
املغفور له ال�سريف احل�سني بن علي

املغفور له جاللة امللك احل�سني بن طالل

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

جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني



إن املواطن األردني كان ىلع الدوام وىلع امتداد مسيرتنا التنموية 

الرائدة الحلقة األهم يف عملية التحديث والتنمية، والعنصر الرئيس 

أهم  أحد  سيبقى  معرفيًا  وتمكينه  والتقدم،  التغيير  معادلة  يف 

متطلبات تحقيق رؤيتنا ألردن املستقبل.

والعملية التعليمية كانت وستبقى من أهم مصادر التكوين املعريف 

لألردنيين، وعاماًل أساسيًا يف زيادة اإلنتاجية.

واملساعي  الجهود  تكثيف  تتطلب  للتعليم  اإلستراتيجية  ورؤيتنا 

برامج  تنفيذ  ضرورة  نؤكد  الصدد  هذا  ويف  الفريق،  بروح  والعمل 

نوعية  وتحسين  للطلبة،  الفكرية  والبنية  التعليم  لتطوير  جديدة 

مخرجات التعليم.

عبداهلل الثاني ابن الحسين

كتاب التكليف السامي
25 تشرين ثاني 2007



حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم





حضرة صاحب السمو امللكي
األمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم

ولي العهد
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نشيد الجامعة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ومنارة علم واإ�سعاع فكري خدمة لأبناء الوطن.

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

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

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

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

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

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

حفظه اهلل ورعاه يف غٍد اأف�سل.

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

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

�سعادة الدكتورة �سلوى البدور

معايل ال�سيد �سامل اخلزاعلة

�سعادة الأ�ستاذ الدكتورة هالة اخليمي

معايل الدكتور جملي حميالن

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور حممد علوان
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مجلس األمناء

�سعادة الدكتور با�سم �سعيد

�سعادة ال�سيد م�سيل ال�سايغ

�سعادة ال�سيد حيدر العمايرة

�سعادة ال�سيد �سمري مذيب حداد�سعادة الدكتور هاين العابد

عطوفة اأ.د كمال الدين بني هاين



14

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

الأ�ستاذ الدكتور ر�ساد بدران
عميد كلية العلوم

مجلس الجامعة

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

الأ�ستاذ الدكتور علي الكرمي
نائب رئي�س اجلامعة 

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

الأ�ستاذ الدكتور مروان عبيدات
نائب رئي�س اجلامعة 

الأ�ستاذ الدكتورة جمد مريان
نائب رئي�س اجلامعة 
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مجلس الجامعة

الأ�ستاذ الدكتور حممد امل�ساعلة
ق.اأ عميد كلية الدرا�شات العليا

الأ�ستاذ الدكتور فايز اأحمد
عميد كلية

املوارد الطبيعية والبيئة

الدكتور حممود اأبو غو�س
ق.اأ عميد كلية

العلوم الطبية امل�شاندة

الأ�ستاذ الدكتورة جهاد عالء الدين
عميد كلية العلوم الرتبوية

الأ�ستاذ الدكتور زياد الطحاينة
عميد كلية

الرتبية البدنية وعلوم الريا�شة

الأ�ستاذ الدكتورة منار العتوم
عميد البحث العلمي

الدكتورة خلود العمور�س 
ق.اأ عميد كلية الآداب

الأ�ستاذ الدكتور نزار احلموري 
عميد كلية الأمري احل�شن بن 

طلل للأرا�شي اجلافة

الدكتور فرا�س هناندة
ق.اأ عميد كلية الأمري احل�شني بن 

عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات
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مجلس الجامعة

 الدكتورة �سكينه الزيود
ق.اأ عميد عمادة التطوير 

الأكادميي والتوا�شل الدويل

الدكتورة حنان املدلل
ق.اأ عميد كلية التمري�س

الدكتور عوين اطرادات
ق.اأ عميد كلية الهند�شة

الدكتورة اأمية احل�سن
ق.اأ عميد كلية

امللكة رانيا للطفولة

الأ�ستاذ الدكتورة اميان الكيالين
ممثل كلية الآداب

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

الدكتور فادي بلعاوي
ق.اأ عميد كلية

امللكة رانيا لل�شياحة والرتاث

الدكتورة �سجى حامد
ق.اأ عميد كلية العلوم ال�شيدلنية

الدكتور عبدالغفور الزوارهرة
ق.اأ عميد كلية

القت�شاد والعلوم الإدارية
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الأ�ستاذ الدكتور يزيد ال�سورطي
ممثل كلية العلوم الرتبوية

مجلس الجامعة

الدكتورة لينا مريان
ممثل كلية التمري�س

الدكتور �سامل جنمه
ممثل كلية الهند�شة

الدكتور هاين بني �سالمة
ممثل كلية الأمري احل�شني بن

 عبد هلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات

الدكتور نبيل الها�سمي
ممثل كلية العلوم ال�شيدلنية

الدكتور معني عودات
ممثل كلية

الرتبية البدنية وعلوم الريا�شة

الدكتور عالء افتيحه
ممثل كلية العلوم

الدكتور مالك بدر
ممثل كلية

امللكة رانيا لل�شياحة والرتاث

الدكتور قاهر القا�سي
ممثل كلية

املوارد الطبيعية والبيئة



18

مجلس الجامعة

الأ�ستاذ الدكتور اأحمد اخل�ساونة
مدير مركز تكنولوجيا املعلومات 
والت�شالت والتعليم اللكرتوين

الدكتورة �سلمى الربيزات
ممثل كلية الطب الب�شري

املهند�س �سامي العزام
ممثل املجتمع املحلي

الدكتور نواف الزيود
ممثل كلية امللكة رانيا للطفولة

الدكتور زيد م�سحي من�سور
ممثل كلية العلوم الطبية امل�شاندة

ال�سيد زهري الناطور
مدير وحدة ال�شوؤون املالية

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

الدكتور طالب عودة
ممثل كلية الأمري احل�شن

بن طلل للأرا�شي اجلافة

الدكتور اأ�سامة القلعاوي
ممثل كلية

القت�شاد والعلوم الإدارية



19

املهند�س جميل امل�ساقبة
ممثل املجتمع املحلي

مجلس الجامعة

الطالبة مرح حطاب
اأحد خريجي اجلامعة

الطالبة جلني ال�سافعي
ممثل عن الطلبة
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اأيها القراء الكرام،
بناتي اخلريجات اأبنائي اخلريجون،

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

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

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

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

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

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



22

رئاسة الجامعة

الأ�ستاذ الدكتور مروان عبيدات
نائب رئي�س اجلامعة

الأ�ستاذ الدكتور �ساهر ربابعه
نائب رئي�س اجلامعة

الأ�ستاذ الدكتور علي الكرمي
نائب رئي�س اجلامعة

الأ�ستاذ الدكتورة جمد مريان
نائب رئي�س اجلامعة
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مجلس العمداء

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

الأ�ستاذ الدكتور علي الكرمي
نائب رئي�س اجلامعة

الأ�ستاذ الدكتورة جمد مريان
عميدالبحث العلمي

الأ�ستاذ الدكتور مروان عبيدات
نائب رئي�س اجلامعة

الأ�ستاذ الدكتور ر�ساد بدران
عميدكلية العلوم

الأ�ستاذ الدكتور �ساهر ربابعة
نائب رئي�س اجلامعةوالإدارية

الأ�ستاذ الدكتورة منار العتوم
عميد البحث العلمي
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مجلس العمداء

الأ�ستاذ الدكتور حممد امل�ساعلة
ق.اأ عميد كلية الدرا�شات العليا

الأ�ستاذ الدكتور فايز اأحمد
عميد كلية

املوارد الطبيعية والبيئة

الدكتور حممود اأبو غو�س
ق.اأ عميد كلية

العلوم الطبية امل�شاندة

الأ�ستاذ الدكتورة جهاد عالء الدين
عميد كلية العلوم الرتبوية

الأ�ستاذ الدكتور زياد الطحاينة
عميد كلية

الرتبية البدنية وعلوم الريا�شة

الدكتورة خلود العمور�س 
ق.اأ عميد كلية الآداب

الأ�ستاذ الدكتور نزار احلموري 
عميد كلية الأمري احل�شن بن 

طلل للأرا�شي اجلافة

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

الدكتور فرا�س هناندة
ق.اأ عميد كلية الأمري احل�شني بن 

عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات



25

مجلس العمداء

 الدكتورة �سكينه الزيود
ق.اأ عميد عمادة التطوير 

الأكادميي والتوا�شل الدويل

الدكتورة حنان املدلل
ق.اأ عميد كلية التمري�س

الدكتور عوين اطرادات
ق.اأ عميد كلية الهند�شة

الدكتورة اأمية احل�سن
ق.اأ عميد كلية

امللكة رانيا للطفولة

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

الدكتور فادي بلعاوي
ق.اأ عميد كلية

امللكة رانيا لل�شياحة والرتاث

الدكتورة �سجى حامد
ق.اأ عميد كلية العلوم ال�شيدلنية

الدكتور عبدالغفور الزوارهرة
ق.اأ عميد كلية

القت�شاد والعلوم الإدارية
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النشأة والتأسيس:
وبداأ  1991م،  العام  ع�سر من حزيران من  التا�سع  باإن�ساء اجلامعة يف  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت 

التدري�س فيها يف ال�ساد�س ع�سر من اأيلول من العام 1995م. 

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

وال�سورية.

مساحة الجامعة: 
تبلغ م�ساحة اجلامعة: )8519( دومًنا. 

الرؤيـة والرسالة: 
حتقيق الريادة والتميز يف جمالت التعليم اجلامعي، والبحث العلمي، والنهو�س باملجتمع، والإنتاج 
الكوادر  اإعداد  خالل  من  والزدهار،  التقدم  يف  الوطن  ر�سالة  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  واملعريف،  العلمي 

الب�سرية القيادية واملبدعة، وتهيئة بيئة جامعية حمفّزة على الإبداع والبتكار والريادة.

الجامعة الهاشمية
2018 / 2017 - 1996 / 1995
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كليات الجامعة وعماداتها:
ا  تخ�س�سً و)28(  ا،  تخ�س�سً  )52( البكالوريو�س  مرحلة  يف  وُتقدم  وعمادًة،  كليًة   )19( اجلامعة  ت�سم 
العايل،  الدبلوم  برامج  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  واملاج�ستري(  )الدكتوراه،  العليا:  الدرا�سات  مرحلة  يف 

والدبلوم املهني. وهي على النحو التايل:

مكتبة الجامعة:
اإلكرتونية ت�سم  األف مادة مكتبية ورقية، و)440( قاعدة بيانات  تبلغ مقتنيات املكتبة حوايل )300( 
الإذاعي  بالرتدد  املكتبة  اإدارة  نظام  فيها  ويتوافر  املعرفة،  جمالت  خمتلف  ت�سمل  علمية  وثيقة  مليار 

الذاتية. لالإعارة  اإلكرتونًيا  نظاًما  "RFID" ويعد 

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

الطلبة الوافدون: ت�سم اجلامعة حوايل )1200( طالٍب وافٍد من حوايل )30( جن�سّيًة عربيًة واأجنبيًة. 
وتقدم لهم عناية ورعاية، وبخا�سة من خالل �سعبة الطلبة الوافدين.

سكن الطالبات النموذجي الجامعي:
احلماية  له  توفر  اإذ  اجلامعة،  ُمبا�سر من  باإ�سراف  الوافدات  للطالبات  متميًزا  �سكًنا  اجلامعة  توفر 
والأمن اجلامعي، واملوا�سالت، وامل�سرفات اخلبريات. ويقع ال�سكن يف منطقة هادئة وحماذية للجامعة 

يف مدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف مدينة الزرقاء.

خريجو الجامعة:
احلماية  له  توفر  اإذ  اجلامعة،  ُمبا�سر من  باإ�سراف  الوافدات  للطالبات  متميًزا  �سكًنا  اجلامعة  توفر 
والأمن اجلامعي، واملوا�سالت، وامل�سرفات اخلبريات. ويقع ال�سكن يف منطقة هادئة وحماذية للجامعة 

يف مدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف مدينة الزرقاء.

الجامعة في سطور

1. كلية العلوم.

2. كلية الآداب.
3. كلية القت�ساد والعلوم الإدارية.

4. كلية العلوم الرتبوية.
5. كلية الهند�سة.

6. كلية التمري�س.
7. كلية العلوم الطبية امل�ساندة.

8. كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�سة.
9. كلية املوارد الطبيعية والبيئة.

10. كلية امللكة رانيا لل�سياحة والرتاث.

الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  الأمري  كلية   .11
لتكنولوجيا املعلومات.

12. كلية امللكة رانيا للطفولة.
13. كلية الطب الب�سري.

14. كلية العلوم ال�سيدلنية.
15. كلية الأمري احل�سن بن طالل لالأرا�سي اجلافة.

16. كلية الدرا�سات العليا.

17. عمادة البحث العلمي.
18. عمادة �سوؤون الطلبة.

19. عمادة التطوير الأكادميي والتوا�سل الدويل.



28

الجامعة في سطور
الهيئة التدريسية:

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

الهيئة اإلدارية:
يبلغ عدد اأع�ساء الهيئة الإدارية )982( موظفا؛ و"الها�سمية" يف مقدمة اجلامعات الر�سمية يف ن�سبة 

اأكادميي اإىل اإداري، وهي بحدود )اأكادميي واحد مقابل )2ر1( اإداري(.

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

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

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

الأر�س والبيئة بالإ�سافة اإىل اإ�سدار املطبوعات العلمية والثقافية والإعالمية.

الجامعة الرقمية الرائدة :
َرْت اجلامعة خمتربات تكنولوجيا املعلومات متا�سيا مع خطة اجلامعة يف التحّول نحو التعليم- َطوَّ

والتعلم الإلكرتوين )الرقمي(.

المنافسة على مراتب متقدمة ضمن التصنيفات العالمية :
م اجلامعة با�ستمرار يف خمتلف الت�سنيفات العاملية، اإذ َحلَّت العام 2017 بني اأول األف جامعة على   َتَتَقدَّ
نَِّفْت، �سمن  Times Higher Education. كما �سُ العايل  للتعليم  التاميز  العامل يف ت�سنيف  م�ستوى 
اأف�سل )250-300( جامعة عاملية يف جمموعة دول بريك�س والقت�سادات النا�سئة لعام 2017 وفق ت�سنيف 

التاميز Times HE BRICS الذي ي�سمل اجلامعات يف )50( دولة.

الجامعة الرقمية الرائدة :
َرْت اجلامعة خمتربات تكنولوجيا املعلومات متا�سيا مع خطة اجلامعة يف التحّول نحو التعليم- َطوَّ

والتعلم الإلكرتوين )الرقمي(.

المنافسة على مراتب متقدمة ضمن التصنيفات العالمية :
م اجلامعة با�ستمرار يف خمتلف الت�سنيفات العاملية، اإذ َحلَّت العام 2017 بني اأول األف جامعة على  َتَتَقدَّ
نَِّفْت، �سمن  Times Higher Education. كما �سُ العايل  للتعليم  التاميز  العامل يف ت�سنيف  م�ستوى 
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الجامعة في سطور
اأف�سل )250-300( جامعة عاملية يف جمموعة دول بريك�س والقت�سادات النا�سئة لعام 2017 وفق ت�سنيف 

التاميز Times HE BRICS الذي ي�سمل اجلامعات يف )50( دولة.

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

الطالبية، ومقهى القراءة.

مشاريع الجامعة الهاشمية الريادية والكبرى :
والبحثية  التعليمية   Mega Project الكربى  امل�ساريع  من  وا�سعة  جمموعة  اجلامعة  َذْت  َنفَّ
اجلامعة،  ميزانية  من  مليوًنا   )86( منها  اأردين،  دينار  مليون  ال�)100(  تتجاوز  بقيمة  وال�ستثمارية، 

و)14( مليوًنا دينار من املنحة اخلليجية. وهي على النحو التايل:

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

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

البيئية. الدرا�سات  • مركز 
اللغات.  • مركز 

الإعاقة.  حلالت  املجتمعي  التاأهيل  • مركز 
البدين. واجلهد  الأداء  • مركز 

من  ال�سنوية  الكهرباء  فاتورة  �َس  َخفَّ ما  ميغاواط،   )5( بقدرة  ال�سم�سية  الطاقة  م�سروع 
)5ر2( مليون دينار اإىل )�سفر( دينار. 

جُممعات تدري�سية حديثة )مبنى امللك احل�سني الباين، جممع امللك احلارث الرابع، جممع 
مي�سع، مبنى كلية العلوم ال�سيدلنية(.

 اإن�ساء خمترب املهارات ال�سريرية.
 افتتاح خمترب الت�سريح الرقمي التفاعلي Digital Anatomy Lab يف كلية الطب.

 اإن�ساء مبنى دفاع مدين اأخ�سر.
..Structural Systems Lab "البدء باإن�ساء "خمترب لالأنظمة الإن�سائية 

 البدء باإن�ساء )حمطة حتلية مياه(.
 اإن�ساء من�سة اإبداعية طالبية  

 بالتعاون مع �سركة زين الأردن وهي: "من�سة زين لالإبداع".

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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الجامعة في سطور
الإبداعية. وامل�ساريع  البتكار  • مركز 

املتجددة. الطاقة  • مركز 
الإقليمي.  الأبحاث  • مركز 

التوسع في الخدمة النوعية للمجتمع المحلي :
التزمت اجلامعة بالتفاعل مع املجتمع وخدمته وتنميته يف خمتلف املجالت واحلقول، اإذ مت ماأ�س�سة 
عدد من املبادرات الهادفة اإىل خدمة املجتمع مثل مبادرة بنك املالب�س لتوزع على املحتاجني والأطفال يف 
منطقة الها�سمية، ومت حو�سبة عدد من املوؤ�س�سات مثل حمافظة الزرقاء واملديريات اخلدمية يف مدينة 

الزرقاء بالإ�سافة اإىل اجلامعات وموؤ�س�سات املجتمع املحلي واملدين. 
كما َعَقَدت اجلامعة دورات لغة اإجنليزية �سمن املبادرة امللكية للمراكز ال�سبابية لأبناء البادية ال�سمالية 

من منطقة من�سية بني ح�سن غرًبا اإىل لواء الروي�سد �سرًقا. 
كما توفر التدريب والتاأهيل لأبناء املجتمع املحلي، وتقدم الأجهزة العملية واأجهزة احلا�سوب لعدد من 
املدار�س، ولالأطفال الأيتام، وتنظم الأيام الطبية املجانية. كما مت ربط حمتوى واأ�ساليب تدري�س بع�س 

املواد يف اجلامعة بخدمة املجتمع.

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

الأ�ستاذ الدكتور كمال الدين بني هاين خالل احتفال اململكة بعيد ال�ستقالل بتاريخ 2016/5/25.

جائزة اإلمارات الذهبية للطاقة في العام 2017 :
"ربط  فئة  2017 عن  العام  للطاقة" يف  الإمارات  "جائزة  يف  الذهبية  اجلائزة  على  اجلامعة  َح�َسلَت 

م�ساريع الطاقة ال�سم�سية باملباين الكبرية، اأكرث من )500( كيلوواط".

رئيس الجامعة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني :
َدَرت الإرادة امللكية ال�سامية باملوافقة على تعيني الدكتور بني هاين رئي�سا للجامعة من )2012/2/7- �سَ
َدَرت الإرادة امللكية ال�سامية باملوافقة على جتديد تعيينه اعتبارا من  2016/1/8(، الفرتة الأوىل. كما �سَ

)2016/1/9( ملدة اأربع �سنوات.



املغفور له ال�سريف احل�سني بن علي

املغفور له جاللة امللك احل�سني بن طالل

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

جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني



إن املواطن األردني كان ىلع الدوام وىلع امتداد مسيرتنا التنموية 

الرائدة الحلقة األهم يف عملية التحديث والتنمية، والعنصر الرئيس 

أهم  أحد  سيبقى  معرفيًا  وتمكينه  والتقدم،  التغيير  معادلة  يف 

متطلبات تحقيق رؤيتنا ألردن املستقبل.

والعملية التعليمية كانت وستبقى من أهم مصادر التكوين املعريف 

لألردنيين، وعاماًل أساسيًا يف زيادة اإلنتاجية.

واملساعي  الجهود  تكثيف  تتطلب  للتعليم  اإلستراتيجية  ورؤيتنا 

برامج  تنفيذ  ضرورة  نؤكد  الصدد  هذا  ويف  الفريق،  بروح  والعمل 

نوعية  وتحسين  للطلبة،  الفكرية  والبنية  التعليم  لتطوير  جديدة 

مخرجات التعليم.

