان�س نوران حممد املجايل

هديل جهاد احمد جريريرزان ربحي رم�شان الزول

تخ�ص�ص االقت�صاد
خريجو الف�صل ال�صيفي االأول 2013 / 2014

تخ�ص�ص االقت�صاد
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

 قسم االقتصاد

خ������ال������د ي�����ا������ش�����ر ذي����������ب ال���������ش����واحل����ة
ال������دع������ج������ه ع�������ل�������ي  ب�������������ش������ري  روان 
ج������اب������ر م��������و���������ش��������ى  ح����������م����������زة  رمي 

م������ه������ن������د ي��������و���������ش��������ف ع��������ل��������ي رح�����������ال 

ا����ش���ي���ل ع���ب���د ال����وه����اب ح�����ش��ني خ�����ش��ر 
اي�����ن�����ا������س ن������اي������ل ت����ي���������ش����ري ه���ي�������ش���ان

اب����وع����الن  ����ش���ل���ي���م���ان  ع����اي���������س  دلل 
دمي���������ا م������اه������ر م����ط����ي����ع اب�����وع�����د������س

���������ش��������وزان اح������م������د م����ف����ي����د ����ش���ب���ح���ا
ع����م����ار م���ن���ري م�������ش���ط���ف���ى ال��ت��م��ي��م��ي
مل��������������ا ف����������ه����������د ع����������ل����������ي امل�����������������ش��������رى
ابوزهرة ميادة »حممد جنيب« فهمي 

ن�����������وال اح������م������د حم������م������ود ال�����رحم�����ي
ه������دي������ل ع�����ل�����ي م�����و������ش�����ى حم�����ارم�����ة
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اب������اء »حم���م���د ع������ون« حم���م���ود ع��ت��وم 
اح�����م�����د ا�����ش����م����اع����ي����ل ع����ل����ي ال����ش���ق���ر

القهيوي  �شليمان  اهلل  ���ش��ي��ف  اح��م��د 
حمدان ف��وزي  �شمري«  »حممد  احمد 
و�������ش������ا�������س ع�������ل�������ي  جم��������������دي  الء 
ب�����������ش�����ام خ������ال������د حم�����م�����د م������������رداوي

اب��راه��ي��م«  »احل���اج  �شليم  م��اج��د  حنني 

رام������������ز ي�����و������ش�����ف ج���������������اداهلل م���ع���م���ر
�������ش������ل������وى ي������و�������ش������ف ع�������������ادل ال����ب����ن����ا
ع��������دي ف�����اي�����ز ع�����ب�����دال�����ه�����ادي ع���اب���د
ع������الءع������ن������اد ب�����������ش�����ارة ن���������ش����راوي����ن
ف����������ات����������ن ن�������������������زال ح����������ام����������د ح����م����د
فار�س » حممد نبيل« عبد اللطيف �شوان
ف�����ار������س ع��������ارف ع����ي����د ال�������ش���ب���ي���ح���ات

جم�����������د ����������ش���������امل ج������������������ورج ح����ب���������س
حم���م���د م����اه����ر حم���م���د احل���ج���اج���رة
م����������������رام ج��������م��������ال ح�����������ش�����ن�����ي ع����م����ر
ن��ب��ي��ل ع��ب��دال��ك��رمي حم��م��ود امل��ن��ا���ش��رة 
ع����ب����ي����دات  م�������ش���ط���ف���ى  رزق  ه�����ن�����اء 
ه����ي����ف����اء ث�����ائ�����ر ع����ب����دال����ك����رمي ه���ن���ان

هناء رزق م�شطفى عبيدات 

تخ�ص�ص االقت�صاد املايل
خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

 قسم االقتصاد
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اح�������م�������د ع��������م��������ران حم�����م�����د ع���ط���ي���ة
اح�����م�����د ع���ي�������ش���ى اح�����م�����د ال���ن���ع���ام���ن���ة
اي�������������ة ع��������م��������اد حم�������م�������د اخل�����ي�����������س
امي�������ان ����ش���ام���ي ����ش���ال���ح ال�������ش���ب���اط���ات

اب��ودي��اك  عبدالفتاح  عبدالهادي  ب��در 
ت�������ش���ن���ي���م حم����م����د م����و�����ش����ى وه��������دان 
ج����م����ي����ل ج���������الل ج����م����ي����ل ب�����������ش�����ارات
البزور  م�شطفى  ح�شن  ظافر  حمزة 
دان����������ا م�����اه�����ر اب�����راه�����ي�����م ال������ك������راوي

دي�������ن�������ا ������ش�����م�����ري حم�����م�����د امل�����������ش�����ري
رام����������������ا ع�������م�������ر ق�������ا��������ش�������م ال������رب������ي������ع
رام��������ي ج��������ورج ي���و����ش���ف احل���ج���ازي���ن 
ق���ا����ش���م���ي���ة ح�������ش���ن���ي  روح����������ي  روان 
ال���������ش����ي����د حم������م������د  �����ش����ع����ي����د  روان 
ع���ب���داهلل امي����ن رم�������ش���ان اب����و ا���ش��ف��ر
ع����ب����داهلل ح�����ش��ني ����ش���الم���ة امل�����ش��اع��ي��د
ع����������الء ب���������ش����ري ع������اي������د ال����ب����ق����اع����ني
ف����اي����زة ف������واز ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال���ظ���رف 

ل����وج����ني حم����م����د ����ش���ل���ي���م خ�����ش��ا���ش��ن��ة
حم�������م�������د ج���������ه���������اد ع�������ل�������ي ج������وه������ر
حم����م����د ح�������ش���ني حم����م����د ���ش��ب��اب��ح��ة
حم���م���د ف���ت���ح���ي حم����م����ود ����ش���وي���دات 
م���ع���ت�������ش���م ج����ا�����ش����ر ����ش���ع���ي���د ج��م��ع��ة
م�������ريان روح�������ي ج����م����ال ال�����ش��ب��ي��الت
ن������������داء حم������م������ود ج����م����ي����ل وه����������دان
ه�������ش���ام ع���ب���د م���و����ش���ى »ع����ب����د ق���ا����ش���م« 

ابرار ماهر عبد اهلل اليراين 

روان حممد من�شور ال�شرم

رناد عي�شى نايف خوري

نور ح�شن مو�شى وهدان 

اإميان مروان جمعة م�شلم

حممد يا�شني حممد مطارنة 

روان حممد عبد الفتاح ال�شجاعية 

يا�شمني ه�شام م�شلم عيا�س

تخ�ص�ص االقت�صاد املايل
خريجو الف�صل االأول 2013 / 2014

 قسم االقتصاد
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الء ابراهيم حممد عثمان

ب�شار ه�شام يا�شني دروي�س

رناد عمر حممد ر�شايده

�شارة ب�شام جري�س �شويدان

اميان »حممد كمال« �شاكر ال�شي�شاين

ر�شا حممد علي زهران

روان ا�شماعيل عبد الفتاح حماد

�شناء ريا�س حممد �شليمان

الزهراء حممد امني طاهر فقيه

حلى زياد حممد حنتويل

رهام عبد اللطيف عبد اجلواد الطهاروه

�شامر ب�شام عبدالرحمن م�شعل

اينا�س زهري حممد عطا 

ر�شا حممود عبد الكرمي الدويري

روان حممد عبد احلافظ عبد ربه

علي عامر علي الزواهرة

تخ�ص�ص االقت�صاد املايل
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

 قسم االقتصاد
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لنا عي�شى احمد املالح

مي�س عبد الكرمي فار�س �شالح 

حممد عدنان مو�شى اجلعاثني

نزار عي�شى �شلمان ابو�شليم

لنا عي�شى نا�شر البواب

ناردين اجمد منري الكراد�شه

وعد جورج يعقوب ال�شاليطههال زهري يعقوب احلدادهبه عبد القادر �شعد ال�شعدية هيثم ماجد ا�شعد هر�شه 

م�شطفى فتحي حممود حمار�شه 

ني�شبان ابراهيم جميل ال�شطرات

تخ�ص�ص االقت�صاد املايل
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

 قسم االقتصاد

اح����������الم اب�����راه�����ي�����م خ����ل����ي����ل زم��������اري
 ا�����ش����م����اء خ����ال����د ����ش���ل���ي���م���ان ال��ق��ي�����ش��ي 
ان�������������س ج������م������ال ������ش�����ال�����ح ج���ب���ع���ي���ت���ي 
ان���������������س ع������ث������م������ان ج�������اب�������ر احل������م������وز
ان���������������������س ع��������ل��������ي ع����������و�����������س ف������ري������ج
ح���������ش����ن����ي ق�����ا������ش�����م ح���������ش����ن����ي حل����ل����وح
ح������ن������ني ع�������������ارف حم������م������د دغ����م���������س
دان��������������ة اح�������م�������د ع������ب������د اب�����������و زاه��������ر

دع��������������اء خ�����ل�����ي�����ل ج�����م�����ي�����ل اخل����ل����ي����ل
دمي���������ا اب������راه������ي������م ج������ربي������ل ح����ام����د
دي����������ن����������ا ن��������������������زار ع��������ل��������ي ع������ب������ن������ده
ري�����ف دروي���������س ع���ب���د ال����ه����ادي ال��ب��اب��ا
زي�������د ا�����ش����ام����ه حم����م����د احل�������ش���رم���ي
 زي���������د ن����ب����ي����ه ع�������م�������ران ال�������ش���ع���ي���ب���ي
�����ش����ي����اء حم����م����د ع�����ج�����اج احل�������ش���ب���ان
ل�����ي�����ث م���������ش����ط����ف����ى اح������م������د ����ش���ال���ح

حم�����م�����د ري�������ا��������س حم�����م�����د ع���ن���ق���ور
حممد عبد النا�شر حممد عبد العزيز
حم��م��د ي��و���ش��ف حم��م��د ع��ب��د اخل��ال��ق
م�����������ش�����ع�����ل اجم�����������د ع������ل������ي ح������م������دان
ه�������دي�������ل ج�����م�����ي�����ل �������ش������ال������ح ق����ا�����ش����م
ه����ي����ث����م اح�����م�����د حم����م����د اخل����الي����ل����ة
وف�����������اء ح���������ش����ني اح������م������د ال�����ف�����را������س
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اروى عماد داود غو�س

عبدالرحمن حممد عبدالقادر �شالح

رلى حممد ح�شن ابواجلود

فاطمة كمال طلب احلرباوي

متارا دعا�س خليل »ال�شيخ م�شطفى« 

عمار نبيل حمي القباين

هبة حممد جمال ابوخ�شبةمرمي �شعيد عبد العزيز احمد 

�شالم في�شل ح�شني القا�شي

فريوز نا�شر جورج �شويدان

تخ�ص�ص االقت�صاد املايل
خريجو الف�صل ال�صيفي االأول 2014/2013

 قسم االقتصاد

اح��������م��������د ح�������������ش������ن ح����������م����������ودة غ����ب����ج
ع��ل��ي خري�شات ع��ل��ي«  اح��م��د »حم��م��د 
ا����������ش���������الم ع��������������واد ع������ق������ل ر��������ش�������وان
ب����������راءة م�������ش���ط���ف���ى ف����ه����د ال����ع����اي����دي
ج�������م�������ال �������ش������ام������ي ه�����ل�����ي�����ل ق����ا�����ش����م

دال��������ي��������ة خ�������ال�������د اح�������م�������د ارت�������اح�������ي
�����ش����ن����د ������ش�����ال�����ح ع�����������ودة ال�����غ�����وي�����ري

�����ش����ي����اء امي��������ن ع�����اط�����ف ع���������ش����راوي 
ال��ع��ب��دال��الت  م�شطفى  �شليمان  ف���رح 
حم������م������د ع���������دن���������ان حم������م������د ع���������واد

ن������دى م����اج����د رج������ا »ع����ب����د م���و����ش���ى« 
ال���ن���ج���ار« »داود  ف���ه���د  راج������ح  ه������ادي 
ه��������������ال م��������ن��������ج��������د ع���������ل���������ي رم��������������ال 
ي��������ن��������ال ه�����ي�����ث�����م ج�����ل�����ي�����ل دب�����اب�����ن�����ة



123

انغام زهري �شالح الدهمي

�شروق يو�شف حممد ن�شر

روان حممد م�شلم عيا�س

فاتن عماد ح�شني قوادي�س 

براءة �شلمان حممد الطورة

عهد �شالح الدين عارف عيد

زيد �شامي فهد بطار�شة

حممد »احمد حلمي« احمد عواد

تخ�ص�ص االقت�صاد املايل
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

 قسم االقتصاد

اح���������م���������د اي�����������������وب ����������ش���������امل ع�����ال�����ي�����ة
اح�������م�������د زك��������ري��������ا حم������م������د �����ش����الم����ة
رغ�������������د حم�������م�������د ف��������اي��������ز ال������ع������م������ري

ع�������ام�������ر رك�������������ان اح�������م�������د امل����ع����اي����ط����ة
ن���ب���ي���ل���ة حم�����م�����ود ج���م���ي���ل ال���ن���اب���ل�������ش���ي 
ي���������زن اح������م������د حم�����م�����د الن�������������ش������ارى
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اأ.د. خ�شري الفريجات
اأ�شتاذ

د. ر�شوان اخلراب�شة
اأ�شتاذ م�شاعد

اأ.د. نادر اأبو �شيخة
اأ�شتاذ

د.عبد الغفور الزواهرة
اأ�شتاذ م�شارك 

د. و�شفي الروابدة
رئي�س الق�شم /اأ�شتاذ م�شاعد 

د. في�شل املا�شي
اأ�شتاذ م�شارك

د. �شياء الزغيالت
اأ�شتاذ م�شاعد

قسم إدارة األعمال

د. فايز ال�شرفات
محا�شر متفرغ 

د. غازي اخلطيب
محا�شر متفرغ 

د. وعد الن�شور
ا�شتاذ م�شاعد

م. خلف الطراونة
مدر�س م�شاعد

م. هديل املعايطة
مدر�س م�شاعد
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قسم إدارة األعمال

تخ�ص�ص ادارة االعمال
خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

اح���م���د ����ش���ح���ادة ع���ب���دال���ق���ادر ي��ون�����س
اف�������ن�������ان ع������������ادل حم�����م�����د ال������ب������دوي
ب������������الل حم������م������د اح��������م��������د خ���ل���ي���ف���ة
ت���������ش����ن����ي����م خ�����������ش�����ر ذي�����������ب ع���������ش����اف
ت���ي���م���ور ول����ي����د حم���م���د ع��ب��دال�����ش��م��د
ال�شعدي »عبداحلليم عثمان«  جهان عماد 
ح�������ازم خ����ال����د ع����ب����دال����ك����رمي ي��و���ش��ف
ح����������ازم حم����م����د اح�����م�����د ال�����داب�����وق�����ي
ح�������������ش������ام ول�������ي�������د ������ش�����ع�����ي�����د ال������ق������اق

ران���ي���ا ن��ا���ش��رال��دي��ن ي��ح��ي��ى ال�����ش��ري��ف
ق�����������دادة ي������و�������ش������ف  ح�������م�������زة  رزان 
زي�����������اد ف�������رح�������ان اح������م������د امل�������زاي�������دة
زي������ن ع���ب���د ال����ف����ت����اح اح����م����د ����ش���م���ارة
����ش���ارة ن���اي���ف حم���ف���وظ ع��ب��داحل��اف��ظ 
����ش���ي���ف ال����دي����ن ف����ائ����ق م����ه����دي ال���ف���را 
�������ش������اب������ري������ن ن�����ب�����ي�����ل رب���������������اح ج���رب
عبدالعزيز �شعد عبدالعزيز ال�شويطي 
ع�����ب�����داهلل ل��������وؤي م�������ش���ط���ف���ى ال����ع����زام 

ع��ب��دال��ن��ا���ش��ر ح�����ش��ن ع��ل��ي م��ل��وال��ع��ني 
ع������م������اد ب�����ا������ش�����م �������ش������امل ح����ج����ازي����ن
ف�����������رح خ�������ال�������د حم������م������د ال����رت����ي����م����ة
م���ال���ك ج���م���ال م�����ش��ط��ف��ى اخل��ط��ي��ب

حم����م����د اح�����م�����د حم����م����د ال����ه����ب����ارن����ة 
م��ن��ت�����ش��ر ح�����ش��ن حم���م���د ب���ن���ي ن�����ش��ر 
م����ه����ا اجم�������د ����ش���ل���ي���م���ان احل���������وراين 
ن���ريم���ني ���ش��م��ري حم���م���ود اب��و���ش��ه��اب



126

قسم إدارة األعمال

�شارة �شامل ر�شيد عوداتروان حممد �شامل الرقب �شاجدة عبد املهدى عواد اجلوازنة 

مي�شون حممد خالد جربيلعبداهلل حممد عبداهلل ال�شبيحات

�شفاء وليد عبد اهلل ابو همام

تخ�ص�ص ادارة االعمال
خريجو الف�صل االأول 2014/2013

ا����ش���ام���ه اح���م���د حم���م���د ع���ب���د امل��ج��ي��د
ب�����������ش�����ارة ع���ي�������ش���ى ن���ع���ي���م ا����ش���ط���ف���ان
ح���������ش����ام ����ش���م���ري اح�����م�����د ����ش���ر����ش���ور
العبد  ال��ق��ادر  ال��دي��ن عبد  حنني خ��ري 
دال�����ي�����ا خ���م���ي�������س ي���ح���ي���ى ال���ف���ي���وم���ي
دع����������������اء ع�������م�������ر اح��������م��������د خ����ل����ي����ل����ي����ة
ذك��������ري��������ات ع������������ادل ع�����ل�����ي ال�����������ش�����ورة
ران������ي������ا اجم��������د راف����������ع ال����ن���������ش����ريات
ع�����و������س حم�������م�������د  ف������ت������ح������ي  رول 

رمي����������ا م����ع����ت���������ش����م �����ش����ل����ي����م حم���م���د
زي�����ن�����ب زك�����ري�����ا ت����وف����ي����ق ال����ب����ريوت����ي
���ش��ل��ي��م��ان حم��م��د ���ش��ل��ي��م��ان اب���و �شامي
��������ش�������روق خ������ال������د اب������راه������ي������م امل�������الح

ع���ب���دال���ق���ادر ف���اي���ز ح�����ش��ني ن���وا����ش���رة 
ع�������ري�������ن ي�����ح�����ي�����ى م���������ش����ع����د ب����اك����ري
ع���������ش����ام ف���ي�������ش���ل اح�����م�����د ال������ه������واري
ع����ي���������ش����ى ب�����������ش�����ام ب�������ن�������ديل خ����ن����وف
ب������ره������م غ�������������������ازي  ه�������ي�������ث�������م  لرا 

لن���������ا ن����ب����ي����ل ف����ي���������ش����ل ال���������ش����ري����ق����ي
ل������ي������ل������ى ح�������������ش������ن حم�������م�������د اي����������وب
م�������������اري ن�����ب�����ي�����ل ج�������������ربان ع���ق���ي���ق���ي
م�����ش��ط��ف��ى �����ش����الح ���ش��ل��ي��م ع���اب���دي���ن
م������ع������اذ ن�����������واف ع�����ب�����ي�����داهلل ����ش���ي���ح���ة 
ن������ه������ي������ل �������ش������م������ري ف�������������رح م�����ري�����ب�����ع
ه����دي����ل ب�������ش���ام اب����راه����ي����م اب������و ع�����واد
ه���������ن���������ادة ح�����������ش�����ن حم��������م��������ود ع���ل���ي
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احمد �شعيد علي عليان

براءة امني ح�شني �شالح

متارا رائد م�شطفى �شالح

دانا زياد عبد الكرمي القد�شة

الء ابراهيم يو�شف ابو �شلعوم

ت�شابيح كامل حممد مرعي

حنان خ�شر بخيت النعيمات

را�شم حممود عبدالرحمن عامر

ا�شالم كفاح ظاهر ابو فارة

بكر عثمان بكر �شيحة

ثريا وائل خالد دولة

دمية م�شطفى ح�شن م�شعود 

الء عثمان احمد غيظان

ت�شنيم �شاهر ح�شن العمري

حنني احمد بكر ال�شربجي

ربى عدنان احمد العوبلي 

قسم إدارة األعمال

تخ�ص�ص ادارة االعمال
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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رجاء حافظ �شامخ النجار

�شروق رزق حممد عاي�س

موؤيد بهجت مو�شى �شهاونة

�شارة مهدي عدنان حممد

عمر روحي حممد ابو �شنينة

مرام حممود خليل ر�شوان

رزان عمر راغب ابو غ�شيب

�شوفيا غ�شان يا�شني يا�شني

جمد زاهر �شعبان مدين

يزن زكريا عزت زبنهديل حممود احمد املدادحة وعد منري ا�شماعيل جرب

�شاهر ا�شامه عازر عواد

عمر »حممد مطيع« عزت عبدو

نتايل منذر ميخائيل مقط�س 

قسم إدارة األعمال

تخ�ص�ص ادارة االعمال
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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قسم إدارة األعمال

تخ�ص�ص ادارة االعمال
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

اب�����������رار خ���ل���ي���ل اح�����م�����د ال����ف����ال����وج����ي
ان�����س اب��راه��ي��م ع��ب��د امل��ج��ي��د ح��ج��اوي 
اي���������ث���������ار اح��������م��������د �������ش������ال������ح امل�����غ�����ري
ب���������راء ع����ب����ا�����س حم�����م�����ود ال���ع�������ش���ويف

ب���ي���ان ع����ب����دال����رزاق ح�����ش��ني امل�����ش��رى 
ج������م������ان حم�����م�����د اح������م������د ع����ب����ي����دات
ح������ن������ني خ��������ال��������د ح�����������ش�����ن اجل������ع������ار
ا�شتانبويل ال��دي��ن  �شعد  يو�شف  دان���ة 
ه��ن��ط�����س م�������ش���ط���ف���ى  اح�����م�����د  رزان 

ع����ي����د اهلل  ع�������ب�������د  حم�������م�������د  روز 
ع�����ب�����ري ع�����������ودة ح���������ش����ني اب���������و زغ����ل����ة
ع�����م�����ر حم�����م�����د حم������م������ود ال����زع����ب����ي
ع��م��رو »حم��م��د جن��ي��ب��ب«اب��راه��ي��م رن��و 
ع�������م�������رو ن�������������ش������اأت ب�������دي�������ع امل����ع���������ش����ر
ال���دع���ج���ة اهلل  ع��������وده  ه�������اين  ك����ف����اح 
خ����رم����ة اب���������و  ليف  حم�����م�����د  م������ال������ك 
م�����������الك ر�������ش������ي������د ك�������ام�������ل ال�����ك�����ي�����ال
احلنيطي ال��ف��ت��اح  عبد  ه��اين  مي�شرة 

ن������������������ادر م��������و���������ش��������ى زك���������������ي ح������م������ام
ه�����دي�����ل ك�����ام�����ل ف����ت����ح����ي ال����ق����دي����ري
����ش���ام���ي���ة اب�������و  اح�����م�����د  حم����م����د  ولء 
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�شليمان حممد �شليمان قطي�شاتمتارا عماد عادل النجار

مرام ب�شيم عبداهلل فقيهجيانا ميخائيل يو�شف �شك�س

ليث عديل عبدالرحمن العطاردنيا عزت احمد نزال

قسم إدارة األعمال

تخ�ص�ص ادارة االعمال
خريجو الف�صل ال�صيفي االأول 2014/2013

تخ�ص�ص ادارة االعمال
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

اح������م������د ������ش�����ام�����ي ع������������ادل ال����ت����اج����ي
اح��������م��������د حم�������م�������د ن��������اف��������ع م�����ع�����ايل
ا���ش��ي��ل ع���ب���داهلل اب���راه���ي���م ال��ط��الف��ي��ح 
رام������ا ع���ل���ي م�����ش��ط��ف��ى ع���ب���د اخل���ال���ق

ا�شماعيل  م�شطفى  عبدالقادر  ران��ي��ا 

ع���الء ع��ب��دال��ك��رمي حم��م��د ال��غ��وي��ري 
ق�����������ش�����ي رائ�������������د ي������ون�������������س ال�����ن�����ج�����ار

حم����م����د امل���������ش����ري وح����ي����د ال���ع���ب���و����ش���ي 
حم�����م�����د ل�����������وؤي �����ش����ع����ي����د ال�������ش���ل���ط���ي
ن����������������داء ه�������ا��������ش�������م ف������ه������م������ي ن�����وف�����ل

ار����ش���ي���د داود  ا�����ش����ام����ة  ن�����ورال�����دي�����ن 
نورالدين حممد عبداهلل »العنيزات املهداوي«
ع��������الن  داود  ج����������م����������ال  ه����������ال����������ة 
ي�����ا������ش�����ني خ�����ل�����ف ي�����ا������ش�����ني ال������زي������ود

اح������م������د ع�������ب�������داهلل ح����ل����م����ي ال���������ش����ري����ف
ث����ائ����ر ����ش���ال���ح ال�����دي�����ن ����ش���ال���ح ح�����ش��ني
ج���ي���ه���ان حم���م���د ع��ب��داحل��م��ي��د ال��زع��ب��ي

������ش�����ن�����د �������ش������ن������ان حم�������م�������ود خ����ل����ي����ف����ات 
حم���م���د حم����م����ود ����ش���ب���ح���ي اب������و ك���وي���ك
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قسم إدارة األعمال

تخ�ص�ص ادارة فنادق
خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

تخ�ص�ص ادارة فنادق
خريجو الف�صل االأول 2014/2013

 اب�������راه�������ي�������م ادي�������������ب ح�����������ش�����ني ج���م���ع���ة
 ا�����ش����ي����ل ب���������ش����ام ح���������ش����ن ع����ب����د اجل��������واد
 اي��������ل��������ني خم�������ائ�������ي�������ل ف��������ري��������د ح����������داد
ال��ع��م��و���س ع�����واد  ال���ك���رمي  ع��ب��د  اهلل   عبد 
ال���ل���ح���ام حم����م����ود  اح����م����د   عبداحلميد 

 ع�����������دي ك�������م�������ال ح�����������ش�����ن اجل������ب������اري������ن
 ع�������دي ن���������ش����ال �����ش����ال����ح ع����ب����د ال���������رازق
 ع�����م�����اد ح���������ش����ن م�������ش���ط���ف���ى امل����ي����ن����اوى
 ف�������������������ادي ح��������ن��������ا �����������ش����������امل ب�����ط�����م�����اين
ف��������را���������س اجم�����������د غ�������������ازي احل�������������واري

 اح�����م�����د زاه����������ر اب������راه������ي������م ح��������واري
 ان�������������ش������ار م������رع������ي اح������م������د ك����ن����ع����ان
 ان���������ور ف����ا�����ش����ل ف�������ش���ي���ل ال���ن���ع���ي���م���ات
 امي���������ان ع���������واد ����ش���ب���ح���ي ال����ع����زازم����ة
 ث�����اب�����ت امي��������ن حم����م����د اب��������و ح�������ش���ان
 ح������ام������د رف������ي������ق ح������ام������د ال�����ش����م����ر

 ح����م����زه حم����م����ود اح����م����د اب������و ���ش��الح
 راف�������������ت ع������ل������ي اب�������راه�������ي�������م ع����ج����اج
 �����ش����م����اح �����ش����ري����ف ح������م������دان ع���رج���ة
عا�شور تي�شريعبدالبا�شط  اهلل   عبد 
الزويرى القادر  عبد  �شليمان   عثمان 
 حم����م����د ح���������ش����ني ع���ي�������ش���ى ال���ع���ك�������س

 حم������م������ود اب������راه������ي������م حم�����م�����د ب���ك���ر
 م�����ع�����ت�����ز ط����������الل اح�������م�������د م����ن���������ش����ور
 م������ع������ت������ز ع���������م���������اد ح���������م���������دى ب��������در
احللحويل عي�شى  الفتاح  عبد   مهند 
ي����و�����ش����ف ام�������ني ي����و�����ش����ف ال���ه���ب���اه���ب���ة
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 ايهاب عماد الدين ر�شيق ال�شمايل

 عبد العظيم جميل ح�شني الرتك

 نور جمال خ�شر عودة

 خالد حممد عايد روا�شدة

 حممد حممود �شامل العمو�س

 ح�شام خالد مو�شى العربيات

 علي يو�شف عبداملجيد عبدالواحد

 �شالح راجح ح�شن بني جابر

 ميادة خالد حممد �شامل

قسم إدارة األعمال

تخ�ص�ص ادارة فنادق
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

 اب���������ي م���ع���ت�������ش���م �����ش����ل����ي����م����ان ج�������رار
 ب����������الل حم�����م�����د حم������م������ود ح����ت����ق����وة
اجل������اع������وين داود  اح������م������د   ث������ام������ر 
 ح���������ش����ام خ����ال����د م����و�����ش����ى ال���ع���رب���ي���ات
 ح�����ن�����ني ا������ش�����ام�����ة رب������ح������ي ع���ب���و����ش���ي
 خ������ال������د حم�����م�����د ع������اي������د روا��������ش�������دة

اخل������وري اهلل  رزق  ال����ي����ا�����س   داري��������ن 
ط�����رخ�����ان حم������م������ود  اح������م������د   رزان 
 زي����������اد اح�����م�����د حم�����م�����ود ال�����رتع�����اين
ال��ع��وي��وى ع�����زات  ع����زو   عبدالرحمن 
�شالح اهلل  عبد  الدين  ح�شام   ماأمون 
 حممد عبدالقادر عبدالرازق ابوف�شة

 م�������������رح وج���������ي���������ه حم���������م���������ود ع�������الن
 م�����و������ش�����ى ي�����ا������ش�����ر ع����ي���������ش����ى امل��������الد
 ن���زي���ه ت���وف���ي���ق ع���ب���د امل���ج���ي���د ال���ن���وري
ن������������������ور ن��������ب��������ي��������ل حم���������م���������د ع�����م�����ر
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 مراد حممد ح�شن الك�شواين �شامر عبداهلل علي املحارب

 عبداهلل ي�شري حممد �شاور�شهيب احمد حممد »بني ابو علي«

 هاين �شمري �شليم ابوعبده جمد ع�شام حمد عكنان

قسم إدارة األعمال

تخ�ص�ص ادارة فنادق
خريجو الف�صل ال�صيفي االأول 2014/2013

تخ�ص�ص ادارة االعمال
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

ال������ف������ت������اح ع�������ب�������د  حم���������م���������ود  ع���������اه���������د   ادم 
 اي��������������الف ن�������اي�������ف ع������ب������دال������رح������م������ن احل�����م�����د
 ���������ش��������ه��������د اي�����������������������اد م����������و�����������ش����������ى ال������������ب������������درى
 ف��������ي��������ول��������ي��������ت م���������������ش�������ع�������د ��������ش�������ل�������ي�������م احل���������ن
ه�����������������الل م�����������ه�����������دي حم���������م���������د ال���������ن���������اط���������ور

هالل عثمان حممد الهباهبه

 اح�������������م�������������د ن��������������������������زار اح�������������م�������������د ع�������ن�������ق�������ور
ح������������داد اهلل  ع��������ب��������د  رم��������������������زى   ج��������ان��������ي��������ت 
 دان����������������������ا روح����������������������ي ��������������ش�������������ادق ال������ه������ل�������������ش������ه
 جم���������������د زي��������������������د ج��������م��������ي��������ل ال�������������������������ش������������وارب
 ن�����������������ش��������ر ع���������ل���������ي ع��������������ب��������������داهلل ط��������وال��������ب��������ه
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الء حممود �شالمة ابو ذويب

حممود حممد عبد القادر ال�شيوف

وعد زياد حممود ابو حالوة

�شوزان جهاد عبد اللطيف الزبيدي

نا�شر عيد �شامل النت�شة

اماين ربحي احمد وادي

مي نادر بدوي الزرو

حممد رزق عي�شى خليل

هديل انور عمر ال�شيد

قسم إدارة األعمال

تخ�ص�ص نظم معلومات ادارية
خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

تخ�ص�ص نظم معلومات ادارية
خريجو الف�صل االأول 2014/2013

ا������ش�����ي�����ل حم�����م�����د ف������ال������ح م����ه����ي����دات
»املعت�شم باهلل« ع�شام عبدالرحيم اخلاليلة
ب�����ي�����ان اب�����راه�����ي�����م م����ث����ق����ال ه����زامي����ة
دان�������ي�������ا ف��������������وؤاد م���������ش����ط����ف����ى غ�������زال

ع������م������ر حم������م������د ع������ل������ي امل���������ش����اق����ب����ة
لن������������ا زي���������������اد حم������م������د ال���������ش����ن����ت����ري
حم����م����د ك�����ام�����ل حم����م����د ب����ن����ي م��ن��ي��ة
م����������رمي �������ش������امل ح���������ش����و ال�����روي�����ل�����ي

م���ي�������س اب����راه����ي����م ر����ش���ي���د ال���ع���م���اي���رة
م����ي���������ش����اء حم����م����د م����ف����ل����ح ب���را����ش���ن���ة
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اريج نظام ا�شماعيل ابو وردة

ايه يو�شف حممود حرز اهلل

انوار علي �شعد عليمات

ح�شني عثمان حممد احلوراين

ا�شيل جمال » حممد �شابر« احلفار

بالل داود حممد الرياحي

انوار حممود جرب عثامنة

حمزه عمر علي قطي�شات

قسم إدارة األعمال

تخ�ص�ص نظم معلومات ادارية
خريجو الف�صل االأول 2014/2013

تخ�ص�ص نظم معلومات ادارية
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

اح�������م�������د ع�������������ادل حم������م������د ال�����ن�����ج�����ار
ج������������الل اك��������������رم اح�������م�������د ال�����ع�����ت�����وم
زي������ت������ون حم�������م�������ود  ب�������������ش������ام  رزان 
زاي������د حم����م����د  ع�����ب�����دال�����ق�����ادر  روان 
حم���م���د �����ش����ل����ي����م  م����ع����ت���������ش����م  روان 
��������ش�������اره ع����ي���������ش����ى �������ش������امل اب���������و ل���ي���ل
������ش�����ذى �����ش����ام����ي ي����و�����ش����ف �����ش����وي����دان
ع�����������ش�����ام ن������زم������ي حم�����م�����د ال����ع����ن����وز
ك��������رمي امي��������ن ي����ا�����ش����ني احل����������وراين

ل��ب��ن��ى ف���ار����س« حم��م��د م�����ش��ب��اح« غيث
مل����ي���������س م�������������رزوق ه�������ذل�������ول ب�����رب�����ور
حم������م������د ع������ل������ي حم�������م�������ود زري������ق������ي
حم�����م�����د ه�����������ش�����ام ك������ام������ل ال�����رحم�����ي
م�������ن�������ار ك�������م�������ال ح�����������ش�����ن �����ش����وي���������س
م��������ن��������ى ي��������و���������ش��������ف ح���������ام���������د ع����ي����د
ن���ائ���ل���ة م�����ش��ط��ف��ى ك����ام����ل اب�����و ه��ن��ود
ن����ادي����ن ف����رح����ان اح���م���د اخل��ط��اط��ب��ة
ن�������ش���ري���ن خ���ل���ي���ل اب����راه����ي����م ازم���ق���ن���ا

ن����ع����م����ة حم������م������ود م�����و������ش�����ى ح����زي����ن
ه�������ال�������ة ج�������ه�������اد حم������م������د الح������م������د
ه��������ال��������ة حم��������م��������ود ع�������ل�������ي ع�����ف�����ان�����ة
ه�������ب�������ى ب���������������ش�������ام ول���������ي���������د ������ش�����ال�����ح
وع��������د ك�����ام�����ل �����ش����م����ع����ان اب���وخ�������ش���ر
امل����ح����ام����ي����د حم�����م�����د  ح���������ش����ني  ولء 
يا�شني«حممد نور«عبداحلفيظ قدورة
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دمية احمد ح�شني �شعالن

�شذى عبد اهلل فالح الق�شاة

�شياء ر�شوان ابراهيم ال�شقر

رواء حممد حممود ابو خديجة

�شيماء �شبحي نايف ال�شمريى

حممد خليل حممد ال�شنينة

رنني طالب حممد ق�ش�س

�شهد فهمي داود« حممد داود«

لنا منذر داود الطريفي

وجدي عزالدين جميل العي�شاويهديل خليل ح�شن ابو زلطة

روان غامن م�شطفى ابوكرمي

�شفاء حممد حممود حميدان

هديل تاج الدين م�شطفى ابوحجلة

قسم إدارة األعمال

تخ�ص�ص نظم معلومات ادارية
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013



137

عدي ح�شن حممود ال�شقراحمد وجدي احمد الربغوثي وجدان عبد اهلل رجا املزاودةحنني احمد حممد ال�شرخي

اح�����م�����د ه������������ارون ح���������ش����ني اب��������و جن��ا
ا���������ش��������راء اح������م������د حم�����م�����د خ���ل���ي���ف���ة
ا�شماء« حممد امني« ناجي الد�شوقي
ام������ل ر����ش���م���ي ����ش���الم���ه اب������و غ��ل��ي��ون
امي����������ان ف����ت����ح����ي �����ش����ال����ح ال�������ش���ل���ب���ي
ب����ي����ان اب����راه����ي����م م����ب����ارك ال�����زواه�����رة
ج���م���ي���ل ف���ك���ت���ور ج���م���ي���ل احل�����دادي�����ن
ح�������ال وائ�����������ل ع�����ب�����د ال�������ك�������رمي ع���ي���د
اجليتاوي »حممدعلي«  احمد  حنني 
دمي������ا �����ش����ربي حم���م���د اب������و ع�����ش��ب��ة

دمي��������ا حم�����م�����ود ح���������ش����ن ال����ك����وام����ل����ة
������ش�����ج�����ا ع�����ل�����ي ������ش�����الم�����ة اب�����ول�����ب�����اد
������ش�����ريي�����ن زك��������ري��������ا ف���������������وؤاد ك����ي����ايل
���ش��ف��اء ع��ب��د اخل���ال���ق ح�����ش��ني ال��زب��دي��ة
ع���ب���د ال���������رزاق ����ش���ام���ي اح����م����د ال���ف���ار
ال���ق���ادر �شبانة ع���ب���داهلل ع��ي�����ش��ى ع��ب��د 
ع�����ي�����������ش�����ى ول�������ي�������د ع�����ي�����������ش�����ى ج�����اب�����ر
ك���ري�������ش���ت���ني ج�������ربان ج�������ورج م���ري���ان
ال����ع����ار�����ش����ة ن������اي������ف  حم������م������ود  لرا 
ح�شن دار  ال��رح��ي��م  ع��ب��د  ح�����ش��ام  ملي�س 

رزوق اب��������و  ب���������ش����ري  ن����ظ����ري  حم����م����د 
م�����ع�����اذ ع���ي�������ش���ى �����ش����ال����ح ال����ب����ي����اري
ن������اه������دة �ح�����م�����د ��������ش������رف �الق��������رط
ن������اي������ف ع����ي���������ش����ى ن������اي������ف امل����ع����اي����ع����ة
ن��������������ور ي�������ا��������ش�������ر ح�������������ش������ن ������ش�����م�����ور
ه�����دى ���ش��ل��ي��م��ان ه���ل���ي���ل ال�����ش��دي��ف��ات
ه����������ال اح���������م���������د من����������ر اب��������������و ح����م����د
البيطار الغني  عبد  ع��دن��ان  يا�شمني 

غ���������امن داود  م���������و����������ش���������ى  ب���������ا����������ش���������ل 
ب�����������������در ه�������������������ش���������ام ع�����������زم�����������ي ال���������زب���������ن
دي�������������ان�������������ا م�����������اه�����������ر حم���������م���������د دغ���������������س
دي��������ن��������ا م���������������راد ج�����م�����ي�����ل اب������������و �����ش����م����رة
رام��������������������ي ح����������م����������زة م��������و���������ش��������ى ج������اب������ر
ال�����ع�����ن�����ات�����ي ������ش�����ع�����ي�����د  خ������ل������ي������ل  روان 

�����ش����ريي����ن م����و�����ش����ى اب�����راه�����ي�����م ال�����ك�����ردي
ف�����اط�����م�����ة ع�������������ادل حم�����م�����د اب����������و ح���ب���ل���ة
حم�����م�����د ������ش�����اي�����ل �����ش����ل����ي����م����ان امل����وم����ن����ي
م��������رام ع����ام����ر ع���ب���د ال�����������رزاق اخل���ل���ي���ف���ات
ح�����������ش�����ني حم������م������د اأح��������م��������د الأط��������ر���������س

قسم إدارة األعمال

تخ�ص�ص نظم معلومات ادارية
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

تخ�ص�ص نظم معلومات ادارية
خريجو الف�صل ال�صيفي االأول 2014/2013
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علي فوؤاد عبد اهلل برهماحمد جمال احمد من�شور ح�شان عمر حممد �شاهني

قسم إدارة األعمال

تخ�ص�ص نظم معلومات ادارية
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

ا��������ش�������ي�������ل ب�������ا��������ش�������م حم��������م��������ود ع����ي���������ش����ى
اخل����م����اي���������ش����ة ������ش�����ل�����م�����ان  غ�������������ازي  الء 
ب�������������ش������ار حم������م������د اح�������م�������د امل���������ش����اع����ي����د
ج���������������اك ج������������������ورج ��������ش�������م�������ع�������ان دي�����������الن
خ���������ال���������د رج��������������ا ��������ش�������ال�������ح ال�������������ش������ن������وب
دمي�������������ا ا���������ش��������ام��������ه ب�������ا��������ش�������م �������ش������م������اوى

ال�شي�شاين حم��م��ود  ع��ب��داحل��م��ي��د  ع��ا���ش��م 
ف�������ار��������س ح���������ش����ني ع�������ب�������داهلل ج����ان����خ����وت
ك�����ر������ش�����ت�����ني ف�������ائ�������ق ك�������ام�������ل ال����ي����ع����ق����وب
م�������������ي م�����������اج�����������د حم�����������م�����������ود ن������ا�������ش������ر
ه������ي������ث������م ������ش�����م�����ي�����ح ع�������ل�������ي�������ان ع�������ب�������داهلل
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قسم المحاسبة

د. هيثم حلو�س
اأ�شتاذ م�شارك

د. عبد اهلل اخلوالدة
محا�شر متفرغ 

د. احمد العمو�س
ا�شتاذ م�شاعد

د. فادي ال�شياب
ا�شتاذ م�شاعد

م. عزات غي�شان
 مدر�س م�شاعد

م. عامر الف�شلي
محا�شر متفرغ برتبة مدر�س م�شاعد

م. �شفاء احمد
محا�شر متفرغ برتبة مدر�س م�شاعد

وليد م�شاعدة
محا�شر متفرغ براتب مدر�س م�شاعد

م. حممود القا�شم
مدر�س متفرغ برتبة مدر�س م�شاعد

اأ.د. ح�شام الدين خدا�س
اأ�شتاذ 

اأ.د. وليد زكريا �شيام
اأ�شتاذ

د. معت�شم الق�شاة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. ابراهيم من�شور
محا�شر متفرغ براتب ا�شتاذ م�شارك
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رزان عز الدين كايد اجلراروة

قسم المحاسبة
تخ�ص�ص املحا�صبة

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

اح�������������م�������������د ف�������������������������������وؤاد م�����������������ش��������ط��������ف��������ى ع���������ب���������ي���������دات

ا�������������ش������������ام������������ه حم����������م����������د غ�������������ال�������������ب اب��������������������و ط��������ال��������ب

ا�����������������ش����������������راء اب������������راه������������ي������������م ت���������وف���������ي���������ق اخل������ط������ي������ب

ام�����������������������������������اين م������������������اج������������������د ي��������������و���������������ش��������������ف ع�������ق�������ي�������ل

ت���������������������ش����������ن����������ي����������م ف�������������������������ش������������ل ج������������م������������ي������������ل ك�������ل�������ي�������ب

ج���������������م���������������ال �������������ش������������ال������������ح خ���������������������ش����������ر ال���������ع���������ث���������م���������ان

ح����������������������������امت ح�������������������������ش������������ني حم��������������م��������������د رم�������������������������ش������������ان

ح�����������ش�����ام ال��������دي��������ن اح�������م�������د ع�����ب�����داحل�����م�����ي�����د م����الح����ي����م

رع�����������������������د خ������������������ل������������������دون حم������������م������������د ال�����������ع�����������وام�����������ل�����������ة

ال�������������ش������ه������اب������ني اب������������راه������������ي������������م  ����������ش���������الم���������ه  روان 

����������������ش���������������الم حم������������م������������د حم���������������م���������������ود ال������������ن������������ع������������ريات

ي��������ا���������ش��������ني اهلل  ع������������ب������������د  ه�������������������������ش������������ام  �����������ش����������ح����������ى 

ع����������������������م����������������������ر حم����������������������������م����������������������������ود ال�������������������دغ�������������������ي�������������������م

ق���������ي�������������������س غ�������������ال�������������ب ج����������ري���������������������س ال���������������ش�������م�������اع�������ني

م���������������اري���������������ان���������������ا حم�����������م�����������د ف�����������ي�����������ا������������س ال��������ف��������ق��������ري

م���������������ال���������������ك ع������������������������������ادل حم������������م������������د ال�������������������ش���������وب���������ك���������ي

حم�����������م�����������د اب��������������راه��������������ي��������������م حم�����������م�����������د ح��������������وام��������������دة

حم��������������م��������������د اح�����������������م�����������������د م������������ق������������ب������������ل اب�����������������وزي�����������������د

حم��������م��������د ���������ش��������ع��������دو ع��������ب��������د ال��������������ه��������������ادي ال����������ن����������وري

حم�������������م�������������ود اح�������������م�������������د م�����������و������������ش�����������ى ال��������ع��������ب��������اب��������ن��������ة

حم���������������م���������������ود ي����������ح����������ي����������ى حم���������������م���������������ود حم������������ارم������������ة

م�����������������ش��������ط��������ف��������ى ا������������ش�����������م�����������اع�����������ي�����������ل م�������������ش������ط������ف������ى

م��������ن��������ت�����������������ش��������ر ه�����������������������اين حم������������م������������د ال�����������������ع�����������������دوان

اهلل ع����������������ب����������������د  ح���������������������������ش�������������ن  ع����������������ل����������������ي  م����������������ن����������������ى 

جن������������م ال������������دي������������ن اب����������راه����������ي����������م ح�������������ش������ن������ي ن�����ا������ش�����ر

ن�����������������������������������داء حم��������������م��������������د ح�������������������������ش������������ن دروي�������������������������������������س

ن������������������������������ور ��������������ش�������������م�������������ري ك�������������������م�������������������ال اق����������ن����������ي����������ب����������ي

ن���������������������������ور م��������������ا���������������ش��������������ي �����������ش����������ع����������ي����������د ن���������ع���������ام���������ن���������ة

ه�����������������ب�����������������ه ه�����������������������������������ش�����������������ام ظ���������������������اه���������������������ر ج�������������������������رار

ه���������������������������������دى ول���������������������ي���������������������د حم�����������������م�����������������د ع�����������ل�����������ي�����������ان

ي������������������������زن ن����������ب����������ي����������ل اب����������������راه����������������ي����������������م ن��������ا���������ش��������ي��������ف

اهلل ع�����������ط�����������ا  ب�����������ول�����������������������س  ����������ش���������م���������ري  ي�����������و������������ش�����������ف 
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حممد جهاد حممد زين الدين

قسم المحاسبة
تخ�ص�ص املحا�صبة

خريجو الف�صل االأول 2014/2013

اح�������������م�������������د غ��������������������������ازي ج���������م���������ي���������ل ع���������ب���������دال���������ك���������رمي

ا�������������ش������������ي������������ه ان�����������������������������ور ع������������ل������������ي اب�����������������������و اخل������������م������������ام

اق�������������������ب�������������������ال ��������������ش�������������ام�������������ي ف�������������������رح�������������������ان ق����������ظ����������ام

ام�������������ل اح��������م��������د »حم��������م��������د �������ش������ف������ي������ق« ال�����������ش�����رب�����ج�����ي

ان�������������������ع�������������������ام حم�������������م�������������د خ�����������ل�����������ي�����������ل اب�������������������������و زي�������������د

ج����������اب����������ر ع�������������ب�������������د  اهلل  ع�������������ب�������������د  اي���������������ن���������������ا����������������س 

ب��������������ت��������������ول ع�����������������������ش�����������ام ������������ش�����������ال�����������ح ال�����������������زغ�����������������اري

ب��������������������ي��������������������ان اح��������������������م��������������������د حم����������������م����������������د ���������ش��������ل��������ي��������م

مت�����������������������������������اره ن������������������ق������������������ول ج�����������������������������������ورج ط����������ن����������و�����������س

خ�������ش���ر »ف�����������رح�����������ان  اهلل  ن�����ع�����م�����ة  م���������ال���������ك«  دال���������ي���������ا 

ذك�����������������ري�����������������ات ح�������������������ش���������ني ع���������������رف���������������ات م���������ري���������زي���������ق

ال������������������زوات������������������ني حم������������م������������د  ت���������ي�������������������ش���������ري  روؤى 

ح���������������ش�������ني اهلل  ج���������������������������اد  حم��������������م��������������د  رزان 

رك���������������������ان���������������������ه ع��������������ل��������������ي ���������������ش��������������اب��������������ر ح��������������م��������������وده

���������������ش��������������م��������������اح حم��������������م��������������د غ�����������������ال�����������������ب ح��������������م��������������دان

��������������ش�������������ريي�������������ن ��������������ش�������������ام�������������ي ح�����������ل�����������م�����������ي خ�������م���������������س

�������������ش������������دق������������ي ب�������������������������ش������������ام �������������ش������������دق������������ي ح������������م������������دان

������������ش�����������ح�����������ى ح�����������������������ش�����������ني ������������������ش�����������������امل ال�����������ن�����������ه�����������ود

ع������������������������ادل ع�������������زال�������������دي�������������ن رف������������ي������������ق اب�������������������و ري���������������دة

ال����ع����ب���������ش����ي حم�������م�������د  اهلل  ع�������ب�������د  ال��������رح��������ي��������م  ع�������ب�������د 

ع��������ب��������دال��������رح��������م��������ن خ���������ال���������د ع��������ل��������ي ع����������ب����������دال����������رزاق

ع�����������������م�����������������ر م�����������������و������������������ش�����������������ى حم�����������������م�����������������د ح�����������������رب

ف��������������������را���������������������س �����������ش����������ع����������ي����������د ف�����������������ال�����������������ح ع�������ي���������������ش�������ى

م��������������اج��������������د حم�����������م�����������د م�����������������ش��������ط��������ف��������ى احل�����������اي�����������ك

م�����������������وؤي�����������������د حم��������������م��������������ود حم�����������م�����������د امل�����������������ق�����������������دادي

حم������������م������������د ب�������������������������ش������������ام �����������ش����������ل����������ي����������م����������ان ي��������ا���������ش��������ني

م���������ع���������ت�������������������ش���������م م��������������������������������ازن ��������������ش�������������ال�������������ح ري��������������������ان

م�����������������ن�����������������ال ج�����������������ه�����������������اد �����������ش����������ع����������ي����������د ������������ش�����������واق�����������د

م�������������������رين�������������������ا ح���������������ن���������������ا خ�������������ل�������������ي�������������ل ��������������ش�������������ن�������������وده

ن�����������ا������������ش�����������ر ����������ش���������ل���������ي���������م خ���������م���������ي�������������������س امل����������غ����������رب����������ي

ه�������������ب�������������ه ب�����������������������ش�����������ري ع�������������م�������������ر ال���������������������ش����������وي����������رك����������ي

ال�����ع�����ت�����ي�����ل�����ي ال����������رح����������م����������ن  ع��������ب��������د  جم����������������دى  ولء 
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ابراهيم مو�شى يو�شف »رزق اهلل«

��شامه نز�ر عبد �ل�شالم �شموط

ان�س ح�شن فالح اخلاليلة

حمزة عي�شى حممد املحارمة

احمد ن�شيم عبد اهلل جودة

ا�شراء �شهيل حممد بواعنة

تامر غ�شان عبا�س البيطار

خليل مازن خليل النابل�شي

احمد ب�شار �شالح ابو ح�شان

ا�شراء خالد علي ال�شرمان

بيان حممد �شيف اهلل عبد اهلل

حنني حممد م�شطفى الهم�شرى

ازهار حممد عبدالرحمن بني فواز

ا�شراء عبداهلل حماد املجايل

حمزة ابراهيم ر�شوان اجلغبري

ديانا حممد خليل ال�شريحني

قسم المحاسبة
تخ�ص�ص املحا�صبة

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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�شاجدة عبدالرحمن عبداحلميد حمدان

عالء مو�شى علي الزواهرة

طاهر عبد اللطيف طاهر ابو عودة

حممد يا�شر ح�شني الزعارير

يا�شمني زياد خمي�س ا�شماعيل

�شياء نبيل حممود حممود

علي عبدالنا�شر علي احلوراين

وفاء عطا اهلل حممد حويلةهبه ح�شن �شليمان البلوي

عامر ابراهيم عبد اهلل عبد القادر

هبه احمد ناجي عودة

قسم المحاسبة
تخ�ص�ص املحا�صبة

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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ا����������������ش���������������م���������������اء حم�������������م�������������د ������������ش�����������ع�����������ب�����������ان ج����������اب����������ر

ا�������������ش������������ي������������ل ف���������������ري���������������د ل����������ط����������ف����������ى اجل����������ع����������ف����������ري

ال���������ق���������ا����������ش���������م ا������������ش�����������ام�����������ه ق���������ا����������ش���������م ال������ق������ي�������������ش������ي

اي���������������������������������اد ع��������������������دن��������������������ان ف��������������������ار���������������������س ي���������ا����������ش���������ني

امي���������������������������������ن ح�����������������������������ش��������������ن من�������������������������ر ال��������������ط��������������وي��������������ل

ب��������������ا���������������ش��������������ل ع��������������ق��������������ل ������������ش�����������ع�����������ي�����������د م����������ي����������ت����������اين

ت����������������ام����������������ر ج����������������ون����������������ى ��������������ش�������������ال�������������ح ام�����������������ش��������ي��������ح

ح���������������������ش����������ن ع���������ي�������������������ش���������ى ح���������������������ش����������ن اب�����������������������و ع������ي������د

خ����������ل����������ي����������ل ط����������ل����������ع����������ت خ����������ل����������ي����������ل اب�����������������������و �������ش������ع������د

رائ�������������������������د ���������ش��������ك��������ي��������ب زي������������������������������دان اب��������������������و ع����������م����������ارة

������������������������ش�����������������������ايل ج���������������������������������������������ورج ال���������������������������ش�������������م�������������ع�������������ان

���������ش��������ل��������ي��������م��������ان زي������������������������اد ���������ش��������ل��������ي��������م��������ان ب�������������ش������ن������اق

�����������ش����������ف����������اء ع����������ب����������دال����������ف����������ت����������اح اح������������م������������د حم�������م�������ود

����������ش���������ه���������ي���������ب زه����������������������ري غ����������������������������ازي ال��������������������رداي��������������������ده

ع������������ا�������������ش������������م م����������������������������������روان حم������������م������������د ع����������ب����������ي����������دات

ع�����������������ب�����������������اده حم��������������م��������������ود م�������������������ش���������ل���������م ال����������ب����������ن����������وي

ال�������غ�������ن�������ي�������م�������ات حم����������م����������د  ح�����������������ش��������ني  اهلل  ع����������ب����������د 

ع������������������ب������������������داهلل ح���������������������ش����������ني �������������ش������������الم������������ة ع������������ي������������ادة

ع���������������������������������الء دري�����������������������������������������د اح���������������������م���������������������د ��������������ش�������������ربي

ع�������������ل�������������ي حم�������������م�������������د ع�����������������زي�����������������ز اب��������������������������و زه��������������������رة

ع��������������م��������������ر ب�����������ه�����������ج�����������ت ع���������������������������������واد ال����������وه����������ي����������ب����������ي

ق���������ي�������������������س ع�������������اط�������������ف ع����������ب����������د ال������������رح������������م������������ن ع�����ل�����ي

حم�����������������م�����������������د ج���������������������م���������������������ال ع�����������������ب�����������������د ������������ش�����������وك�����������ة

حم��������م��������د ح���������������ش�������ني »ع������������رب������������ي حم����������م����������د« ح�����������ش�����وة

حم������م������د ي������ا�������ش������ني ت�������وف�������ي�������ق« زي������������ن ال������ع������اب������دي������ن«

م��������������������������������روان ع����������������ب����������������دون ��������������ش�������������امل امل��������ع��������اي��������ط��������ة

ع��������������������رار اهلل  ع�������������ط�������������ا  ف����������������اي����������������ز  ن�������������ا��������������ش�������������ر 

ن����������������ه����������������ى حم����������������م����������������د اح��������������������م��������������������د ط�����������ري�����������������������س

و�������������������ش������������������ال حم������������م������������د ي������������و�������������ش������������ف ال���������������زي���������������ود

ي��������و���������ش��������ف رات��������������������ب ي����������و�����������ش����������ف« ع��������ل��������ي ��������ش�������ال�������ح«

قسم المحاسبة
تخ�ص�ص املحا�صبة

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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ح�����ب�����ي�����ب اح��������م��������د �������ش������ل������م������ان ال��������زي��������ود
������ش�����ه�����د ������ش�����ه�����ي�����ل حم�������م�������ود ع�������وي�������دات
حم�����م�����د اب�������راه�������ي�������م ع����ي���������ش����ى �����ش����اه����ني
حميدان اب��و  ال��رح��م��ن  عبد  �شمري  حممد 
م��������ه��������ا غ�����������������ش��������ان م������������ب������������داأ زك����������ارن����������ة

ن������ا�������ش������ر ع��������اط��������ف را����������ش���������د امل�����و������ش�����ى
ن�������ا��������ش�������ر وح��������ي��������د اي����������������وب �������ش������ق������وري
ن�����������ع�����������م�����������ه ن�������������������������دمي احل��������م�����������������ش��������ي
ي�������زن حم�����م�����ود ع����ب����دال���������ش����ك����ور ال���ن���ت�������ش���ة
ن�����������������ور ع�����������اط�����������ف اأح�������������م�������������د اأي�����������������وب

قسم المحاسبة

عادل عمر ذيب عالقمةح�شان عثمان حممد حمارمة ديانا عوين حممود اجلمل

حممد ه�شام ابراهيم ال�شيخلطيفه ع�شام حممود النبابتة حممد حممود ح�شني جربين

عمر »حممد علي« النجار

معت�شم ابراهيم �شامل ال�شلول

تخ�ص�ص املحا�صبة
خريجو الف�صل ال�صيفي االأول 2014/2013
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قسم المحاسبة

عبداهلل عادل �شالح العبدالالتبا�شم عبد احلكيم »حممد �شعيد« �شالح عبد اهلل مروان حممد يو�شف

نادر با�شم مو�شى ع�شاعالء اجمد عبدالقادر عمر عمر منهل �شليمان الر�شدان

عبداهلل عبدالهادي حممد زقزوق

نور خليل حممد الفروخ

تخ�ص�ص املحا�صبة
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

اح����م����د حم���م���د حم�����ي ال�����دي�����ن ع���ب���ي���دات
ح�������������ش������ام ري���������ا����������س م������و�������ش������ى ����ش���ب���ي���ح
ح�������ش���ن ب����ره����ان ع���ب���د ال�����واح�����د ت��ف�����ش��رق��ة
�������ش������ايل ح�����������ش�����ام حم�����م�����د اب����������و ع�������ش���ب���ة
ع���ل���ي ع���ب���د ال�����ك�����رمي ����ش���ب���ح���ي اخل��ط��ي��ب

حم��������م��������د ع����������اه����������د ع��������ل��������ي اخل�����ط�����ي�����ب
م��ع��ت��ز اب���راه���ي���م ع��ب��داحل��م��ي��د ح��ب��ي��ب اهلل
ه������ي������ث������م ������ش�����ل�����ي�����م ر�����������ش����������دي ال�������ش������ق������ر
ول����������ي����������د ج����������م����������ال ف�������ت�������ح�������ي �������ش������الح
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قسم المحاسبة
تخ�ص�ص املحا�صبة والقانون التجاري

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

تخ�ص�ص املحا�صبة والقانون التجاري
خريجو الف�صل االأول 2014/2013

الربار�شة حمزه عبداحلافظ عبدالرحيم 
عبد اجلبار ب�شام عبد اجلبار املليطات
ع�����ب�����داهلل ع����م����ر ع����ل����ي ع�����ب�����دال�����رزاق

ع�����ب�����داهلل ف�����اي�����ز حم����م����د ال���رب���اب���ع���ة
حم����م����د م�����وف�����ق �����ش����اك����ت م���ن�������ش���ور
حم�������م�������ود ه�����������اين ح�����������ش�����ني ط����ع����ان

م�شطفى حممد م�شطفى ابو يو�شف
من����������ر �������ش������م������ري من����������ر ��������ش�������وي�������دان
ي�������������زن ف��������اي��������ز حم�������م�������د ع����������������واودة

اب����������راه����������ي����������م حم�������م�������د اب����������راه����������ي����������م ج�����ع�����اب�����و
اح����������������م����������������د ج����������������م����������������ال حم�������������م�������������د ح����������م����������اد
اح������������������م������������������د زي������������������������������������اد ع���������������م���������������ر ع��������ب��������ي��������د
اح�������م�������د ع������ب������دال������رح������م������ن حم������م������د اب�����������و ع������ره
اح������������م������������د ع����������ل����������ي خ��������ل��������ي��������ل ا��������ش�������م�������اع�������ي�������ل
اح�����������������م�����������������د حم��������������م��������������د اح�����������������م�����������������د ع�������ل�������ي
ام�������������������������ني ب�������������ا��������������ش�������������م ام�������������������������ني دغ���������ل�������������������س
امي�������������������ان ���������ش��������ام��������ح ��������ش�������ل�������ي�������م�������ان احل��������ج��������ات
خ���������ال���������د ه������ي������ث������م اح���������م���������د ب�������ن�������ي م���������ش����ط����ف����ى
ال�����������داي�����������ه ج��������ل��������ي��������ل  اب������������راه������������ي������������م  روان 
زي����������������د حم��������م��������د ع��������ب��������دال�����������������ش��������الم ع������������الوى
ط�����������������������������ارق اجم�����������������������د ط������������ل������������ب ال����������ب����������ل����������وي
ط����������������ه حم��������������م��������������ود اح��������������م��������������د ال�����������غ�����������ن�����������دور
الطويل ال�شميع  ع��ب��د  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  ال�شميع  ع��ب��د 

ع����ب����د ال�����ع�����زي�����ز م�����ن�����ذر ع����ب����د ال�����ع�����زي�����ز اجل����اب����ي
ع�����������ب�����������داهلل ن�������ع�������م�������ان حم���������م���������ود احل���������م���������وري
ع�������������ل�������������ي ج����������������م����������������ال ع�������������ل�������������ي ال����������������زغ����������������ول
ل���������ب���������ن���������ى حم����������م����������د ي����������و�����������ش����������ف ع���������ا����������ش���������ور
م�����������اري�����������ن�����������ا ج������������������الل ي���������و����������ش���������ف ع���������م���������اري
حم��������م��������د اح����������م����������د ع��������ب��������دال��������رح��������م��������ن ع���������ش����ا
حم���������م���������د ب�������������������ش���������ام ت�������ي���������������ش�������ري امل���������ح���������ارم���������ه
حم������م������د حم��������م��������ود ع������ب������د ال�������رح�������م�������ن اح�����م�����د
حم��������م��������د ول����������ي����������د حم����������م����������ود اب����������������و ح������م������دة
م�������������������������رام حم����������م����������د ح�������������������ش���������ن ال����������ب����������ي����������اري
م��������������ع��������������اذ ع�����������������دن�����������������ان ن��������������اج��������������ي ال��������ع��������ب��������د
م�������ع�������ت�������ز ي���������و����������ش���������ف ����������ش���������ال���������ح ال���������ب���������ي���������ارى
ن������������ه������������ال م������������ن������������ذر م���������������ش�������ي�������ل ح��������ج��������ازي��������ن

�شفاء علي خليف الزيوداواب عادل امني حمار�شة
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ابراهيم �شاهر �شربي غيث

اخال�س جمال حممود ال�شويات

ب�شار في�شل �شامل مقابلة

رند عبداهلل حممد احل�شامي

احمد عبدالرزاق حممد اجلبايل

اكثم نايف ح�شني ابو عا�شي

دعاء فار�س ح�شني البعول

فادي ابراهيم احمد طرخان

احمد خالد حممد العالونة

افنان داود حممود »فرح فريحات«

حنان م�شطفى عبد الرحيم زهران

روان طارق يو�شف ابراهيم

احمد يو�شف علي البدري

اميمة �شليم م�شطفى جرادات

رانيا �شليم عليان امل�شاروة

حممد انور ابراهيم �شالح

قسم المحاسبة
تخ�ص�ص املحا�صبة والقانون التجاري

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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حممد حممود عبد اهلل عليحممد ح�شام حممود ابو �شليم حممد عادل �شليم �شحادة

وائل ابراهيم يو�شف �شاميةميادة ماجد ح�شني الناطور هديل ماهر ح�شني ال�شوى

معت�شم تي�شري جميل ابو ارميلة

قسم المحاسبة
تخ�ص�ص املحا�صبة والقانون التجاري

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

اح���������������م���������������د ج���������������ربي���������������ل م������������و�������������ش������������ى زي������������ن

اح�������������م�������������د ع�����������������������ش�����������ام ج�������������م�������������ال ��������ش�������ب�������اح

اح����������م����������د م������������������������روان ن����������ه����������اد ال�������دب�������اب���������������ش�������ة

اي�����������ن�����������ا������������س حم����������م����������د ج��������م��������ي��������ل وه�������������������دان

ب���������ا����������ش���������ل ن�����������������������ادر م��������ن�����������������ش��������ور ���������ش��������ح��������ادة

ث�����������������������ائ�����������������������ر ج�����������������������م�����������������������ال من���������������������������ر من���������ر

خ�����������������ش��������ر اب�������������راه�������������ي�������������م خ�����������������ش��������ر ب�����ق�����ل�����ة

رن������������������������ا ب�������������������������ش������������ام �������������ش������������اب������������ر ع������ي�������������ش������ى

����������ش���������ام���������ي خ�����������ال�����������د ه���������ا����������ش���������م ق�������ح�������اوي���������������س

�����������ش����������ع����������ي����������د ع�������������ل�������������ي �����������ش����������ع����������ي����������د ك����������م����������ال

ط������������������ارق ع������������������واد ر�����������ش����������را�����������س ب�������ن�������ي خ������ال������د

ع������������������دي ك�����������ام�����������ل ع�������ي���������������ش�������ى ال�����������������ش��������م��������اوي

ع������������زي������������زة ح����������ام����������د ع������ي�������������ش������ى امل������������واج������������دة

ع�������������������الء حم����������م����������د حم������������م������������ود ال�������������ش������ه������ل������ي

ع����������ن����������اد ع����������م����������اد اب�����������راه�����������ي�����������م ال������ع������م������و�������س

جم��������������������د حم�������������م�������������د ج�����������م�����������ع�����������ة ال�������������ك�������������رد

حم�����������م�����������د ي�����������و������������ش�����������ف حم�����������م�����������د حم��������م��������ود

م������������������������رام ري���������������ا����������������س مم������������������������دوح احل�������ل�������ب�������ي

م�������ش���ط���ف���ى ر�������ش������وان ر�������ش������دي ب����ن����ي م�����ش��ط��ف��ى

ن�������������ذي�������������ر غ���������������������ش����������ان ح�������������������ش���������ني ع�������ب�������ه�������رى
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اح�������������م�������������د ل���������ط���������ف���������ي م�����������������ش��������ط��������ف��������ى ف�����������رح

امل�������ظ�������ف�������ر حم���������م���������ود ر��������ش�������ي�������د ال�����������ش�����وب�����ك�����ي

ت�����������ش�����ن�����ي�����م �������ش������م������ري ي��������و���������ش��������ف ع�����������ش�����ي�����ب�����ات

دان���������������ي���������������ا ج������������م������������ال اح������������م������������د ال�����������������ش��������رف��������ا

��������������ش�������������ذى ب�����������ا������������ش�����������م ن��������������������������ادر اخل�������ط�������ي�������ب

اجل�����م�����اع�����ني اهلل  ������ش�����ي�����ف  حم��������م��������ود  ع��������ام��������ر 

حم�������م�������د ��������ش�������ال�������ح ع��������ب��������دال��������ك��������رمي اب������و�������ش������ل

احمد فتحي كايد احل�شايكة

خالد �شاكر ح�شن النواجي

عدنان احمد خليل خليل

ق�شي خالد عايد ابو مقدم

�شجى ابراهيم ح�شن اخل�شور

منال عبد الهادى عبد الكرمي ثابتحممود �شليمان حممد داود

عا�شور �شعيد عا�شور ابو اعمر

حممد نبيل �شريف �لعطعوط

حممد احمد حممد الروا�شدة

قسم المحاسبة
تخ�ص�ص املحا�صبة والقانون التجاري
خريجو الف�صل ال�صيفي االأول 2014/2013

تخ�ص�ص املحا�صبة والقانون التجاري
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013
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ح���������������م���������������زة خ���������������ال���������������د حم������������م������������د احل������������������اج

راأف�������������������ت اجم�������������د ح����������م����������داهلل ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز

ع������������ل������������ي ه�������������������������ش������������ام ع������������ل������������ي امل����������و�����������ش����������ى

حم���������م���������د ج�������م�������ي�������ل حم���������م���������د ا�������ش������م������اع������ي������ل

حم���������م���������د حم�����������م�����������ود حم���������م���������د ع���������ب���������د رب���������ه

ه��������������ي��������������ث��������������م ط�������������������������ه حم�����������������م�����������������د ح�����������������رب

حممد نواف �شليم خليفةحممد خالد عادل »حميد اخلوالدة« حممد ع�شام �شربي ق�شق�س

حممود عبد املجيد حممود اخلطيب

قسم المحاسبة
تخ�ص�ص املحا�صبة والقانون التجاري
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013
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قسم العلوم المالية والمصرفية

د. زياد مرا�شدة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. حممد اخلطايبة
اأ�شتاذ م�شاعد

م. عبلة التهتموين
مدر�س م�شاعد

م. �شعد ابو عليم
محا�شر متفرغ برتبة مدر�س م�شاعد

* اأ.د. خالد الزعبي
اأ�شتاذ 

اأ.د. �شامر الرجوب
اأ�شتاذ 

د. ح�شني خريو�س
اأ�شتاذ م�شارك

د. و�شفي ال�شالمات
رئي�س الق�شم /اأ�شتاذ م�شاعد

م. ماهر �شراب
محا�شر متفرغ 
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قسم العلوم المالية والمصرفية

اح����������م����������د م����������������������روان ع��������ب��������د ال������������������������������روؤوف امل�������ه�������ت�������دى
اح�������������م�������������د م���������������ش�������ط�������ف�������ى اح�������������م�������������د ال�������ع�������ن�������ان�������ب�������ة
ال���������������ه���������������ن���������������وف حم�������������م�������������د حم����������������م����������������ود ��������ش�������ل�������ي�������م
امي���������������������ان ح���������������ش�������ني اب�����������راه�����������ي�����������م ال���������ع���������ب���������دال���������الت
ب����������������ان����������������ة زي�������������������������د ع�������������������������������ارف ال���������������������������ش�������������م�������������راوى
ب����������������������ي����������������������ان ن����������������������ه����������������������اد حم������������������م������������������د اح��������������م��������������د
ح���������������������������ال وائ���������������������������������������������ل زه���������������������������������������������دى حم��������������م��������������ود
رام������������������������������������ي ف������������������ري������������������د ع����������������������ب����������������������داهلل خ�����������������ش��������ر
�����������ش����������ج����������ى ج���������������م���������������ال ع����������ق����������ل����������ة الب��������������راه��������������ي��������������م
�����������ش����������ج����������ى ج���������������ه���������������اد حم������������م������������د ال�������������������ش���������وي���������ط���������ي
������������ش�����������ي�����������ف حم�������������م�������������د م�������������ر��������������ش�������������د ال�����������ع�����������م�����������ري
ع�����ب�����د ال������ع������زي������ز اح������م������د ع�����ب�����د احل�����م�����ي�����د ال��������ربب��������راوي
ع�����������م�����������ر ع�����������ب�����������دال�����������ف�����������ت�����������اح خ���������ل���������ي���������ل ���������ش��������اه��������ني

ق���������������������ش����������ي راف������������������������������ت خ����������ل����������ي����������ل ال�����������ع�����������م�����������اري�����������ن
ك�������ر��������ش�������ت�������ي�������ن�������ا ر����������ش���������م���������ي خ��������ل��������ي��������ل ال����������زري����������ق����������ات
مل������������������ى ف������������������������������������وؤاد م�������������������ش���������ط���������ف���������ى ال�������������������ش���������ع���������وب
مل���������ي�������������������س ف���������ت���������ح���������ي حم�����������م�����������د ع�����������ب�����������د اجل�����������ب�����������ار
حم�����������م�����������د دروي���������������������������������������س ح�����������������ش��������ن��������ي ال�����������������������ش�����������ادق
حم����������م����������د غ���������������������ش����������ان ر����������������ش���������������دي ع�������ب�������دامل�������ع�������ط�������ي
حم������������������م������������������د ف����������������������اي����������������������ز اح����������������������م����������������������د ��������������ش�������������امل
م�������������ش������ط������ف������ى ي��������ا���������ش��������ر م�������������ش������ط������ف������ى اجل������������رارع������������ة
م����������ع����������ت����������ز حم��������������م��������������ود م����������ن���������������������ش����������ور م�������ن���������������ش�������ور
ن�������ب�������ي�������ل�������ة ع�������������������ش���������ام »حم�����������م�����������د راج�������������������������ح« ب�����خ�����ي�����ت
ا������ش�����ع�����ي�����د اهلل  ف���������������ش�������ل  ع����������ب����������دي  ن������������ورال������������دي������������ن 
ه���������������دي���������������ل ر�������������ش������������ي������������د ه������������ا�������������ش������������م اجل����������م����������ع����������ان

عبدالرحمن مو�شى حممود عبدال�شالم

رامي خالد جنيب الهياجنةالء مروان حممد عبيدات رمي زياد احمد عالونةبراءة حممد عبد اهلل امل�شري

تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية
خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية
خريجو الف�صل االأول 2014/2013
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نريمني زاديق يو�شف �شرك�شيان�شذى احمد ثابت »املغربي احل�شني«

قسم العلوم المالية والمصرفية
تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية

خريجو الف�صل االأول 2014/2013

اح������������������م������������������د ����������������ش���������������ال���������������ح حم���������������م���������������د ك����������ن����������ع����������ان
اح�����������م�����������د ع���������ب���������دال���������ف���������ت���������اح اح�����������م�����������د اب�����������������و زي�������ن�������ة
اح������������������م������������������د حم��������������م��������������د اح������������������م������������������د امل������������وم������������ن������������ي
اح��������������������م��������������������د وائ����������������������������������������ل ف������������������������ار�������������������������س ���������ش��������ك��������ر
اده���������������������������������م ج�����������م�����������ي�����������ل ������������������ش�����������������امل ب����������ط����������ار�����������ش����������ة
�ل������������ع������������ي������������اط حم��������������م��������������د  ح�������������������������ش������������ن  �روى 
ا�����������ش����������ام����������ة حم�����������م�����������ود م�������ع�������ي���������������س ال���������ع���������ق���������رب���������اوى
ا����������������������������ش���������������������������راء م����������������ن����������������ري اح��������������������م��������������������د ن������������وف������������ل
ام������������������������������������اين ج������������������������������������ورج جن���������������ي���������������ب ا����������ش���������ع���������ي���������د
ب�����������������������������راءة خ�����������������ش��������ر ع����������ب����������د ال�����������������ق�����������������ادر ا��������ش�������ع�������د
ح�������������������������ش������������ن �������������ش������������ب������������ع حم���������������م���������������د ق������������ن������������زوع������������ة
ح��������������م��������������زة حم�����������م�����������د ي�����������ا������������ش�����������ني ال���������������ش�������ب�������ي�������ح�������ي
ح����������������م����������������زة ه�������������������������اين �����������ش����������ل����������ي����������م ال����������ب����������ق����������اع����������ني
ران����������������������ي����������������������ا ج�������������م�������������ي�������������ل ����������������ش���������������ال���������������ح حم��������م��������د
امل������������غ������������رب������������ي حم���������������م���������������د  م������������ط������������ي������������ع  رزان 
ره������������������������������������ام حم���������������م���������������د �������������ش������������ل������������ي������������م������������ان ح���������������رب
ط�������ن�������ط�������ور ال���������������دي���������������ن  ���������ش��������ع��������د  اك������������������������رم  روان 
ب���������������ش�������ي�������ل�������ة ي��������������و���������������ش��������������ف  خ�����������������������ش�����������ر  روان 
ع�����������ل�����������ي�����������ان خ�������������������ال�������������������د  ف����������������������������������������������وؤاد  روان 
رون��������������������������������������د ف�����������������������ار������������������������س خ�������������ل�������������ي�������������ل اجل�����������������������دع
����������������������ش���������������������ارة ال����������������ي����������������ا�����������������س ف�����������������ري�����������������د ح�������ب�������ي�������ب
�����������������ش����������������ارة خ��������م��������ي�����������������س ح�������������������ش���������ن اب���������������������و ك��������وي��������ك

�������������������ش������������������ارة رئ���������������ي���������������ف ج������������ري�������������������������س ح���������������دادي���������������ن
������������ش�����������ارة �������ش������م������ري ع�������ب�������د اجل�������ل�������ي�������ل اب��������������و �����ش����ن����ي����ن����ة
������������ش�����������ج�����������ى ول����������������ي����������������د ع�������������ب�������������د رب�������������������������ه حم����������م����������ود
ع�����������������������������ش��������������ام زي����������������������������������اد رج����������������������������ا امل�����������ح�����������ام�����������ي�����������د
ع�����������ل�����������ي�����������ا ع����������������زم����������������ي اح����������������م����������������د خ���������������������ش����������اون����������ة
ف����������������������را�����������������������س رات������������������������������������ب ط����������������������ه امل���������ح���������ي�������������������ش���������ن
م�������������������������������اري�������������������������������ا ن������������������������������������������دمي احل�������������م���������������������������ش�������������ي
حم��������������م��������������د ف������������ت������������ح������������ي ت��������������وف��������������ي��������������ق ع�������ي���������������ش�������ى
حم�������������م�������������د ه����������������اي����������������ل حم�������������م�������������د اب�������������������������و ك����������و�����������س
حم���������������������م���������������������ود ع���������������������اط���������������������ف اح���������������������م���������������������د زي�����������������د
م���������������������������������������رام رف��������������������ي��������������������ق ف���������������������������������������واز ع����������������م����������������ارى
م������������������������������������رام زي������������������������������������اد ل������������ط������������ف������������ي ج������������������������������������رادات
م�����������������������������رام م�������������������ش���������ط���������ف���������ى حم���������������م���������������ود ع������م�������������ش������ة
م���������������������������������رح ال�������������������ي�������������������ا��������������������س ���������������ش��������������ع��������������د ب���������ق���������ل���������ة
م�������������������ش���������ط���������ف���������ى ن����������ظ����������م����������ي م�������������������ش���������ط���������ف���������ى ط������ه
م��������������������ن��������������������ار ع������������ي�������������������������ش������������ى ح����������������ن����������������ا م�����������������ش��������ل��������ح
ج��������ام��������و���������س اب�������������������و  ف��������ه��������ي��������د  اهلل  ع����������ب����������د  م����������ه����������ا 
ن�������������������ش���������ري���������ن اك������������������������رم ع���������ب���������داحل���������ل���������ي���������م ال�������ق�������ب�������ج
ه���������ن���������د خ�����������ال�����������د ع���������ب���������د ال����������رح����������م����������ن ال������ق������ي�������������ش������ي
ي���������������������������������زن خ��������������ل��������������ي��������������ل اح���������������������م���������������������د ف���������ل���������ي���������ف���������ل
ي����������������������������������زن ول���������������������ي���������������������م ��������������ش�������������ل�������������ط�������������ي ح�������������������������داد
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احمد غالب فتحي عبيد

ا�شراء حممود احمد عبادي

امرية خالد حممد الدرعات

خلود حممد علي الروابدة

ازهار حممود ح�شن الفريحات

الء يو�شف حممد عو�س

بتول علي هزاع دبا�س

رزان عمر فهد الفاعوري

احمد م�شطفى حممد املحت�شب

الء عبدالكرمي عبدالرحمن يون�س

اينا�س علي يعقوب يو�شف

دعاء حممود عطية عبد الرحمن

ا�شراء حممد ابراهيم عبد اهلل

امل عايد ب�شري الزواهرة

حنني ماهر عزيز قوا�س

رمزي زهري فرح خمائيل

قسم العلوم المالية والمصرفية
تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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�شارة حممود �شلمان فراج

�شهيب �شامي خليل الكردي

عالء احمد علي باباي

ليث لطفي �شليمان يو�شف

�شيف احمد طعمة الفقيه

عبد اهلل فايز ال�شيد )�شكر الر�شيدي(

عمر حممود فخري جمعة

حممد جميل حممود جمعة

�شليم بكر ح�شن الب�شطامي

طالل حممد دروي�س اململوك

عمر بهجت م�شطفى بدر

جمد عوين �شعيد عو�س

�شالح الدين علي حمدان القطي�شات

عبدالروؤوف زياد عبدالروؤوف نعف�س

فداء تي�شري حممود بو�شة

حممد زياد عبدالغني ن�شراهلل

قسم العلوم المالية والمصرفية
تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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حممد نبيل« حممد بدر الدين »الب�شتاوى

يا�شمني م�شطفى �شالمة ابو �شيام

منر ريا�س منر الهندي يا�شمني احمد عبد الرحمن حربمرح نايف عبدالرحمن حطاب

ع������ف������ان������ة من��������������ر   « ف������������ري������������د  حم���������م���������د   « اح������������م������������د 
ا��������������������ش�������������������راء ������������ش�����������ال�����������ح حم�����������م�����������د اب����������������������و ن������ع������م������ة
ا��������������������ش�������������������راء ���������������ش��������������الح ي�����������و������������ش�����������ف امل���������������ش�������ي�������م�������ي
ا���������������������ش��������������������راء ع���������ي�������������������ش���������ى ع������������ل������������ي اب�����������������������و ج�����������������ودة
ا�������������������ش������������������راء جن����������ي����������ب اب��������������راه��������������ي��������������م ال����������رف����������ات����������ي
ا�������������ش������������ي������������ل ن�������������������������ش������������ال م�����������������ش��������ط��������ف��������ى ع��������ل��������ي��������ان
داود ���������ش��������ع��������ي��������د«  »حم�����������م�����������د  ح�������������������ش���������ام  اف�������������ن�������������ان 
ب���������������ره���������������ان ح���������������������ش����������ان ب���������������ره���������������ان ال���������������ش�������ل�������ع�������و��������س
خ��������������ال��������������د زاه���������������������������ر ع�����������ب�����������دال�����������رح�����������م�����������ن ������������ش�����������ارة
دان�������������������������������������������������ا ام���������������������������������������ني حم��������������������م��������������������د ����������������ش���������������امل
دان������������������������������������ة ح���������������م���������������د ع������������������������������������ودة ال�������������ه�������������ب�������������ارن�������������ة
راف��������������������������������ت ������������ش�����������م�����������ري ��������������ش�������������اي�������������ر ك����������ن����������اك����������ري����������ة
ر���������������ش��������������ي��������������د حم��������������م��������������د ج�����������������م�����������������ال امل�������������������������ش������������ري
ح������������������������داد ج��������������������م��������������������ال  ج���������������������������������������ورج  روزان 
��������������������ش�������������������ارة م�������������������ش���������ط���������ف���������ى ع����������������ب����������������ده م���������ه���������ي���������ار
�����������ش����������ام����������ح ���������ش��������ل��������ي��������م��������ان خ��������ل��������ي��������ف��������ة ال�����������������ش��������رق��������ي
�����������ش����������م����������اح ج������������ه������������اد ب������������ه������������اءال������������دي������������ن ال��������ع��������م��������ري

������������ش�����������ي�����������م�����������ا رائ�����������������������������������د ذي�����������������������������������اب ج������������وي������������ن������������ات
������������ش�����������ه�����������ي�����������ب ع��������������م��������������ر اح������������������م������������������د ه���������ي���������اج���������ن���������ة
ع�����������ام�����������ر م���������������������������روان ع���������ب���������د ال��������������ك��������������رمي م�����������������ش��������ودة
ع��������ب��������دال��������رح��������م��������ن خ���������ال���������د حم���������م���������ود ال�������ع�������ج�������ارم�������ة
ع����������������ري����������������ن ع����������������و�����������������س ع����������ي���������������������ش����������ى �����������ش����������ه����������اون����������ة
غ�����������������دي�����������������ر حم��������������م��������������د ي��������������و���������������ش��������������ف ك���������ع���������اب���������ن���������ة
ل�����������ي�����������ن�����������ا م���������������������������������������روان اح�����������������م�����������������د ال����������ق���������������������ش����������اة
حم�������م�������د ح�������������ش������ن »رم�������������������ش���������ان اح����������م����������د« اب�������������و غ�������امن
حم���������������م���������������د ع���������������ل���������������ي حم���������������م���������������د ال�������������������������������ش���������������ردي
حم������������م������������ود اب�������������راه�������������ي�������������م خ��������ل��������ي��������ف��������ة اخل��������الي��������ل��������ة
م�����������ش�����ع�����ب »حم��������م��������د ن�������ب�������ي�������ل« ي�������ا��������ش�������ني احل����������������وراين
ن���������������������ش����������ي����������م اب������������������راه������������������ي������������������م جن��������������ي��������������ب ع��������������������واد
ن������������������������������������������ور ع���������������������ل���������������������ي حم���������������������م���������������������د اح����������������م����������������د
ه����������������دي����������������ل ع���������������������������ش�������������ام ������������ش�����������ل�����������ي�����������م�����������ان ج�������������������رار
وج��������������������������������������دان ن�����������ب�����������ي�����������ه ع����������ي���������������������ش����������ى ال����������������ب����������������واب
ي�������������و��������������ش�������������ف ن�����������ب�����������ي�����������ل م�������������������������رتى م�����������������ش��������ر���������ش��������ع

قسم العلوم المالية والمصرفية
تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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احمد يو�شف عودة الغويري

�شارة مو�شى احمد قط�س

مريان ب�شام وجيه »علي خالد«

راما ماهر �شالح �شهاب

عبري من�شور مزيد بداح

وائل ع�شام فخري �شلطان

ا�شيل هاين علي البدور

طالل �شتيوي �شعود زيادنة

هيا عادل قا�شم الق�شاة

رزان رجائي نخلة خليفة

جمدي تي�شري حممود �شليمان

يا�شمني عمر عبدالقادر حميدان

قسم العلوم المالية والمصرفية
تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية

خريجو الف�صل ال�صيفي االأول 2014/2013

اب���������راه���������ي���������م ف��������اي��������ز حم�������م�������د خ����ل����ي����ل
اب�����راه�����ي�����م حم����م����د اب�����راه�����ي�����م ال���ب���ه���ل���ول
ا�����ش����ام����ة ج����ربائ����ي����ل ي����ع����ق����وب ال���ع���ي���ف���ات
اي������������������ة ه���������ا����������ش���������م اح�����������م�����������د م�����ط�����ل�����ق
ب����ا�����ش����ل اح�����م�����د ع����ب����د ال������ك������رمي م���رع���ي
ب��������������راء م�������ول�������ى ي������ع������ق������وب الغ��������������واين
خ������ال������د اب������راه������ي������م ع�������ب�������داهلل اجل�����ب�����ور

���ش��ق��ري  « » م�������ش���ع���ود اح����م����د  دان�������ة ع���م���ر 
ال���������ش����واب����ك����ة ع��������ب��������داهلل  خ�����ل�����ف  روان 
��������ش�������ع�������ادة ن�������������ادر ��������ش�������ع�������اده �������ش������وي������دان
ع�������ب�������داهلل ي�����و������ش�����ف ج����م����ي����ل ال�����ن�����ج�����ادا
ع���������ل���������ي ي���������و����������ش���������ف خ�����������ط�����������اب ع�������اب�������د
مل������������ى ف������������را�������������س ف����������ري����������د ف����������اخ����������وري
م�����������اأم�����������ون حم������م������د ي������و�������ش������ف ح�����م�����اد

ن����������ادي����������ن ح�������������ش������ني حم�������م�������د ح����ن����ف����ي����ة
ن������رم������ني را��������ش�������ي اب������راه������ي������م ال������ب������دور
ن��������رم��������ني ري����������ا�����������س ح�������������ش������ن ������ش�����ال�����ح
ن�������ور��������س ب�����������ش�����ام م����ن���������ش����ور احل������ن������اوي
ه�������دي�������ل ج�������ه�������اد ع����ي���������ش����ى ال�����ه�����ن�����ادي�����ة
ي��������������زن دول�����������������ت ع�������ل�������ي اخل�����م�����اي�����������ش�����ة
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معتز �شليمان حممد القدومياحمد حممد احمد عبيدات حنني نوفل ر�شيد ال�شيبية

يون�س نبيل يون�س تيلخن�شرين م�شطفى مو�شى حرب

مها خالد حممود بني يا�شني

قسم العلوم المالية والمصرفية
تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

اح�������������������م�������������������د حم����������������م����������������د ح���������������������������ش�������������ن اجل����������������رب
ح�������������������������ش������������ني ن�����������������اي�����������������ف ح�������������������������ش������������ني احل�����������ل�����������ح
ح�����������������م�����������������زة ح�����������������������ش�����������ن ح�����������������������ش�����������ني اب�������������اظ�������������ة
ح������������������ن������������������ني م������������������ع������������������ني حم����������������������م����������������������ود دق������������������ة
رم����������������������������زي ط����������������������������ارق م�����������������ش��������ط��������ف��������ى ح���������ام���������د
����������ش���������ه���������ى ان����������������ط����������������ون ي�����������و������������ش�����������ف ال�������������راه�������������ب
�����������������ش����������������وزان ح�����������������ش��������ني حم����������م����������د ال�����������ذي�����������اب�����������ات