عبداهلل الثاني ابن الحسين

كتاب التكليف السامي
25 تشرين ثاني 2007



حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم





حضرة صاحب السمو امللكي
األمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم

ولي العهد
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نشيد الجامعة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ومنارة علم واإ�سعاع فكري خدمة لأبناء الوطن.

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

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

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

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

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

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

حفظه اهلل ورعاه يف غٍد اأف�سل.

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

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

�سعادة الدكتورة �سلوى البدور

معايل ال�سيد �سامل اخلزاعلة

�سعادة الأ�ستاذ الدكتورة هالة اخليمي

معايل الدكتور جملي حميالن

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور حممد علوان
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مجلس األمناء

�سعادة الدكتور با�سم �سعيد

�سعادة ال�سيد م�سيل ال�سايغ

�سعادة ال�سيد حيدر العمايرة

�سعادة ال�سيد �سمري مذيب حداد�سعادة الدكتور هاين العابد

عطوفة اأ.د كمال الدين بني هاين
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الأ�ستاذ الدكتور دروي�س بدران
عميد كلية الطب الب�شري

الأ�ستاذ الدكتور ر�ساد بدران
عميد كلية العلوم

مجلس الجامعة

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

الأ�ستاذ الدكتور علي الكرمي
نائب رئي�س اجلامعة 

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

الأ�ستاذ الدكتور مروان عبيدات
نائب رئي�س اجلامعة 

الأ�ستاذ الدكتورة جمد مريان
نائب رئي�س اجلامعة 
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مجلس الجامعة

الأ�ستاذ الدكتور حممد امل�ساعلة
ق.اأ عميد كلية الدرا�شات العليا

الأ�ستاذ الدكتور فايز اأحمد
عميد كلية

املوارد الطبيعية والبيئة

الدكتور حممود اأبو غو�س
ق.اأ عميد كلية

العلوم الطبية امل�شاندة

الأ�ستاذ الدكتورة جهاد عالء الدين
عميد كلية العلوم الرتبوية

الأ�ستاذ الدكتور زياد الطحاينة
عميد كلية

الرتبية البدنية وعلوم الريا�شة

الأ�ستاذ الدكتورة منار العتوم
عميد البحث العلمي

الدكتورة خلود العمور�س 
ق.اأ عميد كلية الآداب

الأ�ستاذ الدكتور نزار احلموري 
عميد كلية الأمري احل�شن بن 

طلل للأرا�شي اجلافة

الدكتور فرا�س هناندة
ق.اأ عميد كلية الأمري احل�شني بن 

عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات
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مجلس الجامعة

 الدكتورة �سكينه الزيود
ق.اأ عميد عمادة التطوير 

الأكادميي والتوا�شل الدويل

الدكتورة حنان املدلل
ق.اأ عميد كلية التمري�س

الدكتور عوين اطرادات
ق.اأ عميد كلية الهند�شة

الدكتورة اأمية احل�سن
ق.اأ عميد كلية

امللكة رانيا للطفولة

الأ�ستاذ الدكتورة اميان الكيالين
ممثل كلية الآداب

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

الدكتور فادي بلعاوي
ق.اأ عميد كلية

امللكة رانيا لل�شياحة والرتاث

الدكتورة �سجى حامد
ق.اأ عميد كلية العلوم ال�شيدلنية

الدكتور عبدالغفور الزوارهرة
ق.اأ عميد كلية

القت�شاد والعلوم الإدارية
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الأ�ستاذ الدكتور يزيد ال�سورطي
ممثل كلية العلوم الرتبوية

مجلس الجامعة

الدكتورة لينا مريان
ممثل كلية التمري�س

الدكتور �سامل جنمه
ممثل كلية الهند�شة

الدكتور هاين بني �سالمة
ممثل كلية الأمري احل�شني بن

 عبد هلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات

الدكتور نبيل الها�سمي
ممثل كلية العلوم ال�شيدلنية

الدكتور معني عودات
ممثل كلية

الرتبية البدنية وعلوم الريا�شة

الدكتور عالء افتيحه
ممثل كلية العلوم

الدكتور مالك بدر
ممثل كلية

امللكة رانيا لل�شياحة والرتاث

الدكتور قاهر القا�سي
ممثل كلية

املوارد الطبيعية والبيئة
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مجلس الجامعة

الأ�ستاذ الدكتور اأحمد اخل�ساونة
مدير مركز تكنولوجيا املعلومات 
والت�شالت والتعليم اللكرتوين

الدكتورة �سلمى الربيزات
ممثل كلية الطب الب�شري

املهند�س �سامي العزام
ممثل املجتمع املحلي

الدكتور نواف الزيود
ممثل كلية امللكة رانيا للطفولة

الدكتور زيد م�سحي من�سور
ممثل كلية العلوم الطبية امل�شاندة

ال�سيد زهري الناطور
مدير وحدة ال�شوؤون املالية

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

الدكتور طالب عودة
ممثل كلية الأمري احل�شن

بن طلل للأرا�شي اجلافة

الدكتور اأ�سامة القلعاوي
ممثل كلية

القت�شاد والعلوم الإدارية
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املهند�س جميل امل�ساقبة
ممثل املجتمع املحلي

مجلس الجامعة

الطالبة مرح حطاب
اأحد خريجي اجلامعة

الطالبة جلني ال�سافعي
ممثل عن الطلبة
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اأيها القراء الكرام،
بناتي اخلريجات اأبنائي اخلريجون،

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

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

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

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

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

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

الأ�ستاذ الدكتور مروان عبيدات
نائب رئي�س اجلامعة

الأ�ستاذ الدكتور �ساهر ربابعه
نائب رئي�س اجلامعة

الأ�ستاذ الدكتور علي الكرمي
نائب رئي�س اجلامعة

الأ�ستاذ الدكتورة جمد مريان
نائب رئي�س اجلامعة
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مجلس العمداء

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

الأ�ستاذ الدكتور علي الكرمي
نائب رئي�س اجلامعة

الأ�ستاذ الدكتورة جمد مريان
عميدالبحث العلمي

الأ�ستاذ الدكتور مروان عبيدات
نائب رئي�س اجلامعة

الأ�ستاذ الدكتور ر�ساد بدران
عميدكلية العلوم

الأ�ستاذ الدكتور �ساهر ربابعة
نائب رئي�س اجلامعةوالإدارية

الأ�ستاذ الدكتورة منار العتوم
عميد البحث العلمي



24

مجلس العمداء

الأ�ستاذ الدكتور حممد امل�ساعلة
ق.اأ عميد كلية الدرا�شات العليا

الأ�ستاذ الدكتور فايز اأحمد
عميد كلية

املوارد الطبيعية والبيئة

الدكتور حممود اأبو غو�س
ق.اأ عميد كلية

العلوم الطبية امل�شاندة

الأ�ستاذ الدكتورة جهاد عالء الدين
عميد كلية العلوم الرتبوية

الأ�ستاذ الدكتور زياد الطحاينة
عميد كلية

الرتبية البدنية وعلوم الريا�شة

الدكتورة خلود العمور�س 
ق.اأ عميد كلية الآداب

الأ�ستاذ الدكتور نزار احلموري 
عميد كلية الأمري احل�شن بن 

طلل للأرا�شي اجلافة

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

الدكتور فرا�س هناندة
ق.اأ عميد كلية الأمري احل�شني بن 

عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات
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مجلس العمداء

 الدكتورة �سكينه الزيود
ق.اأ عميد عمادة التطوير 

الأكادميي والتوا�شل الدويل

الدكتورة حنان املدلل
ق.اأ عميد كلية التمري�س

الدكتور عوين اطرادات
ق.اأ عميد كلية الهند�شة

الدكتورة اأمية احل�سن
ق.اأ عميد كلية

امللكة رانيا للطفولة

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

الدكتور فادي بلعاوي
ق.اأ عميد كلية

امللكة رانيا لل�شياحة والرتاث

الدكتورة �سجى حامد
ق.اأ عميد كلية العلوم ال�شيدلنية

الدكتور عبدالغفور الزوارهرة
ق.اأ عميد كلية

القت�شاد والعلوم الإدارية
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النشأة والتأسيس:
وبداأ  1991م،  العام  ع�سر من حزيران من  التا�سع  باإن�ساء اجلامعة يف  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت 

التدري�س فيها يف ال�ساد�س ع�سر من اأيلول من العام 1995م. 

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

وال�سورية.

مساحة الجامعة: 
تبلغ م�ساحة اجلامعة: )8519( دومًنا. 

الرؤيـة والرسالة: 
حتقيق الريادة والتميز يف جمالت التعليم اجلامعي، والبحث العلمي، والنهو�س باملجتمع، والإنتاج 
الكوادر  اإعداد  خالل  من  والزدهار،  التقدم  يف  الوطن  ر�سالة  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  واملعريف،  العلمي 

الب�سرية القيادية واملبدعة، وتهيئة بيئة جامعية حمفّزة على الإبداع والبتكار والريادة.

الجامعة الهاشمية
2018 / 2017 - 1996 / 1995
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كليات الجامعة وعماداتها:
ا  تخ�س�سً و)28(  ا،  تخ�س�سً  )52( البكالوريو�س  مرحلة  يف  وُتقدم  وعمادًة،  كليًة   )19( اجلامعة  ت�سم 
العايل،  الدبلوم  برامج  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  واملاج�ستري(  )الدكتوراه،  العليا:  الدرا�سات  مرحلة  يف 

والدبلوم املهني. وهي على النحو التايل:

مكتبة الجامعة:
اإلكرتونية ت�سم  األف مادة مكتبية ورقية، و)440( قاعدة بيانات  تبلغ مقتنيات املكتبة حوايل )300( 
الإذاعي  بالرتدد  املكتبة  اإدارة  نظام  فيها  ويتوافر  املعرفة،  جمالت  خمتلف  ت�سمل  علمية  وثيقة  مليار 

الذاتية. لالإعارة  اإلكرتونًيا  نظاًما  "RFID" ويعد 

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

الطلبة الوافدون: ت�سم اجلامعة حوايل )1200( طالٍب وافٍد من حوايل )30( جن�سّيًة عربيًة واأجنبيًة. 
وتقدم لهم عناية ورعاية، وبخا�سة من خالل �سعبة الطلبة الوافدين.

سكن الطالبات النموذجي الجامعي:
احلماية  له  توفر  اإذ  اجلامعة،  ُمبا�سر من  باإ�سراف  الوافدات  للطالبات  متميًزا  �سكًنا  اجلامعة  توفر 
والأمن اجلامعي، واملوا�سالت، وامل�سرفات اخلبريات. ويقع ال�سكن يف منطقة هادئة وحماذية للجامعة 

يف مدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف مدينة الزرقاء.

خريجو الجامعة:
احلماية  له  توفر  اإذ  اجلامعة،  ُمبا�سر من  باإ�سراف  الوافدات  للطالبات  متميًزا  �سكًنا  اجلامعة  توفر 
والأمن اجلامعي، واملوا�سالت، وامل�سرفات اخلبريات. ويقع ال�سكن يف منطقة هادئة وحماذية للجامعة 

يف مدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف مدينة الزرقاء.

الجامعة في سطور

1. كلية العلوم.

2. كلية الآداب.
3. كلية القت�ساد والعلوم الإدارية.

4. كلية العلوم الرتبوية.
5. كلية الهند�سة.

6. كلية التمري�س.
7. كلية العلوم الطبية امل�ساندة.

8. كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�سة.
9. كلية املوارد الطبيعية والبيئة.

10. كلية امللكة رانيا لل�سياحة والرتاث.

الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  الأمري  كلية   .11
لتكنولوجيا املعلومات.

12. كلية امللكة رانيا للطفولة.
13. كلية الطب الب�سري.

14. كلية العلوم ال�سيدلنية.
15. كلية الأمري احل�سن بن طالل لالأرا�سي اجلافة.

16. كلية الدرا�سات العليا.

17. عمادة البحث العلمي.
18. عمادة �سوؤون الطلبة.

19. عمادة التطوير الأكادميي والتوا�سل الدويل.
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الجامعة في سطور
الهيئة التدريسية:

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

الهيئة اإلدارية:
يبلغ عدد اأع�ساء الهيئة الإدارية )982( موظفا؛ و"الها�سمية" يف مقدمة اجلامعات الر�سمية يف ن�سبة 

اأكادميي اإىل اإداري، وهي بحدود )اأكادميي واحد مقابل )2ر1( اإداري(.

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

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

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

الأر�س والبيئة بالإ�سافة اإىل اإ�سدار املطبوعات العلمية والثقافية والإعالمية.

الجامعة الرقمية الرائدة :
َرْت اجلامعة خمتربات تكنولوجيا املعلومات متا�سيا مع خطة اجلامعة يف التحّول نحو التعليم- َطوَّ

والتعلم الإلكرتوين )الرقمي(.

المنافسة على مراتب متقدمة ضمن التصنيفات العالمية :
م اجلامعة با�ستمرار يف خمتلف الت�سنيفات العاملية، اإذ َحلَّت العام 2017 بني اأول األف جامعة على   َتَتَقدَّ
نَِّفْت، �سمن  Times Higher Education. كما �سُ العايل  للتعليم  التاميز  العامل يف ت�سنيف  م�ستوى 
اأف�سل )250-300( جامعة عاملية يف جمموعة دول بريك�س والقت�سادات النا�سئة لعام 2017 وفق ت�سنيف 

التاميز Times HE BRICS الذي ي�سمل اجلامعات يف )50( دولة.

الجامعة الرقمية الرائدة :
َرْت اجلامعة خمتربات تكنولوجيا املعلومات متا�سيا مع خطة اجلامعة يف التحّول نحو التعليم- َطوَّ

والتعلم الإلكرتوين )الرقمي(.

المنافسة على مراتب متقدمة ضمن التصنيفات العالمية :
م اجلامعة با�ستمرار يف خمتلف الت�سنيفات العاملية، اإذ َحلَّت العام 2017 بني اأول األف جامعة على  َتَتَقدَّ
نَِّفْت، �سمن  Times Higher Education. كما �سُ العايل  للتعليم  التاميز  العامل يف ت�سنيف  م�ستوى 
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الجامعة في سطور
اأف�سل )250-300( جامعة عاملية يف جمموعة دول بريك�س والقت�سادات النا�سئة لعام 2017 وفق ت�سنيف 

التاميز Times HE BRICS الذي ي�سمل اجلامعات يف )50( دولة.

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

الطالبية، ومقهى القراءة.

مشاريع الجامعة الهاشمية الريادية والكبرى :
والبحثية  التعليمية   Mega Project الكربى  امل�ساريع  من  وا�سعة  جمموعة  اجلامعة  َذْت  َنفَّ
اجلامعة،  ميزانية  من  مليوًنا   )86( منها  اأردين،  دينار  مليون  ال�)100(  تتجاوز  بقيمة  وال�ستثمارية، 

و)14( مليوًنا دينار من املنحة اخلليجية. وهي على النحو التايل:

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

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

البيئية. الدرا�سات  • مركز 
اللغات.  • مركز 

الإعاقة.  حلالت  املجتمعي  التاأهيل  • مركز 
البدين. واجلهد  الأداء  • مركز 

من  ال�سنوية  الكهرباء  فاتورة  �َس  َخفَّ ما  ميغاواط،   )5( بقدرة  ال�سم�سية  الطاقة  م�سروع 
)5ر2( مليون دينار اإىل )�سفر( دينار. 

جُممعات تدري�سية حديثة )مبنى امللك احل�سني الباين، جممع امللك احلارث الرابع، جممع 
مي�سع، مبنى كلية العلوم ال�سيدلنية(.

 اإن�ساء خمترب املهارات ال�سريرية.
 افتتاح خمترب الت�سريح الرقمي التفاعلي Digital Anatomy Lab يف كلية الطب.

 اإن�ساء مبنى دفاع مدين اأخ�سر.
..Structural Systems Lab "البدء باإن�ساء "خمترب لالأنظمة الإن�سائية 

 البدء باإن�ساء )حمطة حتلية مياه(.
 اإن�ساء من�سة اإبداعية طالبية  

 بالتعاون مع �سركة زين الأردن وهي: "من�سة زين لالإبداع".

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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الجامعة في سطور
الإبداعية. وامل�ساريع  البتكار  • مركز 

املتجددة. الطاقة  • مركز 
الإقليمي.  الأبحاث  • مركز 

التوسع في الخدمة النوعية للمجتمع المحلي :
التزمت اجلامعة بالتفاعل مع املجتمع وخدمته وتنميته يف خمتلف املجالت واحلقول، اإذ مت ماأ�س�سة 
عدد من املبادرات الهادفة اإىل خدمة املجتمع مثل مبادرة بنك املالب�س لتوزع على املحتاجني والأطفال يف 
منطقة الها�سمية، ومت حو�سبة عدد من املوؤ�س�سات مثل حمافظة الزرقاء واملديريات اخلدمية يف مدينة 

الزرقاء بالإ�سافة اإىل اجلامعات وموؤ�س�سات املجتمع املحلي واملدين. 
كما َعَقَدت اجلامعة دورات لغة اإجنليزية �سمن املبادرة امللكية للمراكز ال�سبابية لأبناء البادية ال�سمالية 

من منطقة من�سية بني ح�سن غرًبا اإىل لواء الروي�سد �سرًقا. 
كما توفر التدريب والتاأهيل لأبناء املجتمع املحلي، وتقدم الأجهزة العملية واأجهزة احلا�سوب لعدد من 
املدار�س، ولالأطفال الأيتام، وتنظم الأيام الطبية املجانية. كما مت ربط حمتوى واأ�ساليب تدري�س بع�س 

املواد يف اجلامعة بخدمة املجتمع.

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

الأ�ستاذ الدكتور كمال الدين بني هاين خالل احتفال اململكة بعيد ال�ستقالل بتاريخ 2016/5/25.

جائزة اإلمارات الذهبية للطاقة في العام 2017 :
"ربط  فئة  2017 عن  العام  للطاقة" يف  الإمارات  "جائزة  يف  الذهبية  اجلائزة  على  اجلامعة  َح�َسلَت 

م�ساريع الطاقة ال�سم�سية باملباين الكبرية، اأكرث من )500( كيلوواط".

رئيس الجامعة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني :
َدَرت الإرادة امللكية ال�سامية باملوافقة على تعيني الدكتور بني هاين رئي�سا للجامعة من )2012/2/7- �سَ
َدَرت الإرادة امللكية ال�سامية باملوافقة على جتديد تعيينه اعتبارا من  2016/1/8(، الفرتة الأوىل. كما �سَ

)2016/1/9( ملدة اأربع �سنوات.



كلية
العلوم
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كلية العلوم

الأ�شتاذ الدكتور ر�شاد بدران
عميد الكلية

الدكتور ن�شال طاهات
قائم باأعمال نائب العميد

الدكتور فرا�س بني احمد
م�ساعد العميد
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كلية العلوم

النبذة:
بعد �شدور الإرادة امللكية بتاأ�شي�س اجلامعة الها�شمية عام1991، تزامن العمل يف كلية العلوم مع بدء العمل يف 
اجلامعة عام 1995، حيث كانت ت�شم-بالإ�شافة اإىل الأق�شام العلمية-اأق�شام كلية الآداب وق�شمي اجليولوجيا 
واحلا�شوب. بقيت الكلية حتمل ا�شم كلية العلوم والآداب حتى مطلع عام 2005 اإىل اأن �شدر قرار ف�شل كلية العلوم 
عن كلية الآداب مع بداية العام اجلامعي )2006/2005(. اأ�شبحت كلية العلوم ت�شم الأق�شام العلمية التالية: 
التكنولوجيا  تخ�ش�س  اإن�شاء  مت   )2000/1999( اجلامعي  العام  يف  حياتية.  وعلوم  كيمياء،  فيزياء،  ريا�شيات، 
احليوية ومت �شمه اإىل ق�شم العلوم احلياتية لي�شبح ا�شم الأخري ق�شم العلوم احلياتية والتكنولوجيا احليوية.  
العلوم  كلية  اإىل  امل�شاندة ومت �شمه  الأ�شا�شية  العلوم  ق�شم  اإن�شاء  العام اجلامعي )2011/2010( مت  بداية  مع 

لت�شبح الكلية مكونة من )5( خم�شة اأق�شام اأكادميية.
والكلية ل تدخر جهداً يف تاأمني كافة عوامل حتقيقها من تاأهيل لكفاءات اأع�شاء هيئة التدري�س فيها، وتوفري 
اأحدث التجهيزات العلمية والفنية وطرح برامج علمية متنوعة وفق خطط درا�شية تواكب امل�شتويات العاملية. 
فهاج�شها على الدوام تخريج اأفواج كفوؤة باخت�شا�شات حيوية متنوعة تاأخذ موا�شعها الهامة يف خدمة التنمية 

بكافة �شروبها يف الوطن واخلارج، ويكون عطاوؤها وفق اخلطة ال�شرتاتيجية للجامعة.