�������ش������ي������اء ال���������دي���������ن حم������م������د ������ش�����ل�����ي�����م�����ان احل������������داد
ع����������������������������الء حم��������������م��������������د ح�������������������������ش������������ني ع����������ط����������ي����������ات
ف��������������ه��������������د ع���������������������ب���������������������داهلل ف��������������ه��������������د اجل���������������������������ربان
ن������������������������زار ف������������������������واز ا�����������ش����������ك����������ن����������در احل����������ج����������ازي����������ن
ه����������������ب����������������ة اك����������������������������������������رم حم��������������������م��������������������ود خ������������ال������������د
ي������������ع������������ق������������وب ع���������������م���������������اد ه������������������������اين ال����������ه����������ن����������دي
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نيفني عامر داود �شيام

قسم العلوم المالية والمصرفية
تخ�ص�ص ادارة املخاطر والتاأمني
خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

تخ�ص�ص ادارة املخاطر والتاأمني
خريجو الف�صل االأول 2014/2013

اح��������������������م��������������������د اب����������������������راه����������������������ي����������������������م ع����������������ل����������������ي ح������������ن������������ون
ا������������������ش�����������������م�����������������اء ب�����������������������������الل ب������������ه������������ج������������ت ال�����������ن�����������������������ش�����������ور
ال�����������ش�����ي�����������ش�����اين ال�����������دي�����������ن  ب��������������در  ال�����������دي�����������ن  ع��������������الء  الء 
داري�������������������������������������������������ن ����������������������ش���������������������الح ف���������������������ائ���������������������ق ������������ش�����������دي�����������د
امل������������ع������������ي������������وى م���������������������ش����������ط����������ف����������ى  زه����������������������������ري  روان 
�����������ش����������م����������ي����������ة حم����������������م����������������ود ع�������������������ب�������������������داهلل ال����������ن���������������������ش����������ور
�����������������ش����������������ن����������������اء زي��������������������������������������اد ر�����������������ش����������������ي����������������د ال�������������������ك�������������������ردي
ع���������������������دي ع����������ب����������دامل����������ج����������ي����������د ���������ش��������ل��������ي��������م احل��������ب��������ا���������ش��������ن��������ة
ع�������������������������������������دي ع�������������������ل�������������������ي اح�����������������������م�����������������������د دروي�����������������������������������������������س

ف�����������������ري�����������������د ب�����������������������������ش��������������ام �����������ش����������ل����������ي����������ب����������ا ال���������ق���������ب���������ط���������ي
ل���������������ي���������������ث خ���������������ل���������������ف ع�������������������������������������زام ال���������������دغ���������������دا����������������ش���������������ي
ل�����������������ي�����������������زا م��������������و���������������ش��������������ى ق�����������������������ش�����������ط�����������ن�����������دي ف����������ال�����������س
حم�������������م�������������د ع�������������ث�������������م�������������ان ع������������ب������������دامل������������ن������������ع������������م ����������ش���������ي���������ام
حم���������������م���������������د و����������������ش���������������ف���������������ي حم���������������م���������������د اب������������������������������و جن��������م
م�������ع�������ت���������������ش�������م ي����������و�����������ش����������ف �����������ش����������الم����������ة اب��������������������و ������ش�����ب�����ي�����ح
ن���������������������ش����������ي����������ب����������ة اح�����������������م�����������������د ع����������������������������������ودة ال�����������ن�����������ع�����������ام�����������ي
ه�����������������ب�����������������ة ��������������ش�������������ه�������������ي�������������ل ���������������ش��������������ب��������������ري ع�����������������������ش�����������ف�����������ور

�شم�س بني  احمد  الرحمن  عبد  اب��راه��ي��م 
اح������������م������������د ف������������ائ������������ق ج������������اب������������ر ع����������رب
اح������م������د حم������م������ود حم�����م�����د امل�����ج�����دوب�����ة
اح��������م��������د ن�������ا��������ش�������ر اح��������م��������د ح�����ن�����ت�����ويل
ا������ش�����ام�����ه ن������ق������ول ق���������ش����ط����ن����دي ف����ال�����س
ان�����������������������������س ن���������ب���������ي���������ل ك��������������م��������������ال ج������رب
ت�������ش���ن���ي���م ب�����������ش�����ام �����ش����ل����ي����م����ان ال���������ش����اه����د
ح�����������������ازم ح�������������ش������ني اح���������م���������د ك�����وف�����ح�����ي
ح���������م���������دي راج�����������������ح ح�������ب�������ا��������س حم����م����د
ح������������م������������ودة اك�������������������رم ح������������م������������ودة غ����ب����ج
ال�������������ش������امل ر����������ش���������ا  ادوارد  رام�����������������ي 

رب�����������ا م�����ف�����ي�����د خ�������ال�������د ع������ب������د احل����م����ي����د
اب�������و��������ش�������ارة ا�������ش������ع������د  ج�����م�����ي�����ل  رزان 
داود م�����������ش�����ط�����ف�����ى  م���������اج���������د  ري���������ت���������ا 
زي���������������د ن������������������زار غ���������ال���������ب خ������ري�������������ش������ات
������ش�����اب�����ري�����ن حم�����م�����د ������ش�����اب�����ر ع����ل����ي����ان
������ش�����دام ع���ب���د ال����ع����زي����ز حم���م���د ح�����ش��ون��ة
ع������الء ج�������ورج ي���ع���ق���وب »ف�������ان ف���رجن���ني«
ع������ل������ي������اء ��������ش�������امل اب�������راه�������ي�������م ال�������ه�������دار
ع��ي�����ش��ى ع�����ش��ام ح��ن��ا »ع������زارة ال��ك��راد���ش��ة«
ل�����ني ع����ب����دال����ك����رمي ����ش���ل���ي���م���ان ع���ب���ي���دات
م���������اج���������د ب��������ا���������ش��������م ب�������������������ش���������اره ع�����������ازر

م����������اأم����������ون ف����������������وؤاد حم�������م�������ود ح������م������ودة
م��������اأم��������ون حم�����م�����د ������ش�����ال�����ح ع������ك������رباوي
م�����������ش�����ع�����ب ع�������ل�������ي خ�����م�����ي�����������س م����������رايف
م���������ع���������اذ ت�������وف�������ي�������ق ع���������و����������س ������ش�����م�����رة
قا�شم ال�شيخ  ال��رح��م��ن  عبد  ن���واف  مهند 
ن���������������ور اح���������م���������د حم��������م��������د ������ش�����ل�����ي�����م�����ان
ه�����������دي�����������ل ه������������������اين ف�����������ري�����������ح ح��������������داد
ه����������ي����������ا ه���������������������ش����������ام ع����������ل����������ي ي�������و��������ش�������ف
ول����ي����د ن���ب���ي���ل حم����م����ود » ع���ل���ي خ��ل��ي��ف��ة«
»ي���و����ش���ف ����ش���رف« حم��م��د ي��و���ش��ف ح�شني
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احالم ها�شم �شاكر ملحم

رانيا نبيل عثمان جمدلوية

�شمر خ�شر �شليم قاقي�س

لبنى احمد جمال عبد الهادي

ثائر رمزي خمي�س ال�شكاكيني

رميا رم�شان عبد الفتاح كفايف

عبد اهلل احمد عبد اهلل الق�شاة

نارميان فوزي �شالح عبد الهادي

ا�شيل �شوقي غالب فاخوري

ربى ب�شام ا�شعد البا�شات

�شروق منري عبد حميد

ليال �شفيان عبد اجلبار اجلرارعة

دينا ماهر احمد �شوان

�شليمان حممود فار�س العيا�شرة

فرح حممد يو�شف ليف

نان�شي زهري عي�شى ابو لطفي

قسم العلوم المالية والمصرفية
تخ�ص�ص ادارة املخاطر والتاأمني

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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جنود رافت خليل العمارين

هبة نبيل حممد الزامل

نيفني فايز نا�شر اخلزاعلة

هند يو�شف ح�شني عرار

نور نافذ ا�شحاق اخل�شور

هديل �شاكر حممود ابو لوي

ولء »جمال عبد النا�شر« مو�شى جابروعد مامون علي زبن ولء تي�شري عليان اخلزاعلة

هبة ماجد �شعيد العي�شى

وا�شف حممد وا�شف دبي�س

اح��������م��������د اب���������راه���������ي���������م ���������ش��������امل ح�����م�����اد
اح�����������م�����������د ح���������م���������د ي���������ا����������ش���������ني ح�����م�����د
ال�����������ش�����ب�����اع اب�����������و  ف�������ري�������د  ن�����ب�����ي�����ل  الء 
ال���������ي�������������������س ن�����������ق�����������ول ع�����������و������������س ف�����ح�����ل
اي�������اد ع���ب���د ال����رح����ي����م ا����ش���م���اع���ي���ل رح�����ال
ب��������ي�����������������ش��������ان زي����������������������اد رج������������������ب رج���������ب
ت������������ال ������ش�����م�����ري ي������و�������ش������ف ال�����ن�����ع�����م�����اين
رن��������������د اح���������م���������د حم���������م���������ود ط�������رخ�������ان

��������ش�������ذى مم�������������دوح ع����ي���������ش����ى ال���ق���ي�������ش���ي
ع���ب���د ال���رح���م���ن اح���م���د ����ش���الم���ة ال��ب��ل��وي
ك��������ف��������اح جن�������ي�������ب ي�������و��������ش�������ف �����ش����م����ري����ن
لن�����������ا ت����ي���������ش����ري حم������م������د اب�����������و ح����م����دة
لن����������������ا �������ش������ل������ي������ب������ا ت��������وف��������ي��������ق ع������������ازر
ل����������������وؤي ي�������ا��������ش�������ر ������ش�����ل�����ي�����ب�����ا م����ع����اي����ع����ة
مل��������������ى زي�����������������������اد اب������������راه������������ي������������م ب�������ن�������ات
ل��������ي��������ث اح���������م���������د ع��������ل��������ي امل�����ح�����ا������ش�����ن�����ة

حم�������م�������د ا���������ش��������ام��������ة ع�������م�������ر احل�����������ش�����ن
حم��������م��������د ا����������ش���������ام���������ة حم���������م���������ود ف��������رج
حم����م����ود اح����م����د »حم����م����د ����ش���ع���ي���د« ل��ب��زو
م������ن������ري ع��������اط��������ف ج�����م�����ي�����ل ح��������دادي��������ن
م�������ي���������������ش�������اء ك����������م����������ال ع��������ل��������ي ال������������رتك
ن�������������ش������ال م�������اج�������د ج��������������ورج اب�����������و ع���ط���ا
ي����ع����ق����وب اب������راه������ي������م ي����و�����ش����ف م���رق�������س

قسم العلوم المالية والمصرفية
تخ�ص�ص ادارة املخاطر والتاأمني

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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اميان حممد يا�شني الذنيبات

احمد فقيه عبداحلميد احلاج

ح�شن عو�س رفاعي حتاملة

�شند �شابر عايد البقاعني

ايه حممد خليل ال�شعبي

رامي ع�شام مو�شى عبا�شي

رزان عادل ح�شني ال�شفدي

احمد حممود عوده ابو جودة

حنني زياد يحيى الذنيبات

�شقر رفعت يعقوب فاخوري

بتول ابراهيم اندراو�س خليفه

عبد اهلل حت�شني حممد ابو عرب

ا����ش���ي���ل ان������ور ع���ب���د ال���رح���ي���م ال��ق��وا���ش��م��ي
ام���������������������رية ب�������������ره�������������ان اح�����������م�����������د ع�����ي�����د
خ��������ال��������د حم������م������د ر���������ش��������ا اب������������و ح�����م�����اد
�����ش����ي����ف ف����������وزي �����ش����ل����ي����م����ان ال���������ش����ه����اون����ة

ح������ج������ازي������ن ي�������و��������ش�������ف  رزق  ع��������ام��������ر 
ع������ب������ري ع������ل������ي ع������ب������دال������رح������م������ن دب���������س
ع���������م���������ر حم���������م���������د ع���������ل���������ي اخل������ط������ي������ب
ن������������ان�������������������������ش������������ي ج���������������������������������ورح ��������ش�������ك�������ر

ن����ع����م����ة ع�����������ش�����ام ن����ع����م����ة ال���������ش����وي����ح����ات
ه�������������ش������ام خ�������ال�������د اح�������م�������د ال�������زي�������ت�������اوي

قسم العلوم المالية والمصرفية
تخ�ص�ص ادارة املخاطر والتاأمني

خريجو الف�صل ال�صيفي االأول 2014/2013

تخ�ص�ص ادارة املخاطر والتاأمني
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013



164

عمر خالد حممود جابر

ا����������������������ش���������������������الم م�����������������������������������راد حم������������������م������������������ود من��������������رى
ا�����������������ش����������������ي����������������ل ول�������������������ي�������������������د حم����������������م����������������د حم��������م��������د
رن�������������������������د ع����������������ات����������������ق ي�������������ا��������������ش�������������ني ال����������ع����������ث����������م����������ان
�������ش������ح������ى اب���������راه���������ي���������م رم�����������������ش��������ان ع�������ب�������د ال�������ع�������ال

قسم العلوم المالية والمصرفية
تخ�ص�ص ادارة املخاطر والتاأمني

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013
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خريجو الماجستير
تخ�ص�ص املحا�صبة والتمويل

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

تخ�ص�ص املحا�صبة والتمويل
خريجو الف�صل االأول 2014/2013

تخ�ص�ص املحا�صبة والتمويل
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

جمد احمد كرمي ال�شرايرةا�شامة عبدالرحيم احمد اخلاليلة نان�شي ا�شامة حممود بناتدعاء معاوية �شفيق اخلزاعي

اح������م������د رائ������������ق ع�����ب�����دامل�����ج�����ي�����د �����ش����م����ارة
اح���������م���������د ع����������دن����������ان ح�������������ش������ني ط����ع����م����ة
اده�����������������م اح���������م���������د م�������و��������ش�������ى خ����ل����ي����ف����ة
ج����ربي����ل حم���م���د ����ش���ل���ي���م���ان امل�����ش��ي��ع��دي��ن
ح���������������ش�������ن ���������ش��������ال��������ح ح���������������ش�������ن خ����ل����ي����ل

زي�������ن »حم����م����د ع����ل����ي« ف���ه���م���ي ال���ذه���ب���ي
امل����ع����اين ال  غ����ي����ظ����ان  م����اج����د  اهلل  ع����ب����د 
ع�������الء ي����ا�����ش����ني اب�����راه�����ي�����م ال��ب�����ش��ت��ن��ج��ي
ع������ل������ي حم������م������د ������ش�����ل�����ي�����م ال�����������ش�����وب�����ك�����ي
ع�������م�������ر ع�����ي�����������ش�����ى ف�������������الح امل�����ن�����ا������ش�����ري

غ����دي����ر ع����ب����دال����ك����رمي راج��������ح اجل���ع���ربي
ف�������������������ادي حم����������م����������ود �����������ش����������امل خ����ل����ي����ل
ف����را�����س م�����ش��ب��اح ع���ب���دال���رح���م���ن ع��ا���ش��ور
حم������م������د �������ش������ال������ح ل�����ط�����ف�����ي ط����ق����اط����ق����ة
ال�������ب�������ا��������ش�������ا داود  م�����������اه�����������ر  ن�����������������ور 

اب������������راه������������ي������������م ��������ش�������ل�������ي�������م ع���������ب���������دال���������ف���������ت���������اح ال������ق������ن������ي������ن������ي
اح������������������م������������������د حم���������������م���������������د اب�������������������راه�������������������ي�������������������م ع��������ي�����������������ش��������ى
ع�������������������دي ج����������������������������ودات ع����������ب����������د ال�����������رح�����������ي�����������م ج��������وي��������ح��������ان
ف�����������اط�����������م�����������ة ي�����������و������������ش�����������ف اح��������������م��������������د ال���������������دراوي�������������������������������س

ف�������������اط�������������م�������������ه ��������������ش�������������ال�������������ح ن�������������ا��������������ش�������������ر ال����������������ع����������������وديل
م�����������������ال�����������������ك امي���������������������������ن اب������������������راه������������������ي������������������م ع�������������������ش���������ف���������ور
ن�������������ان���������������������������ش�������������ي ا������������������ش�����������������ام�����������������ة حم������������������م������������������ود ب�����������ن�����������ات

ع������م������ار ع�����ل�����ي اب������راه������ي������م ي���و����ش���ف
ع���������م���������ر اح�����������م�����������د حم���������م���������د ط�����ه
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خريجو الماجستير
تخ�ص�ص املحا�صبة والتمويل

خريجو الف�صل ال�صيفي االأول 2014/2013

تخ�ص�ص املحا�صبة والتمويل
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

اب�������������راه�������������ي�������������م حم����������م����������د ���������ش��������ل��������ي��������م��������ان ال�������ع�������ل�������ي�������م�������ات

اح������������������م������������������د ب���������������������رك���������������������ات ف����������������������������رج ال�����������������������ش�����������الع�����������ني

ب���������������������������������ارق حم�������������م�������������د ي�������������و��������������ش�������������ف ال����������������ن����������������ج����������������داوي

ب�������������ه�������������اء ال���������������دي���������������ن �����������ش����������الم����������ة ع����������ل����������ي امل��������ق��������و���������ش��������ي

����������������ش���������������ح���������������ر ام�����������������������������������ني ����������������ش���������������ع���������������ب���������������ان زق��������������������������الم

�����������ش����������ن����������د�����������س ع�����������������ب�����������������داهلل حم������������م������������د ال����������غ����������راي����������ب����������ة

����������ش���������و����������ش���������ن ول������������ي������������د ع������������ب������������دال������������ق������������ادر ال����������رف����������اع����������ي

ع����������ت����������ب����������ة اب����������������راه����������������ي����������������م حم������������م������������د احل������������������وام������������������دة

ال������������ع������������زام������������ي ����������������ش���������������امل  م�������������������ش���������م���������ح  اهلل  ع������������ط������������ا 

ع������������م������������ر اح���������������م���������������د ع������������ب������������دال������������ف������������ت������������اح خ��������ل��������ي��������ف��������ات

ق���������������������������ش�������������ي اح�������������������م�������������������د خ������������م������������ي�������������������������س ال�������������������زي�������������������ود

م������������������اه������������������ر اب�������������������راه�������������������ي�������������������م ف����������������������ار�����������������������س ح�����������������ش��������ن

جم���������������������اه���������������������د ج��������������م��������������ي��������������ل ع�����������������ل�����������������ي اب���������������������وزي���������������������د

حم������������م������������د اح��������������م��������������د ي������������و�������������ش������������ف اب�����������������������و ع�������ري���������������ش�������ة

حم�������������م�������������د ف�������������������������������������اروق حم����������������م����������������ود ال���������ق�������������������ش���������ا����������س

م��������ع��������ت�����������������ش��������م م�������������������������������روان اب��������������راه��������������ي��������������م ع���������������ش�������ف�������ور

ال���������������������ش����������رف����������ات �����������������ش����������������وان  اهلل  ع�����������ب�����������د  ه�����������ا������������ش�����������م 

ه���������������������������ال ف�����������������اي�����������������ز ح��������������������م��������������������دان ال�����������������������ش�����������ع�����������اي�����������دة

ه���������������������������������اين حم�����������������م�����������������د ه���������������������������������اين ال�������������ع�������������ط�������������ي�������������وي

اب���������راه���������ي���������م ب�������رج���������������س �������ش������ع������د امل�����������ش�����اق�����ب�����ة

ق�������ا��������ش�������م حم�����������م�����������د  ع�������������اط�������������ف  اروى 

ب��������������ه��������������اء حم��������������م��������������ود من����������������ر ال���������ط���������وي���������ل

ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن اح�������������ش������ان حم������م������ود ����ش���ب���ي���ب
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وليد احمد �شليم عبد الحمد

خريجو الماجستير
ادارة اعمال / انتاج وعمليات

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

ادارة اعمال / انتاج وعمليات
خريجو الف�صل االأول 2014/2013

ادارة اعمال / انتاج وعمليات
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

ع�������ائ���������������ش�������ة ك����������م����������ال ع��������ب��������دال��������رح��������م��������ن ال�����������رتك
ل�����������ي�����������ن�����������ا ول����������������ي����������������د ع��������������������������زت ال���������������������ش����������ري����������ف
حم�������������م�������������د ��������������ش�������������ع�������������دي حم�������������م�������������د احل����������ي����������ح
ف������������������را�������������������س ����������ش���������ه���������ي���������ل ����������ش���������ف���������ي���������ق احل���������ل���������و

اح������������������م������������������د ظ������������������اه������������������ر اح������������������م������������������د ع�����������م�����������رو
ح���������������������ش����������ام وع������������������������دي ع��������������ب��������������داهلل ال�������ع���������������ش�������ال
راف����������������������������ت ن����������ف����������ي����������ع اب���������������راه���������������ي���������������م ���������ش��������ال��������ح
ف����������������را�����������������س ع����������������رف����������������ات حم�����������م�����������د م�������ن���������������ش�������ور
م�����������������ع�����������������اذ ه��������������ا���������������ش��������������م ع��������������ث��������������م��������������ان م��������������الح

اح�������م�������د ا��������ش�������ع�������ود ع��������������واد اخل��������وال��������دة
ال�����ع�����م�����ر ع�������ف�������ي�������ف  ج�������م�������ي�������ل  اروى 
�ي�������������اد ن�������������ز�ر ع�����ب�����د�ل�����������ش�����الم �����ش����م����وط
ف�����������ادي�����������ا ف���������������������وؤاد حم�������م�������د ع�������ب�������داهلل

ف���اط���م���ة رب���ح���ي م���و����ش���ى »احل�������اج ع��ف��ان��ة«
م���������ه���������ا ف�����������ائ�����������ق ����������ش���������ك���������ري ع�����ط�����ي�����ة
ول������ي������د اح������م������د �����ش����ل����ي����م ع�����ب�����د الح�����م�����د
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حممد ع�شام ا�شعد اجلرب

خريجو الماجستير
ادارة اعمال / انتاج وعمليات

خريجو الف�صل ال�صيفي االأول 2014/2013

ادارة اعمال / انتاج وعمليات
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

م������������ال������������ك ه������������اي������������ل م����������و�����������ش����������ى ال����������ع����������ب����������ادي

خ���������ال���������د ع�����������ب�����������داهلل ح���������م���������اد ال�������ه�������وام�������ل�������ة
ع������������ال ي��������و���������ش��������ف ��������ش�������ل�������ي�������م�������ان ج��������������������رادات
ع����������م����������ر ي����������و�����������ش����������ف ف�������������������رج اخل��������������وال��������������دة
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ورود �شاكر مرعي �شالحالء علي احمد ثابت

خريجو الماجستير
تخ�ص�ص اال�صتثمار والتمويل

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

تخ�ص�ص اال�صتثمار والتمويل
خريجو الف�صل االأول 2014/2013

تخ�ص�ص اال�صتثمار والتمويل
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

حم�������م�������د ع�����������دن�����������ان اح���������م���������د ال�����ه�����م�����������ش�����ري
ن�������������ش������ري������ن ه��������������الل حم���������م���������ود اجل���������ري���������ري

اح�����م�����د ع����ب����دال����ن����ا�����ش����ر ت����وف����ي����ق اخل���������ش����اون����ة
دان��������������ا ع������ب������دال������رح������ي������م خ������ل������ف احل����ب����اب���������ش����ة
زي�����������������د خ�����������ال�����������د ع�������ي���������������ش�������ى اب�����������������و ج�������������ودة
ن�����������ه�����������ال ق���������ا����������ش���������م حم���������م���������د خ���������������ش�������اون�������ة

رع�����������������د ي���������ا����������ش���������ني ع�������ي���������������ش�������ى امل�������������واج�������������دة
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عبري حممود م�شلم خليل

خريجو الماجستير
تخ�ص�ص اال�صتثمار والتمويل

خريجو الف�صل ال�صيفي االأول 2014/2013

تخ�ص�ص اال�صتثمار والتمويل
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

ا����������������������ش���������������������الم اب������������������راه������������������ي������������������م حم��������������م��������������د �������������ش������������م������������ارة
��������ش�������ل�������ي�������م اب����������������������������و  اح������������������م������������������د  ع���������������������ب���������������������داهلل  الء 
رن����������������������������������ا ب�����������������������������������������ش��������������������اره خ��������������ل��������������ي��������������ل ج�����������ه�����������������������ش�����������ان
������������������ش�����������������اره م�����������������ش��������ط��������ف��������ى ي������������و�������������ش������������ف اب�����������������������و �������ش������ن������ة
ع��������������������������ذاب اب��������������راه��������������ي��������������م ع�����������ب�����������دال�����������ف�����������ت�����������اح ح�������������ش������ن������ني
غ������������������������������������������ادة اح���������������������م���������������������د ر������������������ش�����������������ي�����������������د ���������������ش��������������ع��������������ادة
ل����������������ي����������������ن����������������ا خ�������������������ل�������������������ف را�����������������������������ش����������������������������د احل�������������������دي�������������������د
حم���������������������م���������������������د ح������������������������������������������امت حم���������������������م���������������������د ���������������ش��������������ب��������������اح
م����������������������ن����������������������ذر حم������������������م������������������د ذي������������������������������������ب ال������������������ع������������������ل������������������وان
ن���������������ب���������������ال ع�����������ب�����������دامل�����������ج�����������ي�����������د حم������������م������������د امل���������ع���������اي���������ط���������ة
ه��������������������ب��������������������ة ف�������������������������اي�������������������������ز اح�������������������������م�������������������������د احل�������������ط�������������ب�������������ة
ه������������������ي������������������ا ج������������������������������������الل ج���������������م���������������ي���������������ل ������������ش�����������ل�����������ي�����������م�����������ان

����������������ش���������������ان���������������دي ��������������ش�������������ال�������������ح حم�������������م�������������د اع�������������ب�������������ي�������������داهلل
�������������ش������������ري������������ه������������ان ع������������������دن������������������ان جن������������ي������������ب ال������������ع������������م������������وري
خ�����رم�����ة اب������������و   « حم������م������د  ال�������������ش������ي������خ   « �������ش������الم������ة  م������ي�������������ش������اء 



كلية
العلوم 
التربوية
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كلية العلوم التربوية

الأ�ستاذ الدكتور اأمين العمري
عميد الكلية

د.  حممد جوارنة
نائب العميد

د.  جالل �سمرة
م�شاعد العميــد ل�ش�ؤون الطلبة
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كلية العلوم التربوية
النبذة:

اأن�سئت كلية العلوم الرتبوية عام 1995، وت�سم الأق�سام التالية:
ق�سم املناهج والتدري�س:

ق�سم اأ�سول الرتبية والإدارة: 
ق�سم علم النف�س الرتبوي:

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
متنح الكلية الدرجات العلمية التالية:

• ويتطلب 	 مدر�سي،  نف�سي  واإر�ساد  فنية،  تربية  ومعلم  �سف،  معلم  التالية:  التخ�س�سات  يف  ومتنح  البكالوريو�س:  درجة 
بنجاح  الطالب  يدر�س  اأن  الرتبوية  العلوم  كلية  تقدمها  التي  التخ�س�سات  البكالوريو�س يف جميع  درجة  احل�سول على 

)132( �ساعة معتمدة.
• القيادة 	 املدر�سية  والإدارة  والنف�سي.  الرتبوي  والإر�ساد  التدري�س،  اأ�ساليب  املهني: ومتنح يف تخ�س�سات:  الدبلوم  �سهادة 

املدر�سية ، وتكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكرتوين، ويتطلب احل�سول على �سهادة الدبلوم املهني يف هذه التخ�س�سات 
)24( �ساعة معتمدة.

• درجة املاج�ستري: ومتنح يف تخ�س�سات: مناهج واأ�ساليب تدري�س، واأ�ساليب تدري�س اللغة الإجنليزية، واأ�ساليب تدري�س 	
والإر�ساد  وتعليم،  /تعلم  تربوي  نف�س  وعلم  الرتبوية،  والإدارة  تربية  وا�سول  الريا�سيات،  تدري�س  واأ�ساليب  العلوم، 

الرتبوي، والإر�ساد الأ�سري، ويتطلب احل�سول على درجة املاج�ستري يف هذه التخ�س�سات )33( �ساعة معتمدة.

أهداف الكلية: 
• اإعداد املعلمني واملر�سدين وامل�سرفني والإداريني الرتبويني لرفد املوؤ�س�سات الرتبوية و�سد حاجاتها من هذه الكفاءات. 	
• رفع كفاية العاملني يف احلقل الرتبوي يف الأردن ب�سكل عام، ويف حمافظة الزرقاء ب�سكل خا�س. 	
• اإجراء البحوث الرتبوية التي تخدم العملية الرتبوية. 	
• خدمة املجتمع املحلي عن طريق عقد الندوات والدورات، وتقدمي ال�ست�سارات للموؤ�س�سات الراغبة يف ذلك. 	
• تقدمي برامج اأكادميية تتواءم مع �سوق العمل الأردين، بحيث تلبي احتياجات القطاعني العام واخلا�س. 	
• تزويد الطلبة باملعارف واملهارات التخ�س�سية ال�سرورية لتاأهيلهم لدخول �سوق العمل بكفاءة عالية، وذلك بالعتماد على 	

اأحدث ما تقدمه البحوث يف التعليم الإلكرتوين وتكنولوجيا املعلومات. 
• تعزيز عالقات ال�سراكة والتعاون مع نظرياتها من اجلامعات الأردنية والعربية والعاملية، ومع موؤ�س�سات املجتمع املحلي 	

لتطوير عملية التعلم والتعليم. 
• ت�سجيع البحث العلمي، وتبني اإبداعات الطلبة وابتكاراتهم يف املجال الرتبوي. 	

الكادر األكاديمي واإلداري:
بلغ عدد اأع�ساء هيئة التدري�س يف الكلية )46( ع�سوا من خمتلف الرتب الأكادميية، كما بلغ عدد اأع�ساء الهيئة الإدارية )13( 

اإداريا.

طلبة الكلية: 
بلغ عدد الطلبة خالل العام اجلامعي 2015/2014 العدد الكلي  )2685( طالباً وطالبة يف مرحلة البكالوريو�س )2325( طالباً 

وطالبة يف م�ستوى الدرا�سات العليا )ماج�ستري (  و )331( طالباً وطالبة يف برنامج الدبلوم املهني )29( .

تطلعات الكلية المستقبلية:
ت�سعى كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة الها�سمية للو�سول اإلى م�ساف الكليات الرائدة، وميكن اأن يتم ذلك من خالل: اإن�ساء 
مبنى خا�س للكلية يحتوى على التجهيزات ال�سرورية الالزمة لعملية التدري�س فيها، وكذلك اإن�ساء مدر�سة منوذجية ملحقة 
بالكلية لتكون خمتربا تربويا لتجريب ما ي�ستجد من اأفكار تربوية وتوظيفها اإذا ثبتت جدارتها. واإن�ساء تخ�س�سات جديدة يف 
الكلية على م�ستوى البكالوريو�س والدبلوم واملاج�ستري، وزيادة الفعاليات والن�ساطات التي تقوم بها الكلية، ودعم عملية البحث 
الكلية  ال�سراكات بني  املحلي، وزيادة  املجتمع  العالقة مع  الكلية، وتوثيق  التدري�س يف  الفكري لأع�ساء هيئة  العلمي والإنتاج 

والهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية.
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كلية العلوم التربوية

جمل�س الكلية

الداريون

م�سرفوا املختربات 

اأ.د. اأمين العمري
اأ. د. يزيد ال�سورطي
اأ. د.  �سهام اأبو عطية

اأ.د �سامر خ�ساونه
د. حممد جوارنة 
د. اأحمد العلوان

�سو�سن عبيــدات

�سو�سن عبيدات 
نور اخلوالدة

�سعاد احلجازي 

رمي �ستات
ا�سيا احلويطات 

رميان الحمد

نادرة حجازين
فائقة ابو جامع 

حممد الزيود

اإميان ال�سمادي دانا طنــا�س
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قسم المناهج والتدريس

اأ.د حممود الوهر
اأ�شتـــاذ

د. حممد عبيدات 
اأ�شتاذ م�شارك

اأ.د. كايد عمرو 
اأ�شتـــاذ

د. ممدوح ال�سرعة
رئي�س الق�شم / اأ�شتاذ م�شاعد

د. جربين ح�سني 
اأ�شتاذ م�شارك

اأ. د. �سامر خ�ساونه 
اأ�شتاذ

د. �سالح هندي 
اأ�شتاذ م�شارك
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قسم المناهج والتدريس

د.  عبداهلل ابونبعة 
اأ�شتاذ م�شارك

د.  �سالح هيــالت 
اأ�شتاذ م�شارك

د.  احمد قبالن 
اأ�شتاذ م�شارك

د. �سادق ال�سديفات 
اأ�شتاذ م�شارك/اجازة بدون راتب

د.  جمال ابوالرز 
اأ�شتاذ م�شارك

د.  �سعاد الوائلي 
اأ�شتاذ م�شارك

اأ.د. اأكرم الب�سري
اأ�شتاذ م�شارك /تفرغ علمي

د. ثيودوره دي باز 
اأ�شتاذ م�شارك
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قسم المناهج والتدريس

د.  وليد  عيادات 
اأ�شتاذ م�شارك/تفرغ علمي

د.  �سهيل الع�سا�سفه 
اأ�شتاذ م�شارك

د. اريــج برهم
اأ�شتاذ م�شارك/اجازة بدون راتب

د.  �سبحي �سرقاوي
اأ�شتاذ م�شارك

د.  يو�سف ال�سبول 
اأ�شتاذ م�شارك

د. زينب ابو �سمك 
اأ�شتاذ م�شاعد

د. �سائد �سبــاح 
اأ�شتاذ م�شاعد

د.  خالده زيد الكيالين 
مدر�شة

الدكتور زهري الزعبي
مدر�س

الدكتور ماأمون �سناق
محا�شر متفرغ
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قسم أصول التربية واإلدارة

اأ.د.  يزيد ال�سورطي
اأ�شتاذ

د.  ا�سامة عبيدات 
اأ�شتاذ م�شارك/اجازة بدون راتب

اأ.د. اأمين العمـري 
رئي�س الق�شم/اأ�شتاذ

م. لينا قا�سم
مدر�شة

د. حممود جرادات
اأ�شتاذ م�شارك

د. رنا ال�سمادي
اأ�شتاذ م�شارك/تفرغ علمي
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قسم أصول التربية واإلدارة
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قسم علم النفس التربوي

اأ. د.  �سهام ابوعيطه 
اأ�شتاذ

د. هند احلموري
اأ�شتاذ

د. جالل �سمره
رئي�س الق�شم /اأ�شتاذ م�شاعد

د. اأحمد العلــوان 
رئي�س الق�شم /اأ�شتاذ م�شارك

د. جهاد عالءالدين 
اأ�شتاذ م�شارك

د. �سعـــاد غيث 
اأ�شتاذ م�شارك

ار د. يحيى ن�سّ
اأ�شتاذ م�شارك
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قسم علم النفس التربوي

د. معت�سم العكـور 
اأ�شتاذ م�شاعـد

د. تغريد العلي 
اأ�شتاذ م�شاعـد

د. رنده املحا�سنة
اأ�شتاذ  م�شارك/تفرغ علمي

د. غالب بدارين 
اأ�شتاذ م�شاعـد

د. ثائر غباري 
اأ�شتاذ م�شاعـد

د. فاتن مهيدات
محا�شر متفرغ

د. ب�سام احلربي
محا�شر متفرغ

د.  اأحمد حما�سنة
مدر�س

د. نزار �شموط
مدر�س

م. زياد خزاعلــة
مدر�س
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قسم المناهج والتدريس

تخ�ص�ص معلم �صف
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012/2011

خريجو الف�صل الأول 2014/2013

ا�ـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــالم قــــــــــــــــبــــــــــــــــالن حمـــــــــــــمـــــــــــــد الـــــــــــزعـــــــــــبـــــــــــي

ــــــــــي احــــــــمــــــــد ــــــــــن ثـــــــــــــائـــــــــــــر �ــــــــســــــــهــــــــيــــــــل عـــــــــــــــبـــــــــــــــداهلل ب

حــــــــــــــــمــــــــــــــــزة عــــــــــــــــايــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــرمي اخلــــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــــدة

ـــــــــــــــــــد الـــــــــــغـــــــــــديـــــــــــر دعــــــــــــــــــــــــــــــــاء حمــــــــــــــــمــــــــــــــــود را�ـــــــــــــــــــس

ربـــــــــــــــــــــــــــــــى نـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازر عــــــــــ�ــــــــــســــــــــفــــــــــور

ـــــــــــــه خـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــرم رحــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــلــــــــــــــــي عـــــــــــــطـــــــــــــي

احلــــــــــــــــــــوامــــــــــــــــــــدة احـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد  عـــــــــــــــــو�ـــــــــــــــــس  رمي 

ـــــــــــــدي ـــــــــــــوهـــــــــــــوي رميــــــــــــــــــــــا حــــــــــ�ــــــــــســــــــــن حمــــــــــــــمــــــــــــــود اب

�ــــــــــســــــــــحــــــــــر قــــــــــــا�ــــــــــــســــــــــــم مــــــــــفــــــــــلــــــــــح الــــــــــــــكــــــــــــــرازنــــــــــــــة

�ـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــاح عـــــــــــــيـــــــــــــد احــــــــــــــــمــــــــــــــــد املـــــــــ�ـــــــــســـــــــاقـــــــــبـــــــــة

ـــــــمـــــــيـــــــة مــــــــــــاجــــــــــــد ابــــــــــــراهــــــــــــيــــــــــــم ابــــــــــــــــوعــــــــــــــــاذرة �ـــــــس

ــــــــــــــــــــــدة �ـــــــــــــســـــــــــــفـــــــــــــا طــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــفـــــــــــــلـــــــــــــح اخلــــــــــــــــــــــوال

كــــــــــــــفــــــــــــــاح مـــــــــــــهـــــــــــــاو�ـــــــــــــس �ـــــــــســـــــــطـــــــــي الـــــــــعـــــــــثـــــــــمـــــــــان

مــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــدة حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد احــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد �ـــــــــــســـــــــــالح

حمــــــــــــمــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــواز �ـــــــــــــســـــــــــــحـــــــــــــادة الـــــــــ�ـــــــــســـــــــرخـــــــــي

ـــــــــبـــــــــيـــــــــب ـــــــــوا�ـــــــــس مــــــــــــــــــــــــــــرام غــــــــــــــالــــــــــــــب خــــــــــــــالــــــــــــــد اب

ـــــــة ـــــــاجـــــــن ــــــــم احــــــــــــــمــــــــــــــد هـــــــي هــــــــــــــاجــــــــــــــم مــــــــعــــــــتــــــــ�ــــــــس

هــــــــــــبــــــــــــة ابـــــــــــــــراهـــــــــــــــيـــــــــــــــم �ــــــــــــســــــــــــعــــــــــــود دراغـــــــــــــــمـــــــــــــــة

الـــــــــــــــــيـــــــــــــــــربودي حمــــــــــــمــــــــــــد  نــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــوح  ورود 

وفــــــــــــــــــــــــــــــاء ممــــــــــــــــــــــــــــــدوح خــــــــــلــــــــــيــــــــــل الـــــــــعـــــــــمـــــــــو�ـــــــــس

انوار نافذ عبدالرحمن اخلطيب

لبنى مو�سى يو�سف ح�سني

رقية نظام عي�سى دغ�س

ميادة ب�سام عادل عبد احلق

دعاء حممد علي ابو حوا�س

مالك نا�سر حممد ابو �سبيح

رهام حيدر عبداملنعم بني ر�سيد

هبة غازي �سادق عبد
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ـــــــراء فـــيـــ�ـــســـل يــــو�ــــســــف نـــوفـــل ـــــــس ا�

افـــــنـــــان حمــــمــــود �ــــســــحــــده حـــمـــيـــدة

اقـــبـــال عــبــدالــكــرمي حمــمــد الــــوادي

�ـــــســـــتـــــات ـــــــي  عـــــــل ـــــــح  ـــــــال �ـــــــس الء 

الـــقـــوا�ـــســـمـــي هــــا�ــــســــم  هــــ�ــــســــام  الء 

الــــــــــهــــــــــام راتــــــــــــــــب ذيـــــــــــــب عـــــفـــــانـــــة

انــــــ�ــــــس حمـــــمـــــد �ــــــســــــامل �ــــســــديــــفــــات

ايـــــــات عـــلـــي عـــبـــدالـــفـــتـــاح ابـــــو فــــارة

ايـــــــــــة جـــــــمـــــــال حمــــــمــــــد الـــــلـــــهـــــايل

ــــــدة ــــــس ــــــرا� ايــــــــــة حمـــــمـــــد خـــــلـــــف امل

احل�سيني احمد  عبداللطيف  اميــان 

بـــا�ـــســـم حمــــمــــود حـــمـــد الـــعـــلـــيـــمـــات

حـــــــال حمــــــمــــــود احــــــمــــــد الـــعـــيـــ�ـــســـة

حـــــنـــــني تـــــوفـــــيـــــق يـــــو�ـــــســـــف خـــلـــيـــل

حـــــنـــــني عـــــــبـــــــداهلل حمـــــمـــــد كـــتـــكـــت

دانـــــيـــــة مـــ�ـــســـهـــور ربــــحــــي ابـــوحلـــيـــة

رايـــــــــــة مـــــونـــــ�ـــــس نـــــــــــادي الـــــرويـــــلـــــي

ر�ـــــســـــا حــــ�ــــســــن حـــــامـــــد ابــــــــو �ـــســـرة

الـــدراغـــمـــة حمـــمـــود  عــيــ�ــســى  روان 

الــــوظــــائــــفــــي فـــــايـــــز  مــــــــــازن  روان 

زيـــنـــب عــــبــــداهلل حمــ�ــســن الـــنـــويـــري

ـــــــي حــــــمــــــاد زيـــــــــنـــــــــب حمـــــــمـــــــد عـــــــل

�ـــــســـــجـــــى حمـــــمـــــد �ـــــــســـــــالح مـــقـــبـــل

�ــــــســــــحــــــر جــــــــــــــــواد فــــــــايــــــــز حــــبــــ�ــــس

�ــــســــحــــر نـــــا�ـــــســـــر تـــــوفـــــيـــــق كـــــراجـــــة

ــــــــو �ــســعــد �ـــــســـــالم عــــ�ــــســــام عــــمــــر اب

الــقــطــيــط �ـــســـالم عـــلـــي �ــســيــف اهلل 

ـــــو جنــا �ــــســــروق حمـــمـــد �ــســلــيــمــان اب

�ـــســـرييـــن حــ�ــســني عـــلـــي اخلــطــاطــبــة

عـــــلـــــي خــــلــــيــــف عـــــبـــــد بـــــنـــــي حـــ�ـــســـن

فــــاطــــمــــة احــــمــــد ابـــــراهـــــيـــــم احلـــلـــو

فـــاطـــمـــة �ـــــســـــادق حمـــمـــد جــــــــرادات

فـــــــــــداء خــــــالــــــد حمـــــمـــــد الـــــنـــــاطـــــور

فـــــــــــريوز ريـــــــحـــــــان حـــــمـــــد ربــــابــــعــــة

كـــــر�ـــــســـــتـــــني ولــــــيــــــد اكــــــــــــرم حــــــــداد

لـــبـــنـــى حمـــمـــد عـــــــودة ابــــــو مــ�ــســاعــد

لـــــــيـــــــنـــــــا خــــــــــالــــــــــد عـــــــطـــــــيـــــــة عــــلــــي

ـــــــــاح ــــــف رب ــــــس ــــــو� ــــــم ي ــــــس ــــــا� ـــــة ب ـــــن ـــــي ل

مـــــــرام عـــلـــي عــيــ�ــســى حمــــي الـــديـــن

مــــــــروة حمــــمــــد يــــو�ــــســــف اخلـــطـــيـــب

مــــالك عـــبـــداجلـــابـــر حمــمــد �ــســمــرة

الـــعـــلـــي عـــــلـــــي  اهلل  �ــــســــيــــف  مــــــنــــــار 

مــــــهــــــا راجـــــــــــــــي حمــــــــمــــــــود حـــــمـــــاد

مــــــريا عــــافــــت حـــمـــيـــد ابــــــو �ــســويــلــم

ــــمــــري حمـــــمـــــد بــــــــــدران ــــس جنــــــــــالء �

نــــــــــــدى احــــــــمــــــــد �ـــــــــســـــــــادق عـــــوقـــــل

نــــــــــــــدى عـــــــــمـــــــــاد عــــــفــــــيــــــف بـــــديـــــر

ـــريـــن فـــــار�ـــــس �ــــســــامل املـــعـــيـــوي نـــ�ـــس

نــــــــــور عــــــامــــــر عـــــمـــــر ابــــــــــو جنـــيـــلـــة

هــــالــــة ابــــراهــــيــــم حـــ�ـــســـن ابــــــو مــــرار

هـــالـــة يـــو�ـــســـف حمـــمـــد ابـــــو حمــ�ــســن

هــــديــــل حـــ�ـــســـن حـــ�ـــســـنـــي الـــ�ـــســـريـــف

هــــديــــل عــــطــــا مـــ�ـــســـطـــفـــى الـــعـــقـــدة

ـــــداهلل جــــزمــــاوى هــــنــــاء وفــــيــــق عـــــب

هـــنـــد عـــبـــدالـــكـــرمي حمـــمـــد الــنــجــار

وفــــــــــــــــاء احــــــــمــــــــد حمــــــــمــــــــود عــــبــــد

ـــيـــمـــان الــــغــــامن ـــل ـــس وفـــــــــاء حمــــمــــد �

تــركــي حمــــمــــود  عـــبـــدالـــفـــتـــاح  ولء 

يـــا�ـــســـمـــني حـــــامت حمـــمـــود الــغــربــيــه

يا�سمني حممد عيد �سليمانوئام خالد احمد ابو جحي�سة وفاء عبدالرحمن حممود �سالمة
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ا�سراء عبدالله حممود امل�سرى

ا�سماء عبدالرحمن �سالح الدبعي

ا�سيل م�سطفى احمد �سالح

اماين عو�س ذيب حمادة

ا�سراء م�سطفى حممود املحارمة

ا�سيل كمال ابراهيم احمد

اللوت�س ب�سام حممود ابو�سافية

امل حممود ح�سني ابو�سفية

ا�سراء حممد علي الدروبي

ا�سماء مبارك عطيه ابوخطاب

الء �سامل عبد احلنيطي

اماين يو�سف دروي�س اخلليل

ا�سماء خليف حماد عليمات

ا�سيل »حممد �سالح الدين« ا�سعد عبدة

اماين ابراهيم عي�سى رم�سان

امرية جميل جمال عبدالهادى
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امينة مو�سى ذيب القطي�س

ايات عمر عبداحلميد املالطي

اينا�س ح�سني خليل ابو حيانة

بيان ا�سماعيل خليل حرب

انوار رائد علي خماي�سة

اميان عبدال�سمد علي ح�سني

بتول يو�سف خليل ابو خ�سرة

جميلة عبدالقادر احمد �ساهني

اناهيد فرج حمدان الفواعرة

ايات حممد عبد جرب

اينا�س حممد �سامل العفي�سات

ت�سنيم غ�سان مو�سى عديلي

ايات خالد م�سطفى ابوغزالة

اميان حممد نواف الزواهرة

ب�سائر عبدالرحمن ابو حجلة

حليمة فهد حممد ابو �سما
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حنان رم�سان حممود البياري

حنني فوؤاد عي�سى التميمي

دعاء حممد احمد من�سي

رزان م�سطفى دروي�س ابوعيا�س

حنني ح�سن حممد العك�س

خديجه جميل منر ابومنرة

ذكريات فواز احمد القزعه

رنا �سلمان مهيدي الن�سر

حنان مو�سى حممد خلوف

حنني فواز فار�س العموري

دنيا عبدالرحمن م�سطفى ابوحجلة

رنا احمد عودة ال�سبيتات

حنني عبداحلميد �سربي خالوي

دعاء احمد خليل ع�سفور

رانية غازي حجازي الرواحنة

روان ا�سعد يو�سف �ستات

تخ�ص�ص معلم �صف
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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روان جمال حممد قنديل

�ساجدة نا�سر جودت هارون

�سند�س �سالح �سليم اخلوالدة

�سحى علي ح�سني حمودة

رمي عماد ح�سني هم�سرى

�ساره �سالح احمد طريق

�سروق عي�سى عا�سي الفناط�سة

عال خالد حممود ابو�سري�س

روان حممد عبدالرحمن خري�سات

�سارة عمر علي �ستية

�سريين �سامي »حممد داود« الكخن

عبري حممد عقله الغويرين

زينة كمال خمي�س �سالح

�سناء �سامل �سبوب ابوريا

�سهد تي�سري خليل كاملة

عال خليل عبداملنعم يون�س

تخ�ص�ص معلم �صف
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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عنود عمر خلف العميان

لوؤى »حممد �سعيد« حممد قرعة

لينا حممد علي عودة

مرمي حممود علي احليارى

فرح ن�سال كاظم ابو غزالة

ليلى داهود �سليمان بكر

مروة يو�سف �سليمان ال�سمادي

ملك احمد عبد القادر علي

غفران جمال عبد اهلل نا�سر

ليايل عودة مر�سد امل�ساقبة

جمد جمال جنيب خ�سر

مقبولة عطا جمعة ابو عو�س

قانته »حممد�سعدي« ابراهيم عثمان

لينا �سامل فتحي القريني

مرمي ح�سني حمداهلل الدبايبة

منى احمد حيدر امل�ساقبة

تخ�ص�ص معلم �صف
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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منى ح�سني عايد الدعجة

نداء عماد �سبحي �سفا

هبة نبيل احمد غنمة

هيا احمد م�سطفى الدو�س

ميمونة »حممد �سعبان« قطي�س

نوال �سامل بدر الق�ساة

هناء فاروق احمد فرحان

هيفاء احمد حممد اجل�سرياوي

مها ا�سعد احمد ليف

ن�سيبة نايف عبد الفواعري

هداية فتحي حممد ال�سايب

هيا اأنور اأحمد مو�سى

نادية عليان ح�سني العاي�س

هبة ح�سن حممد الزبن

هنيدة ع�سام مو�سى هادى

وجدان �سالح عبدالرحمن ال�سوبكي

تخ�ص�ص معلم �صف
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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يا�سمني حمدي علي عالنوفاء بهجت ح�سني »عيد اجلبلي« يا�سمني ابراهيم احمد حمدان

ـــــــــــــــراء عــــــــــــزالــــــــــــديــــــــــــن عـــــــــــــبـــــــــــــداهلل الـــــــرمـــــــلـــــــي ا�ـــــــــــــــس
ــــــــــــــن �ـــــســـــيـــــحـــــة ـــــــــــمـــــــــــاء احــــــــــــمــــــــــــد �ــــــــــســــــــــالمــــــــــه ب ا�ـــــــــــس
ا�ـــــــــســـــــــيـــــــــل عـــــــــــبـــــــــــدالـــــــــــوهـــــــــــاب عـــــــطـــــــيـــــــة الـــــــطـــــــبـــــــور
ا�ــــــــســــــــيــــــــل حمــــــــمــــــــد عـــــــبـــــــدالـــــــلـــــــطـــــــيـــــــف الــــــــغــــــــويــــــــري
ـــــــــــمـــــــــــان الــــــــــــــــــــــزوايــــــــــــــــــــــدة ـــــــــــل امـــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــلـــــــــــــي �ـــــــــــس
ــــــــــــر الــــــــعــــــــبــــــــديل« امــــــــــــــــل مــــــــــنــــــــــور مـــــــتـــــــعـــــــب »غــــــــــــدي
الــــــــ�ــــــــســــــــالمــــــــني اهلل  عــــــــــطــــــــــا  احـــــــــــــمـــــــــــــد  امـــــــــــــنـــــــــــــة 
امـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــة مــــــــــــــــنــــــــــــــــذر �ـــــــــــــســـــــــــــايـــــــــــــل عـــــــــــــبـــــــــــــداهلل
انـــــــــــــــــــــــــــــــــوار فــــــــــتــــــــــحــــــــــي حـــــــــــــــــمـــــــــــــــــدان الـــــــــنـــــــــا�ـــــــــســـــــــف
اميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان خـــــــــــــــلـــــــــــــــف هـــــــــــــــــــوميـــــــــــــــــــل عــــــــــثــــــــــمــــــــــان
ـــــــمـــــــان حــــــــ�ــــــــســــــــني اأبـــــــــوغـــــــــلـــــــــيـــــــــون ـــــــي ـــــــل ـــــــس اميــــــــــــــــــــــان �
ــــــــــــــــداهلل عـــــــــــمـــــــــــر الــــــــــ�ــــــــــســــــــــمــــــــــريات اميـــــــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــب
ـــــــــــــه املــــــــــــــرابــــــــــــــي تـــــــــــغـــــــــــريـــــــــــد حمـــــــــــمـــــــــــد عـــــــــــــبـــــــــــــدرب
تـــــــــــــــقـــــــــــــــى خـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــد يـــــــــــــــو�ـــــــــــــــســـــــــــــــف يــــــــــعــــــــــقــــــــــوب
الــــــــــــــعــــــــــــــزام اهلل  ـــــــــل  فـــــــــ�ـــــــــس قـــــــــــا�ـــــــــــســـــــــــم  حـــــــــــنـــــــــــني 
ابــــــــو�ــــــــســــــــرحــــــــان �ــــــــــســــــــــامل  اهلل  �ـــــــســـــــيـــــــف  خــــــــــولــــــــــة 
ربــــــــــــــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــدان اجلـــــــــــــــبـــــــــــــــور
ـــــــــــم خــــــــلــــــــيــــــــل ـــــــــــل رنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا حمــــــــــــــــــمــــــــــــــــــود مـــــــــــ�ـــــــــــس
ـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــرار ــــــــــــــــامل اب رهــــــــــــــــــــــــــــــــام حـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــي �ــــــــــــــــس
رهــــــــــــــــــــــف خـــــــــلـــــــــيـــــــــل عــــــــــــــبــــــــــــــدالــــــــــــــقــــــــــــــادر اجلـــــــــمـــــــــل
رميــــــــــــــــــــــا �ــــــــــســــــــــمــــــــــري عــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــدالــــــــــــــــــــروؤوف عــــــمــــــر
�ــــــــــســــــــــالم عــــــــبــــــــدالــــــــ�ــــــــســــــــالم فــــــــــالــــــــــح الــــــــــــرميــــــــــــاوي
�ــــــــســــــــنــــــــد�ــــــــس نـــــــــــايـــــــــــف عــــــــــــزالــــــــــــديــــــــــــن الــــــعــــــلــــــيــــــمــــــي

�ـــــــــــــــســـــــــــــــهـــــــــــــــام جـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل الغــــــــــــــــــــــرب
عـــــــــــــــبـــــــــــــــداهلل احــــــــــــمــــــــــــد عـــــــــــــــبـــــــــــــــداهلل اخلـــــــــــــــوالـــــــــــــــدة
عــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــداهلل جـــــــــــــــمـــــــــــــــعـــــــــــــــة عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي بـــــــــلـــــــــح
عـــــــــــــبـــــــــــــري عـــــــــــــمـــــــــــــر حـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــن ابـــــــــــــوحمـــــــــــــفـــــــــــــوظ
عــــــــــهــــــــــود مــــــــــنــــــــــور مـــــــتـــــــعـــــــب »غـــــــــديـــــــــرالـــــــــعـــــــــبـــــــــديل«
ــــــــــــــة ــــــــى حمـــــــــــمـــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــودة الــــــــــــــدراو�ــــــــــــــس عــــــــيــــــــ�ــــــــس
ــــــــاقــــــــبــــــــة غـــــــــــــــــديـــــــــــــــــر احـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد خــــــــــــــلــــــــــــــف مــــــــ�ــــــــس
جمــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــالل مــــــــــــــو�ــــــــــــــســــــــــــــى ابــــــــــــــودغــــــــــــــيــــــــــــــم
مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــال زكـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــســـــــــــــــالـــــــــــــــح عـــــــــــــــالم
ــــــــــــــــف عـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــان ــــــــــــــــس ــــــــــــــــو� مــــــــــــــــــــــــي اديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ي
ــــــــــكــــــــــرمي عــــــــــــــواد ــــــــــدال ـــــــــان عــــــــــب نــــــــــــــــارميــــــــــــــــان غـــــــــ�ـــــــــس
ــــــــــــــــــــــاح« امـــــــــــــــني الــــــ�ــــــســــــريــــــف نــــــــــرمــــــــــني »حمــــــــــمــــــــــد رب
ـــــــــــف �ـــــــــســـــــــبـــــــــحـــــــــي خـــــــــرمـــــــــة ـــــــــــس ـــــــــــو� نــــــــــ�ــــــــــســــــــــريــــــــــن ي
ـــــــل ـــــــدي نـــــــــــــــــــــور حتـــــــــ�ـــــــــســـــــــني عـــــــــــــبـــــــــــــدالـــــــــــــقـــــــــــــادر قـــــــن
ــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــيــــــــــــــــــم الــــــــــــبــــــــــــا�ــــــــــــس نـــــــــــــــــــــــــــور عــــــــــــــمــــــــــــــر اب
ـــــــــــــني املـــــــــــكـــــــــــحـــــــــــل هــــــــــــــــبــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــود حـــــــــــــ�ـــــــــــــس
هــــــــــــــــبــــــــــــــــة خــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــل مــــــــــــــــو�ــــــــــــــــســــــــــــــــى حــــــــــــمــــــــــــاد
هـــــــــــــــــديـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــــــــــــزات ال�ـــــــــــســـــــــــمـــــــــــر
هــــــــــــــــديــــــــــــــــل هـــــــــــــا�ـــــــــــــســـــــــــــم فــــــــــــــــالــــــــــــــــح اخلـــــــــــاليـــــــــــلـــــــــــة
ــــــــــــــــدة وفـــــــــــــــــــــــــــاء �ـــــــــــســـــــــــالمـــــــــــه �ـــــــــــســـــــــــالـــــــــــح اخلــــــــــــــــوال
يــــــــــــقــــــــــــني يــــــــــــا�ــــــــــــســــــــــــني عــــــــــقــــــــــلــــــــــة اخلــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــدة

يا�سمني مو�سى راجح العباهري

تخ�ص�ص معلم �صف
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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براءة حممد هرمو�س ال�سبيحات

غدير مهلي حميدان امل�ساعيد

رقيه احمد مو�سى ال�سعار

نور حممد احمد زغيب

جميله حممد �سليم احلو�ساين

فرح فاروق عبد اهلل الداغ�ستاين

دانيا ح�سن �سعيد ملكافنان فوؤاد جميل املحي�سن دانا حممد علي داود

رهام هيثم علي العرمان

هبة جمال يو�سف عاي�س

�سليمان اخلوالدة املح�سن  ا�سماء عبد 
طــالــب ابـــو  يــا�ــســني م�سطفى  ا�ــســمــاء 
حــــنــــني احــــمــــد يــــو�ــــســــف ابـــــــو خـــــروب
حــنــني عـــامـــر »حمـــمـــد رجـــــب« نـــريوخ
ـــور اخلـــطـــيـــب ـــــه ا�ــــســــعــــد مـــنـــ�ـــس ـــــي دان

بني خالد الــكــرمي  عبد  رابــعــه حممد 
رجــــــــــاء �ــــســــلــــيــــمــــان حــــ�ــــســــني كــــيــــوان
الــــعــــمــــر حـــــمـــــيـــــد  عــــــــربــــــــي  روان 
�ــســجــود عــبــد احلــمــيــد هـــزاع الغليالت
عوده ابــو  مــروان  الدين  ح�سام  �سلمى 

عـــــــال فــــــــــــــوزان جــــــمــــــال احلــــــــــــوراين
نـــــــــــــــور حمــــــــمــــــــد �ــــــــــســــــــــالح قــــــريــــــع
نــــــــــوره حمــــمــــد حــــ�ــــســــن الـــبـــطـــايـــنـــه
ــــــني حـــجـــري ــــــس ــــــا� ــــــد عــــــــاطــــــــف ي هــــــن
وعـــــــــــد وائــــــــــــــل حـــــ�ـــــســـــني ابــــــوربــــــيــــــع

اخال�س جميل احمد الغليظ
عــالوي حممد  ر�سا  ا�سيل 
اينا�س ح�سني عبداهلل اخلوالدة
ا�سماعيل �سليم  حممود  روعة 

تخ�ص�ص معلم �صف
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013
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تخ�ص�ص معلم تربية فنية
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012/2011

خريجو الف�صل الأول 2013/2012

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

خولة حممد هالل ال�سوحةاآلء ابراهيم حممد احمد

منار ناجح احمد عبد احلافظاريج عواد مقبل العنديل

�سمية حربي عي�سى رم�سانحنان علي �سالح الزيود

ا�ـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــاء مـــــــــفـــــــــلـــــــــح حمـــــــــــمـــــــــــد الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــريات
احلــــــــــــــمــــــــــــــران ـــــــــــــحـــــــــــــاده  �ـــــــــــــس �ـــــــــســـــــــبـــــــــحـــــــــي  الء 
بـــــــــــــــيـــــــــــــــان فــــــــــلــــــــــيــــــــــح ار�ـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــود الــــــــــــغــــــــــــويــــــــــــري

ــــــــة ــــــــاقــــــــب ــــــــس ــــــــ� خــــــــــــــولــــــــــــــة اعـــــــــــــــــويـــــــــــــــــد حمــــــــــــمــــــــــــد امل
هــــــــــــــنــــــــــــــادي حمــــــــــمــــــــــد نــــــــــا�ــــــــــســــــــــر الــــــــــقــــــــــ�ــــــــــســــــــــراوي

ا�ــــــســــــالم خـــــالـــــد احـــــمـــــد احلــــمــــاديــــن
ـــمـــاء ر�ـــــســـــوان حـــ�ـــســـان هــــزهــــوزى ـــس ا�
الدهي�سات عبداملعطي  �سليمان  ا�سماء 
حـــــــنـــــــان نـــــــايـــــــف �ـــــــســـــــامل الغـــــــــــــوات
حـــــنـــــني اميــــــــــن عـــــلـــــي الــــنــــابــــلــــ�ــــســــي

حــنــني عــبــداحلــلــيــم حــ�ــســن الــروا�ــســدة
حـــــيـــــاة حمـــــمـــــود حمــــمــــد اجلـــــريـــــري
ــــن خـــــلـــــف الــــ�ــــســــرفــــات عـــــبـــــري حــــ�ــــس
فـــاطـــمـــة فــــرحــــان �ــــســــوعــــان نــــويــــران
فـــاطـــمـــه حمـــمـــد �ـــســـريـــف ابــــــو زيـــنـــة

لـــيـــلـــى عـــبـــداملـــولـــى مـــفـــلـــح املــ�ــســاقــبــة
حمــــــــــار حمـــــمـــــد جــــمــــعــــة �ـــســـتـــيـــوي
هـــــــنـــــــادي عـــــــــــادل حــــــامــــــد احلـــــجـــــوج
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تخ�ص�ص معلم تربية فنية
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013/2012

�سند�س حممود عثمان بدير

دعاء فيا�س احمد اخلوالدة

وفاء �سليمان �سبح املحري�س وفاء طايل عيادة امل�ساقبهماجدة حممد مبارك الزواهرة

الـــــ�ـــــســـــلـــــيـــــل ـــــــــــداهلل  عـــــــــــب اهلل  �ــــــســــــيــــــف  اخـــــــــــال�ـــــــــــس 
ــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــري دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــفـــــــــــــلـــــــــــــح اذفــــــــــــــــــــــي
�ـــــــــــــــــســـــــــــــــــاجـــــــــــــــــدة عـــــــــــــــلـــــــــــــــي حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد مــــــــطــــــــلــــــــق
ـــــــني ـــــــس ــــــــــــــالمــــــــــــــة حـــــــ� غـــــــــــــــــــــــــــــــــــرام خــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــر �ــــــــــــــس

الـــــــــــــــــزواهـــــــــــــــــرة حمــــــــــمــــــــــد  اهلل  عــــــــــطــــــــــا  حمــــــــــمــــــــــد 
ـــــطـــــفـــــى مــــــــ�ــــــــســــــــعــــــــب عـــــــــــــــدنـــــــــــــــان عــــــــيــــــــ�ــــــــســــــــى مـــــ�ـــــس
ـــــــــاقـــــــــبـــــــــة ـــــــــ�ـــــــــس هـــــــــــــبـــــــــــــة حـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــداهلل امل

عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــاء يــــــــــــو�ــــــــــــســــــــــــف ابـــــــــــــــراهـــــــــــــــيـــــــــــــــم عــــــــلــــــــيــــــــمــــــــات
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الهنوف عبداهلل فنخور بني خالد

روز �سالح حمود اجلمعان

حممد ح�سن حممد جبايل

دعاء علي مر�سد ال�سهيل

فاطمة �سالح احمد �سديفات

حممد طالل احمد �ساعر

بيان ابراهيم ح�سني الدعا�س

�سفاء حممد عواد ابوركبة

حممد ر�سوان حممد ابوريا�س

رجاء حممد �سالح بني يون�س

لطيفة احمد �سليمان ابو عامر

يا�سمني اح�سني عبداملولى اخلزاعلة

قسم علم النفس التربوي

تخ�ص�ص الإر�صاد املدر�صي
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012/2011

خريجو الف�صل الأول 2014/2013

ابـــراهـــيـــم حمـــمـــد �ـــســـالـــح اخلــــوالــــدة
ا�ــــســــامــــة فــــــالح هـــطـــبـــول الـــ�ـــســـرفـــات
ــــــراء عـــــــوين احـــــمـــــد بــــنــــي عـــبـــدة ا�ــــــس
ـــــدة ـــــرواب ـــــراء فـــيـــ�ـــســـل حـــ�ـــســـني ال ـــــس ا�
اكـــــــــرام �ـــســـمـــري ابــــراهــــيــــم الـــ�ـــســـريـــف
امـــــــــــاين مــــنــــ�ــــســــور عـــــــــــالوي املــــعــــال

ايــــــهــــــم يــــحــــيــــى عــــــايــــــد اخلـــــزاعـــــلـــــة
تــغــريــد حــ�ــســن عــبــدالــكــرمي الــعــمــو�ــس
ـــــوهـــــالل ــــح اب ــــال دميــــــــا حمـــــمـــــود �ــــس
الــــزعــــبــــي عــــــو�ــــــس  ابــــــراهــــــيــــــم  رمي 
ال�سجراوي �سعيد«  »حممد  عبا�س  �سو�سن 
عـــال عــبــدالــهــادي �ــســالــح عــبــدالــقــادر

عــــــــــال عــــــــــمــــــــــران عـــــــلـــــــي مـــــومـــــنـــــي
عبدة بــنــي  فــرحــان  عبداحلميد  عــلــي 
ـــــح مـــــفـــــلـــــح املــــطــــر ـــــال مــــ�ــــســــعــــب �ـــــس
ـــــة ـــــراعـــــب ـــــى �ــــســــعــــيــــد حــــــامــــــد امل مـــــن
هبة عبدالقادر عبداحلميد تقي الدين
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قسم علم النفس التربوي

تخ�ص�ص الإر�صاد املدر�صي
خريجو الف�صل الأول 2014/2013

ـــــــــــــــــــــــو مـــــطـــــر اأحــــــــــــــمــــــــــــــد مــــــــــــاهــــــــــــر �ــــــــــســــــــــالــــــــــح اأب
الـــــــــــــــرعـــــــــــــــود ار�ـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــود  حمــــــــــــمــــــــــــد  الء 
امـــــــــــــــــــــــــــــال رمـــــــــــــــــــــــــــــزى حمــــــــــــمــــــــــــد احلـــــــــــــــــــــــــــــواري
امـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــبـــــــــــــــداهلل نــــــــــا�ــــــــــســــــــــر الـــــــــ�ـــــــــســـــــــرفـــــــــات
ــــــــــــــــدة ـــــــــعـــــــــد اخلــــــــــــــــوال انــــــــــــــ�ــــــــــــــس �ـــــــــــســـــــــــالـــــــــــح �ـــــــــس
ايـــــــــــــــــــات ابــــــــــراهــــــــــيــــــــــم بـــــــخـــــــيـــــــت الــــــطــــــوافــــــ�ــــــســــــة
بــــــــ�ــــــــســــــــام مـــــــنـــــــ�ـــــــســـــــور خــــــنــــــيــــــ�ــــــســــــر املــــــ�ــــــســــــاعــــــيــــــد
بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــان عــــــــــــــلــــــــــــــي حمــــــــــــــمــــــــــــــد اخلــــــــــطــــــــــيــــــــــب
ــــــــهــــــــدي الـــــــطـــــــنـــــــطـــــــاوي ــــــــدامل حـــــــــــال مــــــظــــــهــــــر عــــــــب
حـــــــــــــــمـــــــــــــــود فـــــــــــــــــرحـــــــــــــــــان رفـــــــــــــــــــــــــــــان احلــــــــــــبــــــــــــاب
ــــــــــــامل الــــــــ�ــــــــســــــــديــــــــفــــــــات حــــــــــــنــــــــــــان حمــــــــــمــــــــــد �ــــــــــــس
حــــــــــــنــــــــــــني غــــــــــــــــــــــــــــازي مــــــــــــو�ــــــــــــســــــــــــى مــــــــــــــزاهــــــــــــــرة
جــــــــــوعــــــــــان �ــــــــســــــــعــــــــيــــــــد  مــــــــ�ــــــــســــــــلــــــــم  اهلل  خـــــــــــــــري 
ـــــــة دعـــــــــــــــــــــاء عـــــــــــــبـــــــــــــداهلل �ـــــــســـــــلـــــــيـــــــمـــــــان اخلـــــــاليـــــــل
دعــــــــــــــــــــــــــــــاء عــــــــــــلــــــــــــي بــــــــــخــــــــــيــــــــــت الــــــــنــــــــعــــــــيــــــــمــــــــي
دعـــــــــــــــــــــــــاء عــــــــيــــــــ�ــــــــســــــــى حمــــــــــمــــــــــد ابــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــودة
دميــــــــــــــــــا �ـــــــســـــــلـــــــيـــــــمـــــــان حـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــدان الـــــــــــزيـــــــــــود
ـــــــــــامـــــــــــي عـــــــــيـــــــــ�ـــــــــســـــــــى حــــــ�ــــــســــــكــــــي رحــــــــــــــمــــــــــــــة �ـــــــــــس
ر�ـــــــــــــســـــــــــــا حمـــــــــــمـــــــــــد �ـــــــــســـــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــان الـــــــــــــزيـــــــــــــود
�ـــــــــســـــــــاملـــــــــني احـــــــــــمـــــــــــد حمـــــــيـــــــ�ـــــــســـــــن الـــــــــنـــــــــويـــــــــري
ـــــــعـــــــد �ــــــــــــســــــــــــجــــــــــــى يــــــــــــــونــــــــــــــ�ــــــــــــــس كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال �ـــــــس
�ــــــــــســــــــــحــــــــــر مــــــــــفــــــــــلــــــــــح مـــــــــ�ـــــــــســـــــــلـــــــــم الــــــــــغــــــــــريــــــــــب
ــــــرحــــــان �ــــــســــــلــــــيــــــمــــــان حمـــــــمـــــــد �ــــــســــــلــــــيــــــمــــــان الــــــ�ــــــس
طـــــــــــــــــــــــــــــــــارق خـــــــــــــــــالـــــــــــــــــد احـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد الــــــــــــــغــــــــــــــزو
عـــــــــــــبـــــــــــــري مــــــــــــــــوفــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــــــــــروح �ـــــــــــســـــــــــمـــــــــــارة

ــــــــــــــــــــف حــــــــــمــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد خــــــــــــــــــــل
عــــــــــــــــواطــــــــــــــــف اجمـــــــــــــــــــــد احـــــــــــــمـــــــــــــد الـــــــــــــزوميـــــــــــــل
غـــــــــــــديـــــــــــــر عـــــــــــــايـــــــــــــد عـــــــــــبـــــــــــداجلـــــــــــبـــــــــــار جـــــــــــــــرار
ــــــــــاث ــــــــــغــــــــــي ــــــــــن ال ــــــــــس ــــــــــــاحــــــــــــي حــــــــــ� فــــــــــــــــــــــــرج مــــــــــــن
لنـــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــواز �ـــــــــــســـــــــــالمـــــــــــة بـــــــــــنـــــــــــي عــــــطــــــيــــــة
ــــــــــرحــــــــــان جمـــــــــــــــــد حمــــــــــــمــــــــــــد احــــــــــــــمــــــــــــــد الــــــــــ�ــــــــــس
جمـــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــــــــادر مـــــــــــــو�ـــــــــــــســـــــــــــى مــــــــــــــــزاهــــــــــــــــرة
حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد خـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــد حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد حــــــــ�ــــــــســــــــن
حمـــــــــــمـــــــــــد خـــــــــــلـــــــــــف حمـــــــــــمـــــــــــد الــــــــــ�ــــــــــســــــــــمــــــــــادي
حمــــــــــمــــــــــد خــــــــمــــــــيــــــــ�ــــــــس عـــــــــــــو�ـــــــــــــس احلـــــــــ�ـــــــــســـــــــان
حمـــــــــــمـــــــــــد �ــــــــــــــســــــــــــــامل حمـــــــــــمـــــــــــد اجلـــــــــــــــــبـــــــــــــــــارات
ـــــــيـــــــمـــــــان حمـــــــــمـــــــــد املــــــ�ــــــســــــاقــــــبــــــة ـــــــل حمـــــــــمـــــــــد �ـــــــس
ـــــــــني عـــــــلـــــــيـــــــمـــــــات مــــــــنــــــــتــــــــ�ــــــــســــــــر عـــــــــــلـــــــــــي حـــــــــ�ـــــــــس
ـــــــــــــــــــرف �ــــــــــســــــــــبــــــــــحــــــــــي �ـــــــســـــــبـــــــح ـــــــــــــــــــس مـــــــــــــنـــــــــــــى ا�
نـــــــــــانـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــي خــــــــــــلــــــــــــف احـــــــــــــــمـــــــــــــــد بــــــــــــعــــــــــــريات
ـــــــي ـــــــس ـــــــ� ـــــــقـــــــي جنـــــــــــــــــــــــوى عـــــــــــــــــــــــــــــواد حــــــــــ�ــــــــــســــــــــن ال
نــــــــــــــــــــــورة حمـــــــــمـــــــــد �ـــــــســـــــلـــــــيـــــــمـــــــان اخلــــــــــــــوالــــــــــــــدة
هـــــــــــــــــبـــــــــــــــــة زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد حمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد بـــــــــــــرهـــــــــــــم
هــــــــــــــــــــــــــــــــــزار غـــــــــــــــــالـــــــــــــــــب حمــــــــــــــمــــــــــــــد الـــــــــبـــــــــيـــــــــك
ـــــــحـــــــات ـــــــي ـــــــب ـــــــ�ـــــــس هـــــــــــــنـــــــــــــاء حمـــــــــــمـــــــــــد فـــــــــــهـــــــــــد ال
هــــــــــنــــــــــوف حمـــــــ�ـــــــســـــــن �ـــــــســـــــبـــــــيـــــــتـــــــان املــــــ�ــــــســــــاعــــــيــــــد
وعــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــالح �ــــــــــســــــــــلــــــــــمــــــــــان املــــــــ�ــــــــســــــــاقــــــــبــــــــة
الـــــــــــــــــهـــــــــــــــــزاع رافــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــالح  �ـــــــــــــــــس ولء 
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احمد في�سل يون�س دحادحة

ا�سالم مولود علي الك�سواين

امل احمد عبدالرحمن عيا�سرة

اميان موفق نهار ال�سبيحات

ا�سراء حممد علي اجلرابعة

الء زياد حممد حميدان

ايات �سايل ابراهيم املرعب

براءة احمد �سويلم عليمات

احمد حممود ف�سيل بني خالد

ا�سراق م�سطفى احمد العكايلة

امل جمال عبيد ال�ساعي

اينا�س �سليمان امني ابو�سالح

ا�سالم عواد حامد خوالدة

اماين خالد حامد ابو زايد

اية عبداهلل �سيف الدين ال�سي�ساين

براءة حممد خالد ال�سليتي

قسم علم النفس التربوي

تخ�ص�ص الإر�صاد املدر�صي
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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بيان حممد عبد الرحيم جعفر

حنان زياد حممد التميمي

رفيدة ح�سني حممد ال�سرعة

عبري حممد فالح الطيان

متارا عبداهلل حممد ابو جازوة

دعاء احمد حممد بني احمد

روان ابراهيم عليان ال�سديفات

غزل منري حممد الربغوثي

متارا زياد حمدان بيك

حنني ابراهيم ح�سني عتوم

رنا فوزي عطايا حجاب

غدير غالب يحيى املعايطة

حال حممود �سالي�س احلراح�سة

دعاء وائل عبداجلواد ابو�سل

�سل�سبيل �سليمان احمد بركات

فاطمة حممد احمد مريان

قسم علم النفس التربوي

تخ�ص�ص الإر�صاد املدر�صي
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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فرح احمد حممد اللطايفة

ماريا طه م�سطفى امل�سري

مروى مو�سى حممد وهدان

مي�س ابراهيم علي اخلوالدة

فرح مو�سى فهمى �سراقة

مرام حممد خليل العتوم

منال حمد حممد بدور

جنوى حمدان عبداهلل اخلوالدة

فرح تي�سري مرزوق حتاملة

مرام زياد حممد م�سطفى

منار ممدوح �سالح البدارين

نباء فريح حممد ابو فرحان

لرا حممد عو�س احلناقطة

مروة م�سطفى ابراهيم دربا�س

مها مبارك مفلح الغدير

ن�سرين هاين علي البدور

قسم علم النفس التربوي

تخ�ص�ص الإر�صاد املدر�صي
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013



199

نهى حممود جابر اخلوالدة

هيا احمد خلف ال�سلمان

هالة نا�سر را�سد اخلزاعلة

وعد �سوفان دريزي امل�ساعيد

هالة »احمد جمعة« ها�سم ال�سر�سور

و�سام نايف �سليمان امل�ساقبة

يا�سمني ابراهيم عبدالكرمي الزواهرةولء مفلح هليل خلف

هبة ام�سلم حممد ابو �سندي

ولء حممود عبد الرحمن عامر

قسم علم النفس التربوي

تخ�ص�ص الإر�صاد املدر�صي
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

�سلباية عبدالرحمن  المــني  ا�ــســالم 
اآيـــــــــات اعــــقــــيــــالن احــــمــــد الــقــيــ�ــســي
بــــــــراء حمـــمـــد حـــــمـــــوان الــــبــــداريــــن
ــــامل الــــ�ــــســــحــــادات ــــس ــــان حمــــمــــد � ــــي ب
تــــغــــريــــد عــــلــــي مــــفــــلــــح الــــغــــويــــري
حـــــ�ـــــســـــام هـــــــــــزاع فـــــــــالح احلــــجــــايــــا
خـــــلـــــود فـــيـــ�ـــســـل ابـــــراهـــــيـــــم الـــعـــمـــر
ـــــوعـــــقـــــدة ـــــي احــــــمــــــد اب دعــــــــــــاء عـــــل

رانـــــــــيـــــــــا راجــــــــــــــي احـــــــمـــــــد خـــــطـــــار
ر�ـــســـا غـــ�ـــســـاب مـــــــرزوق الــطــوافــ�ــســة
ر�ـــــــســـــــا فـــــــــــالح حمــــــمــــــد الـــــكـــــركـــــي
زهــــــــا حمــــمــــد يــــو�ــــســــف عـــيـــا�ـــســـرة
ــــي قـــطـــيـــ�ـــســـات ــــــروق عـــــامـــــر عــــل �ــــــس
طـــــــــارق راكــــــــــان احـــــمـــــد الـــعـــظـــمـــات
ابوعري�س عبدالقادر  �سياءالدين  عفراء 
عــــلــــي عـــــبـــــداهلل ا�ــــســــعــــد احلــــــــوراين

كــــفــــى �ــــســــعــــود عـــقـــيـــل الـــطـــوافـــ�ـــســـة
مـــــنـــــال ا�ـــســـمـــاعـــيـــل احـــــمـــــد عـــو�ـــس
مـــيـــ�ـــســـر عـــيـــد حمـــمـــد الـــطـــوافـــ�ـــســـة
جنـــــــــــــالء هـــــــــــــاين حـــــــنـــــــا فـــــ�ـــــســـــول
وعـــــــد مــــو�ــــســــى �ـــســـبـــحـــي احـــ�ـــســـيـــان
�ــســاكــر« يا�سني وفـــاء حممد »حمــمــد 
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ابو بكر غ�سان دروي�س وهبه

عبداهلل عاطف عايد الزعبي

يزن قا�سم يو�سف براهمه

جمانه نايف عبد الرحيم منر

لينا فوزى علي �سباح

ادم �سليمان مو�سى القي�سي

قا�سم احمد حممد ال�سنوان

را�سد عادل حممد احل�سان

مي�ساء حممد من�سور اخلزاعلة

قسم علم النفس التربوي

تخ�ص�ص الإر�صاد املدر�صي
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2014/2013

حـــنـــان يــو�ــســف حـــمـــيـــدان اخلــزاعــلــة
ــــــــة ولــــيــــد خـــمـــيـــ�ـــس الــبــلــبــيــ�ــســي دان
�ـــســـجـــى حمـــمـــد هــــايــــل بـــ�ـــســـري عــــازم
الهواو�سه حمي�سن  املنعم  عبد  �سناء 
عـــائـــ�ـــســـه بـــ�ـــســـام مـــو�ـــســـى الـــربـــايـــعـــه
عـــفـــاف حــ�ــســني حمـــمـــود بــنــي خــالــد
ابـــــــو بــــكــــر غــــ�ــــســــان درويــــــ�ــــــس وهـــبـــه

الــقــيــ�ــســي مــــو�ــــســــى  �ـــســـلـــيـــمـــان  ادم 
جـــمـــانـــه نـــايـــف عـــبـــد الـــرحـــيـــم منــر
حـــنـــان يــو�ــســف حـــمـــيـــدان اخلــزاعــلــة
ــــــــة ولــــيــــد خـــمـــيـــ�ـــس الــبــلــبــيــ�ــســي دان
را�ــــــســــــد عــــــــــادل حمــــمــــد احلــــ�ــــســــان
�ـــســـجـــى حمـــمـــد هــــايــــل بـــ�ـــســـري عــــازم
الهواو�سه حمي�سن  املنعم  عبد  �سناء 

عـــائـــ�ـــســـه بـــ�ـــســـام مـــو�ـــســـى الـــربـــايـــعـــه
عـــــبـــــداهلل عــــاطــــف عــــايــــد الـــزعـــبـــي
نــــــــور حمــــمــــد حــــ�ــــســــني الــــ�ــــســــرمــــان
الفقرة عبداحلفيظ  مو�سى  هــديــل 
يا�سمني حممد عبد الكرمي العمو�س
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احمد كامل عو�س اجلبور

ح�سام احمد حممد ايوب

حممد علي عبدالرزاق املرزوق

اآية �سامل يو�سف م�ساقبة

راية احمد حمدان العليمات

نزار ارفاعي حممود خوالده

اريج جمال حممد ابو �سمره

ذكريات حممد عو�س احل�سان

مي�س حممود »حممد علي« مراد

اي�سر عبداملجيد ح�سن درادكه

روان ح�سني حممد الطالب

ولء احمد خلف �سديفات

قسم علم النفس التربوي

تخ�ص�ص الإر�صاد املدر�صي
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

خـــــــــــديـــــــــــجـــــــــــه هـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــام ا�ـــــــــــســـــــــــعـــــــــــد �ـــــــســـــــالـــــــح
اخلـــــــلـــــــيـــــــفـــــــات اهلل  دخــــــــــــــــــل  خـــــــــــالـــــــــــد  دعــــــــــــــــــــــاء 
ر�ــــــــــــــــســــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــوين حـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــني اخلـــــــــطـــــــــيـــــــــب
ــــــس ــــــطــــــو� ــــــس رهـــــــــــــــــــــــــام �ـــــــــــــســـــــــــــربى حمــــــــــمــــــــــد طــــــ�

ـــــــــن املـــــــ�ـــــــســـــــعـــــــطـــــــي ـــــــــس رميــــــــــــــــــــــا رفــــــــــــــــعــــــــــــــــات حـــــــــ�
عــــــــــــلــــــــــــي حمــــــــــــمــــــــــــد مــــــــــقــــــــــبــــــــــل الـــــــــــــبـــــــــــــداريـــــــــــــن
فــــــــــاطــــــــــمــــــــــه خــــــــــلــــــــــف حـــــــــــــــمـــــــــــــــدان الــــــــ�ــــــــســــــــرعــــــــه
حمـــــــــــــمـــــــــــــد نـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــه حمـــــــــــــمـــــــــــــد الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــزام
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و�سن �سهيل �سريف امللحمهبة يعقوب عو�س اخلوالدة

قسم اصول التربية واالدارة

تخ�ص�ص الدارة املدر�صية
خريجو الف�صل ال�صيفي  2013/2012

ـــــد ر�ـــــــــســـــــــدي« حمـــــــمـــــــود العــــــــــرج ـــــي ـــــس ــــــى« ر� مــــــو�ــــــس
ا�ـــــــــــــــــســـــــــــــــــرف عـــــــــــــــــــــــزت ابـــــــــــــــراهـــــــــــــــيـــــــــــــــم قـــــــــنـــــــــدح
ربــــــــــــيــــــــــــع احـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــام  عـــــــــــــــ�ـــــــــــــــس الء 
اميــــــــــــــــــــــــن احـــــــــــــــمـــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــــــدام مـــــــ�ـــــــســـــــاقـــــــبـــــــة
اميــــــــــــــــــــــن �ــــــــســــــــعــــــــيــــــــد يـــــــــــو�ـــــــــــســـــــــــف بـــــــال�ـــــــســـــــمـــــــة
بـــــــثـــــــيـــــــنـــــــة �ــــــــســــــــفــــــــيــــــــان �ـــــــــــســـــــــــامل ابـــــــــــــــــو حـــــــامـــــــد
ــــــــني الــــــــــفــــــــــرهــــــــــود ــــــــس تــــــــيــــــــ�ــــــــســــــــري احــــــــــــمــــــــــــد حــــــــ�
ـــــــاقـــــــبـــــــة ــــــــــــد حمــــــــــمــــــــــد �ــــــــــســــــــــالمــــــــــة املـــــــ�ـــــــس خــــــــــــال
ـــــن ـــــس ـــــــــــك حـــــ� ـــــــــــال ـــــــــــدامل خـــــــــــــولـــــــــــــة دهـــــــــــــ�ـــــــــــــس عـــــــــــب
ـــــــــمـــــــــان ابــــــــــــــــــو �ـــــســـــنـــــيـــــنـــــة دعــــــــــــــــــــــاء نــــــــبــــــــيــــــــل عـــــــــث
ــــــطــــــفــــــى عــــــديــــــلــــــي �ـــــــــســـــــــامـــــــــر عـــــــــــــبـــــــــــــداهلل مــــــ�ــــــس
ــــــيــــــخ حمــــــمــــــود« ــــــهــــــاد حمــــــمــــــد رفــــــــعــــــــت »الــــــ�ــــــس �ــــــس
اهلل دخـــــــــــــــــــــــل  حمــــــــــــمــــــــــــد  داود  �ــــــــــــســــــــــــهــــــــــــام 

�ــــــــــســــــــــهــــــــــى فــــــــــــــــــــــــــــــــــاروق �ــــــــــــســــــــــــريــــــــــــف �ــــــــســــــــقــــــــور
حـــــ�ـــــســـــن اهلل  فــــــــــتــــــــــح  مـــــــ�ـــــــســـــــطـــــــفـــــــى  عــــــــــــامــــــــــــر 
ـــــــــــي عـــــــــــــمـــــــــــــر احـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد حمـــــــــــــمـــــــــــــد املـــــــــــومـــــــــــن
ـــــــــف الــــــــــزغــــــــــاتــــــــــيــــــــــت ـــــــــي غـــــــــــــــــــــــــــادة خـــــــــــلـــــــــــف خـــــــــل
ـــــــــــــــــــز هـــــــــــــــــــــــــــــــاين �ـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــد مــــــــــــرجــــــــــــي فـــــــــــــــــــاي
فــــــلــــــ�ــــــســــــطــــــني مــــــــــاجــــــــــد فـــــــتـــــــحـــــــي الــــــ�ــــــســــــمــــــحــــــان
جمــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــني بــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــام احـــــــــــــــمـــــــــــــــد عــــــــــــدي
حمـــــــمـــــــد احــــــــمــــــــد عــــــــبــــــــدالــــــــقــــــــادر الـــــ�ـــــســـــراحـــــنـــــة
حمـــــــــمـــــــــد عـــــــــبـــــــــدالـــــــــفـــــــــتـــــــــاح حمـــــــــمـــــــــد خـــــــطـــــــار
ـــــــالـــــــح نـــــــــــــــاديـــــــــــــــة رمــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــان ر�ــــــــــســــــــــيــــــــــد �ـــــــس
ـــــــــي يـــــــــــو�ـــــــــــســـــــــــف احـــــــــــــمـــــــــــــد قــــــنــــــيــــــ�ــــــس ـــــــــس ـــــــــ� ـــــــــان ن
يـــــــــ�ـــــــــســـــــــرى عـــــــــــــبـــــــــــــداهلل ابـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم يــــــا�ــــــســــــني
ــــــــغــــــــويــــــــريــــــــن يـــــــــو�ـــــــــســـــــــف فــــــــــــــــــرج ار�ــــــــــــــــســــــــــــــــود ال
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ـــــــــم الـــــ�ـــــســـــهـــــابـــــني ـــــــــراهـــــــــي حــــــ�ــــــســــــني �ـــــــســـــــالمـــــــة اب
ـــــــــــب عــــــــقــــــــلــــــــة �ـــــــــــســـــــــــمـــــــــــران احلـــــــــويـــــــــطـــــــــات ـــــــــــن زي
ـــــــدي ـــــــي ـــــــعـــــــب ـــــــــــمـــــــــــاء �ــــــــســــــــمــــــــري لــــــــطــــــــفــــــــي ال ا�ـــــــــــس
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين فـــــــــــــــــــــــــــــــــالح حمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد مـــــــــعـــــــــال
ـــــــــــــــالح �ــــــــســــــــالــــــــح ــــــــــــــــــة �ــــــــــســــــــــقــــــــــر �ـــــــــــــــس امــــــــــــــــــون
جـــــــــــــهـــــــــــــاد يـــــــــــو�ـــــــــــســـــــــــف حـــــــــــمـــــــــــد الــــــــ�ــــــــســــــــافــــــــعــــــــي
ــــــــــــــــــــو تـــــيـــــنـــــة رائـــــــــــــــــــــــــد حـــــــــ�ـــــــــســـــــــن حــــــــ�ــــــــســــــــنــــــــي اب
ــــــــف �ــــــــــــســــــــــــامــــــــــــي حمــــــــــــمــــــــــــد �ـــــــــســـــــــلـــــــــيـــــــــم يــــــــو�ــــــــس
�ـــــــــــــــســـــــــــــــوزانـــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــزات حـــــــــ�ـــــــــســـــــــن بــــــــــــــــــــــدران
طــــــــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــمــــــــــــــــد يــــــــــــــــونــــــــــــــــ�ــــــــــــــــس نــــــــــــــــــــــــريوخ