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

تعزيز ملكة الف�شول الفكري واللتزام بالتعلم مدى احلياة.
ت�شجيع العمل على ن�شر املعرفة العلمية واإثرائها وتنميتها.

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

العلوم،  يف  فعال  ب�شكل  ت�شهم  التي  الأ�شا�شية  والأب��ح��اث  العملية  التطبيقية  الأب��ح��اث  ت�شجيع 
وت�شجيع امل�شاركة يف املوؤمترات واملنتديات العلمية املحلية والعاملية.

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

ت�شجيع الأن�شطة الالمنهجية التي تعزز �شورة الكلية ومكانتها.

•
•
•
•

•

•

•
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جمل�س الكلية

اأ�شماء م�شريف املختربات

الأ�شتاذ الدكتور ر�شاد بدران
الدكتور ن�شال طاهات
الدكتور مفيد املغربي 

الدكتور لبنى تهنموين 

الدكتور بدر �شالمه
الدكتور رمزي بدارنه

الدكتور م�شطفى اأبو �شاوي�س
الدكتور زياد خطاري

الدكتور عمر ال�شيد
الدكتورة �شبا �شبيالت
الدكتور ماجد �شتيوي

الدكتور فرا�س بني احمد

فاطمة ال�شوباين
با�شم ن�شراهلل
ح�شني غنام

�شويكار الب�شتنجي
الآء اخلطيب

رنا بكر
مي�شون حرزاهلل

خلود فار�س
مريفت النجار
منار ابو جابر
الهام عبداهلل

مرمي ال�شالق
زينب املزايدة

�شريف الرجوب
�شريف خليفات
وهيبة القر�شي

االداريون
جنيب الفقيه
ابت�شام الزيود
بالل �شديفات
عماد العمو�س

مها الغويري
مرمي الزيود

عال ابو حالوة
يحيى ال�شيفي

اأيوب الرواجبة
خالد قاحو�س
عبري اخلطيب
�شامية حماد 

كلية العلوم
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قسم الرياضيات

اأد. و�شفي �شطناوي    
اأ�ستاذ

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

اأ.د. حممد �شر�شك
اأ�ستاذ

اأ.د. عمر حرزاهلل
اأ�ستاذ

د. �شالح العدا�شي  
اأ�ستاذ م�سارك 

كلية العلوم

اأ.د. حلمي كتانة 
اأ�ستاذ

د. اأمري جرب
اأ�ستاذ م�سارك
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كلية العلوم

قسم الرياضيات

د. حممد يا�شني
اأ�ستاذ م�سارك 

د. م�شطفى اأبو �شاوي�س
اأ�ستاذ م�سارك 

د. فادي عواودة 
اأ�ستاذ م�سارك

د. فرا�س بني احمد
اأ�ستاذ م�سارك

د. ن�شال طاهات 
اأ�ستاذ م�سارك

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

د. زياد مقابلة
اأ�ستاذ م�سارك

د. حامد عبيدات          
اأ�ستاذ م�سارك

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

قسم الرياضيات

م. رائد النوتي
مدر�س

م.خالد الزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد

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

د. حممد �شايف
اأ�ستاذ م�سارك

د. عمر ال�شيد
اأ�ستاذ م�سارك 

د.اإبراهيم اأبو فالحة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.�شعود ال�شعدي
اأ�ستاذ م�ساعد

د.حامت مقدادي
اأ�ستاذ م�سارك

د.حممد املومني
اأ�ستاذ م�ساعد

د.تقي الدين �شطناوي
اأ�ستاذ م�ساعد

م. رانيا �شقبوعة
مدر�س م�ساعد

م. الء القدومي
 مدر�س م�ساعد
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م�شطفى احمد  عبدالرحيم  ابراهيم 
اري������������ج ول������ي������د ح���������ش����ني اخل����ط����ي����ب
ا�����ش����م����اء حم���م���د حم����م����ود ع���ب���د اهلل
ا�����ش����ي����ل خ����ل����ي����ل حم����م����د احل�������ش���ب���ان
احل�������اوى م�������ش���ط���ف���ى  حم����م����ود  الء 
اي��ن��ا���س ع��ث��م��ان اب��راه��ي��م اب���و جري�س
ب�����ت�����ول ط��������الل حم����م����د ال�����دم�����ريي
ب���ث���ي���ن���ه ع��������وده حم����م����ود ال���ف���الح���ات
ب���������ش����رى ق����ا�����ش����م م�������ش���ط���ف���ى ذي����ب
ث�����ام�����ر ح����م����د ف����ن����خ����ري ال���������ش����رف����ات
ث���ائ���ر ع��ب��د امل��ع��ط��ي ع�����وده اب����و غنيم
رب��������ا ع������ب������داهلل ع���ط���ي���ه اب����وح���������ش����ون
ال������ع������ودات اح�����م�����د  اهلل  ع����ط����ا  ر������ش�����ا 

ره�����������ام ح���������ش����ن حم�����م�����د اب���������و ك���ب���ري
رب���ي���ع اب������و  م�����ش��ط��ف��ى  اح����م����د  روان 
ت���راب���ه اب������و  ����ش���دق���ي  ع�������ش���ام  روان 
�������ش������امل ج������ه������اد �������ش������امل ب�����ن�����ي ع���ل���ي
���ش��ل��ي��م��ان ����ش���ال���ح م���و����ش���ى ال����ع����ودات
���ش��ن��د���س ع��ب��د اهلل حم��م��د ق��راق��ي�����س
�����ش����ذى ع��������وده ����ش���ل���ي���م���ان ال���غ���وي���ري
������ش�����ف�����ا حم������م������د اح�������م�������د ����ش���ك���ج���ي
ع���������اي���������ده ت�����ي�����������ش�����ري ع������ل������ي اح�����م�����د
عبداهلل منور متعب  "غدير العبديل"
ع���������دي حم�����م�����د خ����ل����ي����ف ال�����ه�����وا������س
ع��������ل��������ي ن���������اج���������ح ج������م������ع������ه ع������ي������ده
غ�������اده ق���ا����ش���م ا����ش���م���اع���ي���ل ال���ن���ع���ام���ي

ل���ي���ث ي���و����ش���ف اب����راه����ي����م ال���ق���دمي���ات
حم����م����د �����ش����الم����ه ع���������واد امل�������ش���اق���ب���ة
حم��م��د ن���ور ح�����ش��ني حم��م��د م��ق��دادى
حم�����م�����ود ح����ك����م����ت حم�����م�����ود ن������داف
حم����م����ود ن���ا����ش���ر م��ف�����ش��ي امل�����ش��اق��ب��ه
م������ع������اذ ي������زي������د �����ش����ل����ي����م����ان ال����ن����م����ر
م���������الك ه���������اين حم������م������ود اب����وع����ي����د
م��ه��ن��د حم��م��د ع��ب��د ال���رح���م���ن ق���دوم
ن����ع����م����ان ع������ب������داهلل ن����ع����م����ان زه��������ران
ل���ب���ده اب�������و  ع����ب����د اهلل حم����م����د  ه����ي����ا 
ه���ي���ا ن�������ش���ال ع���ب���د رب������ه ال���ق���دمي���ات
ه��������ي��������ام ح�����������ش�����ني اح��������م��������د �����ش����ال����ح
ي������زن ع���ب���د ال����ف����ت����اح اح����م����د ق��ن��دي��ل

فرح جمال حممد املغربي

عمار زين الدين زيدان ابوقويدر

فرح حممود عبد الفتاح اخلطيب

�شحى ناجح هوا�س ح�شني

ولء زهري حممد الدويكفرح ريا�س حممود مطلق
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اح��������م��������د ن��������اظ��������م ع������ل������ي ب��������دارن��������ه
اح��������م��������د وج��������ي��������ه حم�������م�������د ج�����اب�����ر
ام������ان حم���م���د ا����ش���ع���د ح�����ش��ني زي���ت���ون
اب���و قطام ال��رح��م��ن ح�شن  ان�����س ع��ب��د 
ب�������ي�������ان ر�������ش������ي������د اح�������م�������د زه������������ران
ح���ن���ني ����ش���ل���ي���م���ان ع���ل���ي احل���وي���ط���ات
ح����ن����ني حم�����م�����ود اح�����م�����د اب�������و ع������واد
خ�����ل�����ود اح�����م�����د م������ب������ارك ال������ربي������زات
دي��ن��ا حم��م��ود حم��م��د خ��ري احل��وام��دة

راي��������������ه اح�������م�������د زي�����������ن ال���������ش����و�����س
ال���ر����ش���اي���ده ����ش���ح���دة  ر����ش���ا ع���ب���د اهلل 
رق��ي��ه ح�����ش��ني ع��ب��د ال�����رزاق امل��ن��ا���ش��ري
ب����ك����ر حم����������م����������ود  زاي�������������������د  روان 
زب������ي������ده خ�����ال�����د حم����م����د امل���ح���ام���ي���د
زي����ن����ه ج���م���ع���ه ا����ش���م���اع���ي���ل ���ش��احل��ي��ه
�������ش������اره �����ش����الم����ه ����ش���ع���ي���د ال������ع������ودات
����ش���ف���اء اح����م����د اب����راه����ي����م احل�������واري
ع�������ال ع������م������اد �����ش����ب����ح����ي ح�����م�����د اهلل

ال�شليحات ع��ب��د اجل��ل��ي��ل  ي��ا���ش��ر  ف��ات��ن 
ف������رح ع���ب���د ال�����ك�����رمي حم���م���د ع���و����س
ف�����������رح ع�������م�������اد حم������م������د اخل����ل����ي����ل����ي
لن�����������ا اح�������م�������د حم������م������د ال����ع����ب���������ش����ي
حم��م��د ا���ش��م��اع��ي��ل ي��و���ش��ف احل��ن��ي��ن��ي
م�����������روان حم����م����د ع����ل����ي ال�������زواه�������ره
م�������ع�������اذ حم�����م�����د ح�����������ش�����ن ال�����دق�����������س
ن������رم������ني ب�����ا������ش�����م ي�����و������ش�����ف �����ش����ع����اده
يا�شمني خالد عبد الروؤوف البات�شاوي�س

تخصص الرياضياتكلية العلوم
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

روند معت�شم ح�شام ابو علي �شالم زياد ابراهيم غنامتهاين حمدان علي الزغول
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مي�س اياد عبد القادر ادري�س�شابرين عماد حممد احل�شا�شنه مرام حممد حممود الفيومي

حنني علي يون�س ع�شايره دينا حممد �شحاده ابو دام�ساأ�شماء حممود عطيه ابو �شعيليك

هناء ابراهيم احمد جوابره

اح�����م�����د ب���������ش����ام اح�����م�����د ب����ن����ي اح���م���د
اح�����م�����د ع����ل����ي ح������م������دان امل���ن���اع�������ش���ه
ا�����ش����راء خ�����ش��ر حم���م���د اب�����و ال��ر���ش��ت��ه
اف������ن������ان �����ش����ال����ح حم�����م�����ود ����ش���م���ري���ن
ان�������ش���اف ه�������ش���ام ����ش���وك���ت اب�����و ع��د���س
اي����������ه ح�����������ش�����ني حم�����م�����د ال����ع���������ش����ويف
بثينه �شياء الدين عبدالقادر ابوعري�س
احل��ج��اج ال���ك���رمي  ع��ب��د  ���ش��ل��ي��م  ت�شنيم 
تغريد حممد خالد احلماد بني �شخر
مت����������ارا ي����ا�����ش����ر �����ش����ال����ح اجل����راب����ع����ه
اخلطيب ع��ب��داجل��واد  حممد  حذيفة 
ح����ن����ني ي����و�����ش����ف حم�����م�����ود �����ش����ح����اده
دع����������اء اح�����م�����د ا�����ش����م����اع����ي����ل ا����ش���ع���د
امل���������ش����رى ع����ي���������ش����ى  ج������م������ال  رزان 
رن���������د ع������������ارف �����ش����ب����ح����ي ال���������ش����اع����ر
ره�����������������ام رائ�����������������د ف���������اي���������ز �������ش������ع������اده

ره����ام ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ل��ي ال�����ش��رح��ان
ج���زر اب�����و  اب����راه����ي����م  ���ش��ل��ي��م��ان  روان 
ال����ع����م����و�����س ������ش�����م�����ري  ع������ل������ي  روؤى 
زي������د ج����م����ال ����ش���ال���ح زي���دال���ك���ي���الين
�����ش����م����ر ع�����ل�����ي حم�����م�����د امل�������������ش������اروه
اب���و �شعيليك اح��م��د  اب��راه��ي��م  ���ش��ف��ا 
ع��ب��اده حم��م��ود اب��راه��ي��م اب���و عجميه
املعنون م�شلم  حم��م��د  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ف���را����س حم��م��د ادع��ي�����س
اجل�����وازن�����ه ����ش���ي���ف اهلل  زي������د  ع���ب���ري 
ع��������م��������اد ف����������������ادي ع��������م��������اد ع�����������ش�����وه
غ��ي��داء خ��ال��د ع��ب��د ال��ك��رمي ال��دب��اي��ب��ه
ف������ار�������س غ�����ال�����ب ������ش�����امل ب����ن����ي ع��ل��ي
ف������������واز اح������م������د ن������������زال ال������ف������ري������وان
مل��������ي��������اء ع��������م��������اد زك�������������ي ال����ع����ف���������ش����ة
م������ال������ك �����ش����ق����ر ح���������ش����ن����ي �����ش����اه����ني
جم����دول����ني ن�������ش���ال ع����و�����س ����ش���م���اره

حم�����م�����د ج������ربي������ل اح������م������د امل�������ش���ن���ي
حم����م����د ع����ي����د ع����������وده اب��������و غ���ل���ي���ون
حم��م��ود ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ل��ي دروي�����س
ت����ي����م ح�������������ش������ن  اهلل  ع�������ط�������ا  م�������������رح 
م������رمي �����ش����امل ه����ومي����ل احل���وي���ط���ات
م����������ع����������اذ ع�������ط�������ي�������ه حم��������م��������د ع����ل����ي
م���ع���ت���ز ب�������اهلل حم����م����د ع����م����ر امل�������ش���اد
م���وؤم���ن ح��اب�����س ع��ب��د ال��رح��م��ن العيد
جن������ي������ب ف��������را���������س ادي�������������ب ي����ا�����ش����ني
العامرى حممود  ا�شامه  ال��ه��دى  ن��ور 
ن�����ور م��ن�����ش��ور ع���ب���د ال���رح���م���ن م��ف��ل��ح
العوي�شي امل��ج��ي��د  ع��ب��د  ه���اين حم��م��د 
هبه الرحمن ا�شرف حممود العامرى
ه�������دي�������ل ح�����������ش�����ن اح�������م�������د �����ش����ال����ح
وع���د ع��ب��د ال��ع��زي��ز ���ش��رح��ان احلجيج
ي�������زن ع����م����ر ع�����ب�����داهلل اب�������و ه����وي����دي
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ايه ح�شني حممد الع�شويف

دانا حممد عبد املنعم يون�س

فرح ح�شن حامد الزريقات

ازدهار عمار �شبحي كتانه

جمال عبد العزيز عبد احلميد ابو علي

�شهد احمد عبد املنعم ال�شلتوين

حممود علي احمد العمرى

احمد حممد رومي الع�شايره

بنان خالد عبد القادر ابو �شليمه

رانيا �شمري داود الغول

لبنى عدنان علي ابوا�شماعيل

جمال كمال حامت نزال

�شيهانه عامر حممود ملحم

مراد حممد عبد اهلل ابو �شريه
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هبه حممد احمد ح�شنيمرمي وليد خالد �شت ابوها ورود عمر"حممد امني "الربابعةمعاويه عبد العفو اني�س م�شطفى

اح�����م�����د ع����ل����ي ح������م������دان امل���ن���اع�������ش���ه
امل����ع����رع����ر ب����خ����ي����ت  حم�����م�����د  اروى 
�����ش����ب����ح����ه خ�������ل�������ي�������ل  ع��������ل��������ي  الء 
اي�����ل�����ي�����ا م���������ش����ي����ل ن������ق������ول ع����ط����ول����ه
اي�������ه اب�����راه�����ي�����م حم����م����د اب�������و م���ل���وح
ح�������������ش������ان حم������م������د ع������ل������ي �����ش����الم����ه
ح���ن���ني اب���راه���ي���م ����ش���ع���دى اجل���ارح���ي
امل���������ش����رى ع����ي���������ش����ى  ج������م������ال  رزان 
اخل��ط��ي��ب ع���ب���د اهلل  ح�������ش���ني  رن����ي����م 
ج���زر اب�����و  اب����راه����ي����م  ���ش��ل��ي��م��ان  روان 

ع���������ش����ا حم�������م�������د  ي�������و��������ش�������ف  رول 
���ش��ل�����ش��ب��ي��ل جم���اه���د ج���اب���ر ال���ن���اط���ور
��������ش�������وزان خ���ل���ي���ف���ه ع�����و������س اخل����ن����ان
������ش�����ي�����اء اح������م������د ن����ع����ي����م اخل���ط���ي���ب
ع��ب��اده حم��م��ود اب��راه��ي��م اب���و عجميه
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ف���را����س حم��م��د ادع��ي�����س
ع��������م��������اد ف����������������ادي ع��������م��������اد ع�����������ش�����وه
غ�����������اده م������اه������ر حم�����م�����د اب���������و رق����ي����ه
ف������������واز اح������م������د ن������������زال ال������ف������ري������وان
جم���د ع��ب��د امل����وج����ود ����ش���امل امل���ح���ارب

حم�����م�����د اأن��������������ور ع�����ط�����ا اب����������و ����ش���ي���ف
حم��م��د ���ش��ل��ي��م��ان حم���م���ود ال��دلب��ي��ح
حم��������م��������د ع��������م��������ر حم��������م��������د �����ش����ن����د
م�������ش���ع���ب ط��������ارق ع���م���ر ال�������ش���وط���ري
م��ل��ك ع��ب��د اهلل حم��م��د ع��ب��د امل��ج��ي��د
جن������ي������ب ف��������را���������س ادي�������������ب ي����ا�����ش����ني
ن����������������ور ع����������زي����������ز حم��������م��������د خ����ل����ي����ل
ه�����ب�����ه ن�����ا������ش�����ر ح���������ش����ني ال�����ول�����وي�����ل
خ����ل����ي����ل داود  حم�������م�������د  ه���������دي���������ل 
ال���ع���ي�������ش���ات ه���������الل  ي�����و������ش�����ف  ولء 
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كلية العلوم

قسم الفيزياء

اأ.د. جمال اجلندي
اأ�ستاذ

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

اأ.د. وائل �شالح
اأ�ستاذ

اأ.د. ر�شاد بدران
اأ�ستاذ

د.فرا�س عفانة
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د.حممد ال�شغري
اأ�ستاذ

د.عبد اخلالق ال�شمادي
اأ�ستاذ م�سارك

د.�شرحبيل اليون�س
اأ�ستاذ م�سارك

د.�شفية حما�شا
اأ�ستاذ م�سارك
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قسم الفيزياء

د.طارق العبد اهلل
اأ�ستاذ م�سارك

د.معاذ �شطناوي
اأ�ستاذ م�سارك

د.فرا�س الدويري
اأ�ستاذ م�سارك

د. زياد خطاري
اأ�ستاذ م�سارك

د. �شالح العمري
اأ�ستاذ م�سارك

د.قا�شم الزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نبيل الأقط�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �شفيان النمرات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عادل �شاهني
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

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

ال�شيد اياد الهقي�س
مدر�س م�ساعد

 م. منار العبيد
مدر�س م�ساعد

ال�شيد اأن�س الرياحي
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

د.اأكرم العقيلي
اأ�ستاذ م�سارك

د. غ�شان النعوا�شي
اأ�ستاذ م�سارك
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لينا �شايل حممد حامد�شلطان فاهد كامل النمر ليث عماد عي�شى م�شعود

اي����ف����ان ����ش���ح���اده ����ش���ال���ح اب�����و ���ش��وي��ل��م
اي����ن����ا�����س حم����م����د ������ش�����امل اب�������و ���ش��ع��د
ب���ا����ش���ل ن���ا����ش���ر حم���م���د ال�������ش���راي���ره
الدين زي��ن  اب��و  ح�شن  اهلل  عبد  ب�شار 
ح�����م�����زة حم����م����د خ�����ال�����د ال����ب���������ش����ارات
ح�����ن�����ني م����ف����ل����ح ع�����ل�����ي ال�����ه�����واو������ش�����ه
ران�������ي�������ه زي������������اد حم�����م�����د اب���������و زاي�������د
ران����ي����ه ع���ب���د ال���������رزاق حم���م���ود جن���ار