عــــــــــــــــــــــالء ابـــــــــــــــراهـــــــــــــــيـــــــــــــــم حــــــــــ�ــــــــــســــــــــن مــــــ�ــــــســــــلــــــم
ع������������ل������������ي������������ان ع������������ق������������ل حم������������م������������د ���������ش��������ع��������ف��������وط
فـــــــــاطـــــــــمـــــــــة حــــــــــــمــــــــــــاد حــــــــــــــمــــــــــــــدان مــــــ�ــــــســــــاقــــــبــــــة
كـــــــــامـــــــــل حــــــ�ــــــســــــني عــــــــبــــــــدالــــــــفــــــــتــــــــاح الــــــعــــــالمــــــي
مــــــــــــالــــــــــــك عـــــــــــبـــــــــــدالـــــــــــكـــــــــــرمي احــــــــــــمــــــــــــد مـــــــزهـــــــر
حمــــــــــــمــــــــــــد عــــــــــــلــــــــــــي فــــــــــلــــــــــيــــــــــح الــــــــعــــــــلــــــــيــــــــمــــــــات
مــــــــــــــــــــــــــراد مـــــــــــو�ـــــــــــســـــــــــى احـــــــــــــمـــــــــــــد اخلـــــــــاليـــــــــلـــــــــة
مـــــ�ـــــســـــطـــــفـــــى �ــــــــســــــــالح ابــــــــراهــــــــيــــــــم الــــــد�ــــــســــــوقــــــي
ــــــــــــــــــر حــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــن حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــادي ــــــــــــــــــذي ن
هــــــــــــــــــــــدى حمـــــــــــمـــــــــــد خـــــــــلـــــــــيـــــــــل ابــــــــــــــــــــــو الـــــــــتـــــــــني

احــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد مــــــــــــفــــــــــــلــــــــــــح غــــــــــــرايــــــــــــبــــــــــــة
ــــــايل ــــــكــــــي عـــــــبـــــــدالـــــــبـــــــا�ـــــــســـــــط حمـــــــمـــــــد مـــــ�ـــــســـــطـــــفـــــى ال
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عــــــــــــودة دار  حمــــــــــمــــــــــود  احــــــــــمــــــــــد  ابـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم 
ا�ـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــراء تـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــق حمــــــــــــــمــــــــــــــود خــــــلــــــيــــــل
ــــــــــعــــــــــاف فـــــــــــــرحـــــــــــــان طـــــــــــــــــالق اخلـــــــــــــوالـــــــــــــدة ا�ــــــــــس
الـــــــــــــــــهـــــــــــــــــام حمـــــــــــمـــــــــــد احــــــــــــــمــــــــــــــد اخلــــــــــــــالــــــــــــــدي
بـــــــــــــــيـــــــــــــــان قــــــــــــا�ــــــــــــســــــــــــم احـــــــــــــــمـــــــــــــــد املــــــــــومــــــــــنــــــــــي
ـــــــنـــــــيـــــــم احــــــــــــمــــــــــــد عــــــــــبــــــــــد الــــــطــــــبــــــيــــــ�ــــــســــــي تـــــــ�ـــــــس
متــــــــــــــــارا عــــــبــــــدالــــــلــــــطــــــيــــــف حــــــ�ــــــســــــني مــــ�ــــســــطــــفــــى
حـــــــــــــــــــــــــــازم حمــــــــــــــمــــــــــــــود مـــــــــــو�ـــــــــــســـــــــــى عـــــــقـــــــيـــــــالن
ـــــــــة الـــــــــــغـــــــــــويـــــــــــري حــــــــــــــنــــــــــــــان �ــــــــــــــســــــــــــــالح عـــــــــقـــــــــل
ــــــــني املـــــــ�ـــــــســـــــاقـــــــبـــــــة ــــــــس خــــــــــديــــــــــجــــــــــة خــــــــــلــــــــــف حــــــــ�
ـــــــحـــــــم خـــــــــــــــــلـــــــــــــــــود فــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــي احـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد مـــــــل
طــــــالــــــب ابــــــــــــــــو  اهلل  �ـــــــســـــــيـــــــف  مــــــــــوفــــــــــق  دلل 
ـــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــواز �ـــــــــــــســـــــــــــامل ابــــــــــــــــــــو قـــــبـــــيـــــلـــــة ـــــــــــــــان دي
ــــــيــــــمــــــات �ــــــــــســــــــــمــــــــــرية نــــــــــا�ــــــــــســــــــــر مــــــــــنــــــــــيــــــــــزل عــــــل
�ــــــــــســــــــــفــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــــرزوق حــــــــ�ــــــــســــــــني الــــــــــــرتابــــــــــــني
عـــــــــــــــبـــــــــــــــداهلل غـــــــــــــالـــــــــــــب خـــــــــ�ـــــــــســـــــــر الخـــــــــــــر�ـــــــــــــس
عــــــــلــــــــي حمــــــــمــــــــد طــــــــــالــــــــــب بــــــــنــــــــي عــــــبــــــدالــــــغــــــنــــــي

فــــــــــاطــــــــــمــــــــــة حمـــــــــــــمـــــــــــــود حمــــــــــمــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــرادات
كــــــــــــــــفــــــــــــــــاح احــــــــــــــــمــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــراج ا�ــــــــســــــــلــــــــيــــــــم
لــــــــــيــــــــــلــــــــــى حمـــــــــــمـــــــــــد �ــــــــــســــــــــمــــــــــري الـــــــــعـــــــــمـــــــــو�ـــــــــس
حمـــــــــــــمـــــــــــــد �ــــــــــســــــــــعــــــــــيــــــــــد حمـــــــــــــمـــــــــــــد نـــــــــعـــــــــمـــــــــان
حمــــــــــــمــــــــــــد عــــــــــــلــــــــــــي احـــــــــــــــمـــــــــــــــد الـــــــ�ـــــــســـــــلـــــــيـــــــتـــــــي
ـــــــاقـــــــبـــــــة حمــــــــــــمــــــــــــود خــــــــــلــــــــــف حمــــــــــــمــــــــــــود املـــــــ�ـــــــس
مــــــــ�ــــــــســــــــعــــــــل راكــــــــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــهـــــــــــــاد اخلــــــــريــــــــ�ــــــــســــــــا
مـــــــــنـــــــــال عــــــــــبــــــــــداهلل �ــــــســــــلــــــيــــــمــــــان ابــــــــــــــو فـــــــرحـــــــان
مــــــــــــنــــــــــــى احـــــــــــــــمـــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــــــــوري اخلــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــدة
نــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــل عــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــة جـــــــــــــــــــــرب الــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــار
جنـــــــــــــــــــــــاة يــــــــــحــــــــــيــــــــــى عــــــــــــلــــــــــــي ابـــــــــــــــــــــــو جــــــعــــــفــــــر
عـــــيـــــد« الــــــ�ــــــســــــيــــــخ   « هــــــا�ــــــســــــم حمــــــــمــــــــود  جنــــــــــــوى 
ــــــــــــداهلل ــــــــــــي عــــــــــــب ــــــــــــح عــــــــــــل ــــــــــــال ــــــــــــم �ــــــــــــس ــــــــــــس هــــــــــــا�
هـــــــــــــــــــــــــاين احــــــــــــــــمــــــــــــــــد خـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــر الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــار
ــــــة ــــــس ــــــدهــــــامــــــ� ــــــــــراهــــــــــيــــــــــم �ــــــــســــــــالمــــــــة ال هــــــــبــــــــة اب
ــــــــــــام جـــــــــــــــهـــــــــــــــاد جـــــــــــــــابـــــــــــــــر اجلــــــــــــنــــــــــــدي هــــــــــــ�ــــــــــــس
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قسم علم النفس التربوي

تخ�ص�ص القيادة املدر�صية
خريجو الف�صل ال�صيفي  الثاين 2014/2013

احــــــــــــمــــــــــــد دامـــــــــــــــــــــــــــــان جــــــــــــوهــــــــــــر اخلــــــــريــــــــ�ــــــــســــــــة
ــــــة ــــــاقــــــب ــــــس ــــــ� ــــــــــامــــــــــة حمـــــــــمـــــــــد �ـــــــــســـــــــالمـــــــــة امل ا�ــــــــــس
امـــــــــــــني عـــــــبـــــــدالـــــــرحـــــــمـــــــن عـــــــلـــــــي املـــــ�ـــــســـــرتيـــــحـــــيـــــة
ايــــــــــــــــــــــاد عـــــــــــــبـــــــــــــداهلل �ـــــــــســـــــــعـــــــــود احلـــــــجـــــــاحـــــــجـــــــة
ــــــــــني اجلـــــــــــــــدايـــــــــــــــة ــــــــــن حــــــــــ�ــــــــــس اميــــــــــــــــــــــــن حــــــــــ�ــــــــــس
بـــــــــــا�ـــــــــــســـــــــــل جـــــــــعـــــــــفـــــــــر حمـــــــــــمـــــــــــد الـــــــقـــــــيـــــــ�ـــــــســـــــي
ـــــــــمـــــــــول ــــــــــــم حمــــــــــــمــــــــــــد عــــــــــــلــــــــــــي الـــــــــ�ـــــــــس بــــــــــــا�ــــــــــــس
جــــــعــــــفــــــر »حمــــــــمــــــــد عــــــــلــــــــي« ر�ـــــــســـــــيـــــــد مــــكــــاحــــلــــة
ــــــــــالمــــــــــة الـــــــــدخـــــــــيـــــــــل حـــــــــبـــــــــيـــــــــب عـــــــــــــــيـــــــــــــــادة �ــــــــــس

عـــــــــلـــــــــي يـــــــــو�ـــــــــســـــــــف حمـــــــــمـــــــــد ابــــــــــــــــــو هـــــــــويـــــــــدي
ــــــــــا ـــــــــــــي �ـــــــــــــــــســـــــــــــــــامل اخلــــــــــريــــــــــ�ــــــــــس عـــــــــــــمـــــــــــــر عـــــــــــــل
ـــــادق » مـــ�ـــســـطـــفـــى الــــنــــعــــريات ـــــالح �ـــــس غــــ�ــــســــان »�ـــــس
ـــــــبـــــــعـــــــة فــــــــــــــاتــــــــــــــن الــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــط مــــــــــــطــــــــــــر الـــــــ�ـــــــس
فـــــــــــــــــــادي و�ــــــــســــــــفــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــرباوي الـــــــدهـــــــ�ـــــــســـــــان
ــــــــيــــــــم الـــــــــــقـــــــــــرعـــــــــــان ــــــــل حمـــــــــــمـــــــــــد احـــــــــــــمـــــــــــــد �ــــــــس
ـــــــــــــــــــــــــــاد جنـــــــــــيـــــــــــب عــــــــــبــــــــــدالــــــــــنــــــــــور حمـــــــــــمـــــــــــد زي
حمــــــــمــــــــد عـــــــبـــــــداملـــــــجـــــــيـــــــد عــــــــــــــــــواد الـــــــــــــزواهـــــــــــــرة
حمــــــمــــــد حمــــــــمــــــــود عــــــبــــــداحلــــــلــــــيــــــم الــــــرفــــــاعــــــيــــــة
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قسم اصول التربية واالدارة

تخ�ص�ص تكنولوجيا التعليم والتعليم الملرتوين
خريجو الف�صل ال�صيفي  2013/2012

خريجو الف�صل ال�صيفي الول  2014/2013

الـــــــــعـــــــــمـــــــــو�ـــــــــس رزق  احـــــــــــــــمـــــــــــــــد  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة 
ــــــن ــــــس رحـــــــــــــــمـــــــــــــــة مــــــــــــو�ــــــــــــســــــــــــى حمـــــــــــــــمـــــــــــــــود حــــــ�
عــــــــــــبــــــــــــده حمــــــــــــــــمــــــــــــــــد  داود  رقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة 
رميـــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــادل عــــــــــيــــــــــ�ــــــــــســــــــــى جــــــــــــــبــــــــــــــارة
ــــــــن عــــــــــلــــــــــي عــــــــبــــــــدالــــــــرحــــــــمــــــــن �ــــــــــــســــــــــــالم حــــــــ�ــــــــس
�ـــــــــــســـــــــــنـــــــــــاء عــــــــــــــــبــــــــــــــــداهلل �ــــــــســــــــعــــــــيــــــــد دبـــــــــابـــــــــنـــــــــة
ـــــــــــرغـــــــــــوث ـــــــــــريـــــــــــف ب ـــــــــــاء مــــــــــــــاجــــــــــــــد �ـــــــــــس ـــــــــــن �ـــــــــــس
ـــــهـــــى ا�ــــــســــــمــــــاعــــــيــــــل حمـــــــمـــــــود ابــــــــــــو جـــــامـــــو�ـــــس �ـــــس
�ــــــــــســــــــــالــــــــــح �ـــــــســـــــلـــــــيـــــــم �ــــــــــســــــــــالــــــــــح جمـــــــــــــــــــدلوي
عـــــــــــــبـــــــــــــري احـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد �ـــــــــــــــــســـــــــــــــــامل مـــــــــالعـــــــــبـــــــــة
عـــــــــــدنـــــــــــان حمــــــــمــــــــد �ــــــســــــلــــــيــــــمــــــان الـــــــــرواجـــــــــبـــــــــة

عـــــــــــــــــمـــــــــــــــــران حمـــــــــــمـــــــــــد فــــــــــــــالــــــــــــــح مـــــــــهـــــــــيـــــــــدات
ــــــــــــو دوا�ــــــــــــس ـــــــــزة نــــــا�ــــــســــــر عـــــــبـــــــدالـــــــكـــــــرمي اب فـــــــــاي
فـــــــــــــــــــــــــــــــداء نـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــان احــــــــــــــــمــــــــــــــــد املـــــــــــــعـــــــــــــاين
قــــــــــــريــــــــــــع داود  احـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد  حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد 
ال�ــــــــــــســــــــــــفــــــــــــر عـــــــــــــــبـــــــــــــــد  رزق  حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد 
حمــــــــــــمــــــــــــد روحــــــــــــــــــــــــــــي حمــــــــــــمــــــــــــد دوابــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــة
ــــــــــــــد عــــــــــــــيــــــــــــــد حــــــــــــــيــــــــــــــا الـــــــــــدهـــــــــــيـــــــــــثـــــــــــم خمــــــــــــــل
نـــــــــــــــــــــــــــــــادرة حمـــــــــــمـــــــــــد مـــــــــفـــــــــلـــــــــح اجلــــــــــــــــوابــــــــــــــــرة
ـــــــــــــــود ـــــــــــــــزي نــــــــــــا�ــــــــــــســــــــــــر عــــــــــــلــــــــــــي قــــــــــــا�ــــــــــــســــــــــــم ال
هـــــــــــنـــــــــــاء حــــــــمــــــــيــــــــد �ـــــــســـــــلـــــــيـــــــمـــــــان الـــــــــغـــــــــويـــــــــري
هـــــــــيـــــــــثـــــــــم احـــــــــــــمـــــــــــــد عــــــــــــــــبــــــــــــــــداهلل رمـــــــــ�ـــــــــســـــــــان

ا�ــــــــــــــــســــــــــــــــمــــــــــــــــاء زايــــــــــــــــــــــــــــــــــد حمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــود بـــــــكـــــــر
اعـــــــــــــــابـــــــــــــــري ظـــــــــــــاهـــــــــــــر حمــــــــــمــــــــــد الــــــــدهــــــــيــــــــثــــــــم
انـــــــــــــــــــــا�ـــــــــــــــــــــس فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوؤاد ذيـــــــــــــــــــــــــــب �ـــــــــســـــــــتـــــــــات
اميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان امــــــــــــــــــــــــــــــني �ـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــربي نــــــــــــــــــــــوار
جــــــــــهــــــــــاد �ــــــســــــلــــــيــــــمــــــان حمــــــــمــــــــد عـــــــبـــــــداخلـــــــالـــــــق
خــــــــــــتــــــــــــام نــــــــــا�ــــــــــســــــــــر �ــــــــــســــــــــالــــــــــح ابـــــــــــــــــــو �ـــــســـــقـــــري
ــــــــــدرالــــــــــديــــــــــن الـــــــبـــــــخـــــــاري خـــــــديـــــــجـــــــة احـــــــــمـــــــــد ب
خـــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــود احـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد جــــــــرب
خـــــــــالـــــــــد بــــــــــــنــــــــــــي  عـــــــــــــــــــــــــــــواد  �ــــــــــــســــــــــــعــــــــــــود  رمي 
�ــــــــــــســــــــــــمــــــــــــاح عـــــــــــــــامـــــــــــــــر �ــــــــــــســــــــــــريــــــــــــف الــــــــــــزبــــــــــــن
�ــــــــــــــــســــــــــــــــذى نـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــم حمـــــــــــــمـــــــــــــد الحـــــــــــــمـــــــــــــد
عـــــــــــــــــــــــــــــارف هــــــــــــا�ــــــــــــســــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــــارف الــــــــــقــــــــــاقــــــــــا

ــــــــــل احلــــــــ�ــــــــســــــــبــــــــان عـــــــــــــفـــــــــــــاف حمــــــــــمــــــــــد فــــــــــا�ــــــــــس
غـــــــــــــــــــــادة عـــــــــبـــــــــدالـــــــــفـــــــــتـــــــــاح ر�ـــــــــســـــــــيـــــــــد عـــــــــبـــــــــداهلل
غـــــــــــــــــــــــــــــــادة حمــــــــــــــــمــــــــــــــــود حمـــــــــــــمـــــــــــــد احلـــــــــلـــــــــبـــــــــي
ـــــــــى ابــــــــــــــــــو حـــــــمـــــــود ـــــــــم حمـــــــــمـــــــــد مـــــــــو�ـــــــــس قـــــــــا�ـــــــــس
حمـــــمـــــد عـــــبـــــداملـــــجـــــيـــــد عــــــبــــــدالــــــهــــــادي الـــطـــيـــطـــي
حمــــــــــــــمــــــــــــــد عــــــــــــــلــــــــــــــي حمــــــــــــــمــــــــــــــد اخلـــــــــطـــــــــيـــــــــب
مـــــــــــــــــــي �ـــــــــــســـــــــــمـــــــــــري يـــــــــــــونـــــــــــــ�ـــــــــــــس مــــــــــــــــقــــــــــــــــدادي
ــــــــاف ــــــــــــالــــــــــــح عــــــــ�ــــــــس ــــــــــــعــــــــــــود �ــــــــــــس نـــــــــــــــبـــــــــــــــال �ــــــــــــس
نــــــــــ�ــــــــــســــــــــال عــــــــــلــــــــــي عــــــــــبــــــــــدالــــــــــرحــــــــــيــــــــــم عــــــــــــــزام
ـــــــفـــــــيـــــــق احــــــــــــمــــــــــــد الــــــــــــــرميــــــــــــــاوي هـــــــــيـــــــــلـــــــــدة �ـــــــس
وفــــــــــــــــــــــــاء �ــــــــــســــــــــالمــــــــــة حمــــــــــمــــــــــد الـــــــــــــــــزواهـــــــــــــــــرة
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ح�سن ابراهيم حممد ابوجنيد

ن�سرين فخري يو�سف عفانةايه خالد حممد العمو�س

خريجو المجاستير

تخ�ص�ص الدارة الرتبوية
خريجو الف�صل ال�صيفي  2013/2012

تخ�ص�ص الدارة الرتبوية
خريجو الف�صل الأول  2014/2013

تخ�ص�ص الدارة الرتبوية
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

ابــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــال خـــــــــــــــــــــــال �ــــــــــــســــــــــــالمــــــــــــة الــــــــــــزبــــــــــــن
ــــــــــــن يـــــــــو�ـــــــــســـــــــف الــــــــعــــــــتــــــــوم ــــــــــــدي اريـــــــــــــــــــــــج عــــــــــــزال
ا�ـــــــــــــــســـــــــــــــراق ابــــــــــــراهــــــــــــيــــــــــــم فـــــــــــالـــــــــــح جــــــمــــــيــــــعــــــان
ــــــــيــــــــمــــــــات ايـــــــــــــــــــــــــــــــات حمـــــــــــــمـــــــــــــد �ــــــــــــــــســــــــــــــــامل عــــــــل
ــــــــــرمــــــــــان ــــــــــس ــــــــــ� حــــــــــــــنــــــــــــــان جــــــــــــــهــــــــــــــاد عــــــــــــلــــــــــــي ال

رنــــــــــــــــدة ابـــــــــراهـــــــــيـــــــــم عــــــــــبــــــــــداهلل ابـــــــــــــو حمـــــفـــــوظ
�ــــــــــــــــســــــــــــــــريــــــــــــــــة عــــــــــــــــلــــــــــــــــي �ــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــامل حــــــــمــــــــد
عـــــــــــــنـــــــــــــايـــــــــــــة عـــــــــــــلـــــــــــــي نــــــــــــــــايــــــــــــــــف عـــــــــطـــــــــيـــــــــاين
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــوؤاد جــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــــــــــــــــوؤاد قــــــــــاحــــــــــو�ــــــــــس
ــــــــــــعــــــــــــة ــــــــــــاب مــــــــــــــــــايــــــــــــــــــا عـــــــــــــــلـــــــــــــــي حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد رب

امـــــــــــــــــال عـــــــبـــــــدالـــــــرحـــــــمـــــــن حمـــــــمـــــــد ابـــــــــــــو عــــــــــواد
امــــــــــــــــــــــــــــاين خـــــــــــــــــــــــريي حــــــــــ�ــــــــــســــــــــن جــــــــــــــزمــــــــــــــاوي

بـــــــــــــــــــــــــالل زيـــــــــــــــــــــــــــــــاد احــــــــــــــــمــــــــــــــــد الــــــــــ�ــــــــــســــــــــبــــــــــول

ـــــراهـــــيـــــم احـــــمـــــد عـــــبـــــدالـــــكـــــرمي احلــــمــــيــــدان اب
زيــــــــــنــــــــــب احــــــــــمــــــــــد حـــــــــــمـــــــــــدان املــــــ�ــــــســــــاقــــــبــــــة
عـــــــــــــمـــــــــــــر عـــــــــــــلـــــــــــــي حمـــــــــــــمـــــــــــــد لــــــــبــــــــابــــــــنــــــــة
مـــــــــــــــاجـــــــــــــــدة عــــــــــــــــــــزت احـــــــــــــمـــــــــــــد مـــــــو�ـــــــســـــــى
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ا�سيل جمال حمي الدين عيا�س

ليلى خلف حميدان العمو�س

بيان حممد ها�سم ال�سريف

هبة �سمري احمد حافظ

الء حكم و�سفي احلطاب

مرام ح�سني علي العما�س

فاطمة »حممد هارون« ال�سي�ساين

هنادة احمد ر�سيد مكاحلة

خريجو المجاستير

تخ�ص�ص الدارة الرتبوية
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول  2014/2013

ـــــــــــان عــــــــــلــــــــــي حــــــــ�ــــــــســــــــن الــــــــــــرا�ــــــــــــس احـــــــــــ�ـــــــــــس
جـــــــمـــــــيـــــــلـــــــة عـــــــــــو�ـــــــــــس عـــــــــلـــــــــي الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــوي
�ــــــســــــفــــــيــــــان عـــــــبـــــــدالـــــــ�ـــــــســـــــالم ابـــــــــــــو كـــــــركـــــــري
نـــــــــــــــــــازك احــــــــــمــــــــــد طــــــحــــــيــــــطــــــر مـــــ�ـــــســـــاقـــــبـــــة
�ــــــســــــاويــــــ�ــــــس ابـــــــــــــــو  حمـــــــــــد  جـــــــــربيـــــــــل  ولء 
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منى �سعد الدين ال�سريف

خريجو المجاستير

تخ�ص�ص ا�صاليب تدري�ص اللغة الجنليزية
خريجو الف�صل ال�صيفي  2013/2012

تخ�ص�ص ا�صاليب تدري�ص اللغة الجنليزية
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

تخ�ص�ص ا�صاليب تدري�ص الريا�صيات
خريجو الف�صل ال�صيفي  2013/2012

تخ�ص�ص ا�صاليب تدري�ص الريا�صيات
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

تخ�ص�ص ا�صاليب تدري�ص الريا�صيات
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول  2014/2013

دانــــــــــــــــة مـــــــنـــــــري ا�ــــــســــــمــــــاعــــــيــــــل ابـــــــــــــو عــــيــــ�ــــســــة

ـــــــــدة ـــــــــقـــــــــعـــــــــاي زيـــــــــــــــــــــن نـــــــــــــايـــــــــــــف عـــــــــــلـــــــــــي ال

ايـــــــــــــــــــــــــاد حمــــــــــمــــــــــد فـــــــــــــالـــــــــــــح اجلـــــــــــــــــــــــــروان

ـــــدور ـــــي غـــــن ـــــل مــــــاهــــــر عـــــو�ـــــس ـــــي ـــــس نـــ�ـــســـيـــبـــه جـــمـــعـــه جـــــابـــــر عـــبـــدالـــغـــنـــيا�

احـــــمـــــد جـــــمـــــال حــــ�ــــســــن بــــنــــي هــــاين
ا�ــــــــســــــــمــــــــاء احــــــــمــــــــد ذيـــــــــــــب حمــــمــــد
العبادي حممد  عبداحلميد  ا�سماعيل 
ــــــعــــــام احـــــمـــــد حمــــمــــد الــــعــــريــــنــــات ان
ــــدي ــــل يــــــو�ــــــســــــف هــــن ــــهــــي ــــس اميـــــــــــــان �

دعــــــــــــــــــاء غـــــــــالـــــــــب عــــــبــــــداملــــــ�ــــــســــــري
عــــــامــــــر يـــــا�ـــــســـــني فــــــالــــــح الـــــدبـــــوبـــــي
ـــمـــحـــان ـــس عــــــــــالء فــــيــــ�ــــســــل �ـــــســـــابـــــر �
لــــيــــلــــى احــــــمــــــد عـــــــبـــــــداهلل اجلـــــبـــــايل
حمـــمـــد حمـــمـــود مــ�ــســطــفــى ابـــــو عــلــي
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خريجو المجاستير

تخ�ص�ص ا�صاليب تدري�ص الريا�صيات
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين  2014/2013

تخ�ص�ص ا�صاليب تدري�ص العلوم
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

تخ�ص�ص مناهج واأ�صاليب تدري�ص
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

تخ�ص�ص مناهج واأ�صاليب تدري�ص
خريجو الف�صل الول  2014/2013

تخ�ص�ص مناهج واأ�صاليب تدري�ص
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

اميـــــــــــــــــن عـــــــــــــبـــــــــــــداهلل عـــــــــــو�ـــــــــــس املـــــــ�ـــــــســـــــري
ملــــــــــيــــــــــاء رفــــــــــقــــــــــي ا�ـــــــســـــــمـــــــاعـــــــيـــــــل حمــــــمــــــود
حمــــــــــمــــــــــد عــــــــــلــــــــــي حمــــــــــــمــــــــــــود غــــــنــــــيــــــمــــــات

ــــــــــراء عـــــــبـــــــدالـــــــكـــــــرمي �ــــــســــــالــــــح نــــــور�ــــــس ا�ــــــــــس

فـــــــاطـــــــمـــــــة ولــــــــيــــــــد نـــــــبـــــــهـــــــان الخــــــــر�ــــــــسبـــ�ـــســـمـــة عــــبــــدالــــعــــزيــــز حمـــــمـــــود الـــعـــنـــاتـــي

خـــــــــالـــــــــد حــــــ�ــــــســــــني حمـــــــــمـــــــــود اخلـــــطـــــيـــــب
ـــــــــف خـــــلـــــف ـــــــــس ـــــــــو� ـــــــى ي دعـــــــــــــــــــــــاء عـــــــيـــــــ�ـــــــس
حمــــ�ــــســــن ـــــــــــــو  اب احــــــــمــــــــد  نــــــــاجــــــــي  دلل 
عـــــبـــــداخلـــــالـــــق حمـــــمـــــد حمــــــمــــــود الــــــزيــــــود
عــــــــلــــــــي احـــــــــمـــــــــد حمــــــــمــــــــد الـــــــعـــــــريـــــــنـــــــات

عـــــــــلـــــــــي خـــــــــلـــــــــف �ــــــــســــــــويــــــــلــــــــم املــــــــر�ــــــــســــــــد
غـــــــــــفـــــــــــران بــــــــكــــــــر ابــــــــــراهــــــــــيــــــــــم عـــــفـــــانـــــة
فــــــاطــــــمــــــة ا�ــــــســــــحــــــق حمــــــمــــــد الــــــبــــــداريــــــن
حمـــــــــمـــــــــد �ــــــــســــــــفــــــــيــــــــان حمـــــــــمـــــــــد خـــــلـــــيـــــل
ـــــــحـــــــي عـــــــــــنـــــــــــزاوي مـــــــــــــــــــــروة زيـــــــــــــــــــــاد فـــــــت

مي�ساء فايق عواد ال�سوابكة�سناء عبدربه ح�سن ابو عي�سة جنالء نهاد م�سطفى كوريفاطمة عبداهلل حممد عالونة
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خريجو المجاستير

تخ�ص�ص مناهج واأ�صاليب تدري�ص
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

تخ�ص�ص مناهج واأ�صاليب تدري�ص
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول  2014/2013

تخ�ص�ص مناهج واأ�صاليب تدري�ص
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين  2014/2013

عـــمـــر دار  انـــــيـــــ�ـــــس  عـــــمـــــر  ابــــــــــــــرار 
خـــ�ـــســـر �ـــــســـــلـــــمـــــان  جـــــمـــــعـــــة  روان 
امل�ساعيد �ــســلــيــمــان  غــفــيــلــي  �ــســلــيــمــان 

ــــــــــب زعـــــيـــــنـــــات �ـــــســـــفـــــاء احـــــــمـــــــد ذي
لــبــنــى عـــبـــدالـــقـــادر حمـــمـــود الــ�ــســاعــر
لــيــنــا �ــســفــيــق حمـــمـــود ابـــــو رمــ�ــســان

مــــتــــعــــب عـــــــــــودة فـــــــــالح املــــ�ــــســــاقــــبــــة
مـــــرمي حمـــمـــود حــ�ــســني ابـــــو بــريــك
مـــيـــ�ـــس مـــو�ـــســـى احــــمــــد اخلــطــاطــبــة

امـــــــــاين عـــيـــ�ـــســـى �ــــســــامــــح الــــربــــابــــع
بـــــ�ـــــســـــام جــــمــــعــــة عـــــطـــــا الــــعــــجــــالــــني
رنـــــا مـــو�ـــســـى عـــبـــدالـــكـــرمي ابـــــو ركـــب

املــــومــــنــــي عــــــلــــــوان  عــــــدنــــــان  روان 
ـــــن ـــــزب ال دامي  �ـــــســـــويـــــلـــــم  ـــــاح  ـــــب �ـــــس
ـــــــــو عـــافـــيـــة ـــــــــا احــــــمــــــد فــــــايــــــز اب لن

مـــــــــروه عـــــــــادل مـــ�ـــســـعـــود اخلـــطـــيـــب
هـــــــاين حمــــمــــد عـــيـــ�ـــســـى الــــلــــهــــواين

مــــــ�ــــــســــــعــــــود �ـــــــســـــــعـــــــيـــــــد  عـــــــــطـــــــــا  اروى 
ــــقــــري حمــــمــــد ابــــــــو قــــــداح ا�ــــســــمــــاعــــيــــل �ــــس

�ــــســــرحــــان ابـــــــــو  �ــــــســــــامل  اهلل  �ــــســــيــــف  امـــــــــل 
الــــــ�ــــــســــــيــــــد حمـــــــــمـــــــــد  حـــــــــــمـــــــــــزه  روان 

نور حممد زكي بعارة

عبري عبدالكرمي حممود العنايندميا علي فار�س اخلوالدة
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خريجو المجاستير

تخ�ص�ص الر�صاد ال�صري
خريجو الف�صل ال�صيفي  2013/2012

تخ�ص�ص الر�صاد ال�صري
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

تخ�ص�ص الر�صاد ال�صري
خريجو الف�صل ال�صيفي الول  2014/2013

تخ�ص�ص الر�صاد ال�صري
خريجو الف�صل ال�صيفي الول  2014/2013

الفقيه ابــراهــيــم عــلــي حمــمــد 
حــمــودة م�سطفى  خــالــد  الء 
ا�سو م�سافر  عبداحلميد  دتــي 

�ــســمــاح زيـــــاد احـــمـــد الــنــعــمــان
نــــور�ــــس نــــــواف زكـــــي هــو�ــســان

الـــعـــنـــرب كـــنـــيـــهـــر  عــــنــــرب  الء 
�ساكر حممد م�سعان الغويري

عـــبـــري غــــالــــب فـــتـــحـــي عــبــيــد
ال�سغري احــمــد  عـــبـــداهلل  نـــور 

امـــــــــــاين وحــــــيــــــد �ـــــســـــاهـــــر طــــــراونــــــة
ايـــــــــــــه حمـــــــمـــــــد هـــــــــــــالل احلـــــــربـــــــي

�ــســفــيــة عــبــدالــرحــيــم حمـــمـــود �ــســعــار

ندى نبيل خالد حمدانردة حمدان عودة اخلزاعلة

ـــــــــــح مــــــــــــــرعــــــــــــــي قـــــــــــزق ـــــــــــال ـــــــــــــو عــــمــــريامــــــــــــــــــــــل �ـــــــــــس ـــــي حمــــــــمــــــــود اب ـــــن ـــــس ـــــــــــــور حـــــ� ن
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خريجو المجاستير

تخ�ص�ص الر�صاد الرتبوي
خريجو الف�صل ال�صيفي  2013/2012

تخ�ص�ص الر�صاد الرتبوي
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

تخ�ص�ص الر�صاد الرتبوي
خريجو الف�صل ال�صيفي الول  2014/2013

تخ�ص�ص علم النف�ص الرتبوي
خريجو الف�صل ال�صيفي  2013/2012

تخ�ص�ص علم النف�ص الرتبوي
خريجو الف�صل الول  2014/2013

ــــــــــوان ــــــــــــان حمــــــــــمــــــــــود ر�ــــــــــس فــــــــــــــــــــــــوؤاد عــــــــــــدن

فـــــــــايـــــــــز �ــــــســــــيــــــفــــــاهلل مــــــ�ــــــســــــلــــــح الــــــكــــــو�ــــــســــــة

ـــــــعـــــــود مــــــ�ــــــســــــلــــــم ابــــــــــــــو قـــــــاعـــــــود ـــــــس عـــــــــنـــــــــود �

الــــــعــــــلــــــيــــــمــــــات فــــــــهــــــــد  غــــــــ�ــــــــســــــــاب  اروى 

عـــــــــفـــــــــاف مــــــتــــــعــــــب احـــــــــمـــــــــد الـــــــفـــــــريـــــــحـــــــات
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ح�سام نزار امني عامر

مريفت �سامل خلف اخلوالدة

ا�سماء ابراهيم عبداهلل ال�سديفات

�سفاء حممد غديفان م�ساقبة عاي�سة �سلمان ح�سن الزيودرحمة عبداحلافظ احمد

خريجو المجاستير

تخ�ص�ص علم النف�ص الرتبوي
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

تخ�ص�ص علم النف�ص الرتبوي
خريجو الف�صل ال�صيفي الول  2014/2013

»احمد نور« حممد عبدالرحيم بني احمد
ـــلـــيـــمـــان بــــنــــي احـــمـــد خـــــلـــــدون عــــلــــي �ـــس

عــــــمــــــر عـــــــطـــــــاهلل عــــــلــــــي الـــــعـــــظـــــامـــــات
لـــــبـــــنـــــى خـــــــالـــــــد ذيــــــــــــــاب الــــــبــــــ�ــــــســــــارات

حمـــمـــود عـــبـــداحلـــمـــيـــد  نــــايــــف  الء 
اميـــــــان مــ�ــســطــفــى عـــيـــد اخلــــوالــــدة
ــــــم احـــــمـــــد الــــرحمــــي ــــــة را�ــــــس رو�ــــــس

ـــــنـــــاء حــــ�ــــســــنــــي احــــــمــــــد عــــطــــايــــا �ـــــس
عـــــقـــــبـــــة نـــــــافـــــــع حمــــــمــــــد عــــنــــانــــبــــة
عــــال عـــبـــدالـــقـــادر يـــو�ـــســـف الــ�ــســعــدي

ـــــداهلل خــــلــــف الـــزعـــبـــي حمـــــمـــــود عـــــب
نـــــــــــداء حــــ�ــــســــني حمـــــمـــــد الــــعــــمــــري
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خريجو المجاستير

دبلوم الدراسات العليا

تخ�ص�ص علم النف�ص الرتبوي
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

تخ�ص�ص الر�صاد الرتبوي
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

تخ�ص�ص الر�صاد الرتبوي
خريجو الف�صل ال�صيفي  2013/2012

ثــــــــــــــــــروة حمـــــــمـــــــد احـــــــــمـــــــــد اخلـــــــــــوالـــــــــــدةانـــــــتـــــــ�ـــــــســـــــار راتــــــــــــــــب عـــــــلـــــــي املـــــ�ـــــســـــاقـــــبـــــة

ر�ــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــو�ـــــــــــــــــســـــــــــــــــف عـــــــــــــــــبـــــــــــــــــادي

مــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــك حمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد راجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب احلـــــــــــــــــربـــــــــــــــــي
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كلية الهندسة

الدكتور �شاهر ربابعة
عميد الكلية

د.خالد الوديان
نائب العميد

د. حممد الطراونة
م�صاعد العميد ل�ص�ؤون الإت�صال مع ال�صناعة 

د. �شامر مطاوع
م�صاعد العميد ل�ص�ؤون �صعبة
العل�م الهند�صية امل�صاندة

د. حممد العابد
م�صاعد العميد ل�ص�ؤون الطلبة والتدريب
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كلية الهندسة
النبذة:

تاأ�ش�شت كلية الهند�شة يف عام 1998, وتخرج اأول فوج منها يف �شهر حزيران من عام 2003, وتفتخر كلية الهند�شة باأنها تقدم بيئة اأكادميية هند�شية متميزة على م�شتوى الأردن واملنطقة 
بالتزامها يف خططها واإ�شرتاتيجيتها التعليمية على الدعم الكامل للبحث العلمي وكافة الن�شاطات التعليمية متعددة الأ�شكال والأهداف, معتمدة بذلك على الطاقم التدري�شي املتميز 

واملهارات التعليمية املكت�شبة لديها والتقنيات الفنية املتوافرة مما يعطي خريجيها املوؤهالت الالزمة ملهند�س القرن احلادي والع�شرين.
�شعت الكلية منذ ن�شاأتها اإلى ا�شتقطاب الطلبة املتميزين واملوؤهلني للح�شول على ال�شهادة الهند�شية, حيث يجب على من يرغب بتقدمي طلب اللتحاق بالكلية اأن يكون حا�شاًل على 
معدل 80% كحد اأدنى بالثانوية العامة الأردنية )الفرع العلمي( اأو ما يعادلها, وحتتوي الكلية على جمموعة من التخ�ش�شات املتميزة واملتكاملة وموزعة على ثمانية اأق�شام هي : ق�شم 
الطبية, ق�شم هند�شة احلا�شوب, ق�شم  الهند�شة  امليكاترونيك�س, ق�شم  الكهربائية, ق�شم هند�شة  الهند�شة  ال�شناعية, ق�شم  الهند�شة  امليكانيكية, ق�شم  الهند�شة  املدنية, ق�شم  الهند�شة 
هند�شة العمارة, وتبني اإح�شائيات الطلبة ان هناك ازدياد مطرد يف اأعداد الطلبة املقبولني يف الكلية بن�شبة ) 10%( �شنوياً لي�شبح عدد الطلبة 5250 يف بداية الف�شل الأول 2015/2014.
كما وتعمل الكلية دائماً على املحافظة على موقعها الريادي يف الأردن واملحيط الإقليمي من خالل العمل على رفع م�شتواها الأكادميي ومتابعة التطورات العلمية ودجمها يف خطط 
الكلية الدرا�شية, كما اأنها تعمد اإلى املوائمة بني البحث العلمي والأهداف التدري�شية, فكانت اإ�شرتاتيجيتها يف البحث العلمي تعتمد على التحقق من جدوى البحوث املنوي دعمها 
وتلبيتها للحاجات ال�شناعية والإنتاجية للمجتمع, وامل�شاهمة باخلطط للتنمية امل�شتدامة, كما ت�شاهم الكلية بالدرا�شات العلمية والفنية واإجراء العديد من الفحو�س والختبارات يف 
خمترباتها وم�شاغلها للم�شاهمة يف حل امل�شكالت الهند�شية يف القطاعات الإنتاجية املختلفة على ال�شعيد املحلي. ولقد مت ترجمة هذا اجلهد املتوا�شل من خالل توقيع العديد من 

اتفاقيات البحث والتعاون العلمي والأكادميي مع عدد من اجلهات احلكومية واخلا�شة املحلية والإقليمية.

 الرؤية:       
تطمح كلية الهند�شة لأن تكون الرائدة يف التعليم الهند�شي النوعي والبحث العلمي التطبيقي ونقل التكنولوجيا وتب�شيطها ون�شرها بني �شكان املجتمع املحلي واملناطق املجاورة, وذلك 

خدمة لهذا املجتمع لتمكينه من تطوير قدراته الذاتية وا�شتغاللها مبا يعود باملنفعة العامة على كافة املواطنني.

 الرسالة:
تتلخ�س ر�شالة الكلية مبايلي :

• النجاح يف 	 التي متكن الطالب  الأ�شا�شية  الهند�شية واملعرفة واملهارات  الثقافة  الهند�شي وتزويدهم بقاعدة عري�شة و�شلبة من  تهيئة خريجني ذوي كفاءة مهنية عالية للقطاع 
احلياة العملية.

• تهيئة اخلريجني للتاأقلم مع بيئة العمل والتعامل مع خمتلف التحديات املحلية اأو الإقليمية اأو العاملية.	
• اإجراء البحوث التي تثمر عطاًء علمياً عاملياً متميزاً يف املجال التطبيقي العاملي واملحلي والتي ت�شاهم يف دعم خطط التنمية الوطنية ال�شاملة وامل�شتدامة.	

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
 متنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�ش�شات التالية: الهند�شة املدنية, والهند�شة امليكانيكية, والهند�شة ال�شناعية, والهند�شة الكهربائية, وهند�شة احلا�شوب, وهند�شة امليكاترونك�س, 

والهند�شة الطبية, وهند�شة العمارة. كما متنح الطلبة درجة املاج�شتري يف تخ�ش�شات: اإدارة ال�شيانة, و اأنظمة الطاقة.

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة:
وهند�شة  احلا�شوب  هند�شة  و  والـطبية  واملـيكاترونك�س  وال�شناعية  وامليكانيكية  املـدنية  الهند�شة  اأق�شام  فـي  معتمدة  �شاعـة   )160( بنجاح  الطالب  اجتياز  البكالوريو�س  خطة  تتطلب 

الكهرباء, و)172( �شاعة معتمدة يف ق�شم هند�شة العمارة. كما جرى حتديث خلطة عام 2009 لتتنا�شب ومتطلبات العتماد اخلا�س لكافة التخ�ش�شات يف كلية الهند�شة.

الكادر األكاديمي واإلداري: 
بلغ عدد اأع�شاء الهيئة التدري�شية )104( ع�شواً من خمتلف الرتب الأكادميية كما بلغ عدد اأع�شاء اجلهاز امل�شاند لهم من م�شريف واإداريو فنيي املختربات )54( ع�شواً, بالإ�شافة اإلى )16( اإداري.

التطلعات المستقبلية:
تطلعات �أكادميية

تتطلع الكلية لتحقق الهداف الأكادميية التالية يف امل�شتقبل القريب:
• احل�شول على �شهادة العتماد اخلا�س لكلية الهند�شة حمليا حيث اأنها ح�شلت مبدئيا على العتماد اخلا�س )حتقيق ن�شبة 1/25( وذلك من خالل:	
• ا�شتقطاب وتعيني اأع�شاء هيئة تدري�شية واملحافظة على املوجودين للحد من ظاهرة الهجرة.	
• البتعاث: لتغذية الأق�شام ورفدها بدماء جديدة ون�شطة وعدم العتماد على ال�شتقطاب فقط. للح�شول على اعتماد عدة برامج لكلية الهند�شة من قبل منظمة )ABET( اليبت 	

وهو النظام املعتمد يف الوليات املتحدة الأمريكية واملعتمد حاليا يف معظم دول اخلليج العربي.
• التو�شع يف فتح برامج املاج�شتري ودلك بفتح برامج ماج�شتري يف الهند�شة املدنية والهند�شة امليكانيكية وباقي التخ�ش�شات يف الكلية.	
• التو�شع يف فتح تخ�ش�شات جديدة يف مرحلة البكالوريو�س وتطوير الربامج احلالية لتتنا�شب مع احتياجات ال�شوق حيث وردنا موؤخرا طلبات متعددة باإ�شافة تخ�ش�س امل�شاحة 	

واملوا�شالت وهند�شة ال�شكك احلديدية وهند�شة �شيانة الأبراج اإلى غري دلك. 
تطلعات �نتاجية وبحثية

تتمحور تطلعات الكلية يف هذا املجال على حتقيق الأهداف التالية:
• عمل حا�شنات علمية وتعليمية لتن�شيط التفاعل مابني اجلامعة واملجتمع املحلي.	
• فتح قنوات للتعاون مع القطاع ال�شناعي وبخا�شة املوؤ�ش�شات التي تقع على حميط اجلامعة اأو على م�شافة قريبة منها وذلك لإ�شراك قطاع ال�شناعة يف �شياغة الربامج الدرا�شية 	

التي ت�شهم يف خمرجات الكلية من املهند�شني وبالتايل زيادة فر�س العمل للمهند�شني وزيادة فر�س التدريب.
• املوؤ�ش�شات التعليمية يف تطوير 	 اإ�شراك  امل�شابهة واملدعومة من جهات حملية وعاملية بهدف  اأع�شاء هيئة التدري�س يف برنامج دكتور لكل م�شنع والربامج الأخرى  زيادة م�شاركة 

وحت�شني الإنتاج يف املوؤ�ش�شات ال�شناعية. 

التعاون مع المجتمع المحلي:
تبذل الكلية جهود للعمل على تعزيز التعاون مع املجتمع �شواء بعقد الدورات لرفع م�شتوى طلبتها وامل�شاهمة بالرتقاء مب�شتوى املهند�شني والفنيني العاملني بال�شوق املحلي, اأو من 
خالل الندوات املخت�شة وذلك بال�شتفادة من خربات طاقم الأ�شاتذة واملهند�شني يف الكلية, ومن خالل مكتبها املتخ�ش�س بالت�شال مع ال�شناعة يف حل امل�شاكل التي تواجه القطاع 

ال�شناعي. وتعمل الكلية بالتعاون مع العديد من اجلهات العلمية من جامعات وهيئات ر�شمية واأهلية يف اململكة على ال�شتفادة من خرباتهم املرتاكمة يف جمال البحث والتطوير.
اأع�شاء هيئة تدري�س وم�شاعدي بحث وتدري�س وم�شريف وفنيي املختربات لديها الإمكانيات الالزمة  على �شوء ما تقدم فان كلية الهند�شة ممثلة بطاقمها الأكادميي والإداري من 

للم�شاهمة بفاعلية يف حت�شني اإنتاجية القطاع ال�شناعي وتطوير خمرجاته وذلك عن طريق:
• توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع جامعات وموؤ�ش�شات.	
• عقد دورات تدريبية متخ�ش�شة حتى داخل امل�شنع اأو املوؤ�ش�شة اإذا وجد العدد الكايف من املتدربني لزيادة كفاءة العاملني يف هده املوؤ�ش�شات.	
• ال�صتفادة من برامج الدعم الأوروبية املخ�ص�صة للأبحاث العلمية وتوجيه هدا الن�صاط ليخدم الهدفني معا وهما البحث العلمي وحت�صني الإنتاج ال�صناعي وتطويره لي�صبح على 	

قدم امل�شاواة مع نظريه من املوؤ�ش�شات امل�شابهة عامليا.
• اإن�شاء مراكز متيز بتخ�ش�شات الهند�شة.	
• ا�شتخدام الطاقة وتوفر م�شادر الطاقة بحيث اأ�شبح ل بد من البحث عن م�شادر الطاقة البديلة والرخي�شة والنظيفة,  واجلامعة الآن ب�شدد البدء بتنفيذ م�شاريع رائدة يف جمال 	

اإنتاج وا�شتخدام الطاقة البديلة وهدا م�شروع حيوي وهام لكافة القطاعات ال�شناعية مبختلف �شرائحهم ولذلك فاإن هذا املجال واعد ويب�شر بنتائج طيبة ويدعو كافة املخت�شني 
واملهتمني للبدء بامل�شاركة الفاعلة به.

• اإن�شاء مركز النانو تكنولوجي وذلك بالتعاون مع كلية العلوم والكليات املعنية بذلك.	
• اإن�شاء وحدة ات�شال مع ال�شناعة حيث مت ا�شتحداث ع�شو هيئة تدري�س للعمل كم�شاعد عميد لالت�شال مع ال�شناعة وتزويد جمل�س الكلية والأق�شام باأحدث متطلبات قطاع العمل 	

لتطوير الربامج الأكادميية على �شوئها من ناحية ومن ناحية اأخرى العمل على فتح املجال اأمام تقدمي ال�شت�شارات اإلى القطاع ال�شناعي من خالل ال�شتعانة بالكوادر واخلربات 
يف الكلية وكذلك العمل على توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية.

• اإن�شاء وحدة لإر�شاد طلبة الكلية وتوجيههم وم�شاعدة الطلبة املتعرثين من خالل م�شاعد عميد الهند�شة ل�شوؤون الطالب. 	
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جمل�س الكلية

الداريون

د. �شاهر ربابعة
د. خالد الوديان
د. ح�شام قبالن
د. ذاكر املومني

د. عمر ال�شرايرة
د. ثائر هياجنة

د. �شليمان عبيدات

د. حممد ال�شهب
د. �شليمان بني هاين

د. راما الرب�شي
د. بالل ابو الفول

د. عامرة ال�شرايرة
د. احمد النمرات
د. عوين اطرادات

د. نا�شر جابر
د. احمد املقابلة
د. احمد اجلراح

د. احمد احل�شبان
د. �شامر مطاوع

ال�شيدة ولء اخل�شمان

ولء خ�شمان
حياه الدفار

لينا العطعوط
نور العنزي

عماد املومني 

حممد العمو�س
�شاهر الوحيدي

رانيا الفرح
دلل ابو �شنينة 
مريفت احلاج
هالة م�شلح

خديجة احلراح�شة 
فاتن حرزاهلل 
نهى احل�شري

اإميان ابو رمي�شان
حممد ملوح ال�شرعة
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فنيو وم�شرفو املختربات

م. مي�شون �شمحان
م. بثينة اأبو �شليم 

م. هالة الفراج 
م. هيفاء �شاهر 
م. �شرين بطاينة
م. اآيات مدادحة
�شليم حتاملة 
حممد �شفيق

م. وليد النايفة 
 حممد ح�شونة 

م. عبد اهلل امل�شري
م. �شالم املحت�شب

م. هال ذنيبات
بالل حماد

م. �شمر عفانة
م. هيثم عبيداهلل 

م. اآيات اأبو حمفوظ
م. حممد اأبو عا�شور

م. اآلء ال�شرفات
عمر �شديفات

 ماجد الربيقي
م.اأن�س �شمري 

م.رهام هياجنة 
م.�شذى خالد 

م. �شارة الربغوثي 
م.حممد املعايطة
م.دانية املومني
م.اإينا�س �شمري 
م.اأ�شماء احليح
م. فادي �شهاب

م. �شو�شن احلراح�شة
م. اأ�شرف البقريات

م.ن�شرين زيادنة
م. عزية خ�شر

م.�شرين اليو�شف
م. �شريين اجلعربي

م. علياء عمرو
م. حنني اخلماي�شة

م. حممد احلاج بدار
م. عماد الدغل�س

م. عبري ال�شالح
م. فاطمة فريحات
م. �شابرين العبيد
م. حممد حطاب
م. ثائر �شويدان
م. عبري عبيد
م. دينا املومني
م. حممد فوزي
م. جناة امل�شاروة
م. �شارة ال�شاعر

م. �شالح ابو غليون
م. حمزة امل�شاقبة
م. احمد ال�شرمان

م. عال حامت
م. اآيات اخلطاطبة

م. وفاء مراد
علي العمري

حممد ن�شريات
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د.خالد احلياري
اأ�صتاذ م�صارك

د. طالب الرو�شان
اأ�صتاذ م�صارك

د. ن�شال حدادين
اأ�صتاذ م�صارك

د. ح�شام القبالن
رئي�س الق�صم / اأ�صتاذ م�صارك

د. اأحمد البدور
اأ�صتاذ م�صارك

د. حممد  امل�شاعله 
اأ�صتاذ م�صارك
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د. ن�شيم ال�شطرات
اأ�صتاذ م�صارك

د. حازم الدويري
اأ�صتاذ م�صارك

م. اإقبال مرعي
مدر�س 

د. ح�شن كتخدا
اأ�صتاذ م�صارك

د. زياد الطراونة
اأ�صتاذ م�صارك

م. ه�شام ق�شراوي
مدر�س

د. عمر حتاملة
اأ�صتاذ م�صارك

د.يحيى اخلاليلة
محا�صر متفرغ 

د.بالل ابو الفول
اأ�صتاذ م�صاعد

د.رندة جملي
اأ�صتاذ م�صاعد

م. ح�شني الديكي
مدر�س م�صاعد

م. �شوزان بطاينة
مدر�س م�صاعد

م. مها الك�شا�شبة
مدر�س م�صاعد
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عبدالعزيز احمد عبد اهلل »زيد الكيالين«احمد زياد »حممد وحيد« كحال رفاء خالد حممد ابو قاعود

حممد �شالمة حممد حممود»حممد ر�شوان« عماد يو�شف الهنيني

علي نعيم احمد فرج

قسم الهندسة المدنية

خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

احمد فتحي عبداللطيف »العكايلة عيال عواد«
احـــــمـــــد حمــــمــــد احـــــمـــــد ابــــــــو عــــــواد
احـــــــمـــــــد حمــــــمــــــد احـــــــمـــــــد حـــ�ـــشـــني
احــــمــــد مــــعــــاويــــه �ـــشـــفـــيـــق اخلــــزاعــــي
الـــ�ـــشـــلـــمـــان حمــــمــــد  عــــــطــــــااهلل  الء 
امـــــــــــــل حمـــــــمـــــــد رفــــــــيــــــــق الــــــــزيــــــــود
عبدالهادي و�شفى  عبداملعطي  ان�س 
ــــى بــــــاجــــــ�ــــــس مــــعــــايل ــــش ــــ� انـــــــ�ـــــــس عــــي
بــــ�ــــشــــار حمـــــمـــــود احـــــمـــــد اخلــــزاعــــلــــة
ثــــــــائــــــــر يـــــحـــــيـــــى حمــــــمــــــد نــــبــــهــــان
جـــــــــــالل بــــــ�ــــــشــــــام عــــــلــــــي الــــد�ــــشــــيــــت
حــــذيــــفــــة حمــــمــــد حـــــمـــــوده ابـــــــو جنــا
حــــــمــــــزه حمـــــمـــــد مــــ�ــــشــــطــــفــــى عـــقـــل

خـــــالـــــد عــــلــــي حـــ�ـــشـــني ابـــــــو الـــعـــد�ـــس
يـــــو�ـــــشـــــف عــــــــــــــــزات  كــــــــمــــــــال  رزان 
زيـــــد غـــالـــب عـــبـــد احلـــلـــيـــم احلـــيـــارى
�ــــشــــامــــر حمــــمــــد حمــــمــــود اخلـــطـــيـــب
�ـــشـــامـــر مـــنـــ�ـــشـــور �ـــشـــلـــمـــان دعـــابـــ�ـــس
�ــــشــــالــــح مــــعــــني حمــــمــــد الـــقـــريـــوتـــي
�ـــــشـــــدام احــــمــــد حمــــمــــود الـــعـــنـــا�ـــشـــوة
املــــ�ــــشــــرى حمـــــمـــــد  اهلل  عـــــبـــــد  عـــــــال 
ــــــــي عــــــفــــــانــــــه ــــــــي مــــــــــاهــــــــــر عــــــــل عــــــــل
فــــــــرا�ــــــــس زيـــــــــــــاد مــــ�ــــشــــطــــفــــى عـــلـــي
ملـــــــــــا حمـــــــمـــــــد �ــــــشــــــعــــــد الـــــــعـــــــبـــــــادي
ــــي ــــعــــطــــاب لــــــيــــــث ولـــــــيـــــــد حـــــ�ـــــشـــــن ال
عـــيـــا�ـــس اهلل  عــــبــــد  ــــــرور  �ــــــش مـــــالـــــك 

مـــــــــالـــــــــك طــــــــــه عـــــيـــــ�ـــــشـــــى عـــــيـــــا�ـــــس
ـــام حمــــمــــود الـــعـــمـــاريـــن ـــش ـــ� حمـــمـــد ب
حمــمــد عــبــد احلــمــيــد عــلــي الــظــاهــر
ـــــــب املــــظــــفــــر حمــــــمــــــد عـــــــــــديل غـــــــال
حمـــــمـــــد عـــــلـــــي حمـــــمـــــد ابـــــــــو رمـــــــان
حمـــــمـــــد نـــــعـــــيـــــم مــــ�ــــشــــطــــفــــى عـــلـــي
ـــــنـــــري ــــــــــــــــل وهــــــــيــــــــب امل حمـــــــمـــــــد وائ
حمـــمـــد وحــــيــــد حمـــمـــد ابــــــو غــبــو�ــس
مــــــرثــــــا ر�ـــــشـــــمـــــي �ــــشــــعــــد الــــربــــ�ــــشــــي
مـــــهـــــنـــــد حـــــ�ـــــشـــــن ذيـــــــــــب الــــــــــــــدرزى
ــــع قــــا�ــــشــــم ــــجــــي ــــش هـــــــــــاين ر�ــــــشــــــمــــــي �
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امنة ماأمون لطفي البدور

روان علي احمد الدروبي

عامر حممد �شالمة العليوي

كمال حممود عبد الفتاح حللوح

بيان عبد املنان م�شطفى خالد

�شفاء حممد عي�شى املنا�شري

عالء نايف عي�شى اخلوري

لينة حممد احمد �شحادة

بالل ريا�س عبد احلفيظ الدغيم

�شيف الدين عارف احميدي بني حمد

عدي ا�شامة حممد ابو جبارة

ليلى علي عبد احلفيظ الرباري

حيدر عبد الكرمي فالح الكلوب

�شهيب وهيب ح�شني اللبدي

فرح توفيق عي�شى قبعني

جمدي زياد حممد ال�شو�س

قسم الهندسة المدنية

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014



226

نور عطا ابراهيم �شاملمرمي ابراهيم يعقوب اخلطيب ن�شرين جهاد مو�شى ابو ال�شيخ

يزن مفيد ح�شن التميميولء حممد احمد الن�شريات

»نورال�شالم« عبدالنعيم امل�شلح اخلزاعلة

ابـــراهـــيـــم غـــــازي حمــمــد الــطــرابــ�ــشــة
احـــمـــد حــ�ــشــنــي فــــرحــــان اخلــطــاطــبــة
ا�ــــشــــامــــه احــــمــــد مـــــــــرزوق املـــ�ـــشـــاقـــبـــة
ا�ــــشــــمــــاء عــــمــــر �ــــشــــالــــح ابـــــــو عــ�ــشــبــة
ا�ـــشـــمـــاء فـــــالح حــــمــــداهلل الــ�ــشــخــاتــرة
غــنــمــي ابـــــــو  حمــــمــــد  ـــهـــور  ـــش مـــ� الء 
انــــ�ــــس احــــمــــد ا�ـــشـــمـــاعـــيـــل الـــ�ـــشـــرمـــان
انـــــــــ�ـــــــــس فـــــــــائـــــــــق احـــــــــمـــــــــد خــــ�ــــشــــر
ــــــــــوار يــــو�ــــشــــف حمــــمــــد ابـــــــو الـــــرب ان
اميــــــــــــن �ــــــشــــــامــــــي حمـــــــمـــــــود عـــــابـــــد
جــــمــــانــــة حمــــمــــد مــــنــــيــــزل اجلــــبــــور
حــمــزه عــبــد الــرحــمــن عــبــد اهلل الــغــزو
حــــنــــني حــــافــــظ حـــ�ـــشـــني ا�ـــشـــمـــاعـــيـــل
ـــــــدة حـــــنـــــني �ـــــشـــــالـــــح عــــــبــــــده روا�ـــــــش
خـــــــالـــــــد �ــــــــشــــــــاري عـــــطـــــيـــــه �ــــشــــايــــب
خــــــالــــــد فـــــــــــــــوؤاد حمـــــمـــــد الـــ�ـــشـــلـــبـــي
خــــــلــــــود خــــــالــــــد ابــــــراهــــــيــــــم غــــنــــامي
دميــة »حمــمــد خــري« خمي�س اجلــدوع

ــــــد راغــــــــــــب اخلــــطــــيــــب رامــــــــــــي خــــــال
ـــــاب عــبــداحلــكــيــم مــفــ�ــشــي الـــزيـــود رب
رجـــــائـــــي حمـــمـــد حمــــمــــود الـــر�ـــشـــيـــد
قـــنـــديـــل مـــ�ـــشـــطـــفـــى  بـــــــــالل  روان 
الـــعـــريـــ�ـــس اهلل  عـــبـــد  عـــفـــيـــف  روان 
هـــزمي ابــــــو  اهلل  عـــبـــد  ـــيـــان  عـــل روان 
الـــ�ـــشـــطـــل حمــــــمــــــود  عــــــمــــــاد  روان 
زكــــــريــــــا حمــــمــــد عــــــــــواد اخلــــــوالــــــدة
زيـــــــد يــــو�ــــشــــف �ـــشـــلـــيـــمـــان ابـــــــو مــطــر
�شالح الدين ح�شني حممود اخلطيب
عــــــــدي �ـــشـــلـــيـــمـــان حــــمــــد الـــعـــمـــو�ـــس
عـــالء عــبــد الـــكـــرمي �ــشــبــحــي الــقــا�ــشــم
ــــن فـــــيـــــا�ـــــس ابــــو�ــــشــــنــــب عـــــلـــــي حــــ�ــــش
عـــــــمـــــــر عـــــــطـــــــا ذيــــــــــبــــــــــان الــــــربــــــيــــــع
عـــــمـــــر و�ـــــشـــــفـــــي عــــقــــيــــل الــــعــــمــــري
فــــتــــحــــي نـــــ�ـــــشـــــال فــــتــــحــــي ابـــــــــو ريـــــا
قـــــيـــــ�ـــــس و�ــــــشــــــيــــــم فــــــهــــــد الـــــزعـــــمـــــط
لــــطــــفــــي عـــــــــــزام لــــطــــفــــي الــــ�ــــشــــنــــاع

مـــار�ـــشـــيـــل مــــاهــــر �ـــشـــديـــق املــــكــــاوي
مـــوؤيـــد عــبــد الـــ�ـــشـــالم �ــشــعــيــد الــطــبــاع
ـــديـــفـــات ـــش ـــ� جمــــــــدي عــــمــــر عـــــــــودة ال
التميمي« »جــالل  �شليم  احمد  حممد 
حمـــــمـــــد �ـــــشـــــعـــــبـــــان حمـــــمـــــد عــــــــودة
عليان القادر  املهدي عبد  حممد عبد 
حمــــمــــد عــــــبــــــداهلل حمــــمــــد الـــ�ـــشـــيـــد
حمــــمــــد مـــ�ـــشـــطـــفـــى حـــ�ـــشـــن الــ�ــشــيــخ
حمـــــمـــــد مـــ�ـــشـــطـــفـــى عـــــــــــودة عـــــــودة
حمــمــد مــ�ــشــطــفــى حمــمــد الــكــبــيــ�ــشــي
حمـــــــمـــــــد نــــــبــــــيــــــل �ــــــشــــــعــــــد قـــــا�ـــــشـــــم
حمــــــــمــــــــد نــــــــــزيــــــــــه عــــــــبــــــــد حمــــمــــد
مــــرام جــعــفــر عــبــد احلــمــيــد خري�شات
مـــــــــــــــــرام عـــــــمـــــــر مـــــــــــــــــراد عـــــبـــــهـــــري
هـــــــبـــــــه خـــــــــالـــــــــد عــــــيــــــ�ــــــشــــــى نــــــوفــــــل
هــــــال مــــهــــيــــار حـــــافـــــظ ابــــــــو �ـــشـــهـــاب
كـــــــراجـــــــة حــــــ�ــــــشــــــن  حــــــــمــــــــاد  ولء 
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خالد حممود خالد الزعبي

عبدالكرمي ب�شام عبدالكرمي ابو خطاب

دنيا غنامي احمد �شلمان

»حممد خري« �شامي م�شلح الن�شور

دعاء »حممد علي« �شليمان بزايعة

عمرو هاين »حممد �شعيد« ال�شخ�شري

يو�شف منري يو�شف جرباهاله ب�شام عبداهلل عبادي

�شفاء ب�شام م�شطفى النفيعي

نان�شي حممد احمد الدغامني

احـــمـــد ابــــراهــــيــــم احـــمـــد الـــ�ـــشـــطـــرات
ــــــام طــــــــاهــــــــر خـــ�ـــشـــر ــــــش ــــــ� احــــــــمــــــــد ب
احـــــمـــــد رامــــــــــي حـــــافـــــظ الــــ�ــــشــــريــــدة
احـــمـــد عـــبـــدالـــنـــا�ـــشـــر احـــمـــد يــونــ�ــس
احــــــمــــــد حمـــــمـــــد عـــــــبـــــــداهلل احلــــلــــو
امــــــــرية �ـــشـــلـــيـــمـــان كــــايــــد املـــ�ـــشـــاعـــيـــد
انــــــ�ــــــس خــــــالــــــد عـــــلـــــي عــــــبــــــدالــــــرزاق
اينا�س عبداهلل عبدالكرمي » ابوال�شيخ الراجفي »

جــــــــــواد �ــــشــــمــــري مــــو�ــــشــــى حـــــداديـــــن
حــــ�ــــشــــني ابــــــراهــــــيــــــم حــــ�ــــشــــني جـــرب
ــــامل حـــــمـــــزة جــــمــــيــــل حمــــمــــد ابــــو�ــــش
�ـــــشـــــاهـــــر عـــــــــــودة عـــــبـــــد الــــ�ــــشــــعــــايــــدة
عـــبـــداهلل غــ�ــشــان عــبــداحلــمــيــد يــامــني
عـــبـــري حمـــمـــد حــــمــــيــــدان اخلــــوالــــدة
عـــــــــدي عـــــــبـــــــداهلل عـــــــــــوده الــــدعــــجــــة
عــــــمــــــر يـــــحـــــيـــــى خـــــ�ـــــشـــــر مــــنــــ�ــــشــــور

حمـــمـــد خــــالــــد �ــشــلــيــمــان الـــعـــبـــيـــدات
اخلــواجــة م�شطفى  �شمري  م�شطفى 
مـــعـــاذ حمــمــد عــبــدالــفــتــاح احلـــيـــاري
مــــــــــالك خـــــلـــــيـــــل عـــــــــــــواد املـــــــهـــــــريات
ـــــى هــــنــــدي ـــــش ـــــعـــــان مـــــو� مـــــهـــــنـــــد كـــــن
يــحــيــى عــبــدالــرحــمــن احـــمـــد الــ�ــشــيــخ
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ابتهال ابراهيم حممود الفرجات

ا�شماء غالب حممد البنوى

ح�شام الدين حممود احمد عواد

عبد اهلل هاين »حممد حبوب« �شعد

احمد حممد م�شطفى ر�شيد

ب�شار عبد الرحمن م�شطفى خويرة

�شوقي غ�شان �شوقي نزال

علي ا�شماعيل م�شطفى مطالقة

احمد مازن احمد الر�شيد

اجمد تي�شري حممد ابو عرب

راكان حممود عبد احلافظ الع�شاف

عدي عبد النبي داود را�شد

احمد حممود علي الرحمي

حازم احمد حممد ابو �شيخة

�شياء عوين ها�شم اخمي�س

عمار ماجد ح�شني �شرعان
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عمر خمي�س »املحمد اجلرب«

معمر حممد عبد املعطي القرارعة

جماهد خالد راغب نفاع

ن�شرين عبد اللطيف علي »ح�شن احلاج«

ق�شي غ�شان يو�شف ا�شعيد

نايف ناجي نايف عثمان

هبة حممد �شالح �شدقةهبة امين ريا�س �شرمي

حممد حمزة مو�شى ابوجبارة

نفني حممد عبد الكرمي القي�شي
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غــــــنــــــام رزق  خـــــــ�ـــــــشـــــــر  احــــــــــمــــــــــد 
احــــــمــــــد ر�ـــــــشـــــــدي عــــيــــ�ــــشــــى �ـــشـــاهـــني
احـــمـــد عـــبـــداهلل فــهــيــد ابــــو جــامــو�ــس
احـــــــــمـــــــــد غـــــــــــــــــازي عـــــــــــــــــارف عــــــــــزام
ـــور احــــــمــــــد حمـــــمـــــد احــــــمــــــد مـــنـــ�ـــش
ـــفـــيـــق �ــــشــــطــــارة ا�ـــــشـــــامـــــة غــــ�ــــشــــان �ـــش
الـــبـــطـــيـــخـــي �ــــــشــــــالح  حـــــ�ـــــشـــــام  الء 
امــــــــاين حمـــمـــد طـــعـــمـــة الـــ�ـــشـــمـــادي
انــــــ�ــــــس حمـــــمـــــد خــــلــــيــــل مـــ�ـــشـــطـــفـــى
ايـــــــــــــوب عـــــلـــــي حمـــــمـــــد املــــ�ــــشــــاقــــبــــة
ــــعــــد بـــــــيـــــــان زكـــــــــريـــــــــا عــــــبــــــا�ــــــس ا�ــــش
تــــ�ــــشــــنــــيــــم غــــــالــــــب عـــــبـــــد عــــــمــــــارات
جــــــــــــــربان بــــــ�ــــــشــــــام احـــــــمـــــــد عـــــجـــــاج
ال�شكجي رفيق  �شعيد«  »حممد  خالد 
دميـــــــــــــا غـــــــ�ـــــــشـــــــان �ــــــــــشــــــــــرور حــــــــــداد
روؤيـــــــــــــا نــــبــــيــــل حمـــــمـــــد الــــبــــيــــتــــاوي

الـــيـــعـــقـــوب يــــعــــقــــوب  عـــ�ـــشـــمـــت  رمي 
ـــــعـــــيـــــد عــــلــــي ـــــعـــــيـــــد حمـــــــمـــــــد �ـــــش �ـــــش
ابوحمفوظ ابــراهــيــم  نــواف  �شل�شبيل 
�ـــــشـــــمـــــاهـــــر احــــــمــــــد حــــ�ــــشــــن ا�ــــشــــعــــد
�ـــشـــرييـــن احـــمـــد حمـــمـــد ابـــــو عــا�ــشــي
�ــــشــــيــــف مــــنــــري ا�ــــشــــمــــاعــــيــــل حـــ�ـــشـــان
ـــــيـــــاء عــــــــدنــــــــان عــــيــــ�ــــشــــى الــــنــــرب �ـــــش
عـــــــــــامـــــــــــر حـــــــــنـــــــــا نـــــــــــقـــــــــــول عـــــطـــــا
عــــــــامــــــــر يــــــا�ــــــشــــــر عــــــلــــــي الحــــــمــــــد
الــتــ�ــشــلــق عـــثـــمـــان جـــعـــفـــر  عـــبـــد اهلل 
عـــــــبـــــــداهلل يـــــو�ـــــشـــــف حمـــــمـــــد الـــــقـــــرا
عـــــالء الــــديــــن غـــالـــب احـــمـــد نــا�ــشــر
ــــــي عـــــــــدنـــــــــان �ـــــشـــــلـــــيـــــم عـــنـــكـــري عــــــل
عــــــــــمــــــــــر عــــــــــيــــــــــد احــــــــــــمــــــــــــد عـــــيـــــد
غـــــالـــــب فــــــــــواز حمــــمــــد اخلــــرابــــ�ــــشــــة
فـــــــــــــرح تــــــــركــــــــي احــــــــمــــــــد الــــــبــــــقــــــور

ـــــن ـــــزب ـــــح هـــــــوميـــــــل ال ـــــال قـــــيـــــ�ـــــس �ـــــش
مـــــوؤيـــــد جـــمـــعـــة احـــــمـــــد الـــ�ـــشـــوابـــكـــة
جمـــــــــــد عـــــــلـــــــي مــــــ�ــــــشــــــلــــــح �ــــــشــــــالح
الــرحــمــن خليفات عــبــد  كــمــال  جمـــد 
ــلــمــان حمـــمـــد اأبــــــو كــا�ــشــف حمـــمـــد �ــش
�شالمة ابــراهــيــم  الــكــرمي  حممد عبد 
ــــــــوان مــــــــعــــــــاذ �ـــــــشـــــــامـــــــي طــــــــــه ر�ــــــــش
مـــــهـــــنـــــد حمــــــمــــــد ا�ــــــشــــــحــــــق عــــجــــور
مـــــيـــــ�ـــــس خـــــــالـــــــد احـــــــمـــــــد جـــحـــيـــ�ـــس
مـــيـــ�ـــشـــاء �ـــشـــاكـــر يـــو�ـــشـــف الـــطـــواهـــيـــة
ــــدة ــــعــــواب و�ــــشــــيــــم عـــــــــادل �ـــشـــلـــمـــان ال
الــــدمــــنــــهــــورى �ـــشـــعـــيـــد  احــــمــــد  ولء 
يـــا�ـــشـــمـــني نـــبـــيـــل غــــالــــب الـــعـــوامـــلـــة
ـــالـــح �ـــشـــالمـــة املــ�ــشــاقــبــة يـــو�ـــشـــف �ـــش
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احمد خمي�س عبدالتواب طه

حممد عبد النا�شر ابراهيم ا�شماعيل

احمد م�شدق عبد احلافظ عربيات عبداهلل حممد عبدالرحيم زبوناحمد حممود عي�شى زعيرت

ابـــــــــراهـــــــــيـــــــــم »حمــــــــمــــــــد حمـــــــ�ـــــــشـــــــن« خــــــ�ــــــشــــــر عــــطــــيــــة
تـــــــــــــقـــــــــــــوى فـــــــــــــــــــــالح عـــــــــــبـــــــــــد ربـــــــــــــــــــــه احلـــــــنـــــــيـــــــطـــــــي
حــــــــــذيــــــــــفــــــــــة درويـــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــس �ــــــــــشــــــــــالــــــــــح ابـــــــو�ـــــــشـــــــكـــــــر
ــــــــي ــــــــرت ــــــــش ــــــــ� حــــــــــــــــمــــــــــــــــزه حمـــــــــــــمـــــــــــــد حمــــــــــــــــمــــــــــــــــود ن
ــــــــــــــــــــــــــــــــدة جــــــــــــــــمــــــــــــــــال حمـــــــــــــمـــــــــــــد الــــــــــدبــــــــــ�ــــــــــشــــــــــي رن
�ـــــــــــــــشـــــــــــــــاري مــــــــــــوريــــــــــــ�ــــــــــــس فــــــــــــــــــــرح الــــــــــكــــــــــراد�ــــــــــشــــــــــة
زيــــــــــــــــدان احلــــــــمــــــــيــــــــد  عــــــــبــــــــد  خـــــــلـــــــيـــــــل  اهلل  عــــــــبــــــــد 
عــــــــــــــبــــــــــــــداهلل عــــــــــلــــــــــي عــــــــــــــبــــــــــــــداهلل الــــــــقــــــــوا�ــــــــشــــــــمــــــــة
عــــــــــــــبــــــــــــــداهلل حمــــــــــــمــــــــــــود عــــــــــــــبــــــــــــــداهلل احلــــــنــــــيــــــطــــــي
عــــــــــــمــــــــــــر حـــــــــــــــامـــــــــــــــد عـــــــــــبـــــــــــداملـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــد احـــــــــمـــــــــد

ـــــــــــم فـــــــــــــــــريـــــــــــــــــد الـــــــــــــ�ـــــــــــــشـــــــــــــراج ـــــــــــث فـــــــــــــــــريـــــــــــــــــد هـــــــــــي
رمــــــــــــــــــــان ابـــــــــــــــــــــــــــو  عــــــــــــــلــــــــــــــي  �ــــــــــــــشــــــــــــــامــــــــــــــي  لرا 
ــــــــــــى ابــــــــــــــــــــــــو فـــــــــرحـــــــــة حمــــــــــــمــــــــــــد بــــــــــــكــــــــــــر مــــــــــــو�ــــــــــــش
حمــــــــــمــــــــــد خـــــــــلـــــــــيـــــــــل حمــــــــــمــــــــــد ابــــــــــــــــــــو مـــــــ�ـــــــشـــــــاعـــــــد
حمـــــــــمـــــــــد عـــــــــبـــــــــدالـــــــــفـــــــــتـــــــــاح حمـــــــــــمـــــــــــود مــــــ�ــــــشــــــعــــــود
ــــــــــــف عــــــــ�ــــــــشــــــــيــــــــبــــــــات ــــــــــمــــــــــري يــــــــــــو�ــــــــــــش ــــــــــش مــــــــــــعــــــــــــن �
نـــــــ�ـــــــشـــــــريـــــــن عـــــــبـــــــد احلـــــــكـــــــيـــــــم خـــــــلـــــــف الـــــــهـــــــزاميـــــــة
يــــــــــــو�ــــــــــــشــــــــــــف نــــــــــــ�ــــــــــــشــــــــــــال يــــــــــــو�ــــــــــــشــــــــــــف حــــــ�ــــــشــــــني

قسم الهندسة المدنية

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014
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قسم الهندسة الميكانيكية

د. علي جوارنه 
اأ�صتاذ م�صارك

اأ.د. مو�شى حم�شن 
اأ�صتاذ

د. �شامل جنمة
اأ�صتاذ م�صارك 

د.” حممد �شامي” الأ�شهب
اأ�صتاذ م�صارك  / رئي�س الق�صم

د. هيثم تليالن
اأ�صتاذ م�صارك

د. عامر عبابنة  
اأ�صتاذ م�صارك
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قسم الهندسة الميكانيكية

د. عالء حجازي
اأ�صتاذ م�صارك

د. خليل خ�شاونة
اأ�صتاذ م�صاعد

د. حممد الطراونة
اأ�صتاذ م�صاعد

د. حممود ربابعة
اأ�صتاذ م�صاعد

د. عمار اخلالدي
اأ�صتاذ م�صاعد

د. احمد املقابلة
اأ�صتاذ م�صاعد

د. اأحمد قنانوه
محا�صر متفرغ

د.فادي النعيمات
محا�صر متفرغ

د.حممد العمري
محا�صر متفرغ

م.حممود النعريات
محا�صر متفرغ

م.منال حممود م�شطفى
محا�صر متفرغ
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حممد ح�شني احمد مرادليال فايز عبد اهلل خ�شا�شنة

قسم الهندسة الميكانيكية

خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

احــــــمــــــد جــــــــــــودت احــــــمــــــد طــــوالــــبــــة
احـــــمـــــد عــــمــــر ابـــــراهـــــيـــــم اخلـــــواجـــــة
احـــــــــمـــــــــد ولـــــــــيـــــــــد حمـــــــمـــــــد جــــبــــري
ــــــب عــــكــــا�ــــس احــــــمــــــد يـــــو�ـــــشـــــف طــــــال
حــــــــــازم ابــــــراهــــــيــــــم خــــلــــيــــل قـــطـــا�ـــس
حــــــامــــــد �ــــشــــمــــري حــــــامــــــد ادريــــــ�ــــــس
حــــ�ــــشــــن حمـــــمـــــد حــــ�ــــشــــن مــــــقــــــدادي
رائــــــــد مـــ�ـــشـــطـــفـــى حـــ�ـــشـــن الــ�ــشــعــبــي
را�ـــــــــشـــــــــد حـــــ�ـــــشـــــن طـــــــــــالل الــــــعــــــامل
�ـــشـــجـــى عــــــدنــــــان مـــ�ـــشـــلـــم املـــعـــايـــطـــة
ـــــــي حـــــبـــــايـــــب �ــــــشــــــهــــــد رفـــــــــيـــــــــق عـــــــل
�ــــشــــهــــد نــــعــــيــــم هــــا�ــــشــــم ابــــــــو عـــد�ـــس

�ــــشــــهــــيــــب جـــــــمـــــــال عــــــــــــــزات عـــلـــقـــم
عـــــــبـــــــداهلل عــــقــــيــــل عــــــايــــــد الــــزعــــبــــي
ـــــس عـــــد� داود  ـــــري  ـــــش ـــــ� ـــــي ت عـــــــــــــدي 
عـــــريـــــن رفـــــعـــــت حــــ�ــــشــــن احلـــمـــ�ـــشـــي
عـــمـــر عـــبـــد احلـــكـــيـــم حـــ�ـــشـــن الـــغـــامن
عـــــــــمـــــــــرو خـــــــــالـــــــــد وجـــــــــيـــــــــه دلـــــبـــــح
ــــعــــيــــد فــــــهــــــد اميــــــــــــن فــــــــــــــــــاروق ا�ــــش
ــــى نــــظــــمــــي عـــــلـــــي ابـــــــــو عــــابــــد قــــ�ــــش
ــــــــــــادة لــــــيــــــث مــــــو�ــــــشــــــى ر�ــــــشــــــيــــــد زي
حمـــمـــد را�ـــــشـــــي عـــيـــ�ـــشـــى الـــ�ـــشـــويـــات
ــــــي رمــــــاحــــــه حمــــــمــــــد �ــــــــشــــــــالح عــــــل
حمــمــد عــبــدالــقــادر حمــمــود الــدويــك

حمـــــمـــــد عــــــــدنــــــــان حمـــــمـــــد عــــمــــرو
الــــــقــــــرعــــــة داود  عـــــــلـــــــي  حمـــــــمـــــــد 
»حمــمــد هــــالل« �ــشــمــري خــلــيــل ريــا�ــس
حمــمــود مــــروان حمــمــود »ا�ــشــمــاعــيــل عــبــداهلل«
ــــــي الـــــقـــــ�ـــــشـــــاة ـــــز ولــــــــيــــــــد عــــــل مـــــعـــــت
ـــــو نــ�ــشــري مــنــتــ�ــشــر خــــالــــد حمـــمـــد اب
هـــــــمـــــــام احـــــــمـــــــد فـــــــــــــوزى الـــــــبـــــــدور
هــــيــــثــــم ايـــــــــــاد عـــــبـــــد الـــــغـــــنـــــي عــــبــــده
وائـــــــــــــــــل �ـــــــــشـــــــــالح عـــــــبـــــــد عــــيــــ�ــــشــــى
يــــــــزيــــــــد خــــــــــلــــــــــدون طــــــــــــــــارق عــــلــــي

انـــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــس حمــــــــــــــمــــــــــــــد حمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــود نـــــــــ�ـــــــــشـــــــــرتـــــــــي
ــــــــــعــــــــــيــــــــــد حمـــــــــــــمـــــــــــــد الـــــــــغـــــــــنـــــــــيـــــــــمـــــــــات طــــــــــــــــــــه �ــــــــــش
عـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــان خـــــــــــــالـــــــــــــد عـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــان احلــــــــــــــــوامــــــــــــــــدة
عـــــــــــــــــــــــدي بــــــــــــا�ــــــــــــشــــــــــــم حمــــــــــــمــــــــــــد الــــــــــ�ــــــــــشــــــــــواحلــــــــــة
ــــــــــ�ــــــــــس ـــــــــــه الــــــــــدغــــــــــل عـــــــــــــمـــــــــــــر احـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد عـــــــــــطـــــــــــي
ــــــــــي ــــــــــغــــــــــرب ــــــــــــف امل ـــــــــم يــــــــــــو�ــــــــــــش ـــــــــي ـــــــــل ـــــــــش عـــــــــــــــمـــــــــــــــرو �
غـــــــــــــــــالـــــــــــــــــب كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال غـــــــــــــــــالـــــــــــــــــب مـــــــــ�ـــــــــشـــــــــعـــــــــود

ملـــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــمــــــــــــــــــود عـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــداهلل الــــــــــــــرحمــــــــــــــي
ــــــــوة عــــــــنــــــــا�ــــــــش اهلل  عـــــــــــبـــــــــــد  ـــــــــــــامل  �ـــــــــــــش مــــــــــــــــوؤيــــــــــــــــد 
حمـــــــــمـــــــــد عــــــــبــــــــداجلــــــــلــــــــيــــــــل حمـــــــــمـــــــــد ابـــــــــــواخلـــــــــــري
ــــــــــالح حمــــــــــــمــــــــــــد عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــداهلل عـــــــــــــــــــــــــــــارف الــــــــــ�ــــــــــش
حمــــــــــمــــــــــد يــــــــــو�ــــــــــشــــــــــف مــــــــــو�ــــــــــشــــــــــى احلـــــــــــــــوامـــــــــــــــدة
حمـــــــــمـــــــــود احـــــــــمـــــــــد عــــــــبــــــــد الـــــــــرحـــــــــمـــــــــن عــــــبــــــيــــــدات
يــــــــــا�ــــــــــشــــــــــر حمــــــــــمــــــــــد �ــــــــشــــــــلــــــــيــــــــمــــــــان الــــــــزغــــــــالــــــــيــــــــل
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ابراهيم ربحي فوزى الزعبي

عثمان حممد فالح بني عامر

هيثم خ�شر مو�شى الروا�شدة

رائد عمر ح�شان الكوز

حممد خالد حممد احميد

بالل جميل علي الردايدة

ماري عقاب ن�شر اهلل الريحاين

�شائد حممد عبدالفتاح ح�شان

معن كمال يو�شف حداد

قسم الهندسة الميكانيكية

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

احـــــمـــــد عـــــــــادل �ــــشــــالــــح الـــرحـــامـــنـــة
املـــعـــتـــزبـــاهلل يـــو�ـــشـــف عـــلـــي املــ�ــشــاعــلــة
ــــــي الـــــــــقـــــــــادري انــــــــ�ــــــــس خــــــــالــــــــد عــــــل
حــــــمــــــزه عــــــزيــــــز تـــــوفـــــيـــــق دهـــــيـــــدى
رامــــــــــــــــــي حـــــــنـــــــا عــــــفــــــيــــــف بـــــو�ـــــشـــــة

رامــــــــــــــــي خــــــــالــــــــد عــــــــربــــــــي الـــــــفـــــــار
�ــشــعــيــد �ــشــامــح حمــمــد �ــشــعــيــد �شنطي
�ــــشــــهــــيــــب زكـــــــريـــــــا حــــ�ــــشــــن عـــيـــ�ـــشـــى
فــــــــــار�ــــــــــس زيــــــــــــــــاد حمـــــــمـــــــد تـــــركـــــي
قــــــ�ــــــشــــــي كـــــــــمـــــــــال حمـــــــمـــــــد ريــــــــــان

قـــيـــ�ـــس مـــــــــروان �ــــشــــحــــاده الـــدبـــابـــنـــة
حمــــمــــد حـــ�ـــشـــنـــي ابـــــراهـــــيـــــم مـــدلـــل
حمـــمـــد عـــمـــر حمـــمـــد احلـــجـــاحـــجـــة
مــعــتــ�ــشــم عــيــ�ــشــى عـــبـــد ابــــــو عــمــرية
ـــــــــــزن خـــــــالـــــــد احـــــــمـــــــد الــــقــــيــــ�ــــشــــي ي
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احمد ا�شماعيل حممد ابو �شرار

ا�شالم ن�شر الدين خمي�س جامو�س

جمدي امين ح�شن الدبي�شي

حممود فايز حموده �شعالن

اروى احمد ح�شني اجلرف

خالد عمر عبد اهلل عودة

حممد ع�شام ا�شعد ابو تايه

احمد نعيم ح�شن �شحروج

املنت�شر باهلل حممد غامن احل�شن

حممد خالد غازي يو�شف

ا�شامة ع�شر ابراهيم الق�شاة

عدي حممد حممود ن�شار

حممد نبيل حممد �شعيد عبد الرحيم

قسم الهندسة الميكانيكية

ابراهيم �شليمان ابراهيم امللك
احــمــد ا�ــشــمــاعــيــل عــــوده ايـــوب
احمد عمر عبداحلميد القادري
ا�شماعيل جراح ا�شماعيل ال�شرمان
بهاءالدين يعقوب حممد العموري
حـــ�ـــشـــن عــــلــــي حـــ�ـــشـــن حــجــري