م������رار اب��������و  حم����م����د  ي����و�����ش����ف  رزان 
رن�����������������دة ل������ط������ف������ي اح���������م���������د ف�������الح
اب��و جامو�س ال��ك��رمي  اك���رم عبد  روان 
زي���������������د حم��������م��������د جن��������ي��������ب حم����م����د
���������ش��������روق ي�����ا������ش�����ر ح�����������ش�����ني حم���م���د
������ش�����ريي�����ن ع�����������ش�����ام اح������م������د خ���ل���ي���ل
عبد الرحمن حممد احمد ابو ار�شيد

ال��ع��ل��ي��م��ات ع���ي���د حم����م����ود  ع���ب���د اهلل 
ع��������م��������ار حم��������م��������ود ف��������اي��������ز ع�����م�����ور
ف�������������������رح ذي�����������������������اب جن��������������ي ع�������ام�������ر
ا����ش���ت���ي���ه اهلل  ع�����ب�����د  زي�����������اد  حم�����م�����د 
م�������ن�������ار ج�������ه�������اد حم������م������د احل������ج������ار
م������ن������ار حم������م������ود خ����ل����ي����ل ال������ع������وري
ن����ع����ي����م����ه اي������������اد حم�����م�����د ال����ع����ث����م����ان
������ش�����الح ���������ش��������الح  ي������ح������ي������ى  ولء 

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

حنني احمد فوزى خ�شاونه غدير �شعود �شليمان امل�شاقبةامال ه�شام ح�شن �شامل

اح�����م�����د حم����م����د ج���م���ي���ل ال����دلب����ي����ح
ا����ش���الم ب���ه���اء ال���دي���ن ول���ي���د ال���ب���دوى
ام�������اين ����ش���ع���ي���د ����ش���ل���م���ان ب�����ن ���ش��ع��ي��د

رام����������������ي ع����������������ادل ع�������ل�������ي ال���������ش����ع����د
م���و����ش���ى ام�������ني  حم����م����د  ن���ب���ي���ل  رمي 
ه���ا����ش���م اب��������و  حم�����م�����ود  ي���ح���ي���ى  رمي 
�����ش����ي����م����اء ن����ا�����ش����ر ح���������ش����ني ال�����زي�����ود

اخلاليله احمد  الرحيم  عبد  �شحى 
ع���������الء ح���������ش����ن حم�����م�����د اب���������و ل���ي���ل���ى
ف���ات���ن ع���ب���د احل���م���ي���د حم���م���د ح��ج��ري
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مي حممد احمد امل�شاقبهعطاف �شعيد جرب الفار فرح احمد ا�شعد خليل

اخلن�شاء كمال احمد نخله �شيماء با�شم حممد �شريفالء نايف عليان العمايره

هيا �شالح �شعيد امللطعه

اح������م������د ح���������ش����ن حم�����م�����د امل�������رازي�������ق
اح��م��د ف��ائ��ق ع��ب��د اجل�����واد اب���و �شمك
اح��������م��������د حم������م������د ������ش�����ع�����ي�����د ظ���ف���ري
ا���ش��الم عبد ال��ك��رمي اح��م��د اب��و �شليح
ام����ل ع��ق��ل��ه ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال�����ش��ل��ي��ح��ات
امي�������ان ج����م����ال حم���م���د اب������و ���ش��ن��دى
ب�����ت�����ول خ�����ال�����د ت���ي�������ش���ري اب�������و ال����زي����ت
ب��������ت��������ول ر�������ش������ي������د اح��������م��������د ح�������ش���ن
ب���ل���ق���ي�������س ان����������ور �����ش����الم����ه زك�����ارن�����ه
ت���������ال���������ه ع�������م�������ر ع�������ل�������ي ال������ع������م������رى
دال��������ي��������ا م�������اج�������د ي�����و������ش�����ف ح�������ش���ني

دع��������������اء ع������ل������ي خ������ل������ف اخل���������وال���������دة
ره���������ام ت�����رك�����ي م�����ه�����او������س ال����روي���������س
زي�������������د حم�������م�������د ن������ظ������م������ي م���������ش����ل����م
���ش��ف��ي��ان رات���ب ع��ب��د ال�����ش��الم اخل��ط��اب
������ش�����و������ش�����ن ن��������������ادر حم�������م�������ود ذي������ب
������ش�����ح�����ى حم�������م�������ود ع������ل������ي �����ش����ال����ح
طارق "حممد مروان" حممود ال�شغري
ط�����ارق اح���م���د ع��ب��د ال���ك���رمي ال��دي��ك��ه
اخل���الي���ل���ه اهلل  ع����ب����د  ب����ا�����ش����ل  ع�������الء 
ع����م����ر ����ش���ب���ح���ي اح�����م�����د اب��������و ع������وده
ع����������م����������ر ط���������������ه حم����������م����������د ع��������اب��������د

ك������وث������ر ع�����ي�����د �����ش����ل����م����ان امل�������ش���اق���ب���ه
لن�����ا ع���اي���د اب����راه����ي����م اب�����و ج��ح��ي�����ش��ه
ل�����������وؤي حم�����م�����د �������ش������امل ال���ع���ل���ي���م���ات
ل��������ني خ�������ال�������د حم�����م�����د ال��������ن��������رباوي
م����ان����ع حم���م���د ����ش���ل���ي���م���ان امل�����ش��اع��ي��د
حم����م����د رائ����������د اب������راه������ي������م ح���ي���م���ور
م�������رمي اح����م����د ي����ون���������س ال�����روا������ش�����ده
�شالمه �شعيد  حممد  �شالمه  م��الك 
م������ن������ال حم������م������ود حم�����م�����د ال����ق����رن����ه
ن����اه����د ي���و����ش���ف خ���ل���ي���ف ب���ن���ي ي��ا���ش��ني
و�����ش����ام حم���م���د ع��ي�����ش��ى ع���ب���د اجل���ب���ار
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براءه احمد عليان الدهون

اح������م������د ح���������ش����ن حم�����م�����د امل�������رازي�������ق
اح��م��د ف��ائ��ق ع��ب��د اجل�����واد اب���و �شمك
ب���ره���م اب����راه����ي����م  ع���ب���د اهلل  ا������ش�����راء 
ا���ش��الم عبد ال��ك��رمي اح��م��د اب��و �شليح
ا������ش�����ي�����ل ع�����ل�����ي ع������ر�������ش������ان ال������ع������زام
ب��������������������راءه ن�������ا��������ش�������ر حم�������م�������د ت����ي����م
ب�����ي�����ان م�����اج�����د ����ش���ب���ح���ي م�����ش��ط��ف��ى
ت���������ش����ن����ي����م ط����������الل حم�����م�����د حم���م���د
ح�����ش��ام ال���دي���ن ج���م���ال ي��و���ش��ف ن��اي��ف��ة

ح���������ش����ن ف�����ا������ش�����ل ح���������ش����ن ب���ط���اي���ن���ه
����ش���ب���اح اب������راه������ي������م  حم�����م�����د  رزان 
رع����د حم��م��د خ���ري ع��م��ر اب����و ال��ذه��ب
رن����د   حم��م��د ن��ب��ي��ل  م�شطفى ح�شن
���ش��ن��د���س حم���م���د ف������وزى اب�����و ح��ن��ت�����س
������ش�����و������ش�����ن ن��������������ادر حم�������م�������ود ذي������ب
������ش�����ح�����ى حم�������م�������ود ع������ل������ي �����ش����ال����ح
طارق "حممد مروان" حممود ال�شغري

ط�����ارق اح���م���د ع��ب��د ال���ك���رمي ال��دي��ك��ه
ط�����ي�����ف ن������اي������ل �����ش����ل����ي����م اجل����م����اع����ني
خ�شر رج���ا  م�شطفى  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ع�����م�����ر حم������م������ود م������ن������ور اب����������و زي�����د
غ��������ي��������داء ع�����������ش�����ام ف������اي������ز �����ش����م����اره
ك������وث������ر ع�����ي�����د �����ش����ل����م����ان امل�������ش���اق���ب���ه
ل��������ني خ�������ال�������د حم�����م�����د ال��������ن��������رباوي
م�����ن�����ار حم�����م�����ود ع���ي�������ش���ى امل���ق���و����ش���ي
ه�������ب�������ه خ���������ال���������د اح���������م���������د ه������دي������ب
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قسم الكيمياء

اأ.د. اأحمد اأبو �شملة
اأ�ستاذ

اأ.د. حمزة عبد احلليم
اأ�ستاذ

اأ.د. جمال �شويلح
اأ�ستاذ

اأ. د. عدنان اأبو �شرة
اأ�ستاذ

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

اأ.د. مو�شى الربغوثي
اأ�ستاذ

اأ.د. كايد اأبو �شفية
اأ�ستاذ
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اأ. د. اأمين عي�شى
ا�ستاذ

د. يحيى الدق�س
ا�ستاذ م�سارك

اأ.د. مو�شى النعيمي
ا�ستاذ

د. حممود �شنجق
ا�ستاذ م�سارك

�شامر حمزة
مدر�س

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

اأينا�س نبيه
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

د. اإ�شماعيل الف�شفو�س
ا�ستاذ م�سارك

كلية العلوم

قسم الكيمياء

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

د. عبداهلل �شالح
اأ�ستاذ م�سارك

د. عالء اأفتيحة
اأ�ستاذ �ساعد

د. جعفر عبدالغني
اأ�ستاذ �ساعد

د. زاهر الغرايبة
اأ�ستاذ �ساعد

د. ماجد �شتيوي
اأ�ستاذ �ساعد

ندى ال�شاخن
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

د. حامت بطاينة
اأ�ستاذ �ساعد

كلية العلوم

قسم الكيمياء
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اح�������م�������د �����ش����ل����ي����م م�����ف�����ل�����ح ال�������ف�������راج
اح�����م�����د م�����وف�����ق اح�����م�����د اخل����زاع����ل����ة
ع��ل��ي احل��������اج  ح�������ش���ني  اح����م����د  اروى 
اي����ن����ا�����س امي�������ن ي����و�����ش����ف ا����ش���م���اع���ي���ل

ب��������������راءه �����ش����ع����ي����د �����ش����ب����ح����ي ����ش���ق���ري
احل�������م�������اد ليف  خ�����ل�����ي�����ف�����ة  رق��������ي��������ة 
ري�����ن�����اد ����ش���ل���م���ان احم����م����د امل���ح���ام���ي���د
����ش���ف���اء ب�������ش���ام ا����ش���م���اع���ي���ل اب�����و ع����واد
���ش��ه��ي��ب خ����ل����دون ع���ب���دال���ق���ادر ع��م��ر

ع���������م���������ر م�����������ن�����������ذر ع���������م���������ر ��������ش�������ريف
غ��دي��ر ع��م��ر ع��ب��د ال�����روؤوف ال��ب��ريوين
م�شطفى م�شطفى  ا�شماعيل  حممد 
م����ي���������ش����اء ع����ب����ا�����س ج��������الل �����ش����ح����اده

اح�����م�����د حم����م����د ع������ب������داهلل ح�����ش��ي�����س
ا���������ش��������الم غ�����������ش�����ان ذي����������ب ������ش�����ح�����اده
البوريني الرحمن  عبد  م��روان  افنان 
الن�شاري يحيى  ال��دي��ن  �شم�س  امنة 
ان�������������ش������ام اح�������م�������د ع����ي���������ش����ى ع����م����رو
اي�����ه ج��م��ع��ه ع���ب���د اهلل اب�����و ا���ش��ب��ي��ت��ان
حمزه"ماجد/حجازي"رجب نا�شرالدين
ح�����ن�����ان حم����م����د ح�������ش���ن ال���ب���ط���اي���ن���ه

خ���ل���ي���ف���ه حم�����م�����د  ي�����و������ش�����ف  روان 
زي�����������ن م������و�������ش������ى خ�����ل�����ي�����ل ف������رح������ان
�����ش����ج����ى ح���������ش����ن ح���������ش����ني ع����ا�����ش����ور
�������ش������ف������اء ه������ا�������ش������م ذي�����������ب ال�����غ�����م�����از
ع������ا�������ش������م حم������م������د ام������������ني م���������ش����اد
ف����رح ع��ب��د ال���رح���م���ن م���اه���ر الح��م��د
لن�������������ا ن�������ا��������ش�������ر م�������و��������ش�������ى ع����ب����ي����د
ل������ي������ث حم������م������د اح��������م��������د ال��������ع��������وده

ل�������ي�������ن�������ا م�����������ن�����������ذر ف�����������ري�����������د ع�����ل�����ي
حم�����م�����د ع�������ق�������اب حم�����م�����د ال�������ف�������واز
م�����������رح ي������ا�������ش������ر ع�����ي�����������ش�����ى حم�����م�����ود
م�����ش��ع��ب ح�������ش���ني حم���م���د اب������و رق��ي��ه
م��������ن��������ى حم���������م���������ود من�����������ر ه�����������روط
ن�����������������ور ع���������ل���������ي حم���������م���������د ج�����م�����ع�����ه
ال��ل��داوى اب��راه��ي��م  ال��دي��ن  هبه �شالح 
ه�����ن�����ادي ن���ع���ي���م حم����م����د احل����م����اي����ده

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

مروة ماهر حممد جناجرة ايه خالد عبد الرحمن احمد

حممود احمد حممد الزغول �شروق حممد علي عودهلنا "حممد �شعيد" عو�س النجار
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اح���م���د ان������ور اب���راه���ي���م اب�����و ع���ط���ااهلل
اري�����������ج �����ش����م����ري ع������ام������ر ال��������ع��������واوده
ا�����������ش����������راء ������ش�����م�����ري ي������ع������ق������وب ع���ل���ي
ا�����ش����م����اء �����ش����الم����ه ع����ي����د ال���ع���واي�������ش���ه
ع���ق���ل حم�������م�������ود  م���������ش����ط����ف����ى  الء 
اح���م���د ال�����دي�����ن  ن�������ش���ر  ظ����اف����ر  الآء 
�شلبي ح�����ش��ن��ي/اح��م��د  ا���ش��ام��ه  ح�شني 
ح�����ن�����ني ع�����ل�����ي م�����ك�����ط�����وف م���ك���ط���وف
ليف ي����������و�����������ش����������ف  ليف  ح����������ن����������ني 

ح��������ن��������ني حم��������م��������د ع��������ل��������ي احل������������اج
دال������ي������ا ن����ا�����ش����ر حم����م����د اب��������و ف������رده
دع���������اء ي����و�����ش����ف حم����م����د ق���ط���ي�������ش���ات
دمي��������ا اب�����راه�����ي�����م حم�����م�����ود ع��ي�����ش��ى
ع���ي���اد احل����م����ي����د  ع����ب����د  ع����ل����ي  روان 
رمي�������ا ج�������الل ي����و�����ش����ف ع����ب����د ال���غ���ن���ي
�����ش����اره ي���و����ش���ف ع���ب���د رب�����ه ال�����ش��ري��ف
�����ش����ام����ي حم����م����د اح�����م�����د ال����ول����ي����دى
����ش���ع���د ف�����������اروق اب�����راه�����ي�����م ال���دق�������س

العايدى اخل��ال��ق  عبد  فتحي  �شلمان 
�����ش����ف����اء ط������ه ار������ش�����ي�����د ال�������زواه�������ره
ع����ف����ي����ف ن����ب����ي����ل ع����ف����ي����ف ع�����ب�����د اهلل
ف���اط���م���ه امي������ن حم���م���د اب������و ���ش��م��ره
حم����م����د حم�����م�����ود اح�����م�����د ال���ف���ق���ي���ه
حم�����م�����د م��������������روان ع�����ل�����ي ال���ق���ي�������ش���ي
حم�������م�������د من����������ر حم�������م�������د ع�������������دوان
حم�����م�����ود زك������ري������ا حم�����م�����ود امل���������ش����اد
م�����������رام ج������م������ال اب������راه������ي������م ع���ي�������ش���ى

�شامر �شمري م�شطفى بليدي

عروب منري عبد القادر احلميمات

ا�شامه م�شهور احمد ابو ح�شن

�شذى عبد اهلل ح�شني العمله

مرح �شبحي حممد الق�شري

احمد �شامي �شليمان ابو �شنار

�شالم ر�شا �شقر عبد اجلواد

ليث زياد ا�شعد �شدر

عبد الرحمن زياد م�شطفى حماد

هناء �شالح رجا ال�شكجي
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م������������رمي اح��������م��������د خ�����ل�����ي�����ف ال����ع����ل����ي
م���ع���ت���ز اح����م����د ع���ب���دال���ف���ت���اح ال��ف��ق��ي��ه
م��ي�����س ���ش��ع��ي��د ع���ب���د احل���م���ي���د ك��ت��ك��ت

ن����ادي����ا ع���ب���د ال���ن���ا����ش���ر ل��ط��ف��ي ال���ب���زم
ه�������دي�������ل م�����ف�����ي�����د ج�����م�����ي�����ل ������ش�����م�����اره
ه�������ن�������اء ������ش�����ال�����ح رج����������ا ال�������ش���ك���ج���ي

و�������ش������ام حم����م����د م�������ش���ط���ف���ى رح������ال
ي���ا����ش���م���ني ج���م���ي���ل حم����م����ود ال��ف��ق��ي��ه
ي�����������زن اب�������راه�������ي�������م اح�������م�������د غ����و�����س

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

حنان نهار ابراهيم م�شطفى

فرح عبد الكرمي علي احمد ال�شايف

رغد زياد �شالح علي

هبه وائل علي ال�شالح

دانا طارق عبد العزيز �شباح

منى حممد غ�شاب العلكومي

ايات خليل ا�شماعيل ال�شانع اينا�س يا�شر ا�شماعيل ابو �شنديا�شالم ابراهيم �شليمان ابو مقيبل

غيداء �شامح ماجد الدويكات

وعد احمد م�شطفى بني عي�شى
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اب����ت����ه����ال ع���ب���دال���ف���ت���اح حم���م���د ف����راج
اح�����م�����د ول�����ي�����د ر�������ش������دي ال���ب���ط���اي���ن���ه
اخ��ال���س ع��ب��د اهلل ط����راف اجل��ارح��ي
اري�������������ج اح�������م�������د ج�������������راد ال����ف����ق����ه����اء
اري�����������ج �����ش����م����ري ع������ام������ر ال��������ع��������واوده
ا����ش���ت���ربق حم���م���د حم���م���ود امل�����ش��رى
اب��راه��ي��م بني �شم�شي ع��ب��داهلل  ا���ش��راء 
امل�������ش���رى ع���ب���د اهلل  ����ش���ع���ي���د  ا������ش�����الم 
ال�����ش��ب��ح��ي��ني �����ش����الم����ه  خ�����ال�����د  الء 
ع���ق���ل حم�������م�������ود  م���������ش����ط����ف����ى  الء 
احل����ن����ي����ط����ي خ������ل������ف  ه�����ي�����ث�����م  الء 
اي�����ن�����ا������س زي�����������اد م�������ش���ط���ف���ى ح����م����اد
اي��������������������ه ع����������ل����������ي خ�������������ال�������������د غ����������امن
اآي������������������ة ن���������ائ���������ل حم���������م���������ود ف������ري������ج
اآي�������������ه ح�����������ش�����ن �����ش����ل����م����ي ال�������������ش������وره
ب��������ت��������ول اك����������������رم ي�������ا��������ش�������ني ه����ي����ك����ل
بهاء الدين خالد عبدالروؤوف اخلواجه
ب����ي����ان ف���ه���ي���م ع����ب����دال����رح����م����ن ح��ج��ه
ت����������ال اجم����������د ن������������وري ال���������ش����م����ادي
زب������ن اهلل  ع������ط������ا  اح�������م�������د  ح������ن������ني 
دال������ي������ا ن����ا�����ش����ر حم����م����د اب��������و ف������رده
دان��������ي��������ا ي�����و������ش�����ف ع�����ب�����ا������س ه����ن����دي
دع������اء ع���ب���د ال��������رازق حم���م���د رب��اي��ع��ه

دع����������اء ف������������اروق ي����ا�����ش����ني احل�����ار������س
دمي���������ا م����ه����ن����د حم�����م�����د امل���ب���ي�������ش���ني
دمي���������ه ج������ه������اد ع�����������واد اب���������و ط����ال����ب
رائ����������د ر��������ش�������وان حم�����م�����ود خ�����ش��ري
ر������ش�����ا م�������ش���ط���ف���ى ي����و�����ش����ف اب�������و ن����ار
م�����ش��اد توفيق"  "اأحمد  ح���ي���در  رغ����د 
ح����م����وده م�������ش���ط���ف���ى  امي��������ن  روان 
ال�������ش���م���ادى اب����راه����ي����م  ب�������ش���ام  روان 
ج������ع������اره ع��������������زات  ������ش�����ف�����ي�����ق  روان 
روان���������������د حم�����م�����د ي�����ون�����������س ن���������ش����ار
رون���������������د م���������������راد ه������ا�������ش������م �����ش����ال����ح
ال�����ه�����ادى ع����ب����د  ����ش���ع���ي���د  ل���������وؤي  رمي 
رمي�������ا ج�������الل ي����و�����ش����ف ع����ب����د ال���غ���ن���ي
رمي������ا ع�������ادل ع���ب���د احل����اف����ظ ���ش��ال��ح
زه�������������ا م��������اج��������د ج������م������ع������ه ح����ن����ف����ي����ه
�����ش����ام����ي حم����م����د اح�����م�����د ال����ول����ي����دى
اب���و جنيلي ���ش��الم��ه  رب���ه  ع��ب��د  �شاميه 
العايدى اخل��ال��ق  عبد  فتحي  �شلمان 
�������ش������ه������ى ج��������م��������ال ح�������������ش������ني ب�����دي�����ر
����ش���ف���اء خ����ال����د م���ن�������ش���ور ال���دب���اي���ب���ه
عبد الرحمن غازى عبد العزيز م�شلح
ع��ب��داهلل ع��ب��دال�����ش��الم حم��م��د �شالمه
ع���������زام ا�����ش����ام����ه ����ش���ل���ي���م���ان اجل����م����ال
ع�������ل�������ي�������اء ع�������ل�������ي ���������ش��������امل دع�����ي�����������س

ع������م������ر ع�������اط�������ف روح��������������ي ����ش���ب���ي���ح
ف�����������رح ح�����������امت اب��������راه��������ي��������م ر�����ش����ي����د
حم����م����د اب�����راه�����ي�����م حم����م����د ال��ع��م��ل��ه
حم��م��د اح���م���د ع��ب��د احل��م��ي��د ���ش��ب��اح
حم����م����د حم�����م�����ود اح�����م�����د ال���ف���ق���ي���ه
حم�����م�����د م��������������روان ع�����ل�����ي ال���ق���ي�������ش���ي
حم������م������د ن�����ب�����ي�����ل اح��������م��������د �������ش������وان
حم�������م�������د من����������ر حم�������م�������د ع�������������دوان
حم�����م�����ود زك������ري������ا حم�����م�����ود امل���������ش����اد
م������������رمي اح��������م��������د خ�����ل�����ي�����ف ال����ع����ل����ي
�شنب اب��و  اللطيف  عبد  غ��ال��ب  م��زي��ن 
ن�����ادي�����ن حم����م����ود �����ش����امل ال����زع����اري����ر
ن����������ور غ�����������ش�����ان ������ش�����ك�����رى ع����اب����دي����ن
ن������������ور وائ���������������ل ف������ه������د ال������ع������الوي������ن
ه�����ب�����ة ع�������ب�������داهلل ح���������ش����ن اب�����وزي�����ن�����ة
ه�������دي�������ل اجم�����������د ع������ث������م������ان ح�������ش���ني
ه��������ن��������ادي ع�������م�������اد ف��������ار���������س ق���ن���ع���ري
ه�����ي�����ا ف���������������وؤاد اح�������م�������د اب����������و ل����وح����ة
ال�����ع�����ن�����زي م������ر�������ش������د  ��������ش�������امل  ولء 
ع��ث��م��ان ع���ب���د اهلل  خ����ال����د  ي���ا����ش���م���ني 
ي��ا���ش��م��ني م������روان اح���م���د ال��ن��واه�����ش��ه
ي���ح���ي���ى ي����ا�����ش����ني اح�����م�����د ع�����ورت�����اين
ي�����������زن اب�������راه�������ي�������م اح�������م�������د غ����و�����س
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د. عبد اللطيف الغزاوي
اأ�ستاذ م�سارك 

د.�شليم عبدالرحمن
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د.علي الكرمي 
اأ�ستاذ

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

د.�شامل املالول
اأ�ستاذ م�سارك

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

د. ع�شام قني�س
اأ�ستاذ م�سارك 

د. رنا الدجاين
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد اأبودية 
اأ�ستاذ م�سارك
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د. عماد ب�شول
اأ�ستاذ م�سارك 

م. رجاء اأبو عيدة
مدر�س

م. نبيل مدلل
مدر�س

م. عبري فريج
مدر�س

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

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

د.بيان اأبو غزالة
اأ�ستاذ م�سارك

د.�شبا �شبيالت
اأ�ستاذ م�ساعد

حنان العبيد
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

م.ن�شرين جنيب
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد
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تخ�ص�ص العلوم احلياتية

منار علي عبد رطروط

ا�����ش����ي����ل ف������ار�������س اح�����م�����د ����ش���الح���ات
ب��������ي��������ان ح�������������امت ع�������ث�������م�������ان حم����م����د
ب���ي���ان حم��م��د ع��ب��د ال���رح���م���ن حممد
مت�������ام ع����ا�����ش����ف �����ش����ال����ح ال���ك�������ش���واين
�شالح" "ال�شيخ  اهلل  عبد  خ��ال��د  رب��ى 

������ش�����م�����اح م�����و������ش�����ى حم�����م�����د اح����م����د
ع���زال���دي���ن ح���م���ادة ف����الح اب����و دل��ب��وح
ع���م���اد ع��ب��د ال��ن��ا���ش��ر ع��ل��ي ال�����ش��رم��ان
مل�������������ى ت���������وف���������ي���������ق ع�����������اي�����������د رب�������������اع
حم���م���د اي��������اد ع���ب���د ال����رح����ي����م ����ش���امل
حممد ح�شن "حممد علي" خري�شات

حم�������م�������د روم�����������������ل م������ف������ل������ح ف����������راج
اب���راه���ي���م ع���ب���د اهلل ���ش��ب��ح��ي  م�������رام 
م�������رمي ول�����ي�����د ع����ب����د امل����ج����ي����د ع������وده
ن�����ور حم���م���د ع���ب���د ال����ق����ادر ظ���واه���ره
ه�����دي�����ل ج�����م�����ال اب������راه������ي������م ط������روم

اح���م���د ب���ا����ش���ل ي��ح��ي��ى اب�����و ال��ه��ي��ج��اء
اي��������ات مم��������دوح اح����م����د اب�������و ارب���ي���ل���ه
اي�������������ه زي����������������اد ع��������اي��������د اخل������الي������ل������ه
اي���������ه ف�������������وؤاد ح������اف������ظ ال����ق����وا�����ش����م����ي

رح�������م�������ة خ�������ال�������د ع��������������واد ال�������زي�������ود
ن�����������ش�����راهلل ح�����������ش�����ن  ح�����������امت  روان 
امل���������ش����اق����ب����ة ط���������ه  داود  زك���������ري���������ا 

ع���ب���دال���ع���زي���ز حم���م���د ع���ل���ي ال��ط��ي��ب
ع����ب����ري ع��������وده ����ش���ل���ي���م���ان ال������زواي������ده
ع�������������وده ع�������������واد خ�����ل�����ف ال���������ش����الم����ه
حم���م���د ط�����الل ي���و����ش���ف ال��رم��ا���ش��ني

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017
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تخ�ص�ص العلوم احلياتية
خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

دانه ح�شني احمد العمرى براءه جمدى ح�شني الكناين

هبة احمد م�شطفى بني عي�شىحممد �شعد احمد اخلطيب هاله �شعيد عمر الدربا�شي

ا����������ش���������راء ن�������اي�������ل ع�����ل�����ي ب��������ن ع��������واد
����ش���ل���م���ان ح�������م�������دان  ح�����ك�����م�����ات  الء 
ام������������ال اب�������راه�������ي�������م ع�����ل�����ي ط���ع���ي���م���ه
ام����������ل اح������م������د ع������������وده ب�����ن�����ي خ����ال����د
ب���ك���ر ي���ا����ش���ر ع���ب���د امل���ح�������ش���ن اجل���م���ال
�شبيتان اب��و  �شلمان  اهلل  عطا  جوهره 
ح�������ش���ن ������ش�����الح م���ن�������ش���ور اخل����ل����وف
م�����ش��ط��ف��ى م���و����ش���ى  اب����راه����ي����م  روان 

روت��������ان��������ا م������دح������ت ي�����و������ش�����ف ح�������ش���ن
ال���ك���ع���اب���ن���ه ����ش���ل���ي���م���ان  حم���م���د  روؤى 
ع������روب م���و����ش���ى اب���راه���ي���م ال�����ش��و���س
ع���ل���ي���اء ام������ني ����ش���ل���ي���م���ان ال��ط��الف��ي��ح
م��������اج��������ده ن�������اي�������ف ع�������������زام اجل�����ب�����ور
حم�����م�����د خ�����ل�����ف م�������ك�������اون ال������ط������راد
حم�����م�����د م���������ش����ب����اح م�����و������ش�����ى ج����اب����ر

م����ع����ت����ز �������ش������امل خ�����ل�����ف ال����ع����ظ����ام����ات
ن�����زار ع��ب��دال�����ش��الم ن���ه���ار ال�����ش��خ��ان��ب��ه
هبه م�شطفى "حممد توفيق" �شويلم
ه����داي����ه ع���ل���ي ع���ب���د ال���ع���زي���ز ال��ب��ل��ب��ل
ه�����������دى ع������ب������د حم������م������د امل���������ش����اق����ب����ة
ه����ي����ا ����ش���ل���ي���م���ان ع������ب������داهلل امل����ا�����ش����ي
ال��ن�����ش��ور ي���ا����ش���م���ني ع���ب���د اهلل خ��ل��ي��ل 
ي��ا���ش��م��ني حم���م���ود حم��م��د ال���زواه���ره
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تخ�ص�ص العلوم احلياتية
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

اريج زيدان تي�شري بنات

حليمه حممد قا�شم �شالح

�شامية عبد اهلل حممد ابو �شامل

فاطمه �شمري ح�شن ابو �شنب

ا�شراء باج�س ر�شمي بني يا�شني

روان ابراهيم مو�شى م�شطفى

عبري احمد عوده اخلطيب

و�شال حممد ابراهيم ابوطعيمة

اريج علي حممود الغزاوي

دعاء داهود �شالح عثمان

�شروق في�شل عبدالكرمي العرميطي

هديل خليل يو�شف حممد

امل م�شطفى ح�شني ابودية

روؤى ابراهيم فائق حمود

عرين عمر ح�شن مر�شد

يا�شمني عبد الرحيم يو�شف عبد ال�شالم
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اح���������������الم ح�����������ش�����ني غ���������������ازى ع�����اب�����د
ا��������ش�������راء خ�����ال�����د ح�����م�����اد اب��������و ع���م���رة
ا�������ش������راء ����ش���ل���ي���م���ان ي���و����ش���ف ���ش��ام��ي��ة
الط�������ر��������س اح�������م�������د  ح�����������ش�����ن  الء 
اي�������ه ع����ب����د ال����ن����ا�����ش����ر ج�����رب ال���دب���ي���ج
دان������ي������ه م�����ن�����ذر ع������ب������داهلل ال���ق���ي�������ش���ي
ذك�����ري�����ات حم����م����ود ت���وف���ي���ق ����ش���رح���ان
�����ش����ري����ن ا������ش�����ام�����ة ح���������ش����ن ����ش���الم���ة

ع������روب م���و����ش���ى اب���راه���ي���م ال�����ش��و���س
ع����������الء �����ش����ل����ي����م����ان حم�����م�����د م����ل����وح
غ���دي���ر م�����ش��ط��ف��ى حم��م��د ال��ع��رب��ي��ات
ف���������رح رائ�����������د �������ش������امل اب���������و ع�������ش���ي���ب���ه
مل��������ي��������اء حم������م������د ��������ش�������ح�������اده ع���������واد
ل���ي���ن���ا اح����م����د ح�������ش���ني اب�����و اجل���ح���ا����س
م��������اج��������ده ن�������اي�������ف ع�������������زام اجل�����ب�����ور

حم�����م�����د خ�����ل�����ف م�������ك�������اون ال������ط������راد
حم�����م�����د م���������ش����ب����اح م�����و������ش�����ى ج����اب����ر
النوباين اب��راه��ي��م ع��ب��دال��ك��رمي  م���رام 
م����������رام �����ش����ك����رى حم����م����د ال���ه���ن���ي���ن���ي
م����ع����ت����ز �������ش������امل خ�����ل�����ف ال����ع����ظ����ام����ات
ن���������ادي���������ن رف��������ي��������ق رات���������������ب خ�������ش���ر
ه������دي������ل م������اه������ر ي�����و������ش�����ف �����ش����اه����ني
ال���ب���ي���ارى ال���ف���ت���اح  ع���ب���د  خ���ال���د  ولء 

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيويةكلية العلوم

تخ�ص�ص العلوم احلياتية
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
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اح���������ش����ان ي���و����ش���ف ع����ب����ده اخل�����وال�����دة
ا����ش���ي���ل اب����راه����ي����م اح����م����د ال���داب���وق���ي
ام�����������ريه ح������م������زه حم�����م�����د ح�������ش���ون���ه
ب����������راءه حم����م����ود حم����م����د ع���ي���ا����ش���ره
ب��ل��ق��ي�����س خ��ل��ي��ل ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف ج��رب

ت���������ش����ن����ي����م زي������������اد ع�����ط�����ا امل�������واج�������ده
دان������ي������ة وا�������ش������ف حم�����م�����ود ج��������روان
����ش���ي���ف خ���ل���ي���ف���ه حم����م����د ال������زواه������ره
������ش�����ه�����د حم�����م�����د �������ش������وك������ات حم���م���د

م���������������رام ع������ل������ي حم������م������د ال�����ب�����ط�����اح
م����ي���������ش����اء ن����ب����ي����ل اح������م������د امل����وم����ن����ي
اخلطيب ال�شالم  عبد  حممد  نزيهه 
ه��������دي��������ل ول��������ي��������د ع������ل������ي ال����ب����ج����ع����ه
ه���ن���د ج���م���ال ع���ب���د ال����ك����رمي ق��ط��ي�����س

قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيويةكلية العلوم

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

�شروق خليل عبد القادر احلمارنه

�شوزان مروان ا�شماعيل دروي�س

لني مراد �شامن املومني

اخال�س عي�شى حممد"�شامل العو�س"

نارميان �شمري احمد �شالحعرين جمال عبد الهادي ابو معيل�س
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قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيويةكلية العلوم

تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

اح������م������د ع�����ل�����ي اح������م������د احل����ن����اي����ن����ه
ا�شيل �شفيان "حممد ح�شام" ابراهيم
اي������ه������اب اح�����م�����د حم����م����د ال���ع���م���اي���رة

ح�������ن�������ان ب�������������ش������ام ق������ا�������ش������م ع���������ش����اف
روع�����������ه ل�����������وؤى ج����م����ي����ل م�������ش���ط���ف���ى
م����رح ع��ب��د احل��م��ي��د م�����ش��ط��ف��ى ع��ن��اي��ا
م�����ف�����ي�����د م�����ط�����ي�����ع م�����ف�����ي�����د �����ش����ب����ان

وراد اح���������م���������د  ع�������������ديل  ن���������ظ���������ريه 
ي�����ا������ش�����م�����ني م������اج������د حم�����م�����د ع�����رب
ي��و���ش��ف ع��ب��داحل��ك��ي��م ا���ش��م��اع��ي��ل ثابت

�شدير وائل ندمي عما�شه
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تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

مرام مهنا م�شباح املن�شدكري�شتينا ادوارد لوي�س طانيو�س جمدولني �شبحي علي رماحه

�شجى مو�شى �شالح يو�شف �شهام فوؤاد فيا�س قناديلوداليا حممد عطا الع�شا�شفه

و�شام ا�شماعيل حممد هديب

ا�������ش������راء ح�������ش���ن ي���و����ش���ف خ�������ش���ريات
ا������ش�����راء حم���م���د ع����ب����داهلل اخل���الي���ل���ة
ال����ف����اي����ز ق����ا�����ش����م  اهلل  ع����ب����د  ا�����ش����ي����ل 
ان���������������س ي������و�������ش������ف حم�������م�������ود ن��������ورى
ب�������ي�������ان حم�����م�����د ع�������������وده ح�����ن�����اج�����ره
�����ش����ل����ه����ب رف���������ي���������ق  رائ������������������د  رول 
زي���������ن ج������م������ال حم������م������ود ج���������اد اهلل
�����ش����ج����ا ع���ي�������ش���ى اح�����م�����د ب����ن����ي ف������واز

���ش��رى ح��ام��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز اب���و ع��زب
����ش���ع���اد حم���م���د ����ش���ل���ي���م���ان ال���ف���رج���ات
�شذى اإبراهيم )حممد ر�شيد( العاروري
���ش��روق م��ن��اور ع��ب��د احل��م��ي��د امل��وم��ن��ي
����ش���ي���م���اء ف���������وؤاد ج���م���ع���ة ع���ب���د ال���ع���ال
����ش���ه���ي���ب زي��������اد حم����م����د اب�������و ج���وي���د
ع������ق������اب اب������راه������ي������م ط�����������ارق ����ش���ع���ي���د
�شباحني ال��رح��ي��م  عبد  خ��ال��د  حممد 

حم����م����د ����ش���م���ي���ح رج��������ا ا����ش���م���اع���ي���ل
حم����م����د ع�����اط�����ف �����ش����ل����م����ان ال���ب���ل���وي
عواد عيال  الرحيم  عبد  العبد  م��رمي 
ع���ب���د اهلل اخل�������ش���ور ي���ح���ي���ى  م������الك 
م���و����ش���ى ي���و����ش���ف ب����رك����ات ال�����زواه�����ره
م�����ي�����������س ج�������م�������ال حم������م������د ب�����������دوان
ن����������ور �������ش������الح ت�����وف�����ي�����ق ����ش���ل���ي���م���ان
ه����ي����ا حم����م����د ������ش�����امل اب�������و ج���ل���ي���دان
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تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
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اآلء وليد حممد زعارير

راما خالد يو�شف ابو اخلري

�شل�شبيل حممد رم�شان حمام

بلقي�س حممد عبد القادر ال�شعدي

�شاجدة عبداحلافظ عبدالكرمي ارقيبات

مرمي نبيل فائق املرداوى

اآيات حممد عبد اهلل الرتكمان

رميا نبيل احمد حممد عبد اهلل

فرح ا�شرف يو�شف الناطور

اماين زياد عبد الفتاح عامر ايه جمال حممد ا�شعد عبدالرحمنا�شراء زكريا خليل �شاهني

دينا ب�شام عبد الرحيم ن�شوره

�شاره زيد عبد العزيز عبيدات

منى با�شل جمعه �شلبايه
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تخ�ص�ص التكنولوجيا احليوية
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

نادين رافت حممد خليلمنى زياد ح�شني امل�شري نرمني من�شور حممود الزغريمي نعيم حممد �شعيد العمور

ا�������ش������راء اب�����راه�����ي�����م خ����ال����د ال��ن��ق��ي��ب
ا������ش�����راء حم���م���د ع����ب����داهلل اخل���الي���ل���ة
ام������ن������ه ع�����ل�����ي ح���������ش����ن ب�����ن�����ي خ����ال����د
ان��������������وار حم�����م�����د ان�����������ور اب���������و ح���ج���ر
اي������������ث������������ار ج����������ه����������اد اح����������م����������د غ����ن
�شاره احمد" اب��و  "احلاج  ف��وؤاد  جعفر 
ج��������ي��������ه��������ان م���������اج���������د ك���������������رم ع����ط����ا
دي�������������ال حم�����م�����د ع�����ل�����ي ال�����رف�����اع�����ي

دمي�������ا ع�����م�����اد ����ش���ع���د ال�����دي�����ن ح�����ش��ن
رب����������ى ������ش�����ال�����ح م�����ف�����ل�����ح ال�����ع�����ب�����ادي
���ش��روق م��ن��اور ع��ب��د احل��م��ي��د امل��وم��ن��ي
���ش��ه��د ع���ب���د ال���ن���ا����ش���ر ع���ل���ي ا���ش��ت��ي��ت��ي
ع��ب��دال��رح��م��ن ���ش��امل ���ش��ل��م��ان ال��ب��ل��وي
ف����اط����م����ة حم����م����د ع����ل����ي ال���ع���ط���اون���ة
ف��������رح خ����ل����ف ����ش���ل���ي���م���ان ال���غ���ل���ي���الت

ف��������رح زك������ري������ا حم����م����د �����ش����ح����رورى
ف�����رح ����ش���الح ال����دي����ن ����ش���ام���ي ظ��اظ��ا
لن�����������ا ك�������م�������ال ع������ل������ي اب�����������و رداح�����������ه
�شباحني ال��رح��ي��م  عبد  خ��ال��د  حممد 
حم����م����د ع�����اط�����ف �����ش����ل����م����ان ال���ب���ل���وي
عواد عيال  الرحيم  عبد  العبد  م��رمي 
ن�����ادر ب�����ش��ام حم��م��د ���ش��ب��ح��ي ع��ا���ش��ور
ه����دي����ل ف����ر�����ش����ان م�����ش��ط��ف��ى ���ش��ال��ح
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كلية العلوم