رائــــــد احـــمـــد عـــلـــي اخلــــوالــــدة
فـــــــــواز رفـــــيـــــق فـــــــــواز عــــمــــاري
التلي القادر  عبد  جمال  قي�س 
ماجد فرحان عيا�س خري�شات
حمــمــد جــهــاد حمــمــد الــزغــول
حممد حمدي عبدالبديع العياط

ال�شالح احــمــد  نــاظــم  حمــمــد 
حممد يعقوب خلف ال�شديفات
حممود حممد حممود ملحم
مـــعـــاذ بــ�ــشــري حمــمــد املــغــربــي

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014
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حمزة احمد �شعيد اجلملحذيفه نايف حممد ربابعة

قسم الهندسة الميكانيكية

ـــــــــمـــــــــري حمـــــــــــمـــــــــــد الـــــــــــرحمـــــــــــي ـــــــــش ابـــــــــــــــراهـــــــــــــــيـــــــــــــــم �
احــــــــــــــمــــــــــــــد فـــــــــــخـــــــــــر الــــــــــــــــديــــــــــــــــن غــــــــــــــريــــــــــــــب للـــــــــــة
دميــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــو�ـــــــــــــشـــــــــــــى حمـــــــــــــمـــــــــــــد الــــــــعــــــــقــــــــيــــــــلــــــــي
ــــــــب �ـــــــــشـــــــــهـــــــــيـــــــــلـــــــــة احـــــــــــــــمـــــــــــــــد حمــــــــــــمــــــــــــد اخلــــــــطــــــــي
عــــــبــــــد الـــــــفـــــــتـــــــاح بـــــــــرهـــــــــان عــــــبــــــدالــــــفــــــتــــــاح بــــــركــــــات
ــــطــــيــــف مـــ�ـــشـــطـــفـــى ــــل ــــدال ــــطــــيــــف جــــــمــــــال عــــب ــــل ــــدال عــــب

عـــــــــــــلـــــــــــــي �ـــــــــــــشـــــــــــــامـــــــــــــي عـــــــــــــلـــــــــــــي ابــــــــــــــــــــــــــو رقــــــــــعــــــــــة
عـــــــــــــــمـــــــــــــــار عــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــار�ــــــــــــــــــس حــــــــ�ــــــــشــــــــونــــــــة
حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد �ــــــــــــشــــــــــــمــــــــــــري حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد حـــــــــــــــمـــــــــــــــدان
عــــــــــــــــــــودة حــــــــــــ�ــــــــــــشــــــــــــن  اهلل  عــــــــــــــبــــــــــــــد  حمــــــــــــــمــــــــــــــد 
نـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــار�ــــــــــــــــــــــس نـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــي قـــــــــــمـــــــــــوة

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014
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قسم الهندسة الصناعية

د.عدنان مقط�س
اأ�صتاذ م�صارك

د. عدنان الب�شري
اأ�صتاذ م�صارك

د.رامي احلديثي
اأ�صتاذ م�صارك

د. �شليمان عبيدات
اأ�صتاذ م�صاعد

د.�شوما احلاج علي
اأ�صتاذ م�صارك

د.اأحمد الغندور
رئي�س الق�صم /اأ�صتاذ م�صارك

د.مراد ال�شمهوري
اأ�صتاذ م�صارك
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قسم الهندسة الصناعية

د.نبيل مندحاوي
اأ�صتاذ م�صارك

د. حممد اجلراح
اأ�صتاذ م�صاعد

د. نا�شر جابر
اأ�صتاذ م�صاعد

د. ا�شمة منيزل
اأ�صتاذ م�صاعد

د. عاطف اخلزعلي
اأ�صتاذ م�صاعد

د. مازن عبيدات
محا�صر متفرغ

م. اأحمد قمر
مدر�س م�صاعد
م. هبة ملحم
محا�صر متفرغ
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عرين حممد خطار الهزاميةدعاء »حممد غازي« مو�شى �شرحان رنا زياد منر حمد

هيا فوزي م�شطفى عوادمرام حممد ح�شن علي مي�س عبدالقادر احمد ح�شني

ليث زايد ابراهيم ابو دوا�س

قسم الهندسة الصناعية

خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

قــــــــــــــطــــــــــــــاوى ــــــــــم  ــــــــــلــــــــــي �ــــــــــش خـــــــــــ�ـــــــــــشـــــــــــر  اروى 
ــــــــــني احـــــــــــــــمـــــــــــــــد املــــــــ�ــــــــشــــــــطــــــــفــــــــى ــــــــــش ايــــــــــــــــــــــــــــــات حــــــــــ�
ـــــــــــــــــــــــــــــــــراء ابــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــيــــــــــــــــــم حمــــــــــــــمــــــــــــــد �ــــــــــشــــــــــامل ب
ــــــــــــــــادق ابـــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــــــــــــراء يـــــــــــو�ـــــــــــشـــــــــــف �ــــــــــــــــش
ــــــــــن اجلــــــــــــــــــوابــــــــــــــــــرة ثـــــــــــــــائـــــــــــــــر حمـــــــــــــــمـــــــــــــــود حــــــــــ�ــــــــــش
ـــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــالل حـــــــــــــــ�ـــــــــــــــش
ــــــــــــــــم عــــــــــــبــــــــــــود حــــــــــــــــنــــــــــــــــني احــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــا�ــــــــــــــــش
دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا احــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــري جــــــــمــــــــعــــــــه
ــــــــــف ــــــــــش ــــــــــو� ي ـــــــــــــــف  يـــــــــــــــو�ـــــــــــــــش عـــــــــــــــبـــــــــــــــد  روان 
�ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــادن حمــــــــــــمــــــــــــد �ــــــــــــشــــــــــــالــــــــــــح خــــــــطــــــــاطــــــــبــــــــة
ـــــــــــــالـــــــــــــح درادكــــــــــــــــــــــــــــــــة �ــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــدام فــــــــــــــــــــــــــالح �ـــــــــــــش

�ـــشـــهـــيـــب »حمـــــمـــــد عـــــــرفـــــــات« عـــــبـــــدالـــــواحـــــد مـــــقـــــدادي
عــــــــــــــــــــــــــــــــالء حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازم �ــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــق عــــــــــــــــــــــــودة
عــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــران بــــــــــــهــــــــــــجــــــــــــت عـــــــــــــــلـــــــــــــــي احلـــــــــــجـــــــــــي
فـــــــــــــــــرح مـــــــــــــــــــــازن عـــــــــبـــــــــدالـــــــــرحـــــــــمـــــــــن الـــــــطـــــــريـــــــفـــــــي
فــــــــــــرح مـــــــنـــــــذر عــــــبــــــدالــــــعــــــزيــــــز �ـــــشـــــلـــــهـــــب الــــتــــمــــيــــمــــي
لــــــــيــــــــنــــــــا حمــــــــــمــــــــــد �ــــــــــشــــــــــامــــــــــي جــــــــمــــــــيــــــــل تـــــــفـــــــاحـــــــه
حمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد احـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي و�ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاح
حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد بـــــــــــــــ�ـــــــــــــــشـــــــــــــــام حــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــوده بـــــــــــاطـــــــــــه
داود حمــــــــــــــــمــــــــــــــــد  لــــــــــــــــقــــــــــــــــمــــــــــــــــان  حمــــــــــــــــمــــــــــــــــد 
ـــــــــــح فـــــــــــــــــرحـــــــــــــــــان الـــــــــــــعـــــــــــــوايـــــــــــــدة ـــــــــــي مـــــــــــعـــــــــــن افـــــــــــل
هـــــــــــــــــبـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــل حمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــمـــــــــــــــــدان
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ب�شرى حامت حممود ح�شني

غدير م�شطفى فار�س ابو �شفية

حال خلف عبد املهدى الذنيبات

منوة حممود �شرور ابو قبة

بيان ن�شال ا�شحق اجللخ

مروة رجب حامد عطية

هديل جعفر عبدالكرمي ابوطالبهاله جمال خليل كيايل

�شاره عبد املجيد احمد اخل�شر

نبيلة من�شور حممد ابوعناية

قسم الهندسة الصناعية

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

اكــــــــرم مــــــــــروان حمــــمــــود مــ�ــشــطــفــى
الـــــعـــــنـــــود حمــــمــــد �ـــشـــلـــيـــم مــــعــــابــــرة
ايـــــــــــة فـــــــــــــــــاروق حمــــــمــــــد مــــنــــ�ــــشــــور
بـــــــــــراء بـــــ�ـــــشـــــام خــــلــــيــــل الــــطــــر�ــــشــــان
�شليم ابـــو  احــمــد ح�شني  الــديــن  بــهــاء 
حـــنـــني يـــا�ـــشـــني ابــــراهــــيــــم اخلــطــيــب
دانـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــادر جنـــــــيـــــــب نــــــعــــــوا�ــــــس

رامــــــــــي عـــــــبـــــــدالـــــــرزاق امــــــــني زيـــنـــة
رنــــــد �ـــشـــمـــري حمـــمـــد عـــلـــي �ــشــلــيــمــان
اجلـــــــــدع ـــــل  ـــــي خـــــل فـــــــــار�ـــــــــس  روان 
رمي هــــــارون ر�ــشــيــد »احلــــــاج مــو�ــشــى«
ـــــــــوزان عـــــطـــــيـــــه عـــــطـــــا �ــــشــــمــــره �ـــــــــش
�ـــــشـــــيـــــلـــــني �ـــــشـــــعـــــيـــــد جـــــــــــــــورج حـــرت
�ـــــــشـــــــروق فــــهــــيــــم لــــطــــفــــي عـــــالونـــــة

اخلـــــوالـــــدة داود  ابــــراهــــيــــم  �ـــشـــفـــاء 
ــــــــــة ادمــــــــــــــــــــون بــــــــــــــدر حــــلــــتــــة فــــــــــادي
فــيــلــيــا فــهــيــم عــبــد الــلــطــيــف عــبــد اهلل
قـــ�ـــشـــي حمــــمــــد مــــو�ــــشــــى اخلـــاليـــفـــه
ـــــن جــــــــــــاد اهلل ــــــي حـــــ�ـــــش مـــــــــــــــراد عــــــل
ــــــــاز احــــــــمــــــــد منــــــــــر الـــــــدبـــــــا�ـــــــس ــــــــي ن
هــــبــــة ر�ــــــشــــــوان �ــــشــــاكــــر الـــ�ـــشـــوبـــاين
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ا�شماء امني �شعيد م�شعود

رنده ماهر حممد املو�شى

حممد هايل مطلق الكواملة

ولء حممد علي عباد

حال نبيل حممود العبيدات

�شابرين حممد عوده يا�شني

هاله ه�شام كامل ال�شوي

ب�شار احمد عو�س عبدالقادر

�شايل ع�شام حمود الكفاوين

مونيكا �شليمان �شليم ن�شار

دينا طالل لطفي عمر

غيداء �شاهر �شليمان ابو قدوره

وفاء جنيد ابراهيم عبيد

قسم الهندسة الصناعية

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

طـــــبـــــيـــــلـــــه كـــــــــــمـــــــــــال  ـــــــــــــي  را�ـــــــــــــش الء 
ـــــي عــــــــبــــــــداهلل الــــعــــنــــ�ــــشــــاوي ايــــــــا�ــــــــس عـــــل
ريــــــــتــــــــا غـــــــ�ـــــــشـــــــان يـــــــو�ـــــــشـــــــف املـــــعـــــايـــــعـــــة
ــــــامل �ــــــــــشــــــــــامل عــــــــــــبــــــــــــداهلل �ــــــــــشــــــــــامل �ــــــش
ـــــي ـــــعـــــو�ـــــش فــــــــاتــــــــن نــــــبــــــيــــــل زهــــــــــــــــدى ال

لـــــبـــــنـــــى هـــــيـــــثـــــم جـــــمـــــيـــــل الــــــعــــــمــــــايــــــرة
حمــــــــمــــــــد عــــــيــــــ�ــــــشــــــى احــــــــــمــــــــــد زعــــــمــــــط
مـــــــــــــــــــــرام عـــــــــــــبـــــــــــــداهلل عـــــــــبـــــــــد حـــــبـــــيـــــب
يــــــــزن احـــــمـــــد عـــــبـــــداحلـــــافـــــظ الـــعـــ�ـــشـــاف
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احمد وحيد »حممد �شعيد« ال�شايح

حمزه نهاد �شعدى طهبوب

�شمية م�شطفى عودة اخلاليلة

همام » عبدالرزاق غزوان« الرفاعي

بتول عبدالفتاح خليل الب�شاب�شة

ر�شا ريا�س ح�شن الزحلف

نور زياد يا�شني دندي�س

ا�شيل عمر عبد الكرمي ابو �شندي

دميا حممد جمال م�شلم �شرور

منى بديع فوزى عبدالرزاق

بالل عبد الرحمن ها�شم ابو غزالة

�شامر حممد روحي اخلزندار

نور ن�شال خليل ب�شي�شو

قسم الهندسة الصناعية

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

احـــــــمـــــــد حمــــــمــــــد فـــــــــــــــــوؤاد ابـــــــــــو عـــــو�ـــــس
ـــــطـــــفـــــى قــــــنــــــاة او�ــــــــــــــــــس حمـــــــمـــــــد مـــــ�ـــــش
الــــبــــداريــــن ـــعـــود  �ـــش الـــــوهـــــاب  عـــبـــد  روان 
روزيــــــــــــــــــت جـــــــــــــــورج تــــــوفــــــيــــــق حــــمــــاتــــي
�ـــــشـــــجـــــا بـــــ�ـــــشـــــام تـــــوفـــــيـــــق اخلـــــ�ـــــشـــــاونـــــة
ـــة ـــيـــل �ـــــــــشـــــــــادي زكــــــــــــي �ــــــشــــــالــــــح ابــــــــــــو �ـــش
�ـــــــشـــــــذى مـــــ�ـــــشـــــهـــــور عــــــلــــــي احلـــــبـــــايـــــبـــــة
ـــري عــــبــــد الـــــرحـــــيـــــم احـــمـــد ـــش ـــ� ـــي �ــــشــــهــــد ت

عبد اهلل فــرحــان عبد الــكــرمي ابــو حمــارب
ــــى الـــــبـــــطـــــار�ـــــشـــــة ــــ�ــــش عــــــمــــــر �ـــــشـــــمـــــري عــــي
ـــــــف مـــــــــزاهـــــــــرة مـــــــــــــــــرام مـــــــعـــــــني يـــــــو�ـــــــش
مــــــعــــــتــــــز نــــــــزيــــــــه حــــــ�ــــــشــــــن �ــــــشــــــوا�ــــــشــــــرة
مـــــــــــــــالك مــــــــــــــــــازن �ــــــــشــــــــعــــــــود الـــــعـــــكـــــ�ـــــس
مـــهـــنـــد عـــبـــد الـــــوهـــــاب احــــمــــد احلـــــــوراين
نــ�ــشــيــم عـــبـــد الـــــــــرزاق جنــــاتــــي الــهــنــيــدى
نــــــــــــــــــــــــــــوران احــــــــــــمــــــــــــد عــــــــــلــــــــــي عــــــــــــــودة
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ن�شرين جودت حممد مطران�س عماد عبد الرحيم ابو �شالح

قسم الهندسة الصناعية

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

بـــــــــ�ـــــــــشـــــــــار �ــــــــشــــــــمــــــــري حـــــــــنـــــــــا قــــــاقــــــيــــــ�ــــــس
�ـــــــــــشـــــــــــرى فـــــــــــايـــــــــــز حمـــــــــمـــــــــد الـــــــنـــــــ�ـــــــشـــــــور
ـــــــح اخلـــــــــــــوالـــــــــــــدة نـــــــــــــــــور حمـــــــــمـــــــــد مـــــــفـــــــل



245

قسم الهندسة الكهربائية 

د. حممود ال�شمادي
اأ�صتاذ م�صارك

د. اأحمد النمرات
اأ�صتاذ م�صاعد

د. جا�شم غائب 
اأ�صتاذ م�صارك 

د. حممد الوديان
اأ�صتاذ م�صارك

د. عبد الكرمي البياتي
اأ�صتاذ م�صارك

د. ا�شامة العقيلي
اأ�صتاذ م�صارك 

د. عمر ال�شرايرة
رئي�س الق�صم / اأ�صتاذ م�صاعد
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قسم الهندسة الكهربائية 

م. زهرة ال�شالح
مدر�س م�صاعد

م. ا�شرف عبد ربه 
مدر�س م�صاعد / اإيفاد

د. اأن�س الطراب�شة
اأ�صتاذ م�صارك

د. هادي العيثاوي
اأ�صتاذ م�صاعد

د. جمدي العمري
اأ�صتاذ م�صاعد

د. رلى الطوالبة
محا�صر متفرغ

م. وفاء ال�شرع
مدر�س م�صاعد

د. عي�شى عطري 
اأ�صتاذ م�صارك
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قسم الهندسة الكهربائية 

احمد علي حممد ال�شرغام

خلدون خالد فتحي الزغل

افنان �شليم احمد اجلمال

�شجى حامت حممود ح�شن

ا�شامة ح�شني احمد خوالدة

رمزي �شوقي �شليمان امل�شني

وعد حممد علي امل�شاقبةعالء حممود حممد �شرباوي حممود علي حممود الدبا�س

براءه احمد عبد اللطيف �شليمان

عزام عدنان حممد عودة

خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

احـــــــمـــــــد زيـــــــــــد حـــــــمـــــــدي هــــيــــاجــــنــــة
احـــمـــد فــــــواز عـــبـــدالـــرحـــيـــم الــنــيــدي
احـــــــمـــــــد حمـــــمـــــد احـــــــمـــــــد الـــــقـــــرنـــــه
ا�ـــــشـــــراء طــــاهــــر �ــشــبــتــي ابـــوالـــ�ـــشـــعـــود
امل�شرى ابــراهــيــم  نايل  بــاهلل  املعت�شم 
بـــيـــ�ـــشـــان حـــ�ـــشـــني حـــ�ـــشـــن اخلـــطـــيـــب
ثــــــــامــــــــر هــــــــــــزمي فــــــــــــرج مــــ�ــــشــــاقــــبــــة
حـــــــــــامت عــــــلــــــي حمــــــمــــــد الــــقــــيــــ�ــــشــــي
حــــذيــــفــــة زهـــــــري حمــــمــــد ابـــــــو زهـــــرة
حــــ�ــــشــــني احــــــمــــــد حــــ�ــــشــــني الــــــزيــــــود
ـــــايل حــــــمــــــدي ا�ــــــشــــــامــــــه حــــــمــــــدى ب

حــــــمــــــزة �ـــــشـــــالمـــــة حــــــامــــــد زيـــــديـــــة
حــــــــمــــــــزه جــــــــمــــــــال احــــــــمــــــــد احـــــمـــــد
ـــــع الـــعـــجـــولـــني ـــــد مــــفــــلــــح طـــــاي خـــــال
خـــــلـــــيـــــل حـــــ�ـــــشـــــن حمــــــمــــــد مـــنـــ�ـــشـــي
املـــــــهـــــــريات داود  حمــــــمــــــد  رامـــــــــــــي 
�ــــشــــعــــيــــد حــــ�ــــشــــني �ــــشــــعــــيــــد مـــو�ـــشـــى
ال�شيفي عبدالرحمن  خالد  عبدالرحمن 
عــــبــــداهلل مــ�ــشــلــم مـــطـــلـــق الــعــثــامــنــه
عــــــالء عــــبــــدربــــه احــــمــــد ابــــــو عــيــهــور
ــــد الـــــــقـــــــادر بـــنـــات عــــمــــر كـــــمـــــال عــــب
عـــــــمـــــــر وائــــــــــــــــل زهــــــــــــــــدى حمـــــمـــــود

فــهــد عــبــد الــرحــمــن يــو�ــشــف الــهــنــدي
ــــرو�ــــس مــــالــــك ريـــــا�ـــــس عــــلــــي ابـــــــو ال
حمـــمـــد عـــبـــداملـــنـــعـــم حمـــمـــد مــلــحــم
ــــــو حــطــب حمـــمـــد مـــ�ـــشـــري حمـــمـــد اب
دودخ ا�ــــــــشــــــــالم  يــــــو�ــــــشــــــف  حمــــــمــــــد 
حمــمــود عـــمـــران حمــمــود ابـــو ح�شني
مـــــعـــــاذ بــــا�ــــشــــم حـــ�ـــشـــني الــــد�ــــشــــوقــــي
مــــــعــــــاذ عـــــلـــــي �ــــشــــلــــيــــمــــان حــــمــــايــــدة
نــــــور نـــبـــيـــل عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الــنــيــ�ــس
امل�شاقبة �شليمان  احــمــد  الــديــن  بــهــاء 
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ربى نا�شر فتحي احلجاوي

ليث يو�شف عبد احلميد ابو نوا�س

رنا يو�شف �شحادة عوي�شة

حممد هاين منيزل العمو�س

رنا عماد الدين �شالح طه

حممد �شعيد عيد حممود

هنادي عاطف علي زايدمنار حممد حممود الق�شاه نور  »حممد قا�شم« امني الطراونه

�شدام حممود حمد امل�شاقبه

معتز غ�شان خالد جرب

قسم الهندسة الكهربائية 

خريجو الف�صل الأول 2014/2013

املحا�شنه ابــراهــيــم  عـــدنـــان  ابــراهــيــم 
احـــمـــد خـــالـــد مــعــو�ــس ابــــو الــ�ــشــيــالت
احــــــمــــــد رفــــــعــــــت �ــــشــــعــــيــــد الــــ�ــــشــــاهــــد
احــــــمــــــد عـــــلـــــي طــــعــــمــــه حــــيــــا�ــــشــــات
الــ�ــشــربــيــنــي حمـــمـــود  و�ـــشـــفـــي  اروى 
امــــــــــــــــل عــــــــــــــــالن جمــــــــيــــــــد خــــلــــيــــل
دانـــــــــيـــــــــا نـــــــافـــــــز عـــــــــبـــــــــداهلل عـــــو�ـــــس
�ــــشــــامــــي احـــــمـــــد ابـــــراهـــــيـــــم الـــــــــوادي
الكردي حممود  ع�شمت  الدين  �شيف 
�ـــــشـــــروق مــــو�ــــشــــى فـــهـــيـــد املـــنـــا�ـــشـــري

عبد الرحمن عدنان ح�شني اجلبارين
�ــشــحــاده م�شطفى  حمــمــود  اهلل  عــبــد 
عـــــــــمـــــــــر زايـــــــــــــــــــــد حمـــــــــــمـــــــــــود بـــــكـــــر
عــــمــــرو ابــــراهــــيــــم عــــطــــااهلل عــــزايــــزه
لـــــيـــــنـــــا كـــــــمـــــــال مــــ�ــــشــــطــــفــــى نــــوفــــل
مــــالــــك حمــــمــــود جـــــالل عـــبـــدالـــقـــادر
حمــــمــــد تـــيـــ�ـــشـــري حمــــمــــد احلــــيــــارى
ـــــي ـــــيـــــل ـــــش حمــــــــــمــــــــــد �ـــــــــشـــــــــمـــــــــري عـــــ�
حممد عبد الكرمي عبد املجيد العجارمه
حمـــمـــد عـــبـــد اهلل حمـــمـــود الــ�ــشــلــيــع

حمـــــــمـــــــد يـــــــا�ـــــــشـــــــر زكــــــــــــــي الــــــــــــــذره
حمــمــود عــبــد اهلل حمــمــود الــرفــاعــي
اخلوالدة علي  احمد  بــاهلل«  »معت�شم 
نــــ�ــــشــــريــــن �ـــــشـــــالح عـــــو�ـــــس الـــ�ـــشـــكـــر
نـــــــــــــور نـــــــــــــوح بـــــــكـــــــر الـــــ�ـــــشـــــيـــــ�ـــــشـــــاين
نـــــيـــــفـــــني عــــــلــــــي احـــــــمـــــــد مـــــلـــــكـــــاوى
ــــــعــــــود عـــــو�ـــــس هــــــــديــــــــل اجمــــــــــــد �ــــــش
ــــــــب فــــــهــــــمــــــي نـــــوفـــــل هــــــيــــــثــــــم غــــــــال
مــ�ــشــطــفــى ابـــراهـــيـــم �ــشــعــيــد بــرجــا�ــس
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احمد جمال عبداللطيف كنعان

افنان �شالح �شليم علي

ر�شا ر�شيد حممد عبيد

مالك ابراهيم حممود اخلبا�س

احمد فايز طالب العودة

خالد كمال حممد عبداجلبار

غيث يو�شف علي اخلزاعلة

حممد ا�شماعيل ح�شن ال�شبيل

احمد �شالح ابراهيم الد�شوقي

حمزه حممود داود العبديل

عبداهلل علي عبدالرزاق الزعبي

جمد لوؤي عبد الرحمن داود

ا�شيل ب�شام عبداهلل عبادي

رزان ح�شني احمد فليفل

ليث احمد عليان الدلبيح

حممد ح�شن جميل ابراهيم

قسم الهندسة الكهربائية 

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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حممد خالد عبدالرحمن اخلاليلة

يعقوب عزت رباع رباع

ان�س خ�شر حلمي الطباخي

وليد حممود ح�شن ابو �شعدة

حمزة بالل �شليم ال�شمادي

منذر منر عارف زياد

ايهاب عودة فرح الوهاب

يزن ماأمون حممد ا�شماعيل

دانيا ابراهيم خالد اجلريري

قسم الهندسة الكهربائية 

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

خريجو  الف�صل ال�صيفي الأول 2014/2013

ايــــات بــ�ــشــام حمــمــود الــعــمــاريــن
الــــدلــــو داود  هـــــــاين  رجــــــائــــــي 
�ــشــيــاء ر�ـــشـــالن �ــشــعــود الــعــلــوان
لـــــبـــــنـــــى احـــــــمـــــــد طـــــــــه عـــــــــوده

»حمـــــــــمـــــــــد �ــــــــشــــــــنــــــــد« خــــــالــــــد 
حمـــــــــــــمـــــــــــــد الـــــــــــــقـــــــــــــرعـــــــــــــان
حمــمــود جــمــال حمــمــود زريــقــي
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ر�شيد حممد عبد اهلل القي�شي

عبدالرزاق مو�شى نا�شرالدين

حممود �شعيد علي ابو احليايا

و�شام زاهر يو�شف علي

�شمر عبدالرقيب حممد جلبو�س

عمار ربحي علي طملية

م�شطفى خالد »حممد �شعيد« العريني

�شعد حممد عبدالرحمن ابو ال�شمن

عبداهلل غازي عبداهلل العابودي

حممود نادر حممود �شكجها

ولء ا�شرف ح�شن الرقب

�شذى احمد حممد دروي�س

حممد حمي الدين عبداملولى املرزوق

نادر جمال علي �شامل

قسم الهندسة الكهربائية 

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

البحتي اجمد عدنان حممود 
انــــ�ــــس مــــاهــــر حمـــمـــد قـــــدورة
النجار عــبــداهلل  حممد  حمزة 
البوريني ح�شن  احــمــد  خــالــد 
ال�شعر ابــو  غ�شان  وليد  خالد 
ديـــــنـــــا عــــلــــي احـــــمـــــد الـــ�ـــشـــيـــد
ال�شمهوري �ــشــعــد  احــمــد  زيـــد 
�ــشــجــا زيـــــاد �ـــشـــامل اجلـــعـــارات
بــالل حممد دحيدل عبد اهلل 

عودة ابــو  �شليمان  وجيه  عمار 
لــــوؤي خــالــد عـــبـــداهلل املــ�ــشــري
احلوامدة خليل  حممد  ماريا 
ابراهيم حممد جوهر حممد 
حممد ه�شام »احمد ممتاز« ح�شن
ابراهيم حممد  ح�شن  مــرمي 
معن حممود يو�شف ابو �شرية
ـــــــور حمــــمــــد ذيـــــــب اخلـــلـــيـــل ن
هــا�ــشــم حــمــدى عــطــا عــبــداهلل
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ا�شراء يو�شف حممود عواد

فرا�س خليل عبداجلواد خمو�س

بدر خالد عو�س ال �شعيب عالء �شكري خليل منونامين هاين عبداهلل هيدمو�شى

قسم الهندسة الكهربائية 

خريجو  الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــات حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد  عـــــــــــــــبـــــــــــــــدالـــــــــــــــرحـــــــــــــــمـــــــــــــــن  الء 

ــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــاء جــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــال ر�ــــــــــــــــــشــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد عـــــــــــــبـــــــــــــداحلـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــم ب

ــــــــــــــاجــــــــــــــ�ــــــــــــــس حمــــــــــــــمــــــــــــــد ديـــــــــــــــــــــراويـــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدالــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــاب ب

ــــــــــــــم جنــــــــــــــــار ــــــــــــــي ــــــــــــــداحلــــــــــــــل ـــــــــــــل عــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــزالـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــمـــــــــــــي

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروى زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون حــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاة

مــــــــــــــــيــــــــــــــــ�ــــــــــــــــشــــــــــــــــاء جــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــاد جـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــل �ــــــــــــــشــــــــــــــر�ــــــــــــــشــــــــــــــور

اهلل ــــــــــــــــــد  عــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــح  ــــــــــــــــــال �ــــــــــــــــــش ــــــــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــم  اب يــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن 
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قسم هندسة الحاسوب

د. جمال الكركي
اأ�صتاذ م�صارك

م. غادة امل�شاقبة
مدر�س م�صاعد / اإيفاد

د. �شائد عبد العالونة
اأ�صتاذ م�صاعد

د. اأحمد قطوم 
 اأ�صتاذ م�صاعد / رئي�س الق�صم

د.عوين اإطرادات
اأ�صتاذ م�صاعد

د. ب�شام جميل 
اأ�صتاذ م�صاعد

د. ثائر الهياجنة
 اأ�صتاذ م�صاعد

د. ا�شالم ملكاوي
 اأ�صتاذ م�صاعد

د. خليل يو�شف
 اأ�صتاذ م�صاعد

م.�شامر اخل�شاونة
مدر�س م�صاعد
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ا�شالم خالد خليل اخلوار

ربيع عماد احمد �شمرين

اماين فايز بركات العمري

�شجى نا�شر ربيع الذهبي

رقية �شليمان علي الق�شاةجنان يا�شني جمعه �شاره

الء يو�شف �شالح ابوباقي

�شجى احمد علي العنانبه

حنني ح�شني ح�شن عبد الرحمن

�شعيد مروان �شعيد �شناعة

قسم هندسة الحاسوب

خريجو  الف�صل ال�صيفي 2013/2012

خريجو  الف�صل الأول 2014/2013

ـــمـــاعـــيـــل ــــــــــزار حــــ�ــــشــــني ا�ـــش احـــــمـــــد ن
احلــــمــــ�ــــشــــي بـــــــهـــــــاء  �ـــــــشـــــــالح  الء 
امـــــــــاين ا�ـــشـــمـــاعـــيـــل احـــــمـــــد بـــــــدوان
حــــــــــــازم نــــــايــــــل احــــــمــــــد الـــتـــمـــيـــمـــي

زيــــــــــــد عـــــــزيـــــــز حمــــــمــــــد ابـــــوخـــــلـــــف
ــــدان عـــــــــواد الـــعـــمـــو�ـــس �ـــــشـــــارة حــــمــــي
ــيــون �ــــشــــالح غــــــامن مـــو�ـــشـــى ابــــــو غــل
احمد ح�شن  عــمــر«  »خــ�ــشــر  اهلل  عــبــد 

ــــــل حــــــمــــــاد ــــــي غـــــــــــيـــــــــــداء بـــــــكـــــــر خــــــل
حمــمــد مــعــن عــبــدالــكــرمي الــهــويــدي
املــــحــــروق حـــ�ـــشـــن  عـــيـــد  اهلل«  »هــــبــــة 
وهــــيــــب رائـــــــد عــــز الــــديــــن الـــرفـــاتـــي
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�شهى �شبحي حممد العجارمه�شناء �شميح �شحادة قباجة �شنابل خليل منديل عتوم

فرح فوؤاد احمد الرتيمهفرح زكريا حممد العطيات

فداء ن�شر عبد الفتاح �شالح

قسم هندسة الحاسوب

خريجو  الف�صل الأول 2014/2013

ابـــــــــــــــــــــــــــــــــرار خــــــــــــــالــــــــــــــد مــــــــ�ــــــــشــــــــطــــــــفــــــــى �ـــــــــشـــــــــمـــــــــاره
احـــــــــــــــمـــــــــــــــد عــــــــــــيــــــــــــد ظـــــــــــــــاهـــــــــــــــر الــــــــــ�ــــــــــشــــــــــديــــــــــفــــــــــات
ـــــــجـــــــار ـــــــن ـــــــن عـــــــــبـــــــــد املـــــــــجـــــــــيـــــــــد ال ـــــــش ا�ــــــــــشــــــــــمــــــــــاء حـــــــ�
ــــــــــــــــب عـــــــــــــلـــــــــــــي الـــــــــــبـــــــــــكـــــــــــرى ا�ـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــراق غــــــــــــــــال
اجلـــــــــــــنـــــــــــــدي ر�ـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــوان  احـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد  الء 
ــــــــة ــــــــل ــــــــمــــــــاي ــــــــش ــــــــ� ايــــــــــــــــــــــــة حمـــــــــــــــمـــــــــــــــود حمــــــــــــمــــــــــــد ال
بـــــــــتـــــــــول هـــــــ�ـــــــشـــــــام عـــــــبـــــــد الـــــــــ�ـــــــــشـــــــــالم الـــــــقـــــــطـــــــاونـــــــة
ــــــــــــا حمــــــــــــمــــــــــــد احـــــــــــــــمـــــــــــــــد �ــــــــشــــــــعــــــــيــــــــفــــــــان جــــــــــــمــــــــــــان
حــــــذيــــــفــــــه ابــــــــراهــــــــيــــــــم عــــــبــــــد الـــــــــكـــــــــرمي الـــــطـــــمـــــوين
�ـــــــــــشـــــــــــو�ـــــــــــشـــــــــــن حمــــــــــــمــــــــــــد عــــــــــــمــــــــــــر احلــــــــنــــــــيــــــــطــــــــي

�ـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــذى عـــــــــــــــمـــــــــــــــر حمـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــود عــــــــــبــــــــــا�ــــــــــس
عـــــــــــــــــــــال حمــــــــــــــــــمــــــــــــــــــود حـــــــــــ�ـــــــــــشـــــــــــنـــــــــــي الــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــام
فــــــــــــائــــــــــــقــــــــــــه حمـــــــــــــــمـــــــــــــــود جــــــــــمــــــــــيــــــــــل درويـــــــــــــــ�ـــــــــــــــس
ــــــــــــــرقــــــــــــــاوى فــــــــــــــــــــــــــــرح ولــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد حمــــــــــــــمــــــــــــــد �ــــــــــــــش
لـــــــــبـــــــــنـــــــــى يــــــــــو�ــــــــــشــــــــــف ا�ـــــــــشـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــل عــــــــــــــــــــدوان
الـــ�ـــشـــنـــطـــي الـــــرحـــــمـــــن  عــــبــــد   « مـــــــــازن  لـــــيـــــان » حمــــمــــد 
مـــــــــــنـــــــــــار عـــــــــبـــــــــد املـــــــــجـــــــــيـــــــــد احـــــــــــمـــــــــــد اجلـــــــــــــداونـــــــــــــه
نـــــــــــــــــــــــــور عـــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــان احــــــــــــــــمــــــــــــــــد الـــــــــــــنـــــــــــــعـــــــــــــريات
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افنان ماجد عبداللطيف مهيار

�شذى كفاح عاطف املومني

ا�شراء عبدالكرمي علي الدعجة

رنا حممود حممد جبارة

مرام حكمت حممود نداف

خالد حممود حممد عبد اهلل

الء حممد عقاب العتيلي

�شفية تي�شري عبد عثمان

حامت منري عبداحلافظ �شالمه

�شارة ار�شيد احمد اخلوالدة

منار ر�شوان مر�شد ابراهيم

خليل ريا�س ح�شن حمزة

قسم هندسة الحاسوب

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2014/2013

ايــــــات جـــمـــال يـــو�ـــشـــف ابـــــو الــ�ــشــنــد�ــس
دعاء »حممد فريد« م�شطفى عبيدات
�ــشــلــيــمــان نـــايـــف �ــشــلــيــمــان الــدبــابــنــة
�ـــشـــريـــن نـــ�ـــشـــري تـــوفـــيـــق بـــنـــي عــمــر

فـــــــريـــــــد زيـــــــــــــاد فـــــــريـــــــد ابـــــــــــو زيــــــــاد
فـــريـــده مــ�ــشــطــفــى �ــشــعــود الـــبـــداريـــن
ـــو م�شيمري اب �ــشــلــيــمــان  جنـــوى عــــوده 
نـــ�ـــشـــريـــن تـــوفـــيـــق ابــــراهــــيــــم احلــكــيــم

ـــالـــح حمـــمـــد نـــاجـــي نــــــور الـــــديـــــن �ـــش
الــــ�ــــشــــامــــن عـــــلـــــي  اهلل  عـــــبـــــد  نـــــــــور 
هـــــــديـــــــل فـــــهـــــد جـــــمـــــعـــــة �ـــشـــلـــيـــمـــان
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دعاء حممود نافذ عبيد

�شارا جمال توفيق �شلبي

لينا يو�شف �شليمان ابو خرمة

رزان �شهيل جري�س الدعيب�س

�شميحه في�شل خليل �شندوقة

نورا غالب احمد الزعبي

ديانا عبد النا�شر حممد ابو ريان

�شاره فهمي علي املومني

لينة نورالدين حممود فار�س

رول نعمان �شامل الرحال

غيداء خالد احمد حرفو�س

هدى حممد يو�شف �شليمان

قسم هندسة الحاسوب

خريجو  الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

اخلـــطـــيـــب يـــــعـــــقـــــوب  مـــــو�ـــــشـــــى  الء 
ـــــــــــــه ريــــــــــا�ــــــــــس عـــــــــــــديل مـــــو�ـــــشـــــى اي
دانــــــــــــــــــة هــــــيــــــثــــــم فــــــــــــــــــوزي احــــــمــــــد
الـــــعـــــلـــــي طــــــــــــــــارق  خــــــ�ــــــشــــــر  رزان 

�ــــــشــــــايل عـــــلـــــي خــــمــــيــــ�ــــس الـــعـــيـــ�ـــشـــى
�ــــــــــشــــــــــروق زيــــــــــــــــاد عـــــــمـــــــر يـــــا�ـــــشـــــني
فـــار�ـــس تــوفــيــق فـــار�ـــس عــبــد الــرحــمــن
ــــــالــــــح حمــــــمــــــد عـــــــــواد حمــــــمــــــد �ــــــش

»نــــــور الـــــهـــــدى« حــ�ــشــن حمـــمـــد جــرب
ــــــد عـــــيـــــ�ـــــشـــــى فــــتــــيــــان ــــــي ــــــش ــــــة ر� هــــــب
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رمي ا�شماعيل عبدالقادر درد�ساحمد علي حممد الق�شراوي مي�شون خلدون زايد القرعانرنا عبدالرحيم احمد مر�شد

قسم هندسة الحاسوب

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

خـــــلـــــف احــــــمــــــد خـــــلـــــف بـــــنـــــي حـــ�ـــشـــن
اجلوابرة الدبيج  �شالح  حممد  عبدالرحمن 
ـــــى ريــــــــــان عــــــــمــــــــار حمـــــــمـــــــد عـــــيـــــ�ـــــش

مـــيـــ�ـــس مــ�ــشــلــم عـــقـــلـــه »عــــيــــال عــــــواد«
يــــا�ــــشــــمــــني حمـــــمـــــد عـــــلـــــي حـــمـــديـــة
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قسم هندسة الميكاترونكس 

د. اأ�شماء التميمي
 اأ�صتاذ م�صاعد

د. حممد �شالح
اأ�صتاذ م�صارك

د. حممد عبابنة
اأ�صتاذ م�صارك

د. �شليمان بني هاين
اأ�صتاذ م�صارك / رئي�س الق�صم

د. اأحمد اجلراح
اأ�صتاذ م�صاعد

د. خالد الوديان
اأ�صتاذ م�صارك

د. حممد اأبو ملوح
اأ�صتاذ م�صاعد

د. �شامر مطاوع
اأ�صتاذ م�صاعد

د. ب�شار حماد
اأ�صتاذ م�صاعد 

م. فدوى املومني
محا�صر متفرغ
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حممد عبداهلل عوده البدارين

احمد با�شل احمد حميدان

يزن ربحي عبد الفتاح عطيه

جمانه خليل ها�شم حامد لينه جمال ا�شحق ابو كيوانانغام نبيل احمد احلبايبة

قسم هندسة الميكاترونكس 
خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

خريجو الف�صل الأول 2014/2013

احــــــــــمــــــــــد اعـــــــــيـــــــــا�ـــــــــس حـــــــ�ـــــــشـــــــني جـــــــــــــــــــرادات
احـــــــــــمـــــــــــد يـــــــــا�ـــــــــشـــــــــني عـــــــــلـــــــــي ابـــــــــــــــــو زنـــــــيـــــــد
ـــــــــــامـــــــــــة حــــــــــــمــــــــــــزة حمــــــــــمــــــــــد يـــــــا�ـــــــشـــــــني ا�ـــــــــــش

ــــــــام حمــــــــمــــــــد فــــــــــايــــــــــز الــــــــــدراغــــــــــمــــــــــة حــــــــ�ــــــــش
حمــــــــــمــــــــــد �ــــــــــــشــــــــــــربي حمــــــــــمــــــــــد �ـــــــشـــــــاهـــــــني
هــــــــبــــــــة عــــــــبــــــــد املــــــــنــــــــعــــــــم طـــــــــايـــــــــل هــــــــزاميــــــــة
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احمد بارع احمد »ال�شيخ احمد«

�شفيان ا�شماعيل خليل الزق

بدر �شالح حممد �شعيد

فهد طاهر عبد احلميد زقالم

ايه �شمري خالد احمد

فوؤاد ه�شام علي اجلبايل

�شاره �شمري �شامل الق�شاة

حممد اجمد حممود احلنيني

قسم هندسة الميكاترونكس 
خريجو الف�صل الأول 2014/2013

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

ا�ــــشــــيــــل تـــيـــ�ـــشـــري حـــ�ـــشـــن ابـــــــو تـــبـــانـــه
ا�ـــــشـــــيـــــل يـــــو�ـــــشـــــف حمــــــمــــــود �ـــــشـــــرور
انــ�ــس حمــمــد عــبــد الــلــطــيــف الــ�ــشــاكــت
ايــــــــهــــــــاب عـــــمـــــر عـــــثـــــمـــــان الـــــــنـــــــادي
بـــــ�ـــــشـــــار خــــلــــيــــل عـــــمـــــر الــــبــــيــــ�ــــشــــاوي
ثــــــامــــــر يـــــو�ـــــشـــــف �ــــشــــلــــيــــم ابــــــوهــــــاين
ديـــــنـــــا �ــــشــــاكــــر عـــــو�ـــــس احلــــيــــا�ــــشــــات
الطراونه العزيز  عبد  حممد  �شفيان 
يا�شني« »احلـــاج  حممد  جميل  �شيماء 
ـــــــيـــــــاء جــــــــــــــول منـــــــــــر الــــــلــــــحــــــام �ـــــــش

عــــــــــــبــــــــــــد الــــــــــــــرحــــــــــــــمــــــــــــــن وائـــــــــــــــــل 
»حمــــــــمــــــــد �ــــــشــــــعــــــيــــــد« الـــــــزريـــــــقـــــــي
عــبــد الــعــزيــز نــبــيــل عــبــد الــعــزيــز زيــن
عـــــــوده الـــــعـــــبـــــد  حــــ�ــــشــــن  اهلل  عـــــبـــــد 
عــبــدالــرحــمــن جــمــعــة حمـــمـــود الــبــنــا
خم�شه ابو  عاطف  ابراهيم  عبدالعال 
عــبــدالــغــنــي حمــمــد عــبــد الــغــنــي جرب
لــيــث حمــمــود عــبــد الــرحــمــن الطويل
مــــاريــــنــــا طـــــــوين ارتـــــــــني بــــــولديــــــان
حمـــــــمـــــــد �ــــــشــــــقــــــر زهــــــــــــــــدي مــــــــــرار

حمـــمـــد حمــــمــــود حمـــمـــد الـــ�ـــشـــريـــدة
حمـــمـــد ولــــيــــد حمـــمـــد عـــبـــدالـــقـــادر
ـــــــــــــب خــــــلــــــف �ــــشــــاهــــني حمـــــــمـــــــود رات
ـــــز تـــــيـــــ�ـــــشـــــري حمــــــمــــــد عـــــايـــــد مـــــعـــــت
مــــنــــذر ابــــراهــــيــــم هــــيــــالن ابـــــو هــمــام
ــــه ــــش ــــطــــار� ـــــــــــــادر فــــــــــــــــوؤاد ب مـــــهـــــنـــــد ن
ــاء عـــبـــد ربـــــه حمـــمـــود ابـــــو جنــا مــيــ�ــش
هــــبــــه عــــلــــي »حمــــمــــد انــــيــــ�ــــس« حــمــد
ــــة ولــــــيــــــد خــــــالــــــد فـــــــــالح اخلــــرابــــ�ــــش
يــــزن ا�ـــشـــامـــة عــبــدالــفــتــاح ابــوعــيــ�ــشــة
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احمد علي يو�شف الق�شاة

عالء نايف علي العفري

زيد ا�شامة �شامل اجلندي

في�شل �شليم عبد القادر املطر

هبى غازي علي الزعبيحممد راتب فوؤاد الوحيدي

رودين جمال عواد بوال�شة

فادي ماهر حممد املنا�شرة

�شعد احمد �شعد الدين برجو�س

حممد �شامي حممد ابو رمان

قسم هندسة الميكاترونكس 
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2014/2013

ــــــــــــــــــــــــــــــاد ابــــــــــــــــراهــــــــــــــــيــــــــــــــــم مــــــ�ــــــشــــــلــــــح طــــــــــــــــــــــــــــــارق زي
عــــــبــــــدالــــــرحــــــمــــــن نـــــبـــــيـــــل عــــــبــــــدالــــــرحــــــمــــــن نــــا�ــــشــــر
ــــــــــــــام نـــــــــــــــــــــــــــــــــــواف املــــــــــــومــــــــــــنــــــــــــي ــــــــــــــ�ــــــــــــــش عــــــــــــــــــــــــــــدي ب

فــــــــــيــــــــــ�ــــــــــشــــــــــل احــــــــــــــــمــــــــــــــــد نــــــــــــــــهــــــــــــــــار ابـــــــــــــــــــــــــو زيـــــــــــــد
قــــــــــ�ــــــــــشــــــــــي �ــــــــــــشــــــــــــاكــــــــــــر احـــــــــــــــمـــــــــــــــد اجلــــــــبــــــــيــــــــهــــــــي
حمــــــــــمــــــــــد كــــــــــــمــــــــــــال حمــــــــــــمــــــــــــود عـــــــبـــــــدالـــــــلـــــــطـــــــيـــــــف
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�شالم »حممد �شامح« ح�شني الزغول

نور ح�شام حمدان عفانةحممد فرحان عيد ال�شرحان حممد نزار م�شطفى ابراهيم

عبداهلل ا�شماعيل ها�شم احلجاوي

قسم هندسة الميكاترونكس 
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

ادهـــــــــــــــم مــــــــاجــــــــد عــــــلــــــي الـــــزعـــــبـــــي
الء »برهان الدين« »زين الدين« عرفات
العنانبة الــرحــيــم  عبد  احــمــد  حممد 

ب�شام« عارف قطي�شات ا�شامة »حممد 
ا�ــــــــشــــــــراء عـــــــرفـــــــات حمـــــمـــــد ابـــــــــداح
زيــــــد جــــمــــال عـــبـــد الــــفــــتــــاح �ــشــر�ــشــك
الـــقـــادر عامر الـــقـــادر نعيم عــبــد  عــبــد 

ــالــح عــــــدي ابــــراهــــيــــم مــ�ــشــطــفــى �ــش
ــــــيــــــف الـــــتـــــيـــــم عــــــــــــــالء زيــــــــــــــــــاد خــــــل
حمــــ�ــــشــــن حمــــمــــد �ــــشــــالــــح حمــ�ــشــن
املبي�شني عــبــدالــ�ــشــالم  هــيــثــم  حمــمــد 

ابــــو خليفة ا�ــشــمــاعــيــل  �ــشــمــيــح  مـــــرام 
ــــام حمـــــمـــــود احـــــمـــــد �ـــشـــمـــريـــن هــــ�ــــش
ـــــام جـــــــمـــــــال بـــــــازيـــــــان هـــــيـــــثـــــم عـــــ�ـــــش
هــــــيــــــثــــــم وائـــــــــــــــــل احـــــــــمـــــــــد عـــــمـــــرو
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قسم  الهندسة الطبية 

د. ذاكر املومني
 اأ�صتاذ م�صارك / رئي�س الق�صم

د. ب�شام النعامي
اأ�صتاذ م�صاعد

د.لوؤي الزعبي
اأ�صتاذ م�صارك

د. جمال النابل�شي
اأ�صتاذ م�صارك

د.ا�شامة البطاينة
اأ�صتاذ م�صارك

د.�شامر عو�س
اأ�صتاذ م�صاعد

د.عامر ال�شرايرة
اأ�صتاذ م�صاعد

د. حممد العابد
اأ�صتاذ م�صاعد

د. عثمان ال�شمادي
اأ�صتاذ م�صاعد

د. رولى العبدلالت 
اأ�صتاذ م�صاعد

م. اأ�شيلة فريحات
محا�صر متفرغ
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قسم  الهندسة الطبية 

اريج كمال ا�شماعيل الباروكي

الزهراء �شليمان عبدالرزاق ح�شونة

الء عثمان نهار البدارين

بيان عبد الرحمن حممد املبي�شني

هم�شه عبدالغني حممد عاليةفار�س عبد احلليم احمد ابومرخية

ا�شراء علي عقله العمو�س

انوار امني علي البطو�س

الء مذيب ابراهيم الكنانية

دانيه احمد ح�شني الفقية

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

خريجو الف�صل الأول 2014/2013

جـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال عـــــــــــــــلـــــــــــــــي حمـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــود مــــــــ�ــــــــشــــــــفــــــــر
ــــــــــــــــــد حمــــــــــــــــــمــــــــــــــــــود حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد الـــــــــــــــقـــــــــــــــاق خــــــــــــــــــال
�ـــــــشـــــــلـــــــيـــــــمـــــــان عـــــــــــــبـــــــــــــداهلل �ـــــــشـــــــلـــــــيـــــــمـــــــان بــــــانــــــخــــــر
عـــــــــــــــدي حمــــــــمــــــــد عــــــــبــــــــد الـــــــــرحـــــــــمـــــــــن الــــــعــــــطــــــيــــــات
ــــــــــمــــــــــاعــــــــــيــــــــــل الــــــــــــــطــــــــــــــوره فــــــــــــــــــــــرح حمـــــــــــمـــــــــــد ا�ــــــــــش

حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد احـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد حـــــــــــــ�ـــــــــــــشـــــــــــــن الـــــــــــــــكـــــــــــــــوز
ــــــــــــد« حــــــــــــمــــــــــــزة املـــــــــــــــدين مــــــــــــــــــــــــراد »حمــــــــــــمــــــــــــد عــــــــــــي
ـــــــــالـــــــــح ــــــــــعــــــــــب حـــــــــــ�ـــــــــــشـــــــــــن حمــــــــــــــمــــــــــــــد �ـــــــــش مــــــــــ�ــــــــــش
ــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــع عــــــــــبــــــــــد وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــــل
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رند عبد الكرمي يو�شف اخل�شور

مي�شاء طارق ح�شن قا�شم

�شوار خلدون �شالح احلوراين

نهاد مفيد حممد املن�شي

رمي خلدون �شليمان النجداوى

جنوى حممود ح�شني الروابدة

فرح خالد عليان من�شور

نور ع�شمت عبدالرحيم تايه

قسم  الهندسة الطبية 
خريجو الف�صل الأول 2014/2013

ــــــــــــــــــاد ــــــــــــم حمــــــــــــمــــــــــــد دارعــــــــــــــــــي ــــــــــــش ــــــــــــا� ــــــــــــل ب ــــــــــــي ــــــــــــش ا�
لوى ابــــــــــــــــــــــو  �ـــــــــشـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــان  �ـــــــــشـــــــــمـــــــــري  الء 
ــــــد اميــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــ�ـــــــــشـــــــــطـــــــــفـــــــــى درويـــــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــــس عــــــي
بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــان حمــــــــــــــمــــــــــــــد يــــــــــــــو�ــــــــــــــشــــــــــــــف الـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــود
دعــــــــــــــــــــاء »حمــــــــــمــــــــــد جــــــــمــــــــعــــــــه« عــــــــطــــــــا �ـــــــشـــــــواحلـــــــة
دميــــــــــــــــــا عـــــــــبـــــــــد الـــــــــــــــقـــــــــــــــادر احـــــــــــمـــــــــــد الـــــــقـــــــنـــــــا�ـــــــس
ـــــــــدقـــــــــة ــــــــــعــــــــــيــــــــــد �ـــــــــش �ـــــــــــــشـــــــــــــمـــــــــــــاح حمـــــــــــــمـــــــــــــد �ــــــــــش
�ــــــــــــــــــشــــــــــــــــــادن احـــــــــــــــمـــــــــــــــد حمـــــــــــــــمـــــــــــــــود الــــــــــــرحمــــــــــــي
�ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــروق غــــــــــــ�ــــــــــــشــــــــــــان ر�ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاد الـــــــ�ـــــــشـــــــغـــــــري
�ـــــــــــــشـــــــــــــفـــــــــــــاء مـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــد �ـــــــــــــشـــــــــــــعـــــــــــــدي عــــــــــو�ــــــــــس

عـــــــــــــمـــــــــــــار �ـــــــــــشـــــــــــالمـــــــــــة عـــــــــطـــــــــيـــــــــة ابـــــــــــــــــــــو خــــــــرمــــــــة
ـــــــــــــام �ــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــارى عـــــــــــــمـــــــــــــاري ـــــــــــــش ـــــــــــــ� غــــــــــــــــديــــــــــــــــر ب
جمـــــــــــــــــــد عـــــــــــــمـــــــــــــر كــــــــــــــــامــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــــــــو �ـــــــــــشـــــــــــقـــــــــــراء
مـــــــــــــــــــــــرام عــــــــــبــــــــــد املــــــــحــــــــ�ــــــــشــــــــن حــــــــ�ــــــــشــــــــن �ـــــــشـــــــالـــــــح
مـــــــــــــهـــــــــــــا حمـــــــــــــمـــــــــــــد مـــــــــــــو�ـــــــــــــشـــــــــــــى احلــــــــــ�ــــــــــشــــــــــبــــــــــان
نــــــــــــــــــــارميــــــــــــــــــــان حــــــــــ�ــــــــــشــــــــــن احــــــــــــــمــــــــــــــد املــــــــــ�ــــــــــشــــــــــرى
نـــــــــــــــــــــــــــــــــوره حمــــــــــــــمــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــــــواد ابـــــــــــــــــــــــــــو غـــــــيـــــــث
ــــــي ــــــركــــــ�ــــــش ـــــــــــــــورهـــــــــــــــان حمـــــــــــمـــــــــــود فــــــــــــــــــــــــــوؤاد الــــــ�ــــــش ن
هـــــــــبـــــــــه حــــــــ�ــــــــشــــــــن مـــــــ�ـــــــشـــــــطـــــــفـــــــى عـــــــــبـــــــــد الـــــــــــقـــــــــــادر
ــــــــمــــــــان عـــــــثـــــــمـــــــان ــــــــي ــــــــل ــــــــش يـــــــــا�ـــــــــشـــــــــمـــــــــني حـــــــــ�ـــــــــشـــــــــن �
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امل زياد �شامل الوهداين

�شالم فالح هالل امل�شاعيد

حممد خالد عبداحلميد ال ابو عمر

و�شام وليد حممد زعارير

دانا »حممد خري« �شامل اخلري�شات

فاطمة احمد م�شطفى عبداجلواد

هداية علي �شامل �شالحني

ان�س يو�شف ح�شن عبدالكرمي

�شريين مهيوب ح�شن قرعي

مرح جمال حممد ال�شقور

ديانا »جنيب امللقب توفيق« حممود ح�شن

كاميليا نائل بكر اجلعيدي

هناء عبدالكرمي م�شطفى ابو الهيجاء

قسم  الهندسة الطبية 
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

بـــلـــقـــيـــ�ـــس خــــــالــــــد �ــــشــــلــــيــــمــــان الـــــفـــــرايـــــة
ــــــام حمــــــمــــــد الــــــذنــــــيــــــبــــــات ــــــش ــــــ� بــــــــيــــــــان ب
حـــــــــــــــازم يـــــحـــــيـــــى حمــــــمــــــد الـــــــــزويـــــــــري
ـــــــعـــــــرود ال �ـــــشـــــلـــــيـــــمـــــان  يــــــو�ــــــشــــــف  رول 
عـــــبـــــداهلل يـــو�ـــشـــف عـــبـــدالـــرحـــيـــم جـــبـــارة

ــــــد ــــــــو زاي ــــــني جـــــمـــــال احـــــمـــــد اب جمــــــدول
حمـــمـــد عــــمــــاد الــــديــــن ا�ـــشـــمـــاعـــيـــل �ــشــيــف
مــــــــــعــــــــــاذ جــــــــــمــــــــــال حـــــــ�ـــــــشـــــــني خــــــطــــــاب
ـــــــالـــــــح مــــنــــ�ــــشــــي ـــــــى �ـــــــش نـــــــــائـــــــــل مـــــــو�ـــــــش
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ابتهال �شريف �شليم ال�شنيد

دعاء ا�شماعيل حممد حرز اهلل

عبدالرحمن نافع �شليم كفاية

اروى حممد عبد الكرمي الن�شور

�شايل ايوب خمي�س ام�شيح

ماري عيد عواد املوا�س

احمد غازي مو�شى حمدان

روان حممد ح�شني قا�شم

ليلى با�شم م�شطفى الك�شواين

حال ابراهيم عبداهلل ال�شديفات

�شجا اجمد حممود الزيود

جمدولني مو�شى احمد ال�شر�شور

قسم  الهندسة الطبية 
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2014/2013

احـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد حـــــــــــــ�ـــــــــــــشـــــــــــــن حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد نــــــــــ�ــــــــــشــــــــــار
الــــــــــــــبــــــــــــــكــــــــــــــريات حمــــــــــــــمــــــــــــــد  عــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاد  الء 
ـــــــطـــــــفـــــــى ابــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــرب دعـــــــــــــــــــــــــاء حمــــــــــمــــــــــد مـــــــ�ـــــــش
زيــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــروان عــــــــبــــــــد احلــــــــمــــــــيــــــــد الــــــــقــــــــدومــــــــي

ـــــي عـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن بــــــــن تــــــــــــارف بــــــــن رويــــــــــــق الـــــرويـــــل
ــــــــــــــرحــــــــــــــان �ـــــــــشـــــــــامل ــــــــــــــش ــــــــــــــــــداهلل مــــــــــفــــــــــلــــــــــح � عــــــــــــــــــب
عـــــــــيـــــــــ�ـــــــــشـــــــــى ولـــــــــــــــيـــــــــــــــد عـــــــــيـــــــــ�ـــــــــشـــــــــى حـــــــــــــــداديـــــــــــــــن
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دعــــــــــــــاء حمــــــمــــــد احـــــــمـــــــد الــــعــــقــــايــــلــــة
داود عــــــــــبــــــــــد  حـــــــــ�ـــــــــشـــــــــني  ديـــــــــــــنـــــــــــــا 
ــــــر حمــــــمــــــد هــــــــــــالل الــــــــدويــــــــك ــــــا�ــــــش ن

علي حممد ح�شني اللواما

قسم  الهندسة الطبية 
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013
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قسم  هندسة العمارة 

د. �شاهر ربابعــة
 اأ�صتاذ م�صارك

د. �شذى اأبو خفاجة
اأ�صتاذ م�صاعد

د. راما  الرب�شي
اأ�صتاذ م�صاعد / رئي�س الق�صم

د. �شبا عواوده
محا�صر متفرغ 

د. احمد احل�شبان
اأ�صتاذ م�صاعد

م. ف�شائل الرحمن الطموين
مدر�س

م. ربى عوده
محا�صر متفرغ

م.اإ�شراء حممد �شديفات
محا�صر متفرغ 
م. �شناء طعان
محا�صر متفرغ

م. ابت�شام خ�شاونة
محا�صر متفرغ ب
م. رباب حم�شن
محا�صر متفرغ 
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قسم  هندسة العمارة 

اريج با�شم حممد ال�شقر

ايات كفاح م�شطفى عرقاوي

ا�شراء ا�شماعيل عودة ايوب

بيان في�شل فتحي الفاعوري

ا�شراء احمد �شامل منروطي

اميان خالد نهار املعايعة

ا�شراء خالد عبد الكرمي الدبايبة

بيان حممد يو�شف عيدة

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

خريجو الف�صل الأول 2014/2013

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

ابــــــــــــراهــــــــــــيــــــــــــم عـــــــــ�ـــــــــشـــــــــام ابــــــــــــراهــــــــــــيــــــــــــم تـــــــــــادر�ـــــــــــس
احــــــــــمــــــــــد هــــــــ�ــــــــشــــــــام احــــــــــمــــــــــد »الــــــــ�ــــــــشــــــــيــــــــخ خـــــلـــــيـــــل«
تـــــــــــــــــومـــــــــــــــــا حــــــــــــــنــــــــــــــا �ـــــــــشـــــــــيـــــــــلـــــــــ�ـــــــــشـــــــــو زغــــــــــــــلــــــــــــــول
خـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــد حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد حـــــــــــــ�ـــــــــــــشـــــــــــــن مــــــــ�ــــــــشــــــــلــــــــم

زيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــب �ـــــــــــــــشـــــــــــــــبـــــــــــــــاح عـــــــــــــــبـــــــــــــــد عـــــــــــــــبـــــــــــــــداهلل
�ـــــــــشـــــــــفـــــــــا حمـــــــــــمـــــــــــد حـــــــــ�ـــــــــشـــــــــني الـــــــــــــــروا�ـــــــــــــــشـــــــــــــــدة
نـــــــــــــــــــــــــــــداء عــــــــــــ�ــــــــــــشــــــــــــام مــــــــــــو�ــــــــــــشــــــــــــى حـــــــــــــــداديـــــــــــــــن

حمـــــــــــمـــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــادل �ـــــــــشـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــان الــــــــــــــــــــــــــداود
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بيان منر عارف زياد

دعاء �شليمان حممد ابو �شعيليك

رول مروان يو�شف �شاهني

ملياء حممود مو�شى الزواهرة

ت�شيانا عبد الكرمي م�شطفى الددا

رند رزق عبا�س العزة

�شباأ حممد نهار ال�شعوب

مرح مازن احمد ال�شنتري

ت�شنيم حممد علي العوران

دعاء حممد حممود ابراهيم

رميا توفيق قا�شم ال�شيوف

مثنى حممد مو�شى عثمان

حنني عبدال�شالم عثمان عثمان

رند حممود »اجلعافرة احلبا�شنة«

عبري منري �شبحي ال�شباح

مي�شون �شالح �شهوان الغويرى

قسم  هندسة العمارة 
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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هديل امين عو�س التميمينعمة يا�شر م�شطفى عثامنة هبة حممد ابراهيم ابو طاحون

يا�شمني عبد الكرمي �شعبان �شعادةوفيقة �شمريعبدالهادي قابوق

ورود حممود عبد املجيد دغي�س

قسم  هندسة العمارة 
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

الـــــــعـــــــنـــــــود ابـــــــراهـــــــيـــــــم عــــــبــــــد احلــــــمــــــيــــــد ابـــــــــــو طــــالــــب

الــــــــــــــــــــــــــــــني فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوؤاد حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد الــــــــــ�ــــــــــشــــــــــيــــــــــخ

ــــــــــــــــم حمـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــد فــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــه ــــــــــــــــي ــــــــــــــــن ــــــــــــــــش ــــــــــــــــ� ت

حــــــــــــــــــــال حــــــــــــــــامــــــــــــــــد فــــــــــــ�ــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــان الـــــــــــبـــــــــــاكـــــــــــري

حـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــزه حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد عـــــــــــــــلـــــــــــــــي �ـــــــــــــشـــــــــــــومـــــــــــــان

حــــــــــــــــنــــــــــــــــني جـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال حمــــــــــــــــمــــــــــــــــد احلـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــة

خـــــــــــــــالـــــــــــــــد حمــــــــــــمــــــــــــد �ــــــــــــشــــــــــــابــــــــــــر �ــــــــــــشــــــــــــويــــــــــــدان

ــــــــــقــــــــــات ــــــــــــى حمــــــــــــمــــــــــــد عــــــــــري ــــــــــــش ــــــــــــــــــارة مــــــــــــو� �ــــــــــــــــــش

ـــــطـــــيـــــف ــــــف عـــــبـــــدالـــــل ــــــطــــــي ــــــل �ـــــــشـــــــو�ـــــــشـــــــن حمــــــــمــــــــد عــــــبــــــدال

�ــــــــشــــــــيــــــــف الــــــــــــــديــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــزار عــــــــــــــــــوين الــــــــلــــــــبــــــــدي

�ـــــــــــــشـــــــــــــفـــــــــــــاء نـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــم طـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــه الـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــوف

عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــي امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــي بـــــــــــلـــــــــــلـــــــــــو

فـــــــــــــــرا�ـــــــــــــــس حمــــــــــمــــــــــد حمـــــــــــــمـــــــــــــود الـــــــ�ـــــــشـــــــاللـــــــفـــــــة

ــــــــــــــــم خـــــــــطـــــــــاب ــــــــــــــــراهــــــــــــــــي جمــــــــــــــــــد عـــــــــ�ـــــــــشـــــــــمـــــــــت اب

نــــــــــــــــــــــــور فــــــــــــــــــــــــــــــوزي عـــــــــيـــــــــ�ـــــــــشـــــــــى انـــــــــــــــــــــدراو�ـــــــــــــــــــــس

هـــــــــبـــــــــة »حمـــــــــــمـــــــــــد جـــــــــــــمـــــــــــــال« ادريـــــــــــــــ�ـــــــــــــــس بـــــــرهـــــــم
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�شند�س انور ح�شني ح�شني

عالء فواز عثمان منر

اريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج نــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــل حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــالعـــــــــــــــــــــــــــب
ــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــواين فــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــمــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــال
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان
مــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــداحلــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــــس احــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد

قسم  هندسة العمارة 
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول  2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين  2014/2013
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احــــــــــمــــــــــد عــــــــــو�ــــــــــس ا�ـــــــشـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــل الـــــفـــــ�ـــــشـــــفـــــو�ـــــس

انــــــــــــــ�ــــــــــــــس مــــــــ�ــــــــشــــــــطــــــــفــــــــى �ــــــــــــــشــــــــــــــامل هـــــــيـــــــاجـــــــنـــــــة

احــــــــمــــــــد عـــــبـــــدالـــــلـــــطـــــيـــــف عــــــبــــــدالــــــرحــــــمــــــن مـــهـــنـــا

خريجو الماجستير

دبلوم الدراسات العليا

تخ�ص�ص تكنولوجيا الفح�ص الالاإتاليف
خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

تخ�ص�ص تكنولوجيا الفح�ص الالاإتاليف
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

تخ�ص�ص اإدارة ال�صيانة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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الدكتورة  حنان املدلل
عميد الكلية

د. ح�سن العمري
نائب العميد

 د. حممد املطلق
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة
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كلية التمريض
النبذة:

اأن�سئت كلية التمري�ض عام 1998م حيث متنح درجة البكالوريو�ض يف تخ�س�ض التمري�ض بواقع )136 ( �ساعة معتمدة يدر�سها الطالب على 
مدار اأربع �سنوات ودرجة املاج�ستري يف م�ساري متري�ض ال�سرطان ومتري�ض ال�سحة النف�سية والعقلية بواقع )33( �ساعة معتمدة يدر�سها 

الطالب على مدار �سنتني درا�سيتني. 
أهداف كلية التمريض:

• متكني الطلبة من فهم واإدراك اأن التمري�ض فن وعلم.	
• تنمية املهارات املخت�سة التي تتطلبها املعايري املهنية ومدونة اأخالقيات املهنة للطلبة.	
• حتقيق الغايات واملتطلبات للطلبة واأرباب العمل من خالل توفري برامج التاأهيل والتعزيز الوظيفي ومبا ي�سمن املرونة وحرية 	

االختيار.
• تعزيز النهو�ض باملجاالت املعرفية واملهارات التمري�سية.	
• ت�سجيع منو ال�سخ�سية والنمو املهني من خالل تعزيز املهارات التي ت�سهم يف اال�ستقالل الوظيفي.	
• تطوير املمار�سة املبنية على البحوث التطبيقية واملعتمدة على االأدلة والرباهني.	

إنجازات كلية التمريض:
• ح�سلت الكلية على اعتماد تخ�س�ض التمري�ض )برنامج املاج�ستري( من قبل هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل.	
• ح�سلت الكلية على اعتماد تخ�س�ض التمري�ض )برنامج البكالوريو�ض( من قبل هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل.	
• ح�سلت الكلية على املركز االأول على م�ستوى اململكة مب�سروع �سمان اجلودة االأكادميية بالتعاون مع املركز االأمريكي ل�سمان اجلودة 	

االأكادميية للعام اجلامعي )2007/2006(.
• ح�سلت الكلية على املركز االأول على م�ستوى اململكة يف امتحان الكفاءة اجلامعي للعام اجلامعي )2007/2006(.	
• اإعداد �سفحة اإلكرتونية خا�سة بكلية التمري�ض بالتن�سيق مع مركز احلا�سوب لتكون خري مر�سد للطلبة داخل اجلامعة وخارجها  	

.”www.nur.hu.edu.jo“
• طرح اأول م�ساق الكرتوين )مهارات االت�سال( ب�سكل كامل والأول مره يف االأردن.	
• ا�ستحداث وحدة خا�سة باجلودة االأكادميية.	
• عقد اأيام طبية جمانية يف حمافظة الزرقاء.	
• امل�ساركة يف ور�سات ال�سحة النف�سية املقامة يف املركز الوطني لل�سحة النف�سية بالتعاون مع املجل�ض التمري�سي االأردين ومنظمة 	

ال�سحة العاملية.
التطلعات المستقبلية:

• زيادة التفاعل مع املجتمع املحلي من خالل اإقامة االأيام الطبية املجانية وعقد املوؤمترات وور�ض العمل والندوات.	
• العمل على زيادة اأع�ساء هيئة التدري�ض وذلك عن طريق اإيفاد عدد من املر�سحني.	
• طرح تخ�س�سات جديدة يف برنامج الدرا�سات العليا )ماج�ستري العناية احلثيثة، ماج�ستري �سحة املجتمع، ماج�ستري الن�سائية والتوليد(.	
• عمل برنامج االإقامة يف التمري�ض بتخ�س�سني على االأقل.	
• 	 Joanna بالتعاون مع مركز  Evidence-based Nursing Care اإن�ساء مركز فرعي للرعاية التمري�سية املبنية على الرباهني

Briggs Institute يف ا�سرتاليا.
• ال�سعي لزيادة عدد موؤلفات واأبحاث اأع�ساء هيئة التدري�ض.	
• اإن�ساء وحدة للبحوث يف علوم التمري�ض داخل الكلية بحيث ي�ستقطب الدعم املادي للبحوث من اخلارج، كما ميّكن من اإجراء بحوث 	

علمية م�سرتكة مع باحثني عرب واأجانب. 
• اإن�ساء مركز �سحة يخدم املجتمع املحلي وذلك من خالل تقدمي اخلدمات وامل�سورة املتعلقة ب�سحة املراأة واالأ�سرة وال�سحة النف�سية 	

واجل�سدية. 
• اخلطط 	 وحتديث  وتطوير  اإعداد  عند  باآرائهم  واال�ستئنا�ض  اخلا�ض(  والقطاع  العام  )القطاع  العمل  اأ�سحاب  اإ�سراك  على  العمل 

الدرا�سية يف الكلية حتى تتالءم مع متطلبات �سوق العمل والتغرّيات احلا�سلة يف املجتمع.
• العمل على اإيجاد �سراكات مع جامعات عربية واأجنبية مرموقة من اأجل التبادل الثقايف بني الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ض الإثراء 	

خرباتهم وعلومهم خ�سو�ساً اجلامعات ال�سعودية، حيث بداأ هنالك ات�سال مع عمداء كليات التمري�ض يف تلك اجلامعات.
• التدري�سية 	 العملية  تطوير  اأجل  من  واملمر�سات  املمر�سني  ونقابة  االأردين  التمري�سي  كاملجل�ض  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  التعاون 

والنهو�ض بالقطاع التمري�سي مبا يتواءم مع املعايري العاملية.
• التعاون مع مركز العمل االجتماعي لعمل برامج تطوعية خلدمة اجلامعة وطلبتها وخدمة املجتمع املحلي.	
• ة باملمر�سني واملمر�سات.	 العمل على توقيع اتفاقيات مع موؤ�س�سات اأو جامعات داخل االأردن وخارجه من اأجل عقد دورات اأو برامج خا�سّ
• تن�سيط عملية التعليم االإلكرتوين )التعّلم عن بعد( من اأجل عمل دورات تدريبية اأو ا�ست�سارات ملوؤ�س�سات وجامعات عربية واأجنبية 	

يف دول يتعّذر ح�سور اأبنائها لالأردن مثل قطاع غزة، حيث تتوفر البنية التحتية لذلك يف اجلامعة كما يتوفر اأع�ساء هيئة تدري�ض 
متخ�س�سني يف التعلم عن بعد يف الكلية.

• العمل على توحيد اخلطط الدرا�سية لربامج التمري�ض على امل�ستوى الوطني حتى تتالءم مع احتياجات �سوق العمل وتكون ذات 	
خمرجات تعليمية وا�سحة عند جميع اخلريجني يف البلد.

• اآمن، 	 ب�سكل  التمري�سية  العناية  الرابعة بحيث ينّمي طلبة قادرين على تقدمي  ال�سنة  العملي عند طالب  التدريب  تطوير م�ساق 
والعمل على اإيجاد اآلية يتدرب فيها الطالب بعد التخّرج على غرار برامج االإقامة لالأطباء.
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جمل�ض الكلية

االداريون

د. حنان املدلل
د. ح�سن العمري
د. حممد املطلق

د. ع�سام اخلطيب
د. �سناء ابو جلبان
د. �سكينه الزيود

د. منى عبداهلل
العميد ابت�سام حداد

مندوب اخلدمات الطبية امللكية
ال�سيد ايهاب امل�سري
مندوب وزارة ال�سحة

ايهاب امل�سري
اأريج ملكاوي
لينا عّيا�ض

�ساميه احلّماد
فر�سه امل�ساقبه
مرمي احل�سبان

حممد الطحيمر
حممد بطاينة
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كلية التمريض
املدربني ال�سريريني

حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض م�ساعد

    فنّيو املختربات

 م�سرفو املختربات

عبد اهلل اخلوالده
خالد احلوامده

�ساجده عبد اجلبار
م�سعب املنا�سري

اإ�سراء عي�سى
كوثر �سل�ض

نداء ال�سطناوي
طارق �سهاب
�سميه طالل

و�سام عواد
منال �سامي
�سميه ر�سيد
اإلهام زيدان

مي�سون ربابعه
وفاء القدري
اأحالم ذياب

عبد اهلل اأبو خيط
حممد �سياحني

حليمه العّزه
ُعال الفقهاء
اأمل ناجي

غاده ال�سعد
قا�سم امل�ساقبة
هبه القالب

عبري من�سور
حمزه ابو �سمعة

فاطمه فّيـا�ض

حممد عودهمالك الزيود

وفاء عثمان
دميا جرادات

فاتن حمد اهلل

رانيا يو�سف
�سو�سن دراغمه
عا�سم احلمود
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قسم تمريض صحة األم والطفل واألسرة 

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

د. �سناء اأبو جلبان
اأ�شتاذ م�شاعد

د. جميله اأبو ادحيل
اأ�شتاذ م�شارك

د. منال الكلوب
ا�شتاذ م�شاعد
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د. جنمه العطّيات
اأ�شتاذ م�شاعد

قسم تمريض صحة البالغين

د. علي العموري
اأ�شتاذ م�شارك/اجازة بدون راتب

د. زينب ح�سن
اأ�شتاذ م�شارك

د. ع�سام اخل�سيب
رئي�س الق�شم / اأ�شتاذ م�شاعد

د. منى عبـداهلل
اأ�شتاذ م�شاعد
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قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

اأ.د. جمد مرّيان
اأ�شتاذ

د. �ساهر حمايده
اأ�شتاذ م�شارك/اإجازة بدون راتب

د. حنان املدلل
رئي�س الق�شم / اأ�شتاذ م�شارك

د. ح�سن العمري
اأ�شتاذ م�شاعد

د. �سامي الروانده
اأ�شتاذ م�شاعد

د. �سكينة الزيود
اأ�شتاذ م�شاعد

م. مي�سون العتوم 
مدّر�س

د. روال مدلل
محا�شر متفرغ براتب اأ�شتاذ م�شاعد
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احمد حممد احمد اخلوالدة

ا�سراء �سامل فليح الق�ساة

ا�سحار عبدالفتاح عبدالقادر العتوم

ا�سراء حممد م�سطفى الطالب

اريج حممد جميل ابوحلتم

ا�سراء حممد ح�سني االجرب

ا�سراء خمي�ض ح�سن �سواملة

ا�سراء حممود » النجيدين البطو�ض«

تخ�ص�ض علم التمري�ض
خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

خريجو الف�صل االول 2014/2013

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

ابــــــــــــراهــــــــــــيــــــــــــم �ـــــــــــســـــــــــامل �ـــــــــســـــــــاكـــــــــر الــــــــرمــــــــامــــــــنــــــــة
احـــــــــــــمـــــــــــــد �ـــــــــــســـــــــــريـــــــــــف �ــــــــســــــــعــــــــيــــــــد الــــــــقــــــــريــــــــنــــــــي
حـــــــــنـــــــــان بــــــــنــــــــت دغـــــــــ�ـــــــــض بـــــــــــن عــــــمــــــيــــــد الــــــبــــــلــــــوي
عــــــــــــــــمــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزى حـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــني غــــــــــــريــــــــــــز
لـــــــــــــــيـــــــــــــــث يـــــــــــــــا�ـــــــــــــــســـــــــــــــني حمــــــــــــــــــمــــــــــــــــــود الـــــــــــطـــــــــــه

حمـــــــــــــمـــــــــــــد �ـــــــــــــســـــــــــــالـــــــــــــح حـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــن حـــــــــــــمـــــــــــــدان
ــــــــني زغـــــــــــــــول ــــــــس نــــــــــا�ــــــــــســــــــــر عـــــــــبـــــــــداملـــــــــجـــــــــيـــــــــد حــــــــ�
نـــــــــانـــــــــ�ـــــــــســـــــــي عــــــــــلــــــــــي حمــــــــــــمــــــــــــود الـــــــــ�ـــــــــســـــــــوعـــــــــاين
هـــــــــــــدايـــــــــــــة عـــــــــبـــــــــدالـــــــــفـــــــــتـــــــــاح حمـــــــــمـــــــــد حـــــــــمـــــــــدان

ـــــــــيـــــــــان احـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد �ــــــــــــــســــــــــــــامــــــــــــــي حمــــــــــــــمــــــــــــــد عـــــــــل
ا�ـــــــــــــــســـــــــــــــالم هــــــــــــنــــــــــــدي عــــــــيــــــــ�ــــــــســــــــى الـــــــــهـــــــــنـــــــــاديـــــــــة
عــــــــــــــالونــــــــــــــة حــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــن  وا�ــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــف  االء 
ــــــــــــن عــــــــــلــــــــــيــــــــــان ــــــــــــن حمــــــــــــــمــــــــــــــد حــــــــــــ�ــــــــــــس حــــــــــــ�ــــــــــــس

كــــــــــــــفــــــــــــــاح حـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــدان جنـــــــــــــــــي املــــــــ�ــــــــســــــــاقــــــــبــــــــة
ـــــــــــــــــور �ـــــــــــســـــــــــبـــــــــــتـــــــــــي �ـــــــــســـــــــالـــــــــح حمــــــــــــــمــــــــــــــد مـــــــــــــــــن
ال�����������ب�����������ط�����������اط ب���������������������������������دوى  ف�����������ت�����������ح�����������ي  والء 
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ا�سالم ح�سني امراحيل العمري

ا�سيل قا�سم عبداهلل عزوقة

امل عودة عطية الزبون

بيان خالد حممد ابوح�سي�ض

ا�سماء ابراهيم �سليمان ابوح�سني

االء يو�سف احمد م�سطفى

امنة عبداملجيد ا�سماعيل �سالح

بيان حممد ح�سن ابوزلطه

ا�سالم حممد عارف الرحمي

االء مو�سى عبداهلل �سلبي

امل حممد فايز ابوغنيم

بيان حممد توفيق علقم

ا�سماء ظاهر م�سطفى ا�سعد

امر ابراهيم حممود احلديدي

بتول حممد عبداهلل امل�سري

بيان موفق ر�سوان اخلزاعلة

كلية التمريض

تخ�ص�ض علم التمري�ض
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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تقوى احمد عطية �سمارة

دعاء عادل حممد الهباهبة

رزان �سليمان يو�سف داود

روان حممود احمد املنا�سري

حنني ن�سال فريد ال�سطريط

دعاء قا�سم حممد القنانوة

رهام حممد مطلق داود

روال عاهد علي العمو�ض

ثامر فواز حممد ع�سيبات

دعاء عادل حممود �سمور

ر�سيدة ها�سم »حممد م�سعود« حماد

روان هاين حممد الدراو�سة

خالد بن ح�سن بن علي ال�سالمي

ذكريات نوران عبداللطيف املجايل

رواء حممد ح�سن »عطية الوحيدي«

رمي ح�سن »حممد �سعيد« العطيات

كلية التمريض

تخ�ص�ض علم التمري�ض
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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رمي حممود ها�سم االأعرج

�سناء عايد عبداهلل امل�ساقبة

�سريين م�سطفى حممد »دار عمار«

�سفاء احمد يا�سني كناين

�سارة اكرم احمد هديب

�سادي حمدي ابراهيم ابراهيم

�سعب حامت خليل احل�سنات

�سهيب حممد خري عمر ابوالذهب

زيد جمال ابراهيم العكرماوي

�سيما عايد رجب الرفاتي

�سابرين ح�سن احمد ال�سالمني

�سفاء عبدالعزيز �سالمة العوابدة

�سناء زياد �سحادة ال�سمادي

�سذى ف�سل خليل ع�سا

�سفاء ابراهيم عبدالفتاح حمي�سن

عامر علي حممد اخلراب�سة

كلية التمريض

تخ�ص�ض علم التمري�ض
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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عبد املجيد فوزان حممد ابو�سهاب

علي يحيى علي جابر

غزر حمود �سالمة الب�سر

فرح حممود »ح�سني �سالح« ابوندا

عبدالرحمن عو�ض علي اجليزاوي

عمار مو�سى ذيب عمار

فرا�ض عماد قا�سم قا�سم

في�سل �سايل علي اخلزاعلة

عبدالرحمن رم�سان حممود �سالمة

علياء ح�سني عبدالرحمن الوريكات

فاطمة داود خليل ابوحمميد

فريدة ح�سني حممد الزعبي

عبري ماهر حممود الطراد

غروب ح�سن حممد العمري

فرح خالد عبدالرحمن حرزاهلل

لبنى عدنان عطا حمودة

كلية التمريض

تخ�ص�ض علم التمري�ض
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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ليث �سعيد حممد العايدي

حممد احمد طعمة الغزو

حممود داود �سليمان ال�سبلي

معاذ حممود ابراهيم اعلية

لينا حممود حممد جرادات

حممد عامر حممد الكيالين

مرام »حممد خري« �سالح ابو�سقري

ملك خالد عبدالفتاح ال�سيد

لينا زياد حممود معادلة

حممد حمد �سليمان الدعجة

حممود وليد حممود ال�سيناوي

مالك �سالح علي دغ�ض

ليندا يون�ض نايف ناجي

حممد حممود علي جودة

مرام حممد جنيب مرا�سدة

منى فار�ض عبدالرحمن خرو�سة

كلية التمريض

تخ�ص�ض علم التمري�ض
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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نادية خالد عبداللطيف نا�سري

نور عرفات ا�سماعيل �سالمة

هبة حممد كامل بلوط

و�سن عيد �سليمان ال�سراري

ن�سر نوري زاهي املنا�سري

نيفني علي �سالح يو�سف

هديل حممد �سالح ابورمان

يا�سمني خالد احمد الراعي

نداء �سعدالدين �ساكر �سالح

نيبال نواف عبد ابوريا�ض

هديل غالب يو�سف اخلطيب

والء خالد ح�سن مهريات

نور �سالح حممد الزواهرة

هبة انور لطفي املا�سي

هال مفيد عبدالرزاق ا�سعد

يقني يو�سف ح�سني النمراوي

كلية التمريض

تخ�ص�ض علم التمري�ض
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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الق�سام رائد حممد �سلمانا�سامة حممد احمد ابوطه ا�سرف حممد عبداهلل ابوعلي

كلية التمريض

تخ�ص�ض علم التمري�ض
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي االول 2014/2013

ـــــــــــام حمـــــــــــمـــــــــــد الــــــــــــــزغــــــــــــــول احـــــــــــــــــــــــــــالم عـــــــــــ�ـــــــــــس
ــــرية ــــقــــ�ــــس ا�ــــــــســــــــرار عـــــبـــــدالـــــ�ـــــســـــالم نــــعــــيــــم ابــــوالــــت
ـــــــــــــادق ابــــــــوحــــــــمــــــــيــــــــدة ـــــــــــــالم حــــــــ�ــــــــســــــــن �ـــــــــــــس ا�ـــــــــــــس
ـــــــعـــــــال ـــــــدال ــــــد عـــــــب ــــــعــــــي ــــــس ــــــــــــالم عــــــــــــبــــــــــــداهلل � ا�ــــــــــــس
ا�ـــــــــــــــــســـــــــــــــــالم حمــــــــــــمــــــــــــد حمـــــــــــــــمـــــــــــــــود املــــــــ�ــــــــســــــــط
اكـــــــــــــــــــــــــــــرام عــــــــــلــــــــــي احــــــــــــمــــــــــــد اخلـــــــ�ـــــــســـــــا�ـــــــســـــــنـــــــة
اميــــــــــــــــــــــــــــــان خــــــــــــلــــــــــــف �ــــــــــــســــــــــــالــــــــــــح الـــــــــــــــزيـــــــــــــــود
ــــخــــيــــرب الـــــر�ـــــســـــيـــــدي بـــــــــــدر بــــــــن مــــــو�ــــــســــــى بــــــــن �ــــس
ــــــــات ــــــــي ــــــــعــــــــب ال �ـــــــــســـــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــان  داود  ـــــــــــــــــــــدر  ب
ــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــلـــــــــــــــي احـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد خــــــــلــــــــيــــــــل ــــــــــــــــــــــي دال
دانـــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــان حمــــــــــــمــــــــــــد الــــــــــوحــــــــــ�ــــــــــض
ـــــــــان ـــــــــس دعـــــــــــــــــــــــــــــــــاء جـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال حمــــــــــــــمــــــــــــــد حـــــــــ�
ـــــــــوخـــــــــرمـــــــــة دعــــــــــــــــــــــاء �ــــــــســــــــلــــــــيــــــــمــــــــان �ـــــــــــســـــــــــامل اب
دعـــــــــــــــــــــاء لـــــــطـــــــفـــــــي عــــــــبــــــــداحلــــــــمــــــــيــــــــد حـــــــــمـــــــــدان

نــــــــاجــــــــي عـــــــــبـــــــــدالـــــــــغـــــــــنـــــــــي  �ــــــــــســــــــــامــــــــــي  رزان 
ـــــحـــــر عـــــبـــــدالـــــ�ـــــســـــمـــــيـــــع عــــــــبــــــــدالــــــــهــــــــادي مـــطـــر �ـــــس
ــــيــــدي �ـــــســـــعـــــود بـــــــن مـــــو�ـــــســـــى بـــــــن �ــــســــخــــيــــرب الــــر�ــــس
�ـــــــــــســـــــــــفـــــــــــاء حمـــــــــــمـــــــــــد احـــــــــــــمـــــــــــــد الـــــــــــفـــــــــــرهـــــــــــود
ـــب ـــ�ـــس عــــيــــ�ــــســــى »حمــــــمــــــد عــــــبــــــدالــــــرحــــــيــــــم« يـــــعـــــقـــــوب املـــحـــت
وردة ابـــــــــــــــــــو  يــــــــــو�ــــــــــســــــــــف  ــــــــطــــــــفــــــــي  ل فــــــــــــــــــــــــرات 
لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــى فــــــــــــــــالــــــــــــــــح احــــــــــــــــمــــــــــــــــد الــــــــــــــــبــــــــــــــــدور
لــــــيــــــنــــــا عــــــــبــــــــدالــــــــفــــــــتــــــــاح تــــــــوفــــــــيــــــــق الــــــكــــــيــــــالين
مـــــــــــــهـــــــــــــا فـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــي حمـــــــــــــمـــــــــــــد عـــــــــــو�ـــــــــــســـــــــــات
ــــــــريــــــــن كـــــــــــمـــــــــــال مــــــــطــــــــيــــــــع ابـــــــو�ـــــــســـــــلـــــــيـــــــم نــــــــ�ــــــــس
هـــــــــــبـــــــــــه حمـــــــــــمـــــــــــد حــــــــــــــــمــــــــــــــــداهلل ابــــــــــــــــورمــــــــــــــــان
الــــــــقــــــــيــــــــ�ــــــــســــــــي عـــــــــــــمـــــــــــــر  حمـــــــــــــمـــــــــــــد  ورود 
يــــــــا�ــــــــســــــــمــــــــني يـــــــــعـــــــــقـــــــــوب احـــــــــــمـــــــــــد �ــــــســــــلــــــيــــــمــــــان
يـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــرا جـــــــــــــا�ـــــــــــــســـــــــــــر عـــــــــــــلـــــــــــــي عـــــــــــــبـــــــــــــداهلل

هـــــــــــــــيـــــــــــــــام تـــــــــيـــــــــ�ـــــــــســـــــــري عــــــــــطــــــــــيــــــــــه حــــــــــــمــــــــــــدانتــــــــغــــــــريــــــــد عــــــــــــرفــــــــــــات مــــــ�ــــــســــــطــــــفــــــى ادكــــــــــيــــــــــدك
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م�سعب احمد �سليم �سليهمرامي يو�سف عبد الرحمن عدوان رنا نايف �سالح النعامي

كلية التمريض

تخ�ص�ض علم التمري�ض
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

ــــــنــــــيــــــم تـــــــــوفـــــــــيـــــــــق �ـــــــــــســـــــــــالح ابـــــــــــــــــو فـــــــــــــرده عــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــاويتــــــ�ــــــس
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خريجو الماجستير

تخ�ص�ض علم التمري�ض
خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

تخ�ص�ض علم التمري�ض
خريجو الف�صل ال�صيفي االول 2014/2013

تخ�ص�ض علم التمري�ض
خريجو الف�صل االول 2014/2013

تخ�ص�ض علم التمري�ض
املتوقع تخرجهم يف الف�صل الثاين 2014/2013

ابــــــــــــــراهــــــــــــــيــــــــــــــم عــــــــــلــــــــــي عـــــــــقـــــــــيـــــــــل مـــــــــهـــــــــيـــــــــدات
احــــــــــ�ــــــــــســــــــــان �ـــــــــســـــــــالـــــــــح حمـــــــــمـــــــــد الـــــــــعـــــــــبـــــــــداهلل
ــــــل ــــــمــــــاعــــــي ــــــس ــــــــــامــــــــــة فـــــــــــــــــــــواز عـــــــــــــبـــــــــــــداهلل ا� ا�ــــــــــس
الـــــــــــر�ـــــــــــســـــــــــايـــــــــــدة مـــــــــغـــــــــيـــــــــث  احـــــــــــــمـــــــــــــد  االء 
الــــــنــــــا�ــــــســــــر حمــــــــمــــــــد  الـــــــــــديـــــــــــن  ـــــــــالح  �ـــــــــس االء 
امــــــــــــــــــال فـــــــــــــــرج عــــــــبــــــــدالــــــــرحــــــــمــــــــن الـــــــــــرميـــــــــــاوي
امــــــــــــــــاين عـــــــلـــــــي عـــــــبـــــــد احلـــــــمـــــــيـــــــد ابـــــــو�ـــــــســـــــحـــــــادة
ــــــــــو �ــــســــامل امـــــــنـــــــة مــــ�ــــســــطــــفــــى عـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن اب
ـــــــــض احــــــــــمــــــــــد حمــــــــــمــــــــــود الــــــ�ــــــســــــمــــــامــــــعــــــة ـــــــــا� ـــــــــن اي
ـــــــــن بـــــــــــدرجنـــــــــــا ـــــــــــــــــــــالل �ـــــــــســـــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــان حـــــــــ�ـــــــــس ب
بـــــــــــــيـــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــوزي ادريــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــض ابــــــــــــــــــــو جـــــبـــــل
جــــــــــــــــــــــــــــــواد غـــــــــــــــالـــــــــــــــب �ـــــــــســـــــــعـــــــــيـــــــــد عــــــــبــــــــيــــــــدي
ــــــــــــــــد �ـــــــــــســـــــــــلـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــان بـــــــــــــدر ــــــــــــــــي ــــــــــــــــد ول خــــــــــــــــال

ــــــــة ـــــــــى الــــــــنــــــــوافــــــــل خــــــــــــــلــــــــــــــدون عـــــــــــايـــــــــــد مـــــــــو�ـــــــــس
خـــــــــــــرييـــــــــــــة حمـــــــــــــمـــــــــــــود حمــــــــــمــــــــــد الـــــــــكـــــــــيـــــــــالين
ـــــــــــــراهـــــــــــــيـــــــــــــم ربــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــوين حمـــــــــــــمـــــــــــــد اب
رقـــــــــــيـــــــــــة احـــــــــــمـــــــــــد عـــــــــبـــــــــد ربـــــــــــــــــه الــــــــقــــــــطــــــــاونــــــــة
�ـــــــــــســـــــــــالـــــــــــح حمــــــــــــــمــــــــــــــود عــــــــــــــو�ــــــــــــــض مــــــــيــــــــا�ــــــــض
ـــــــــاوي ـــــــــت ـــــــــس ـــــــــ� ــــــــــــان ب ــــــــــــي ــــــــــــي عــــــــــــل ــــــــــا عــــــــــــل ــــــــــب �ــــــــــس
عــــــــبــــــــدالــــــــرحــــــــمــــــــن عــــــــلــــــــي احـــــــــمـــــــــد ابـــــــــــــــو يــــقــــني
عــــــــبــــــــدالــــــــقــــــــادر حمــــــــمــــــــود عــــــــبــــــــدالــــــــقــــــــادر تــــيــــم
ـــــــــالـــــــــح عــــــــــــــبــــــــــــــداهلل الـــــــبـــــــطـــــــو�ـــــــض حمـــــــــمـــــــــد �ـــــــــس
حمــــــــــــــمــــــــــــــد حمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــود حمــــــــــــــمــــــــــــــد ظــــــــــاهــــــــــر
حمــــــــــمــــــــــد مــــــــــو�ــــــــــســــــــــى حمــــــــــمــــــــــد الــــــقــــــيــــــ�ــــــســــــيــــــة
مـــــلـــــك حمـــــــي الـــــــديـــــــن »حمــــــمــــــد ر�ـــــــســـــــا« �ــــســــعــــدون
هــــــــــنــــــــــيــــــــــة حمــــــــــــمــــــــــــد حــــــــــكــــــــــمــــــــــت الــــــــــنــــــــــبــــــــــايل

احــــمــــد مــــاهــــر ابـــــراهـــــيـــــم الـــ�ـــســـايـــح
امــــــــــــاين احــــــمــــــد فــــــــــــارع جــــــــــــرادات
اميــــــــان �ــــســــامل حمـــ�ـــســـن الــــعــــوابــــدة
حـــذيـــفـــة ابــــراهــــيــــم حمـــمـــد خــريــ�ــض
حــــ�ــــســــان راتـــــــــب احـــــمـــــد الـــــرتعـــــاين
حــ�ــســن حمـــمـــود حــ�ــســن عــبــد اجلــبــار
ــــطــــاح حـــــ�ـــــســـــني احـــــــمـــــــد حـــــ�ـــــســـــني ب
خــــالــــد �ــســلــيــمــان يـــو�ـــســـف اخلــطــيــب
رامـــــــي حمـــمـــد مـــ�ـــســـلـــم عـــبـــدالـــديـــن
رولــــــــــة فـــــريـــــد �ـــســـلـــيـــمـــان عــــالريــــة

�ــــســــذى بـــ�ـــســـري حمــــمــــد الـــدبـــابـــ�ـــســـة
�ــــســــالــــح حمــــمــــد �ــــســــالــــح احلــــيــــاري
عــــــبــــــداهلل فـــــالـــــح احـــــمـــــد ابـــوخـــيـــط
عــــمــــر طـــــاهـــــر حمـــــمـــــود الــــكــــاللــــدة
النــــــا عــــبــــداهلل �ـــســـلـــيـــمـــان الــبــطــو�ــض
حمــــمــــد احـــــمـــــد حمـــــمـــــود املــــو�ــــســــى
حمـــمـــد بـــــرهـــــان حمـــمـــد الـــكـــيـــالين
حمـــــمـــــد خــــــالــــــد حمــــــمــــــود الـــ�ـــســـيـــخ
حمـــمـــد �ـــســـلـــيـــمـــان احــــمــــد مـــلـــكـــاوي
حمــــمــــد طـــــــالل حمــــمــــد الــــبــــطــــران

حمـــــمـــــد غـــــ�ـــــســـــان حــــلــــمــــي تـــفـــاحـــة
حمــــــمــــــد فــــــــــــــــوؤاد حمــــــمــــــد عـــيـــ�ـــســـى
مــــــــــــــــراد احــــــــمــــــــد خــــــلــــــيــــــل احـــــمـــــد
مـــعـــتـــز عـــــرفـــــات حمــــمــــد الــتــمــيــمــي
ــــــو الـــفـــول مـــفـــيـــد حمـــمـــد احــــمــــد اب
مــــــــــــنــــــــــــى »حمــــــــــــــمــــــــــــــد �ــــــــســــــــالــــــــح 
ــــاين ــــس ــــ� ــــي ــــس ــــ� »بـــــــــهـــــــــاء الـــــــــديـــــــــن ال
نــــــــــــــــزار احــــــــمــــــــد �ـــــســـــلـــــيـــــم �ــــســــلــــيــــم
نــ�ــســريــن �ـــســـالـــح احـــمـــد الـــنـــجـــدواي
قنعري م�سطفى  عبدالكرمي  يو�سف 

فــــــــــاطــــــــــمــــــــــة ذيـــــــــــــــــــــــــاب الــــــــــعــــــــــبــــــــــد الــــــــ�ــــــــســــــــعــــــــود
فـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــور انـــــــــــــــــــــــــــــــور فـــــــــــــــــــــــــــــــارع الـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــرع

ــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــادل خـــــــ�ـــــــســـــــر حمـــــــــــــمـــــــــــــد فــــــــــيــــــــــ�ــــــــــس

يـــــــــــــــــزن ظـــــــــــاهـــــــــــر عــــــــبــــــــداجلــــــــلــــــــيــــــــل املـــــــــــــرايـــــــــــــاتغـــــــــــــــــــامن ابـــــــــــــراهـــــــــــــيـــــــــــــم حمــــــــــــمــــــــــــود غــــــــــوامنــــــــــة
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كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
النبذة:

اأن�صئت الكلية عام 1998 وت�صم الأق�صام التالية:
ق�صم الإدارة والتدريب الريا�صي.

ق�صم التاأهيل الريا�صي.
ق�صم الرتبية البدنية وعلوم الريا�صة.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
متنح الكلية درجة البكالوريو�س بعد اأن يجتاز الطالب )132( �صاعة معتمدة بنجاح على الأقل يف تخ�ص�صي الإدارة والتدريب 

الريا�صي، والتاأهيل الريا�صي، و)132( �صاعة معتمدة يف تخ�ص�س الرتبية البدنية وعلوم الريا�صة.

شروط القبول في الكلية:
اإ�ضافة اإلى ال�ضروط العامة املطلوبة لاللتحاق باجلامعة الها�ضمية ي�ضرتط للقبول يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�ضة 

اجتياز الفح�ص الطبي واختبارات اللياقة البدنية والقابلية احلركية.

أهداف الكلية:
تهدف الكلية اإلى حتقيق الآتي:

• اإعداد معلمي الرتبية الريا�ضية للعمل يف مراحل التعليم املختلفة.	
• اإعداد الكوادر املوؤهلة للعمل يف جمال التدريب الريا�ضي.	
• اإعداد الكوادر املوؤهلة للعمل يف جمالت الإدارة والإ�ضراف والرتويح.	
• اإعداد الكوادر املوؤهلة للعمل يف جمال التاأهيل الريا�ضي وال�ضحي.	
• اإجراء البحوث والدرا�ضات العلمية يف خمتلف جمالت الرتبية الريا�ضية.	
• تقدمي امل�ضورة العلمية للهيئات احلكومية والأهلية العاملة يف جمالت الرتبية الريا�ضية.	
• التعاون مع الهيئات واملوؤ�ض�ضات العلمية والريا�ضية العربية والدولية يف درا�ضة الق�ضايا الريا�ضية.	
• تطوير الربامج واملناهج الدرا�ضية لتتوافق مع اأحدث امل�ضتجدات واملعارف العلمية والتكنولوجية يف العامل.	
• الإداري 	 ببعديها  املحلي  املجتمع  يف  الريا�ضية  املوؤ�ض�ضات  كوادر  وتطوير  تنمية  يف  وامل�ضاهمة  املجتمع  خدمة  يف  الإ�ضهام 

والفني.

مرافق الكلية ومختبراتها:
امليكانيكا  خمترب  البدين،  الن�ضاط  ف�ضيولوجيا  خمترب  مثل:  العلمية  واملختربات  واملرافق  املن�ضاآت  من  العديد  الكلية  ت�ضم 

احليوية، �ضالة ريا�ضية متعددة الأغرا�ص، �ضالة جمباز، �ضالة تدريب بالأثقال، مركز اجلهد البدين.

الكادر األكاديمي واإلداري:
بلغ عدد اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية يف الكلية )20( ع�ضواً من خمتلف الرتب الأكادميية وبلغ عدد اأع�ضاء الهيئة الإدارية يف الكلية 

)18( ع�ضواً خالل العام الدرا�ضي 2014/2013.
مت نقل املهند�ص وليد حماد من ق�ضم الفيزياء/كلية العلوم ليعمل يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�ضة مب�ضماه وظيفي 

خمترب”. “فني 

طلبة الكلية:
بلغ عدد طلبة الكلية )1200( طالباً وطالبة خالل العام الدرا�ضي 2014/2013 موزعني على اأق�ضام الكلية املختلفة.

مت ا�ضتحداث م�ضارين يف ق�ضم الإدارة والتدريب الريا�ضي )للطلبة( بحيث يكون هناك:
امل�ضار الأول: التدريب الريا�ضي.
امل�ضار الثاين: الإدارة الريا�ضية.

دور الكلية في خدمة المجتمع المحلي:
مت البدء مبكراً بالت�ضال باملجتمع املحلي والتعاون معه على �ضعيد ت�ضهيل مهمة التدريب واإقامة املباريات لهم �ضمن مرافق 
وعقد  والبحوث  الدرا�ضات  واإجراء  العلمية،  امل�ضورة  وتقدمي  والتاأهيلية،  التدريبية  الدورات  عقد  وكذلك  والكلية،  اجلامعة 
من  العديد  يف  املحا�ضرات  واإعطاء  وال�ضت�ضارات  اخلدمات  وتقدمي  الريا�ضية،  بالق�ضايا  املرتبطة  البحث  وحلقات  الندوات، 

الحتادات الريا�ضية داخل اململكة وخارجها.
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كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جمل�س الكلية

الداريون

م�ضريف/فنيوا املختربات

د. ماهر الكيالين
د. ح�صن اخلالدي
د. اأمان خ�صاونة

د. معاذ بطاينة
د. ابراهيم بني �صالمة

د. عاكف طيفور 

د. علي النواي�صة
جمدولني بلعاوي

جمدولني بلعاوي
رحاب اخو ر�ضيده

نور زواهره 
ليلى عبد القادر

رواء عوي�ص
رانيا حتامله

غ�ضون الوزين
زيد الزواهرة

جميلة حراح�صة
حممد امل�ضاقبة
عمر الدلبيح

خ�صر ابو مبارك

فهمي من�ضور م. وليد حماد

عماد �صرداح
مدرب ريا�ضي 

هيا قطامي
مدرب ريا�ضي 

عبد املنعم اأبو طبنجة
م�صرف ريا�صي
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قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

د. عاكف طيفور
 ق.اأ. رئي�س ق�ضم / محا�ضر متفرغ
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قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

د. زياد الطحاينة
اأ�ضتاذ م�ضارك

د. ح�صن اخلالدي
رئي�س الق�ضم / اأ�ضتاذ م�ضاعد

د. اإبراهيم بني �صالمة
اأ�ضتاذ م�ضارك

د. عبدالبا�صط ال�صرمان
اأ�ضتاذ م�ضارك

د. حممود احلليق 
اأ�ضتاذ م�ضاعد

د. اأمان خ�صاونة 
اأ�ضتاذ م�ضارك 

د. حممود حتاملة
اأ�ضتاذ م�ضاعد

د.. ابراهيم حراف�ضة
محا�ضر متفرغ
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قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

م. اأمل احلمد
محا�ضر متفرغ

م. اأ�ضماء اأبو عري�ضة
محا�ضر متفرغ

خليل القوا�صمة
محا�ضر متفرغ

د. غازي الكيالين
مدر�س

م. عمر الكيالين
مدر�س
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قسم التأهيل الرياضي

د. ماهر الكيالين
اأ�ضتاذ م�ضارك

د. علي النواي�صة
رئي�س الق�ضم/اأ�ضتاذ م�ضاعد

د. عمر هنداوي
اأ�ضتاذ م�ضارك /اجازة بدون راتب

د. معاذ بطاينة
اأ�ضتاذ م�ضاعد

د. موؤيد وح�صة
اأ�ضتاذ م�ضاعد

م. ثائر املنا�ضري
محا�ضر متفرغ 

د. معني عودات
اأ�ضتاذ م�ضاعد

د. عاكف طيفور
محا�ضر متفرغ
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قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

معت�ضم ع�ضام ن�ضيب الربيحيعمر ب�صام حممد علي

مراد حممود حممد ال�ضو�ص�ضكينة فريد علي جرار

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

خريجو الف�صل االول 2014/2013

اح�����م�����د حم����م����د ع����ل����ي ال�����زي�����دان�����ني
اح�����م�����د ه�������اين ع����ب����د امل����ج����ي����د ح���م���اد
ام�������ن�������ه حم�����م�����د حم�������م�������ود خ����ط����اب
امي����ان ان����ور »���ض��ال��ح ن��ع��م��ان« ال��ن��ج��ار
ب��������������راءه رج���������ب حم�����م�����د ال�����دب�����اك�����ه
امل���ه���ب���ا����ص خ�����ال�����د  اهلل  ع����ب����د  خ�����ال�����د 

خ�������ل�������دون ع�����ي�����د ح������ج������اج خ������وال������دة
دع����������������اء ج��������م��������ال حم�������م�������د ع�����ام�����ر
راف�����������ع ذي�����������اب حم�����م�����د احل����ن����اح����ن����ه
ت������رع������اين ع����ي���������ض����ى  ه�����������اين  روان 
م����ال����ك حم���م���د ����ض���ع���ي���د اب������و ���ض��ل��ع��وم
حم����م����د ج�����م�����ال ح���������ض����ن اب��������و ال������رز

حم�����م�����د م���������ض����ط����ف����ى ح���������ض����ن ع���ل���ي
م�������������رمي ح�������م�������د ط�������ل�������ب ال��������زب��������ون
م�ضيمي ح�ضني  ال��ك��رمي  ع��ب��د  م��ه��دي 
ن�����اي�����ف ث��������اين ح�����م�����دي ال���������ض����رف����ات

اب���راه���ي���م ج��م��ي��ل اب���راه���ي���م اب�����و ن���اب
اح�������م�������د ل��������������وؤي ��������ض�������ع�������ادة �������ض������وان
اح�����م�����د حم����م����د ح���������ض����ني ال���ق���ا����ض���ي
اح������م������د حم�����م�����د ع��������ي��������ادة ال������زي������ود
ا�����ض����ام����ة زه�������ري ح������م������دان ال���ق�������ض���اة
ت�����ض��ن��ي��م ع���م���ر اح����م����د »اغ�������ا ك���ر����ص«
ح����م����زة ج����م����ال حم���م���د ال��ق��ط��ي�����ض��ات

ح������ن������ني م������������������روان ح�����������ض�����ن ف���ل���ف���ل
زي����������د ي�����ا������ض�����ني ع������������زات ال�����ع�����وي�����وي
������ض�����ن�����اء ������ض�����الم�����ة ح���������ض����ن م�������ض���ل���ح
�����ض����و�����ض����ن م����و�����ض����ى ع���ق���ل���ة ال���زع���ب���ي
��������ض�������ف�������ا ل�������������������زاب ج�������ل�������ي�������ل ف����ه����ي����د
ع�����ب�����داهلل رب�����ح�����ي حم����م����د رم�������ض���ان
ع�����ب�����ري ع�����������ودة خ�����������رياهلل ����ض���ي���اح���ني

ف�����اط�����م�����ة م������اج������د م�����و������ض�����ى ����ض���ال���ح
جم��اه��د ري���ا����ص حم��م��ود ع��ب��دال��ق��ادر
حم���م���د م���ن�������ض���ور ع���ب���د ال���ن���وا����ض���رة
حم������م������ود �����ض����ه����ي����ل خ���������ض����ر احل����ل����و
م���ن���ى م���ن�������ض���ور ع�����ب�����داهلل ال���زط���ي���م���ة
ن������������داء ع������������ادل اب�������راه�������ي�������م ن����ا�����ض����ر
ه���دي���ل ح��ك��م��ت ع����ب����داهلل اب�����و خ��اط��ر
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احمد عمر خليل ابو دية

انغام حممد ح�صن احلمد

ر�ضا ريا�ص �ضامل نظامي

�ضناء حممد علي ال�ضامي

احلارث احمد حافظ زيود

دانيا عادل ح�ضني ارميلي

رمي ا�ضماعيل احمد بكر

عبداهلل حممد مو�ضى من�ضور

ا�ضراق حمدان احمد ابو عنزة

او�ص مو�ضى حممد النوافلة

رقية عبد البارى الزواهرة

عبد اهلل حممد ع�ضام دروزة

ان�س ه�صام حممود اخلطيب

دعاء يا�ضر كنعان كنعان

�ضجى مو�ضى ابو الرب

عبري حممد مر�ضد عثمان

قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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عال عدنان حممد ا�صتيتة

ماجد حممد عطا اهلل الزواهرة

ليث زياد �ضليم العيا�ضرة

حممد يو�صف ح�صن خ�صر

فاطمة حمد �ضالح الغويري

جمد خالد مو�ضى جربان

يزيد رزق »حممد حمي الدين« ابو غلو�صهبة رم�ضان حممد امل�ضرى هيا حممد عاطف الطحاينة

ماجد حممد احمد طعمة

نداء عبد الرحمن عمرو

قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

ت�������ه�������اين ع��������دن��������ان اح�������م�������د ج����م����ال
ذي�������ب اهلل  ع�������ب�������د  حم�������م�������د  رب�������������ى 
امل����ح����م����د حم������م������د  ي�����ح�����ي�����ى  روان 
�����ض����ه����ري ع������اي������د اف�����ه�����ي�����د امل�����راع�����ب�����ة
�����ض����دام م������داهلل م��ن�����ض��ور ال��ق��ب��ي��الت
امل�����ض��اق��ب��ة ع���ق���ي���ل  دخ������ل اهلل  ط�������ارق 
عبد الرحمن جمعة عبد الرحمن الن�ضا�ص

عبداهلل »حممد خري« ح�ضني الطعاين
ع���������ل���������ي ع���������م���������ر ع���������ل���������ي زق�����������������زوق
ف�����������������رح ع���������ي���������د ط�����������اه�����������ر خ�����ل�����ي�����ل
غويري م�ضعان  ع��ب��دال��ك��رمي  حممد 
ال��رواح��ن��ة ع��ط��ا  عبداللطيف  حم��م��د 
حم����م����د ك����ام����ل حم��������ارب ال����ع����واي����دة
حم�����م�����د ي�����ا������ض�����ر ي�����و������ض�����ف دوح��������ل

م�����ض��ط��ف��ى ا���ض��م��اع��ي��ل حم��م��د ع��الن
م���ع���ن �����ض����امل احم�����ام�����ود ال����وري����ك����ات
ح�ضن دار  عبدالرحيم  ح�ضام  نا�ضر 
ن����������داء ف������رح������ان ن����������ادي ال���������ض����رح����ان
ن������ه������اد م����ن����ي����ف م����ف����ل����ح ال�����ب�����داري�����ن
ه���ا����ض���م ا�����ض����ام����ة �����ض����ربي احل�������ض���ون
ي�����زن ع���ب���د احل���ك���ي���م ع���ث���م���ان م�����ض��ل��ط
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اميان حممود حممد ربابعة

م�ضعب حممد علي الزغول

يا�ضمني فوزى حممد اجلعفري

�ضاجدة مو�ضى علي امل�ضاقبة

هال عمر احمد ال�صمور

دانا فتحي احلاج نا�ضر

نان�ضي موفق عبد الرحمن ابو �ضمعة

�ضالم عبد الرحمن حممد ابو ا�ضفري

وفاء �ضابر هالل احللو

قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

خريجو الف�صل ال�صيفي االول 2014/2013

اح����������م����������د ع��������ل��������ي �����������ض����������امل ع����ت����م����ة
ال��غ��وي��ري��ني ع���ل���ي  ع��ب��داحل��ل��ي��م  الء 
ان�����������ص رم���������ض����ان ر�����ض����م����ي ال�����دوي�����ك
ج��ا���ض��م ه��ي��ث��م ع��ب��دال��ع��زي��ز ط��ع��ام��ن��ة
ال�����ع�����ودات ع��������ودة اهلل  ب�������ض���ام  ري�����ن�����اد 

زي�������ن�������ة ح�����������ض�����ن ح�����������ض�����ن ازم�����ق�����ن�����ا
ط�����������ارق اح������م������د ح���������ض����ن ال����ع����ن����ان����زة
ال�����زي�����ود ع����������واد  ن����ا�����ض����ر  اهلل  ع����ب����د 
ع�����م�����ر م�������ض���ط���ف���ى ن�����ا������ض�����ر ال���ع���م���ر
اب����و �ضلهوب ���ض��ل��م��ان  ف���ار����ص ح���م���دان 

ك���رم���ل ق���ا����ض���م اب���راه���ي���م اب�����و ن��ا���ض��ر
ل�����ي�����ث حم�����م�����د اح�������م�������د امل�����خ�����اري�����ز
حم�������م�������د ع�������م�������ر ����������ض���������امل ��������ض�������اور
مم��������دوح خ���ل���ف ح�������ض���ن ال���ط���واف�������ض���ة
ن��ب��ي��ل ج����وزي����ف ���ض��ل��ي��ب��ا اب�����و غ���زال���ة
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ا�ضيل ابراهيم ها�ضم احلطاب

فاتن طاهر ر�ضدى طه

رزان مروان عادل الدحني �ضروق فتحي عبد اجلبار ابو عيددعاء �ضعد �ضرارى العراقبة

قسم اإلدارة والتدريب الرياضي

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

اح����������������م����������������د ف�������������ا��������������ض�������������ل ن��������������������������������������وران امل�������������ري�������������ط
اك������������������������������رم حم������������م������������د ي������������ع������������ق������������وب اب������������راه������������ي������������م

مت�������������ارا �����ض����ل����ي����م����ان ع�����ب�����د ال���������ق���������ادر اب����������و ال�����ب�����واط�����ي
�����������������ض����������������م����������������اح زه�������������������������������ري حم����������������م����������������د احل������������ج������������ة
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مالك عقاب نهار الزعبي

هدير يحيى امني ابراهيمالء حممد �ضالح الرفاعي

قسم التأهيل الرياضي

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

خريجو الف�صل االول 2014/2013

زر اب���������������������و  حم��������������م��������������ود  اب��������������راه��������������ي��������������م  اح��������������م��������������د 
اح����������������م����������������د حم����������������م����������������ود ع����������ي���������������������ض����������ى ف�������ل�������ي�������ف�������ل
ا��������������������������ض�������������������������راء ب����������������������ره����������������������ان ام�����������������������������ني ن����������������������وار
ا���������������ض��������������راء ع��������ب��������دال��������ف��������ت��������اح ر���������ض��������ي��������د ال�����������ض�����ه�����ل�����ي
ا�����������������������ض����������������������رف زي�������������������������������������اد ط������������������������������الل �����������ض����������ب����������اح
ق�����������������وي�����������������در ع�����������������ط�����������������ا  ��������������ض�������������ع�������������ي�������������د  الء 
ام����������������������ارة ع�������ب�������داجل�������ل�������ي�������ل ب������������������دوي ال�����������������ض��������وام��������رة
ر��������������������ض�������������������الن ي�������������ا��������������ض�������������ر ي�������������ون���������������������������ص ال�������������������رتك

ع�������ب�������ري ���������ض��������الح ال����������دي����������ن ي�������ا��������ض�������ني ال�����������ض�����م�����اي�����ل�����ة
ع������������ل������������ي ذي�����������������������ب ع����������ب����������دال����������ل����������ط����������ي����������ف امل������������������دين
حم������������م������������د ع����������������������������واد ع������������ل������������ي������������ان ال���������������������ض����������رف����������ات
م�������������ض������ع������ب ع�������������ب�������������دال�������������روؤوف ح�������������ض������ن حم�����ام�����ي�����د
م����������و�����������ض����������ى اح�������������م�������������د ب���������������رك���������������ات ال������������رواح������������ن������������ة
ه���������������������دى اح�������������م�������������د حم�������������م�������������ود اب���������������������و �������ض������ي������ن������ي
ه�����������ي�����������ث�����������م ول�����������������ي�����������������د حم�����������������م�����������������ود ع���������ط���������ي���������اين

ا���ض��ام��ة ع��ب��د ال�����ض��الم حم��م��د قطو�ص
ان�����������ص ع�����اط�����ف ي����ا�����ض����ني اب����راه����ي����م
اي�������������������ات زي�������������������اد ع������ي�������������ض������ى احل��������ج
ت������ام������ر اح������م������د ق�����ا������ض�����م ه���ي���اج���ن���ه
را��������ض�������د خ������ال������د ن��������������وران اجل����ه����ن����ي
امل�����دل�����ل ج�����م�����ي�����ل  ع��������رف��������ات  روان 

�����ض����ج����ا حم�����م�����ود ع����������واد ال�������ض���ل���ي���ب���ي
����ض���روق راج�����ي ���ض��ي��ف اهلل ال��ب��داري��ن
ع������ام������ر حم�����م�����د خ�����ل�����ف اخل�����زاع�����ل�����ه
ع��ث��م��ان »حم��م��د ث��اب��ت« م��و���ض��ى حماد
ع�����دي حم���م���د ع���ل���ي ���ض��ل��ي��م��ان غ����ادى
ال������ب������غ������دادي داود  ح�����������ض�����ن  ق�����م�����ر 

ل�����ب�����ن�����ى ج��������ه��������اد ع������ل������ي ال�����ع�����م�����رى
�����ض����ط����ن����اوي ع����ق����ل����ة  ليف  م��������اأم��������ون 
جم����������د خ��������ال��������د حم�������م�������د ب�������رك�������ات
حم���م���د ع���ي�������ض���ى ح�������ض���ني ال����زري����ق����ات
م���ع���اذ م���و����ض���ى م�����ض��ط��ف��ى ع��ي��ا���ض��ره
ن��������ب��������ال ح�������������ض������ان اح��������م��������د را�������ض������د
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ابراهيم حممد عواد امني

ا�ضراء فوزى ح�ضن قطام

را�ضد علي عبد اهلل الق�ضاة

عبد الرحمن ابراهيم برج�س الطعاين

ا�ضامة يو�ضف نبهان العطاونة

ثائر نايف ا�ضماعيل �ضعافني

�ضارة عثمان حممد ابو دخان

ع�صام نبيل ح�صن معرف

احمد عبدالكرمي حممد ح�ضان

ان�ضام فايز عبد العزيز عدوان

رهف انور حممد �ضالح

عثمان رائد عثمان حممد

ا�ضراء ابراهيم حممد غي�ضان

خالد ح�ضن عبداحلليم مزيد

�ضروق حت�ضني يو�ضف عبيدات

عالء ا�ضماعيل حممد الفوا�ضلة

قسم التأهيل الرياضي

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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عالء �ضلطان حممود اجلبارات

حممد ر�ضدى »حممد طاهر« ا�ضعد

فرا�ص خالد جمعة غليون

مرام �ضامل بركات ال�ضراحني

عماد �ضالح عبد الرحمن مو�ضى

حممد �ضرحبيل حممود العمريي

هيا ريا�ص لطفي جراداتنور غ�ضان ابراهيم اخلطيب هديل تي�صري قا�صم ال�صواحلة

ملا رامي فخرى العزة

نهيد حممود عبد اهلل عقل

قسم التأهيل الرياضي

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

اح����������������م����������������د �����������ض����������ه����������ي����������ل وا���������������������ض��������������������ف ع����������م����������رية
ت��������������ه��������������اين ع����������������ب����������������داهلل ج��������������وه��������������ر ع���������ب���������داحل���������ي
رم���������������������������زي ت��������ي�����������������ض��������ري حم��������������م��������������ود ال���������ع���������م���������ريي
ف�����������������������رح ف���������ي�������������������ض���������ل ي������������و�������������ض������������ف امل���������ع���������اي���������ط���������ة

ك���������������ف���������������اح اي������������������������������اد �������������ض������������دق������������ي اب������������������������و ح������م������د
حم���������م���������د ب���������ه���������ج���������ات ��������ض�������ق�������ر ع���������ب���������د ال�������رح�������م�������ن
حم��������������م��������������د ح�������������������������ض������������ن حم������������������م������������������ود ع����������ل����������ي����������ان
م���������������������������������رمي ذي���������������������������������ب ع�������������������������ب�������������������������داهلل حم���������م���������د
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مالك عبد ال�ضالم م�ضطفى غيثفاطمة حامد نايف اخل�ضان حممد احمد حممد الروا�ضدةلنا عبد ال�ضالم عارف املجايل

قسم التأهيل الرياضي

خريجو الف�صل ال�صيفي االول 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

اح�����������������م�����������������د حم��������������م��������������د ع��������������ل��������������ي احل��������������ان��������������وت��������������ي
ا������ض�����ام�����ة �������ض������ربى »حم������م������د ام�����������ني« ع�����ب�����د ال����رح����م����ن
رن�������������������������������������د حم�������������������م�������������������د ع����������������������������������������������ادل خ����������ل����������ي����������ل

�����������ض����������ريي����������ن ع�������������اط�������������ف حم����������م����������د اب��������������������و م�����غ�����ل�����ي
ع�����������������م�����������������ر ت�������������ي���������������������������ض�������������ري دي����������������������������������ب ا�������������ض������������ي������������ا

ب�����������ه�����������اء ع�����������ب�����������دال�����������ه�����������ادي حم���������م���������د ال���������������رواب���������������دة
رام�����������������������������������ا ن������������ب������������ي������������ل اح������������������م������������������د ع������������ب������������ي������������دات

ع������������ب������������داهلل ع��������م��������ر ع�������ب�������داحل�������م�������ي�������د ع�����ي�����������ض�����خ�����ان
ع�������������ه�������������د حم�������������م�������������د ع�������������ل�������������ي�������������ان ال�������������غ�������������وي�������������ري
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رامي عو�س خلف الكعابنةا�ضرف احمد خليل عبداخلالق

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

خريجو الف�صل االول 2014/2013

اح������������������م������������������د ج������������م������������ي������������ل ����������������ض���������������ع���������������ود ع�����������و������������ص
اح����������������م����������������د ط�������������������ه ط����������������ال����������������ب اب�������������������������و ����������ض���������ري���������ة
ج���������������������رب حم�����������������م�����������������ود حم��������������م��������������د اب��������������راه��������������ي��������������م
خ���������������ال���������������د اب����������������راه����������������ي����������������م �������������ض������������اك������������ر ح���������ج���������اب
خ��������������������ال��������������������د حم����������������م����������������د ع����������������ل����������������ي ح����������������م����������������دان
رح��������������������م��������������������ة اك���������������������������������������رم ج���������������������������������������ودت وج�����������������������وخ
رن���������������������دة خ�����������ال�����������د ي���������و����������ض���������ف اب�����������������و ال�������������ض������ن������د�������ص
ال���������ق���������ي�������������������ض���������ي اح������������������م������������������د  ع��������������ل��������������ي  روان 
��������������ض�������������و��������������ض�������������ن حم���������������م���������������د ط�����������������������ه ح����������م����������ي����������دة
ع���������������ب���������������داهلل حم������������م������������ود م��������ف��������ل��������ح ال���������������ض�������ره�������ي�������د
ع����������������������دي اب���������������راه���������������ي���������������م ب����������خ����������ي����������ت ال����������دع����������ج����������ة
ف�������������������������������ادي ج����������������ه����������������اد ع�������������������ب�������������������داهلل درادك�������������������������������ة

حم�������������م�������������د اح����������������م����������������د �����������������ض����������������امل ال�������������ب�������������دي�������������وي
حم�����������م�����������د �����������ض����������ل����������ط����������ان حم�������������م�������������ود ح���������م���������ادي���������ن
حم����������������م����������������د حم��������������������م��������������������ود ح���������������������������ض�������������ن ن������������وب������������ة
م��������������������������������������رام ن�������������ب�������������ي�������������ل خ�������������ل�������������ي�������������ل ي����������ا�����������ض����������ني
م�����������������������ض�����������اع�����������ل ع������������ل������������ي م������������ط������������ر ال�����������ن�����������واف�����������ل�����������ة
م�����������������������ض�����������ع�����������ب ع����������������������������������زام حم��������������م��������������د ع���������ب���������ا����������ص
م������������ي�������������������������ض������������اء ط��������������������������������ارق حم�������������م�������������د ��������ض�������ب�������ح�������ا
م����������ي���������������������ض����������ون حم�����������م�����������د م�����������������ض��������ط��������ف��������ى حم������م������د
ن�����������������ه�����������������ى ي�����������������و������������������ض�����������������ف ف�����������������������������ض��������������ل غ�����������������امن
خ�������ال�������د ب���������ن���������ي  م���������ط���������ر  اهلل  ���������ض��������ي��������ف  ه���������ا����������ض���������م 
ه���������ي���������ث���������م حم�����������م�����������د اح�������������م�������������د اب���������������������و ا��������ض�������ع�������ي�������د
ع������ي�������������ض������ى اب����������������������و  حم��������������م��������������ود  حم�����������م�����������د  ولء 

ان�����������������������ص ��������ض�������م�������ري ع���������ب���������د ال�������������ك�������������رمي احل�����������ي�����������اري
ب��������ل��������ق��������ي�����������������ص ول��������������ي��������������د اح��������������م��������������د ال����������������دوي����������������ري
رح������������������م������������������ه ك������������������م������������������ال ع���������������م���������������ري امل���������ل���������ي���������ف���������ي
�������������ض������������وال������������ني زه�������������������ري اب�������������راه�������������ي�������������م رم�����������������ض��������ان

ع����������ب����������دال����������رح����������م����������ن زي�������������������������اد م����������و�����������ض����������ى ن�����������ض�����ر
ع��������������������������������������دي ح�������������������م�������������������د حم�������������������م�������������������د ب�����������������������������دور
ف��������������ات��������������ن ��������������ض�������������ح�������������اده م��������������رع��������������ي اجل����������م����������ع����������ان
ق�������������������ض���������ي ���������ض��������ل��������ي��������م��������ان ح�������������م�������������اد اخل����������زاع����������ل����������ة
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ابراهيم مف�ضي هري�ص ال�ضرفات

اميان �ضلمان مر�ضد الفقري

دينا عماد الدين ا�صعد �صعادة

روان جمال حممد بني ح�صن

ا�صامة ابراهيم حممود البدور

حنني م�ضطفى عبدالروؤوف ابو اهوا�ص

رناد ابراهيم حممد غنام

رو�ضن خليل وديع احلجازين

اخال�ص علي ح�ضن ابو ال�ضند�ص

متا�ضر با�ضم » العواطلي الرفاعي«

رنا يحيى اأمني م�ضاد

روان طايل حممود الزامل

اية جمدى حممد عيا�ص الكري

حنني ناجح حممود ابراهيم

رهام ح�ضن حممد العمو�ص

�ضائدة مو�ضى علي امل�ضاقبة

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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�ضحر �ضامل قنيفذ املحمد

فرح ح�ضن علي العنيزان

نور عثمان احمد ا�ضتيوى

عبد الهادي ب�ضام عبد الهادي عفونة

حممود حممد حممود اجلزازى

هديل حممد �ضعيد ابو عنزة

عادل فا�ضل عايد الفقهاء

ملي�ص رائد �ضليمان املحي�ضن

نورة عطا فرح اندراو�ص

عال وليد حممد ال�صامي

منتهى م�ضلح احمد قا�ضم

هديل م�ضطفى �ضامل احلداد

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

اح�����م�����د ����ض���ب���ح���ي ������ض�����ح�����ادة ي���و����ض���ف
ق�����ن�����دي�����ل راغ�����������������ب  خ������ل������ي������ل  الء 
امي����������ن ع�����ل�����ي ح���������ض����ن ب�����ن�����ي خ����ال����د
ب���������������راءة من��������ر خ����ل����ي����ل اب����������و زل����ط����ة
ال��ع��ث��م��ان ب�������ض���ام ���ض��ي��ف اهلل حم���م���د 
ح�������ض���ن ح�����������ض�����ن  ن�������������ض������ال  روؤى 
رب���������ى ع������م������اد اب������راه������ي������م غ���ي�������ض���ان
رم���������زي ع�������ض���م���ت حم����م����د ال�����ن�����داف

ال�����ع�����م�����ري ف��������������واز  ب�������������ض������ام  روان 
�������ض������ه������ام ح�����������ض�����ني ع������ل������ي م����ع����رع����ر
�����ض����ي����ف ن����ب����ي����ة خ���������ض����ر اب�����وده�����ي�����م
�����ض����ف����اء و�����ض����ف����ي ع�����و������ص احل���ق���ي���ل
ع���ري���ن حم��م��د ع��ب��د احل��م��ي��د اجل���دع
ع������ل������ي حم������م������د ع������ل������ي امل���������ض����اق����ب����ة
ف�����������������ادي ب���������������ض�������ام ف���������ائ���������ق ب�����ره�����م
ف��������را���������ص حم�����م�����د ج�������م�������ال �����ض����م����ور

ل�����ب�����ن�����ى ج��������ه��������اد ي������و�������ض������ف ع���ط���ي���ة
ل������ي������ث ق��������اه��������ر حم������م������د امل����ب���������ض����ط
م�������وؤي�������د ا������ض�����ام�����ة ع�����ل�����ي اجل�����������زازي
حم������م������ود اي�����������وب �����ض����ع����ي����د ق�����ط�����اوي
ال��روا���ض��دة اب��راه��ي��م  ن��ب��ي��ل  م�ضطفى 
م���ل���ك ����ض���ال���ح ع���ب���د اهلل الن�������ض���اري
ن���������������ور ر���������ض��������م��������ي حم��������م��������د دل������ب������ح
ه�����ب�����ة ع�������دن�������ان حم�����م�����د ع�������ض���ي���ب���ات
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ب�ضرى عبد اهلل حمد اهلل الهبارنة

وفاء ماجد ح�ضن قوقزة

روان م�ضطفى احمد قطوم حنني حممد عوده اهلل الكو�ضة

عائ�ضة علي مبارك الها�ضمالء جربيل علي الزيدانيني املعتز باهلل عطا حممد ال�ضعدوين

�صليمان عيد زيد العمرو

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

خريجو الف�صل ال�صيفي االول 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

اح��������������م��������������د حم�����������م�����������د ي�����������و������������ض�����������ف ق���������������ض�������ق�������و��������ص
دع��������������������������������اء ي�������������ا��������������ض�������������ر �����������ض����������ب����������ت����������ي ������������ض�����������م�����������ارة
دمي������������������������ا م������������و�������������ض������������ى ادي������������������������������ب ال������������������رمي������������������اوى
��������������ض�������������رح�������������ان ع���������������ل���������������ي  م�������������������اج�������������������د  رزان 
رن����������������������������د ن�����������������اي�����������������ف اح�����������������م�����������������د ال���������ت���������م���������ي���������م���������ي
������������������ض�����������������امل خ��������������ل��������������ف ������������������ض�����������������امل ال��������������رف��������������اع��������������ي

���������ض��������ام��������ي م�������ن���������������ض�������ور ��������ض�������ت�������ي�������وي ال�������ع�������ظ�������ام�������ات
��������������ض�������������م�������������رية ف�������������������������������������وؤاد ع�������������ل�������������ي �����������ض����������واغ����������ن����������ة
ع�����������������ادل ع�������ب�������د ال����������ك����������رمي ��������ض�������ال�������ح ال�������ع�������ق�������رب�������اوي
ع������������م������������ر حم���������������م���������������ود ح���������������������ض����������ني ح���������راح�������������������ض���������ة
ف��������������وزي��������������ة م���������ظ���������ه���������ور اح������������م������������د اب������������������و ق���������ري���������ان
ال������وح������ي������دي« ������ض�����رب�����و������ص   « اهلل  ع�����ب�����د  اح������م������د  ل�����ي�����ث 
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قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

ب�����������������ت�����������������ول اك����������������������������������رم حم��������������م��������������د ال�������������������ض���������ب���������ل���������ي
��������������ض�������������ارة اح�����������م�����������د ع���������ب���������د امل���������ع���������ط���������ي ال�������ن�������ا��������ض�������ر
����������ض���������م���������اح م�������������ض������ط������ف������ى �����������ض����������ح����������ادة ال�������������ض������اي�������������ص

م�����������ا������������ض�����������ة م����������������وؤي����������������د ���������ض��������ب��������ح��������ي ال�����������ن�����������اط�����������ور
حم�����������م�����������د ب���������خ���������ي���������ت م�����������ر������������ض�����������د ال���������ع���������ظ���������ام���������ات
»حم������م������د جم���������د« حم�����م�����د �����ض����ل����ي����م����ان اب���������و ع���وي�������ض���ة



كلية
العلوم
الطبية 
المساندة
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كلية العلوم الطبية المساندة

الدكتور نوال حجاوي
عميد الكلية

د. علي الردايدة
نائب العميد

د. رميا تيم
م�ساعد العميد
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كلية العلوم الطبية المساندة
النبذة:

اأن�سئت الكلية عام 1999 وت�سم الكلية الأق�سام التالية:
العلوم الطبية املخربية، والتغذية ال�سريرية واحلميات، والعالج الطبيعي والوظيفي، والت�سوير الإ�سعاعي.

انجازات الكلية:
• تخريج عدد من الدفعات يف التخ�س�سات املختلفة والتي رفدت القطاع ال�سحي داخل اململكة وخارجها.	
• ح�سول ق�سم العالج الوظيفي على العرتاف الدويل من املنظمة العاملية للمعاجلني الوظيفيني وهو اأول ق�سم 	

يح�سل على هذا العرتاف حملياً.
• ح�سول جمموعة من اأع�ساء هيئة التدري�س على جوائز لإنتاجهم العلمي القيم من جهات داخلية وخارجية.	
• ترقية العديد من اأع�ساء الهيئة التدري�سية.	
• اإطالق برنامج املاج�ستري يف العلوم املخربية خالل العام اجلامعي 2010/2009.	
• امل�ساركة يف العديد من الأيام الطبية املجانية بامل�ساركة مع كليتي الطب والتمري�س.	
• عقد اأيام علمية وامل�ساركة بالن�ساطات العلمية داخل اجلامعة وخارجها.	
• الأبحاث 	 ن�سر  املختلفة من خالل  البحثية  الن�ساطات  الكلية يف  التدري�سية يف  الهيئة  اأع�ساء  العديد من  اإ�سهام 

املحلية  واملوؤمترات  العلمية  الأيام  يف  اأبحاثهم  نتائج  بعر�س  وامل�ساركة  اأبحاثهم  لدعم  منح  على  واحل�سول 
والإقليمية والعاملية.

• خدمة املجتمع من خالل قيام اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف الكلية باإعطاء حما�سرات وندوات �سحية للمجتمع 	
املحلي وعمل دورات تدريبية للمهنيني �سمن تخ�س�سات الكية.

التطلعات المستقبلية:
• اإن�ساء برامج درا�سات عليا يف عدد من الأق�سام التالية: التغذية ال�سريرية واحلميات، والعالج الطبيعي، والعالج 	

الوظيفي.
• العتماد 	 على  ح�سل  قد  الوظيفي  العالج  ق�سم  بان  علماً  الكلية:  لتخ�س�سات  الدويل  العتماد  على  احل�سول 

الدويل للتخ�س�س.
• موا�سلة العمل يف برامج خدمة املجتمع يف جميع املجالت �سمن تخ�س�سات الكلية وبالتعاون مع اجلهات املعنية.	
• التو�سع يف جمال البحث العلمي على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية، من خالل موا�سلة احل�سول على 	

الدعم املايل للبحوث على خمتلف امل�ستويات، و ت�سجيع الباحثني من اأع�ساء الهيئة التدري�سية على العمل �سمن 
فرق بحثية يف الكية اأو اجلامعة اأو اجلامعات الأخرى.

• تخريج كوادر متميزة من الناحية العلمية والعملية لرفد القطاع ال�سحي وتطويره.	
• ا�ستقطاب الكوادر التدري�سية املتميزة والكوادر امل�ساندة لها لرفد العملية الأكادميية والبحثية يف الكلية.	
• العمل �سمن خطة اإ�سرتاتيجية لالإيفاد من اجل ا�ستمرارية اأق�سام الكلية ومتيزها.	
• التو�سع يف الربامج التي تطرحها الكلية.	
• ال�ستمرارية يف اعتماد تخ�س�سات الكلية اعتماداً خا�ساً من قبل اجلهات املعنية.	
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كلية العلوم الطبية المساندة

جمل�س الكلية

الداريون

فنيو وم�سرفو املختربات

د. �سامل املالول
د. علي الردايدة

د. ها�سم اأبو طرية
د. رميا تيم

د. نوال حجاوي
د. حممــــد جربيـل
د. حكم اخلطيب

د. عبد املجيد املالطي

د. ماأمون حتمل
د. مراد احلويل
د. خالد ربابعة

عنود القهمو�س
عبد اهلل اأبو دلبوح

ليلى اأبو حالوة
عبري حرز اهلل

نوال �سديفات
عالية اخلزاعلة
�سجى حممود

اإبراهيم خوالدة

نداء احل�سبان
حممد �سياحني

حممد بني م�سطفى

عفت نقر�س
اميان ربابعة

ناديا ا�سماعيل
تغريد حمارب
عائ�سة ح�سونة
لبنى ابو خلف

عبري عودة
تغريد عوين

منذرة الزعبي
زيد اخلوالدة

اجمد ال�سعالن
هدى البوريني
مي�ساء ال�سرم

�سادن عبد القادر
�سوزان عمرو

م�سطفى القي�سي

نا�سر الظاهر
خلود الفيومي

ملى خملوف
�سادي اأبو ديه
خلود الزيود
كفاح �سباح
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قسم العلوم الطبية المخبرية

اأ.د. منار عتوم
ا�ستاذ

م. �سفاء عواد
محا�سر متفرغ 

د. حكم اخلطيب
ا�ستاذ م�ساعد / رئيـ�س الق�سـم

د. نوال حجاوي
ا�ستاذ م�سارك 

م. ن�سرين منر
مدر�س

اأ.د. موؤيد عبود
محا�سر متفرغ / ا�ستاذ

د. �سليم عالونة
محا�سر متفرغ/ا�ستاذ م�ساعد

د. عبد الرحمن �سديفات
محا�سر متفرغ/ا�ستاذ م�ساعد

م. �ساجدة البطاينة
محا�سر متفرغ 
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احمد نعيم حممود بنات

قسم العلوم الطبية المخبرية

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

خريجو الف�صل االول 2014/2013

ـــــــــــــم حمــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــود بــــــــــــنــــــــــــات ـــــــــــــعـــــــــــــي احــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد ن
ازدهــــــــــــــــــــــــــــــــــار حـــــــــــــــمـــــــــــــــدان حمــــــــــمــــــــــد اخلـــــــــــــــوالـــــــــــــــدة
ــــــه ــــــت ــــــس ــــــــــــي ابــــــــــــــــــــــــو � ا�ـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــراء احـــــــــــــــمـــــــــــــــد عــــــــــــل
بـــــــيـــــــ�ـــــــســـــــان حمــــــــمــــــــد عـــــــبـــــــداملـــــــجـــــــيـــــــد ابـــــــــو�ـــــــــســـــــــرور
خــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــود حمــــــــــــــــمــــــــــــــــد حمــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــود بــــــــــــنــــــــــــات

ــــــطــــــرات ــــــد الــــــ�ــــــس ــــــجــــــي ــــــدامل دالــــــــــيــــــــــا ابـــــــــراهـــــــــيـــــــــم عــــــب
غــــــــــــــــــديــــــــــــــــــر حمــــــــــــــمــــــــــــــد حــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــن الــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــرع
فـــــيـــــ�ـــــســـــل »حمــــــــمــــــــد �ـــــــســـــــمـــــــري« �ـــــســـــمـــــيـــــح قـــــنـــــاديـــــلـــــو
حمــــــــــمــــــــــد ابـــــــــــــراهـــــــــــــيـــــــــــــم مـــــــــــــاجـــــــــــــد الــــــــعــــــــيــــــــطــــــــان
ـــــــــرعـــــــــة هـــــــــــــــمـــــــــــــــام فــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــان حمــــــــــــمــــــــــــد الـــــــــ�ـــــــــس

احـــــمـــــد مـــفـــ�ـــســـي خــــلــــف املـــــهـــــريات
ا�ــــــــســــــــراء حمـــــمـــــد احــــــمــــــد الــــعــــمــــور
ـــيـــد مـــقـــبـــول اخلــــوالــــدة ـــمـــاء ار�ـــس ا�ـــس
ايـــــــــــــات عـــــيـــــد احـــــــمـــــــد الـــــعـــــبـــــيـــــدات
ايـــــــــة احــــــمــــــد حمـــــمـــــد بـــــنـــــي احــــمــــد
تــــرابــــة ابـــــــو  �ــــســــدقــــي  عــــ�ــــســــام  دلل 

ــــــــب �ـــــــســـــــامـــــــي خــــ�ــــســــر دميـــــــــــــا غــــــــال
ر�ــــــســــــا مــــفــــلــــح عـــــــــــودة الــــــزيــــــدانــــــني
�ـــســـحـــر عــــاطــــف حمـــمـــد الـــهـــواو�ـــســـة
عـــــبـــــري نــــــايــــــل فـــــــرحـــــــان الــــدعــــجــــة
عـــــمـــــر عـــــــــــــارف حـــــ�ـــــســـــن الـــــقـــــوامـــــة
مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــدة عـــــــــمـــــــــر

ـــــام حمـــــمـــــد عــــابــــد مـــــيـــــ�ـــــســـــون هـــــ�ـــــس
البلوي ابــومــالل  حممد  �سالمة  هبة 
هـــــبـــــه عــــــمــــــاد كــــــمــــــال الــــــ�ــــــســــــراوي
هـــــــــنـــــــــد عـــــــــــــــــــــادل عـــــــــبـــــــــد حـــــبـــــيـــــب
وئـــــــــــــــام اكـــــــــــــــرم �ــــــســــــعــــــدي �ــــســــالــــح
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ا�سراء حممد خالد الرقاد

الء غالب حممد بكر

انوار راتب نايف العجوري
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امل ابراهيم احمد امل�سري

ايات حممود بخيت ال�سرفات

حورية حفظي حمفوظ غيث

ا�سيل امني ح�سن الدواو�سة

امل نواف حممد ال�سرعة

حنني خليل �سبحي �سليمان

داليا نظمي توفيق دقة
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دانية احمد م�سطفى البا�س

رقية حممد احمد العرمان

�سارة مازن جميل النجداوي

�سمية عامر ح�سن يا�سني

دعاء فهمي يو�سف العواودة

روان عطا عبدالرحمن يحيى

�سعاد جميل حجازى ادعي�س

�سابرين رم�سان م�سطفى �سايف
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هبة حممد كامل ابو زيد

هديل ماهر �سالح حمد

هديل �سعيد حممد غنب

وفاء عبداهلل احمد احلالج

هديل اديب حممد غنامي

هناء �سالح احمد الطعمة

هديل عمر حممد جرب

ولء حممد عطية ابو �سيام

الـــــــــــد�ـــــــــــســـــــــــوقـــــــــــي حــــــــــ�ــــــــــســــــــــني  احـــــــــــــــمـــــــــــــــد  الء 

امـــــــــــــــاين �ــــــســــــريــــــف عــــــبــــــدالــــــرحــــــمــــــن عـــــبـــــدالـــــفـــــتـــــاح

ـــــــــــــم تــــــهــــــتــــــمــــــوين ـــــــــــــراهـــــــــــــي امــــــــــيــــــــــنــــــــــة احــــــــــــمــــــــــــد اب

جــــــــــــــمــــــــــــــانــــــــــــــة حمــــــــــــــمــــــــــــــد عــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــداهلل حمـــــــمـــــــد

دعــــــــــــــــــــــــــــــاء خـــــــــــــــالـــــــــــــــد زكــــــــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــــــــو يــــــــا�ــــــــســــــــني

دعــــــــــــــــــــــــاء عــــــــــبــــــــــدالــــــــــرحــــــــــيــــــــــم عــــــــــلــــــــــي املـــــــ�ـــــــســـــــامـــــــح

ديـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــ�ــــــــــــــــســــــــــــــــام عــــــــــــــــلــــــــــــــــي حمــــــــــــمــــــــــــود

ـــــــي ـــــــن ـــــــي ـــــــرب ـــــــس ـــــــ� ال حمـــــــــــــمـــــــــــــود  احـــــــــــــمـــــــــــــد  روان 

�������������������س������������������ارة ت������������وف������������ي������������ق ع���������������ي���������������اط ال����������ع����������ن����������زي

�ــــــــــــــــــســــــــــــــــــذى احــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد عـــــــــــــــبـــــــــــــــد الــــــــــــزعــــــــــــبــــــــــــي

لــــــــــــــيــــــــــــــث اجمـــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــااهلل الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــرو

ــــمــــة ــــا�ــــس ــــ�ــــس ــــل مـــــــــاريـــــــــة طــــــــاهــــــــر عـــــــبـــــــداحلـــــــافـــــــظ ال

مـــــــــــــــــــــــرمي ابـــــــــــــــراهـــــــــــــــيـــــــــــــــم حــــــــــ�ــــــــــســــــــــن عــــــ�ــــــســــــيــــــ�ــــــس

مـــــــــيـــــــــ�ـــــــــســـــــــاء �ــــــــــســــــــــامــــــــــد خــــــــلــــــــيــــــــفــــــــه اخلــــــــاليــــــــلــــــــة
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روان طالل احمد احللومالك عودة عبدالكرمي الزواهرةزكية جمال جميل ابو �سعود

ـــــــرايـــــــرة ــــــــــــراء احـــــــــمـــــــــد عــــــــبــــــــدالــــــــكــــــــرمي الـــــــ�ـــــــس ا�ــــــــــــس
ا�ـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــال �ــــــــــســــــــــجــــــــــلــــــــــة
ا�ـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــواق جـــــــــــا�ـــــــــــســـــــــــم حمـــــــــــمـــــــــــد الــــــــ�ــــــــســــــــايــــــــح

ـــــــــــــاكـــــــــــــر �ــــــــســــــــريــــــــتــــــــح �ــــــــــــــــســــــــــــــــالم احــــــــــــــــمــــــــــــــــد �ـــــــــــــس
نـــــــــــايـــــــــــفـــــــــــة خـــــــــــــالـــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــرتوك الـــــــــطـــــــــوالـــــــــبـــــــــة

احــــــــمــــــــد بــــــــــن ر�ـــــــســـــــيـــــــد بــــــــــن �ــــــــســــــــعــــــــدون احلــــــايــــــطــــــي
امـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــة راأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت احـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد حــــــــ�ــــــــســــــــني

بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــان خـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــر الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــري
عـــــــــــــثـــــــــــــمـــــــــــــان عـــــــــــــلـــــــــــــي جنـــــــــــــــــــم الـــــــــ�ـــــــــســـــــــخـــــــــانـــــــــبـــــــــه

قسم العلوم الطبية المخبرية

خريجو الف�صل ال�صيفي االول 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013
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قسم التغذية السريرية والحميات

د. مراد احلويل
ا�ستاذ م�سارك

د. رميا تيم
ا�ستاذ م�سارك/ رئي�س الق�سم

د. عالء الدين القطاط�سة
ا�ستاذ م�سارك

د. �سهاد اأبو موي�س
ا�ستاذ م�سارك

م. اإ�سالم ال�سامي
محا�سر متفرغ 
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قسم التغذية السريرية والحميات

احالم ا�سماعيل �سليمان الربمي

الء را�سم يو�سف زيدان

اريج عرفات �سعيد احمد

اينا�س علي عبد احلميد ابو�سحادة

اريج �سعيد عبدالرزاق �سمارة

امال »حممد علي« جميل اجلمال

ا�سيل ماجد ح�سن ابو غو�س

حف�سة ماجد عي�سى ال�سمر

خريجو الف�صل ال�صيفي االول 2014/2013

خريجوالف�صل الثاين 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي االول 2014/2013

ـــــــــــن الـــــــــ�ـــــــــســـــــــغـــــــــري ـــــــــــس ـــــــــــمـــــــــــي حـــــــــــ� دعـــــــــــــــــــــــــــــــــاء حـــــــــــل
ديـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا بـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــري خـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل زعـــــــــــــــــبـــــــــــــــــالوي
ــــــحــــــم مــــــل ابــــــــــــــــــــــــو  حمــــــــــــمــــــــــــد  احـــــــــــــــمـــــــــــــــد  رزان 

ـــــــــــــــيـــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــزازي هــــــــــــــــــبــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــكــــــــــــــــــر خـــــــــــــــل
هـــــــــــــــنـــــــــــــــاء ابـــــــــــــــراهـــــــــــــــيـــــــــــــــم حمــــــــــــمــــــــــــد الــــــــــدبــــــــــ�ــــــــــس

ـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــر حمـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد الــــــــــــــــ�ــــــــــــــــســــــــــــــــرع ديـــــــــــــــــــــــن
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راية منري يعقوب حدادين

عال احمد فالح طه

مرمي منذر م�سطفى ح�سن

هناء �سادق »حممد مكي« عبد البا�سط

رزان جودت عطا الن�سعة

فرح عز الدين ياقني نا�سر الدين

مي�س ح�سن �سعيد الدربا�سي

ردينة ح�سن حممد خليفة

غيداء ابراهيم عبد اهلل الغويرين

منار عبد ال�سالم �سحادة الزميلي

ولء �سائد نبهان عبداهلل

رغد كرمي حممود احل�سيني

مرمي حمزة �سليم عياد

هديل يو�سف احمد �سيالوي

رجـــــــــــــــــــــــــاء خـــــــــــــالـــــــــــــد خــــــــلــــــــيــــــــفــــــــة اخلـــــــــاليـــــــــلـــــــــة
املـــــــ�ـــــــســـــــاعـــــــفـــــــة عــــــــــــــــــــزت  ابــــــــــــــراهــــــــــــــيــــــــــــــم  رمي 
ــــــــــــي لــــــــبــــــــابــــــــنــــــــة ــــــــــــرييــــــــــــن حمــــــــــــمــــــــــــد عــــــــــــل �ــــــــــــس
ــــح كـــــاظـــــم« عــــلــــي عــــبــــداهلل ــــال فــــاطــــمــــة كـــــاظـــــم »�ــــس
ــــــــم حمــــمــــد ــــــــرحــــــــي مـــــــديـــــــحـــــــه غـــــــــالـــــــــب عـــــــبـــــــد ال
ــــــــــــس عــــــــبــــــــا�ــــــــس الــــــقــــــطــــــيــــــ�ــــــســــــات ــــــــــار فــــــــــــرا� مــــــــــن
مـــــــنـــــــى بـــــــنـــــــت نـــــــا�ـــــــســـــــر بــــــــــن �ـــــــــســـــــــامل الــــــبــــــلــــــوي

قسم التغذية السريرية والحميات
خريجوالف�صل الثاين 2014/2013
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ولء جمال علي العمو�س

ا�سال عبد اخلالق درد�س

قسم التغذية السريرية والحميات
خريجو الف�صل ال�صيفي االول 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي ثاين 2014/2013
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د. مهند احلوامدة
محا�سر متفرغ/ اأ�ستاذ م�ساعد

قسم العالج الطبيعي والوظيفي

د. ها�سم ابو طرية
اأ�ستاذ م�سارك/ رئيـ�س الق�سم

د. عبد املجيد املالطي
اأ�ستاذ م�ساعد

م. �سادن الب�ستنجي
محا�سر متفرغ 

م. خولة ابو الفيالت
مدر�س
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قسم العالج الوظيفي

اماين زياد ابراهيم �سحاده

ايه نا�سر حامد الطراونه

دانيه حممد عبد العزيز جريرى

اينا�س ن�سال غازي عوده

حنني زهري لطفي العبيدي

دينا ريا�س م�سطفى ابو الرب

امل حممد لئق عثمان

ب�سمه حممد م�سلم ال�سنيد

دعاء ب�سام حممد عمور

ايه ابراهيم �سامل ابو �سليم

داليا ع�سام حممد الزيود

دينا عثمان عبد الكرمي ال�سيفي

خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

خريجوالف�صل الثاين 2014/2013

خريجو الف�صل االول 2014/2013

ــــــــد عــــــويــــــ�ــــــســــــة ــــــــداحلــــــــمــــــــي ـــــــــري عــــــــــــــبــــــــــــــداهلل عــــــــب نـــــــــ�ـــــــــس

ــــــح ــــــب ــــــ�ــــــس احــــــــــــمــــــــــــد عــــــــــبــــــــــد احلــــــــــفــــــــــيــــــــــظ خـــــــلـــــــيـــــــفـــــــه ال
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روؤى طالب ا�سماعيل داود

فداء �سليمان �سلمان الربيزات

�سماره حممود ح�سن خاطر

ملا را�سم ر�سمي حجاوى

رنا مفيد حممد عجويل

فرات حممود علي النجار

وفاء �سيف اهلل قبالن ال�سبيالتمي�س احمد حممد ال�سعوب مي�س حممد ها�سم حتاحت

�سهد حممد �سلمان الطراونة

مرام يو�سف حممد طابون

قسم العالج الوظيفي
خريجوالف�صل الثاين 2014/2013

ــــــــــنــــــــــيــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزي حمــــــــــــــمــــــــــــــد الــــــــــــزعــــــــــــبــــــــــــي تــــــــــ�ــــــــــس
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ليث مو�سى �سفيق الزعبيجلني خالد حممد الورا�سنة

قسم العالج الوظيفي
خريجو الف�صل ال�صيفي االول 2014/2013

احــــــــــمــــــــــد حمــــــــمــــــــد �ــــــــســــــــعــــــــود الـــــ�ـــــســـــلـــــيـــــحـــــات
عــــــيــــــد ابـــــــــــــــــــــــو  داود  حمــــــــــــمــــــــــــد  عــــــــــــمــــــــــــر 
ــــــني الـــــغـــــبـــــابـــــ�ـــــســـــة ــــــس مــــــ�ــــــســــــعــــــب احـــــــــمـــــــــد حــــــ�
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مو�سى عماد مو�سى خليل

دانيه ح�سني علي ال�سايببيان احمد عبداهلل دروي�س ربيعه هاين عبداهلل الفواخرييخلود مو�سى حممد ابو ريا�س

قسم العالج الطبيعي
خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

خريجو الف�صل االول 2014/2013

خريجوالف�صل الثاين 2014/2013

حــــــــــــمــــــــــــزة �ـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــان مــــــــــو�ــــــــــســــــــــى احلــــــــ�ــــــــســــــــبــــــــان
ـــــــــر �ــــــــــــســــــــــــمــــــــــــرية خـــــــــــــــالـــــــــــــــد احـــــــــــــــمـــــــــــــــد الـــــــــنـــــــــا�ـــــــــس

ـــــــلـــــــيـــــــمـــــــان عـــــــــــــــــبـــــــــــــــــداهلل احــــــــــــــمــــــــــــــد مــــــــــــــفــــــــــــــرج �ـــــــس
ــــــــيــــــــبــــــــة �ـــــــــســـــــــمـــــــــيـــــــــح فـــــــــــــــــــــــــــــــــوزان املـــــــــــجـــــــــــايل نــــــــ�ــــــــس

الـــــــــ�ـــــــــســـــــــديـــــــــفـــــــــات رداد  حمــــــــــــمــــــــــــد  خـــــــــــــــالـــــــــــــــد 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ـــــــــــامل الــــــــــــروا�ــــــــــــســــــــــــدة ـــــــــــس مـــــــ�ـــــــســـــــعـــــــب �ــــــــســــــــويــــــــلــــــــم �
ـــــــــــيـــــــــــد »حمـــــــــــمـــــــــــد رفـــــــــــــعـــــــــــــت« خــــــــلــــــــيــــــــل اجلـــــــلـــــــخ ول
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�ساره عبداهلل �سامل امل�ساعيد

عائ�سه جمعه حممد بني خالد

نور �سالح حممد ال�سعود

�سند�س راجي عبداحلميد بكر

لنا ق�سي فوزى احمد

هال م�سطفى يو�سف العبدالالت

�ساره نعيم عبدالغني خطيب

فتحيه »حممد غ�سان« بدوى الزربا

هديل م�سطفى خليل »احمد يو�سف«

يا�سمني ابراهيم يا�سني من�سي ولء فواز طالب الدق�س ولء حممد يو�سف عواد

�سحى �سالح ح�سني علقم

مها نذير عبدالفتاح الفاعوري

هناء وليد فوؤاد ب�سري

قسم العالج الطبيعي
خريجوالف�صل الثاين 2014/2013

حـــــــوريـــــــه حمـــــمـــــد �ــــســــبــــحــــي نـــ�ـــســـر
عـــــــــبـــــــــدالـــــــــلـــــــــطـــــــــيـــــــــف بـــــــــ�ـــــــــســـــــــارة
عـــــفـــــانـــــه عــــــطــــــيــــــه  رزق  عــــــــبــــــــري 

حمــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــد ا�ـــــــــــــــــســـــــــــــــــقـــــــــــــــــر
حمــــمــــد نـــعـــيـــم عــــلــــي ابــــــــو الـــــرو�ـــــس
حمـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــديـــــــــــــــــن بــــــــــ�ــــــــــســــــــــارة

وائـــــــــــــــــــــل اميـــــــــــــــــن عـــــــــلـــــــــي احـــــــمـــــــد
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احمد عبدالكرمي الزعبي

قسم العالج الطبيعي
خريجو الف�صل ال�صيفي االول 2014/2013
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قسم التصوير الطبي واالشعاعي

د. خالد ربابعه
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. عبد الرزاق احلناوي
محا�سر متفرغ/ اأ�ستاذ م�ساعد 

د. علي الردايده
رئي�س الق�سم / اأ�ستاذ م�ساعد
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ا�سالم ما�سي �سويلم احلراف�سة»احمد يزن« حممد �سليمان امل�سوخي ا�سماء عبد املجيد لطفي ح�سانا�سراء م�سطفى ابراهيم طعمة

قسم التصوير الطبي واالشعاعي
خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

خريجو الف�صل االول 2014/2013

خريجوالف�صل الثاين 2014/2013

احـــــمـــــد حمـــــمـــــود مــــو�ــــســــى الـــــكـــــردي
اميـــــــــــــان خـــــلـــــيـــــل عـــــلـــــي الـــــقـــــرعـــــان
الــــعــــجــــالــــني مــــ�ــــســــعــــد  احــــــمــــــد  رمي 

البلوي زيــــدان  بــن  خمي�س  بــن  �سليم 
عــــــــــــــدي احـــــــــمـــــــــد مـــــــــرعـــــــــي زيــــــتــــــة
ــــرة ــــا�ــــس ــــم عــــي ــــي ــــل ــــس لــــــيــــــث عـــــــمـــــــاد �

حمـــــمـــــد �ـــــســـــايـــــل حمـــــمـــــد خـــ�ـــســـرة
م������������رام ح������ي������در خ����ل����ي����ل ال����ب����ط����اط
مــــــــــــــرام عــــــ�ــــــســــــام احـــــــمـــــــد زيــــــغــــــان

احـــــــــــــــمـــــــــــــــد ولـــــــــــــــيـــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــوده الــــــــــــــفــــــــــــــاعــــــــــــــوري
ــــــــــــمــــــــــــاء حمـــــــــــمـــــــــــد نـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــار الــــــــدغــــــــنــــــــجــــــــي ــــــــــــس ا�
ــــــــــدقــــــــــة ـــــــــــــــابـــــــــــــــر �ــــــــــس عــــــــــــــــــــــــــــــالء كـــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــد �ـــــــــــــــس
عــــــــــــــــــــــــــــودة �ــــــــــــســــــــــــالمــــــــــــة فـــــــــــــــــار�ـــــــــــــــــس املــــــــــــــهــــــــــــــريات
حمــــــــــــــــــمــــــــــــــــــود كــــــــــــــــــايــــــــــــــــــد حمــــــــــــــــــمــــــــــــــــــود حـــــــمـــــــيـــــــد

ــــــــــــى فــــــــــــــــــواز ــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــرام حمــــــــــــمــــــــــــد احـــــــــــــــمـــــــــــــــد ب
مـــــــــــــرجـــــــــــــانـــــــــــــة ابـــــــــــــــراهـــــــــــــــيـــــــــــــــم حمـــــــــــمـــــــــــد بـــــــــنـــــــــات
مــــــعــــــتــــــز حمــــــــمــــــــد عــــــــبــــــــدالــــــــرحــــــــمــــــــن بــــــــنــــــــي عــــــامــــــر
الــــــــــعــــــــــدوان عــــــــبــــــــدالــــــــقــــــــادر  عـــــــبـــــــدالـــــــ�ـــــــســـــــالم  ولء 
ولـــــــــــيـــــــــــد حمـــــــــــمـــــــــــود �ـــــــســـــــلـــــــيـــــــمـــــــان ابـــــــــــــــــو غــــــريــــــبــــــة

وعد حممد ح�سن حمادات�سماح علي �سميح نزال يزيد �سليمان احمد العوايدةحممد خليف عوده العوايدة
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انوار احمد نا�سر الزيود

رينود عبد حمد اهلل الزعبي

�سروق عماد م�سطفى العط

عمران يو�سف خليل ال�سميعات

حنان خلف من�سور البدارين

�سانا احمد ح�سن ابراهيم

عمر عبداملجيد �سليم الل�سا�سمة

جمد يو�سف مفلح اجلمل

اينا�س مرزوق �سامل عليمات

زياد �ساير عليان اخلوالده

�سدام روؤوف جميل طربية

غيداء غالب ح�سني هندي

حنان حممد قا�سم دروي�س

�سذى خمي�س �سالمه ال�سواحلة

عمر حممد عبداهلل ابو هديب

حممد وليد راغب جرب

قسم التصوير الطبي واالشعاعي
خريجوالف�صل الثاين 2014/2013
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هديل �سليم ح�سني خليل مي�س هايل مو�سى العباديمنال عبده عبدالرحيم الزعبي مريفت زياد خليل احمد

قسم التصوير الطبي واالشعاعي
خريجوالف�صل الثاين 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي االول 2014/2013

احـــــمـــــد فـــــــــواز جـــمـــيـــل احلـــ�ـــســـامـــيـــه
ــــم حمــــمــــد الــــعــــمــــري ا�ـــــــســـــــراء قــــا�ــــس
الـــــعـــــمـــــو�ـــــس بـــــ�ـــــســـــري  هــــــــــــاين  الء 
ـــــر فــــــــرحــــــــان بـــطـــايـــنـــة حــــــــال نـــــا�ـــــس
حــــمــــزه �ـــســـلـــيـــمـــان بـــنـــيـــه ابـــــــو نـــــادي

�ــــــســــــلــــــوى حمــــــمــــــد احــــــــمــــــــد عــــــالم
�ـــســـمـــيـــه حمـــمـــد �ـــســـلـــيـــمـــان خــــوالــــدة
عــبــدالــعــزيــز كـــمـــال حمــمــد مــنــ�ــســور
احللمان عبدالفتاح  ماجد  عبدالفتاح 
فــــــريــــــده ا�ـــــســـــامـــــه عــــــبــــــداهلل �ـــســـالـــح

مــــــراد حمـــمـــد �ــســلــيــمــان »بـــنـــي عــلــي«
هــــاجــــر �ـــســـلـــيـــمـــان فــــالــــح الـــــربيـــــزات
ــــــو غـــريـــقـــانـــة هـــبـــه عـــلـــي �ـــســـالمـــه اب

ــــــــــــــــف حــــــــــــــ�ــــــــــــــســــــــــــــني الــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــود زيــــــــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــو�ــــــــــــــــس

يزن عطا حممد بناتهيام احمد ذياب مراد هيام ه�سام ح�سن الفاهوم

طارق ابراهيم ح�سن اخلوالدة
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مرمي احمد ا�سماعيل امل�سلمياحمد ح�سني احمد حامد

قسم التصوير الطبي واالشعاعي
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين2014/2013

بـــــــــــــــــاوزيـــــــــــــــــر حمــــــــــــــمــــــــــــــد  اهلل  عــــــــــــــبــــــــــــــد  �ـــــــــــــــــســـــــــــــــــامل 
�ـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــدام عــــــــــــــــطــــــــــــــــا �ــــــــــــــــســــــــــــــــابــــــــــــــــر الـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــوق
ـــــــــــد ـــــــــــعـــــــــــب مـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــك �ـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــربي راجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ال
عـــــــــــــــتـــــــــــــــوم يــــــــــــــــحــــــــــــــــيــــــــــــــــى  حمـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد  ورود 
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خريجو الماجستير
تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية

خريجو الف�صل ال�صيفي  2013/2012

خريجو الف�صل االول  2014/2013

خريجوالف�صل الثاين 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين  2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي االول  2014/2013

احـــــــمـــــــد حمــــــمــــــد احـــــــمـــــــد بــــــربــــــور
ا�ــــســــيــــة نــــعــــمــــان حمــــمــــود ابـــــــو عـــيـــاد
ــــــس �ــــســــنــــد حــــــمــــــاد الــــنــــعــــيــــمــــات ــــــ� ان
ــبــيــحــات انـــــعـــــام حمــــمــــود ر�ــــســــيــــد �ــس

اميــــــــان يــــا�ــــســــر مـــ�ـــســـطـــفـــى عــثــامــنــة
ــــيــــل حـــاليـــبـــة حـــــ�ـــــســـــان احــــــمــــــد خــــل
رفـــــيـــــف عــــلــــي حمــــمــــد عـــبـــداخلـــالـــق
�ـــســـاجـــدة مــو�ــســى �ــســلــيــمــان الــعــمــو�ــس

�ـــــــســـــــارة هـــــ�ـــــســـــام مـــــــــــداهلل الـــقـــيـــ�ـــســـي
احـــــــــمـــــــــد ليف عــــــــــــــــــادل حمـــــــــمـــــــــود 
لـــيـــنـــا نـــ�ـــســـرالـــديـــن حمـــمـــد حمــمــد
�سالح الــرحــمــن  عــبــد  �سليمان  هـــدى 

ــــــــيــــــــا نــــــــــــــــــــــــــزار �ـــــــــســـــــــركـــــــــيـــــــــ�ـــــــــس تـــــــــ�ـــــــــســـــــــوبـــــــــريـــــــــان مــــــــيــــــــل

مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــــــــــان احـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــد طـــــــــــــويـــــــــــــل

الـــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــرييـــــــــــــــني طـــــــــــــــــــــــــــــه  فـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــد  الء 
ــــــــــــوي ــــــــــــل ــــــــــــب ــــــــــــل ال ــــــــــــي �ـــــــــــــســـــــــــــامـــــــــــــيـــــــــــــة حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد هــــــــــــل
حمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــــــرب حـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد اخلـــــــــــــريـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــة

ـــــــات ـــــــس ـــــــ� ايـــــــــــــــــــــــة حمــــــــــــمــــــــــــد عـــــــــــبـــــــــــداحلـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــم قـــــــطـــــــي
غــــــــــــــــــــــــــــــــاوي خــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــل  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورج  رمي 
لـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــة عــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــداهلل احــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد كــــــــــتــــــــــانــــــــــة
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد دعـــــــــــــــــــــــــا�ـــــــــــــــــــــــــس دعـــــــــــــــــا�ـــــــــــــــــس
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كلية الموارد الطبيعية والبيئة

 �لأ�ستاذ �لدكتور �أحمد مالعبة
عميد الكلية

د. فاخر �لعكور
م�ساعد العميد

د. فايز �أحمد
نائب العميد
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كلية الموارد الطبيعية والبيئة
النبذة: 

ت�سعى كلية �ملو�رد �لطبيعية للم�ساهمة يف �خلطط �لإ�سرت�تيجية و�لتنموية و�لتنفيذية على �مل�ستوى �لوطني ملعاجلة �مل�ساكل 
�لبيئية من خالل و�سع خطة تنفيذية كل �سنة باعد�د كو�در موؤهلة ومزودة بالتقنيات �حلديثة للتعامل مع �مل�ساكل �لبيئية 
�لعلمي  �لتي يتطلبها �لبحث  �لتحتية  �لبنية  �لبيئية �ملختلفة وتطوير  �ملو��سيع  �لتدري�سية يف  �لهيئة  و�لتو�سع يف تخ�س�سات 
من جتهيز �ملخترب�ت �لعلمية بالجهزة و�ملو�د �لتي يتطلبها لتنفيذ مثل هذه �لبحاث. �إ�سافة �إلى �أنها ت�ساهم يف زيادة �لوعي 
�ملتخ�س�سة لكل  �لفنية  �ملتخ�س�سة و�لإ�ست�سار�ت  �لعمل  �لندو�ت وور�سات  و�إقامة  �لتطبيقي  �لعلمي  �لبحث  �لبيئي من خالل 
�إلى �لهتمام يف ��ستخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة يف �لإنتاج �لزر�عي و مكافحة �لت�سحر  �إ�سافة  من �لقطاعني �لعام و�خلا�ص 

و��ستك�ساف �ملو�رد �ملعدنية و�لطبيعية. 
�إن �سرورة وجود موؤ�س�سة علمية �ساملة ت�سم يف مفهومها جميع �ملو�رد �لطبيعية كالزر�عية و�ملائية و�لنفطية و�ملعدنية و�لبادية 
�أكادميية مميزة  �ملو�رد �لطبيعية و�لبيئة كوحدة  �لبيئة تطلَب وجود كلية  �إلى عالقاتها مع  �إ�سافة  و�لتنوع �حليوي وغريها 
وفريدة حتوي بر�مج در��سية متكاملة تركز على ��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة مبا يف ذلك نظم �ملعلومات �جلغر�فية و�ل�ست�سعار 
عن بعد و�ل�سبكة �ملعلوماتية كو�سائل هامة للتقومي و�ملتابعة و�لتخطيط �مل�ستد�م لتنمية �ملو�رد �لطبيعية و�ملحافظة على �لبيئة 

بحيث تكون ر�فد�ً مهما ملتطلبات �ل�سوق �ملحلية و�لعربية و�لعاملية.
يوجد يف �لكلية ثالثة بر�مج تدري�سية على م�ستوى �لبكالوريو�ص وهي:-

بكالوريو�ص يف �جليولوجيا و�لبيئة.، بكالوريو�ص يف �إد�رة �لأر��سي و�لبيئة، بكالوريو�ص يف �إد�رة �ملياه و�لبيئة.                
“�جليولوجيا �لتطبيقية” �لتابع لق�سم علوم �لأر�ص و�لبيئة ويرنامج ماج�ستري يف  وتقدم �لكلية �أي�ساً برنامج ماج�ستري يف 
�لأر��سي  برنامج ماج�ستري يف  و�لبيئة  �لأر��سي  �إد�رة  و�لبيئة. ويطرح ق�سم  �ملياه  �إد�رة  لق�سم  و�إد�رتها” �لتابع  �لبيئة  “علوم 

�جلافة و�لتغري�ت �ملناخية.  
أهداف الكليـــة :

• بناء بر�مج �أكادميية متكاملة على م�ستوى �لبكالوريو�ص و�لدر��سات �لعليا حلماية �لبيئة و�إلن�سان ولإعد�د متخ�س�سني يف 	
جمالت �لتخطيط و�لتعليم و�إد�رة وتنمية �ملو�رد �لطبيعية للعمل يف �ملوؤ�س�سات �ل�سناعية ويف مر�كز �لبحوث و�لدر��سات 

�لبيئية و�لهيئات �ل�ست�سارية �ملحلية و�لدولية. 
• تنمية �ملهار�ت و�لقدر�ت �لأ�سا�سية �لتي يحتاجها �لد�ر�سون يف جمالت �جليولوجيا و�إد�رة �لأر��سي و�ملياه و�لبيئة. 	
• تدريب �لد�ر�سني على �لربط بني �ملجالت �لعلمية �ملتعددة و�ملتد�خلة من خالل بر�مج علمية م�سرتكة بني تخ�س�سات 	

�أق�سام �لكلية و�لكليات �لعلمية �لأخرى. 
• تنمية قدر�ت �لد�ر�سني على جمع وتلخي�ص وحتليل وتف�سري �لبيانات و�ملعلومات �جليولوجية، �لبيئية، �ملائية و�لزر�عية، 	

با�ستخد�م �لتقنيات �حلديثة. 
الكادر األكاديمي واإلداري:

�لفعلية  تن�سجم مع �حلاجة  نوعية  ذ�ت  عالية  وتربوية  بقدر�ت علمية  �لتدري�ص  �أع�ساء هيئة  بوجود نخبة من  �لكلية  متتاز 
للبناء �لتنموي للحد من �لآثار �ل�سلبية لبيئة �لأردن ولإد�رة �مل�ساريع �لبيئية و�لتنموية و�مل�ساهمة يف ��ستك�ساف و��ستثمار �ملو�رد 
�لطبيعية و�لزر�عية و�ملحافظة عليها. ويبلغ عدد �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية يف �لكلية )20( ع�سو�ً و)3( حما�سر مب�سمى مدر�ص 

م�ساعد و)8( فني خمترب وي�ساندهم كادر �إد�ري مكون من )8( �أع�ساء.
مختبرات الكلية:

و  �جليوكيمياء  و  �جلغر�فية  �ملعلومات  و�أنظمة  بعد  عن  �ل�ست�سعار  جمالت  يف  ومتطور�ً  حديثاً  خمترب�ً   )14( �لكلية  ت�سم 
�جليوفيزياء �لتطبيقية و�لزلزل و �ملعادن و�ل�سخور و �مل�ستحاثات و �جليولوجيا �لرتكيبية و كيمياء �لرتبة �لبيئية و فيزياء 
و�سخور  وطبقات  �لبيئي  �لرتبة  علم  و  �لنباتات  وتغذية  �لرتبة  خ�سوبة  و  و�ملياه  �لرتبة  ميكروبيولوجيا  و  �لبيئية  �لرتبة 
ر�سوبية و جيولوجيا عامة. كما تت�سمن �لكلية )�أ( �لور�سة �جليولوجية و�لتي تخدم طالب و�أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية يف كليات 
�أمام طلبة  �أبو�به  �لذي يفتح  �ملتحف �جليولوجي  �مللكة ر�نيا لل�سياحة و�لرت�ث ��سافة للكلية، )ب(  �لهند�سة و�لعلوم ومعهد 
�جلامعة و�ملد�ر�ص من �ملحافظات �ملختلفة، )ج( خمترب�ت �لو�سائل �لتعليمية حيث ي�سمل )53( جهاز حا�سوب للتدري�ص �ملبا�سر، 

)د( حمطة GPS لر�سد �حلركات �لتكتونية، )هـ( حمطة حديثة ومميزة لر�سد �لزلزل تعمل على مد�ر �ل�ساعة.
وحديثاً مت تزويد �لكلية بجهاز �حليود �ل�سينية �إ�سافة �إلى تزويد �لكلية بع�سرة جماهر م�ستقطبة )عادية وعاك�سة( �خلا�سة 

بتمييز �ملعادن و�ل�سخور و�خلامات حيث ت�ستخدم لأغر��ص �لتدري�ص و�لبحث �لعلمي.
مشاريع الكلية والطموحات المستقبلية: 

• �إجر�ء �لبحوث �لتطبيقية يف جمالت ��ستثمار �مل�سادر �جليولوجية، �لطبيعية، و�ملائية، و�لعمل على �إيجاد �حللول �لبيئية 	
للم�ساكل �ملرتبطة بالن�ساطات �لزر�عية و�ل�سناعية و�حل�سرية �ملختلفة. 

• عقد �لدور�ت وور�ص �لعمل �لتدريبية لزيادة كفاءة �لعاملني يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ص يف �ملجالت �ملذكورة �أعاله. 	
• �إجر�ء �لدر��سات �ل�ست�سارية لقطاعي �لنتاج و�خلدمات وذلك من خالل �لتعاون مع كل من مركز �ل�ست�سار�ت و�لدر��سات 	

وخدمة �ملجتمع ومركز �لدر��سات �لبيئية يف �جلامعة. 
• �إن�ساء قو�عد بيانات ومعلومات عن �إد�رة �لأر��سي و�ملياه و�لبيئة يف منطقة �لزرقاء.	
• طرح برنامج فريد ومميز للدكتور�ه يف جمال �ملو�رد �لطبيعية و��ستد�متها يخدم �ملجتمع �لأردين و�لعربي و�لعاملي.	