قسم المواد العلمية المساندة

م.غدير غزال
مدر�س م�ساعد

م.الء اأبو �شرحان
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

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

م.مي�شاء خزاعلة
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

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

م.ايات �شديفات
مدر�س

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

 م.مروة عليان
مدر�س

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

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

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

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

د. م�شطفى اأبو �شاوي�س
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم 
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خريجو الماجستيركلية العلوم

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

تخ�ص�ص الكيمياء

تخ�ص�ص الفيزياء التطبيقية

�������ش������ايل ع������ب������دال������ق������ادر حم�����م�����د اب����������و ح���م���ي���د

ان�����������������وار م���������ش����ط����ف����ى م������و�������ش������ى ������ش�����دي�����ف�����ات

ه����������دي����������ب زارع  ع�������������ل�������������ي  حم�������������م�������������د 

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

حم�������م�������د ول���������ي���������د ن���������اج���������ي ادم��������������رييام��������������اين اجم�����������د ج������ري�������������س ال�������ط�������وال

وج���������دان م���ا����ش���ي ����ش���وي���ل���م احل���راف�������ش���ةي���ا����ش���م���ني ف��ي�����ش��ل اب����راه����ي����م اب�����و ن�����ش��ار
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خريجو الماجستيركلية العلوم

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

تخ�ص�ص العلوم احلياتية

ح����������ن����������ني ول������������ي������������د حم������������م������������ود م������ق������اب������ل������ة

ان�����������������������������س ب���������������������ش����������ري ج����������م����������ع����������ة ج������م������ع������ة

ع�����ش��افب����ي����ان ����ش���ال���ح ����ش���ت���ي���وي اب������و ���ش��ع��ي��ل��ي��ك اب������و  ����ش���ل���ي���م���ان  اهلل  ع���ط���ا  رزان 

ن����������ه����������ى اح������������م������������د حم����������م����������د ت��������وب��������ةم��������ن��������ال ������ش�����ف�����ي�����ق ج�������ا��������ش�������ر دع�������ا��������س

��������ش�������ايل حم������م������د غ��������������ازي ال�����ع�����ب�����ي�����ديحت�������ري�������ر ح��������م��������دان حم�����م�����د ح�����م�����دان

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018



كلية
اآلداب
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الدكتورة خلود العمو�ش
عميدة الكلية

الدكتور �شادي نعامنة
نائب العميد

الدكتورة مي�شون اأبو جودة
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة

كلية اآلداب
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كلية اآلداب

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

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

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

أهداف الكلية:

ق�شم اللغة العربية واآدابها
ق�شم اللغة الإجنليزية واآدابها

ق�شم العلوم الإن�شانية والجتماعية
اجلامعة  متطلبات  تن�شيق  عن  م�شوؤول  خدمي  ق�شم  )وهو  امل�شاندة  الإن�شانية  املواد  ق�شم 

الختيارية والإجبارية يف جمالت العلوم الإن�شانية والجتماعية(.
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 اإعداد جيل قوي ال�شخ�شية، رفيع اخللق، را�شخ العقيدة، موؤمن بوحدته الوطنية، مدرك 
انتماءه لأمته العربية ذات الثقافة واحل�شارة املجيدة.

املجتمع  لحتياجات  وفقاً  واللغات،  الإن�شانية  العلوم  حقول  يف  املتخ�ش�شة  الكوادر  اإعداد 
يف  تطبيقاتها  وقواعد  العلمية،  والثقافة  باملعرفة  خريجيها  وتزويد  تنميته،  ومتطلبات 
املناف�شة يف احل�شول على عمل منا�شب  القدرة على  املتعددة مما ي�شمن للخريج  امليادين 

عقب التخرج.
فيما  والإ�شهام  ودوائره،   الدولة  موؤ�ش�شات  يف  للعمل  الآداب  فروع  يف  املتخ�ش�شني  اإعداد 

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

تطوير تدري�ش اللغة الإجنليزية مبا يتنا�شب مع املعايري الدولية .
املتنوعة  التخ�ش�ش  حقول  يف  املجتمع  وخدمة  امل�شتمر  التعليم  برامج  يف  الفعال  الإ�شهام 
لرفع م�شتوى اأداء اخلريجني والعاملني والإ�شهام يف تنمية املعارف العلمية والعملية عن 

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

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

تر�شيخ قاعدة البحث العلمي والدرا�شات العليا يف جمال الآداب والعلوم الإن�شانية.
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كلية اآلداب

مجلس كلية اآلداب

اإلداريون

- الدكتور �شادي نعامنة
نائب العميد

- الدكتورة مي�شون اأبو جودة
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة يف كلية الآداب

 - اأ.د. ماجد القرعان
ممثل ق�شم اللغة الإجنليـزية واآدابهـــــــــــا

- اأ.د. جمال ال�شلبي
ممثل ق�شم العل�م الإن�شانية والجتماعية

- اأ.د. منري �شطناوي
رئي�س ق�شم اللغــة العربيـــــــــــة واآدابهـــا

- اأ.د. عمر �شحادة
ممثل ق�شم اللغة العربية واآدابها
- الدكتور نا�شر جابر

القائم باأعمال رئي�س ق�شم امل�اد الإن�شانية امل�شــاندة
- الدكتور يحيى العلي

القائم باأعمال رئي�س ق�شم العل�م الإن�شانية والجتماعية
- الدكتور با�شل م�شاقبة

القائم باأعمال رئي�س ق�شم اللغة الإجنليزية واآدابها
- الدكتورة غيداء بلتاجي

ممثل ق�شم امل�اد الإن�شانية امل�شاندة

- حمد اهلل الرحيبة 
- اإميان اجلندي

- نادره احلجازين
- خلود ال�شقريات
- نهى اخلزاعلة

- �شها اخلوالدة
- نوال �شديفات
- ن�شاأت الدلبيح
- قا�شم امل�شارفة
- �شهم الطراونه

لرا خليل

- الدكتورة خلود العمو�ش
رئي�شة املجل�س
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كلية اآلداب

اأ. د عمر عبداهلل احمد �شحادة  
اأ�شتاذ

اأ.د. منري �شطناوي
رئي�س الق�شم / اأ�شتاذ

قسم اللغة العربية وآدابها

اأ. د. عبد البا�شط الزيود 
اأ�شتاذ

اأ. د. اميان حممد اأمني الكيالين
اأ�شتاذ

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

اأ.د. اآمنة �شالح الزعبي 
اأ�شتاذ

اأ. د. ثناء عيا�ش 
اأ�شتاذ / )تفرغ علمي(
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كلية اآلداب

د. ليلى العمري 
اأ�شتاذ م�شارك

د. نا�شر جابر
اأ�شتاذ م�شارك

د. علي م�شطفى ع�شا
اأ�شتاذ م�شارك

اأ. د. عي�شى برهومة 
اأ�شتاذ

د. حممود اأحمد احللحويل 
اأ�شتاذ م�شارك

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

قسم اللغة العربية وآدابها

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

اأ. د. زهري عبيدات 
اأ�شتاذ

اأ. د. حممد اخلاليلة 
اأ�شتاذ
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كلية اآلداب

د. يو�شف حممود عليمات 
اأ�شتاذ م�شارك

د. رائدة حممود اخوزهية 
ا�شتاذ م�شاعد 

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

د. ريا�ش اأبو هول 
ا�شتاذ م�شاعد 

د. اأحمد احل�شن 
ا�شتاذ م�شاعد 

د. ابراهيم الدهون 
ا�شتاذ م�شاعد 

قسم اللغة العربية وآدابها

د. نهلة ال�شقران 
ا�شتاذ م�شاعد 

د. حممود العزام 
حما�شر متفرغ 
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قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص اللغة العربية واآدابها

ابرار عماد حممد املعايطه

رهام ح�شني م�شطفى ابو هذال

امريه جربين حممد ابو قطام

�شند�ش حممد هليل اخلوالده

افنان احمد ح�شني ابو دروي�ش

�شلوى �شعيد حممد املبي�شني

امينه رافع احمد �شاهني بدران

فرح فوؤاد ح�شن ح�شن

اف����ن����ان ف��ي�����ش��ل ي���و����ش���ف ع���ب���د ال��غ��ن��ي
ام��������ال ح�����ج�����ازي ح������رب اب������و ���ش��ب��ي��ب
اي������������ات ح���������ش����ن����ي ي�����و������ش�����ف خ���ل���ي���ف���ه
ب����ت����ول ط���ل���ح���ه �����ش����ال����ح ع����و�����ش اهلل
ب��������الل ������ش�����امل ��������ش�������رارى ال���ك���ع���اب���ن���ه
ب����ه����اء غ��������ازي م�����ش��ط��ف��ى اب������و ع���ن���زة
ب��������ي��������ان ط���������������ارق ���������ش��������امل امل�����ا������ش�����ي
ت�����ش��ن��ي��م حم���م���ود اح���م���د ال���ف���رارج���ه
ح������م������زه حم�����م�����د ع�����������واد ال���������ش����رق����ي
م����ل����ح����م حم�������م�������د  داود  رزان 
لل����ه غ�����ري�����ب  ال������دي������ن  ف����خ����ر  رزان 
رن����������ا ري��������ا���������ش اح������م������د ال���������ش����ل����وى

ال������ب������ن������ا حم��������م��������د  ع��������م��������ر  رواء 
ق�����ا������ش�����م ح�������������ش������ن  ح�������ك�������م  روان 
روؤي������ه ح���رب���ي حم��م��د ول���ي���د ال��ن��ت�����ش��ه
زك�����ي�����ه ������ش�����امل ع����ب����د اب��������و ح�����ش��ي�����ش
�����ش����اج����ده حم���م���د خ���ل���ف اخل�����وال�����ده
���ش��ه��د ع��ب��د ال�����رزاق ح�����ش��ني امل��ن��ا���ش��ري
�����ش����ه����ن����از ط����������الل ف�����ه�����د ال�����ف�����ق�����راء
�����ش����ف����اء ������ش�����امل ج����م����ع����ه اب��������و رك����ب
ع���ائ�������ش���ه ي���و����ش���ف حم���م���د امل��ع��ي��م��ع��ه
ع�����ب�����اده ب���������ش����ار حم����م����د اب�������و ن�����ش��ري
ع��ب��د اهلل اع���ل���ي���ان ����ش���امل اب����و ال�����ش��ي��خ
ع�������ال اي������������اد ع�����ب�����د ال�������ك�������رمي ح���م���د
ع������ل������ي ف�������ري�������د ع������ل������ي ال�����ب�����واط�����ل�����ه

عماد �شيف اهلل عبد الكرمي ال�شريقي
ك���وث���ر حم���م���د حم���م���ود ع���ب���د ال���ق���ادر
ل���ب���ن���ى حم���م���د ع���ب���د ال�����ق�����ادر حم��م��د
ل����ي����ث ن����ا�����ش����ر ف����ه����د ال�������ش���ب���ي���ح���ات
م�����ادل�����ني حم���م���د اح����م����د اب������و ع��ب��ي��د
م�������ال�������ك خ������ل������ف ج�����ل�����ي�����ل امل�������ذه�������ان
حم��������م��������ود زي���������������اد ������ش�����ل�����ي�����م ج���������راد
م����ع����م����ر ن�����اي�����ل حم����م����د ال�������زواي�������ده
جن��������ود حم����م����د ������ش�����امل امل���ح���م���دي���ن
ه����دى ع���ام���ر ع��ب��د ال���ك���رمي ال��ف��ق��ه��اء
ه������دي������ل وائ������������ل م�����و������ش�����ى دع����ب����ا�����ش
ه��دي��ل ول��ي��د رم�����ش��ان ال�����ش��ي��خ ح�شن
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قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص اللغة العربية واآدابها

�شهام نا�شر عواد العوامره رميا خالد احمد الزواهره

ع���ب���ي���د داود  خ�����ل�����ي�����ل  اب�������راه�������ي�������م 
اح������م������د زي�����������اد اح������م������د احل���������ش����ام����ي
اح����م����د حم����م����ود م�����ش��ط��ف��ى ال����داي����خ
ا�������ش������راء اب����راه����ي����م ����ش���ع���ي���د احل���ب���اب
ا���ش��راء اب��راه��ي��م عبد ال����رزاق ال��رع��ود
ا��������ش�������راء �����ش����ري����ف ب������رك������ات امل���ا����ش���ي
ا��������ش�������م�������اء راج��������������ح خ�����ل�����ي�����ل ح�������ش���ن
اف��������ن��������ان ف�����ه�����م�����ي حم�����م�����د دغ����ي���������ش
امي�����������ان ج����م����ي����ل حم������م������ود ي���ا����ش���ني
امي�������������ان ك�������م�������ال ح�����������ش�����ني ح�������ش���ك���ي
اأمل عبد املالك عبد الوهاب ابو العجوه
ت�������ش���ن���ي���م م���������ازن اح�����م�����د م�����ش��ط��ف��ى
ت�������ش���ن���ي���م حم������م������ود م����ف����ل����ح خ����اط����ر
ج���ي���ه���ان اب���راه���ي���م ح�����ش��ن ال���زغ���ارن���ه

ح�����ن�����ني اح������م������د حم�����م�����د ال����ن����ا�����ش����ر
ح���ن���ني حم���م���د ح�������ش���ني اب������و ع��ي�����ش��ه
دان�����ي�����ه حم���م���د حم����م����ود ال�����ع�����وراين
را��������ش�������د ب���������الل اح������م������د ال�������زي�������ودي
راك��������������ان �������ش������امل ح���������ش����ن ال����ق����ا�����ش����م
ع���وي�������ش���ه ع����ط����ي����ه  اي�������ه�������اب  رزان 
ع���ث���ام���ن���ه اب�����راه�����ي�����م  ح�������ش���ني  رزان 
ر��������ش�������ا ف�����������رج حم������م������د ال�����ع�����م�����و������ش
رن�������ا اح����م����د ع����ب����د ال����رح����ي����م امل���ع���م���ر
ال�����رع�����ود اهلل  ع����ط����ا  غ����������ازي  رمي��������ا 
امل�����������ش�����اق�����ب�����ة ط����������ه  داود  زي��������ن��������ب 
�����ش����م����ي����ه م�������اج�������د ب��������������دوى ن���������ش����ار
���ش��ف��اء ع��ط��ا ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال�����ش��واب��ك��ه
���ش��ح��ى ي���و����ش���ف حم���م���د اب�����و حم�����ش��ن
�����ش����ه����د �����ش����ل����ي����م����ان ح���������ش����ن ����ش���م���ره

ع���ائ�������ش���ه ع��ي�����ش��ى ع���ج���ي���ل ال�����زواه�����ره
ع���ري���ن ع���ط���ا ع���ب���د احل���م���ي���د ع��ث��م��ان
ع�����زي�����زه خ���ل���ي���ل �����ش����الم����ه ال���زغ���ب���ي���ه
ع���������م���������اد رائ������������������د خ��������ل��������ف زع������ي������رت
عماد منذر عبد الفتاح" �شلمان امل�شاروة"
ابو حجله اللطيف  عبد  غدير �شالح 
جم���د اجم���د حم��م��د خ���ريى امل�����ش��ري
جم������دل حم���م���د ع���ب���د رب������ه امل�������ش���اي���خ
حم�������م�������د ع�������ي�������د ح������م������ي������د الت�������ي�������م
حم��������م��������د ن�������ع�������ي�������م ك����������م����������ال ع����م����ر
م�����ي�����������ش�����اء زي��������������اد ي������و�������ش������ف ن����وف����ل
ن�����������ش�����ال اح�������م�������د حم�����م�����د دع�����ا������ش
ه�����ب�����ه ب����������الل اح�������م�������د ا�����ش����م����اع����ي����ل
وئ����������������ام حم�������م�������د اح��������م��������د ري�������ا��������ش
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قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب

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

بديع بكر عليان ال�شعيل

روؤى حممد احمد النادى

ت�شنيم عبد احلليم يحيى يحيى

جمد فتحي جميل عزام

ا�شماء عماد �شليمان عبد اخلالق

عاهد عطا اهلل حممد الزواهره

حنني علي حممد ابو غايل

منى ا�شامه حممد �شرمي

اح��������الم ا����ش���م���اع���ي���ل اح����م����د ال��ف��ق��ري
احمد حممد عبدالهادي ا�شماعيل ال�شناديدي
اري������������������ج ن���������ائ���������ل ح��������������امت م���������ش����ل����ح
ازه����������ار ه�����اي�����ل حم�����م�����ود اب�������و ال�����رب
ا���ش��ي��ل ���ش��ع��ي��د اب���راه���ي���م اب����و ع��رق��وب
ال�������ش���ل���ي���ح���ات ع����������ارف  اح�����م�����د  الء 
ال�������زواه�������ره م������ب������ارك  ح�����م�����ود  الء 
اهلل ع������ب������د  ف�������ائ�������ق  ������ش�����ل�����ي�����م  الء 
ق����ط����ام اب����������و  خ�������ال�������د  ف���������������وؤاد  الء 
������ش�����ال�����ح ط��������ال��������ب  ن�������ا��������ش�������ر  الء 
ال������غ������وي������ري ه�������������زاع  ي�����ح�����ي�����ى  الء 
ام����ال حم��م��د ع��ب��د ال��ف��ت��اح اخل��الي��ل��ه
ام�����ي�����ن�����ه وح�������ي�������د حم�����م�����د زع����������رور
ان�������������وار اح������م������د خ������ال������د ال�����ن�����واج�����ي
اي���������ات ح�������ش���ن م����و�����ش����ى اب�������و �����ش����دره
امي�������������ان ������ش�����الم�����ه ح�����������ش�����ن ح�������ش���ن

اي����������������ه ان��������������������ور رج����������������ب ��������ش�������م�������اره
اي�����������ه وائ��������������ل خ�����ل�����ي�����ل ا�����ش����م����اع����ي����ل
اأن������������وار حم����م����د اح�����م�����د ال������زواه������ره
اآي����������ه غ�����ال�����ب اح�����م�����د ال�������ش���ب���ي���ح���ات
ب��������������راءه اح������م������د ������ش�����اب�����ر ال����دب����ي����ج
اح����م����د ه�����ا������ش�����م  زودي  ت���������ش����ن����ي����م 
ج����م����ان����ه زاه����������ر خ����ل����ي����ل اب��������و ط����وق
ج����م����ي����ل����ه ف�������اي�������ز ط�������اه�������ر احل����ي����ت
ح������������ازم خ�����ل�����ف ع������������وده ال��������زواه��������ره
خ����ال����د اب����راه����ي����م غ���ن���ي���م اب������و دب���اك���ه
دع��������������اء ������ش�����م�����ي�����ح اح�������م�������د خ�����ط�����اب
دمي�����������ا حم������م������د �������ش������ال������ح اب�����ن�����ي�����ان
ران������ي������ا ح�������ش���ن �����ش����الم����ه ال����ع����رم����ان
����ش���ن���ي���ن���ه اب����������و  ب�������رك�������ات  ادم  رب����������ى 
م�شطفى م�����ش��ط��ف��ى  حم���م���ود  رزان 
رق���������ي���������ه ع��������ب��������د ع��������ي��������د ال���������رع���������ود

رن���������ا م����ن���������ش����ور خ����م����ي���������ش ال���ع���ج���ل
رون������������د اح������م������د م����ف����ل����ح احل�������ش���ك���ي
رون����������د رات����������ب حم����م����د ال����رب����ي����ح����ات
رمي����������ا ي�����و������ش�����ف ج������������ودت ال����ب����ا�����ش����ا
زي����ن����ب اب����راه����ي����م خ���ل���ي���ل م�����ش��ط��ف��ى
�����ش����اج����ده م����و�����ش����ى حم�����م�����ود ن���ا����ش���ر
������ش�����ع�����ي�����د ب�������������ش������ام ������ش�����ع�����ي�����د ع���������رار
���ش��م��ي��ة ج���اب���ر ع��ب��د ال���ف���ت���اح ال��ع��ب�����ش��ي
ال����راع����ي امل���ج���ي���د  ع���ب���د  داود  ����ش���ن���اء 
����ش���ن���د����ش �����ش����ح����اده ي����و�����ش����ف اح���م���د
����ش���ه���ام م����ه����دي ����ش���ب���ح���ي ح���م���د اهلل
يا�شني خ�شيب  احل��ل��ي��م  ع��ب��د  ���ش��وزان 
�����ش����اه����ر �����ش����ات����ي ح�����م�����دان ال�������ش���رع���ه
الزبن الروي�شد  فنخري  احمد  �شروق 
������ش�����وق �����ش����ل����ي����م����ان ع����ل����ي ارق����ي����ب����ات
العو�شات ال��ك��رمي  عبد  ن��اي��ف  �شيماء 
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����ش���خ���ر ع��������واد ادح�����ي�����الن ال���غ���ي���ال���ني
ع������������دي م��������زع��������ل ف������������الح اجل������ب������ور
ع��������ق��������اب ع�������ل�������ي ���������ش��������امل اجل�������ب�������ور
ع��������الء ط�����اي�����ل �����ش����ال����ح ال�������زواه�������ره
ع������ل������ي حم������م������د ع������ل������ي اب������و�������ش������الح
غ���دي���ر حم���م���ود حم���م���د ال�������ش���واك���ري
ف��اط��م��ه حم��م��د ع��ب��د ال�����ش��الم احل��ي��ح
ف������اط������م������ه ن�����ع�����ي�����م ح�����������ش�����ن ب�����زب�����ز
ك��ام��ي��ل��ي��ا ف���رح���ان حم��م��د اب����و ري��ا���ش
ك���وث���ر ع��ب��د ال���ف���ت���اح ح�����ش��ني احل��دي��د