348

كلية الموارد الطبيعية والبيئة

جمل�ص �لكلية

�لد�ريون

فنيو وم�سرفو �ملخترب�ت

�أ.د. �أحمد مالعبة
�أ.د. عي�سى خملوف

د.فايز �أحمــد

د.�سياء �لرو�سان
د.جو�ن عبيني 

د. �أحمد �حلموري

د. خالد ملحم
د. عوين �خل�ساونه

م. حممد فيا�ص �خلو�لدة

ر�ئد �خلاليلة 
خالد دهيثم
ر�نيا �سالح

�لهام �خلو�لده
�سهى �لطنيب
عالء �لتميمي

حنان ب�سار�ت
يا�سر �لعجارمة

طارق �لب�سيتي
ر�سيد عود�ت 

رمي �ل�سعيبي
وفاء �لعرقان
هناء �لنونه

عمر�ن �بو مر�سد
�ينا�ص �ل�سحيم
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�أ.د. عي�سى خملوف 
ا�ستاذ

د. نز�ر �حلموري 
ا�ستاذ م�سارك

�أ.د. عيد �لطرزي 
ا�ستاذ

د. م�سدوق �لتاج 
ا�ستاذ م�سارك

د. فايز �حمد
رئي�س ق�سم /ا�ستاذ م�سارك

�أ.د. �حمد �ملالعبه 
ا�ستاذ

د. ختام �لزغول 
ا�ستاذ م�ساعد
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د. قاهر �لقا�سي 
ا�ستاذ م�ساعد

م. جعفر �أبورجب 
مدر�س

م. خالد �لزو�هرة
مدر�س م�ساعد
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ند�ء م�سطفى حممد �بر�هيم�روى ح�سان حمدي ب�سارة �لء حممود �حمد جعابو

تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة
خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012

تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة
خريجو الف�صل الأول 2014/2013

قسم علوم األرض والبيئة

��ـــــــــــســـــــــــالم حمـــــــمـــــــد حمـــــــــمـــــــــود جنــــــــــــــاد�ت
حـــاكـــم ريــــا�ــــص ��ـــســـمـــاعـــيـــل »عــــيــــال �ــســلــمــان«
�لــــــدبــــــوبــــــي �هلل  عــــــبــــــد  حمــــــمــــــد  رديــــــــنــــــــة 
�ــــــــســــــــهــــــــام �حـــــــــمـــــــــد حمــــــــمــــــــد �ـــــســـــلـــــيـــــمـــــان
ــــــني �بــــــــــــــو عــــمــــر عــــــــــــــدي هـــــــــــــــــــــارون حــــــ�ــــــس
عــــــــنــــــــود نـــــــ�ـــــــســـــــال نــــــ�ــــــســــــر �لـــــــــرو��ـــــــــســـــــــدة
ــــــيــــــة حمـــــــمـــــــد عـــــــــيـــــــــاد حمـــــــــمـــــــــود �لــــــثــــــو�ب
عـــــــــبـــــــــد �هلل كــــــــــــــــــرمي  ـــــــــــف  ـــــــــــاي ن وفــــــــــــــــــــــاء 

�حـــــــمـــــــد عــــــبــــــد �حلــــــكــــــيــــــم عــــــبــــــد �لــــــــكــــــــرمي �ملـــــومـــــنـــــي
ـــــــــــــــــرف �حــــــــــــــمــــــــــــــد �ـــــــــســـــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــان بــــــــــــعــــــــــــارة ��ـــــــــــــــــس
نــــــــــــا�ــــــــــــســــــــــــر فـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــي  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالل  �لء 
�يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــي حمــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــود عــــــــــــــــرب
ــــــــــقــــــــــعــــــــــاقــــــــــعــــــــــة �يـــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــلـــــــــــــــي �حــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد �ل
حـــــــــــــــنـــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــــــــو�د حمــــــــــــمــــــــــــد �لـــــــــــعـــــــــــظـــــــــــامـــــــــــات
ــــــــــــــا حمــــــــــمــــــــــد عــــــــــبــــــــــد �حلــــــــــمــــــــــيــــــــــد �جلـــــــمـــــــل ــــــــــــــي د�ل
ر�مـــــــــــــــــــــــي نــــــــــا�ــــــــــســــــــــر �ــــــــســــــــلــــــــيــــــــمــــــــان �لـــــــعـــــــلـــــــيـــــــمـــــــات
ـــــي عـــــــبـــــــد �لــــــــرحــــــــمــــــــن �لــــــعــــــو�مــــــلــــــة رمــــــــــــــــاح مـــــفـــــ�ـــــس

�لــــــــــبــــــــــطــــــــــة ربــــــــــــــــــحــــــــــــــــــي  �يـــــــــــــــ�ـــــــــــــــســـــــــــــــر  رو�ن 
رميــــــــــــــــــــــا حمـــــــــــمـــــــــــد مــــــــــ�ــــــــــســــــــــبــــــــــاح ��ــــــــســــــــمــــــــاعــــــــيــــــــل
ـــــــــــــفـــــــــــــاء حـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــني حمـــــــــــــمـــــــــــــد �لـــــــــــعـــــــــــايـــــــــــد �ـــــــــــــس
عــــــــــز�لــــــــــديــــــــــن فــــــــــايــــــــــز عــــــــبــــــــد�لــــــــفــــــــتــــــــاح خـــــــز�عـــــــلـــــــة
ـــــــــــد �ــــــــــســــــــــويــــــــــلــــــــــم �لــــــــــ�ــــــــــســــــــــر�حــــــــــني عــــــــــــــمــــــــــــــاد عـــــــــــي
عـــــــمـــــــر ر��ـــــــــــســـــــــــي �ــــــســــــلــــــيــــــمــــــان بـــــــنـــــــي ��ـــــســـــمـــــاعـــــيـــــل
ـــــــــــان �ــــــــــســــــــــعــــــــــيــــــــــد �ـــــــــــســـــــــــومـــــــــــان ـــــــــــعـــــــــــب لنـــــــــــــــــــــــــا �ـــــــــــس
مــــــــــــــــــــــــــــــــرمي حــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــد حمــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــود �لــــــــــــــــــــــــدر
ـــــــــــــــــي مـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــلـــــــــــة مـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــل
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�زهار خالد حممد �ملحاميد

�منة »حممد هادي« عبد �لقادر �بر�هيم

حنان �سامل مو�سى �لزيود

�سايل ب�سام عبد �جلليل �ملعايطة

��سماء �سحده حممد »�سالمة غنام«

�ميان حامد ذيب عدوى

رمي »حممد �سمري« حممد �جلعربي

�سهد مو�سى حممد حماد

��سماء �حمد حممد �بو عبيده

�ن�سر�ح عي�سى م�سطفى �لعد�ربة

رقية حممد عايد طار�ن

�سل�سبيال خالد علي حممد

�لهام ح�سن ح�سني عمرو

�ميان عدنان حممد كليب

�سائده علي عوي�سي �مهلهل

طارق �حمد ن�سار �بو �سحيمة

تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

قسم علوم األرض والبيئة
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غدير خلف علي �حلو�مدة

حممود �سميح ح�سني �ل�سديفات

نايفة طارق غازي �حلو�ري

حممد ر��سم عبده �مل�سرى

منار �حمد ناجي �بوعبيد

ولء هاين �سليمان حر�ح�سة

حممد خالد علي مومني

مروى م�سباح عبد �لعزيز �حلور�ين

نور عارف ح�سن بني كنانة

حممد ناجي حممد �لقطاوي

نارميان ح�سن علي �لفقري

يو�سف حممد حممود �لزيود

تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

قسم علوم األرض والبيئة

دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــمــــــــــــــــــر حـــــــــــــــ�ـــــــــــــــســـــــــــــــني �خلــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــب
دميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــعـــــــــــــــــفـــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي �لـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــي
ــــــــــــــو� ــــــــــــــ�ــــــــــــــس ــــــــــــــل �ل زيــــــــــــــــــــــــــــــــــد حمـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــود جــــــــــــــمــــــــــــــي
ــــــــــن �بــــــــــــــــــــــــو ريــــــــــــا�ــــــــــــص ــــــــــجــــــــــى حــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد�ن حــــــــــ�ــــــــــس �ــــــــــس
ـــــــــد �لــــــــــــــــهــــــــــــــــادى �لـــــــغـــــــلـــــــيـــــــالت ـــــــلـــــــيـــــــم حــــــــ�ــــــــســــــــن عـــــــــب �ـــــــس
وعـــــــــــــــــــــــــــــــد �ــــــــــــــــســــــــــــــــالــــــــــــــــح �ــــــــــــســــــــــــبــــــــــــلــــــــــــي عــــــــــبــــــــــابــــــــــنــــــــــة
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تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

قسم علوم األرض والبيئة

ــــــــــي حمــــــــــمــــــــــود �بــــــــــــــــو خــــ�ــــســــر ــــــــل حــــــــــرب ــــــــي ــــــــس ��
�جمـــــــــد حمـــــمـــــد عـــــبـــــد �لـــــر�ـــــســـــيـــــد �لـــ�ـــســـيـــ�ـــســـاين
ـــــــيـــــــمـــــــان ر�جـــــــــــــــــــــي �حلــــــيــــــ�ــــــســــــة ـــــــل جـــــــــــــــــــــو�د �ـــــــس
عــــــــــا�ــــــــــســــــــــم حمــــــــــمــــــــــد حـــــــــ�ـــــــــســـــــــن �لـــــــــزعـــــــــبـــــــــي
ــــــــل �لــــــعــــــقــــــيــــــلــــــي عــــــــــــامــــــــــــر �أحـــــــــــــــمـــــــــــــــد جــــــــمــــــــي
فــــــاطــــــمــــــة خـــــــالـــــــد عــــــبــــــد �لـــــــرحـــــــمـــــــن قــــــدومــــــي
ــــــــي ��ـــــــســـــــمـــــــاعـــــــيـــــــل �لـــــــتـــــــلـــــــويل فــــــــاطــــــــمــــــــة عــــــــل

ــــف عــتــمــة ــــس ــــو� ــــري ي ــــ�ــــس ــــاء ن ــــن ــــس �

�سالح في�سل �حمد �سليم

وفاء م�سطفى حممد �ل�سيخهناء خالد فار�ص فار�ص
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 قسم إدارة األراضي  والبيئة

د. حممد �لقنه
ا�ستاذ م�سارك

د. جو�ن عبيني 
ا�ستاذ م�ساعد

د. �حمد �حلموري 
ا�ستاذ م�ساعد

د. فاخر عكور 
ا�ستاذ م�ساعد

م. �سريين �بو �سمري
مدر�س

د. حممد �سالحات 
رئي�س الق�سم / ا�ستاذ م�ساعد

د. خلود م�سعل 
ا�ستاذ م�ساعد
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فاطمة حممد عبد�ملهدي �مل�ساندة

نعمة جميل علي زحالنربيحة �سليمان �سالمة �سل�ص وعد �حمد �بر�هيم �بو م�سلمنذير فوؤ�د حممد �حمد

 قسم إدارة األراضي  والبيئة

تخ�ص�ص اإدارة الأرا�صي واملياه
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

�حـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــســــــــــــــــــنــــــــــــــــــي �حـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــد�ن
ــــــــــد ــــــــــوحــــــــــمــــــــــي �ميـــــــــــــــــــــــــــــــــان »حمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد �ــــــــــــســــــــــــمــــــــــــيــــــــــــح« �نــــــــــــــيــــــــــــــ�ــــــــــــــص �ب
ــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــح حــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــري بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ءة �ــــــــــــــــــــــــــس
ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــادي ــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــد حمـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــد �ل
تــــــــــــــــ�ــــــــــــــــســــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــل حمــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــد �ـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــومـــــــــــــــــــان
ــــــــــــــــل خـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــ�ـــــــــــــــص �بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو �ــــــــــســــــــــعــــــــــد ــــــــــــــــي د�نـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــــــامل �حلـــــــــــــــــويـــــــــــــــــطـــــــــــــــــات عـــــــــــــــــــــــــز �لـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــل �ـــــــــــــــــــــس
حمــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــود ولــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــد حمــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــد �لــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــار
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــربى حـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــــــــــويل

ــــــــــف �بــــــــــــــــــــو �لــــــــــذنــــــــــني �حـــــــــــــمـــــــــــــد خـــــــــلـــــــــيـــــــــل يــــــــــو�ــــــــــس
�فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاء �بـــــــــــــــــر�هـــــــــــــــــيـــــــــــــــــم عــــــــــــــــزمــــــــــــــــي عـــــــمـــــــر
�مـــــــــــــــــــــــــني حـــــــــــــــــــــــــرب �ـــــــــــــســـــــــــــالمـــــــــــــة �لــــــــغــــــــنــــــــمــــــــيــــــــني
�ـــــــســـــــر�ر ـــــــــــــو  �ب د�وود  طـــــــــــــــــالل«  »حمـــــــــمـــــــــد  �يـــــــــــــــــات 
حــــــــــــــنــــــــــــــني �ـــــــــــســـــــــــعـــــــــــيـــــــــــد ر�ــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــد كــــــــــتــــــــــانــــــــــة
ــــــــطــــــــفــــــــى مــــــ�ــــــســــــطــــــفــــــى ــــــــــــــــــــــني نــــــــــبــــــــــيــــــــــل مــــــــ�ــــــــس رن
حمــــــــمــــــــد د�ود  �نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  �ــــــــــــــــــســــــــــــــــــاجــــــــــــــــــدة 

�ــــــــــــســــــــــــد�م حـــــــــــــــامت عــــــــبــــــــد �لـــــــلـــــــطـــــــيـــــــف �ـــــســـــلـــــيـــــمـــــان
ــــــــــــرة ــــــــــــدحــــــــــــاب فــــــــــــــــار�ــــــــــــــــص مـــــــــــــاجـــــــــــــد نـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــار �ل
فـــــــلـــــــ�ـــــــســـــــطـــــــني حمــــــــــمــــــــــد نـــــــــــــافـــــــــــــع �بــــــــــــــــــــو �لـــــــــــــــرب
لـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا بـــــــــــــا�ـــــــــــــســـــــــــــم فـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــم �لـــــــــــــديـــــــــــــريـــــــــــــة
ـــــــــــــــي �لـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــز�م ـــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــات زهــــــــــــــــــــــــــــــري عـــــــــــــــل ن
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ز�هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــرجــــــــــــــي
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�لء مرو�ن �سلمان �لب�سار�ت

حنني ن�سات �سوكت رزق �هلل

زين �ساهر حمدى عا�سور

فد�ء ��سامة �بر�هيم �ر�سيد

�يات �حمد عبد �هلل �حلنيطي

د�نية عي�سى حممد �لرباعي

�سناء ذياب عبد علي

ولء عبد �هلل �حمد م�سلم

�مل خملد ح�سني �ل�سكارنة

حنني وليد عبد�لروؤوف �لبريوين

�سبل خالد مو�سى حمود

ماهر خليل عيد �ملزرعاوي

جمال عو�د طحيطر �مل�ساعيد

رو�ن فتحي �حمد عرباتي

عبد �لفتاح جمال عبد �لفتاح تيم

 قسم إدارة األراضي  والبيئة

تخ�ص�ص اإدارة الأرا�صي واملياه
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

�حالم حممود عبد �حلافظ �ملكانني
��ــســرف ريــا�ــص حمــمــد در�دكـــة
زيــــنــــب حــــمــــد �حــــمــــد �ملـــــــر�يف
طقاطقة �ساكر  �سريف  عــامــر 
�حلــد�ديــن جميل  فخرى  ليث 
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�حمد خملد �سحيمان �حلميد

مي حممد طالب �ملومني

حنني ح�سن عدنان �لفو�عري

هبة حممود حممد �لبيطار�مان »�حمد منري« حممد عبد �حلافظ �نتظار علي حممد �ل�سرعة

�ماين �سابر فالح �لهو�و�سة

يزن عامر �سكري حجازين

�سعاد علي حممد جو�رنة

 قسم إدارة األراضي  والبيئة

تخ�ص�ص اإدارة الأرا�صي واملياه
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

ـــــــيـــــــم �بــــــــــــــــــو �رقـــــــــيـــــــــق ـــــــل حمـــــــــمـــــــــد خــــــــــــالــــــــــــد �ـــــــس
مـــــــــــــــــــــــــــــروة حـــــــــــــــمـــــــــــــــزة حمــــــــــــمــــــــــــد متــــــــــــبــــــــــــولت

ــــــــــة بـــــــــــــــهـــــــــــــــاء عــــــــــــبــــــــــــد �حلــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــد حمــــــــــــمــــــــــــد �خلــــــــــاليــــــــــل
ـــــــــر�هـــــــــيـــــــــم �لـــــعـــــطـــــيـــــات تـــــ�ـــــســـــنـــــيـــــم »حمـــــــــمـــــــــد نــــــــــــــويــــــــــــــر�ن« �ب
ـــــــــــــــــــــــــو ريـــــــــــــــــــان �ـــــــــــســـــــــــجـــــــــــى يـــــــــــــا�ـــــــــــــســـــــــــــر �بـــــــــــــــــر�هـــــــــــــــــيـــــــــــــــــم �ب
عـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــد عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــات
يـــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــز خــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــل �لــــــــــــــــكــــــــــــــــلــــــــــــــــوب
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قسم إدارة المياه والبيئة

�أ.د. علي �لناقة 
ا�ستاذ

د. حممود �بو�للنب 
ا�ستاذ م�سارك

د. خالد بني ملحم 
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سالح �لدين جرب 
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سياء �لرو�سان 
رئي�س الق�سم / ا�ستاذ م�ساعد
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�نت�سار حممد �سليمان �لغويري

جمد فا�سل حممد »�حلاج قا�سم«�جمد عبد�لكرمي علي �خلو�لدة �سامية فوزى �سامل دلبيح

قسم إدارة المياه والبيئة

تخ�ص�ص اإدارة املياه والبيئة
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

ــــــــــــن عــــــــــــــلــــــــــــــي �جلــــــــــــــرمــــــــــــــي ��ـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــر�ء حــــــــــــ�ــــــــــــس
�ملــــــــ�ــــــــســــــــاقــــــــبــــــــة ــــــــــــــــع  ــــــــــــــــي �رب �هلل  ـــــــــف  ـــــــــي �ـــــــــس رنــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــني ــــــــــس ــــــــــا� �ـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــارة حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودت ي
ـــــــــــــن عـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاد حـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــن جــــــــــــــــــــــادو ـــــــــــــس ـــــــــــــو� ـــــــــــــس �
ــــــــــــهــــــــــــري�ت حمــــــــــمــــــــــد هـــــــــــــــــــاين عــــــــــبــــــــــد �لـــــــــــــــكـــــــــــــــرمي �مل
ــــــــــد �جلــــــــــــــــــــــــــــــو�د �حـــــــــــــمـــــــــــــد �لــــــ�ــــــســــــلــــــبــــــي ــــــــــة عــــــــــب هــــــــــب

رهــــــــــــــــــــام غــــــــــــــــــــازي مـــــــفـــــــلـــــــح �لــــــــعــــــــالويــــــــن
فـــــاطـــــمـــــة �ميـــــــــن ��ــــســــمــــاعــــيــــل �لــــــفــــــاخــــــورى
ــــــــــافــــــــــز حمــــــــمــــــــد �لـــــــ�ـــــــســـــــاويـــــــ�ـــــــص لـــــــيـــــــنـــــــا ن
�لـــــــدعـــــــجـــــــة �هلل  عــــــــبــــــــد  �مــــــــــــــــني  نــــــــــــــــــــد�ء 
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�ريج هاين عبد �بو ذياب

�يه حممد �سعود �ملر�يف

دعاء وليد �حمد جمدلوية

عدي عمر �بر�هيم حرز �هلل

��سيل كامل حممد �حلبا�سنة

بر�ءة عبد�لهادي عقلة �لزيود

�سالم ف�سيل حممد �لزعبي

لينا عبد �لكرمي ح�سني نو�ر

��سر�ء علي يو�سف �بو ح�سني

�يهاب خليل �بر�هيم �سمرة

رز�ن منر فهد �جلمل

ملي�ص �حمد عطيه �ل�سعار

�ينال ن�سر �لدين عثمان فيومي

خليل �حمد خليل �بو هيظ

�سلمان عبد �ملجيد مطلق �بو جي�ص

مر�م عدنان زعل �لرو��سدة

قسم إدارة المياه والبيئة

تخ�ص�ص اإدارة املياه والبيئة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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هبة زياد حممود �بو �لرب

و�سام �سامل م�سيبيح �ل�سرفات��سماعيل فتحي »حممد �سالح« حنني �حمد حممود �بو �لهيجاء

قسم إدارة المياه والبيئة

تخ�ص�ص اإدارة املياه والبيئة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

�يــــــــــــــــنــــــــــــــــا�ــــــــــــــــص عــــــــــــــ�ــــــــــــــســــــــــــــام حــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــن حلــــــــــلــــــــــوح
�ـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــر�ء جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــل حمـــــــــــــمـــــــــــــد بـــــــــــــنـــــــــــــي عـــــــطـــــــا
ــــــــــري حـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــن طـــــــــــو�لـــــــــــبـــــــــــة ــــــــــس ــــــــــ� ــــــــــي حمــــــــــــــمــــــــــــــد ت
نـــــــــــــــــــــــــــــــــدى �ــــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــــري �ـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــم مـــــــــــــرجـــــــــــــي
نــــــــــــــفــــــــــــــني مــــــــــــــنــــــــــــــري عـــــــــــيـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــى �خلـــــــــــــــــــــو�لـــــــــــــــــــــدة
نـــــــــــــــــــــــــــــــور هـــــــــــــــــــــــــــــــاين �ــــــــــــــــســــــــــــــــعــــــــــــــــدي �خــــــــــمــــــــــيــــــــــ�ــــــــــص

�حــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد عـــــــــــــــلـــــــــــــــي حمـــــــــــــــمـــــــــــــــد �لـــــــــــــــنـــــــــــــــوبـــــــــــــــاين
ــــــــان ��ــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــر�ء جــــــــــــــــمــــــــــــــــال حـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــن غــــــــيــــــــ�ــــــــس
ر�ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي �لـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــد
ــــــطــــــفــــــى �بـــــــــــــــــو �ـــــســـــري ــــــطــــــفــــــى عـــــــــ�ـــــــــســـــــــام مــــــ�ــــــس مــــــ�ــــــس
ـــــــاقـــــــبـــــــة نـــــــــانـــــــــ�ـــــــــســـــــــي عــــــــــــايــــــــــــد �ــــــــســــــــلــــــــيــــــــمــــــــان �ملـــــــ�ـــــــس
هــــــــــــــيــــــــــــــا بــــــــــــهــــــــــــجــــــــــــت �حــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد �لـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــرب�وى
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��سر�ء �حمد ح�سن �لرتك

لينا زكي خليل خليل

رند حممود م�سطفى �لدغيمات �سارة خالد حممد �لعمو�صدعاء ح�سن فهد �بو �لنعاج

قسم إدارة المياه والبيئة

تخ�ص�ص اإدارة املياه والبيئة
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

�مــــــــــــــــــــــــرية �ــــــــــــســــــــــــامل حمــــــــــــمــــــــــــود �بـــــــو�ـــــــســـــــعـــــــيـــــــلـــــــيـــــــك
ـــــــــــــــحـــــــــــــــادة �لــــــــــدعــــــــــمــــــــــ�ــــــــــص ــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــزت �ـــــــــــــــس ديــــــــــــــــن
ـــــــى مـــــــ�ـــــــســـــــطـــــــفـــــــى �بــــــــــــــــــو رمــــــــــــــان �ـــــــــســـــــــامـــــــــر عـــــــيـــــــ�ـــــــس
ــــــــاعــــــــر ــــــــيــــــــم �لــــــــ�ــــــــس ــــــــل �ـــــــــــســـــــــــابـــــــــــريـــــــــــن مـــــــــتـــــــــعـــــــــب �ــــــــس
نــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــريــــــــــــن مـــــــــــــــــيـــــــــــــــــالد فـــــــــــــــــــــــــــــــــوزي عـــــــــيـــــــــا�ـــــــــص
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خريجو الماجستير

تخ�ص�ص اجلولوجيا التطبيقية
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

تخ�ص�ص علوم البيئة وادارتها
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

ـــــه ـــــفـــــقـــــي ـــــــاء »حمــــــــــمــــــــــد �مــــــــــــــــــــني« طــــــــــاهــــــــــر �ل مـــــــيـــــــ�ـــــــس

ــــــــــــــــــــو خـــــلـــــف �حـــــــــــــمـــــــــــــد �ــــــــســــــــلــــــــيــــــــمــــــــان عــــــــيــــــــ�ــــــــســــــــى �ب
ـــــــــاقـــــــــبـــــــــة عـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــد�هلل حمـــــــــــــمـــــــــــــد عـــــــــــــلـــــــــــــي �ملـــــــــ�ـــــــــس
مـــــــــــــالـــــــــــــك نـــــــــعـــــــــيـــــــــم عـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــان �بـــــــــــــــــــــو �لـــــــــــــرو�ـــــــــــــص

حممد �سامن فوؤ�د جنم �لدين



معهد
الملكة رانيا 

للسياحة 
والتراث
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معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث

اأ.د. �سلطان املعاين
عميد املعهد

د. يحيى ال�سوابكة
نائب العميد

د. رمزي الرو�سان
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة
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معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث
النبذة:

مت اإن�ساء املعهد عام 1999م �سمن ا�سرتاتيجية اجلامعة يف امل�ساركة باحلفاظ على املواقع الأثرية والرتاثية وال�سياحية 
التي تزخر بها اململكة، وي�سم املعهد ثالثة اأق�سام هي:

ق�سم ال�سياحة امل�ستدامة.
ق�سم اإدارة املوارد الرتاثية.
ق�سم املحافظة على الآثار.

 الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد:
مينح  املعهد درجة البكالوريو�س يف التخ�س�سات التالية: الإر�ساد ال�سياحي، اإدارة املوارد الرتاثية واملتاحف، املحافظة 

على الآثار.
كما مينح درجة املاج�ستري يف تخ�س�س اآثار احل�سارات العربية القدمية.

أهداف المعهد:
• تاأهيل كوادر وكفاءات واعية ب�سرورة التنمية ال�سياحية وتعزيزها كم�سدر دخل مع التاأكيد على �سالمة املواقع 	

واملكت�سفات الأثرية وحمايتها و�سيانتها واإدارتها اإدارة �سليمة.
• اإجراء امل�سوحات والتنقيبات الأثرية والدرا�سات ال�ست�سارية يف جمال ال�سياحة والآثار والرتاث.	
• اإن�ساء قواعد بيانات اإلكرتونية يف جمال ال�سياحة والآثار والرتاث.	
• اإن�ساء متحف للرتاث احل�ساري والطبيعي يف حمافظة الزرقاء.	

أعضاء الهيئة األكاديمية:
بلغ عدد اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعدي البحث والتدري�س يف املعهد )22( ع�سواً كما بلغ عدد اأع�ساء الهيئة الإدارية 

)6( اإداريني.

طلبة المعهد:
بلغ عدد طلبة املعهد خالل العام اجلامعي 2013/2012 )1115( طالباً وطالبة يف م�ستوى البكالوريو�س و )23( طالباً 

يف م�ستوى درجة املاج�ستري.

المختبرات والتجهيزات:
ي�سم املعهد العديد من املختربات والتجهيزات احلديثة، ومن اأبرزها: خمترب علم املحافظة على الآثار، وخمترب نظم 
املعلومات الأثرية، وخمترب ال�ست�سعار عن بعد يف الآثار، وخمترب التنقيبات الأثرية، وخمترب الت�سوير الفوتوغرايف، 

وخمترب امل�سح الأثري.

دور المعهد في خدمة المجتمع:
دورات خمتلفة يف جمال  وامل�ساركة يف عقد  املحلي،  للمجتمع  العمل  وور�س  والندوات  املوؤمترات  بتنظيم  املعهد  يقوم 

ال�سياحة والآثار والرتاث على امل�ستويني املحلي والدويل.

التطلعات المستقبلية:
يتطلع املعهد اإلى اإن�ساء متحف تراثي ومركز درا�سات لالأبحاث يف جمال الرتاث. كما ي�سعى املعهد اإلى اإحياء القرى 

الرتاثية ل�ستخدامها يف اأغرا�س ال�سياحة امل�ستدامة، وعمل مكتبة خا�سة لر�سد الوثائق الرتاثية وت�سويرها.
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معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث

جمل�س الكلية

الداريون

فنيو وم�سرفو املختربات

اأ.د. �سلطان املعاين
د. مرينا م�سطفى
د. يحيى ال�سوابكة

د. عبدالروؤوف ميا�س
د. فادي بلعاوي
د. رائد الغزاوي

د. عوده امل�سحان 
د. منذر جمحاوي

حلمي اخلوالده
ختام اأبو هنية

منريه امل�ساقبة
نهى عطيات

اأ�سامة اجلالد

فواز ا�سحاقات
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قسم المحافظة على اآلثار

د. نايف حداد
ا�شتاذ م�شارك )متفرغ علمي(

د. فادي بلعاوي
ا�شتاذ م�شاعد/رئي�س الق�شم

د. بالل خري�سات
ا�شتاذ م�شارك

د. يحيى ال�سوابكه
ا�شتاذ م�شارك

د. حممد اخلليلي
ا�شتاذ م�شاعد

د. عبد الروؤوف ميا�س
ا�شتاذ م�شاعد
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�سريين ح�سان خالد خطاطبة

اميان ح�سني حمد العمو�ساريج نزار عليان ابو هزمي متارا فتحي امني م�سادانوار عايد عبداهلل ال�سديفات

قسم المحافظة على اآلثار
تخ�ص�ص علم املحافظة على الآثار

خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

تخ�ص�ص علم املحافظة على الآثار
خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

تخ�ص�ص علم املحافظة على الآثار
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

ع�������م�������ر م�����������س�����ط�����ف�����ى ع�������ي�������د اخل����������وال����������دة
ك���������ات���������ري���������ن ج��������������������ورج ن�������ب�������ي�������ل زي����������������دان
ن����������������������ور خ����������������ل����������������دون ح�������������������س���������ن ق��������ن��������اه
ه������ي������ا حم������م������د م���������س����ط����ف����ى اخل�����������س�����اون�����ة

اح����������م����������د ق��������ا���������س��������م حم��������م��������د اب����������������و ده������ي������م
م������������رين������������ا ج������������ه������������اد ج��������م��������ي��������ل ال��������ن��������م��������ري



371

حنني حممود احمد املحا�سنة

�سفاء خالد ا�سماعيل يون�س

هيا مروان ابراهيم �سليمان

رول ح�سام جميل الريان

هديل ماهر علي الداغ�ستاين

دارين مولود ناجي اندراو�س

فاطمة »حممدحنيف« »امني اهلل« بيربي

�سذى �سلمان ح�سن ابو عبلي

هيا جمال حممد ابو عيد

قسم المحافظة على اآلثار
تخ�ص�ص علم املحافظة على الآثار

خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

���������س��������الح ج���������م���������ع���������ة  ع�������������زم�������������ي  اروى 
ك�������اث�������ري�������ن ج������ري�������������س م�����ف�����������س�����ي ق����اق����ي���������س
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احمد ماهر عزت عبد ربه

عمر �سفيق م�سطفى املعايطه

ولء خالد �سبحي احلداد

روان منري خليل �سامل

حممد ا�سماعيل عو�س خري اهلل

ا�سرف حممود امني خ�سا�سنه

لبنى احمد م�سطفى حممد

رونزا �سميح عي�سي عماري

معن �سائد فار�س احلارة

اح��������������������الم ���������س��������ال��������ح حم����������م����������ود ال����������زي����������ود
من�������������������ار خ�����������������س��������ر ���������س��������ع��������د ا��������س�������ط�������ف�������ان

قسم المحافظة على اآلثار
تخ�ص�ص علم املحافظة على الآثار

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014
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هبة كامل حممد داوودايهاب ا�سعد قبالن العيد حممد كامل يو�سف �سواحلة

ع����������ب����������د اهلل ي����������و�����������س����������ف  م���������������س�������ط�������ف�������ى  اح������������������������الم 
اف�����������������ن�����������������ان اب���������������راه���������������ي���������������م اح��������������م��������������د ح�����������م�����������دان
ال������ع������ق������ي������ل������ي ح�������������م�������������دان  اح�����������م�����������د  اهلل  ���������س��������ي��������ف 
ع���������������������������دي ب���������������������رك���������������������ات ام���������������������������ني ال�����������������ع�����������������الوى

حم������������م������������د ع������������م������������ر اح���������������م���������������د اب����������وال����������ب���������������������س����������ل
ن��������������ان�����������������������������س��������������ي زك�������������������������������ي ذي���������������������������������������اب ق������������ن������������دح
ه�����������ب�����������ة اب��������������راه��������������ي��������������م حم�����������م�����������د اب���������������������و ال����������������رب
داوود حم�����������������م�����������������د  ك���������������������ام���������������������ل  ه�����������������ب�����������������ة 

قسم المحافظة على اآلثار
تخ�ص�ص علم املحافظة على الآثار

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014
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قسم السياحة المستدامة

د. اياد امل�سري
ا�شتاذ م�شارك

اأ.د. �سلطان املعاين
ا�شتاذ

د. ح�سني القدره
ا�شتاذ م�شارك

م. نرمني خ�ساونه
مدر�س م�شاعد

د. مرينا م�سطفى
ا�شتاذ م�شاعد/ رئي�س الق�شم

د. خالد دغل�س
ا�شتاذ م�شارك )متفرغ علمي(

د. فردو�س العجلوين
ا�شتاذ م�شارك

د. رمزي الرو�سان
ا�شتاذ م�شاعد
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قسم السياحة المستدامة

مالك حممود م�سعر الزبنا�سالم ح�سن ظاهر بني خالد ان�س مروان حممد ال�سيوف

تخ�ص�ص الر�صاد �صياحي
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

ح�������������������س���������ن ع�������������اط�������������ف ع��������������������������ارف اب���������������������و ��������س�������م�������رة
خ����������������ال����������������د ع�������������ل�������������ي حم�������������م�������������د ال�������������������س���������م���������اي���������ل���������ة
زي��������������������������������د ج��������������ع��������������ف��������������ر خ��������������ل��������������ي��������������ل ال����������������ع����������������رب
ال��������ق��������ادر ع������ب������د  اهلل  ع������ب������د  اب��������راه��������ي��������م  اهلل  ع������ب������د 
ع�������������ث�������������م�������������ان ادي�������������������������������ب ع�������������ل�������������ي ال���������������������س����������ف����������دي

حم�����������م�����������د ع����������ب����������داحل����������ل����������ي����������م ام���������������������ني ح�����������م�����������دان
ن������������������ارم������������������ني ن����������ب����������ي����������ل ���������������س��������������ح��������������ادة امل������������ري������������ع
ن��������������������������������ورا ي����������������ن����������������ال ر��������������������س�������������������دي ح��������ب��������ج��������وق��������ة
اجل��������ق��������ة ال��������������������������������������روؤوف  ع����������ب����������د  خ������������ال������������د  ولء 
ي����������و�����������س����������ف ��������������س�������������امل م����������و�����������س����������ى اب��������������������و ��������س�������ن�������ار

اح�������م�������د ن�����ع�����ي�����م �����س����ف����ي����ق ح�����م�����دان
ا����س���راء اح��م��د خ�����س��ر »حم��م��دن��ب��اب��ت��ه«
ا��������س�������الم ح���������س����ني ك������ام������ل ال����ظ����اه����ر
ال��دي��وك اب���و  دروي�������س  ام���ل م�سطفى 
البلبي�سي ج��ه��اد«  »حممد  ح�سام  اي��اد 
اي�������������ه حم�������م�������د ح�������������س������ني ب���������س����ن����اق
ب�������������راء حم������م������د مم�������������دوح ع������م������ران
ب�������ي�������ان ادي��������������ب ع������ل������ي امل������ج������دوب������ه
ث�������ائ�������ر رم�������������زى حم�������م�������ود م�����ري�����ان
جميل عبد الرحمن جميل ال�سواعري
ح����ب����ي����ب خ�����ال�����د را�������ش������د ال�������ش���م���وط
راك�������������������ان ح���������������س�������ان زك�������������ي ح����������داد

ال�������س���ي���وف �����س����ك����ري  حم����م����د  روؤى 
���س��ام��ر ع��ب��د احل��ل��ي��م اح��م��د اخلاليلة
������س�����م�����اح �����س����م����ي����ح ف����ه����م����ي ال����ك����اي����د
������س�����ريي�����ن ه����������اين ف�����ه�����ي�����م دب�����اب�����ن�����ه
������س�����ب�����ا م���������اأم���������ون راي�������������ق م���������س����م����ار
ع�����ام�����ر ����س���ع���ي���د ع����ل����ي ب����ن����ي ح����م����دان
مو�سى« »احل���اج  احمد  �سبحي  عطيه 
ع����������ال ع����������دن����������ان ع�������م�������ر ال���������زب���������دة
ع����الم����ة حم����م����ود ع����ل����ي ال�������س���م���ادي
ع����ي���������س����ى م������ي������الد ع����ي���������س����ى ب���ول�������س
ف�������رح حم����م����د اح�����م�����د ع����ب����د امل����ال����ك
ل�����ي�����ث ع����ي���������س����ى اب������راه������ي������م ع���وي�������س

خ����دي����ج����ه رزق  ح�����������س�����ن  حم������م������د 
حم���م���د جم����اه����د ب��������دوي اب������و ري�����دة
م��������رح ف������را�������س اح�����م�����د اب��������و ل���وح���ه
م�������رمي �����س����ري����ف حم����م����د ال����زوات����ن����ه
م���������ي ن���������������س�������راهلل ن�������ه�������ار ال������ق������الب
م��������رين��������ا م����������������ازن ع����������������ادى ع����������ادي
ه�����ب�����ة حم������م������ود اح������م������د اب���������و ع���ل���ي
ه���داي���ه ادري���������س ا���س��م��اع��ي��ل م��ع��روف
ه�������������ال ي���������ا����������س���������ر ف�����������اي�����������ز ح�������������داد
خ�����س��ري حم����م����د  اهلل  ع����ب����د  ي���ح���ي���ى 
ي�������س���رى ج����م����ال حم���م���د ال���د����س���وق���ي
ي���و����س���ف م�������س���ه���ور حم���م���د ع��رب��ا���س��ي
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احمد عزيز حممود ادراز

ان�س عمر حممد ال�سانورى

ت�سنيم حممود خليل ال�سراج

رامي حنا جري�س ال�سيداوي

اجمد عبد �سيف اهلل املوازره

اينا�س ربحي احمد اجلريرى

دعاء طارق احمد املعايطه

ربى احمد خالد جابر

اأماين عواد عوده ال�سرعة

امين من�سور رفيفان احل�سني

ح�سن علي ح�سن عنانبه

روؤيا احمد ح�سني ابو الكراعني

امري عبد احلكيم يحيى الرو�سان

بتول وليد نا�سر �سواقد

دينا نبيل يو�سف الن�سارى

�سليمان وليد عي�سى ال�سالحات

قسم السياحة المستدامة

تخ�ص�ص الر�صاد �صياحي
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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�سهام م�سطفى رم�سان حمدان

�سهيب خالد حممد احلمزه

عمر خ�سر طارق العلي

مالك ابراهيم حممد امل�سارفه

�سادي احمد داود عز

عالء جا�سر حممد احمد

فاطمه وليد مو�سى ال�سيد

حممد عدنان ح�سني نزال

�سوزان جورج خليل ال�ساحوري

عايده زياد �سالمه حمام

غنى �سليم جميل ابو حويله

حممد طاهر عبداللطيف ابو العز

�سهد نبيل �سبحي ابو عبده

عالء زهري عفيف نوفل

فرح فايز زياد املفلح

»حممدال�سادق« �سمري حممود عدوى

قسم السياحة المستدامة

تخ�ص�ص الر�صاد �صياحي
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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معاذ داود را�سم ابو حمد

نور عدنان عبد اهلل حمزه

مرينا م�سعب يحيى الرو�سان

ولء حممود �سليمان ال�سباك

مها نا�سر حم�سن العبادى

هدى ر�سوان مطلق اخلوالده

يو�سف عطيه يو�سف البيتوينيزن �سمري حممد الغزو

مي�سيل رمزي منري خبي�س

يا�سمني احمد �سليمان �سل�س

اح�����م�����د ن�����اي�����ل خ����ل����ي����ل ال����ع����ج����ارم����ه
ا�����س����راء خ��ل��ي��ل اب���راه���ي���م اب����و ال��ع��ي�����س
ان�������������س م��������������روان ف������������وزى �����س����رع����ان
امي���������ان حم�����م�����ود حم����م����د ج���ام���و����س
ح������ن������ان روم������������ل ف��������������وؤاد ال����ب����ج����ال����ى
ح�����ن�����ني اح������م������د حم�����م�����د ال���ت���م���ي���م���ي
دن�����ي�����ا ع������دن������ان اح�����م�����د اب��������و خ�����س��ر
ر����������س���������ا ه���������������اين ع������ط������ي������ه م������دي������ن
امل���وم���ن���ي م�������س���ط���ف���ى  اح�����م�����د  روان 

ال�����������س�����ادق حم�����م�����د  ن���������س����ر  روان 
الراعو�س الرحمن  عبد  حممد  رول 
������س�����اره ع�����دن�����ان حم���م���د اجل�����زائ�����ري
�����س����م����اح م����و�����س����ى اح�����م�����د اب�������و ك��ب��ري
ق���ل���ق���ي���ل���ي داود  رمي������������ون  ������س�����ي�����اء 
ف����ره����ود ح���م���دان ع���ب���د اهلل حم���م���ود 
ق�������س���ه اب����������و  داود  ف���������������وؤاد  غ������دي������ر 
ف���اط���م���ه ي���ا����س���ر حم���م���د اب�����و ���س��امي��ه
م�����اج�����د خ���ل���ي���ل م�������س���ط���ف���ى ع��ف��ي��ف��ي

ما�سا جمدي »حبيب ابراهيم« مو�سى
الفاليله �ساهر  اك��رم  اهلل  حممد عبد 
م�����س��ط��ف��ى م������روان ح�����س��ن ال��ن��اب��ل�����س��ي
م����ن����ذر م�����س��ط��ف��ى اح����م����د ال�����س��ل��ي��ت��ي
نان�سي » حممد �سافع » عبد اهلل ابو �سيف
ن���ان�������س���ي م�����ال�����ك ج�����م�����ال ���س��ح��ات��ي��ت
ن���ور »حم��م��د ر���س��ي��د« داود اب���و خ��ال��د
ن��������ورا وا������س�����ف ع����ب����د اجل����ل����ي����ل ب��ح��ر

قسم السياحة المستدامة

تخ�ص�ص الر�صاد �صياحي
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014



379

�����������س����������ل����������م����������ان اح�������������������م�������������������د  ح�������������������������س������������ن������������ي  الء 
امل������������ح������������ادي������������ن اهلل  ع������������ط������������ا  ه����������ي����������ث����������م  امي����������������������������ان 
اي�������������������������������ه ���������������������س��������������������الح خ������������م������������ي�������������������������س خ��������م��������ي�����������������س
���������������س��������������ي��������������م��������������اء ف�������������ه�������������ي�������������م حم�������������������م�������������������ود خ��������ل��������ف
ع����������������م����������������اد ع�������������������دن�������������������ان ع�������������������ب�������������������داهلل ال��������ي��������ح��������ي��������ى
م���������������������������روه ع��������������زم��������������ي م�����������������س��������ط��������ف��������ى م�������������س������ط������ف������ى

اخ���������������������ال����������������������س ع����������������������������������ادل ع��������������ل��������������ي ال�����������������������������س��������������ورة
ا��������������س�������������الم ول�����������ي�����������د ع���������ب���������د ال����������������������������������روؤوف احل������ن������ف������ي
ع�����������و������������س ف���������������������ار����������������������س  اهلل  ع��������������ب��������������د  اي����������������������������������ات 
ب���������������������������������س����������������ارة ا���������������������س��������������������رف وا���������������������س��������������������ف ف��������������������راج
ح������������م������������زة ع���������ب���������داحل���������ل���������ي���������م ع����������ل����������ي ال��������غ��������وي��������ري��������ني
ول����������������ي����������������د ������������س�����������م�����������ري راغ�������������������������������ب ال�����������������س��������خ�����������������س��������ري

حممود عمر �سعيد القا�سمبدر ابراهيم علي العمو�س

قسم السياحة المستدامة

تخ�ص�ص الر�صاد �صياحي
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

تخ�ص�ص الدارة ال�صياحية
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014
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قسم إدارة الموارد التراثية

د. حممد وهيب
اأ�شتاذ م�شارك

د. مهدي عبد العزيز
اأ�شتاذ م�شارك

د. رائد الغزاوي 
اأ�شتاذ م�شارك/ رئي�س الق�شم 

م. دميا كري�سان
اأ�شتاذ م�شاعد
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قسم إدارة الموارد التراثية

عال جمال جميل نهاراميان في�سل حممد الغرابلي

مرام ابراهيم حممد ابو �سنباريج جمعة ح�سني الزغول

تخ�ص�ص اإدارة املوارد الرتاثية واملتاحف
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

ا��������س�������راء م����و�����س����ى ج��������الل ال���ق���ط���ب
مت����������ارا م����ف����ي����د اب������راه������ي������م م���و����س���ى
الطنطاوي عبداملهدي  مظهر  ح�سن 
ح�������ال ف������ري������د ل����ط����ف����ي ال�����ب�����خ�����اري

ح�����م�����زة حم����م����د ه��������الل ال����رف����اع����ي
�������س������ائ������ب ا����������س���������الم ع������ل������ي غ������امن
ق��ت��ي��ب��ة خ��ل��ي��ف��ة حم���م���د ب���ن���ي ع��ام��ر
حم���م���د ي���و����س���ف حم���م���د خ�������س���اون���ة

ا���������������������س��������������������ام��������������������ة اك������������������������������������������رم ح���������������������اف���������������������ظ ���������������س��������������ح��������������ادة
ال���������������������������������������������������زا حم���������������������م���������������������د ا����������������������س���������������������ح���������������������ق ������������س�����������ي�����������ت�����������و
ح����������������ن����������������ني م������������������������������������������������روان ي����������������ا�����������������س����������������ني ال������������ب������������ي������������ط������������ار
��������������������س�������������������دن ب�������������������ه�������������������اء م�����������������������س�����������ط�����������ف�����������ى اب������������ول������������ي������������ل������������ى
حم�������������������م�������������������د ف���������������������������������������������������������وؤاد حم�������������������م�������������������د ال����������������ع����������������م����������������ري
حم����������������������م����������������������د حم���������������������������م���������������������������ود ع����������������������ل����������������������ي وه�������������������������������������������دان
م�������������������و��������������������س�������������������ى ج�������������������ا��������������������س�������������������م حم�������������������م�������������������د ح���������������م���������������ود
ال���������������������������������س����������������ري داود  ف����������������������������������������������������������وؤاد  ن������������������������������������������������داء 



382

احمد ح�سن خليل املغربي

اينا�س ح�سن عي�سى الن�سا�س

حنان عبد اهلل حممد بني عي�سى

دينا عي�سى عوده كركر

ا�سالم »حممد امني« �سامل العثامنه

ت�سنيم عبد احلميد احمد احلياري

دنيا زاهر حممود الرحمي

�سجى هايل احمد املوا�س

ا�سراء حممد �سليمان جرادات

براءه رزق خليل مر�سد

دعاء من�سور حممود �سعاده

رزان �سامي عبد العزيز الرياحي

اماين حممد ح�سن نا�سر

ثناء نايف حممد العلول

دينا جمال �سيف الدين زيتون

�سماح �سامي حممود امل�سرتيحي

قسم إدارة الموارد التراثية

تخ�ص�ص اإدارة املوارد الرتاثية واملتاحف
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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�سناء جا�سم حممد كوع

غدير ابراهيم امني مو�سى

مرمي هاين حممد ابو �سلعة

هبة عبدالقادر فوؤاد ابو �سيف

عبري غ�سان علي الرقيبات

ماري �سليم فهيم دبابنه

نارمني عا�سم عادل الدحني

هديل مهدي �سعيد �سومان

�سهى فالح �سامل الزن

كر�ستينا وليم نا�سر اخلورى

معاذ عمر حممد غيظان

هديل عطا عبد الرحيم املجدلوي

عزيزه حممد �سحاده الواوي

جمد �سالح حممد ال�سبيحات

نور حممد �سكرى عطا

وعد �سبحي عبداملعطي احلبا�سنة

قسم إدارة الموارد التراثية

تخ�ص�ص اإدارة املوارد الرتاثية واملتاحف
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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ولء ابراهيم حممد القرا

احالم رائد احمد ابو ح�سني

ايه فرحان عبد النبي ال�سيحان

الء حممد عطيه عبيد

رناد �سخر فايز فاخورى

ا�سالم بالل حممد احل�سن

ثائر احمد عبداللطيف غنامي

املثنى حممد �سالح ابو ذياب

زينه توفيق عي�سى احللو

قسم إدارة الموارد التراثية

تخ�ص�ص اإدارة املوارد الرتاثية واملتاحف
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2014/2013

اح��������م��������د حم��������م��������ود ������س�����ل�����ي�����م ب�������در
اي��������ث��������ار ب�������������س������ام حم������م������د ع�����ا������س�����ور
ت�����س��ن��ي��م ع��ب��د ال�����س��الم ج��م��ع��ه ���س��الح
ج���م���ان���ه اح����م����د ع����و�����س اب�����و ���س��ع��ريه
���س��و���س��ن اب���راه���ي���م ع��ب��د اهلل ال��ن�����س��ور

������س�����ريي�����ن ب�����ا������س�����م ف�������������وؤاد ق���اق���ي�������س
م�سطفى م�����س��ط��ف��ى  ع���زم���ي  غ���دي���ر 
ف���ن���دي���ة ع�����ب�����داهلل حم����م����ود م���ع���اب���رة
جم������د ع������ب������داهلل ح�������س���ن ال���ب���واع���ن���ة
حم����م����د ����س���ع���ي���د حم����م����د ال���ط���ري���ف���ي

م���������ن���������ري ن�������ع�������ي�������م ج���������������������ورج ح���������وا
م����ي����ن����ا �����س����ه����ي����ل م�����و������س�����ى ال�����س����م����ر
ه����ي����ا ك�����ام�����ل ����س���ل���ي���م���ان ال����ه����وام����ل����ه
وج�������دان اح���م���د حم���م���ود ال���دراو����س���ة
م���ع�������س���ر ه��������م  ب��������ر  ي�����و������س�����ف  ورود 
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هديل حممود فندى حتاملهعال ها�سم ا�سعد �سباح كمال عادل عبد الغفور ال�سي�ساين

�سمر عادل احمد عودةبيان �سالمة عبداللطيف ال�سليحات دميا يو�سف ابراهيم الثلجي

قسم إدارة الموارد التراثية

تخ�ص�ص اإدارة املوارد الرتاثية واملتاحف
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2014/2013

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2014/2013

ال�����������ه�����������ن�����������دي �����������س����������ب����������ح����������ي  ري�������������������ا��������������������س  الء 
ه�����������������س��������ال م���������ف���������ل���������ح  اهلل  م����������������د  امل���������ع���������ت�������������������س���������م 
ح����������م����������اد اهلل  ع��������������ب��������������د  اح�����������������م�����������������د  حم��������������م��������������د 

م���������������������رح ح�����������������������س�����������ان ب����������������ره����������������ان ال���������������س�������ل�������ع�������و��������س
ه���������دي���������ل ح�������������س������ن������ي ع��������ب��������د ال���������ف���������ت���������اح ال������ع������ط������ي������ات

اح�����������������م�����������������د حم��������������م��������������د م������������ف������������ل������������ح امل������������وم������������ن������������ي
ال����������غ����������وي����������ري����������ن اهلل  ع�����������ب�����������د  حم�����������م�����������د  الء 
ق��������اق��������ي�����������������س م�������������و��������������س�������������ى  رم�������������������������������زى  روان 

زي����������������������������د حم��������������م��������������د حم������������������م������������������ود ق������������ط������������اون������������ه
ف����������������رح����������������ان ف��������������������������واز ف����������������رح����������������ان امل�����������������س��������اق��������ب��������ة
ه��������������ي��������������ا ح�������������������������س������������ني ����������������������س���������������������ادق ع������������ب������������اه������������ره
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خريجو الماجستير

تخ�ص�ص اآثار احل�صارات العربية القدمية
خريجو الف�صل ال�صيفي  2013/2012

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

خريجو الف�صل الأول 2014/2013

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الثاين 2014/2013

ج������������������������الل �������������س������������ال������������ح ����������س���������ب���������ح���������ي خ������ل������ي������ل
ر���������������������������س��������������������������ل ح�����������������������������������س�����������������ني ف�����������ي�����������������������س�����������ل
ع��������������������������دي حم�����������������م�����������������ود ف��������������������������الح ال�����������ل�����������وم�����������ا

ب�������������������������������راءة ع�����������ل�����������ي حم�����������م�����������د ال���������ع���������م���������ري
دمي��������������ا حم�������م�������د اب���������راه���������ي���������م اب��������������و ع����ي���������س����ة

ع�����������م�����������ر حم�����������م�����������د اح��������������م��������������د ق�������اق�������ي���������������س
ن����������ه����������ال ه����������������اين ع����������ب����������دال����������ق����������ادر ع������ف������اين

م�������س���ط���ف���ى حم�����م�����ود ع����ب����داحل����ل����ي����م احل�����ي�����اري�����������س����������ه����������ى حم���������������م���������������ود حم������������م������������د م������������������رار

حم������م������د »ط��������������الل غ��������ال��������ب« ذي��������������اب حم����م����ودع�������������������س���������ام حم�����������م�����������ود اح�����������م�����������د ال�����������ع�����������زام



كلية األمير 
الحسين بن عبداهلل 
الثاني لتكنولوجيا 

المعلومات



388

كلية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات

الدكتور احمد اخل�صاونة
ق.اأ. عميد الكلية

د. عبدالرحمن الغويري
م�ساعد العميد

د. عماد الدين عبداهلل
نائب العميد
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كلية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات
النبذة:

مت اإن�صاء كلية الأمري احل�صني بن عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات عام 2001م وت�صم الأق�صام التالية:
ق�صم علم احلا�صوب وتطبيقاته، ق�صم انظمة املعلومات احلا�صوبية، ق�صم هند�صة الربجميات 

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

احلا�صوب وتطبيقاته، واأنظمة املعلومات احلا�صوبية، وهند�صة الربجميات.
- كما متنح الكلية درجة املاج�صتري يف التخ�ص�صني التاليني:- هند�صة الربجميات واأنظمة املعلومات احلا�صوبية.

أهداف الكلية : 
• على 	 املطلوب  التقني  التغيري  اإحداث  على  والقادرة  املوؤهلة  العلمية  بالكفاءات  والعربية  الأردنية  ال�صوق  رفد 

امل�صتويني املحلي والعربي.
• اإعداد خريجني قادرين على حتليل وت�صميم الأنظمة احلا�صوبية وطرق تنفيذها وادارتها  و�صناعة الربجميات . 	
• تدعم 	 التي  املبادرات  وامل�صاهمة يف  املعلومات  تكنولوجيا  املحلي يف جمالت  للمجتمع  ا�صت�صارية  تقدمي خدمات 

اقت�صاد املعرفة يف الردن

مختبرات الكلية :
املهارات  اجلامعة  وطلبة  الكلية  طلبة  لك�صاب  ت�صتخدم  داخلية  ب�صبكة  مربوطاً  خمترباً   )13( الكلية  مبنى  يحوي 
ال�صا�صية يف تطبيقات احلا�صوب ، ا�صافة الى وجود خمترب متعدد الو�صائط، وخمترب للتعليم اللكرتوين، وخمترب 
الت�صميم الرقمي، وخمترب ال�صبكات، وخمترب هند�صة الربجميات وخمترب نظم الت�صغيل UNIX، وخمترب ت قواعد 

البيانات وخمترب الربجمة الكينونية وخمترب البحث العلمي وخمترب م�صاريع التخرج ومهارات احلا�صوب.
دور الكلية في خدمة المجتمع المحلي :

تعمل الكلية على خدمة املجتمع يف قطاع تكنولوجيا املعلومات وذلك من خالل : عقد الدورات التدريبية يف تقنيات 
احلوا�صيب ومهارات ا�صتخدام النرتنت، وكذلك تعقد الكلية دورات متخ�ص�صة يف جمالت �صيانة اجهزة احلا�صوب 
عن  والتعلم  اللكرتوين  التعليم  ا�صتخدام  وجمالت   ، والر�صوم  الت�صميم  وبرجميات  النرتنت،  مواقع  وت�صميم 
وتدريب  با�صراف   Cisco دورة  بعقد  الكلية  تقوم  كما   Icdl �صهادة  على  احلا�صوب، واحل�صول  �صبكات  ، وجمال  بعد 
متخ�ص�صني اأكفاء يف هذا املجال للمتقاعدين الع�صكريني واأبناء املجتمع املحلي، وذلك بال�صافة الى دورات متخ�ص�صة 

يف الربجمة وتطبيقات املحمول.

الكادر االكاديمي والفني واالداري :
بلغ عدد اع�صاء الهيئة التدري�صية )29( ع�صواً من خمتلف الرتب الكادميية ، كما بلغ عدد م�صريف خمتربات احلا�صوب 

يف الكلية )8( م�صرفاً وعدد اع�صاء الهيئة الدارية )8( ع�صواً.

تميز  وانجازات الكلية : 
• ح�صلت الكلية على املركز الول يف امتحان الكفاءة اجلامعية يف دورة عام 2007 يف تخ�ص�س هند�صة الربجميات 	

وعلى املركز الثالث للمجموعة الولى يف تخ�ص�س نظم املعلومات احلا�صوبية،  وح�صل طلبة الكلية على مراكز 
واخلام�س  الرابع  الوطني  التكنولوجي  املهرجان  يف  الول  املركز  منها  ودولية  حملية  م�صابقات  يف  متقدمة 

وال�صاد�س، كما ح�صل عدد من اع�صاء هيئة التدري�س على عدد من اجلوائز البحثية املتميزة.
• تطلعات وم�صاريع الكلية امل�صتقبلية :	
• تاأ�صي�س مكتب املوا�صفات واملقايي�س لتكنولوجيا املعلومات ل�صمان جودة موا�صفات الربجميات واملعدات اخلا�صة 	

بتكنولوجيا املعلومات.
• ا�صتحداث برامج درا�صات عليا يف علوم احلا�صوب واأنظمة املعلومات احلا�صوبية والتعليم اللكرتوين .	
• والتعليم 	 املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  الرائدة  العاملية  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  مع  التعاون  عالقات   تعزيز 

اللكرتوين وال�صبكات لتدريب الطلبة ومنحهم �صهادات عاملية يف املجالت املختلفة يف تكنولوجيا املعلومات من 
هذه ال�صركات العاملية، بال�صافة الى �صعي الكلية لتاأ�صي�س مركز تدريب متقدم.

• العلمية 	 احلا�صنات  ان�صاء  العمل  ت�صجيع  والت�صالت،  املعلومات  اأنظمة  ووثوقية  لأمان  الوطني  املركز  ان�صاء 
بالتعاون مع ال�صركات املحلية والعاملية املرموقة

• اأن�صاء اأكادمييات تدريب متخ�ص�صة لبع�س ال�صركات العاملية، ومنها اأكادميية ميكرو�صوفت واأوراكل يف الكلية.	
• عقد موؤمتر دويل متخ�ص�س بالتعاون مع جهات دولية.	
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كلية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات

جمل�س الكلية

الداريون

فنيو وم�صرفو املختربات

د. احمد اخل�صاونة 
د. عماد عبداهلل
د. احمد العقيلي

د. يو�صف الكيالين
د. هاين بني �صالمة

د. نبهان حمادنه

د. فرا�س هنادنه
د. خالد ال�صرايرة

ال�صيدة غدير الكاتب

�صحى قطي�صات
منال املعايعة

هند ربعي
�صحى ح�صان

لينه عبداهلل
الء الغرايبة
ناهد حميدان
نهلة خطاطبة

فداء م�صعود
ربى الزامل

الآء ال�صديفات
اآيات  الأحمد

حنني حجازي
رامي الطو�س

�صفاء نعيم
منار الرفاعي

عائ�صة ديب

غدير الكاتب
احمد الربايعة
ليلى القالب
دنيا احلايك

حممد املومني
مروة احل�صبان

مرمي طه
نادية الأغراب
ا�صعد مدلل
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قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

د. �صحر عدوان
ا�ستاذ م�سارك/اجازة تفرغ علمي

د. احمد العقيلي
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. حممد الب�صول
ا�ستاذ م�سارك

د. اإبراهيم العقيلي
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأ�صرف اجلمال
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نبهان حمادنه
ا�ستاذ م�ساعد

د. عالء الدين عبد اهلل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اباء الفيومي
اأ�ستاذ م�ساعد

م. يا�صر القوا�صمة
محا�سر متفرغ

م. حم�صن اخلالدي
مدر�س م�ساعد
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ليث خالد عبد الرزاق احلنيطي

الء عمر م�صطفى عودةاحمد يون�س حممد ابريو�س ايات خالد غازي يو�صفا�صراء حممد تركي الكردى

تخصص علم الحاسوب وتطبيقاته

خريجو الف�صل الأول 2014/2013

خريجو الف�صل الثاين 2014/2013

اح�����م�����د ن����ا�����ص����ر مم���������دوح ال���ه���ن���ي���دي
ان�����������س اح�����م�����د اب�����راه�����ي�����م ال���ع���م���و����س
ان���������س ج����ه����اد ����ص���ل���ي���م���ان ال��ف�����ص��ف��و���س
غربية اب��و  احلميد  عبد  حممد  ان�س 
ب���واع���ن���ة ي����و�����ص����ف  اهلل  ع����ب����د  ره���������ام 
ري�����ا������س اح����م����د م���و����ص���ى ال���ع���ل���ي���م���ات

زي�����������د حم������م������د ن������ا�������ص������ر ال���������ص����ل����ي����م
زي������ن������ة ن�����������ص�����ال ي�����ا������ص�����ني م�������ص���م���ار
�����������ص����������ادي امي�������������ن ح��������ام��������د احل����������اج
���������ص��������ذى حم�������م�������د ذي�������������ب ي�����و������ص�����ف
�صريف فوؤاد »حممد �صريف« الطباخي
جم��������د ح�����������ص�����ني غ�����������امن ال����ع����ت����ي����ل����ي

م�����رام ع��ب��د احل��م��ي��د خ��ل��ي��ل اب��وع�����ص��ل
ال��ع�����ص��و���س م��ن��ت�����ص��ر ع���ب���د اهلل ع���ق���ل 
ن�������ص���ري���ن زي��������اد ح����ام����د ال���ع���ط���اون���ة
ن�����ص��ري��ن ول��ي��د ع��ب��د ال���ق���ادر ال��رف��اع��ي
ن���غ���م ع���ب���د ال�������ص���الم ع�������ارف امل���ج���ايل

اح�����م�����د ري�����ا������س ج�����اب�����ر اب�������و ح���ن���ون
ان�������������������������س حم����������م����������د ال��������ع��������ث��������م��������ان
خ��ل��ي��ل خ���ال���د خ��ل��ي��ل »ط���ل���ب ���ص��اه��ني«
دع���������اء ع����ب����د ال���ل���ط���ي���ف ع����ل����ي غ���م���از
�����ص����ال����ح �������ص������ال������ح  م�������ه�������دي  روؤى 

زي���������اد ع�������وين ع����ب����دال����ع����زي����ز ح�������ص���ان
ع����ب����دال����رح����م����ن ب���������ص����ام خ���ور����ص���ي���د
عبدالرحمن »حممد با�صل »عبدالرحمن البندقجي
ع��������دي غ����������ازي ب����رج���������س ال����ع����رق����ان
ع�������������زت �������ص������م������ري ع�������������زت امل������غ������رب������ي

ع��������م��������ر اح���������م���������د ب��������ك��������ر ب�����������ص�����ن�����اق
حم����م����د اب�����راه�����ي�����م ع����ل����ي ال�������ص���رخ���ي
حم��م��د ف�����ص��ل ع��ب��د ال���ك���رمي ح�����ص��ان
الزغول احمد  ال��دي��ن  �صالح  حممود 
ه�����ا������ص�����م ع�����ل�����ي ع������������واد ال����ع����ل����ي����م����ات

تخ�ص�ص علم احلا�صوب وتطبيقاته
خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012
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رزان امني حممد مرار

�صارة علي نعمان جرادات

عائ�صة احمد عايد التالحمة

ملي�س حممد �صبحي ح�صن

رغدة غازي �صريف مو�صى

�صريين عزام خليل �صلمان

عال ح�صن ح�صني �صعادة

معاذ عاطف عبد العزيز ع�صاف

رغد عدنان عبد املجيد عفانة

�صجى حممود عبد الرحيم الالل

عدي ح�صن عبد الرحيم الزعبي

حممد عي�صى عبد القادر ابو �صري

روان في�صل حممود كري�صان

�صفاء فوزى حممد حريز

فرح امين ع�صري روا�صدة

معزوزة عبداملجيد حممود عودة

قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

تخ�ص�ص علم احلا�صوب وتطبيقاته
خريجو الف�صل الثاين 2014/2013
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هبة مو�صى حممود غامنن�صرين لطفي حمدان �صراب نور حممود ح�صن ح�صني

يزن عبداملجيد عقلة الزيوده�صام جمال حممود اجلاداهلل وداد عاطف توفيق ابو �صعده

هتاف خ�صر عبد الواحد خ�صر

قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

اح�����������������م�����������������د ج�����������������م�����������������ال حم�����������������م�����������������ود زري��������������ق��������������ي
اح�������������������م�������������������د م���������������ن���������������ري حم�������������������م�������������������ود ك����������ف����������اي����������ة
ا��������������ص�������������ام�������������ة م��������������ن��������������ور م�����������ع�����������ر������������س ال����������غ����������اط����������ي
اي����������������������الف ع���������ب���������د ال��������������ك��������������رمي حم���������م���������د الع������������������رج
دان�������������������������������������ا ه������������������������������اين م���������������و����������������ص���������������ى زه������������������������������ران
دع����������������������������������������������اء حم�������������������م�������������������د ع�������������������ب�������������������د ال����������������������������دن
رام��������������������������������������ي حم���������������م���������������د ح���������������������������ص�������������ن ال���������������غ���������������ول
���������������ص��������������ارة اح������������م������������د ع�����������������������ودة اب������������������و ������ص�����ع�����ي�����ل�����ي�����ك
�����������ص����������ام����������ي����������ة ه��������������اي��������������ل ������������ص�����������وي�����������د اخل��������������ال��������������دي
�����������ص����������ع����������ي����������د اح����������������م����������������د ق�������������ا��������������ص�������������م دع�������������ب�������������ول
����������������ص���������������الم ع�������������������������ص������������ام م�����������������ص��������ط��������ف��������ى ال������������ف������������ار

ع�������������ب�������������ري ن�������������������������������واف ��������������ص�������������ام�������������ن ���������ص��������ل��������ي��������م��������ان
ال������������ب������������ي������������اري اهلل  ع������������ب������������د  ف������������ه������������د  ع���������������م���������������ار 
ف�������������ات�������������ن م�����������و������������ص�����������ى ح�������������������ص���������ن اب���������������������و م�������ي�������ال�������ة
اجل����������ع����������اف����������رة ال�����������ف�����������ت�����������اح  ع����������ب����������د  رزق  لن�������������������ا 
م��������ت��������ع��������ب ح��������������وا���������������س خ�����������������������ص�����������ارة امل���������������ص�������اع�������ي�������د
حم������������م������������د خ����������ل����������ي����������ل خ����������ل����������ي����������ف اخل������������������وال������������������دة
حم���������������م���������������د ����������������ص���������������ام���������������ي حم���������������م���������������د ع����������ل����������ي����������ان
م������ن������ى ع������ب������د ال�������رح�������م�������ن ع������ب������د ال�������رح�������ي�������م ظ�����اف�����ر
ن���������������������ص����������ال ح���������������������ص����������ام ح�������������اف�������������ظ اب��������������������و ال���������������رب
ه����������ي����������ا حم����������م����������د ���������ص��������ل��������ي��������م��������ان اب��������������������و ��������ص�������ام�������ي

تخ�ص�ص علم احلا�صوب وتطبيقاته
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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منتهى عواد عايد امل�صاقبةدعاء ح�صني �صلمان عابد �صماح عدنان ماجد عامر

يا�صمني �صالح خليل عبا�سهبة نائل يعقوب م�صلح

مهند نايف حممد �صربة

اح�������������������م�������������������د ي����������������و�����������������ص����������������ف ح�������������������ام�������������������د ح��������م��������د
ا�������������ص������������ي������������ل �������������ص������������اف������������ع راغ������������������������������ب ج������������������������������رادات
اهلل ال����������ع����������ب����������د  اب�������������راه�������������ي�������������م  ه�������������������اين  ام������������������������اين 
اي�����������������������������ات اب����������������راه����������������ي����������������م ج����������م����������ع����������ة ح������������م������������ودة
ب�����������������������������������������راء حم�����������������م�����������������د ج��������������م��������������ع��������������ة ق���������ط���������ن���������ة
ب���������ل���������ق���������ي�������������������س حم�������������م�������������د خ�����������ل�����������ي�����������ل ع��������������������������دوان
ب�������������ه�������������اء اح�������������م�������������د �����������ص����������ل����������م����������ان اب���������������������و ط��������ري��������ة
ح���������������م���������������زة ول���������������ي���������������د ي������������و�������������ص������������ف ح����������م����������زوق����������ة
رام���������������������������������ي ي�����������ح�����������ي�����������ى ������������ص�����������ل�����������ي�����������م�����������ان غ��������������امن
ر�����������������ص����������������ا ع����������������م����������������اد ي�������������و��������������ص�������������ف ال��������ه��������ن��������ي��������ن��������ي
�������������������ص������������������ادي ج���������������م���������������ال حم������������م������������د �������������ص������������وي������������دان

ع��������������ب��������������داهلل ع�����������ب�����������دامل�����������ه�����������دي حم���������م���������د م���������ق���������داد
غ������������������دي������������������ر ب��������������ا���������������ص��������������م اح������������������م������������������د ك��������������ي��������������وان
ف����������������را�����������������س حم�����������م�����������د ن���������ع���������ي���������م ال����������وظ����������ائ����������ف����������ي
ك�����������ام�����������ل م�����������اه�����������ر »حم�����������م�����������د ك�������������ام�������������ل« ��������ص�������الح
لن������������������������ا ي���������������������ص����������ر اب����������������راه����������������ي����������������م ب�������������������ص���������اي���������رة
جم���������د ع������ب������د ال�������رح�������م�������ن ع������ب������د احل������ف������ي������ظ امل���������دين
حم������������م������������د �������������ص������������ال������������ح ف����������ل����������ي����������ح ال���������ق���������ب���������ي���������الت
حم�����م�����د »حم��������م��������ود ف��������ك��������ري« ع�����ب�����د ال�����������������رزاق ال����ب���������ص����وم����ي
حم���������������م���������������د ي�������������ح�������������ي�������������ى ������������ص�����������ف�����������ي�����������ق م�����������ف�����������رج
حم����������م����������ود م��������ع��������ني ��������ص�������ل�������ي�������م�������ان ع��������ب��������د ال����������ق����������ادر
م��������������رج��������������ان ن�������������������ص���������ال ���������ص��������ل��������ي��������م��������ان اب������������������و ل�����ي�����ل

قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

تخ�ص�ص علم احلا�صوب وتطبيقاته
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014
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اح���������������م���������������د ن�������������������������ص������������ال ت������������وف������������ي������������ق ال������������رحم������������ي
ا����������������ص���������������ام���������������ة حم�������������م�������������د ع�������������ب�������������د ع�����������رم�����������و������������س
اجم������������������د ح���������اب�������������������س ع���������ب���������دال���������رح���������م���������ن ال������ع������ي������د
ت�����������غ�����������ري�����������د ع�����������ل�����������ي او��������������ص�������������ي�������������ل ال�������������������ص���������م���������ري
دع�������������������������اء اح�������������م�������������د م���������������ص�������ط�������ف�������ى ال�������ع�������ب�������ا��������ص�������ي
�������ص������ي������ف ال�����������دي�����������ن رج��������������ب حم���������م���������ود اب��������������و رق������ع������ة
ع�������ب�������دال�������ب�������ا��������ص�������ط �������ص������ل������ي������م������ان ط�����������ه امل�����������ص�����اق�����ب�����ة
ع���������������������������دي حم��������������م��������������د ي��������������و���������������ص��������������ف ال�����������������زغ�����������������ول

حم�������م�������د اب����������راه����������ي����������م ع�������ب�������دال�������رح�������م�������ن امل�������ج�������ايل
حم��������������م��������������د خ��������������ل��������������ف ع������������������اي������������������د ال�����������ع�����������ا������������ص�����������م
حم�����������م�����������د ������������ص�����������اي�����������ل ك�����������������������ص�����������اب اخل��������ري�����������������ص��������ة
حم���������������م���������������ود خ���������������ال���������������د ����������ص���������ل���������ي���������م ال����������ك����������ي����������الين
ن������������������������ور ول���������������ي���������������د ع�������������ب�������������دال�������������ن�������������ور ع������������ب������������داهلل
ي�������و��������ص�������ف ��������ص�������ام�������ح »حم���������م���������د �������ص������ع������ي������د« �����ص����ن����ط����ي
ي����������و�����������ص����������ف ط�������������������الل ي����������و�����������ص����������ف ال���������رم���������ا����������ص���������ني

حممد احمد عبداحلميد عبدالقادراحمد جمال عبدالعزيز النجار

قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

تخ�ص�ص علم احلا�صوب وتطبيقاته
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014
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قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

د. اأحمد خ�صاونة
اأ�ستاذ م�سارك 

د. يو�صف الكيالين
ا�ستاذ م�ساعد/ رئي�س الق�سم

  د. اإبراهيم عبيدات
ا�ستاذ م�سارك

د. فرا�س هنانده
اأ�ستاذ م�سارك 

د.اأيوب ال�صرحان
اأ�ستاذ م�ساعد

م.رندة عبيد اهلل
مدر�س م�ساعد

د. عماد الدين عبداهلل
ا�ستاذ م�ساعد

د. زاهر �صالح
ا�ستاذ م�ساعد

م. ح�صن الدعجة
مدر�س م�ساعد
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اماين راأفت �صكري م�صطفى

و�صام يو�صف مفلح بني حمدان

ان�س مروان خمي�س الكرزون

ح�صن احمد عبد البارى مرزا حذيفة حممد �صليم ال�صمادي

حنني �صالح حممد عتوم

فرا�س حممد حممود ابوالرب

قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

خريجو الف�صل الأول 2014/2013

اب�����������������و ب���������ك���������ر حم���������م���������د ع���������ل���������ي ال�������ك�������رمي�������ني
ا������������������������������ص�����������������������������راء حم�����������������������������ص��������������ن احل�������������م�������������د
راك������������������������ان ن����������اي����������ف حم��������م��������د احل�������ي�������ا��������ص�������ات
اخل�������������ص������راوي ع�����ب�����دال�����رح�����ي�����م  حم�����م�����د  روان 
������ص�����ه�����ي�����ب حم������م������د ع�����ب�����دامل�����ح�����������ص�����ن ال�����ع�����اب�����د
ع����ب����داحل����ك����ي����م حم�����م�����د �����ص����ل����ي����م����ان اخل�������وال�������دة
ف�����������ي�����������������������ص�����������ل ع���������������������ب���������������������داهلل ق�������ي�������ل���������������ص�������ي
حم�������������������������م�������������������������د ع�������������������������ل�������������������������ي اح�������������������م�������������������د
ن������������������������ادر م��������������ن��������������اور ع������������و�������������س اب����������راه����������ي����������م
ن����������������ور ع��������ب��������د ال��������������وه��������������اب حم��������م��������د ح���������ص����ن
ن������������ور »حم��������م��������د ي�������و��������ص�������ف« ح�����������ص�����ن زه������������ران
ه������������ب������������ة غ������������������������������ازي ع������������ل������������ي ال���������ق�������������������ص���������اة
ه���������دي���������ل ع�����������الءال�����������دي�����������ن �������ص������ل������ي������م������ان ع����م����ر

اح�����م�����د ج����م����ي����ل حم����م����د ال�������ص���ي���ف���ي
ال�����ف�����اع�����ورى حم�����م�����د  اجم���������د  الء 
اي������ات اب����راه����ي����م حم���م���د ال�����ص��ع��ي��دى
ال���������ص����رح����ان درزي  ع�����ل�����ي  اي�������ه�������اب 
ب�����ص��م��ة حم��م��ود ع��ب��داحل��اف��ظ ���ص��ال��ح
ج����ع����ف����ر ت����ي���������ص����ري �������ص������امل ال������زي������ود

دان���������ي���������ة ن�����ب�����ي�����ل ج��������������ودت غ����رب����ي����ة
دع���������اء ع������ب������داهلل حم����م����د امل�������ص���اق���ب���ة
اب��و طالب ال��رح��ي��م  عبد  ك��م��ال  �صامر 
������ص�����روق حم���م���د حم����م����ود ال��ت��م��ي��م��ي
احل�صني« »املغربي  ثابت  احمد  �صيماء 
�صهيب مو�صى عطية »الهريف البلوي«

ع�����م�����ر ع�������ب�������داهلل ع�����ي�����د ال���������ص����رح����ان
غ�����������������ص��������ان ع��������ل��������ي خ�������ل�������ي�������ل ع����ل����و
حم�����م�����د اح������م������د ق�����ا������ص�����م درب������ا�������س
م������ع������اذ اح�����������ص�����ان حم������م������ود ����ص���ب���ي���ب

تخ�ص�ص اأنظمة املعلومات احلا�صوبية
خريجو الف�صل ال�صيفي 2013/2012
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احمد جهاد عزت »ال�صيخ يا�صني«

جمال حممد جمال الطاهر

رغد حممد احمد ارورو

�صرين ماهر »حممد �صريف« �صواقفة

اية ابراهيم عبد در�س

دعاء عدنان حمدان احمد

�صارا مامون نظمي كتانة

عبد الرحمن ح�صني عبد الرحمن حرفو�س

امال حممد فهيد اخلواطرة

حنني �صالح توفيق �صامل

روان عبداهلل م�صطفى �صناتوة

�صريين وليد �صعيد القرم

متا�صر فتحي عبد الفتاح غامن

دينا ح�صني حممد ال�صعود

�صامي حازم �صامي العجلوين

عبدالرحمن حممد عبدالعزيز حممود

قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

تخ�ص�ص اأنظمة املعلومات احلا�صوبية
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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فاتن فائق ح�صني ليف

ا�صرف علي ذيب ابو حجيلة

ها�صم حمد ح�صني احلديد

علي �صابر �صالح الرحيمي

نور زياد ح�صني امل�صري

�صو�صن خالد خلف احللبا

هديل حممد حمدان قطا�س

جمد طه منر ابو مو�صى

قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

اي�������������ة ي�������ا��������ص�������ني حم��������م��������ود امل����������ول
امي���������ن م������اج������د ع�����ل�����ي اب���������و ����ص���ي���ن���ي
ت���ام���ر حم���م���د حم���م���ود ع���ب���دال���ه���ادي
ت�������ص���ن���ي���م ف��������الح ع�����اي�����د اخل������وال������دة
ح�����ن�����ني ������ص�����ال�����ح حم�����م�����د اب���������و ع���ل���ي
ح���ب�������س حم�������ف�������وظ  ج��������������ورج  راين 
ب�������ن�������ات ع���������ل���������ي  ح���������������ص�������ن  روؤى 

رع������������د ب������������در حم������م������د اخل�����الي�����ل�����ة
رن���ا زي���اد ع��ب��دال��ر���ص��ول ع��ب��د ال��ر���ص��ول
ال���ب���ك���ري ا����ص���م���اع���ي���ل  ع���������ادل  روان 
�����ص����ارة زاه�������ر ع���ب���د ال����رح����م����ن ����ص���ارة
�����ص����ريي����ن ع����ث����م����ان ع���������ارف ال�����ك�����ردي
ع����ري����ن ع���ي�������ص���ى حم����م����د اجل�����ب�����ارات
ع��������ه��������ود ��������ص�������ال�������ح حم�������م�������د ق�����ن�����اة

ف���������داء م����و�����ص����ى حم����م����د اب��������و ه���دب���ا
م����ي���������س زه����������ري ت����ي���������ص����ري ال����دح����ل����ة
ه�����ب�����ة اب�������راه�������ي�������م ������ص�����اك�����ر ن����ا�����ص����ر
امل����ع����اي����ط����ة ليف  ج������������ربان  ه������دي������ل 
وع���������د ن�����ا������ص�����ر را��������ص�������د ال����ب����واع����ن����ة
ي�����������زن حم������م������د ح�����������ص�����ن ال�����ع�����م�����ري

اح�������م�������د خ�������ال�������د اح�������م�������د ال���������ص����ي����د
احمد عبداهلل »حممد تي�صري« ال�صعودي
اح�����م�����د م�����اج�����د ع��������وين احل�������ص���ي���ن���ي
اخ���ال����س ه�����زاع ���ص��ي��ف اهلل ال��دع��ج��ة
ا����ص���ام���ه حم���م���د م�����ص��ط��ف��ى اب�����و جن��م
ا�������ص������م������اء اح������م������د ������ص�����ل�����م�����ان ف��������راج
ب������ري������ة حم����������م����������ود  ع��������م��������ر  الء 

ح�����م�����زة اده����������م ب��������الل ال�������ص���ي�������ص���اين
ح���ن���ني اب������و ال����ع����الء ج���ع���ف���ر م�����ص��م��ار
ال��روا���ص��دة احلميد  عبد  ح�صني  ره���ام 
ج�����راد ع���ب���د اهلل  اب����راه����ي����م  ������ص�����رياز 
��������ص�������ف�������اء ع�������م�������ر اح���������م���������د ب�����������زور
»فاطمة الزهراء« يحيى ح�صني ابو ال�صعود
حم�����م�����د ح���������ص����ني �����ص����م����ي����ح امل�����ج�����ايل

حم��م��د ح���ي���در ع��ب��د احل��م��ي��د ع��ا���ص��ور
حم�����م�����د را��������ص�������ي ح���������ص����ن اخل����������راز
حم���م���د ل��ط��ف��ي اب���راه���ي���م ال���دله���م���ة
و������ص�����ن ج�����ه�����اد ي����ع����ق����وب ال�������زواي�������دة
ي�������������زن ��������ص�������ام�������ر ف�������ه�������د اجل�������������ربان

تخ�ص�ص اأنظمة املعلومات احلا�صوبية
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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حممد مظهر ب�صري جرارحممد �صبحي ابراهيم �صحادة

قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

اب���راه���ي���م ب�������ص���ام اب���راه���ي���م ال��ن��م��ري
ا������ص�����ام�����ة اب������راه������ي������م �����ص����ك����ري زي����ت
روي�����������������دة �������ص������ال������ح ع������ب������ا�������س زه������د
ع�������ب�������ري ������ص�����ع�����ي�����د ع�������ل�������ي ح���������ص����ني
حم����م����د اب�����راه�����ي�����م ي����و�����ص����ف ع��ب��ي��د
حم������م������د راج��������������ي حم������م������د ال��������ربي
ه��������م��������ام ج��������م��������ال حم�������م�������د ع�����ام�����ر

تخ�ص�ص اأنظمة املعلومات احلا�صوبية
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014
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قسم هندسة البرمجيات

 د. فادي وديان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. هاين بني �صالمة
اأ�ستاذ  م�ساعد

د. خالد ال�صرايره
اأ�ستاذ م�ساعد

م. مرمي الزواهرة
محا�سر متفرغ

د. احمد العتوم
اأ�ستاذ م�ساعد

د. معن حماد
ا�ستاذ م�ساعد

د. عبدالرحمن الغويري
ا�ستاذ م�ساعد

د. هاين بني �صالمة
ا�ستاذ م�ساعد/رئي�س الق�سم

د. عالء بعارة
اأ�ستاذ م�ساعد

خالد خمادمة
اأ�ستاذ م�ساعد
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قسم هندسة البرمجيات

هناي كفاح عاطف املومني

يزن عادل »حمي الدين«املرزوق

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

اي������������ات اب�������راه�������ي�������م ع�����ل�����ي م����وم����ن����ي
اي��������اد ع���ب���د ال�����������رزاق اح����م����د ا���ص��ل��ي��م
ح���������������ص�������ام ج����������������زاء خ�������ل�������ف ال�������زب�������ن
خ��ال��د وائ����ل ���ص��ي��اء ال���دي���ن اخل��ط��ي��ب
رمي�����������ا اجم�����������د اح�������م�������د ف�����ري�����ح�����ات
��������ص�������ام�������ي ع�������ل�������ي م�������������الح غ�����م�����ا������س

�������ص������ن ع�����������الء ري��������ا���������س ال���������ص����ل����ب����ي
ال��ن��ا���ص��ر ع���ب���داهلل ع��ب��د خليفة ع��ب��د 
ع����ب����ري حم����م����د اب�����راه�����ي�����م امل����راح����ل����ة
ع����ل����ي����ا ������ص�����الم�����ة ا�����ص����ع����ي����د ����ص���ل���م���ان
ق�����������ص�����ي حم�������م�������ود ي�����و������ص�����ف ن���ع���ي���م
حم���م���د ن���ع���م���ان ع���ب���د ال����ك����رمي خ��ل��ف

حم�����م�����ود خ�����ال�����د حم�����م�����ود ال����ن����ون����و
ن�������������������داء ع��������ي��������د ح���������������ص�������ني رح������م������ه
ه����دي����ل اب�������و ب����ك����ر ي����ون���������س ار�����ص����الن
ه��دي��ل اح��م��د ع��ب��د ال��غ��ن��ي اب���و �صباح
ه������ال اح�����م�����د ع����ب����د ال������ك������رمي ال���ت���ي���م

ت�������ص���ن���ي���م ي����ون���������س م���������ص����ع����ود ال�������ص���وب���ك���ي
زي����������������د خ������م������ي�������������س ح�����������������ص��������ام اجل������م������ل
ط���������������������ارق خ�����������ال�����������د ع�����������������زت احل���������دي���������د
ع�����������اي�����������دة ن������خ������ل������ة ال���������ي���������ا����������س ع������و�������س

حم��������م��������د م����������اه����������ر �����������ص����������امل دروي���������������������س
م�������������راد م���������ص����ط����ف����ى ع������ل������ي ب������ن������ي ع��������واد
م���������ص����ط����ف����ى حم�������م�������ود اح�������م�������د ع����ل����ي����ان
م������ن������ور ج����م����ي����ل ف�����دع�����و������س ال���������ص����رح����ان

تخ�ص�ص هند�صة الربجميات
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013
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اروى خالد في�صل عقيدات

بيان غ�صان توفيق الطر�س

خالد ع�صام عبداحلليم عمر

�صوار عامر علي �صالمة

ا�صراء حممد علي �صما

حنان اياد حممود احلمد

ر�صا عادل ا�صماعيل الفقية

عبدالعزيز انور �صبتي نا�صر

اريج حممد داود العواملة

بي�صان عبد الرحمن علي الب�صيوين

دعاء مو�صى جميل احلنيطي

�صهد �صبلي حممد جوارنة

ا�صيل خالد احمد العمارنة

حنني خالد مو�صى الزواهرة

زينة عادل عبداهلل املحت�صب

عماد فوؤاد ح�صن عطار

قسم هندسة البرمجيات

تخ�ص�ص هند�صة الربجميات
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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غدير حممد راجي القهمو�س

قي�س خالد خلف الرواحنة

مرمي نظري عبد اهلل عو�س

ن�صرين حممد عبد الكرمي ال�صالمات

فداء ح�صن احمد ق�صول

حممد عزات ح�صن علي

مي�صون ب�صام حممد بواعنة

هيام مو�صى نعيم الزرو

غيث اإبراهيم �صالح العلوي

ملى فتحي حممد �صالح

مي حممود فهد العظمات

هديل ب�صام عبد الرحمن الدهام�صة

فرح فوؤاد را�صد عبد املجيد

مراد نائل �صادق ابو �صهاب

نداء وليد حممود مو�صى

وعد �شالمة �شميحان ال�شموط

قسم هندسة البرمجيات

تخ�ص�ص هند�صة الربجميات
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014
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ا�صعد حممد ا�صعد زماري

دميا طالل عبد اهلل خليل

امل يو�صف عبد الرحمن دروي�س

زيد رائد عزت مقدادي

امل �صليم بنديل عناب

ربيع يون�س حممد ابراهيم

ثراء يون�س ار�صيد اجلرايدة

�صجى عبد اهلل راكان العمرو

اح��������م��������د ع�������م�������ر ا��������ص�������ع�������د ������ص�����ك�����ور
احمد »حممد علي« حري�س ابو �صاحلة
ا�����ص����الم ج��م��ع��ة ال����ك����ريي ال�����ص��ي�����ص��اين
ن��ب��ع��ة اب�������و  م����ط����ر  ع����ب����د اهلل  امي�������ن 
اي�����ن�����ا������س ح������م������دان ع����ل����ي ال���ع���م���و����س
ب�������ن�������ان ج��������������واد ع����ي���������ص����ى ال�������ع�������درة
مت����ارا »حم��م��د ن����ور« ه����الل م��ق��دادي
اجليالين ال�صالم  عبد  لطفي  مت���ارة 
ت�������ه�������اين زه����������ري ع����ي���������ص����ى ط���م���ل���ي���ة
الرفاعي توفيق  ر�صا«  »حممد  توفيق 
ج���ع���ف���ر رب�����ح�����ي م������ع������روف ال�����ن�����داف

ح�������ن�������ان ع�����������وين حم������م������د خ������رف������ان
دان����ة »���ص��ي��ف ال���دي���ن« ح�����ص��ن��ي ال��ت��اي��ة
دن������ي������ا خ������ال������د حم�����م�����د ال�����ع�����ن�����ان�����زة
الب�صاب�صة خليل  ال��رح��ي��م  ع��ب��د  دمي���ا 
دي������ن������ا ب�����ا������ص�����م اح������م������د اب���������و ال�������رب
رب����������ي����������ع رج����������������ا ج��������������������ورج اي������ب������ف
ع��ق��ل حم����م����ود  ال����ف����ت����اح  ع����ب����د  رزان 
رن�����������ا ان�������������ور ع������ب������د ع������ب������د احل����ل����ي����م
ع�����ص��ك��ر ال��ل��ط��ي��ف  ع���ب���د  ج������ودت  روان 
ع�����م�����ار ت����وف����ي����ق ج����م����ي����ل ����ص���راي���ح���ة
ب����دران داود«  »حم���م���د  ي��و���ص��ف  ع���م���ار 

غ�������دي�������ر حم�����م�����د حم�������م�������ود ب����ري����ك
غ�����������رام خ������ال������د ع�����ب�����ي�����داهلل اخل����ل����ف
ك�����������رم �������ص������الم������ة حم������م������د حم����م����ود
ل���ب���ن���ى �����ص����ام����ح ت����وف����ي����ق ال����ك����راد�����ص����ة
م��������وؤي��������د ب������ا�������ص������م خ������ل������ف ب����ق����اع����ني
حم��م��د حم��م��ود ع��ب��د اهلل اب���و اخل��ري
حم����م����ود م����رع����ي حم����م����ود ���ص��واه��ن��ة
م�����روة »حم���م���د م���و����ص���ى« ط���ه زي��ت��ون
ن�����ور »حم���م���د ن������ور« ه�����الل م���ق���دادي
رزم����������ك ������ص�����م�����ي�����ح  حم�������م�������د  ولء 

قسم هندسة البرمجيات

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

تخ�ص�ص هند�صة الربجميات
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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ال�����������ق �������ص������اب������ر خ�������ط�������ار ال������ه������زامي������ه
ره��������������ام ��������ص�������امل ع��������������واد ال����ق����ه����ي����وى
����ص���ل�������ص���ب���ي���ل اح�����م�����د ي����و�����ص����ف ه����اك����وز
ع�����ام�����ر ن����������واف ������ص�����ربى اب��������و ����ص���رخ
ع������ي�������������ص������ى ليف ن����������اف����������ز  ع������ي�������������ص������ى 

ال��دامي عبد  فهمي  عبدالرحمن  ف��رح 
ل������ي������ث خ��������ال��������د ع���������دن���������ان اب�����وع�����ي�����د
حم����ب اهلل حم���م���د اب���راه���ي���م ح�����واري
ن��������������ور ب�������ن�������ت و������������ص�����������اح ال������ل������ب������دى

ا������ص�����ام�����ة اح�����م�����د ����ص���ل���ط���ي اجل�����داي�����ة
دع������������اء ع�����ل�����ي حم�����م�����د اب����������و ح�������الوة
������ص�����ائ�����د رائ������������د م���������ص����ط����ف����ى زي���������دان
ع����ب����داهلل حم���م���د ع����ب����داهلل اخل��الي��ل��ة

م������وم������ن ت�����وف�����ي�����ق حم�����م�����د ال�����ط�����رد
ه�����ب�����ة ع�������دن�������ان اح������م������د امل��������زرع��������اوي
ه����دي����ل ����ص���الم���ة ع����������ودةاهلل ال���دع���ج���ة

قسم هندسة البرمجيات

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

ح�صام احمد عبدالرحيم الالل

هيثم م�صطفى �صليمان املن�صي

عبدالرحمن حممود حممد عبداهلل

حممد ه�صام حممد البي�سعبداهلل تي�صري نا�صر امل�صاقبة حممد احمد �صامل �صديفات

حممد يا�صني �صعداهلل املحادين�صهيب ب�صام فرحان املعاين

تخ�ص�ص هند�صة الربجميات
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014
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كلية
الملكة رانيا 

للطفولة
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كلية الملكة رانيا للطفولة

  الدكتورة �سهى احل�سن
عميد الكلية

د. اأمية احل�سن
نائب العميد
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كلية الملكة رانيا للطفولة
النبذة:

اأن�سئت عام 2002 , وت�سم الأق�سام التالية:
ق�سم تربية الطفل , وق�سم الرتبية اخلا�سة.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية :
التخ�س�سات  يف  معتمدة  �ساعة   )132( بنجاح  الطالب  يجتاز  اأن  بعد  البكالوريو�س  درجة  الكلية  متنح 

التالية :
 تربية الطفولة املبكرة , ورعاية الطفولة املبكرة , والرتبية اخلا�سة. كما متنح الكلية درجة الدبلوم 

املهني يف تخ�س�س “ال�سيا�سة العامة وحقوق الطفل” .