ح������م������د رزق  ان��������������������������ور  لرا 
حم����م����د م����������روان ع�����دن�����ان ال����دي����رى
م������������رمي ع�������������ش������ام ������ش�����ع�����ي�����د ح������رب
م�������الك �����ش����ال����ح ي����و�����ش����ف ال���ك���ع���اب���ن���ه
م���������الك حم������م������ود ك������ام������ل امل����غ����رب����ي
م�������ن�������ى راج����������������ح �����������ش����������ادق �����ش����ع����ي����د
داود اح�����������م�����������د  اك����������������������رم  م���������ه���������ا 
م�����ي اح�����م�����د ����ش���ل���ي���م���ان ال�����روا������ش�����ده
م��������ي ������ش�����اك�����ر خ�������ال�������د ال���������زواه���������ره
م������ي�������������ش ف�����ي�����������ش�����ل ف��������ري��������د ت�����اي�����ه

ن��ان�����ش��ي اب���راه���ي���م ا���ش��م��اع��ي��ل اع��ل��ي��ان
ه���ب���ه ���ش��م��ي��ح ع���ب���دال���ك���رمي اجل���ن���دي
ه���ب���ه ����ش���ب���ح���ي ع���ب���د ال�����ق�����ادر ح���ام���د
ه�����ب�����ه ع��������رف��������ات ن�����ع�����م�����ان �����ش����اه����ني
ه�����ب�����ه حم�����م�����د م�����و������ش�����ى ال�����ع�����م�����اوي
ه����������دى ح������م������دي حم�������رو��������ش ����ش���ع���د
ه�����دي�����ل اب�����راه�����ي�����م ي����و�����ش����ف ع��ط��ي��ه
الف��������ن��������دى اح��������م��������د  داود  وع������������د 
وف�����اء ����ش���الح ع��ب��د ال����ه����ادى ���ش��وم��ان
اب����و غ�شيب ا����ش���الم اح���م���د  ي��ا���ش��م��ني 
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اروى عبد املجيد احمد حمدان

انوار بهجت حمدان ال�شوا�شره

بيان عوين حممود عليان

دعاء حممد عبد اللطيف خليل

امل نعيم عي�شى العوراين

ايه احمد حممد خليفه

حنني حممد م�شطفى ال�شبيطي

�شل�شبيل زهري حممود عقل

الء علي عيد ح�شني

ايات احمد عبد احلميد عنرب

حنني عبد النا�شر عبد اهلل حبيب

رهف معني عثمان �شالح

اميمه حممد فوزي جابر

اأ�شيل حممد ها�شم زكي احلتو

دعاء �شليمان �شيف اهلل �شالم

�شند�ش حرب �شحاده قا�شم
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قسم اللغة العربية وآدابهاكلية اآلداب

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
تخ�ص�ص اللغة العربية واآدابها

ن�شرين عدنان ذياب عبد اللطيف�شحى احمد عطيه ابو �شعيليك نريمني كا�شف فهمي �شليمغدير احمد عادل احمد

اب����راه����ي����م ع����اط����ف خ����ال����د ال���ث���واب���ي���ه
امل��را���ش��ده ع��ب��داهلل  ال��ع��زي��ز  اروى عبد 
ا�����ش����راء ع���ب���دال���ك���رمي ح�����ش��ن اب��ول��ب��ة
ا���������ش��������راء خم������ت������ار ������ش�����اك�����ر ال���������ش����وا
ا������ش�����ي�����ل ف����ي���������ش����ل ف������ري������د غ����وي����ن����م
ا�������ش������ي������ل ن�����ب�����ي�����ل را����������ش���������ي ح�����م�����اد
اف��������ن��������ان زي��������������اد اح�������م�������د ال�����ل�����ب�����دي
م���ف���ل���ح اخل���الي���ل���ه ع���ب���د اهلل  اك���������رام 
���ش��م��ور احل���م���ي���د  ع���ب���د  ����ش���م���ي���ح  الء 
خرو�شه املح�شن  عبد  رم�شان  ام��اين 
ع������م������رو داود  زي��������������������اد  ام����������ن����������ه 
ان���������ش ع����ل����ي ع����ب����دال����رح����ي����م اك���م���ال���ه
ان������������������وار ع��������م��������اد حم������م������د م�������ش���ل���م
ان������وار م������روان حم���م���ود اخل�����ش��ي��الت
اي������������ات حم�����م�����د ح������م������اد اخل����الي����ل����ه
امي���������ان ن����ا�����ش����ر م���ن�������ش���ور م���ن�������ش���ور
اأري������������������ج حم��������م��������ود ع������ل������ي ال���������رتك
اأم���������ان���������دا حم�����م�����د اح������م������د ك���ن���ع���ان
اأي�����������ه خ������ال������د ������ش�����وك�����ت اب���������و ����ش���ل���ي���م
ب�����ت�����ول ����ش���ب���ح���ي �����ش����ام����ي اب��������و ب��ك��ر
ب������ت������ول ف����ت����ح����ي حم������م������ود ال����ن����ج����ار
ورده اب��������و  ي����و�����ش����ف  ل����ط����ف����ي  ب�����ي�����ان 
ب������ي������ان حم�����م�����د ج������ربي������ل ال������دق������ور
ت���������ش����ن����ي����م ب�����ا������ش�����م ع����ي���������ش����ى ������ش�����رور
ح���������ش����ني ع����ل����ي ح���������ش����ني ال����ع����م����اي����ره

ح������م������زة ب�������رك�������ات حم�����م�����د ال������ده������ام
ح������م������زة حم�����م�����د ع�����ل�����ي امل���������ش����اق����ب����ة
ح������ن������ني اح�������م�������د �������ش������الم������ه ������ش�����الم
ح������ن������ني ان�������������ور ع������ب������د دارع������ا�������ش������ي
ح�����ن�����ني ف�������را��������ش ������ش�����ه�����اب ال���ف���ل���ي���ح
ح����ن����ني حم����م����د اب�����راه�����ي�����م خ����واج����ه
خ�����ل�����ود خ����ل����ف ����ش���ل���ي���م���ان امل����ع����اوي����د
دان���������������ا م���������������ازن ف������ي������ا�������ش ف����ي����ا�����ش
دمي�������������ا م�������و��������ش�������ى ج�������������الل ج����م����ع����ه
رغ������د خ����ال����د اب����راه����ي����م ع����و�����ش اهلل
رغ����د ع���دن���ان ح����اج اب���راه���ي���م ي��و���ش��ف
ره������������ف ������ش�����م�����ي�����ح راغ��������������ب ����ش���ب���ي���ح
ف����ي����ا�����ش ��������ش�������امل  ع�����ت�����ي�����ب�����ه  روان 
رمي������ا ع���ب���د احل���ل���ي���م حم���م���د زي������دان
����ش���ل�������ش���ب���ي���ل اح�����م�����د ر�������ش������وان ع���اب���د
ابراهيم احل��اج  م�شطفى  �شادق  �شمر 
���ش��ن��د���ش ي���و����ش���ف حم���م���ود ال���ك���وب���ري
����ش���ذى رم�������ش���ان ���ش��ل��م��ان اب��و���ش��ن��ي��ن��ه
����ش���ذى ع��ب��د ال����ق����ادر ج��م��ع��ه امل��ع��اع��ي��ه
�����ش����ف����اء غ�����ال�����ب حم����م����د ال����ع����دارب����ه
����ش���ف���اء حم���م���د ����ش���امل اب�����و ���ش��رح��ان
اجل��ب��ايل اللطيف  ع��ب��د  جمعه  ط���ارق 
ع�������������ش������ام حم������م������د ف��������اي��������ز ب�����ره�����م
ع��������الء ط�����اي�����ل �����ش����ال����ح ال�������زواه�������ره

ع������م������ار ح����ك����م����ت اح������م������د اب���������و دل�����و
ع���ن���ود خ����روي����ع ���ش��م��ي��ح��ان ال��ع��ث��م��ان
ع������و�������ش ط���������الل ع������و�������ش اجل���ب���ع���ي
غ�������دي�������ر ب�����������الل اح�������م�������د اب�����������و ب���ك���ر
غ����دي����ر م����و�����ش����ى حم����م����ود ح���م���ي���دان
ف������اط������م������ه خ��������ال��������د حم������م������د ع���ق���ل
ف����رح ول��ي��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ب��ح��راوى
ك�������ش���ن���درا ع����اي����د ح����م����دان ال��ع��ب��و���ش
ل�����������وؤي ف��������������وؤاد خ����ل����ي����ل ال����ه����ي����م����وين
حم������م������د ن��������������زار حم�������م�������ود ������ش�����الح
م�����������������رام ف���������ري���������د ام��������������ني ������ش�����ال�����ح
مرمي ا�شماعيل عبد الرواجيح البقوم
ال��������زن اح�������م�������د  اهلل  ع�����ب�����د  م����������الك 
م�������ن�������ار ه������ا�������ش������م ح��������م��������دان اح����م����د
جن��������ود اح�����م�����د خ���ل���ي���ل اأب���������و رب���ي���ع���ه
ن���������داء م����و�����ش����ى م�������ش���ط���ف���ى الق�������رع
������ش�����رح�����ان ع������ل������ي  اهلل  ع������ب������د  ن�����������ور 
ن�����ريم�����ني ن�����اي�����ف خ���������ش����ر ج����������رادات
ه�������ب�������ه اي����������������وب ي�������ون���������������ش اب�������������و زر
ه�����ب�����ه ع�������دن�������ان ي�����ون�����������ش ع���������ش����اي����ره
ه��������دي��������ل اح��������م��������د رج������������ب الع������������ور
ه�����ي�����ا ع�����ل�����ي حم�������م�������ود ال���������ش����اف����ع����ي
ه����ي����ث����م اح������م������د حم�����م�����د ال������زغ������ول
وئ��������������ام ب�������������ش������ام حم������م������د ال�����ن�����ج�����ار
ي���ا����ش���م���ني ح�������ش���ني ح�������ش���ن ع���ب���د رب���ه
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قسم اللغة االنجليزية وآدابها

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

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

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

اأ .د. ماجد القرعان 
اأ�شتاذ

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

د. كفاح العمري
اأ�شتاذ م�شارك

د. بكري العزام
اأ�شتاذ م�شارك
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كلية اآلداب

قسم اللغة االنجليزية وآدابها

د. ق�شي الذبيان
اأ�شتاذ م�شارك

د. �شادي نعامنة
اأ�شتاذ م�شارك/ نائب العميد

د. عبد اهلل جرادات
اأ�شتاذ م�شارك

د. ح�شام املومني
اأ�شتاذ م�شاعد

د. رجاء اخلليلي
اأ�شتاذ م�شارك / تفرغ علمي

د. مي�شون اأبو جودة
اأ�شتاذ م�شارك

د. فاطمة مهيدات
اأ�شتاذ م�شارك / تفرغ علمي

د. هالة �شريتح
اأ�شتاذ م�شارك

د. وائل زريق
اأ�شتاذ م�شارك



84
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قسم اللغة االنجليزية وآدابها

د. بكر بني خري
اأ�شتاذ م�شاعد

د. ن�شرين اخلوالدة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. حممد العمري
حما�شر متفرغ

د. عبداهلل البدارنه
حما�شر متفرغ

د. عبداهلل ال�شيخ ح�شن
حما�شر متفرغ

د. عماد اخلوالدة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. اأن�ش احلنيطي
اأ�شتاذ م�شاعد
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص اللغة الجنليزية واآدابها

هدى عدنان عبد الكرمي عبدهحنني حممد �شربى عامر دانا نا�شر �شالح رحال

ال������دع������ج������ة ق��������ب��������الن  ع�������ل�������ي  الء 
ب��������������راءة خ������ال������د ع�����ل�����ي ال����ذن����ي����ب����ات
ب��ل��ق��ي�����ش غ����ال����ب حم���م���د م�����ش��ط��ف��ى
ث����������������وره �����������ش����������ادق ح�����������ش�����ن�����ي ع����ل����ي
ح���ن���ني ع���ل���ي ا����ش���م���اع���ي���ل ا���ش��م��اع��ي��ل
خ��������ل��������ف ح��������م��������د خ��������ل��������ف احل��������م��������اد
دان��������������ا ج�������م�������ال ج�����م�����ع�����ة ال�����ن�����اج�����ي
دان��������ي��������ه زه�����������ري ف�����������الح امل������ط������ارن������ه
دول���������������ت اجم������������د حم������م������د ج������ب������ارة
زي������ن������ب رج���������ب حم�����م�����د ال���ق�������ش���ا����ش

��������ش�������اره �����ش����ل����ي����م����ان ي�����و������ش�����ف ح�������داد
����������ش���������ايل ن������ب������ي������ل ����������ش���������امل ق������ن������دح
���ش��ج��ى حم��م��د حم���م���ود ال�����ش��ي��خ عيد
�������ش������م������اح ن�������اف�������ز حم������م������د ال�������ق�������درة
�����ش����م����اه����ر حم����م����د ت���ي�������ش���ري احل���م���د
����ش���و����ش���ن م���و����ش���ى ح�������ش���ني ال��ه��ل�����ش��ة
ع��اي�����ش��ه ح���م���دان ���ش��ل��ي��م��ان ال�����ش��واوره
ع�����ش��ام ع��ب��د ال���ك���رمي حم��م��د اجل��ب��ور
ع����ط����اء ع���ل���ي ا����ش���م���اع���ي���ل ا���ش��م��اع��ي��ل

ع������م������ار اب�������راه�������ي�������م اح������م������د ن�������داف
غ����دي����ر ن����اج����ي اح����م����د اب������و ����ش���رح���ان
غ��ن��ى م�����ازن ع��ب��د امل��ع��ط��ي ال��ع��دا���ش��ي
ن����������ور ح�����������ش�����ن اح�������م�������د اب����������و ذي��������اب
ن��������������ور م���������اه���������ر اح���������م���������د ��������ش�������وان
ن����ور ه��ا���ش��م ع��ب��د احل��ف��ي��ظ ح��م��ي��دان
ه����������دى ب�������دي�������ع ح�����������ش�����ني ال�����ع�����ط�����وة
ه������دي������ل دروي�����������������ش ول������ي������د ال���ع���ج���و
ه�����ي�����ا ي�����ون�����������ش اح������م������د اب���������و ي���ح���ي���ى
ي���������زن حم�����م�����د ج����م����ي����ل امل���������ش����احل����ة

ال�شيخ" "نعمان  عي�شى  حم��م��د  الء 
اي�������������ات ن�����ب�����ي�����ل حم�����م�����د ال����ط����ب����ج����ي
اي���ن���ا����ش ي���و����ش���ف حم���م���د ال�����ش��خ��ان��ب��ة
اي������ه ب�������ش���ام حم���م���د اب������و اجل���راي�������ش
ج����م����ي����ل����ه ب�������رك�������ات حم�����م�����د دغ���ل�������ش
ح���م���زه ع���ب���د ال����ك����رمي ���ش��ل��ي��م��ان ت��ي��م
اجن����ي����ل����ي حم������م������د  اح�������م�������د  رزان 
ره���������������ف ع����������اي����������د ع��������ل��������ي ع�����ب�����ا������ش
روزان����������������ا ج������م������ال حم������م������ود ن����وف����ل

����ش���ن���د����ش زي������اد اح���م���د ع���ب���د اخل���ال���ق
م��دي��ن اب�����و  اهلل  ج�����اد  رزق  ����ش���و����ش���ن 
�����ش����ذى ن����ع����م����ان م�������ش���ل���ح ال����ب����ط����ران
�����ش����ف����اء خ����ل����ي����ل حم����م����د اب��������و ح���م���اد
�����ش����ه����د �����ش����ل����ي����م����ان من��������ور ال�����روم�����ي
ع����م����ر م�������ش���ط���ف���ى حم����م����د ال���ق�������ش���اه
دارخ���ل���ي���ل ع���ب���د اهلل  ه������اين  غ�����ي�����داء 
ف���اط���م���ه ي���و����ش���ف حم���م���د م���دي���ر����ش

مل�����ي�����������ش ع���������������زام ط��������ال��������ب ق����م����ا�����ش
ل�������ي�������ان خ��������ل��������دون حم������م������د �����ش����م����ور
ل���������ني ف������ه������د ع���������ب���������داهلل اب������������و زي������د
ل�������ي�������ن�������ا ع������������دن������������ان خ�������ل�������ي�������ل ت����ي����م
م�����اج�����د �����ش����م����ري حم����م����د ال���ع���ب�������ش���ي
م�����ن�����ري �����ش����م����ري ت�����وف�����ي�����ق �����ش����م����اوي
ن���ادي���ن حم��م��د ي��ا���ش��ني ع��ب��د ال���ه���ادى
ه�����ي�����ا ف������خ������ري ������ش�����الم�����ه ال����ب����ل����وي
ي���و����ش���ف ح���ل���م���ي اب����راه����ي����م م�����ش��ام��ح

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017
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الء حممد احمد ابو يحيى

دعاء �شليم حممود ابو الهيجاء

عطاف ب�شام كامل باكري

اآيه عطا عوين قطينه

�شل�شبيل �شليمان �شالمة ابو �شعيليك

لينا عبد النا�شر احمد املعايطه

ايات حممد ح�شن حممود

دينا زياد �شاكر نايفه

فرح عوده حممد ابو جوده

جيهان جهاد حممد �شبحي ح�شمه

�شذا حممد فهد الدروبي

هيا حممد احمد ال�شقر

اح�����م�����د خ�����ال�����د اح�����م�����د ال�����روا������ش�����دة
اح������م������د حم�����م�����د اح������م������د امل����وم����ن����ي
ح��������رب ج������م������ي������ل  رج�����������ائ�����������ي  ارز 
اري����������������ج ع�������ط�������ا اح��������م��������د خ����م����ي���������ش
ا����ش���الم ع��ب��د اهلل اب���راه���ي���م ال�����ش��ري��ف
ا���������ش��������الم ع������ل������ى ��������ش�������امل ال�����غ�����ري�����ب
ال���������ع���������واودة ع����ي���������ش����ى  ن����ب����ي����ل  الء 

احل����������������ارث ن�����ب�����ي�����ل حم������م������د ن��������داف
ال������ي������زاب������ي������ت م������ه������ري دارت�������ان�������ي�������ان
ام���������������اين ج�����م�����ي�����ل ع������ل������ي �����ش����م����ره
ام���������������ل اح���������م���������د خ������ل������ي������ل اجل������ل������خ
اي���������������������ه زك���������������������ي ع�����������ب�����������د م������ن������ع������م
اأم������������اين ع����ل����ي اح�����م�����د اب��������و خ���رم���ه
اأم�����ل م��ع��ت��ز ع��ب��د اجل���اب���ر ال��ع��ب��د اهلل

اأمي�������ان اب����راه����ي����م حم���م���ود اب�����و ع��ل��ي
اآي���������������ة ت������وف������ي������ق حم������م������د خ���ل���ي���ف���ه
اآي������������ة ع�����ل�����ي�����ان حم�����م�����د امل���������ش����اق����ب����ة
ب����ت����ول ع���������ش����ام ج����ربي����ل احل����دي����دى
ب��������راءه ج���ه���اد ع������وده اب�����و ���ش��ع��ي��ل��ي��ك
ب������ي������ان ع������م������اد حم������م������ود اب�����راه�����ي�����م
ب��ي��ل�����ش��ان ح���اب�������ش ي���و����ش���ف الخ���ر����ش
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منار عايد �شليمان ابو �شعيليك