أهداف الكلية :
• الطفل 	 رعاية  جمال  يف  متخ�س�سني  لإعداد  البكالوريو�س  م�ستوى  على  اأكادميية  برامج  تقدمي 

رعاية  موؤ�س�سات  على  والإ�سراف  والإدارة  للأطفال,  املبكر  والتدخل  الت�سخي�س  وجمال  والأ�سرة, 
الأطفال, والرتبية اخلا�سة .

• العاملني يف جمال 	 باإعداد  املتعلقة  القرارات الرتبوية  اإن�ساء قاعدة بيانات عربية وعاملية لتوجيه 
الرتبوية  اخلدمات  وتوفري  اخلا�سة,  احلاجات  ذوي  والأطفال  املدر�سة,  قبل  ما  اأطفال  تربية 

والنف�سية اخلا�سة بهم .
• الإ�سهام يف تقدمي خدمات للمجتمع املحلي الأردين والعربي ت�سمل عقد الندوات والور�س والربامج 	

التدريبية وال�ست�سارات للموؤ�س�سات التي تعتني بالأطفال واأ�سرهم .
• توفري خدمات ت�سخي�سية وعلجية للم�سكلت املرتبطة بالأطفال واأ�سرهم .	
• العمل على تاأ�سي�س روابط ما بني اجلهات املحلية يف جمال الطفولة وتلك القائمة عربياً وعاملياً .	
• اإجراء البحوث الرتبوية والنف�سية املتخ�س�سة يف جمال الطفولة, والرتبية اخلا�سة يف الطفولة, 	

وتوفري املواد التعليمية, والعلمية اخلا�سة بالأطفال وتربيتهم ورعايتهم .
• اأثناء 	 الأطفال  وريا�س  واملراكز  املوؤ�س�سات  يف  العاملة  للكوادر  التدريبية   الفر�س  من  عدد  اإتاحة 

اخلدمة, من اجل رفع كفايتهم وتطوير اأ�ساليب تعاملهم مع الأطفال والعناية بهم .
• اإن�ساء ح�سانة ورو�سة للأطفال تابعتني للجامعة .	
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كلية الملكة رانيا للطفولة

جمل�س الكلية

الداريون

د. �سهى احل�سن
د. حنان طق�س
د.اأمية احل�سن

د. مرفت فايز 
د. جمال اأحمد
د. نواف الزيود

ال�سيد عاطف البوايزة
ال�سيد خالد املومني

ال�سيد حممد روا�سده

حممد روا�سده
اأ�سماء اأبو دلبوح 

اإنعام اأبو ر�سوان 
نور الزيود 

�سريين الرجوب 
عبد اهلل ال�سرع 
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قسم تربية االطفل

د. فتحي حميدة
اأ�صتاذ م�صارك)حا�صل على اإجازة 

تفرغ علمي(

د. اأمية احل�سن
ا�صتاذ م�صارك

د. مرفت فايز
اأ�صتاذ م�صارك

د. جمال اأحمد
ا�صتاذ م�صاعد/ رئي�س الق�صم

د. ابراهيم جميعان
ا�صتاذ م�صارك

د. اأيوب الرو�سان
محا�صر متفرغ

د. هيثم بيرب�س
اأ�صتاذ م�صاعد

د. اأمل اخلطيب
اأ�صتاذ م�صاعد
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ا�سيل ح�سن احمد العجارمةاروى احمد عزمي �سلمة

هيام ابراهيم حممد اخلوالدةنور�سان انور جربين الهنيني

ا�سيل �سلطان عبدالفتاح خري�سا�سيل ابراهيم �سعود ال�سبلي

قسم تربية الطفل

تخ�ص�ص رعاية الطفولة املبكرة
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

م������ن�������������س������ور ان���������������������ور  ح�����������������امت  الء 
ام������������رية حم�����م�����د خ����ل����ي����ف امل���������س����اع����ي����د
���������س��������اج��������دة م�������ن�������ري حم�������م�������د م���������س����ل����م
�������س������ن������اء حم������م������د ������س�����ل�����ي�����م�����ان ج�����اب�����ر

ع�����������م�����������اد ع���������ل���������ي ������������س�����������امل دع������ي�������������س
غ������ي������ا ب���������س����ي����م ������س�����ع�����د ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز
م�����ي�����م�����ن�����ة حم������م������د م������و�������س������ى ق����ا�����س����م

ا�������س������لم ����س���ل���ي���م���ان خ����ل����ف اخل������وال������دة
اجل�����������������لد ذي����������������������ب  ن����������������������ور  الء 
امي�������������ان زه�����������ري م���������س����ط����ف����ى ع���ي�������س���ى
ب�������������راء خ�������ال�������د ع�������ب�������دال�������ق�������ادر غ������امن
ج�������م�������ان�������ة حم��������م��������ود ع��������ام��������ر خ����ل����ي����ل
ح����ن����ني ح�������س���ني ع���ب���دامل���ن���ع���م امل����ف����ارج����ة
ال���������زي���������ود خ�������ل�������ف  ح�������������س������ني  روان 

��������س�������روق ح������م������اد حم�����م�����د ال���������س����رف����ات
غ�������دي�������ر ب�����������س�����ام ع��������ب��������داهلل ع�����ب�����ي�����دات
غ��دي��ر ح���م���ادة ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����س��احل��ي
ف�������������داء ������س�����م�����ري ح�����������س�����ن اب�����������و ����س���ن���ب
ن���������ارمي���������ان م�������������ازن اح�������م�������د ال�������رع�������ود
ن���������������س�������وى ح�������م�������د اح���������م���������د ي�����ا������س�����ني
ن��������وف��������ه م��������اج��������د ع����������������ارف ح����ن����ات����ل����ة
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اكرام ابراهيم حممود الغويرى

روان احمد �سامل عيادة

�سيماء حممود حممد املغربي

هبة اهلل مو�سى احمد ال�سلحات

ح�سني هليل علي امل�ساعيد

�سائدة جلل عبدالقادر احلجوج

ملك داود حممود جربيل

هيا جمال �سليم عواد

اية م�سطفى حممد �ساملية

روان عارف حممد ال�سقر

فداء ح�سني عبدالقادر حممد

هديل �سابر العبد ابو حوا�س

رزان حممد فهمي حممد ابراهيم فراح

�سنابل عبداهلل عو�س اخلبا�س

مي�س حممود احمد دغل�س

هيا عبد اهلل م�سطفى حامد 

قسم تربية الطفل

تخ�ص�ص رعاية الطفولة املبكرة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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الء حممد ح�سن جربان

قسم تربية الطفل

تخ�ص�ص رعاية الطفولة املبكرة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

ب�������ي�������ان خ�������ال�������د ه�����������اين ال�����زف�����ي�����ف�����ي
دي������ن������ا خ����ل����ي����ل ������س�����لم�����ة ال�����ع�����دارب�����ة
رن���������ا ف�������������اروق حم�����م�����د ال���������س����راح����ن����ة
ن�����������داء حم�����م�����د م���������س����ط����ف����ى خ����اط����ر
ه�������ب�������ة خ��������ال��������د اح��������م��������د ح����م����ا�����س����ا
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رونق يحيى حممد رحال

ا�سماء عبداحلميد �سربي خلوي

روان فواز مذهان اخل�سري

امواج احمد �سليمان اخلوالدة

ملا جمال فاروق فخر الدين

امنة يحيى جهاد جرار

�سفاء حممد �سليمان الغويرى

بلقي�س مو�سى حمد احلراوي

هياء �سبلي رداد اخلوالدة

قسم تربية الطفل

تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

ال��زواه��رة عبدالرحمن  توفيق  خديجة 
ل�����ي�����ن�����ا م�����ت�����ع�����ب حم������م������د ال������ف������ق������راء
حم�������م�������د ���������س��������امل حم�������م�������د اجل�������ب�������ور
ن��ه��ى ���س��ال��ح ع��ب��د احل��م��ي��د ال�����س��وف��ي��ني
ه�������ال�������ة ر������س�����م�����ي ع����ي���������س����ى ال���ق���ي�������س���ي

ه�����������داي�����������ة ف��������������رح ح�������������س������ن ال�����ع�����ت�����ل�����ة
ه����دي����ل م����و�����س����ى غ���������س����اب اب�������و م�����س��ن��ك
ه������ن������اء ذي������������اب ج����م����ع����ه ال���������س����ي���������س����اين
ي����و�����س����ف ع�����ي�����اده ����س���ل���ي���م���ان ال����ع����زازم����ة
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امل نادر حممد عليواتاروى عبدالكرمي عبدالرزاق احليح براءه تي�سري �سعدى احمدالء نا�سر احمد ندى

قسم تربية الطفل

تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة
خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

ا���������������������س��������������������راء ���������������س��������������امل ع����������ق����������ل����������ة ح���������راح�������������������س���������ة
ا������������������������س�����������������������راء حم�������������م�������������د ي�������������و��������������س�������������ف اح����������م����������د
ا��������������س�������������م�������������اء حم�����������م�����������د ���������������س��������������امل ال�������������ن�������������وي�������������ران
ا���������������س��������������م��������������اء ه�����������������������اين حم������������م������������د اب���������وخ���������ج���������ي���������ل
ال��������������رواج��������������ب��������������ة حم������������م������������د  �������������س������������ال������������ح  الء 
ال���������������������س����������ري����������ف ه�������������ا��������������س�������������م  ه�����������ي�����������ث�����������م  الء 
ام������������������������ال ن������������اي������������ف حم����������م����������د ب����������ن����������ي م�����������س�����ط�����ف�����ى
ان��������������������������������������وار ع�������������م�������������ر ف����������������ري����������������ح اخل�������������زاع�������������ل�������������ة
ب�������������س������م������ة حم��������م��������د ع��������ب��������د ال���������رح���������م���������ن اجل��������ع��������ربي
مت�������������������������������ارا اح����������������م����������������د ع�������������م�������������ر ال���������������ط���������������راون���������������ة
مت���������������������������������ارا ق�������������ا��������������س�������������م حم�������������م�������������د ح�������������������س���������ب���������ان
ج��������������م��������������ان��������������ا ا�����������������س����������������ام����������������ة ف���������������������������������واز دح��������������������دل
ح�����������������م�����������������زة ح�����������������م�����������������اد حم�������������م�������������د ال�����������������س��������ل��������ي��������م
خ�����������������ت�����������������ام ج�����������������م�����������������ال ع�������������ل�������������ي اب��������������������������و ع��������������������واد
دع������������������������������اء ع������������������������������واد اح���������������م���������������د ال�����������������������س�����������رح�����������ان
دع������������������������اء حم����������م����������د ا����������س���������م���������اع���������ي���������ل امل������ع������ي������م������ع������ه
ال�������������������س���������وا����������س���������رة ح���������������م���������������دان  اح������������م������������د  روان 
ال�����ع�����ج�����ال�����ني ع��������ب��������دال��������ق��������ادر  ع������ب������دال������غ������ن������ي  روان 
ال��������ق��������ي�����������������س��������ي ع�������������ل�������������ي  ي�������������ا��������������س�������������ني  روان 

ال��������ك�����������������س��������اب��������رة حم�������������م�������������ود  ي����������و�����������س����������ف  روان 
ري���������������������ه���������������������ام ج����������������������������������واد م��������������و���������������س��������������ى ������������س�����������لح
زي����������������ن����������������ة ج����������������م����������������ال حم����������������م����������������ود ال���������������������س����������اع����������ر
�����������س����������م����������ر ن���������������اج���������������ي ح������������������������رب اب��������������وع��������������ب��������������دون
�����������س����������ف����������اء ن���������ع���������ي���������م م����������و�����������س����������ى ال�������������������س���������م���������لوي
ع�����������������ب�����������������ري ع�����������������م�����������������ر حم�����������������م�����������������د ب�����������������ح�����������������ران
ع��������������������ل خ�����������������������س�����������ر ا���������������س��������������ك��������������ن��������������در ط���������ن���������و����������س
ق�������������م�������������ر زك�������������������������ي ��������������س�������������ال�������������ح اب�������������������������و ��������س�������ي�������ل�������ة
حم���������������م���������������د ف������������ه������������ي������������د ف������������������ال������������������ح ال������������������ده������������������ام
م��������������������������������������رام ع����������������م����������������ر ع�����������������������ب�����������������������داهلل م������������ع������������دي
ن����������ه����������ل����������ة ع������������ث������������م������������ان ع������������ث������������م������������ان اب������������راه������������ي������������م
ن������������������������ور خ������������ل������������ف �����������س����������ل����������ي����������م����������ان ال���������غ���������ل���������ي���������لت
ه����������ب����������ه وائ������������������������ل ع�����������ب�����������دال�����������ك�����������رمي اب��������������������و خ�����ل�����ف
ه�����������������������دى ن����������ب����������ي����������ل ك���������������ام���������������ل ال�����������������س��������ي�����������������س��������اين
وف�����������������������������اء خ���������������ال���������������د حم������������م������������د ال����������������روا�����������������س����������������دة
م������������رع������������ي ع�����������������������ب�����������������������داهلل  زاه��������������������������������������ي  ولء 
ب����������������������������لدي ف�������������������ه�������������������د  وح�����������������������ي�����������������������د  ولء 
ه��������������ب��������������ه ن������������ع������������ي������������م حم��������������م��������������د ال�����������������س��������ي�����������������س��������ي
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بيان حممود حممد الطر�س

داليا كمال حممود القي�سي

رزان عمر و�سفي حمزة

�سناء خليل احمد ابولبة

متارا ه�سام �سعيد حممد

دمية ابراهيم عبد �سمارة

رمي �سلمان حممد احلاج

�سوزان �سميح عبدالكرمي ابوجنم

ت�سنيم ا�سحق حممد العامري

دعاء حممد خلف ال�سوان

رولني حممد فار�س الديك

�سناء »رفعت اني�س« �سليمان رطروط

حنني احمد حممد العملة

ربيحة �سعيد احمد ابو الرز

�سلم �سعبان ح�سن �سليمان

عبلة جهاد اكرم حدادين

قسم تربية الطفل

تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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عبري حممد بدران �سمرين

غيداء وجيه م�سطفى علي خالد

ليندا عبدالواحد �سالح �سالح

عذراء قاهر ح�سني عطعوط

ملى عبداملطلب حممد الربيحات

منال منري علي الطهراوى

عبري حممد ر�سيد ر�سيد

لبنى حممود حمدان اخلوالدة

منال ريا�س حممد ابوتيم

وفاء ن�سراهلل حممد �سامن عيدنيفني حموده حممد باطا هداية با�سم احمد عامر

عل نهاد حممد عازم

ليث عبداهلل حمد احلراوي

منى حممد حممود نا�سر

قسم تربية الطفل

تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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ولء را�سي احمد اخلوالدة

قسم تربية الطفل

تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

اح�������������������������لم خ�������������ال�������������د �������������س������������وع������������ان ال������������ن������������وي������������ران

اح�������������������������لم �����������س����������لم����������ة ح�������������������س���������ني امل���������������س�������اع�������ي�������د

»اح������������م������������د ����������س���������دي���������ق« ع��������ل��������ي اح����������م����������د ال�������ع�������ت�������وم

ال����������ف����������ري����������ح����������ات حم������������م������������د  ح�������������������س���������ن���������ي  الء 

ال���������������زغ���������������ل داود  ��������������س�������������م�������������ري  ام�������������������������������������اين 

امي�������������������������������������ان حم���������������م���������������د خ���������������ل���������������ف ال�������������������زي�������������������ود

ب�������������������ن�������������������ان خ�������������������ال�������������������د ������������س�����������م�����������ي�����������ح ع�����������م�����������رية

ب�������������ي���������������������������س�������������ان ����������������س���������������اي���������������ل حم���������������م���������������د غ��������ي��������ث

ح����������ن����������ني رم�������������������������س������������ان �����������س����������ال����������ح ���������س��������ر���������س��������ور

دي�����������������������ال رف������������ي������������ق ع������������ب������������دال������������ق������������ادر ال�������������س������ل�������������س

������������������س�����������������لم ج�����������������م�����������������ال حم�����������������م�����������������ود ج���������������������������اداهلل

��������������س�������������م�������������ر اح��������������������م��������������������د ع����������������ب����������������د احل����������������ج����������������اج

م�������������������������������رام �����������������س����������������لح ط����������������ال����������������ب م���������������س�������ط�������ف�������ى

م������������������ن������������������ار م���������������������س����������ط����������ف����������ى رج�����������������������������ا خ�����������������س��������ر

ه���������������ب���������������ة اح�������������������م�������������������د ��������������س�������������م�������������ري�������������ن امل�����������ع�����������ل

ه�����������ب�����������ة ع���������������ب���������������دالل���������������ه راج����������������������������ي م��������������ق��������������دادي

ع���������وي�������������������س ع�������������ل�������������ي  ا�������������س������������م������������اع������������ي������������ل  ولء 

اجل������������اب������������ري ع���������ب���������داحل���������م���������ي���������د  جم�������������������دي  ولء 

ي�����������������������س�����������رى ن�������������اي�������������ف ج���������م���������ع���������ه اب������������وع������������رع������������ور

ا����������������س���������������راء اب������������راه������������ي������������م اح�����������م�����������د اخل��������لي��������ل��������ة

خ������������������ت������������������ام ح�������������������������س������������ن ا����������������س���������������ع���������������د ح�����������ام�����������د

خ�����������������ل�����������������ود ع����������������������������������واد حم��������������م��������������د ال������������ق������������ع������������ور

��������س�������م�������ر حم����������م����������ود اب����������راه����������ي����������م اب���������������و ع����ج����م����ي����ة

غ��������������دي��������������ر ن����������ب����������ي����������ل اب���������������راه���������������ي���������������م ي��������ون�����������������س

ال��������ف��������ول« اب������������و  »احل�������������س������ن������ي  ع������ل������ي  ن��������ذي��������ر  الرا 

م���������������ن���������������ال اح���������������م���������������د حم������������م������������د احل�������������������س���������ب���������ان

ن������������������������ور �����������س����������م����������ري ح���������������������س����������ن اب������������������������و �������س������ن������ب

ه������������������ي������������������ا ه�����������������������������������اين ع���������������ط���������������ي���������������ة م�������������دي�������������ن
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هيا وليد نا�سر عتمةبيان حزم« حممد امني »ال�سمادي

قسم تربية الطفل

تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

ال�����������������������س�����������ع�����������ود ��������������س�������������ن�������������د  ع�������������������م�������������������اد  الء 

ان����������������������������������������وار امل��������������ث��������������ن��������������ى حم��������������م��������������د ق��������������رع��������������ان

�������������س������������م������������اح ج����������م����������ي����������ل حم������������م������������د ال���������ق���������ا����������س���������ي

��������������������س�������������������روق ح�����������������������س�����������ني ع�������������ل�������������ي ال����������ع����������م����������و�����������س

ع�������������ب�������������ري غ���������������������������س�������������ان ي�������������و��������������س�������������ف م�����������راع�����������ب�����������ة
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قسم التربية الخاصة

د. �سهى احل�سن
ا�صتاذ م�صارك

د. خلود دبابنة
ا�صتاذ م�صارك

د. نواف الزيود
ا�صتاذ م�صاعد/ رئي�س الق�صم

د. حنان طق�س
ا�صتاذ م�صاعد/ رئي�س الق�صم

د. اإينا�س عليمات
ا�صتاذ م�صاعد

د. ه�سام املكانني
محا�صر متفرغ

د. معت�سم م�ساعدة 
محا�صر متفرغ

د. �سفاء العلي 
ا�صتاذ م�صاعد

د. اإميان الزبون 
ا�صتاذ م�صاعد
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ربى حممد احمد احلراح�سةا�سماء عبدالرحمن ابراهيم ال�سقر

نور حمد ف�سيل اخلوالدةتقوى عمر حممود حممد رانية عبد احلميد �سليمان اخلزاعلة

ب�سرى جمال ح�سني حمدان

يا�سمني طالب عبد احلميد امللحهديل من�سور �سامل اخلوالدة

�سفاء خالد �سلمة القي�سي

قسم التربية الخاصة

تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة
خريجو الف�صل ال�صيفي  2012 / 2013

خريجو الف�صل الأول  2013 / 2014

ا����س���ي���ل ����س���ي���اء م�����س��ط��ف��ى اب���ول���ي���ل���ى

ت��������ق��������وى ع������م������ر حم��������م��������ود حم���م���د

اخلزاعلة �سليمان  احلميد  عبد  رانية 

ال���������ف���������راج م������ف������ل������ح  ع�������ل�������ي  روان 

�����س����ان����دي اجم�������د ت����وف����ي����ق ال�����ط�����وال

����س���ن���ام غ����ال����ب ع���ب���داحل���م���ي���د امل�����لح

ع��������������دي حم�������م�������د رع��������������د امل��������������وايل

ع������م������ري ع������ل������ي ح�����������س�����ن ال�����ق�����ع�����ق�����اع

ف����اط����م����ة ث�������اين دري������ب������ي ال�������س���ردي���ة

م�����س��اع��ل ح�����س��ني ���س��ل��ي��م��ان اخل���وال���دة
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ابتهال ابراهيم حممود بدوان

ا�سراء نا�سر يو�سف اخل�سر

ازهار عبدالكرمي ح�سني الزيود

ا�سيل نايل عي�سى العو�سات

احلم حلمي ح�سن الربايعة

ا�سماء عمر �سليمان القرعان

ا�سراء منري �سبتي ابوهلل

الء عدنان ر�سيد عامر

قسم التربية الخاصة

خريجو الف�صل الثاين  2013 / 2014

تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة
خريجو الف�صل الأول  2013 / 2014

اح��������لم ����س���ال���ح م���و����س���ى ال��ع��ل��ي��م��ات

ا��������س�������لم ك������ام������ل ع������و�������س اجل�����ب�����ور

ال��زواه��رة عبدالكرمي  عبداحلميد  ام��اين 

ام�����اين م��ف��ي��د ع��ب��دال��ف��ت��اح اخل��ط��ي��ب

ام���ي���ن���ة ع���م���اد ح�����س��ني احل������اج ح�����س��ني

امي���������ان ي����و�����س����ف م�������س���ل���م ال���ع���ب�������س���ي

ب��ه��اء ال���دي���ن ا���س��ام��ة حم��م��ود ط��ب��ازة

ت�������س���ن���ي���م م�������س���ط���ف���ى ح�������س���ني ����س���ايف

ح�����ن�����ني �����س����ع����ي����د حم�����م�����د ال����ق����ا�����س����م

ح�������ي�������اة ع��������دن��������ان حم�������م�������ود خ���ل���ي���ل

دع���������اء ع�����دن�����ان ������س�����امل اب�������و روم����ي����ة

راوي�����ة ع��ب��دال��وه��اب ���س��اب��ر ن��واه�����س��ة

راي�����ة ج��م��ي��ل ع���ب���داحل���اف���ظ خ���وال���دة

رب�������������ا ج������م������ي������ل خ������ل������ي������ل ال�������س������ق������ر

ال������ع������واي������دة ع�����ق�����ي�����ل  ف�����������رج  رزان 

اجل���لغ���ي���ف ع�����ب�����داهلل  ح�������س���ني  رمي 

ع�����ل�����ي حم����������م����������د  رب�������������������������اح  رمي 

حم�����م�����ود ح��������اف��������ظ  �������س������م������ري  رمي 

زي������������ن ب������������لل رم���������������س�������ان ع�����ط�����ون

�سماح »حممد امني« �سربى عبد الرحيم

����س���ي���ه���ان���ة ������س�����امل ع�����ب�����ود امل�������س���اق���ب���ة

الرو�س اب��و  عبدالرحيم  علي  �سهيب 

�����س����رار حم����م����ود ي���و����س���ف ب���ن���ي ح��م��د

ع���ائ�������س���ة حم���م���د اب����راه����ي����م ع��ث��م��ان

غ������دي������ر ق�����ا������س�����م حم�����م�����د امل����ن����ي����زل

ف���������داء ن����ا�����س����ر ي����و�����س����ف ال������ربدوي������ل

ف������رح ن����اي����ف ع���ب���دال���رح���م���ن ح���ط���اب

جم�����د �����س����لم����ة ي����و�����س����ف ال����ع����ي����ادات

حم�����م�����د اح������م������د ع��������ي��������ادة ال������زي������ود

حم������م������د ا�������س������ع������د ذي��������������اب ول������وي������ل

م������������رام م������ال������ك ������س�����ام�����ي ن����ع����وا�����س

م������رمي حم���م���د م�����س��ط��ف��ى ال�����س��ال��ح

م������ع������اذ �����س����ل����ي����م����ان اح������م������د ح����ج����ات

ن������������داء ول������ي������د �����س����ع����ي����د اب���������و رق����ي����ة

ه����ب����ة ج�����م�����ال ع������ب������دال������رازق حم��م��د

ه���ب���ة ع���ب���دال���ع���زي���ز خ���ل���ي���ل ����س���اع���وت

ه�������ب�������ة حم�������م�������د خ������ل������ي������ل �������س������لح

واج������������د ع�����ي�����د غ������������ازي اخل�����زاع�����ل�����ة
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الء علي اأيوب الن�سا�س

اماين احمد عبداهلل اخلوالدة

اينا�س امين خليف اخلوالدة

بيان ن�سرالدين امني ابو �سنينة

احلان �سليمان احمد اخلوالدة

ايات ابراهيم حممد القوا�سمي

بيان »حممد �سعيد« مو�سى اليا�سني

تغريد عدنان داود الزغل

الء فواز احمد �سوان

اماين �سلمة من�سور الزيود

براء �سلح مهدي الدراجي

ت�سنيم ح�سام حممود اأبوجبارة

العنود اجمد طه اخلزاعلة

اميان رم�سان عبد احلديدي

بيان زكريا عبداهلل �سنقرط

ثناء ب�سام مفلح بريك

قسم التربية الخاصة

تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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ح�سني عزيز يا�سني يا�سني

حورية مو�سى حممد �سحادة

دعاء قا�سم حممد النم�س

رانية جديد حمارب �سليمان

حنني ح�سني م�سطفى جملي

دانيا علي حممد من�سور

دعاء حممد �سلمان املقبل

رزان حممود حممد عوينة

حنني ب�سام حممد الدويك

دانيا احمد عبداهلل الريا�سي

دعاء حممد �سامل ابو دام�س

ربا ربحي عبد املجيد ا�سعد

حنني ح�سني احمد حامد

دعاء خالد حممد غيث

دعاء نزيه انور من�سور

رناد ن�سال ح�سن �سالح

قسم التربية الخاصة

تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014



428

روان عمر احمد ا�سماعيل

�سجى �سفيق �سليم ح�سني

�سبا را�سد م�سطفى الزيود

ماجدة علي حممد القرعان

�ساره ربحي مو�سى احلاج عفانة

�سرين ع�سام حممد النظامي

عبري عوين راغب نا�سر

حممد احمد ار�سيد �سديفات

�ساجدة حممد �سالي�س حراح�سة

�سجى عبداهلل ح�سن ابو�سومر

عبري ا�سماعيل حممد عدوان

ماريا عبد اهلل حممود اخلليلة

�سجى �سعيد عبداهلل البدور

�سلم و�سيم حممود عد�س

فاطمة عايد �سعيد حردان

مرام رباح ح�سن نوفل

قسم التربية الخاصة

تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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منى جهاد عبدربه اخلوالدة

نغم با�سم عبداهلل �سلبي

هبة احمد �سليمان ال�سعيدات

هيا يو�سف احمد قاروط

مها وليد ا�سماعيل يامني

نورا نادر حممود كفاية

هل عاطف �سعيد املنا�سرة

وفاء حممود خليل ح�سن

منى ماأمون لطفي البدور

نور احمد قبلن اخلزاعلة

هدى حممد ح�سني بدران

و�سال مو�سى حممد ابوجنم

مينا�س توفيق كامل قا�سم

نورالهدى عبداهلل ابراهيم العبادي

هيا حممد عو�س عبداحلق

ولء خالد حممد غيث

قسم التربية الخاصة

تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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ولء يو�سف احمد عثمان

قسم التربية الخاصة

تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2013 / 2014

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2013 / 2014

اث������������������������ري دخ���������������ي���������������ل �������������س������������لم������������ة اخل������������زاع������������ل������������ة

اح�����������������م�����������������د ط�����������������ال�����������������ب حم��������������م��������������د ال������������ب������������ل������������وي

ازه���������������������������������ار ح���������������������س����������ن م�����������ن�����������ي�����������زل ال�������������������س���������رع���������ه

ام��������������������������اين ج�������������م�������������ال ع�������������و��������������س ال���������ق���������ي�������������������س���������اوي

امي������������������������������ان خ���������������ال���������������د زك������������������������ي ال���������ق�������������������س���������م���������اين

ب�����������������س��������رى خ����������ال����������د ع����������ب����������دال����������ه����������ادي ال�����ق�����ي�����������س�����ي

مت����������������������������������������ارا ان����������������������������������������ور حم����������������م����������������د ال����������������زب����������������ن

مت������������������������������������ارا حم���������������م���������������د ن������������������اي������������������ف ال������������������ف������������������واز

ت����������ه����������ل����������ي����������ل حم�������������م�������������د ف�����������������اي�����������������ز ك���������ن���������ف���������و����������س

دع���������������������������اء ع�����������ث�����������م�����������ان حم�����������م�����������د اب��������وق��������ط��������ي�����������������س

��������س�������ح�������ر اب����������راه����������ي����������م ح����������ام����������د اب���������������و �����س����ع����ي����ل����ي����ك

��������س�������ه�������ى حم����������م����������ود اب�����������راه�����������ي�����������م اب�������وال�������ع�������ي�������ن�������ني

��������س�������ي�������ب���������������س�������ا م������������������������ازن ي����������ع����������ق����������وب ��������س�������اب���������������س�������وغ

�������������س������������ع������������لن ه��������������اي��������������ل ���������������س��������������امل اخل�����������������وال�����������������دة

�������س������ب������ح������ي������ة ان��������������������ور ع��������ب��������دال��������رح��������م��������ن ح������وي������ل������ة

حم�������������م�������������ود اب��������������راه��������������ي��������������م م�����������و������������س�����������ى ال�������ع�������ل�������ي

م���������������ي���������������اده ج�������������م�������������ال اب��������������راه��������������ي��������������م ����������س���������وم���������ان

ن���������������������وردان ح�����������س�����ني ع��������ب��������دال��������وه��������اب ال���������س����ي���������س����اين

ه�������������ب�������������ه وا��������������������س�������������������ف ق�������������ا��������������س�������������م ال����������ق����������ا�����������س����������م

ه�������دي�������ل اب��������راه��������ي��������م ع������ب������دال������رح������م������ن ال�����ق�����وا������س�����م�����ة

وف���������������������������������������اء ف��������������������اي��������������������ز حم����������������م����������������د ������������س�����������لم�����������ة

اخل��������������������وال��������������������دة ح��������������م��������������د  حم�����������������م�����������������ود  ولء 

ي��������ا���������س��������م��������ني م����������������اأم����������������ون م���������������س�������ط�������ف�������ى احل��������������اج

����������س���������ون���������ي���������ا ك������������م������������ال اح������������م������������د اب�������������������و ق����������رم����������ول��������������س�������������ب�������������اء ع�������������������������������ودة ف�������������������رح�������������������ان امل�����������و������������س�����������ى

����������������������س���������������������روق ا���������������س��������������ع��������������د ح�������������������������س������������ن ج�����������اب�����������ر

ط�������������������������������ارق خم�������������ائ�������������ي�������������ل �����������س����������ع����������ي����������د ك���������ف���������اي���������ة

م�������������س������ع������ود اب������������راه������������ي������������م  ا��������������س�������������رف  اهلل  ع���������ب���������د 

م����������������������������رام ن����������ب����������ي����������ل ح��������������ام��������������د ال������������ر�������������س������������اي������������دة

ه�����������������ن�����������������اء ن����������������������������������ادر وه�����������������ب�����������������ي ال��������������ن��������������اط��������������ور

اجل�������������م�������������ال اهلل  ع�������������ب�������������د  غ���������������������������س�������������ان  ه�������������ي�������������ا 

وف�������������������������������اء ��������������������س�������������������ادق ه�������������ا��������������س�������������م امل�����������غ�����������رب�����������ي
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قسم التربية الخاصة

تخ�ص�ص ال�صيا�صة العامة وحقوق الطفل
خريجو الف�صل ال�صيفي 2012 / 2013

خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

خريجو الف�صل الأول 2013 / 2014

اب���������ت�������������������س���������ام ����������س���������ال���������ح ع���������������������ودة اب�����������������و ��������س�������رح�������ان

اب�����������������راه�����������������ي�����������������م ح�����������������������س�����������ن ن����������������اج����������������ي ع�������ب�������ي�������د

ان�������������ع�������������ام حم���������م���������د ا���������س��������م��������اع��������ي��������ل اب�����������������و ����������س���������رار

اي��������������������ه��������������������اب حم��������������م��������������د ي��������������و���������������س��������������ف ج��������������������ربان

خ������������������ل������������������ود اح������������������م������������������د ����������������س���������������لم���������������ة امل�����������ع�����������ل

رائ�������������������������������د ع����������������و�����������������س ح����������������م����������������اد امل�����������������س��������ط��������ف��������ى

ع��ي��اد م�سلم ع��ي��اد اب���و ح��م��ي��دغ�����س��ان ل��ط��ف��ي حم��م��ود زاي��د

ل������������ي������������م������������ا ع�������������������������������س���������������ام ح�������������������������س������������ن �����������س����������م����������ور

خم�������ل�������د ا��������س�������م�������اع�������ي�������ل �������س������ل������ي������م������ان اب��������������و ه������لل������ة

م��������������������ن��������������������ال ع����������������ل����������������ي ح�����������������������������س��������������ن ������������س�����������اه�����������ني

م�����������ن�����������ى م�����������������س��������ط��������ف��������ى ح�����������������س��������ن��������ي ال�����������������������س�����������ادق

ه���������������ن���������������اء ع������������������������������ودة ع���������������ن���������������اد اخل���������ري���������ب���������ي�������������������س

م���������������ع���������������اذ حم���������������م���������������ود حم������������م������������د رب����������اب����������ع����������ة

اح����������������م����������������د م�������������������ط�������������������اوع ������������س�����������ل�����������ي�����������م�����������ان ع�������������زة

ال�����������������س��������ن��������اوي داود  اب������������راه������������ي������������م  اخ�������������ل��������������س 

ا�����������������س����������������ام����������������ة ان����������������������������������ور ف�����������������ائ�����������������ق م���������������س�������ل�������ح

امي��������������������������ان ���������س��������ب��������ح��������ي ح�������������������س���������ني خ��������ري�����������������س��������ات

ت����������ي���������������������س����������ري خ����������م����������ي���������������������س ح�����������������������س�����������ن را��������������س�������������د

ج���������������ه���������������اد م������������ط������������ر �������������س������������ال������������ح امل�������������������س���������اق���������ب���������ة

خ��������������ل��������������ود ع�����������ل�����������ي ع�����������ب�����������دال�����������رح�����������ي�����������م ��������س�������ال�������ح

خ�������������ل�������������ود حم����������م����������د ����������س���������ل���������م���������ان اب��������������������و ��������س�������ع�������دة

خ����������������ول����������������ة حم����������������م����������������ود حم�������������م�������������د ج��������������������������������رادات

راج������������������������ي ع����������ب����������دال����������رح����������ي����������م حم����������م����������د ��������س�������ال�������ح

رن������������������������دة �����������س����������ح����������دة حم������������م������������ود ع�������������ب�������������دال�������������رزاق

رمي����������������������������ا ع������������������اي������������������د �������������س������������ع������������د ال��������������غ��������������وي��������������ري

������������������������س�����������������������ادي حم����������������م����������������د خ�������������ل�������������ي�������������ل ع������������اب������������د

���������س��������ريي��������ن ع���������ب���������دال���������ك���������رمي اح����������م����������د ال�����������س�����غ�����ري

ع�����������ط�����������ي�����������ات حم�������������م�������������ود ع���������ق���������ل���������ة ال��������ع��������م��������و���������س

ع��������ل��������ي ع��������ب��������دال��������ف��������ت��������اح ع��������ل��������ي ع�������ب�������دال�������رح�������م�������ن

حم��������م��������د ع�������ب�������داحل�������ك�������ي�������م ���������س��������لم��������ة ا�������س������ت������ي������وي

اخل������������ل������������وف اهلل  �����������س����������ي����������ف  ع������������م������������ر  م���������������ن���������������ار 

م����������ي���������������������س����������اء م��������������اج��������������د �������������س������������ري������������ف ب������������رغ������������وث

جن��������������������������اح ق����������������ب����������������لن حم�������������م�������������د ال����������ع����������م����������و�����������س

ال����ع����ت����ي����ل����ي ه������ب������ة »حم��������م��������د ول���������ي���������د« » حم������م������د /ب���������ك���������ر« 

ه�����������������������دى ح���������������������س����������ن حم������������م������������د اب�����������������������و �������س������ي������خ������ة
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كلية الطب البشري

اال�ستاذ الدكتور كمال الدين بني هاين 
عميد الكلية

اأ.د.  فائق اجلالبي 
نائب العميد

د. حممد العزب
م�ساعد العميد ل�سوؤون العلوم الطبية ال�سريرية
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كلية الطب البشري
النبذة:

با�سرت الكلية با�ستقبال فوجها االأول عام 2007/2006م، وكان عددهم يف حينه )135( طالباً وطالبًة، بينما ي�سل عدد 
املوجودين على مقاعد الدرا�سة حالياً يف خمتلف ال�سنوات الدرا�سية »1378 » طالب وطالبة ويتم قبول الطلبة يف الكلية 
على اأ�سا�س التناف�س يف القبول املوحد، باالإ�سافة اإلى القبول �سمن الربنامج الدويل وقد مت تخريج الفوج االأول للكلية 
عام 2011 وبلغ عدد الطلبة اخلريجني يف ذلك الوقت  124 طالباً وطالبة اأما يف العام الدرا�سي احلايل 2014/2013 فقد 

بلغ عدد خريجي الفوج الثالث 132 طالباً وطالبة .

الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية: 
متنح الكلية درجة البكالوريو�س يف » 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�س الباطنية وطب اال�سرة ، ق�سم اجلراحة العامة واخلا�سة ، ق�سم االمرا�س 
الن�سائية والتوليد ، ق�سم االطفال 

ت�سارك الكلية وا�ستناداً اإلى اتفاقية التعاون مع وزارة ال�سحة بتقدمي 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، كما ت�سارك 
الكلية يف العديد من جمال�س املوؤ�س�سات ال�سحية يف اململكة كاملجل�س الطبي االأردين واملجل�س ال�سحي االأعلى ومديرية 
اخلدمات  مع  وبالتن�سيق  الكلية  تقوم  كما  والدولية.  والعربية  املحلية  الطبية  املوؤمترات  يف  وكذلك  والدواء  الغذاء 
الطبية امللكية ووزارة ال�سحة من خالل اتفاقيات تعاون بتدريب طلبة الطب يف هذه اجلهات، كما تقوم الكلية بالتعاون 

مع كليات الطب االأردنية االأخرى لتبادل اخلربات مبا يخدم م�سلحة الطلبة.

أهداف الكلية:
• تخريج اأطباء عامني مب�ستوى عاٍل يف فروع الطب املختلفة، قادرين على تقدمي م�ستوى من الرعاية ال�سحية 	

وموؤهلني للتخ�س�س الدقيق يف فروع الطب املختلفة.
• امل�ساعدة يف النهو�س مب�ستوى االأطباء يف املجتمع املحلي من خالل اآليات حمددة يف التعليم الطبي امل�ستمر.	
• االإ�سهام يف رفع م�ستوى الرعاية  ال�سحية واخلدمات الطبية يف م�ست�سفيات حمافظة الزرقاء ومنطقة الو�سط، 	

بالتعاون مع وزارة ال�سحة ومديرية اخلدمات الطبية امللكية.
• ت�سجيع البحث الطبي مع الرتكيز على امل�ساكل ال�سحية التي تعاين منها املجتمعات املحلية.	
• النهو�س بامل�ستوى الطبي الوقائي والرعاية الطبية االأولية.	

تطور الكلية:
تهدف الكلية الى زيادة عدد اأع�ساء هيئة التدري�س والكوادر املتخ�س�سة يف جميع املجاالت مبا يحقق اأهداف الكلية، 
وقد حتققت زيادة ملمو�سة يف اأعداد املعينني واملوفدين، كما قامت الكلية بتحديث وتطوير اخلطة الدرا�سية لتحقيق 

اأف�سل املعايري الدولية املتبعة يف تدري�س الطب.
و قامت كلية الطب با�ستحداث واإن�ساء مركز تعليم واختبارات املهارات ال�سريرية والذي يحتوي على جمموعة كبرية 
التدريب  ادوات  املركز  هذا  ويقدم  للمر�سى  التفاعلي  واالأداء  والت�سبيه  للمحاكاة  واملج�سمات  االأجهزة  من  ومتطورة 
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 )االإ�سعاف(، االإنعا�س، التخدير والعناية املركزة وميكن تطوير 
هذه الن�ساطات التعليمية بحيث ت�سبح مركزا اإقليميا للتدريب. متكنت الكلية من ادراج ا�سمها �سمن القائمة العاملية 
املعتمدة للواليات  الطبية  للت�سجيل يف االمتحانات  الكلية يف اجلامعة  IMED وذلك لتمكني طلبة  الطبي  للتعليم 
املتحدة االمريكية USMLE واأبرمت مع املركز الوطني للتعليم الدويل للطب يف جامعة وا�سنطن اتفاقية لتكوين 

.»USMLE« مركزاً اقليمياً لعقد دورات حت�سريية المتحان مزاولة مهنة الطب االمريكية

أعضاء الهيئة االكاديمية واالدارية والموفدين : 
يبلغ عدد اع�ساء الهيئة التدري�سية )48( ع�سواً من خمتلف الرتب االكادميية ، ي�ساندهم كادر اإداري مكون من )19( 
 ، املناعة  الدكتوراه يف : علم  لنيل درجة  الكلية )27( طالباً  الكلية بكفايات وخربات متميزة اوفدت  ، ولتزويد  اإدارياً 
علم االحياء الدقيقة ، وراثة االحياء الدقيقة ، علم االدوية ، والتدريب يف االخت�سا�سات ال�سريرية التالية : اجلراحة 
، جراحة  الكبد والبنكريا�س  ، جراحة  العظام  ، جراحة  ، جراحة االع�ساب  ، كلى اطفال  الن�سائية والتوليد   ، العامة 

اجلهاز اله�سمي بوا�سطة املنظار ، جراحة العيون وجراحة امل�سالك البولية.  

التطلعات المستقبلية:
ت�سعى الكلية الأن يكون لها م�ست�سفى جامعي لتحقيق اأف�سل املعايري يف البحث والتعليم لطلبة كلية الطب وكلية العلوم 
الطبية امل�ساندة وكلية التمري�س بحيث يكون هذا امل�ست�سفى املركز الرئي�سي ملمار�سة اأع�ساء هيئة التدري�س وتطوير 

العملية التدري�سية لت�ستمل على برامج االإقامة واالإخت�سا�س العايل واإجراء االأبحاث. 
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جمل�س الكلية

االداريون

فنيو وم�سرفو املختربات

اأ.د.  كمال الدين بني هاين 
عطوفة الدكتور اآدم العبدالت 

اأ.د .  فائق اجلالبي
د.   ح�سن حوامده

د.  �سمري ناجي

د.  عبداالله �سديفات
د.  نا�سر احلموري
د.  رامي الكيالين 
د. حممد �سعبان 
د.  علي النا�سري

د.  علي ال�سرايرة
د.  �سايل �سالح 

د.  �سوزان �سديفات 
د.  حممد العزب

ال�سيدة �سوزي جانبيك

منى �سالمة 
ن�سرين الهيم�ساوي 

نور الديري 
مي ايوب 

جمانه ابو ريده 

نان�سي امل�سني 
رميا العطاري
هبه القالب 
ا�سرف �سمور 

حممد الوحيدي 

�سوزي جانبيك 
مي�ساء العويدات 

ر�سا حراح�سه 
مي اخلزاعله 
حنان الروا�سده
لبنى امل�ساعيد
اروى الطاهر 

حممد ابوعليان 
يون�س ال�سوابكة 
احمد عويدات 
ا�سالم رحاحله 
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المدربون السريريون

م�ست�سفى الزرقاء احلكومي

م�ست�سفى االمري حمزة 

م�ست�سفى االمري ها�سم

د. عدنان اخلليلي
د. نايف العبدالالت

د. �ساهر هناندة                         

د. غ�سان الدويري 
د. �سالح ال�سرحان

د. حممد اأبو رحمة 

د. ماهر يون�س داود                      
د. عبا�س من�سور                        

د. غ�سان �سكوري 

د. ه�سام حمام 
د. حممود عباد 

 د. نور�س املعايطه 
د. با�سم الزعبي                               

د. �سعد احلياري
د. مازن ن�سري

د. ح�سني الدهون                             
د. حممد الدبا�س
د. معاذ الروا�سده

د. هاجر ابو العنني
د. رمي احلديدي

د. حممد عبداهلل 
اخل�سون

د. ماجد ن�سري                             
د. اليا�س الرتك                             

د. ح�سني العمرات 

د. احمد اأبو عني
د. خليل ابو عورة                          

د. مازن قاقي�س                             
د. كفاح ابو طربو�س 

د. توفيق بطر�س
د. اأحمد عمر عطية

د. عبد ال�ستار وريكات 

د . عمار ال�سرفا                           
د. اأحمد ال�سيخ قا�سم                      

د. احمد البكور 
د. حممود حرز اهلل

د. جمال ال�سلول
د. بكر الك�سا�سبه
د. خلدون غرايبه

د. غ�سان قبالن                        
د. يون�س العرمان 

د. حممد ال�سوبكي                     
د. ابراهيم الغويري 

د. عماد الدين طهبوب                
د. فاطمة علي القرعان

د. نا�سر عمر مل�س
د. ن�ساأت اأيوب الهل�سه

د. �سلطان خليل ابراهيم
د. منى حمزه اخلوالدة
د. اآمال جورج �سما�س
د. زياد �سعيد القرعان

د. �سادي عوده الداود
د. حممود حافظ الهنداوي
د. �سادي ح�سن �سوياتي
د. اإميان فايز عبداهلل
د. حممد فندي النادر
د. عالء �سليم جميعان

د. حممد �سالح اللبابدة
د. وائل املومني

د. ابراهيم �سواحلة

م�ست�سفى امللكة علياء الع�سكري

د. حممد الق�ساة
د. فريا عمارين                      

د. هيام �سمعون
د. �سخر املعايطه
د. طه القطاونه

د. مهند جالوخ
د. خالد الغرايبه                     
د. �سمري مرجي                      

د. با�سم املومني 
د. علي اأبو �سيني

د. من�سور الكراد�سة                 
د. با�سل حممد خري�سات
د. خلود غالب العجارمة

د. منار اأبو كركي
د. حممود علي الكعابنة

د. �سالح عطا احلوراين
د. بالل عبدالرحمن البدور
د. غيث �سبحي احل�سن

د. حممد �سليمان ابو زيد
د. جنود م�سهور حممد
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حما�سرين غري متفرغني

م�ست�سفى الب�سري

 املركز الوطني لالمرا�س النف�سية

جامعة العلوم والتكنولوجيا

د. خالد جاداهلل 
د. حممود احلاج يو�سف              

د. �سادي احلموري
د. ا�سامة بني هاين 

د. خلدون حممد العالونة
د. تغلب مزاهرة

د. حنان ال�سمادي
د. قا�سم عبداحلميد اآل م�سعودي

د. خليل مّكي

اجلامعة االأردنية

د. امرية امل�سري  
د. اياد العموري 

م�ست�سى اال�ستقالل

خالد كامل �سبح
جمال عبداخلالق يعمور

 

قطاع خا�س

د. حممد جابر                      
د. �سرب الروا�سده 
د. احمد ال�سهاب 
د. حممد ب�سناق

د. موفق عبدالرحيم احلياري
د. قي�س جميل الق�سو�س

د. منري ابو ر�سيد 
د. فاخر �سطناوي 

د. عبداملانع اأحمد �سليمان

د. كاترين مها قندح
د. �سمري غالب الفاعوري

د. عبري احمد ح�سن

د. فوؤاد ح�سني يحيى
د. فوؤاد حممد داود

د. نعيم عبدالرحمن د. زايد م�سطفىد. مو�سى ح�سان 

المدربون السريريون

مدينة احل�سني الطبية

د. فرا�س حداد
د. ركان اللوزي 

د. عبدالكرمي ال�سرغام
د. احمد ال�سليم                       

د. كمال ابو الري�س
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قسم االمراض الباطنية وطب االسرة 

د. هال ال�سايب
ا�ستاذ م�ساعد

د. عا�سم حممد اجللبي
ا�ستاذ م�ساعد

د. جعفر ال�سياب 
مدر�س م�ساعد 
د. ر�سا ال�سناق
مدر�س م�ساعد 

د. اجمد �سديفات
مدر�س م�ساعد 

د. علي النا�سري
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. عبد االله حممد �سديفات
ا�ستاذ م�ساعد/ رئي�س الق�سم

د. هنادي القرعان
ا�ستاذ م�ساعد
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قسم الجراحة العامة والجراحة الخاصة

اأ.د كمال الدين بني هاين
ا�ستاذ 

د. فرا�س الدبوبي
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممود ذياب
ا�ستاذ م�ساعد

د. رائد �سطناوي
ا�ستاذ م�ساعد

د. نا�سر احلموري
ا�ستاذ م�ساعد

د. اياد القرقز
ا�ستاذ م�ساعد 

د. علي ال�سرايره
 ا�ستاذ م�ساعد

د. ا�سامه �سمره
ا�ستاذ م�ساعد 

د. طارق جرادات
مدر�س م�ساعد 

د. �سامر اجليزاوي
 ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد درادكه
مدر�س م�ساعد 

د. جعفر غرايبه
ا�ستاذ م�ساعد

د. معت�سم اللطايفه
ا�ستاذ م�ساعد

د. ليث اخل�ساونه
مدر�س م�ساعد
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قسم االمراض النسائية والتوليد

د. رامي حممود الكيالين
ا�ستاذ م�ساعد  /رئي�س الق�سم 

اأ.د ريا�س حممد �سالح
ا�ستاذ 

د. فداء فوؤاد الع�سلي
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سوزان �سديفات
ا�ستاذ م�ساعد

د. عبد الفتاح حممد �سامل
ا�ستاذ م�ساعد
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قسم االطفال

د. مها عليوات
ا�ستاذ م�ساعد

د. حمزه املومني
مدر�س م�ساعد 

د. ح�سن حوامدة
ا�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم 

د.�سايل �سالح
ا�ستاذ م�ساعد
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 قسم العلوم الطبية االساسية

اأ.د فائق جالبي
ا�ستاذ

د. حممد �سعبان
ا�ستاذ م�ساعد 

د. �سعد ال�سبتي
ا�ستاذ م�سارك

د. �سمري ناجي
ا�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم  

د. ريث ال�سفار
ا�ستاذ م�سارك

د. حممد الو�سوا�سي
ا�ستاذ م�سارك 

د. حممد العزب
ا�ستاذ م�سارك
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د. كاثرين مايلز
مدر�س م�ساعد 

 قسم العلوم الطبية االساسية

د. اقبال القبطان
ا�ستاذ م�سارك 

د. ا�سرف اخل�ساونه
ا�ستاذ م�ساعد 

د. حممد التميمي
ا�ستاذ م�ساعد 

د. اميان الكامل
ا�ستاذ م�ساعد 

د. م�سطفى يو�سف
مدر�س م�ساعد 

اأ.د. موؤيد احلمود
محا�سر متفرغ براتب ا�ستاذ
العلوم  كلية  من  “ منتدب 

الطبية امل�ساندة “ 

د. امين ال�سرع
مدر�س م�ساعد 
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احمد اياد احمد مبارك

احمد نبيل احمد بركات

اريج حامد ح�سني ال�سوبكي

ا�سالم احمد علي عليمات

احمد علي حممد العبدة

احمد يو�سف احمد خليل

ا�سراء احمد رجب اجلالودي

ا�سالم حممد يو�سف �سليمان

احمد عرفات ايوب النعريات

احمد نزار عبد الفتاح ح�سني

ا�سامة حممود زعل ابو زيد

ا�سالم �سايل ك�ساب اخلري�سة

احمد حممد حامد ابو حالوة

ارحام ح�سني احمد �سعادة

ا�سراء حممود ح�سني البطاينة

ا�سيل حممود خالد م�سطفى

تخ�ص�ص دكتور يف الطب
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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ا�سيل نعيم العبد داود

االء حممد خليل الدبا�س

اية احمد �سالح البقور

ب�سمة بنت عبداملنعم بن عبدالعزيز العنيزي

االء اديب حممد عربيات

ان�س حمداهلل عبد اللطيف الن�سور

اينا�س عبد الرحيم ابراهيم الزبدة

ب�سرى حممد خلف الرقاد

االء احمد عيد �سليمان

امال »حممد �سادق« م�سطفى بطايحة

امين نايف عادل حداد

ب�سار احمد �سوا�س

االء عاطف اديب ح�سني

ايات حممد احمد اخلطيب

با�سم عبدالروؤوف عبداهلل ب�سناق

ب�سري »احمد نبيل« حممد كعو�س

كلية الطب البشري

تخ�ص�ص دكتور يف الطب
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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بيان حممود علي عليان

ح�سام الدين حممود احمد خليل

خالد وليد احمد الن�سور

ربى ابراهيم عبدالغني �سالمة

متارا م�سعل عبد املهدي اجلعافرة

حمزه حممود علي الن�سور

خلود يو�سف »�سكوكاين القو�س«

رماح عايد عقيل امل�ساقبة

متارا �سلمان حممد الطورة

حمزة زياد يو�سف احلياري

خلدون حممد فار�س عبيدات

ر�سا فاهد مبارك البقور

متيم عبدالرزاق م�سطفى الو�ساح

خالد حممد خالد جربين

را�سد حممد احمد بن طريف

رنا بهجت حلمي النجار

كلية الطب البشري

تخ�ص�ص دكتور يف الطب
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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رنا �سميح فرحان م�ساقبة

روند �سرار احمد �سواحله

�سارة حممود فتحي بنات

�سعد مو�سى عبد الرحمن ر�سوان

رناد احمد عبداهلل هديب

رمي �سالح ح�سني ابو زيتون

�سامر هاين يو�سف حداد

�سيماء ه�سام حممد ما�سي

رنا نايف حممد روابدة

روند عبد النا�سر حممد جربيل

�سامل فندي �سامل اليا�سجني

�سوزان �سمري علي حمزة

روان ب�سام عبد اهلل عبادي

زياد فتحي حممد العي�سى

�سعاد عبد اللطيف عليان العلوان

�سدام ح�سام �سامل حدادين

كلية الطب البشري

تخ�ص�ص دكتور يف الطب
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014



449

�سفية ذيب اأني�س �سحادة

عرين حممد يو�سف النع�سان

فادي عزالدين حممد اخلاليلة

لبنى يون�س داود زيدية

عباده فاروق عبد الرحمن القعدان

عمار يا�سر عبد ال�سميع �سعيد

قري�س طه احمد الربابعه

ملاء ح�سني احمد ال�سويات

طارق فايق ا�سكندر حداد

عالء عمر احمد �سالح

فرح غازي مبارك الذنيبات

جلني طارق يا�سني املرابحه

عثمان حممد علي عوده

عمر حممد غالب ابوهزمي

كر�ستينا �سمري �سليمان �سبانخ

ليث ماجد حممود بني م�سطفى

كلية الطب البشري

تخ�ص�ص دكتور يف الطب
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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لينا ع�سام زهري الغنميني

حممد احمد حممد الن�سور

حممد طالب عبد اهلل ال�سويطي

حممود عمر حممود الرببراوي

جمد حلمي ف�سل كتانه

حممد �سعيد طاهر �سبوبة

حممد عبد اهلل حممد ابو تينه

حممود وليد حممد ابو�سرية

موؤيد عوين حممد ابراهيم

حممد بكر حممد احلجة

حممد عاطف حممد امل�ساحلة

حممود عي�سى حممود النطاح

حممد ابراهيم احمد ابورمان

حممد �سالمة حممد »بركات ال�سوبكي«

حممد علي عبد املجيد �ساهني

مراد منري �سالح حمايدة

كلية الطب البشري

تخ�ص�ص دكتور يف الطب
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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معاذ طاهر �سليم ع�ساف

ن�ساأت عبد احلميد علي ال�سوابكة

هاين ا�سماعيل خليل دودين

هديل �سبحي عبد القادر حامد

منيف �سامي جاداهلل اجلوابرة

نور ح�سني مطر ال�سلع

هبه راتب م�سطفى عطااهلل

هيثم حممد عادل اخلطيب

منار ح�سن �سعيد الدربا�سي

نور الدين �ساهر �سليمان ابو �سنب

هبه ابراهيم حممد احلاج ح�سني

هيا ح�سني حممد العمري

مي�س خالد �سالمة اجلبور

هاله ابراهيم ا�سماعيل دروي�س

هداية عاكف حممد ابو قاعود

و�سن ربحي عبد املجيد ا�سعد

كلية الطب البشري

تخ�ص�ص دكتور يف الطب
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014
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يزن احمد عبداملجيد »بني حمد«وعد »حممد نورالدين« عبيد الدويري يزن احمد فالح ابو زيديا�سمني خليل حممود ال�سبح

كلية الطب البشري

تخ�ص�ص دكتور يف الطب
خريجو الف�صل الثاين 2013 / 2014

امي������������ان ح���������س����ن اح������م������د ع���ث���ام���ن���ة

ب�������ن�������ان ح�����������س�����ني ع�������ب�������ده رب�����اب�����ع�����ة

ج�����������������ع�����������������ف�����������������ر ع�������������ا��������������س�������������ل�������������ة

ح������م������زه حم������م������ود ع�����ل�����ي ال����ن���������س����ور

اللمداين �سبحي  طه«  »حممد  حنني 

دع�������اء اب����راه����ي����م خ����ال����د ال����روا�����س����دة

رن��������������������������ا ع�������������������ب�������������������داهلل مت�������������������راز

زي���ن���ة ح�����س��ن ع���ب���داهلل ع��ب��دال��رح��م��ن

��������س�������اره رم������������زي م�����و������س�����ى ال������ع������زام

����س���ف���ي���ان اب�����راه�����ي�����م ع���������واد ال���ق���م���از

ع�������دي ع����م����ر ع�����ط�����ااهلل ال�������س���دي���ف���ات

غ�����������رام خ������ال������د م����ق����ب����ل ح����راح���������س����ة

حم����م����د ام�������ني م�������س���ط���ف���ى امل���و����س���ى

ال���ف���اع���وري م������راد م�������روان ع���ب���د اهلل 

م��������رام ع�������س���م���ت ي���ع���ق���وب ال���ي���ع���ق���وب

ن��������دى ح���������س����ني ي����و�����س����ف اخل���ط���ي���ب

و���������س��������ام �����س����ع����ي����د حم�����م�����د م�������س���ل���ح



كلية
العلوم

الصيدالنية



454

كلية العلوم الصيدالنية

د. نزار حممود مهيدات
عميد الكلية
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كلية العلوم الصيدالنية
نبذة

العام اجلامعي  اأُ�س�ست يف مطلع  الكليات احلديثة يف اجلامعة حيث  ُتعد كلية ال�سيدالنية يف اجلامعة الها�سمية من 
 / ال�سيدلة  لتخ�س�سي  الدرا�سية  االأكادميية واخلطط  الربامج  بو�سع  ان�ساءها  الكلية منذ  قامت  ٢٠١4/٢٠١٣، وقد 

�سيدلة �سناعية و ال�سيدلة / �سيدلة ادارية مبا ي�ساهي اأف�سل اجلامعات العاملية.

كما قامت الكلية باإ�ستقطاب نخبة من الهيئة التدري�سية  الذين تخرجوا من اأرقى اجلامعات االأمريكية واال�سرتالية 
واالأروبية لي�ساهموا يف تخريج اأفواج من ال�سيادلة ذوي الكفاءات العلمية املدربة والتي ترفد ال�سوق ال�سيدالين املحلي 

واالإقليمي واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة مبا يحتاجه يف املجاالت ال�سيدالنية املختلفة.

وكيفية  العلمي  البحث  باأ�سا�سيات  وتعريفهم  والعلمية  النظرية  واملعرفة  بالعلم  الطلبة  تزويد  الى  الكلية  وتهدف 
االأخرى من جهة وبينها وبني  الطبية  والكليات  الكلية  التعاون بني  املحلي من خالل  امل�ساعدة يف خدمة جمتمعهم 

كليات ال�سيدلة يف اجلامعات االأخرى.

وت�سعى اجلامعة الإن�ساء مبنى خا�ص بكلية ال�سيدلة يف امل�ستقبل القريب اإن �ساء اهلل.

اإنهاء ١٦5 �ساعة  اإدارية بعد  اأو ال�سيدلة / �سيدلة  الكلية �سهادة البكالوريو�ص يف ال�سيدلة / �سيدلة �سناعية  متنح 
معتمدة من �سمنها م�ساقني يف التدريب امليداين يف �سيدليات املجتمع توزع على ف�سلني �سيفيني بواقع ) ٣٢٠ ( �ساعة 

تدريب لكل ف�سل .
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كلية العلوم الصيدالنية

د. �سجى حامد
اأ�شتاذ م�شارك

د. نزار الزعبي
محا�شر متفرغ برتبة ا�شتاذ م�شارك

د. روان عجيالت
محا�شر متفرغ برتبة ا�شتاذ م�شاعد

د. اميان املن�سي
محا�شر متفرغ برتبة ا�شتاذ م�شاعد

د. نزار حممود مهيدات
اأ�شتاذ م�شارك

د. نبيل احلديثي
محا�شر متفرغ برتبة ا�شتاذ م�شاعد
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عبري حرز اهلل

الهيئة االإدارية



458



عمادة البحث 
العلمي 

والدراسات 
العليا
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

اأ.د �سعدي عبد اجلواد
عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا

اأ.د. عدنان ابو �سرة
نائب العميد

د. ا�سامة بطاينة
م�ساعد العميد ل�س�ؤون املجالت العلمية
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
نبذة:

هيئة  اأع�ساء  بحوث  مل�ساريع  املايل  الدعم  وتاأمني  العلمي  البحث  باأمور  للإهتمام   ،1997/1996 اجلامعي  العام  مطلع  يف  العمادة  اأن�ساأت 
التدري�س  واإدارة �سري برامج الدرا�سات العليا ومراقبتها.

الخدمات التي تقدمها العمادة للمجتمع المحلي:
• معاجلة م�سكلت املجتمع املحلي من خلل تقدمي الدعم املايل مل�ساريع البحوث التي لها علقة مبوؤ�س�سات املجتمع والبيئة.	
• اال�سهام يف تنمية املجتمع عن طريق تطوير و�سائل املعرفة اال�سا�سية والتطبيقية.	
• تن�سيق الدعم املايل اخلارجي مل�ساريع ابحاث اع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة.	
• مد ج�سور التعاون وتبادل اخلربات مع املوؤ�س�سات ومراكز البحوث العلمية املحلية والدولية.	
• متابعة براءات االخرتاعات وت�سجيلها مبا يحفظ حقوق اأع�ساء هيئة التدري�س واجلامعة.	
• دعم طلبة الدرا�سات العليا عن طريق دعم م�ساريع بحوثهم وت�سغيلهم من خم�س�سات هذا الدعم.	
• دعم ن�سر بحوث اع�ساء هيئة التدري�س وم�ساركتهم يف املوؤمترات العلمية املحلية والدولية.	
• التن�سيق بني الباحثني يف اجلامعة من اجل اال�ستخدام االمثل للمواد املتاحة من حيث االجهزة واملعدات البحثية.	

البحث العلمي:
تهدف عمادة البحث العلمي اإلى ت�سجيع االإنتاج العلمي الأع�ساء هيئة التدري�س يف املجاالت العلمية كافة لزيادة فعالية اجلامعة يف خدمة 

املجتمع، وتعمل على حتقيق ما ياأتي:
• النظام والتعليمات اخلا�سة ب�سوؤون البحث 	 العلمي يف اجلامعة وو�سائل تنفيذها من خلل تطبيق  العامة للبحث  ال�سيا�سة  متابعة تنفيذ 

العلمي.
• العمل على ت�سهيل اإجراءات البحث العلمي لدى اأع�ساء هيئة التدري�س.	
• متابعة تنفيذ االأ�ش�ض وال�شروط الالزمة حلفظ حقوق اجلامعة والباحثني املتعلقة بالبحوث العلمية ونتائجها مبا ال يتعار�ض مع براءات 	

االخرتاع والتاأليف والن�سر املعمول بها يف اململكة االأردنية الها�سمية.
• حتديد احتياجات البحث العلمي باجلامعة وكلياتها.	
• تاأ�سي�س قاعدة بيانات باجلامعة للبحوث العلمية التي ينجزها اأع�ساء هيئة التدري�س. 	
• متابعة م�ساريع البحوث املدعومة من داخل اجلامعة ومن جهات خارجية 	
• العمل على التن�سيق مع اجلهات الداعمة اخلارجية لتمويل البحث العلمي يف اجلامعة وتنفيذ االتفاقات املربمة معهم يف جماالت البحث 	

العلمي. 
• متابعة اإعداد دليل �سنوي مب�ساريع البحث العلمي املدعومة من اجلامعة وخارجها.	
• تدقيق موازنات االأبحاث العلمية وتنفيذ االإجراءات اخلا�سة ب�سرفها ح�سب التعليمات 	
• بالربامج 	 الطلبة  ت�سجيل  ومتابعة  اجلامعة  يف  العليا  الدرا�سات  بربامج  اخلا�سة  وال�سيا�سات  باللوائح  اخلا�سة  االإجراءات  تنفيذ  متابعة 

الدرا�سية واالإ�سراف عليهم من الناحية االإدارية. 
• متابعة االإجراءات اخلا�سة باإقرار اخلطط الدرا�سية لربامج الدرا�سات العليا والتعديلت اللحقة لها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.	
• متابعة عملية قبول طلبة الدرا�سات العليا 	
• تاأ�سي�س قاعدة بيانات للر�سائل العلمية والبحوث العلمية امل�ستلة منها التي تخ�س طلبة الدرا�سات العليا.	
• متابعة م�سرية طالبة الدرا�سات العليا االأكادميية من خلل تنفيذ تعليمات منح درجة املاج�ستري و�سهادة الدبلوم العايل.	

المجالت العلمية والنشر العلمي:
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  العلمي يف  البحث  دعم  بالتعاون مع �سندوق  االأردنية  العلمية  املجلت  من  الها�سمية عدداً  ت�سدر اجلامعة 

العلمي وهي: 
• املجلة االأردنية للعلوم احلياتية.	
• املجلة االأردنية للهند�سة امليكانيكية وال�سناعية.	
• املجلة االأردنية لعلوم االأر�س والبيئة. 	

التطلعات المستقبلية:
•  العمل على تاأمني م�سادر متويل جديدة لدعم البحث العلمي من القطاعني العام واخلا�س ومن املوؤ�س�سات الدولية املتخ�س�سة.	
•  العمل على زيادة املبالغ املالية املخ�س�سة كمنح مالية لطلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعة.	
• اإن�ساء قاعدة بيانات حمو�سبة للأبحاث التي مت اإجراوؤها جتنباً الأي تكرار اأو ازدواجية.	
•  اإعداد برامج حا�سوبية متكن الطلبة من تقدمي طلبات االلتحاق بربامج الدرا�سات العليا عرب االنرتنت.	
•  جتهيز واإعداد خطط درا�سية حمو�سبة بهدف طرح برامج درا�سات عليا ميكن تدري�سها من خلل �سبكة االنرتنت )التعليم االلكرتوين(.	
•  ت�سجيع الباحثني على ن�سر اأبحاثهم يف املجلت العلمية املحكمة واملتخ�س�سة.	
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عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جمل�س البحث العلمي

جمل�س الدرا�سات العليا 

االداريون

اأ.د. �سعدي عبد اجلواد
اأ.د. عدنان ابو �سرة 
اأ.د.  عيد الطرزي 
اأ.د.  ح�سام خدا�س 

د. �سامل املالول 
د. جنمة العطيات 

ممثل كلية التمري�س
اأ.د.  و�سفي �سطناوي 

د.  امين العمري 
اأ.د.  جمال ال�سلبي 
د.   زياد الطراونة 
د.  حممد العزب 

د.   اإبراهيم عبيدات 
د.  فدوى عتيقه

مركز احل�سني لل�سرطان
د.  حممد اأبو �سهيل
�سركة احلكمة لالأدوية

جمل�س الدرا�سات العليا
اأ.د.�سعدي عبد اجلواد 
اأ.د. عدنان اأبو �سرة 

اأ.د. زيدان كفايف 
اأ.د.علي الكرمي 
د.�سامل املالول 

د.عبد البا�سط الزيود 
ممثل كلية االآداب 
د. جنمة العطيات

 د. فايز احمد 
د. زياد الطراونة

د.�سهيل الع�سا�سفة 

د. في�سل املا�سي 
ال�سيد نواف الدغمي 

مدير تربية وتعليم الزرقاء 
ال�سيدة ردينه هل�سه

رئي�س ق�سم تاأهيل املعلمني 
وزارة الرتبية والتعليم 

�سامية 
عبري اخلطيب 

 خالد الزيودي       
كفى امل�ساقبة 
نداء احل�سبان

طارق العمو�س 
مي العمو�س
منى احلاج

تي�سري اخلليله
�سكينة �سديفات



عمادة 
شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة

الدكتور يو�سف عليمات 
عميد �س�ؤون الطلبة

د. فادي العواودة 
نائب عميد �س�ؤون الطلبة

د. عمر بطاينة
   م�ساعد عميد �س�ؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة
ان�سئت العمادة عام 1995 وت�سم الدوائر التالية :

الهيئات الطالبية،  دائرة  الثقايف والفني،  الن�شاط  دائرة  الريا�شي،  الن�شاط  دائرة  دائرة اخلدمات والرعاية الطالبية، 
مكتب �سندوق امللك عبداهلل الثاين للتاأهيل الوظيفي.

مهمات العمادة وواجباتها:
تنفرد العمادة بخ�سو�سية متيزها عن باقي العمادات لطبيعة املهمات وامل�سوؤوليات واالعباء امللقاة على عاتقها، وهي حتتل 
بني �سائر عمادات اجلامعة مركزا فريدا ومتميزا كونها االكرث الت�ساقا باجل�سم الطلبي، ا�سافة الى علقاتها املتعددة 
املجتمع  الى  اجلامعة  تتعدى  التي  وات�ساالتها  وعلقاتها   ، واق�سامها  ودوائرها  اجلامعة  بعمادات  الدائمة  وات�ساالتها 

اخلارجي.
وت�سعى العمادة من خلل خدماتها وبراجمها والن�ساطات والفعاليات التي تعدها وتنظمها الى العناية بجميع جوانب 
الطلبة وتعدهم  والثقافية واالنفعالية، وهي بذلك ت�سقل �سخ�سيات  والعقلية واالجتماعية  الطالب اجل�سمية  �سخ�سية 
ليكونو قادة امل�ستقبل وفر�سانا للتغري يف م�سرية الوطن احلبيب نحو معارج الرقي والتتقدم ، وهذه االهداف يتم حتقيقها 

والو�سول اليها من خلل الدوائر التي تتكون منها العمادة. 

االإداريون

 حمزة احلراح�سة / رئي�س الديوان
النا الفرا

ابراهيم العمو�س 
ابراهيم ال�سديفات
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دائرة النشاط الرياضي

ح�سني �سويلم
مدير الدائرة

الريا�شي  الن�شاط  ملمار�شة  اجلامعة  طلبة  من  عدد  اأكرب  ا�شتقطاب  الى  الريا�شي  الن�شاط  دائرة  تهدف 
والتفاعل مع املجتمع املحيط باجلامعة لبناء قاعدة ريا�شية �شليمة ، وتاأ�ش�شت دائرة الن�شاط الريا�شي جت�شيداً 

للدور امل�ساحب للمناهج يف تطوير �سخ�سية الطلبة انطلقاً من االأطر الرتبوية احلديثة .
وت�سم ال�سعب التالية : 

�سعبة االإ�سراف واملنتخبات الريا�سية ، �سعبة املن�ساآت واملرافق الريا�سية واجلوالة .

االإداريون
منال بنات 

عماد املومني 
تغريد موؤمنة 
ا�سلم املعاين 

�سليمان الغدران 

معاذ الطعاين
يا�سمني العمو�س 

خالد بطاح 
خليل �سعد 

احمد العمو�س 

تي�سري خليله
حممد الزيود 
امل احل�سبان 
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دائرة الهيئات الطالبية

حازم املومني
ق. اأ. مدير الدائرة

تقوم دائرة الهيئات الطلبية باإعداد وتنظيم ورعاية الن�ساطات اخلا�سة مبجل�س الطلبة واجلمعيات واالأندية الطلبية 
وجمعية اخلدمة العامة، علماً باأنه يوجد يف اجلامعة خم�سة ع�سر نادياً وهي:ى نادي التنمية ال�سيا�سية وحقوق االإن�سان، 
نادي الغناء واملو�سيقى، نادي ال�سياحة والرتاث ال�سعبي االأردين، نادي امل�سرح، نادي الفن الت�سكيلي، ونادي ذوي االحتياجات 
اخلا�سة، ونادي التثقيف والتوعية ال�سحية، ونادي اللغة االجنليزية، ونادي البيئي، والنادي االإعلمي والت�سوير ال�سوئي، 

والنادي الثقايف، والنادي البحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات، نادي الهند�سة، والنادي الفلكي، نادي اأ�سدقاء املرور.
املجتمع  موؤ�س�سات  بالتن�سيق مع  واخلارجية  الداخلية  االأن�سطة  الطلبة يف  اإ�سراك  اإلى  الطلبية  الهيئات  دائرة  وت�سعى 
املدين املحلية والوطنية، عن طريق الهيكل التنظيمي للدائرة واملكونة من �سعبتني جمل�س الطلبة و�سعبة االندية الطلبية.

االإداريون

�سعاد �سديفات ب�سار ال�ساطع  حممود العثمان
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دائرة النشاط الثقافي والفني

�سابر الهزامية
ق. اأ. مدير الدائرة

انطلقاً من الروؤية الرتبوية احلديثة، توفر اجلامعة اأن�سطة خمتلفة هدفها تطوير �سخ�سية الطالب، وان�سجاماً مع 

هذا الهدف الرتبوي توّفر دائرة الن�شاط الثقايف والفني اأن�شطة ثقافية وفنية واجتماعية متعددة ونوعية للطلبة، وترعى 

مواهبهم وفق اأحدث الطرق املتاحة من خلل برامج مدرو�سة لتنمية روح امل�سوؤولية، وتعزيز االنتماء لدى الطالب، اإ�سافة 

الطلبة  من  ممكن  عدد  الأكرب  الفر�سة  واإتاحة  االأن�سطة،  خمتلف  يف  الفاعلة  للم�ساركة  منا�سب  جامعي  مناخ  تهيئة  اإلى 

لتحقيق رغباتهم وهواياتهم باأنواعها املختلفة، واكت�ساف مواهبهم وقدراتهم عن طريق اإدماج وتفاعل الطلبة يف املجتمع 

اجلامعي.  وتتفرع من الدائرة �شعبتان هما �شعبة الن�شاط الثقايف و�شعبة الن�شاط الفني.

االإداريون

اأحمد العزام 
اإن�ساف اأبو العي�س 

اأمين اأبو زريق 

عبد ال�سمد الب�سول 
رائد اخلزاعلة 
ليث الطعاين

منتهى القهمو�س 
�سعاد �سديفات
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دائرة الخدمات والرعاية الطالبية

فادي عويدات
مدير الدائرة

اإلية  اإليهم ما يحتاجون  االأكادميية والرتبوية فتقدم  العملية  نواح عديدة بو�سفهم حمور  الطلبة من  الدائرة على رعاية  تعمل 
اأعلى م�ستويات  اأجل حت�سني كفايتهم وح�سولهم على  تواجههم من  التي قد  امل�سكلت  التغلب على  وت�ساعدهم على  من خدمات 
التكيف اجلامعي، للو�سول بهم لنتاجات تعليمية متميزة، وتتمثل رعايتها للطلبة يف امل�ساعدات املالية، وخدمات االإر�ساد النف�سي 

واالجتماعي، ورعاية الطلبة املعوقني، ومتابعة ق�سايا الطلبة الوافدين وحل ما يواجههم من امل�سكلت.

االإداريون

بلل القا�سي
امريه الرواجبة
ابراهيم ناجي

جمانا ابو عوي�سة 
امل العمو�س

 حممد العمري

اينا�س مراحلة
ماجدة ال�سقرات
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مكتب صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية  »للتأهيل الوظيفي« 

حمدي �سديفات
مدير املكتب

ال�سباب يف اجلامعات ورفدهم  الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل يف متكني  امللك عبداهلل  لتوجيهات جللة  تنفيذاً 
الثاين  امللك عبداهلل  اأن�سئ مكتب �سندوق  اإبداعاتهم،  اال�ستثمار يف طاقاتهم وتبني  العملية مبا يعزز  باملهارات واخلربات 
الفنية يف جماالت مهارات  وامل�سورة  املهني  االإر�ساد  لتقدمي خدمات  الطلبة،  �سوؤون  الوظيفي« يف عمادة  »للتاأهيل  للتنمية 
بني  التوا�سل  ولتحقيق  اجلامعة،  خلريجي  الت�سويقية  الفر�س  يعزز  مبا  العمل،  فر�س  على  احل�سول  وطرق  االت�سال 
واإقليمياً وعاملياً، ي�سم املكتب  املجتمع الطلبي وموؤ�س�سات القطاع العام، والقطاع اخلا�س، وهيئات املجتمع املدين حملياً 

�سعبتني هما: �سعبة التاأهيل واالإر�ساد املهني، و�سعبة متابعة اخلريجني. 

االإداريون
حمدي �سديفات 

نعمات العمو�س

اأحمد اخلوالدة 

عبدالكرمي اخلزاعلة 

منال العي�سى 

اآالء بركات 



471

مركز اللغات

د. �سربي ال�سبول
مدير املركز

اأن�سىء املركز عام 2005 ليكون نافذة تطل اجلامعة من خللها على لغات االأمم املختلفة وثقافاتها، وج�سراً 
للتوا�سل الثقايف واحل�ساري واالجتماعي.

أهداف المركز ومهامه:
واالإجنليزية.  العربية  اللغتني  يف  اإجبارية  جامعة  متطلبات  	•تدري�س 

كمتطلبات  تطرح  التي  الفنية  والرتجمة  التطبيقية،  واالإجنليزية  التطبيقية،  العربية  املواد:  تدري�س  •	
جامعة اختيارية، وهي مواد تنفرد اجلامعة الها�سمية بتدري�سها.

واالإجنليزية. العربية  اللغتني  مهارات  يف  اال�ستدراكية  املواد  	•طرح 
بغريها. للناطقني  العربية  اللغة  	•تدري�س 

واالإجنليزية. العربية  اللغتني  يف  امل�ستوى  امتحان  على  	•االإ�سراف 
واالأ�سبانية،  كالفرن�سية  اأق�سامهم  يف  الطلب  خطط  �سمن  املطلوبة  االأخرى  اللغات  مواد  تدري�س  •	

واالإجنليزية لل�سياحة.
)AMIDEAST( واالإمتحان الوطني،  االآميدي�ست  موؤ�س�سة  تعقده  الذي  التوفل،  امتحان  على  	•االإ�سراف 

الذي ت�سرف عليه وزارة التعليم العايل.  
ومع  اململكة،  يف  االأجنبية  ال�سفارات  يف  الثقافية  امللحقيات  مع  والعلمي  الثقايف  التعاون  اأوا�سر  توثيق  •	

اجلامعات يف خمتلف دول العامل.
اللغات. تعلم  يف  ت�سهم  قد  التي  للطلبة  واملرئية  امل�سموعة  التعليمية  امل�سادر  	•توفري 

احلية. اللغات  يف  ثقافية  وفعاليات  ن�ساطات  	•اإقامة 
اجلامعة. يف  اال�ست�سارات  و  الدرا�سات  ومركز  للطلبة،  االأكادميية  اخلربات  و  اللغوية  اال�ست�سارات  	•تقدمي 
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مركز اللغات
أعضاء هيئة تدريس

االإداريون

فني خمترب لغات
مرمي الزيود

و�سفي �سطناوي
امتياز ال�سديفات

خلف اخو ار�سيدة
و�سام الوحيدي

م. حممود اخلزاعلة
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. �سمري عليمات
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

د. �سمرية متكل
محا�سر متفرغ برتبة ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبابنة
 ا�ستاذ م�ساعد

م. مي ملكاوي
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. حنان عودة
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. ظاهر الزاهرة
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. هدى قزع
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. اأحمد ال�سرعة
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. رميا عثمان
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م.جمد ابو �سنار
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. ح�سام العمري
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. اأمينة احلراح�سة
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. زينب القي�سي
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

دميا قاقي�س
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س م�ساعد

م. �سليمان الفراعني
محا�سر متفرغ برتبة مدر�س
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بكر �سالح
مدير دائرة الربجمة والتطبيقات 

املهند�س ح�سن العمري
قائم باأعمال مدير دائرة ال�سبكات 

واالت�ساالت 

مركزتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني

د. عوين اطرادات
مدير املركز
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مركزتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني
مت اإن�ساء مركز تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت والتعليم االلكرتوين يف عام 1997 لغاية اإدخال تكنولوجيا 
املعلومات واالت�ساالت يف كافة اأعمال اجلامعة واإعداد اخلطط اللزمة لتطوير االأنظمة العاملة فيها وجتهيز 

اجلامعة ب�سبكة حا�سوبية وبنية حتتية متطورة للت�ساالت.
مهام المركز وواجباته

- حو�سبة جميع االأعمال االإدارية واالأكادميية داخل اجلامعة 
- العمل على تطوير كافة االأنظمة �سواء التطبيقية اأو اأنظمة الت�سغيل اأو االأنظمة االإدارية.

- اإن�ساء بنية حتتية من اأجهزة حا�سوبية و�سبكة حملية وبرامج �سمن اأف�سل املعايري.
- تقدمي اخلدمة الفنية واإجراء ال�سيانة لكافة االأجهزة املوجودة يف اجلامعة.

- تاأهيل وتطوير كادر املركز لتقدمي خدمات اأف�سل لكافة دوائر اجلامعة.
- اإن�ساء خمتربات لتلبية احتياجات الطلبة

- توفري خدمة االنرتنت والربيد االلكرتوين.
- تقدمي اال�ست�سارات والتدريب امليداين والدعم الفني بالتن�سيق مع مركز الدرا�سات 

   واال�ست�سارات وخدمة املجتمع.
- تقدمي خدمات للمجتمع املحلي من خلل عقد الدورات وتطوير اأنظمة حمو�سبة وتوقيع 

   عقود ال�سيانة لربامج واأنظمة ثم تطويرها يف اجلامعة.
- ادارة التعليم االلكرتوين من خلل توفري البنية التحتية وم�سادر التعليم االلكرتوين والتدريب اللزم لها.

- ت�سهيل ادارة املواد التعليمية من اإعداد املادة وتطويرها الكرتونياً وتقنياً وفنياً.

االإداريون
 خالد عبد اللطيف 

علء عواد 
عدنان اجلراح  
با�سم خريو�س 
 ندى �سامل  

 رائد بطايحة 
ماجدة الغرايبة  
 رغدة اجلعافرة 
 اأ�سماء حبيلن 
 بلل العمري 
 خلود املربوم 

 ابراهيم الد�سيت 
ليايل الغرايبة 

 حممد �سلمان 
 رائد ابو �سهاب

 عبري ال�سديفات 
 مهند عقده

 ع�سام خويله 
 راأفت العبد العال 
 فرا�س املنا�سري 
 عمر الب�سايرة 

 حممد ال�سروقي
 حممد الزواهرة 
 با�سل الب�ساب�سة 
 علي اخلوالدة 

 �سرحبيل ابو زيد

 وليد ال�سقار 
 حممد عبد القادر 
حممد العمري  

 اياد ابو غايل 
 اإبراهيم �سعد الدين 

حممد ابو ظاهر 
احمد دار عا�سي 

 اأماين م�ساقبة
 اميان اخلطيب 

حممد بزور  
حمزة ال�سقريات 
ب�سام ابو ليمون 

علي بواعنه 

 احمد ابو عفيفه 
 اياد م�سهور 

عبد الرحمن التل 
 ا�سلم اخلوالدة

 معتز احلميمات 
 علي ابو �سليمة 
 احمد الدالبيح 
 منى البطاينة 
 ق�سي غرايبه 

 عباده ال�سمادي 
 الهام الباعوين 
اأ�سامة ال�سريط
 فتحية خاطر 

ح�سن اخلوالدة 
موفق املعل

حممد امل�ساقبة 
ربا الزيودي 

ثائر الر�سيدات 
با�سم ح�سني

طارق العمو�س
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مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع

د. ذاكر املومني
مدير املركز

ي�سعى املركز اإلى تقدمي خدمات فنية متعددة وبجودة متميزة وذلك من خلل اال�ستفادة من م�ساهمات نخبة 
من اخلرباء والباحثني من اأع�ساء الهيئتني التدري�سية واالإدارية يف اجلامعة والذين ميلكون املعرفة العلمية 
واخلربات العملية والفنية اللزمة لتقدمي خدمات متميزة ورائدة يف العديد من املجاالت املتعلقة بالتدريب 

والدرا�سات واال�ست�سارات واإجراء الفحو�س الفنية واملخربية.
ففي جماالت التدريب يوفر املركز برامج تدريبية متنوعة يف الهند�سة والعلوم وتكنولوجيا املعلومات والعلوم 
الطبية واالإدارة والعلوم املالية وامل�سرفية والعلوم الرتبوية واللغات وعلوم الرتبية البدنية والريا�سة وغريها 

وذلك باإ�سراف حما�سرين ومدربني اأكفاء ميلكون املوؤهلت واخلربات املنا�سبة
موا�سيع  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  ملوؤ�س�سات  خدماته  واال�ست�سارات  الدرا�سات  جماالت  يف  املركز  ويقدم 
درا�سات اجلدوى االقت�سادية وزيادة االنتاجية وتطوير الهيكل التنظيمي وقيا�س متلقي اخلدمة وبناء نظام 
الفنية  الفحو�سات  اإجراء  اإلى  باالإ�سافة  وغريها،  الطاقة  وتر�سيد  البيئي  التلوث  وتقليل  الب�سرية  املوارد 
واملخربية باأحدث ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا من اأجهزة ومعدات تتوفر يف خمتربات اجلامعة والتي حر�ست 

اأن تتلئم مع معايري احلداثة والتطور.
املالية والب�سرية يف اجلامعة خلدمة  القدرات واملوارد  املركز لتوظيف  اأما يف جمال خدمة املجتمع في�سعى 
املجتمع املحلي ون�سر العلم واملعرفة بني اأبناء املجتمع املحلي من خلل الندوات واملحا�سرات والتعاون امل�سرتك 

مع موؤ�س�سات املجتمع املدين من خارج اجلامعة.
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مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع

االإداريون

منتهى العمو�س
�سناء ال�سواعري
رمزي اخلوالدة

احمد م�سبح

مهند ال�سي�ساين
نداء املومني

خالد الطحيمر

�ساكر امل�ساقبة 
م�ساعد  مدير  مدير دائرة الدرا�سات

م. علي احل�سبان
م�ساعد  مدير  دائرة

الت�س�يق واالإعالم

خالد اليربودي
مدير دائرة التدريب

فرا�س احلمد 
مدير دائرة الت�س�يق واالإعالم
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مركز ضمان الجودة األكاديمية

د. ب�سار حماد
مدير املركز

رسالة المركز:
امل�ساهمة يف حتقيق ر�سالة اجلامعة واأهدافها االإ�سرتاتيجية املتعلقة بتميز الربامج االأكادميية التي تطرحها 
الذاتي  والتقييم  والعاملية وتطوير نظام متكامل ل�سمان اجلودة  املحلية  من خلل تطبيق معايري االعتماد 
وو�سائل القيا�س والعمل على حت�سني فاعلية العمليات االأكادميية واإعداد الدرا�سات وتقدمي التو�سيات وتاأهيل 

القدرات الب�سرية يف جمال �سمان واإدارة اجلودة االأكادميية.
مهام المركز وواجباته:

اجلودة 	• و�سمان  االعتماد  معايري  لتطبيق  واملعاهد  للكليات  الفني  الدعم  وتقدمي  واملتابعة  التخطيط 
واخلدمات  الربامج  مب�ستوى  للرتقاء  اجلامعة  تطرحها  التي  االأكادميية  الربامج  كافة  يف  االأكادميية 

التعليمية و�سمانها من خلل حت�سني العمليات املتعلقة باملخرجات االأكادميية.
واإعداد 	• املنا�سبة  التدري�سية  والعملية  التدري�س  هيئة  اع�ساء  وتقييم  قيا�س  واآليات  و�سائل  وتطوير  تطبيق 

التقارير وحتليلها ون�سر نتائجها.
عمل الدرا�سات وتقدمي التو�سيات فيما يخت�س ب�سيا�سات وبرامج �سمان وتطوير واإدارة اجلودة االأكادميية.	•
تاأهيل وتطوير القدرات الب�سرية يف جمال �سمان اجلودة االأكادميية والتقييم الذاتي واالعتماد والعمل على 	•

ن�سر ثقافة اجلودة على كافة امل�ستويات االأكادميية والطلبية واالإدارية.
لها، 	• امللئمة  واقرتح احللول  ودرا�ستها  االأكادميية  الربامج  بنوعية  املرتبطة  امل�سكلت  امل�ساركة يف حتديد 

وتقدمي اال�ست�سارات والدرا�سات املرتبطة بجودة الربامج االأكادميية.
امل�ساركة بو�سع اخلطة االإ�سرتاتيجية للجامعة وخا�سة فيما يتعلق بالطاقات اال�ستيعابية وحاجات الربامج 	•

االأكادميية الأع�ساء هيئة التدري�س واحل�سول على االعتماد و�سمان اجلودة االأكادميية.
العلمية 	• واملوؤمترات  والندوات  النقا�س  وحلقات  العمل  وور�سات  التدريبية  الدورات  يف  وامل�ساركة  التنظيم 

املحلية والعاملية يف جمال تطوير التعليم والتعلم و القيا�س والتقييم و �سمان اجلودة االأكادميية.
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مركز ضمان الجودة األكاديمية

االإداريون

طارق العمو�سعائدة دغل�سليلى عبد الفتاح

د. عثمان ال�سمادي
م�ساعد املدير 
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االإداريون
 د. فرا�س الدبوبي 
 د. ها�سم ابوطريه

 د. هدى احلوراين
 د. �سعاد غيث 

 د. منار العتوم 
 د. �سكينه الزيود

مركز التأهيل المجتمعي لحاالت اإلعاقه

د. عبداملجيد املالطي 
مدير املركز

اأن�سئ املركز عام 2011 لتعزيز دور اجلامعه يف خدمة املجتمع املحلي.
أهداف المركز:

يهدف املركز الى تقدمي اخلدمات التاأهيلية للأ�سخا�س من ذوي االعاقه عن طريق حتقيق االأهداف االآتية:
اإلى اخلدمات التي يقدمها املركز  اأو الذين هم بحاجة  	•تقدمي خدمات التقييم واملعاجلة للأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

من العلج الطبيعي والعلج الوظيفي واال�ست�سارات التغذوية واجلينية، وخدمات الرتبية اخلا�سة . 
	•توعية وتثقيف افراد املجتمع مبا فيهم اال�سخا�س ذوي االعاقة واأهاليهم يف كل ما يتعلق باالعاقة و�سبل التعامل 

معها .
احلركية  النواحي  من  الطفل  تطور  بتاأخر  تتعلق  م�ساكل  اأي  عن  املبكر  للك�سف  مقننة  تطورية  اختبارات  	•اإجراء 

واالإدراكية واالجتماعية. 
التي  اخلدمات  ولتطوير  املركز  دور  لتعزيز  وخارجها  اململكة  داخل  العلقة  ذات  املوؤ�س�سات  مع  والتعاون  	•التوا�سل 

يقدمها للمجتمع املحلي، ودعم برامج التاأهيل املجتمعي . 
لتقدمي  املحلي  املجتمع  من  متطوعني  وتدريب  باالإعاقة،  العلقة  ذات  التخ�س�سات  من  اجلامعة  طلبة  	•تدريب 

اخلدمة للأ�سخا�س املعوقني يف املناطق املختلفة.
. املركز  عمل  جماالت  يف  العلمية  الن�ساطات  وتنظيم  البحوث  	•اإجراء 
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مركز الدراسات البيئية

اأ. د. عيد الطرزي
مدير املركز

هذه  اأكانت  �سواء  لها  املنا�سبة  احللول  واقرتاح  املتعددة  البيئية  امل�سكلت  ومعاجلة  درا�سة  يف  لي�ساهم  مركز  اأن�سئ 
البيئية للقطاعني  التوعية  ن�سر  املركز يعمل على  اأن  اململكة، كما  باقي حمافظات  اأو يف  الزرقاء  امل�ساكل يف حمافظة 

ال�سناعي واحلكومي على حد �سواء.

أهداف المركز:
يف 	• التجارية  واملن�ساآت  واملنزلية  والطبية  والزراعية  ال�سناعية  باملخلفات  املتعلقة  البيئية  امل�سكلت  وحتديد  درا�سة 

اململكة واإيجاد احللول لها.
تقدمي اال�ست�سارات والدرا�سات الفنية للقطاع ال�سناعي وو�سع برامج �ساملة الإدارة املخلفات ال�سناعية مت�سياً مع 	•

القوانني البيئية االأردنية. 
القيام بتقدمي دورات تدريبية خا�سة ، لتطوير املهارات واغناء املعلومات للأ�سخا�س العاملني يف املجال البيئي.	•
تنظيم الندوات واملوؤمترات العلمية املحلية واالإقليمية والدولية. 	•
م�ساعدة املجتمع املحلي ، وخا�سة القطاع ال�سناعي ، لعمل برامج �ساملة الأدارة البيئة متكنه من تطبيق القوانني 	•

االأردنية املتعلقة بتلوث الهواء واملاء والرتبة.
اال�ست�سارات 	• لتبادل   ، والعاملي  واالإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  البيئي  القطاع  يف  واملهند�سني  الباحثني  م�ساعدة 

واخلربات املتعلقة باالأمور البيئية.
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مركز الدراسات البيئية

المختبرات:
ي�سم املركز خمتربان حديثان هما:

1- خمترب التحليل االأيل     2- خمترب الهواء
والبيولوجية  الكيماوية  والتحاليل  الفحو�سات  الإجراء  ومتطورة  حديثة  باأجهزة  جمهزان  املختربان  وهذان 

والفيزيائية املختلفة.

م�سرف املخترب

اداري املركز

م.  رمي ر�سيد

مرمي العمو�س 
يو�سف حراح�سة
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المركز الصحي

د. عبداالله �سديفات
مدير املركز

اأن�سئ املركز عام 1995م. حيث ي�سم ثلث عيادات طب عام واأربعة عيادات اخت�سا�س، ومت جتهيز املركز مبخترب طبي 

تقوم  اأ�سعة  بوحدة  جتهيزه  مت  وقد  املتقدمة،  الطبية  الفحو�سات  وبع�س  االأولية  الطبية  الفحو�سات  باإجراء  يقوم 

باإجراء الت�سوير االإ�سعاعي، باالإ�سافة اإلى �سيدلية تقوم على توفري احتياجات املركز من امل�ستلزمات الطبية وكذلك 

ي�سم املركز ق�سماً للطوارئ يقوم على تقدمي االإ�سعافات االأولية للحاالت الطارئة وغريها من اخلدمات الطبية التي 

يقدمها املركز خدمة للطلبة والأ�سرة اجلامعة.

أهداف المركز:
تقدمي اخلدمات الطبية وال�سحية لطلبة اجلامعة واأ�سرتها.	•

تعليم وتدريب طلبة كليات الطب والتمري�س والعلوم الطبية امل�ساندة مب�ستوياتهم الدرا�سية املختلفة.	•

ن�سر الوعي والثقافة ال�سحية يف املجال الطبي على خمتلف امل�ستويات.	•

دعم البحث العلمي من خلل اإيجاد قاعدة بيانات �ساملة للموؤمنني �سحياً.	•

التن�سيق مع كلية الطب لعقد الدورات التي ت�سهم يف رفع م�ستوى االأطباء العاملني على امل�ستوى الوطني.	•

العمل مع اجلهات املعنية على خدمة املجتمع املحلي باإقامة االأيام الطبية املجانية وغريها من الن�ساطات.	•
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المركز الصحي

د. هيثم الهياجنه

خليل احل�سبان

اإميان اله�سلمون

منال الرواد

هويده عرابي

مي�سون املجايل

خالد الرواجفه

وليد اخلليله

رميا العطاري

اإبراهيم ال�ساخن

مهند الزيود

خالد امل�سلح

عبيدة الفرا

ماجدة اأبو طه

تهاين امل�ساقبة

زياد عبداهلل

اإبراهيم اخلوالدة

عادل احل�سبان

االإداريون
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مركز الفحوصات الالإتالفية

د. علء احلجازي
مدير املركز

انطلقا من روؤية اجلامعة الها�سمية الأهمية هذا املجال فقد مت تاأ�سي�س مركز الفحو�سات والتقييم اللاإتليف يف اجلامعة 
الها�سمية يف عام 2005، بالتعاون مع املركز الوطني لتنمية املوارد الب�سرية من خلل م�سروع تطوير التعليم العايل وبدعم 
املن�ساآت ال�سناعية يف  اإلى دفع ودعم عجلة كربى  ال��دويل. ويهدف مركز الفحو�سات اللاإتلفية  البنك  مايل مقدم من 
اململكة ميدانياً من خلل خدمات واال�ست�سارات يف املوقع، باالإ�سافة الى رفد ال�سوق املحلي واملنطقة من قطاعات �سناعية 

ح�سا�سة باخلربات اللزمة يف هذا املجال.
العلمي  التقدم  خلدمة  العلمي  البحث  دعم  جمال  يف  قويه  دفعه  اللاإتلفية  الفحو�سات  مركز  يعترب  اأرى  ناحية  ومن 

والبحوث التكنولوجية، كون املركز هيئة موثوق بها تعمل حتت مظلة �سبه حكومية.
ويتوفر يف املركز االأجهزة واملعدات احلديثة والتي تعطينا القدرة على تلبية معظم احتياجات القطاع ال�سناعي االأردين 
يف جمال الفحو�سات اللاإتلفية، �سواء كان ذلك من خلل تقدمي اال�ست�سارات، او اجراء الفحو�سات املختلفة، اأو البحث 
والتطوير وكذلك التدريب، ويت�سرف على املركز كادر موؤهل وحا�سل على اعتماد الفحو�سات اللاإتلفية بح�سب اجلمعية 

.)ASNT( االأمريكية للفحو�سات اللاإتلفية

االإداريون / م. حممد فوزي
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وحدة القبول والتسجيل

اإبراهيم املربوم
مدير ال�حدة

القبول،  دائرة  الوحدة،  للوحدة من: مدير  التنظيمي  الهيكل  ويتكون   1995 عام  والت�سجيل  القبول  اأن�سئت وحدة 

دائرة الوثائق واخلدمات الفنية، دائرة ت�سجيل الكليات العلمية، دائرة ت�سجيل الكليات االإن�سانية، الديوان، باالإ�سافة 

اإلى )12( �سعبة.

المهام واإلنجازات:
اإعداد ترتيبات قبول الطلبة اجلدد واإكمال اإجراءات ت�سجيلهم.	•

ا�ستقبال طلبات االنتقال من تخ�س�س الآخر ومن جامعة اأخرى اإلى اجلامعة وتدقيقها وتنفيذها ح�سب االأ�سول.	•

االإ�سراف على عملية الت�سجيل للطلبة ومتابعتها على �سبكة االإنرتنت.	•

متابعة اأو�ساع الطلبة من تاأجيل وانقطاع وان�سحاب وتثبيتها على �سفحة الطالب وفق نظام حمو�سب متطور.	•

اإعداد جدول االمتحانات النهائية واجلدول الدرا�سي.	•

جتهيز قوائم باأ�شماء الطلبة املتوقع تخرجهم والتحقق من ا�شتيفائهم ل�شروط منحهم ال�شهادات والدرجات العلمية 	•

وامل�ساركة يف حفل التخريج ال�سنوي.

متابعة وتدقيق اخلطط الدرا�سية لكافة التخ�س�سات ودرا�سة التعديلت التي تطراأ عليها ومتابعة اإقرارها ح�سب االأ�سول.	•

تزويد اجلهات الباعثة باالأو�ساع االأكادميية والنتائج للطلبة املبتعثني على نفقتهم ف�سلياً.	•

اإ�سدار ك�سوفات لعلمات الطلبة وال�سهادات العلمية للطلبة اخلريجني وجميع الوثائق املتعلقة بهم.	•

اإعداد االإح�سائيات املختلفة.	•

اإعداد التقومي اجلامعي.	•

تنفيذ تعليمات منح درجة البكالوريو�س واملاج�ستري والدبلوم املهني والعايل يف اجلامعة.	•

التن�سيق مع مركز احلا�سوب يف اجلامعة لتطوير حو�سبة التعليمات النافذة وتطبيقاتها.	•
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وحدة القبول والتسجيل

حممود احلناوي
مدير دائرة ت�سجيل الكليات العلمية

كامل خري�سات
مدير دائرة ت�سجيل الكليات االإن�سانية

نا�سر اخلطيب
مدير دائرة ال�ثائق واخلدمات الفنية

اأمرية عليمات
مديرة دائرة القب�ل

االإداريون
نهى اأبو الرز

غ�سان قرنفلة
حممد امل�ساعيد
رفيق العمو�س

عبدالواحد الهويدي
خملد املعايطة
ن�سال يو�سف

رماح �سالح
راأفت حتاملة

�سامد اأبو مطاوع
ربا �سوتر

اأحمد الزيود
اأحمد ال�سرمان
عطاف حوامده

علي حما�سا

اأروى النعيمي
رائد القلب

اإميان اجلعربي
�سلم الدالبيح
هيام اخلليلة

عبدالرحمن بني حمد
حممد احلراح�سة
مقبولة اخلليلة

حممد البدارين
�سيف الدين العمري

عمر الزواهرة
حممد اآر�سلن
اإميان الغويري
عنود الفدعان
�سقار ال�سقار

يا�سمني احل�سبان

علي اخلليلة
ابت�سام قني�س
الرا عيد خليل

ا�سالة اجلراجرة
ماجد حممد القا�سم
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وحدة الشؤون المالية

زهري الناطور
مدير ال�حدة

تغري�د ح��داد
م�ساعد املدير

وفقاً  وذلك  املالية يف اجلامعة،  االأعمال  امل�سوؤولة عن جميع  م وهي اجلهة   1995 عام  املالية  ال�سوؤون  اأن�سئت وحدة 
لقانون اجلامعة.

أهداف الوحدة:
اإعداد م�سروع موازنة اجلامعة وجداولها وبياناتها وجدول الت�سكيلت ال�سنوية.	•
قب�س وحت�سيل اأموال اجلامعة واملحافظة عليها.	•
دفع االلتزامات املالية املرتتبة على اجلامعة.	•
التن�سيق مع خمتلف الدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات العامة، من اأجل حت�سيل اأموال اجلامعة اأو دفع التزاماتها.	•
التعاون مع اجلامعات االأردنية يف درا�سة االأمور املالية امل�سرتكة، وو�سع احللول لها مبا يتفق مع القوانني واالأنظمة 	•

والتعليمات املعمول بها.
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وحدة الشؤون المالية

االإداريون

�سحادة العبادي
كوثر ابو هاين

راوية ال�سجراوي
وفاء دغل�س

ا�سماء بني هاين
عمر حتاملة

عمران ار�سلن
فرا�س حداد

خريية ال�سبح
روال احللملة

ب�سري اجلنادا
عبد الهادي العكور

رجاء العلمي
عل امل�ساقبة

ح�سام ابو عرقوب
ر�سا ال�سمادي
مراد البواليز
جهاد النجمات

يا�سمني النعامنة
اياد الغويري
حنان �سامل

وفاء اخمي�س
عمر ا�سحق

عائ�سة ال�سباطات
وفاء الدغمي
طه الزواهرة

حممد الرو�سان
خالد احلوامدة
توفيق البدور
رجاء غرايبة
�سريف ح�سان

عدنان �سطناوي

ريا�س اخلوالدة
نور الدين ابو عبيد

فاتن العزام
نور عليمات

فرا�س العديلي
نبيل الذنيب ات
حممد ابو �سنب

حممود طه
عامر الدغمي

حممد تقي الدي�ن
مدير دائرة امل�ازنة

مو�سى عبد العزيز
مدير دائرة احل�سابات

ع�سام العرامي�ن
مديردائرة الرواتب
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وحدة المكتبة

د. معاذ بطاينه
مدير ال�حدة
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وحدة المكتبة
*اأن�سئت املكتبة عام 1995

*مقتنيات المكتبة:
بلغت مقتنيات املكتبة ما يزيد على )500( األف مادة مكتبية ما بني كتاب ومرجع ودورية وم�سغرة فلميه وقر�س 

علمية  دورية  بخم�سمائة  املكتبة حالياً  وت�سرتك  املعرفة،  فروع  واالجنليزية ويف خمتلف  العربية  وباللغتني  حا�سوب، 

عربية واأجنبية بال�سكل الورقي، باالإ�سافة اإلى توفري اال�سرتاك االلكرتوين بحوايل خم�سة وع�سرين األف دورية اأخرى.

املبا�سر، ومن خلل  كما يتم توفري الن�سو�س الكاملة للمقاالت واالأبحاث والكتب االلكرتونية عن طريق البحث 

بنوك وقواعد البيانات واملعلومات االلكرتونية .

*خدمات مكتبية :
تقدم املكتبة خدماتها الأ�سرة اجلامعة من اأع�ساء الهيئتني التدري�سية واالإدارية والطلبة والباحثني عامة، باالإ�سافة 

اإلى املجتمع املحلي، ومن اأبرز خدماتها :

خدمات اإلعارة .
اإلى خدمات االنرتنت واخلدمات املرجعية واالإر�سادية  خدمات املعلومات وخدمات البحث الببليوغرايف، باالإ�سافة 

والتدريبية، وخدمات رف احلجز وغريها .

خدمة تاأمني ن�سخ من الكتب واملراجع واملقاالت العلمية والدرا�سات املتخ�س�سة غري املتوفرة .

*حوسبة المكتبة :
وتبني  للحا�سوب  داخلية  ب�سبكة  مرتبطة  املكتبة  اأق�سام  وجميع  واأعمالها  خدماتها  يف  احلا�سوب  املكتبة  ت�ستخدم 

فهار�س املكتبة املبينة على احلا�سوب جميع حمتوياتها من الكتب واملراجع امل�سنفة، باالإ�سافة اإلى ا�سرتاكها بعدد من 

قواعد البيانات واملعلومات االلكرتونية املتخ�س�سة يف كافة جماالت املعرفة، ومنذ بداياتها فقد مت ربط املكتبة ب�سبكة 

االنرتنت للمعلومات، كما مت توفري مئة  �سا�سة يف هذا املجال ال�ستخدامها كفهار�س اآلية من قبل الباحثني والطلبة 

اإدارة حمتوياتها  ( يف   RFID  ( االذاعي  الرتدد  املكتبة ت�سفية  وت�ستخدم  املطلوبة،  واملعلومات  الكتب  اإلى  للو�سول 

وعملياتها اليومية.

*نظام التصنيف :
ت�ستخدم املكتبة نظام ت�سنيف ديوي الع�سري لتنظيم مقتنياتها، كما ت�ستخدم املعايري والتقنيات الدولية يف عملية 

الفهر�سة الو�سفية واملو�سوعية مثل التقنني الدويل للو�سف الببليوغرايف وقواعد الفهر�سة االإجنلو- اأمريكية، كما 

اإدخال البيانات املتعلقة بجميع مقتنياتها وذلك بعد معاجلتها فنياً،  ت�ستخدم �سبكة حا�سوب حملية يتم من خللها 

 MARC21 ووفق نظام  ORACLE املبنى على HORIZON ليتم ا�سرتجاعها ب�سكل اآيل، م�ستخدمة لذلك نظام

الإدارة املكتبات وبنوك قواعد املعلومات، وذلك بالتعاون والتن�سيق مع مركز احلا�سوب يف اجلامعة ويف اإطار ائتلف و�سبكة 

. الر�سمية  االأردنية  اجلامعات  املكتبية يف  التميز يف اخلدمات  ومركز  االأردنية  الر�سمية  اجلامعية  املكتبات  معلومات 
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نبيل الليف
مدير الدائرة الفنية

خالد النمور 
ق.اأ مدير دائرة اخلدمات املكتبية 

االإداريون

نادر بطاينة
فادي ال�سرع
ثائر الزقيبة

�سبحا اخلزاعلة
الهام القلب
رغد القا�سم
بلل اأبودية

طالب الرو�سان
حنني املومني

اآمال اجلميلي
ح�سام الدين عابد

فاديا العوابدة
�سلح بني خالد

ماجد الزيود
اأياد الردي�سات
ح�سنني حامد

رونزا الطراونة
لقاء ابو حمفوظ

عادل احل�سبان
حممد اأبو الرب

امين غوردلو
با�سم ال�سرحان
زهرة �سو�سربي

مو�سى القطاونة
ب�سام اخلليلة

ابراهيم اخلوالده
خالد ادهيثم

�سعاد العمو�س
�سريف ال�سياب
راتب العلملة
فتحي العمره

فوؤاد املوال
عليا عكنان

ا�سرف عمرو
رائف الكوفحي

وحدة المكتبة
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وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

عبدالرحمن عقله اأبودلبوح
مدير ال�حدة

مت اإن�ساء جهاز الرقابة الداخلية للتدقيق والرقابة املالية واالإدارية، من اأجل الت�سرف باأموال اجلامعة وموجوداتها 
ح�سب القوانني واالأنظمة والتعليمات املعمول بها يف اجلامعة ، يف ت�سرين االأول عام 1998، اإاّل اأنه مل ي�شبح جهازاً فاعاًل 
له تعليمات ومهام حمددة اإاّل بتاريخ 2004/4/1، بعد تعيني كادر متخ�س�س للقيام مبهام الرقابة املالية واالإدارية، ومت 
ا�ستحداث �سعبتني على كادر جهاز الرقابة الداخلية وهما �سعبتا الرقابة االإدارية و الرقابة املالية، اللتان قامتا من فور 
ان�سائها بالتدقيق املايل و االإداري يف كليات اجلامعة ووحداتها ودوائرها ومراكزها املختلفة للوقوف على مدى ان�سجام 
االإجراءات والقرارات مع االأنظمة والتعليمات، وتقدمي التو�سيات اللزمة.  وبتاريخ 2007/1/29 مت ا�ستحداث �سعبة 
دت مهمتها ب�سكل اأ�سا�سي ، مبتابعة تنفيذ تو�سيات اجلهاز ، التي ي�سادق عليها االأ�ستاذ  ثالثة هي �سعبة املتابعة التي حدِّ

الدكتور رئي�س اجلامعة باملوافقة .
اإ�سدار تعليمات وحدة  اإن�ساء وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بتاريخ 2009/12/28 ومت  املوافقة على  وبعد ذلك مت 
الرقابة  بتاريخ 2011/8/17 ترتبط برئي�س اجلامعة مبا�سرة وتتكون من دائرتني دائرة  الداخلي  الرقابة والتدقيق 

والتدقيق املالية ودائرة الرقابة والتدقيق االإدارية .
وفقاً  اإجنازها  مت  قد  �سيا�ساتها  اجلامعة  خطط  من  التاأكد  الداخلي  والتدقيق  الرقابة  الوحدة  اأعمال  اأهداف  ومن 
املنقولة  وغري  املنقولة  اجلامعة  موجودات  حماية  اإلى  الهادفة  االإجراءات  ومتابعة  والتدقيق  املعتمدة  للمعايري 
التاأكد من �سلمة  واالإنتاجية وكذلك  االأداء  املتبعة يف اجلامعة وحت�سني  واالأعمال  االإجراءات  وامل�ساهمة يف تطوير 

االإجراءات املتخذة ملعاجلة حاالت عدم املطابقة وقت تنفيذها .

االإداريون

اأحمد ال�سقرات 
خالد العبادي
ماهر قعوار

عطااهلل عرار

عامر اليف
حمزة خليلة
علي التبيني
علي العمو�س
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مكتب العالقات الدولية

حممد الداللعة
م�ساعد املدير
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مكتب العالقات الدولية

ايوب م�ساقبة

االإداريون

املوؤ�س�سات  الو�سل بني اجلامعة وجميع  الها�سمية عام 1998 ليكون حلقة  الدولية يف اجلامعة  العلقات  اأن�سئ مكتب 
هذه  مع  اجلامعة  علقات  بتعزيز  رئي�س  ب�سكل  املكتب  وُيعنى  والدولية.  واالإقليمية  العربية  واجلامعات  والهيئات 
املوؤ�س�سات يف جمال تبادل اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة والبحث العلمي واإجراء االأبحاث والتعاون االأكادميي مبختلف 
اأ�سكاله وعقد املوؤمترات وور�س العمل واإيفاد الطلبة اإلى خمتلف اجلامعات العاملية املرموقة، ويهدف املكتب اإلى حتقيق 

عدة اأهداف منها:
النواحي 	• من  اجلامعة  خلدمة  واجلامعات  املختلفة  الدولية  اجلهات  مع  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  توقيع 

االأكادميية والبحثية والعلمية.
زيادة متثيل اجلامعة يف املوؤ�س�سات والهيئات الدولية امل�سوؤولة عن التعليم العايل.	•
زيارة وفود من اجلامعة 	• املرجوة وتنظيم  االأهداف  االأجنبية للجامعة ل�سمان حتقيق  الوفود  زيارة  االإ�سراف على 

للدول املختلفة.
توفري الدعم اللزم الجتذاب اأع�ساء هيئة تدري�س على م�ستوى عاٍل للجامعة ويف خمتلف التخ�س�سات والربامج 	•

االأكادميية.
الدولية 	• الهيئات  من  اللزمة  املنح  توفري  خلل  من  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  للطلبة  اللزم  املايل  الدعم  توفري 

املانحة.
تعزيز قدرة اجلامعة على اإن�ساء مراكز ريادية متنوعة واجتذاب امل�ساريع امل�سرتكة مع املوؤ�س�سات العربية والدولية.	•
اإبراز وجه اجلامعة امل�سرق يف امليادين املختلفة عرب نتائجها البحثية والعلمية على ال�سعيدين املحلي والدويل.	•
مد ج�سور التعاون االأكادميي والثقايف بني اجلامعة والهيئات الدبلوما�سية والثقافية عربياً ودولياً.	•
العمل على تطوير االإ�سرتاتيجية التناف�سية للجامعة على امل�ستوى العربي واالإقليمي والدويل.	•
ت�سويق خريجي اجلامعة لدى اجلامعات واملوؤ�س�سات العربية والدولية.	•
الرتويج لتخ�س�سات اجلامعة وخدماتها واإجنازاتها عربياً ودولياً ال�ستقطاب اأكرب عدد من الطلبة الوافدين.	•
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مكتب رئاسة الجامعة

هاين الدراو�سة
مدير املكتب

يعترب مكتب رئا�سة اجلامعة من اأهم الدوائر يف اجلامعة، نظراً لطبيعة عمله كونه حلقة الو�سل بني رئا�سة 
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�سة  باإعداد 

كافة االأعمال االإدارية التي توكل اإليه ومتابعتها الجنازها وبدقة متناهية .
املعاملت  النظام متابعة جميع  اإذ يتيح هذا   ، الرئا�سة على نظام حا�سوبي متطوًر  ويف عمله يعتمد مكتب 
ال�سادرة والواردة من اجلامعة واإليها الكرتونياً ، حيث يتم ربط دواوين الكليات والدوائر بهذا النظام احلا�سوبي 
الجناز معاملتهم، واأ�سبح باإمكان جميع العاملني متابعة االإجراءات املتخذة على املعاملت اخلا�سة بكلياتهم 

ودوائرهم مبا�سرة دون احلاجة اإلى مراجعة ديوان الرئا�سة لل�ستف�سار ب�ساأنها.

مهام مكتب الرئاسة:
ا�ستقبال جميع املرا�سلت الواردة من املوؤ�س�سات واجلهات اخلارجية، واملعاملت الداخلية الواردة من خمتلف 
كليات اجلامعات ووحداتها ومراكزها ودوائرها ومعاجلتها با�ستخدام نظام الديوان االلكرتوين، ثم حتويلها 

اإلى اجلهات املعنية بعد توجيهات االأ�ستاذ الرئي�س ونائبيه على ن�سو�سها .
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اإ�سافة الى االجابة عن جميع اال�ستف�سارات واالت�ساالت والر�سائل االلكرتونية املر�سلة بالفاك�س و املوجهة 
من خمتلف اجلهات اإلى رئا�سة اجلامعة، وفقاً للأنظمة والتعليمات املعمول بها يف اجلامعة واإعداد البلغات 
والتعاميم اخلا�سة باجلامعة والعاملني فيها ومتابعة جميع املعاملت ال�سادرة عن رئا�سة اجلامعة، والتحقق 

من االإجراء املنفذ عليها من قبل اجلهات املعنية.
التطلعات المستقبلية

ي�سعى مكتب الرئا�سة كبقية دوائر اجلامعة اإلى تطوير عمله االإداري واأداء موظفيه، ليكونوا على قدٍر عاٍل 
الذي  بال�سكل  اإلكرتونياً،  واملرا�سلت  املعاملت  )اأر�سفة(  حفظ  عملية  اإلى  اإ�سافة  الوظيفية،  امل�سوؤولية  من 
الكليات والوحدات والدوائر واملراكز يف  اإليها بكل �سهولة وي�سر، وتعميم ذلك على  ميكن متابعتها والرجوع 
اجلامعة ملا لذلك من  توفري للوقت واجلهد و�سبط النفقات وتر�سيدها مبا يقلله من ا�ستهلك الورق واحلرب.

االإداريون

زياد العبادي
ح�سام الدين ال�سي�ساين

اأرجوان اأبو �سهاب
حممد عو�س
عمر العرجان
منى حمدان

لطفية املن�سي

ابتهاج �سربي
مها الهروط
منى ال�سليتي

ا�سماعيل هديب
دينا هل�سة

فار�س العمو�س
حممد اأبو العي�س

اأحمد رميلت
مو�سى اخلوالدة
�سامر الوحيدي
ح�سام دخل اهلل

اأريج م�سعود

مكتب رئاسة الجامعة
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مكتب العطاءات المركزية

 حممد ال�سلبي
مدير املكتب

رسالة المكتب:
اأن�سئ املكتب عام 1998م بالتزامن مع ن�ساأة اجلامعة لتاأمني اجلامعة من اللوازم وامل�ستهلكات واالأجهزة املتنوعة واملواد 

املكتبية وتنفيذ اال�سغال التي تزيد قيمتها على )10،000( ع�سرة اآالف دينار، من خلل عطاءات مركزية، وفقاً الأنظمة 

اجلامعة وتعليماتها.

المهمات واإلنجازات:
• تاأمني احتياجات اجلامعة بطرح العطاءات ال�سنوية.	

• التحقق من توافر املخ�س�سات املالية للمواد املطلوبة ح�سب املقر يف املوازنة.	

• ح�شب 	 عنها  االإعالن  ليت�شنى  اخلا�شة  وال�شروط  العامة  ال�شروط  على  ت�شتمل  التي  العطاءات  وثائق  اإعداد 

االأ�سول.

• ا�شتالم ملفات العطاءات وحفظ اأوراقها وا�شتالم العينات والتحقق من مطابقتها لل�شروط املطلوبة.	

• والتعليمات 	 واالأ�سغال  اللوازم  نظام  والتاأكيد على تطبيق  للعطاءات  الفنية  الدرا�سات  على  والتدقيق  االإ�سراف 

ال�سادرة مبوجبه.

• اإعداد قرارات االإحالة اخلا�شة بالعطاءات مت�شمنه ال�شروط واالإتفاقيات املنبثقة عنها.	

• اإبلغ ال�سركات باالإحاالت بعد امل�سادقة على القرارات وح�سب االأ�سول.	

• بيع ن�سخ العطاءات املركزية وت�سليم وثائق العطاء للمتعهدين.	

• تدقيق وثائق العطاء قبل طرحه واالعلن عنه.	
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عزمي ال�سرمان
م�ساعد املدير

مكتب العطاءات المركزية

رامي الن�سور
وائل ال�سرو�س
حمزه الفوار�سه

منال ح�سني
رانيا ن�سيوات

حممد قطي�سات

االإداريون
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االإداريون

نبيلة احلوتريجومانة �شموط

مكتب الشؤون القانونية

اأن�سئ مكتب ال�سوؤون القانونية عام 1999 لتنظيم امل�سائل القانونية املرتبطة بالعمل االداري واالأكادميي، ومتابعة 

الق�سايا ذات ال�سلة بالعمل االكادميي واالإداري ومتابعة ال�ساأن القانوين امام اجلهات املخت�سة.

أهداف المكتب:
• تقدمي اال�ست�سارات القانونية يف ال�سوؤون واملو�سوعات املالية واالإدارية واالأكادميية يف اجلامعة.	

• �سياغة العقود واالتفاقيات التي تربمها اجلامعة مع اجلهات االأخرى وترجمتها الى العربية.	

• امل�ساركة يف �سياغة م�ساريع اأنظمة وتعليمات اجلامعة.	

• اجلامعة.	 حمامي  الى  العليا  العدل  حمكمة  ق�سايا  فيها  مبا  اجلامعة  على  املرفوعة  الق�سايا  جميع  اإحالة 

�سياغة القرارات التاأديبية املتعلقة بالهيئة التدري�سية واالدارية يف اجلامعة.

• واالدارية، 	 التدري�سية  للهيئتني  واال�ستئنافية  التاأديبية  واملجال�س  التحقيق  جمال�س  �سر  اأمانة  املكتب  يتولى 

ومتابعة االجراءات الق�سائية اخلا�سة بها و�سياغة حما�سر اجلل�سات.

الدكتور معت�سم الق�ساة
مدير مكتب ال�س�ؤون القان�نية
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مكتب تنمية المجتمع

اواًل: الن�ش�أة
واملعارف  االأفكار  تنتقل  االأويل  الوظيفة  املجتمع، فعن طريق  والبحث، وخدمة  التعليم،  تقوم اجلامعات بثلث وظائف كربى، هي: 
الدرا�سات  اإجراء  املتمثلة يف  الثانية  الوظيفة  كانت  التطوير،  على  اإلى هذا اجلانب، وحر�سا  واإ�سافة  املتعاقبة،  االأجيال  اإلى  العلمية 
والبحوث العلمية يف �ستى فروع العلم، اأما الوظيفة الثالثة، والتي ظهرت اأهميتها بو�سوح خلل احلقبة االأخرية، فتدور حول اإ�سهام 
وفكري.  وثقايف،  ح�ساري،  اإ�سعاع  كمركز  دورها  وا�ستكمال  املجتمعية،  امل�سكلت  من  للكثري  حل  بدائل  وطرح  ت�سخي�س  يف  اجلامعة 
وا�ستجابة لهذا الهدف، مت اإن�ساء »مكتب تنمية خدمة املجتمع« بتاريخ 2011/6/12 بناًء على قرار جمل�س اأمناء اجلامعة يف اجتماعه 

رقم )2011/5( بتاريخ 2011/6/6. 
ث�نيً�: الروؤيا

ن�سعى اإلى التميز يف تقدمي خدمات التاأهيل والتدريب واال�ست�سارات والدرا�سات و تعزيز دور اجلامعة يف خدمة املجتمع املحلي والق�سايا 
الوطنية وتعظيم خدمة املجتمع املحلي ب�سكل علمي ومنهجي،باعتبار اأن جمتمع اجلامعة الطلبي ي�سكل بنية اأ�سا�سية ميكن اال�ستفادة 

منها وفق ت�سور وا�سح للعمل و�سمن حماور حمددة يف تقدمي خدمات جمتمعية ذات تاأثري اإيجابي.
ث�لثً�: الر�سالة

لقد ا�ستندت فل�سفة املكتب اإلى فل�سفة اجلامعة والتي تعد خدمة املجتمع اأحد اأهم حماور التعليم العايل التي يقع على عاتقها التوا�سل 
مع املجتمع عرب تقدمي اخلدمات التطوعية ملختلف القطاعات املجتمعية وفقاً الحتياجاتها، وتقوم هذه الفل�سفة على تعميق احل�س 
باالآخر لدى طلبة اجلامعة عرب ربطهم بقطاعات املجتمع تعزيزاً حل�س الطالب املتطوع بال�سعور االإن�ساين واحرتام االآخر وحتقيق 

الذات. كما ميكن اأن نلخ�س ذلك:

»تفعيل دور اجلامعة لتحقيق تنمية جمتمعية وبيئية �ساملة وم�ستدامة«
رابعاً:الفئة امل�ستهدفة

اأطراف املجتمع املدين، قطاع االإعمال واجلمعيات، املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة وذلك لتحقيق التعاون فيما بينهم.
طلبة اجلامعة والعاملني فيها.

خام�ساً : خدمة املجتمع 
تعرف باأنها حتديد االحتياجات املجتمعية للأفراد واجلماعات واملوؤ�س�سات، وت�سميم االأن�سطة والربامج التي تلبى هذه االحتياجات 
عن طريق اجلامعة وكلياتها، ومراكزها البحثية املختلفة بغية اإحداث تغريات تنموية و�سلوكية مرغوب فيها، اإن اخلدمة التي تقدمها 
اإلى غري طالب اجلامعة، وميكن عن طريقة ن�شر املعرفة خارج جدران  اأنها » ن�شاط ونظام تعليمي موجه  اجلامعة ملجتمعاتها على 

اجلامعة وذلك بغر�س اإحداث تغريات �سلوكية وتنموية واجتماعية يف البيئة املحيطة باجلامعة. 
اأي�سا معرفة االحتياجات العامة  املادية والب�سرية يف خدمة املجتمع عامة، ويتطلب  اإمكاناتها  اأن ت�سع اجلامعة جميع  وهذا يتطلب 
للمجتمع، وترجمتها اإلى ن�شاط تعليمي يف املجتمع الذي تخدمه اجلامعة، ويدل هذا على اختالف اخلدمات التي تقدمها كل جامعة 

وذلك الختلف طبيعة املجتمعات املحلية واختلف احتياجاتها وم�سكلتها.

اخلدمات واالأن�سطة التي يقدمها املكتب للمجتمع واأهدافه ب�سكل عام .
تتنوع جماالت خدمة املجتمع وتتعدد طبقا لظروف واإمكانيات كل جامعة على حدة وكذلك طبقا لظروف املجتمع املتغرية ، ولذلك 
اأن�سطة وممار�سات بهدف  فاإنها عبارة عن  املجاالت  واأيا كانت تلك  املجال  تباينا وا�سحا بني ما تقدمه اجلامعات يف هذا  جند هناك 
حتقيق التنمية ال�ساملة للمجتمع يف جوانبها املختلفة )االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية والبيئية( وذلك عن طريق ا�ستغلل كل 

القدرات الفعلية وامل�سادر املادية ملوؤ�س�سات التعليم العايل لتح�سني اأحوال املجتمعات.

جوهانا اأبو زهرة
قائم باأعمال مدير املكتب
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مكتب تنمية المجتمع

رائد اخلوالدة
م�ساعد مدير املكتب
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دائرة أمانة سر المجالس

د. غيداء بلتاجي
مدير الدائرة

اأواًل: با�سرت الدائرة اأعمالها منذ قرار اإن�ساء اجلامعة يف عام 1992م كاأمانة للجنة امللكية  اخلا�سة باجلامعة، وانتقلت باأعمالها عام 
1995م لتتولى اأمانة �سر جمل�س اجلامعة  وجمل�س العمداء، واعتربت دائرة م�ستقلة منذ عام 1998م.

للقوانني  وفقاً  بها  املنوطة  االأعمال  بجميع   القيام  وتتولى  اجلامعة،  رئي�س  الدكتور  باالأ�ستاذ  مبا�سراً  ارتباطاً  الدائرة  وترتبط 
واالأنظمة والتعليمات النافذة يف اجلامعة والتي  تدخل �سمن نطاق اأعمال املجال�س الرئي�سية يف اجلامعة اأو اأي من اللجان املنبثقة  

عنها املبينة تالياً:
- جمل�س االأمناء.

 - جمل�س اجلامعة.
 - جمل�س العمداء.

 - جلنة التعيني والرتقية.
 - جلنة دعم االأبحاث العلمية.

ث�نيً�: تعنى الدائرة ب�سكل رئي�س يف تنفيذ االأَعمال املتعلقة بال�سوؤون االأكادميية واالدارية �سمن اأعمال املجال�س واللجان امل�سار اإليها 
اآنفاً وخا�سة يف املجاالت االآتية:

• ر�سم ال�سيا�سات العامة للجامعة ورفع م�ستوى اخلدمات التي تقدمها يف التعليم والتدريب والبحث واخلدمات العامة.	
• اإن�ساء الكليات واالأق�سام والربامج والتخ�س�سات ودجمها واإلغائها واإن�ساء كرا�سي االأ�ستاذية.	
• حتديد اأعداد الطلبة املقرتحة للقبول يف خمتلف الربامج التي تطرحها اجلامعة وحتديد مقدار الر�سوم اجلامعية.	
• وتقييم 	 وانتقالهم  وتثبيتهم  واإجازتهم  واإعارتهم  وندبهم  وترقيتهم  ونقلهم  التدري�سية،  الهيئة  اأع�ساء  تعيينات  اقرار 

اأعمالهم واإنهاء خدماتهم.
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دائرة أمانة سر المجالس

• االبتعاث للح�سول على درجات علمية ودورات تدريبية.	
• درا�سة م�سروعات اخلطط الدرا�سية ملختلف التخ�س�سات والربامج االأكادميية والتن�سيب باقرارها.	
• اإقرار دعم م�ساريع االأبحاث العلمية التي تدخل �سمن �سلحيات املجال�س ذات العلقة.	
• مناق�سة م�ساريع االأنظمة والتعليمات، واقرار التعليمات التي تدخل �سمن �سلحيات املجال�س املذكورة.	
• اقرار اخلطط وامل�ساريع االمنائية واملوازنة واحل�سابات اخلتامية والتقارير املالية.	
• قبول الهبات واملنح والهدايا وامل�سادقة على العطاءات املركزية �سمن �سلحيات املجال�س املذكورة.	
• اأية اأعمال اأخرى تدخل �سمن �سلحيات املجال�س واللجان اأعله.	

االإداريون

كرم حناقطة
رميا حناوي

حنان طه

مي�سون ملعبة
�سهانة امل�ساقبة
�سامل العمو�س

عبدالغني م�ساعيد
غادة م�سحراوي
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دائرة الموارد البشرية

ن�سال عربيات
مدير الدائرة

عايدة امل�ساقبة
م�ساعد مدير الدائرة
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دائرة الموارد البشرية
تت�لى دائرة امل�ارد الب�سرية منذ تاأ�سي�سها يف منت�سف عام 1995 لعب دور فعال يف دعم عمليات التحديث والتط�ير التي من �ساأنها 
زيادة فعالية العاملني يف اجلامعة يف كافة املجاالت والن�احي حيث تعترب امل�ارد الب�سرية من اأهم عنا�سر اجلامعة وذلك لرتكيزها 

على العن�سر الب�سري فالعامل�ن هم االأداة احلقيقية لتحقيق اأهداف االإدارة واجلامعة ككل.
وتق�م دائرة امل�ارد الب�سرية بتنظيم �س�ؤون العاملني يف اجلامعة من اأع�ساء الهيئتني التدري�سية واالإدارية وفقًا للق�انني واالأنظمة 
والتعليمات النافذة من مختلف الن�احي ومنها التعيني والرتقية والنقل والرتفيع والتثبيت ومنح الزيادة ال�سن�ية واالنتداب واالإعارة 
االأج�ر  اأن�اع  ومختلف  العاملني،  حياة  على  والتاأمني  االجتماعي  وال�سمان  ال�سحية  الرعاية  اأم�ر  ومتابعة  باأن�اعها  واالإجازات 
ومتابعة  االإح�ساءات،  اإلى  باالإ�سافة  العاملني يف اجلامعة  والبيانات عن  املعل�مات  ق�اعد  وتط�ير  التدريبية  والدورات  واحل�افز، 
املنا�سب االأكادميية واالإدارية والهياكل التنظيمية وت�سكيالت ال�ظائف وكذلك متابعة كافة االإجراءات املتعلقة مب�فدي اجلامعة، 

ومتابعة درا�ستهم داخل اململكة وخارجها، واإجراءات االإقامة يف اململكة لغري االأردنيني.
وكما تق�م الدائرة بالعمل الدائم على مراجعة امل�ستجدات اخلا�سة باالأنظمة والتعليمات والت�سريعات التي حتكم العمل باجلامعة 

والعمل على تطبيقها بحيث ت�سمن احلق�ق وتاأدية ال�اجبات بحيث يت�ساوى اجلميع اأمامها.
وقد �سهدت دائرة امل�ارد الب�سرية تط�رات كثرية يف جمال االإجراءات حيث قامت الدائرة بالعمل على اإعداد الهياكل التنظيمية ويف 
اإعداد ال��سف ال�ظيفي وذلك بتحديد معامل كل وظيفة م�ج�دة يف اجلامعة من حيث ال�اجبات وامل�س�ؤوليات، باالإ�سافة اإلى �سبط 
م�سميات ال�ظائف وتط�ير مناذج واآليات تقييم االأداء للعاملني وكذلك تط�ير ومتابعة م�سروع ح��سبة الدائرة واالأر�سيف االلكرتوين، 
والعمل على تط�ير وحتديث الب�ابة االلكرتونية التي ت�ساعد العاملني يف اجلامعة من متابعة جميع اأم�رهم ال�ظيفية وقد مت تط�يرها 
بحيث ت�سكل مرجعًا �ساماًل لكل الزائرين �س�اء للم�ظفني العاملني اأو للمعينني اجلدد يف اجلامعة اأومن اأي م�ؤ�س�سة داخل ال�طن 
وخارجه بحيث يجد ت��سيحًا وافيًا جلميع االأم�ر والق�سايا املرتبطة ب�س�ؤونهم االأكادميية واالإدارية واالأنظمة والتعليمات املتبعة يف 

اجلامعة.
كما مت العمل على ربط جمم�عة من الربامج اخلا�سة بالدائرة مع برامج حا�س�بية م�ساندة يف مختلف الكليات وال�حدات االإدارية 
ب�سكل ي�ؤدي اإلى ال�سرعة والدقة يف االإجناز، بحيث تعمل على تب�سيط االجراءات و�سرعة تنفيذها ودقة ح�سابهاوت�سم دائرة امل�ارد 

الب�سرية التق�سيمات االإدارية التالية:-
�سعبة  االأخرى،  والتاأمينات  ال�سحي  التاأمني  �سعبة  وامل�ستخدمني،  امل�ظفني  �سعبة  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  �س�ؤون  �سعبة   ، الدي�ان   

ال�سجالت واالأر�سيف، �سعبة التخطيط والتط�ير ، �سعبة االإيفاد

االإداريون
 ال�سيد عواد حممود الغيالني

طاهر حممد االإبراهيم
هناء اأبو ربيع

غادة يو�سف م�سهراوي
معاذ ح�سن التميمي

فايز اإبراهيم العمو�س
غازي حممد ال�سوحة

ملك ح�سن اأبو عكليك
�سوزان حممد ل�سوي

�سلطان الدالبيح
ب�سرى  زكي اخل�ساونه

مريه من�سور عربيات
وفاء ر�سيد عمرو

عبد الغني امل�ساعيد
ابرهيم عي�سى �ستات

عبري حمدان امل�ساقبة
حممد هزاع ال�سواقفة

اأماين علي العواملة
اإبراهيم حممد املعمار
وئام �سابر الهزامية

نبيل ذنيبات
با�سم احل�سني
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دائرة العالقات الثقافية والعامة 

عبداالإله الزبون
مدير الدائرة

اأن�سئت الدائرة عام 1995م، وت�سم ال�سعب التالية:-

�سعبة االإعلم.

�سعبة العلقات العامة.

�سعبة العلقات الثقافية واملطبوعات.

أهداف الدائرة :-
 مد ج�سور الثقة بني اجلامعة واجلهات امل�سرفة على التعليم اجلامعي وبني املجتمع املحلي من خلل الن�سر والتعريف 

باملعلومات الكافية عن اأهداف اجلامعة و�شيا�شتها املتعلقة بن�شاط التعليم اجلامعي.

 التعريف بدور اجلامعة ور�سالتها االأكادميية والبحثية يف حتقيق الروؤى الوطنية وتنمية املجتمع وخدمته.

 التغطية االإعلمية لن�ساطات وفعاليات اجلامعة ون�سرها يف و�سائل االإعلم وتوطيد العلقات مع و�سائل االإعلم 

املختلفة.

 اإ�سدار املطبوعات واملن�سورات االإعلمية التي من �ساأنها اأن تنقل ال�سورة احلقيقية للجامعة، وتعريف املجتمع املحلي 

واخلارجي باالإجنازات والن�ساطات املختلفة للجامعة.

 اإجراء االأبحاث والدرا�سات وا�ستطلع الراأي العام للجمهور الداخلي عن اخلدمات التي تقدمها اجلامعة.
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دائرة العالقات الثقافية والعامة 

االإداريون

م�سطفى م�ساد
عمر عليمات

�سريين امل�ساقبة
حمزة زواهرة

اإبراهيم الغمي�س
مائدة الرو�سان

�سمانثا كارمن حمود
عبداهلل احمد

حممد العمري
ليلى ابو رمي�سان
في�سل الدحدل

علي زريقات
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كليات  بالتعاون مع  واالجتماعية  والثقافية  العلمية  والندوات  واملحلية  والعربية  الدولية  املوؤمترات  وتنظيم  اإعداد   

واأق�سام ومراكز اجلامعة املختلفة، ومتثيل اجلامعة يف املعار�س املحلية والعربية والدولية.

 توفري الرعاية واخلدمات لوفود اجلامعة و�سيوفها وتويل تنفيذ برامج الزيارات من جميع جوانبها.

 اإعداد وحتديث اأ�سماء وعناوين امل�سوؤولني يف الدولة لغايات تبادل التهاين وتوجيه الدعوات يف املنا�سبات املختلفة.

 تعزيز علقات التعاون مع كافة املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة ومع املجتمع املحلي من خلل املنا�سبات املختلفة.

 تعزيز علقات التعاون القائمة بني اجلامعة واملوؤ�س�سات واجلامعات ودور العلم املحلية والعربية والعاملية.

 اإعداد الهدايا والدروع وامل�سكوكات اخلا�سة باجلامعة لتقدميها ل�سيوف اجلامعة وزوارها .

دائرة الخدمات العامة

ح�سني ال�سرحان
مدير الدائرة

توفيق ملكاوي
م�ساعد مدير الدائرة
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دائرة الخدمات العامة
اأن�سئت دائرة اخلدمات العامة مع ن�ساأة اجلامعة يف عام 1995 وقد مت البدء بالعمل من خلل ال�سعب التالية:-

�سعبة احلركة، �سعبة الزراعة، �سعبة املطاعم، �سعبة املق��سم.

ال�سعب  على  اخلدمات  هذه  توزيع  خلل  من  واملوظفني  الطلبة  اإلى  خدماتها  بتقدمي  العامة  اخلدمات  دائرة  تقوم 

كل ح�سب اخت�سا�سه، وهي حلقة مت�سلة باخلدمات الداعمة �سواء للهيئة االإدارية اأو االأكادميية من تقدمي خدمات 

النقل وخدمات الطعام وال�سراب للطلبة واملوظفني، والعناية بامل�سطحات اخل�سراء وتو�سعة الرقعة الزراعية  كما تقوم 

بتقدمي امل�ساعدات الفنية للمجتمع املحلي املحيط باجلامعة.

وبلغ عدد العاملني يف الدائرة )101( موظفني يف مهن ووظائف خمتلفة.

االإداريون

�سعبة املطاعم 

�سعبة املق�سم

�سفاء العية
مهند الفرجاين

  طارق ال�سبول
 اأ�سماء الدويخ

رجب ال�سبيحي
 حممد حميمات

عم�اد عق�لوجدي القرعانتوفيق بني اإ�سماعيل

 زيد النعيمي
ع�سام الق�ساه

اأ�سرف ال�سمور
خالد �سطناوي 

مو�سى الهزامية
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دائرة الخدمات العامة

�سعبة احلركة

علي احل�سبان
اأحمد بني قبلن
اأحمد حوامدة 
عامر الق�ساة

�سلح الدين القا�سي 
حممد اأبو رزق

حممود عويدات
�سلمان امل�ساقبة
حممود دب�سه

حممد �سديفات 
فوزي ال�سطناوي

خالد الرياين

�سليمان �سمري
ح�سني امل�ساقبة

عيد امللحي
حممد العثامنه

زيد اخلزاعي
اإبراهيم فرج

منت�سر املومني
نا�سر اخلوالدة
اأحمد عليمات
مطيع عامر
حكم الغولة

اأ�سامة الرتك

 ح�سني ال�سطي
جلل حممود

اإبراهيم النمران
�سلطان اأبو زيد

اإياد املومني
فايز العنزي

حمي�سن العمو�س
�سليمان العمو�س

طلل امل�سقي
اأحمد ال�سطناوي
عبد اهلل ال�سرحان

حممد لطفي
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دائرة الخدمات العامة

�سعبة الزراعة

م. حممد ال�سبول
�سلمان ال�سيوخ
دعا�س امل�ساقبة
في�سل ال�سرعة
غازي مقدادي

�سلح القهمو�س
 زكريا خوالدة
 علي العثمان
حامت خوالدة

�سلمة الزيون
عواد امل�ساقبة 

اإبراهيم امل�ساقبة
ح�سن خوالدة

عبد اهلل اخلوالدة
في�سل ال�سرعة
اأحمد اجلمعان

جمال امل�ساعيد
عبد اهلل الزيود

علي الزيود
حممد القلب
اإر�سيد اجلمعان
زياد الرواجبة
فالح اأر�سيد

اأمين اخلليلة
اأحمد ال�سمريي

قا�سم العنزي
هايل الظواهرة
تي�سري م�ساقبة
اأحمد م�سلح
حممد لطفي

حممود ال�سرعة 
حمزة العباد

اأجمد العظامات
حممود خري اهلل
مرزوق ال�سرعة 

خ�سر اأبو كف
حممد امل�ساقبة

اإبراهيم امل�ساقبة
خليل الديري

اإبراهيم امل�ساقبة
مهند اأبو �سعد
رائد م�ساقبة
ح�سني الزيود
هادي امل�ساقبة

عبد اهلل ال�سرفات
اأحمد امل�ساقبة

يو�سف الدهيثم
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دائرة البيئة والسالمة العامة

»حممد امني« غازي
مدير الدائرة

عبد النا�سر حمافظة
م�ساعد املدير 
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اأُن�ساأت دائرة البيئة وال�سلمة العامة عام )2008( وت�سم ال�سعب التالية: 
• �سعبة القاعات ال�سفية. 	
• �سعبة املباين. 	
• �سعبة ال�سلمة العامة. )غري مفعلة(.	
• 	

المهام والواجبات التي تقوم بها الدائرة:
• االإ�سراف على جتهيز القاعات ال�سفية، وتاأمني الو�سائط االإلكرتونية واالأجهزة واالأدوات التدري�سية اللزمة لها.	
• التن�سيق مع اجلهات املعنية لرتتيب مواعيد عقد الندوات العلمية واللقاءات واملحا�سرات العامة يف املدرجات.	
• االإ�سراف على عملية فتح واإغلق القاعات ال�سفية ومتابعة جاهزيتها الدائمة.	
• االإ�سراف على جاهزية مباين اجلامعة ومرافقها وتقدمي طلبات ال�سيانة اللزمة لها.	
• االإ�سراف املبا�سر على موؤ�س�سات اخلدمات التي تقدم خدمة التنظيف ملباين اجلامعة ومرافقها و�ساحاتها و�سوارعها، والتي تقوم 	

مبعاجلة القوار�س واحل�سرات داخل اجلامعة ومتابعة االتفاقيات املربمة معها.
• االإ�سراف على جتميع الورق والكرتون امل�ستهلك من قبل كليات ووحدات ودوائر اجلامعة الإعادة ا�ستخدامها.	
• املحافظة على اجلو البيئي املالئم داخل احلرم اجلامعي وتطبيق �شروط ال�شالمة العامة واحلد من ظاهرة التدخني والظواهر 	

ال�سلبية التي توؤثر على البيئة.
• اأو خلل فيها قد يوؤثر على حياة 	 متابعة �سيانة م�سادر الكهرباء والتدفئة مع اجلهات ذات االخت�سا�س واالإبلغ عن اأي عطل 

الطلبة والعاملني يف اجلامعة.
اال�سراف املبا�سر على تاأمني االآرمات املختلفة االر�سادية منها واخلا�سة باملكاتب.

دائرة البيئة والسالمة العامة

االداريون

�سعبة املباين 

�سعبة القاعات ال�سفية

مازن عليمات�سايل عمرومنى �سامد القلب

جليل عبا�سي
عبداهلل ال�سرقي
حمزة اخلوالدة

علي اأبو دالخ

خالد اخلليلة
يو�سف دهيثم

عايد اخلوالدة
عدي امل�ساقبة

غامن الرحيمي

عبد احلليم الزواهرة
خالد اخلوالدة

عواد نويران
عيد الزيود

ابراهيم القلب 
طارق عودات

عماد الغويريني
عماد العايدي

جهاد ر�سيد
حمادة �سديفات
عمر بني ح�سن

�سيف الدين الر�سايدة

عاطف العمو�س
فرا�س املومني
قتيبة املومني
بكر اخلوالدة
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دائرة الهندسة والصيانة

اأن�سئت الدائرة عام 1997 وت�سم ال�سعب التالية:-

�سعبة االأعمال الكهربائية وامليكانيكية و�سعبة االأعمال املدنية.

المهمات والواجبات:-
 امل�ساركة يف التخطيط ال�ستكمال احلرم اجلامعي.

متابعة االإ�سراف على مباين اجلامعة.

�سيانة اأبنية اجلامعة املختلفة والبنية التحتية واالأنظمة امليكانيكية والكهربائية.

متابعة �سيانة اأجهزة اجلامعة املختلفة.

الكليات  من  اجلامعة  متطلبات  يخدم  مبا  تنفيذ(   ، اإ�سراف   ، )ت�سميم  جديدة  عطاءات  طرح  اإجراءات  يف  امل�ساركة 

امل�ستحدثة.

االإ�سهام مع الدوائر االأخرى فنياً الجناز العطاءات املركزية وعطاءات االأ�سغال الفرعية.

اإعداد اخلطط الأعمال ال�سيانة الدورية والوقائية والطارئة.

توفري ما يلزم من احتياطات الإجراءات ال�سلمة العامة.

تنفيذ بع�س االأ�سغال املتعلقة باجلامعة.

م. �سايل ن�سري
مدير الدائرة
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دائرة الهندسة والصيانة

الفنيون

االإداريون

م.  اإبراهيم العزازي 
م.  اإبراهيم احلمود 

اأحمد هوا�س
 يو�سف اليماين 
 زكريا امل�ساقبة  
ربيع الرو�سان  
عي�سى ابراهيم

  اأحمد اأبو مبارك 
 فايز امل�ساقبة  

عبد الرحيم عدنان

  عدنان �سمرة
  عبد اهلل اخلالدي 

 طارق �سعادات 
طارق العبادي

 فرا�س الدالبيح  
علي اجلرايدة  

حممد بني �سخر 
 علي اخلوالدة  

ح�سن توبة  
عرفات املعاين 

 قا�سم ال�سامل
اأحمد الدالبيح
  عمر ال�سيد

جعفر املرا�سدة  
عماد حرت 

 اإبراهيم املجايل 
 حموده جليل 
 اأمني زوالي 

 جميل اخلزاعلة  
عدنان الداللعة  

 اأحمد حافظ  
علي ال�سوحة  
يحيى الدالبيح
  منذر جمال 
زرق اخلزاعلة

 رائد ابو الزين 
 ناجح عبد الرحيم 
 اإبراه�يم امل�ساق�بة 

ا�سامة العمو�س�سلح قطي�سات حممد النوا�سرة نادية ال�سويلمني منذر العو�سات 
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دائرة اللوازم

حممود الغرايبة
 مدير الدائرة

الهام �سامل الربكة
م�ساعد املدير
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دائرة اللوازم

االإداريون
عنود القهمو�س
ا�سرف الدويري
زياد االبراهيم
احمد م�سارقة

عبد ال�ستار الربايعة
ح�سام ابو عبيد
�سذى حمدان 
طالب امل�ساقبة

 ادهم خيخو
حممود ابو عليم 
 �سمري �سديفات

مراد الداغ�ستاين
 ها�شم �شموط

 رزق اهلل  ال�سرعة
احمد ق�سق�س

 عبد الرحمن عبابنة

  حممد جبور
 جميلة ابو دلبوح

جهاد املرابي
 حممود يعقوب

يا�سر داوود
 ه�سام اخلطيب

عماد زواهرة
 فرحان امل�ساقبة 

حممد زواهرة
 ح�سام حماد

خالد اخلالدي
 مو�سى م�سلح
�سلمة ال�سمري
 ايهاب ابو دوا�س
احمد العظامات
ار�سيد اجلمعان

تي�سري خليلة
 ح�سام الدين الزيود

زياد الزبون
 ابراهيم الفدعان
حممد العلوين

اأن�سئت دائرة اللوازم منذ تاأ�سي�س اجلامعة عام 1995 .
تتولى الدائرة م�سوؤولية توفري اللوازم واحتياجات اجلامعة وتامني املواد واللوازم والقرطا�سية وجتهيزات اجلامعة 
بجودة عالية بكافة احتياجاتها ومتطلباتها من مواد اإن�سائية ولوازم تعليمية ) اأجهزة ومعدات واأدوات ( واأدويه وقطع 
وبالتن�سيق مع  املطلوبة  املوا�سفات  و�سمن  االأ�سعار  واأقل  املنا�سب مراعية اجلودة  الوقت  املنا�سبة ويف  بالكميات  غيار 
ال�سراء  اآلية  ال�سركات واملتعهدين �سمن  ال�سراء من  املتطلبات عن طريق  بتاأمني  اجلهات املخت�سة باجلامعة، وتقوم 

املعتمدة وح�سب نظام اللوازم واالأ�سغال النافذ رقم 59 ل�سنة 1999.

مهمات الدائرة:-
تتولى دائرة اللوازم املهام وال�سلحيات املنوطة بها مبوجب نظام دائرة اللوازم واالأ�سغال املعمول به يف اجلامعة وهي :-
تلك  عن  لديها  تتوفر  التي  باملعلومات  اللجنة  وتزويد  اململكة  وخارج  اململكة  داخل  التوريد  مب�سادر  االت�سال  •	

امل�سادر . 
عليها  والتامني  م�ستودعاتها  يف  وتن�سيقها  وتخزينها  وترميزها  وت�سلمها  وفح�سها  للجامعة  اللوازم  توفري  •	

و�سيانتها وجردها ومراقبة املخزون ال�سلعي ومدى �سلحيته وفقا الأحكام النظام .
واملحافظة  �سليمة  بطرق  تخزينها  ي�سمن  لها ومبا  املعدة  امل�ستودعات  وتخزينها يف  املواد  وترميز  	•ا�ستلم وفح�س 
عليها من اأية عوامل قد توؤثر على جودتها وكذلك اإجراء عمليات اجلرد الدورية للتاأكد من تطابق اأر�سدتها مع 
ال�سجلت وامل�ستندات اإ�سافة اإلى توزيع االحتياجات من االأثاث والقرطا�سية  على الكليات والوحدات والدوائر ح�سب 

احلاجة وعند الطلب .
. اللوازم  اإدارة  يف  احلديثة  االأ�ساليب  وفق  بها  اخلا�سة  وامل�ستودعات  اللوازم  	•ت�سنيف 

واالأثاث  االجهزة  من  والتعليمية  الثقافية  واملركز  واملدار�س  للجمعيات  االهداءات  بتقدمي  املحلي  املجتمع  	•خدمة 
والكمبيوتر والقرطا�سية وغريها دعما من اجلامعة لهذه اجلمعيات واملراكز .
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االداريون
م. �سريين اجلعربي

دائرة المشاريع الهندسية

الهيئة  اأع�ساء  خربات  على  مهامها  تنفيذ  يف  وتعتمد  الهند�سة  كلية  بعميد  ترتبط  حيث   2008 عام  الدائرة  اأن�سئت 
التدري�سية يف كلية الهند�سة والذين يتم تكليفهم عند احلاجة خلدماتهم الهند�سية.

المهمات والواجبات:
للأبنية 	• املعمارية  املرافق  طبيعة  على  تعديلت  باإحداث  متعلقة  طلبات  باأية  الفنية  املعمارية  اال�ست�سارة  تقدمي 

القائمة يف اجلامعة قبل تنفيذها.
الت�سميم والتخطيط واالإ�سراف على املن�ساآت املنوي اإقامتها يف اجلامعة.	•
مراجعة وثائق اأعمال العطاءات ودرا�سة عرو�س املناق�سات اخلا�سة بعطاءات اأ�سغال اجلامعة.	•
تدقيق جداول الكميات لبنود االأ�سغال املنفذة بعد توقيعها من املقاول واملهند�س ورفعها للرئا�سة الإجراء اللزم.	•
تدقيق املطالبات املالية للم�ساريع بعد م�سادقة املهند�س عليها ح�سب االأ�سول ورفعها للرئا�سة لغايات ال�سرف.	•
م�ساركة الدائرة بع�سوية جلان اال�ستلم االأويل والنهائي للم�ساريع.	•

د. �ساهر ربابعة
مدير الدائرة
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دائرة األمن الجامعي

اأن�سئت دائرة االأمن اجلامعي عام 2008، ومتثل دائرة االأمن اجلامعي انعكا�س لطبيعة عمل اجلهات االأمنية يف الدولة 
اجلامعة  داخل  واملمتلكات  االأ�سخا�س  واأمان  اأمن  على  املحافظة  اإجراءات  مبتابعة  معنية  اأنها  حيث  عملها،  حيث  من 

بحدود اخت�سا�سها بالتعاون مع الوحدات والعمادات والدوائر يف اجلامعة وت�سم ال�سعب التالية:-
1- �سعبة االأمن واحلرا�سة. 
2- �سعبة املباين والبوابات.

المهام والواجبات:
�سبط عملية احلرا�سة ملباين اجلامعة خارج احلرم اجلامعي )مركز الدرا�سات واال�ست�سارات / عمان ، �سكن 	•

الطالبات ، الزرقاء (
�سبط عملية احلرا�سة جلميع مرافق اجلامعة واتخاذ االإجراءات الكفيلة باملحافظة على االأ�سخا�س واملمتلكات.	•
�سبط ومراقبة عملية دخول وخروج العاملني والطلبة و�سيوف اجلامعة.	•
التعاون مع املعنيني يف تنظيم االأن�سطة املختلفة يف اجلامعة لتوفري اجلو االأمن لها.	•
العمل على توفري االأمن والهدوء داخل احلرم اجلامعي بالتعاون مع الوحدات االإدارية والعمادات يف اجلامعة.	•
املحافظة على ال�سلمة العامة يف جميع مرافق اجلامعة بالتعاون مع اجلهات االأمنية .	•
تدريب موظفي االأمن اجلامعي على اأعمال الدفاع املدين وال�سلمة العامة والتعامل مع اجلمهور من خلل عقد 	•

الندوات وور�س العمل.
والتعليمات 	• باالأنظمة  والتزامهم  داخل احلرم اجلامعي  والعاملة  امل�ستثمرة  ال�سركات  متابعة ومراقبة جميع عمال 

االإدارية والتطبيقية يف اجلامعة.

ع�سام الغويري
مدير الدائرة
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م. علء الزيود
م�ساعد املدير

دائرة األمن الجامعي

االأمن اجلامعي

االداريون

�سامل امل�ساقبة
يو�سف ال�سديفات

جمعة املحمد
�سحادة الفرجاين

عمر العمو�س
عو�س الزوميل
حممد الزبون

حممود حجازي
ابراهيم الزبون

اإبراهيم اخلوالدة
اإبراهيم اخلليله
احمد الزواهرة

احمد العابد
احمد العملة

احمد الغويري
احمد الطوي�سات

اأكرم الدالبيح

اجمد الزوميل
اجمد �سديفات
ب�سام اخلوالدة
ب�سام ال�سديفات
تي�سري امل�ساقبة
جميل خوالدة
ح�سن فريحات

ح�سن عبيد
ح�سني الزبون

ح�سني ال�سرفات
حمدان ال�سرعه

خالد ربابعة
خالد العمري
خالد الدالبيح

رائد حماد
زايد اخل�سا�سنة
�سايف العمو�س

�سلح اخلزاعله
طالب العا�سم
عادل املطاوع

عاطف اخلزاعلة
عايد اخلوالدة
عايد الغويري
عايد اخلليله

عبد الرزاق خزاعله
عبد الكرمي احلراح�سة
عبد الكرمي القطعان

علي ال�سرعه
علي ال�سديفات
علي امل�ساقبة

عليان الربعات
عماد الزواهرة
عمر م�ساقبة

عمر الغويرين

عواد الربي
عودة احلراح�سة
عودة اخلوالدة
فازع ال�سرعة

فا�سل مهيدات
فايز ال�سرحان
قا�سم الفواخرة
قبلن اخلزاعله

ماهر اخلليل
حم�سن طوي�سات

حممد الزيود
حممد امل�ساقبة
حممد اخلوالدة
حممد امل�ساقبة
حممد عبيد اهلل
حممد اخلزاعله

حممد الزيود

حممد اخلليله
حممد مران

حممد ال�سواملة
حممود اخلليله

مداهلل العي�سى
من�سور الزيود

مو�سى الغويري
نواف احلراح�سة

نواف ال�سرعه
هادي العنزي
هاين ال�سواملة
هند الوقفي
و�سيم زيدان

يو�سف الدالبيح

حممد الدعبو�سي رندة الطراونه حممد اخلوالدة علي الق�ساة 
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نادي العاملين

خالد اليربودي
رئي�س النادي

بني  والفنية  والريا�سية  واالجتماعية  والفكرية  الثقافية  العلقات  عري  لتوثيق  1998م،  عام  العاملني  نادي  اأن�سى 

العاملني يف اجلامعة وبني املجتمع املحلي واخلارجي من خلل الن�ساطات التي يقدمها النادي الأع�سائه.

د.عبد البا�سط ال�سرمان 

د. حممود احلليق

ا�سامة العمو�س

عماد الزواهرة

حممد اجلبور

اأع�ساء الهيئة االإدارية
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الجمعية التعاونية للعاملين في الجامعة
هي جمعية تعاونية متعددة االأغرا�س تاأ�س�ست �سنة 1996 يديرها اأ�سخا�س منتخبون وفقاً للمبادئ والت�ساريع التعاونية املعمول 
اأن متلك االأم��وال املنقولة وغري املنقولة واأن تعقد  بها يف اململكة االأردنية الها�سمية. ولها �سفة �سخ�سية اعتبارية ويحق لها 
املقاوالت والعقود واالتفاقيات واأن تكون خ�سماً يف الدعاوى التي تقيمها اأو تقام عليها واأن تقوم بجميع االأمور لتحقيق غاياتها 

وفقاً للنظام الداخلي وتهدف اجلمعية اإلى حتقيق االأهداف التالية:
تنمية روح التعاون بني اأع�سائها ومن يتعاملون معهم واالعتماد على العمل التعاوين يف حياتهم لتح�سني اأحوالهم االقت�سادية 	•

واالجتماعية والثقافية.
تقدمي اخلدمات جلميع العاملني من خلل تزويدهم بجميع احلاجات املنزلية وامل�ستلزمات املتعددة من مواد غذائية ولوازم 	•

ا�ستهلكية باأ�سعار معقولة بالتق�سيط.
تقدمي خطوط خلوية وا�شرتاكات انرتنت ملن يرغب من موظفي اجلامعة.	•
زيادة راأ�س مال اجلمعية الإقامة م�ساريع تنموية تعود بالنفع على االأع�ساء وامل�ساهمة يف اأية م�ساريع ناجحة.	•
ن�سر احلركة التعاونية والتعاون مع اجلمعيات التعاونية االأخرى بكافة الو�سائل العملية يف جميع امل�ستويات.	•
ت�سجيع الطلبة على التعليم من خلل تقدمي م�ساعدات مالية عن طريق �سندوق التعليم.	•
يتاألف راأ�س مال اجلمعية من عدد غري حمدود من االأ�سهم قيمة كل �سهم دينار اأردين واحد يكتتب كل ع�سو مبا ال يقل عن 	•

)1000 �سهم( يف راأ�س مال اجلمعية بالت�ساوي تدفع كاملة عند االكتتاب وقد بلغ راأ�س مال اجلمعية حتى نهاية عام 2012 
)250( األف دينار.

ي�سرف على اإدارة �سوؤون اجلمعية جلنة مكونة من خم�سة اأع�ساء يتم انتخابهم بطريقة االقرتاع ال�سري ليبقوا يف منا�سبهم 	•
ملدة �سنتني.

االأخ��رى 	• وامل�ستلزمات  وامل�سروبات  الغذائية  امل��واد  معظم  على  يحتوي  اجلامعي  احل��رم  داخ��ل  جتارياً  �سوقاً  اجلمعية  اأن�ساأت 
خلدمة جميع العاملني يف اجلامعة، اإ�سافة اإلى خدمة الطلبة ويعمل يف هذا ال�سوق �سبعة من العاملني.

 جلنة االإدارة

 جلنة العاملني

حممود غرايبه
هاين دراو�سه
عمر احلتامله
 با�سم ح�سني
ختام اأبو هنيه

عبد اللطيف اأبو هنية
اأجمد فار�س

را�سد حجازي
حممد العمري
ح�سام الكرزون

حمزه الن�سا�سرة 
حذيفه الطراونه
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مكتب المستشار الثقافي

حممد ح�سن اخلوالدة
مدير املكتب الثقايف

يقوم مكتب امل�ست�سار الثقايف يف اجلامعة الها�سمية مبتابعة اأو�ساع الطلبة االأردنيني الذين يدر�سون على نفقة وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي من حيث:

ال��وزارة التخاذ 	• امل�سوؤولني يف  مع  ومتابعتها  ،وااللتزام  الدرا�سة  ،تاأجيل  التخ�س�س  اجلامعة،تغيري  املالية مع  االأم��ور   -
القرار املنا�سب ب�ساأنها ومتابعة نتائج الطلبة املبعوثني ف�سليا.

- اإمتام معاملت الطلبة الوافدين من الدول العربية ال�سقيقة واالأجنبية ال�سديقة الدار�سني على نفقة الوزارة تنفيذا 	•
للتفاقيات والربامج التنفيذية املربمة بني احلكومة االأردنية وحكومات هذه الدول من اأمور مالية ودرا�سية ومتابعة 

ت�سجيلهم يف اجلامعة.
التمري�س 	• الثاين للتنمية و�سركة زين ومنح دعم  امللك عبدا هلل  املبعوثني على ح�ساب �سندوق  اأمور الطلبة  - متابعة 

والديوان امللكي العامر ومدار�س جيوب الفقر.
الر�سمية 	• االأردنية  واملعاهد  اجلامعات  خريجي  بالطلبة  اخلا�سة  العلمية  والوثائق  ال�سهادات  بت�سديق  املكتب  يقوم   -

واخلا�سة واخلريجني من الدول العربية واالأجنبية.
- كما يعترب املكتب الثقايف حلقة و�سل بني ال��وزارة واجلامعة الها�سميه ملتابعة االأمور امل�ستعجلة اخلا�سة بالوزارة مع 	•

امل�سوؤولني يف اجلامعة ،ويعمل يف مكتب امل�ست�سار الثقايف جمموعة من املوظفني املوؤهلني واملدربني للقيام باملهام املذكورة 
اأعله ت�سهيل على الطلبة وخدمة للجامعة التي يعملون يف حرمها اجلامعي.
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حممد كامل اخلوالدة 
ب�سام العمو�س

خوله اأبو عطيه

مكتب المستشار الثقافي
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شعبة العلوم العسكرية

العقيد الركن حممد �سامل اخل�سري
رئي�س ال�سعبة 

العاملون يف ال�سعبة 

ال�شباط العاملون يف ال�شعبة

بدء تدري�س مادة العلوم الع�سكرية يف اجلامعة الها�سمية يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 1996/1995، وقد �ُسكلت 
وتتولى  االأردنية،  اجلامعة  يف  اجلامعي  التعليم  بدائرة  ترتبط   1998/9/1 بتاريخ  ر�سمياً  اجلامعة  يف  الع�سكرية  العلوم  �سعبة 

ال�سعبة تدري�س مادة العلوم الع�سكرية يف اجلامعة الها�سمية .
والهدف من تدري�س مادة العلوم الع�سكرية تزويد الطلب يف اجلامعة بالثقافة الع�سكرية وبيان قدرات القوات امل�سلحة للدفاع 
عن الوطن، ودورها يف تنمية املجتمع االأردين باالإ�سافة اإلى تعريف الطلب مبراحل بناء اململكة االأردنية الها�سمية، ومفهوم 
االأمن الوطني االأردين، ومفهوم الوالء واالنتماء، وتعريف الطلب بدور االأجهزة االأمنية املختلفة وم�ساهمتها يف حفظ االأمن 

واال�ستقرار وكذلك تعريف الطلب بالتاريخ الع�سكري للقوات امل�سلحة االأردنية من خلل املحا�سرات والزيارات امليدانية .

ال������وك������ي������ل/1 غ����دي�������������������ر ال�������س�������������������وره
ال�����رق�����ي�����ب/1 م���ن���ي���������������رة ال���ه���زامي�����������ة
ال������رق������ي������ب/1 ����س�������������������ح���ر ال���زع���ب���������������ي
ال��������رق��������ي��������ب ن�����������������������ور ال����زب����������������������������������ن
اجل����������ن����������دي/2 دي������������������������ن����ا ال����زب������������������������ن

امل�������دن�������ي�������ة ل�����ي�����ل�����ى ع���ل���ي���م�����������������������������������ات
امل�����دن�����ي�����ة م����ي���������س���������ون ال���دالب���ي���������������������������ح
امل������دن������ي������ة ������س�����ف�����ا ف���ري���ح�����������������������������������ات
امل������دن������ي������ة ه����ب��������������ه ال����ب����ط����������������������������������و�����س
امل�����دن�����ي�����ة م���ي�������س�������������������اء ال�������س���ومي�����������ي

امل�����دن�����ي�����ة ف����اط����م��������������ة ال�������س���ومي�����������������������ي
امل��������دن��������ي��������ة م�������ي�������لن�������ا ال�������رف�������اع�������ي
ا�������س������م��������������������اء ال���������س����رف�������������������������������������������������ات
رج���������������������������������������ب ال�����������س�����ب�����ي�����ح�����������������������������������ي

ال�����ع�����ق�����ي�����د ال��������رك��������ن جن����������اح احل���������س����ي����ن����ات
امل��ت��ق��اع��د حم��م��ود اخل��وال��دة ال��رك��ن  العميد 
عي�سى ب��ن��ي  اأح��م��د  امل��ت��ق��اع��د  ال��رك��ن  العميد 

ال��ع��ق��ي��د ال���رك���ن امل��ت��ق��اع��د اأم�����ني ���س��دي��ف��ات
ال���ع���ق���ي���د امل����ت����ق����اع����د حم���م�����������د ال�����س��خ��ن��������ي

ال�����ن�����ق�����ي�����ب رون�����������������زا ال���������س����راح����ي����������������������������������ن
امل�������������������������لزم/1 ������س�����ام�����������������������ي اخل������ال��������������������دي



526

مكتب المكرمة الملكية السامية 

الرائد رائد حممد امل�سري
مدير املكتب 

تقديراً من القيادة الها�سمية امل�ستمر للقوات امل�سلحة االأردنية ملا درجت عليه من حتمل االأعباء امللقاة على عاتق 
ال�سامية بتخ�سي�س 20% من  امللكية  االإرادة  ملا يبذلونه من عطاء متميز فقد �سدرت  لهم  العاملني بها وتكرمياً 
قائدهم  الوطن من  الأبناء  زالت خري هدية  وما  املكرمة  وكانت هذه  االأردنية،  املجتمع  وكليات  اجلامعات  مقاعد 
جللة امللك املعظم وذلك اإدراكاً منه ملا للعلم من قيمة واأهمية بالغة يف �سقل الفرد االأردين ليكون واعياً مدركاً 
ال�سامي فقد �سدر نظام  الهدف  لهذا  اإجنازاته وحتقيق طموحاته وحتقيقاً  الوطن ورفع  تراب  على �سون  اأميناً 
خا�س للدرا�سة على ح�ساب املكرمة امللكية ال�سامية ون�سر باجلريدة الر�سمية بتاريخ 1980/10/8 وبداأت الدرا�سة 

الفعلية اعتباراً من العام الدرا�سي 1981/1980 .
توجد يف جميع اجلامعات اركانية بعثات ع�سكرية ومن بينها اجلامعة الها�سمية هذا ال�سرح العلمي ال�سامخ، حيث 
ي�سند لهم واجب متابعة جميع االأمور االأكادميية واملالية وال�سلوكية املتعلقة باملبعوثني على نفقة القوات امل�سلحة 
االأردنية “ املكرمة امللكية ال�سامية “ داخل اجلامعة، حيث تويل القيادة العامة للقوات امل�سلحة االأردنية اهتمامها 
اإتاحة  ه��وؤالء من خلل  بتكرمي  املدين  والدفاع  العامة  واملخابرات  العام  االأم��ن  وكذلك  منت�سبيها  لكافة  امل�ستمر 
اأبناءهم وبناتهم يف اجلامعات االأردنية الر�سمية حيث بلغ عدد الطلبة املوجودين على  الفر�س املنا�سبة لتدري�س 

مقاعد الدرا�سة يف اجلامعة الها�سمية لغاية الف�سل الدرا�سي االأول 2014/2013 )6243( طالبة وطالب .

نقيب حممود ملكاوي 
ملزم اول / موفق عوده امل�ساقبه

دنيا �سريف احلايك 
نور�س علي اخلليلة

اديل �سليمان اخلزاعلة
 زكريا فلح اخلوالده

العاملون يف املكتب
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مكتب خدمة العلم

الرائد حممد الربابعة
م�س�ؤول املكتب

العاملون يف املكتب

اأن�سئ مكتب خدمة العلم / الزرقاء يف اجلامعة منذ بدء التدري�س فيها يف العام الدرا�سي 96/95 لتحقيق االأهداف التالية :

• �سمولية تطبيق قانون خدمة العلم على الطلب يف اجلامعات وكليات املجتمع �سمن حمافظة الزرقاء .	

• ت�سهيل اإجراءات ال�سري مبعاملة الطلب وهم على مقاعد الدرا�سة من  حيث تطبيق قانون خدمة العلم .	

• مع 	 التعامل  وكيفية  العلم  خدمة  قانون  تطبيق  اإج���راءات  لتو�سيح  ر�سمية  وكتب  بن�سرات  اجلامعة  م�سجلي  تزويد 

الطلب املطلوبني خلدمة العلم وكذلك تزويد هوؤالء الطلب بن�سرات عن التوعية الوطنية .

• التن�سيق مع ال�سعب واملكاتب الإدامة القيود االأ�سا�سية لديهم مبا يخ�س الطلبة الذين يدر�سون يف اجلامعات والكليات 	

املتواجدة يف حمافظة الزرقاء . 

الرقيب ر�سا الهزاميةالوكيل عل العدوانالوكيل غدير البياي�سةالوكيل رانيا عليمات

الرقيب/ جناح الهزامية

مدين / مها املجايلمدين / متارا الزبنمدين / مرام الزيودمدين / قي�س ابو كرك

مدين/ربى البكري
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العاملون يف املكتب

ي�سرى احلراح�سة م�سطفى ح�سني

مكتب ديوان المحاسبة

�سمني دحابرة
مراقب دي�ان املحا�سبة

املتعلقة  احل�سابات  وتدقيق   ، لرقابته  اخلا�سعة  واالأق�سام  والدوائر  املوؤ�س�سات  على  واالإداري  املايل  التدقيق  املكتب  يجري 

باالأمانات وال�سلف والقرو�س والت�سويات ، وي�سارك يف جلان العطاءات واملزادات وجلان االإ�ستلم واالإتلف ، ويقدم امل�سورة 

اللزمة ويوجه املوؤ�س�سات اخلا�سعة لرقابته للإلتزام باالأنظمة والقوانني ال�سادرة عن تلك اجلهات للحفاظ على املال العام 

وامل�سلحة العامة .
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فرع البنك العربي

اأحمد اأبو الهيجاء 
مدير الفرع

 با�سر البنك العربي يف تقدمي خدماته امل�سرفية عام 1997م.
  ويقوم البنك بتقدمي اخلدمات امل�سرفية التالية:

فتح احل�شابات بالعمالت املحلّية واالأجنبية.	•
اإ�شدار احلواالت بالعملة املحلّية واالأجنبية.	•
منح القرو�س والت�سهيلت االئتمانية ) �سخ�سية، وعقارية، ومتويل ال�سيارات(.	•
اإ�سدار بطاقة ال�سراف االآيل وخدمات ال�سحب على اأجهزة ال�سراف االآيل، بطاقات فيزا الدولية، وبطاقة فيزا البنك 	•

العربي وامللكية االأردنية.
•	.)SMS البنك الناطق وخدمة االنرتنت )ا�ستف�سار، وحتويل مايل، وخدمة الر�سائل الق�سرية
�سناديق اال�ستثمار بالعملت االأجنبية .	•
مت اإ�سافة ال�سراف االآيل ملكتب اجلامعة.	•
دفع الر�سوم الف�سلية لطلب اجلامعة عن طريق البنك.	•
دفع جرايات طلب املاج�ستري عن طريق البنك.	•
دفع االأجور الت�سغيلية لطلبة اجلامعة عن طريق البنك.	•

املوظفون

مرينا النمريهنادي عبدالفتاح�سادي عبداحلق
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مكتب البريد

نبيلة حمادين
مدير املكتب

يقوم مكتب بريد اجلامعة بتقدمي اخلدمات التالية:

	•ا�ستقبال الر�سائل العادية وامل�سجلة واملطبوعات والرزم ال�سغرية .

	•ا�ستقبال احلواالت املالية الواردة الداخلية واخلارجية.

	•ا�سرتاك يف �سناديق الربيد.

	•ا�ستقبال الفاك�س ال�سادر والوارد.

	•قب�س فواتري الهاتف والكهرباء واملاء.

	•ا�ستقبال الربقيات ال�سادرة والواردة.

	•فتح ح�سابات توفري الربيد )ايداع و�سحب(.

	•ا�ستقبال الربيد ال�سريع واإر�سال الربيد ال�سريع املمتاز.

	•ا�ستقبال طلبات ديوان اخلدمة املدنية .

	•ا�ستقبال طلبات االلتحاق باجلامعات االأردنية .
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