�شلنفح اب���و  م��و���ش��ى  اب��راه��ي��م  ت�شنيم 
ح������ن������ان ف�������ار��������ش ������ش�����ال�����ح ح�����م�����وده
ح���ن���ني ع���ب���د ال���رح���م���ن اح���م���د ن��وت��ي
ح��ن��ني ك���رمي ع��ب��د احل��ل��ي��م اب���و رم���ان
خ�����ل�����ي�����ل ادري���������������������ش خ�����ل�����ي�����ل غ���ن���ي���م
دال����������ي����������ا ��������ش�������اك�������ر حم�������م�������د ب�����ن�����ات
دان����������ا ق����ا�����ش����م ف���������ش����ل اب��������و ح�����ش��م��ه
دان���������������ه ع���������دن���������ان خ�����ل�����ي�����ل ال������ع������زه
دمي���������ا ف����ي���������ش����ل اح������م������د ال�������ه�������واري
دمي������������ه ي������ا�������ش������ني ر�������ش������ي������د اح�����م�����د
دي�����ن�����ا اجن��������م ر������ش�����ا اجن��������م غ������وري
راي��ه عبد ال��وه��اب عبد اهلل اب��و هزمي
ع������������دوان ج�����م�����ع�����ه  خ��������ال��������د  رزان 
ال�������ش���ب���ي���ح���ي اح�����م�����د  ق����ا�����ش����م  رزان 
ر�����������ش����������ا ف�������������������وزى ع��������ل��������ي ������ش�����ب�����اح
رن��������������ا ي�������و��������ش�������ف م�������و��������ش�������ى ع�������الم
دي�����ه اب���������و  اهلل  ع�����ب�����د  زاه�����������ر  رن�����������اد 
رن�������������اد �����ش����ل����ي����م اح�������م�������د ال�����ع�����م�����ري
رن���������د ك������م������ال �����ش����ل����ي����م����ان ال�������ع�������ودات
ره����������ف حم�����م�����د ك�����ا������ش�����ب ال�������رق�������اد

�����ش����رح����ان اب��������و  ع����������وده  ع����ي����د  روان 
زي������������د ن�����ب�����ي�����ل ح�����ب�����ي�����ب ������ش�����م�����ارن�����ه
الزواهره الكرمي  عبد  ابراهيم  زينب 
�����ش����اره ع����دن����ان اب����راه����ي����م اب�����و ���ش��ن��ب
��������ش�������اره ل�����ي�����ث ع�������دن�������ان ال�������ع�������وران
�����ش����ايل حم�������ش���ن ع����رن����و�����ش ع��ل��ي��م��ات
�����ش����ب����اأ خ���ل���ي���ف���ه ف���ل���ي���ح���ان ال���ه���ومي���ل
����ش���ل�������ش���ب���ي���ل ي�����و������ش�����ف حم�����م�����د ليف
�������ش������روق حم����م����د اح�����م�����د اخل���الي���ل���ة
����ش���ي���م���اء �����ش����الم����ة ف����ه����د ال�������ش���رف���ات
����ش���ح���ى م����اه����ر حم����م����د ال�������ش���م���ادي
����ش���ح���ى م���ن���ري م�������ش���ط���ف���ى ط���رخ���ان
���ش��ح��ى ن�������ش���اأت اح���م���د ع���ب���د ال���ه���ادى
ع����ائ���������ش����ه ع������زم������ي حم�����م�����د ن���ا����ش���ر
ال���ف���ق���ي���ه ك��������رمي  حم����م����د  اهلل  ع����ب����د 
غ��������اده ع����م����ر حم����م����ود ال����ع����ق����رب����اوى
غاده حممد عبد الرحمن عبد اجلليل
ف����������رح را��������ش�������د ع����ق����ل����ه ال������ب������داري������ن
ف����رح ع��ب��د ال����ق����ادر م��و���ش��ى ال��ب�����ش��ي��ت��ي
الع�����������ور م�����ن�����������ش�����ور  اح�������م�������د  لرا 
����ش���ه���اب اب���������و  حم������م������ود  ع�����م�����ر  لرا 

جل����ني ع���ب���د ال�����وه�����اب ح�����ش��ن ن��ا���ش��ر
ل��������ني اح������م������د ن�����ا������ش�����ر ال�����رب�����اب�����ع�����ه
م����رام حم��م��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز الق��ط�����ش
ال�������ش���رح���ان ع���ي���د  ع���ب���د اهلل  م�������ش���ع���ل 
م���ن���ار ع��ب��د ال���ق���ادر ح�����ش��ن اجل���ري���رى
م����ن����ار ن���ا����ش���ر م�����ش��ط��ف��ى احل��ت��ام��ل��ه
م����ن����ري ف�����اي�����ز حم�����م�����ود ال����ع����الون����ه
م�����ن�����ي�����ه حم������م������د حم�������م�������ود ح����ام����د
م����ه����ا حم����م����ود اح����م����د اب�������و ال��ع�����ش��ل
م�����وؤي�����د ع�����ب�����داهلل حم���م���د ����ش���دي���ف���ات
حم�����ارم�����ه حم�����م�����د  اهلل  ع�����ب�����د  م�������ي 
ن����������������زار ي�������ا��������ش�������ر ع�������ل�������ي ال������ع������م������ره
ن��وره��ان ع��ب��د اهلل رم�����ش��ان اب���و خالد
ه������ال������ه ري�������ا��������ش ف�������رح�������ان حم����م����ود
ه�������دى ا�����ش����م����اع����ي����ل ي����ون���������ش ����ش���ال���ح
ه���دي���ل ج���ه���اد ا���ش��م��اع��ي��ل ال���ع���م���ورى
ه����دي����ل ����ش���الم���ة ح����م����اد اب������و ع���م���ره
ه���دي���ل م���ق���داد ع��ي�����ش��ى ع��ب��د ال���ه���ادى
ه������ي������ا اح�������م�������د راغ��������������ب اب����وع����ب����ي����د
�شعيليك اب���و  رب���ه  ع��ب��د  �شلمان  وف���اء 
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دانا غيث كرمي العمو�ش

�شاجده احمد مبارك الربيزات

حممود احمد ح�شن عوينه

ا�شراء حممد علي عبد اهلل

روان جمال هارون ع�شاف

�شيار طارق عبد اجلليل �شعبان اآغا

هبة خليل فتحي من�شور

روان ا�شماعيل عبد الفتاح اخلواجا

�شوزان عمر ح�شن طه

مينا�ش عبدالفتاح �شعدالدين ابوطوق

زهراء حممود مو�شى العمري

عائ�شه يعقوب احمد �شالح

هيا احمد حممود ا�شتيه
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اح�����م�����د خ�����ال�����د اح�����م�����د ال�����روا������ش�����دة
اح�����م�����د حم�����م�����ود ا�����ش����ع����د امل���ر����ش���ع���ه
ا��������ش�������ح�������ار ع��������������واد �������ش������اب������ر ع������الن
ا�����������ش����������الم ح�������������ش������ن ع�������ل�������ي خ����ل����ي����ل
ا�������ش������م������اء حم�����م�����د ع�����ل�����ي ال������ط������وره
ا���ش��م��اء حم��م��د م�����ش��ط��ف��ى اب����و ح��ل��وه
ا����������ش���������ي���������ل ع���������������������ادل من�������������ر ال�������ع�������ر
ال������ي������زاب������ي������ت م������ه������ري دارت�������ان�������ي�������ان
ام��������اين حم����م����د �����ش����الم����ه اب�������و ع��م��ر
ام����������ل م����ه����ن����د خ����ل����ي����ل اجل����الم����ن����ه
امي�����������ان ط�����������ارق حم�����م�����د امل�������زاي�������ده
امي��������ان م���ر����ش���ي ح�������ش���ن���ي اب������و ط���وق
ال���ت���واي���ه���ه اي���ن���ا����ش ع���ط���ا اهلل ج�����ايل 
ب�������������الل ع�������ل�������ي ع�������ي�������د اخل����������وال����������دة
امل���ح���ارم���ه اهلل  ح���م���د  اح����م����د  ب����ي����ان 
ت���������ش����ن����ي����م ع������م������ر ج�����م�����ي�����ل ����ش���ب���ي���ح
ت������غ������ري������د ع������ل������ي ج�����م�����ي�����ل ع����ل����ي����ان
ح�����ال ع���ب���د ال�����ك�����رمي ����ش���ل���ي���م���ان ت��ي��م
ح�����ن�����ني حم�����م�����د �����ش����ب����ح����ي امل�����ق�����رع

دال����������ي����������ا ��������ش�������اك�������ر حم�������م�������د ب�����ن�����ات
دان����������ا ق����ا�����ش����م ف���������ش����ل اب��������و ح�����ش��م��ه
دان������������ه حم�����م�����د ف������������وزى اب�����وزي�����ن�����ه
دع���������اء ت����وف����ي����ق م�������ش���ع���د ال����دب����اي����ب����ه
دع����������اء خ�����ال�����د ح���������ش����ن اب��������و ال����ن����ع����اج
دي�����ال ي��و���ش��ف ع��ب��د ال���رح���م���ن ب�شري
خ���������ش����ر حم�������م�������د  ع�����������������ادل  رزان 
ر�����������ش����������ا ف�������������������وزى ع��������ل��������ي ������ش�����ب�����اح
رن����������ني ط������������ارق ل����ط����ف����ي ب�������ش���ي���وين
ره������������ف خ�����������ش�����ر ع������������زت امل�����������ش�����ري
ع���ل���ي اب��������راه��������ي��������م  ن�����ب�����ي�����ل  روان 
اح���م���د ح��م��دان ال��������روؤوف  ع��ب��د  رول 
زي�������ن�������ب ع��������دن��������ان ح�����������ش�����ن زي����������دان
زي������ن������ب حم�����م�����د اب���������و ب�����ك�����ر ب���ر����ش���ي
اهلل عبد  ال�شيخ  احمد  عثمان  �شائده 
������ش�����و������ش�����ن خ��������ال��������د ك��������ام��������ل ب���ل���ب���ل
����ش���ريي���ن حم���م���د اح����م����د ال�������ش���رخ���ي
���ش��ذى حم��م��ود ع��ب��د ال��رح��م��ن اجلغل
���������ش��������روق راف�������������ع ح�����������ش�����ن ق������رق������ور
ع�������ال حم������م������ود ع�����ب�����د امل������ع������ز زل�������وم

احلنيطي خلف  الرحمن  عبد  غيداء 
ف����������رح م���������ش����ط����ف����ى ج����م����ي����ل ح�������ش���ن
ف���ري���ال ن�����ش��ال حم��م��د ادي����ب فيومي
ل������ي������ن������ه �������ش������ه������ي������ل ع�������ل�������ي ا������ش�����ع�����د
م�����������������رام ع�������م�������ر حم���������م���������ود ع����ب����ي����د
ال���ر����ش���ي���د حم����م����د  اهلل  ع����ب����د  م��������رح 
م������رمي خ����ال����د ت���وف���ي���ق اب����وال����رو�����ش
ن��������������داء �������ش������ال������ح حم������م������د ال������غ������ول
ن������ف������ني خ��������ال��������د ج�����م�����ع�����ه غ����ل����ي����ون
ن�������������ور ���������ش��������امل خ������ل������ي������ف ال�������ق�������الب
ن��������������ور ن���������اظ���������م ج��������������الل �������ش������ع������اده
ه�����ب�����ه ������ش�����وك�����ت حم�����م�����د ع�����ب�����د اهلل
ه��ب��ه م��ن��ري ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��رمي��اوي
ه���ب���ه ي���ون�������ش اب����راه����ي����م اب������و ���ش��ف��ي��ه
ه������دي������ل اب������راه������ي������م اح������م������د امل�������الح
ه������دي������ل ب�����ا������ش�����م ح���������ش����ني احل�������ش���ني
ه��������ي��������ا ح���������������ش�������ني ع��������م��������ر ح���������ش����ني
وع��������د حم����م����د ج����م����ع����ه ال�����ن�����ج�����ادات
ي���ا����ش���م���ني خ����ال����د اح����م����د اب�����و اخل��ي��ل
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د. يحيى العلي
رئي�س الق�شم / اأ�شتاذ م�شارك

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

اأ.د. حممد حمافظة
اأ�شتاذ

اأ. د. جمال ال�شلبي
اأ�شتاذ

اأ.د. �شامي اخلازندار
اأ�شتاذ / تفرغ علمي

د. رعد العواملة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. عا�شم برقان
حما�شر متفرغ
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د. ي�شرى اخلاليلة 
مدر�س

د. عطا اهلل ال�شرحان
حما�شر متفرغ

م. مروان مقدادي
مدر�س م�شاعد
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

ال�������ع�������زام م������و�������ش������ى  اح�������م�������د  الء 
امي���������������ان ������ش�����ع�����ي�����د ع������ل������ي ج����ن����دي����ه
اي���������ه حم�����م�����د ������ش�����ك�����ري م�������ش���ي���ط���ف
ح���ن���ني حم���م���ود م��ف��ي��د ع��ب��دال��رح��ي��م
خ��دي��ج��ه ن�����ش��ال ج��م��ي��ل ع��ب��د ال��ه��ادي
رائ������������������دة خ������ل������ف راج���������������ي احل����ل����ب����ا

رندة حممد رجائي عبد املعطي ابو غو�ش
زي������������ن ه������ا�������ش������م ع������ب������د اخل����ط����ي����ب
زي������ن������ب م������اه������ر ع�����ل�����ي اب����������و ������ش�����اور
����ش���م���ر ج����م����ال ع���ب���د ال���ع���زي���ز ���ش��الح
����ش���ن���د����ش ع���ل���ي حم����م����ود اخل�����وال�����ده
ع������وده دار  اح�����م�����د  ن�������ش���ي���م  �������ش������روق 
غ������������ادة غ�����������ش�����ان حم�����م�����د امل���������ش����رى

ف�����������رح ن�������������واف ع������ب������د اب�����������و ري������ا�������ش
م���������روه خ�����ال�����د حم����م����د ال�������ش���م���ادى
م�������ن�������ار ح�������م�������اد ������ش�����ل�����ي�����م�����ان ح����م����اد
ع���وي���ن���ات اهلل  ع����ب����د  م���ي�������ش حم����م����د 
النادي اب��و  ع��دن��ان  حممد  نا�شر  نغم 
ه����دي����ل راف��������ت ع����ب����د ال����غ����ن����ي ق���ا����ش���م

اح����م����د حم���م���د ي���و����ش���ف ال�����ش��راب��ط��ه
ا��������ش�������م�������اء حم������م������د ح�����������ش�����ن ب�����رب�����خ
خ�شره اب���و  حم��م��ود  ا�شماعيل  ا���ش��ي��ل 
اي���ن���ا����ش ي���و����ش���ف اب����راه����ي����م ال���ع���دوي
ت��ه��اين ع��ب��دال��ك��رمي ت��وف��ي��ق اب��وج��ع��ار

دي��������������ال حم������م������د خ�����������ش�����ر ح���������ش����وه
رام���������ا امي��������ن م�������ش���ط���ف���ى ال�������ش���ع���ي���د
رام��������ا ع���ب���د ال�����ك�����رمي ط�����ه اب���راه���ي���م
�����ش����اره ع���ب���دال���ق���ادر ف�������اروق ح���م���دان
��������ش�������راج م���������ش����ع����ل �����ش����ل����ي����م احل�����م�����اد

����������ش���������وزان ع�������م�������ار ع�����ل�����ي م����ن���������ش����ور
���ش��ف��اء ���ش��ي��ف اهلل ح�����ش��ني ���ش��ل��ي��م��ان
�����ش����ح����ى ح���������ش����ني غ���������امن ال���ع���ت���ي���ل���ي
غ����دي����ر حم���م���د اح����م����د اب������و ���ش��اف��ي��ه
ف���������داء اب�����راه�����ي�����م ح�������ش���ني ال���ك���رن���ز
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الدب والدرا�صات الثقافية باللغة الجنليزية

اح���������م���������د ن�����������������ادر اح���������م���������د ح����ن����ي����ف
ا������ش�����راء ج���م���ال خ��م��ي�����ش اب�����و ع��و���ش
ا������ش�����م�����اء حم�����م�����ود حم����م����د ����ش���اه���ني
ا���ش��ج��ان ع��ل��ي ع��ب��د ال���ك���رمي ال�����ش��ه��اب
ال����ه����ن����وف اك��������رم ب�����رك�����ات اخل���ري�������ش���ا
اي������������ه ع���������������زام ام������������ني ان�����������ش�����ا������ش�����ي
اآم������ال حم��م��د ع��ب��د ال���ف���ت���اح ال��ق��ا���ش��م
ب�������ت�������ول ح�����������ش�����ني ن�����ا������ش�����ر اجل�����اب�����ر
ب��ل�����ش��م درغ�����ام ح���م���وده احل�����اج حممد
ج����وان����ه ن����زم����ي ������ش�����رارى ال���زري���ق���ات
ح�������ال ت�����وف�����ي�����ق م����ف����ل����ح ال�����غ�����وي�����رى
ح�������م�������زه ول�������ي�������د خ�����ل�����ف ك����ري���������ش����ان
ح���ن���ني ح�����ش��ني ���ش��ل��ي��م��ان اب��وح�����ش��ون
دي������������ال غ�����������ش�����ان ي�����و������ش�����ف ع����ي����ا�����ش

دمي����������ا زك�������ري�������ا ح���������ش����ن ق�����وادي�����������ش
دمي�������������ا م�������ث�������ق�������ال ف��������اي��������ق ق�����ا������ش�����م
ر���ش��ا ���ش��اك��ر ع��ب��داحل��اف��ظ ال��ع��ج��ال��ني
رق�����ي�����ه خ�����ال�����د حم����م����د احل����ري����ب����ات
رن������د حم���م���د ع���ب���د ال����ع����زي����ز م��و���ش��ى
ره��������ف �����ش����م����ري اح�����م�����د اب��������و ���ش��ع��ل��ه
ال�������ه�������وادى ح������ام������د  ع������اي������د  روزان 
زي���ن���ه ك���ام���ل ع���ب���د ال���ف���ت���اح غ��ط��ا���ش��ه
���������ش��������اره رائ�������������د ������ش�����ام�����ي اخل����������وري
������ش�����ج�����ود ع������م������اد ع�����ب�����د اب����������و م���ط���ر
التميمي �شعيد  حممد  ع���زام  �شعديه 
�������ش������ه������د ع�������م�������ر ج�������������ربي �������ش������وامل������ة
�����ش����ي����م����اء ن�����ا������ش�����ر اح������م������د اجل���������زره
�����ش����ف����اء ن�����اي�����ف ����ش���ل���ي���م اب�������و ارق����ي����ق
�شالح الدين ابراهيم �شقر العراي�شه

ع�����������ال م������������������ازن ت�������وف�������ي�������ق ح������ن������ون
غ���������دي���������ر امي���������������ن اح���������م���������د ح��������رب
غ��������دي��������ر ع��������اي��������د ع��������و���������ش ح�������ش���ني
ف���������������رح حم���������م���������ود ع���������������وين ع�����������واد
ف�������ريوز ري�����ا������ش ل���ط���ف���ي ال���ك���ف���اوي���ن
م�����������رام ح�����������ش�����ام ك������ام������ل الخ������ر�������ش
م������������روه ح������م������زه م���������ش����ط����ف����ى ذي�����ب
منار عبدالنا�شر عبدالروؤوف احلنتويل
م�����ن�����ال غ����������ازي ����ش���ف���ي���ق ال����ق����دوم����ي
م�������������ريال ع��������دن��������ان حم�����م�����د ب�������ش���ري
ن������������������وران خ��������ال��������د ط���������ه حم����ام����ي����د
ه�����ب�����ه زاي������������د ع����ط����ي����ه اب����������و خ����رم����ه
ه������دي������ل ح���������ش����ني اح������م������د م����وم����ن����ي
�����ش����م����ور حم������م������د  ج�����م�����ع�����ه  ورود 

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

عائ�شه حممد ابراهيم بدوي

�شند�ش عماد احمد برهم

نور خالد ا�شماعيل نا�شر

رانيه فريد حممد فاخورى

نور ها�شم م�شطفى عكيلهلينا خالد ح�شني هارون
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الدب والدرا�صات الثقافية باللغة الجنليزية
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

راحيل حممود �شعيد بركات

مرح جرب حرب حمدان

ت�شنيم با�شم حممد مهداوى

فاطمه �شامر كمال ابو ظاهر

نرج�ش علي �شامل الق�شاه

بيان �شربى مطلق الرقاد

رزان كمال حممد ح�شني

نداء ح�شن احمد بدران

فرح ح�شني عبد القادر ابو �شرمي

هبه وحيد خليل فزع
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اري���������������ج ������ش�����م�����ي�����ح �������ش������ال������ح ح�����م�����اد
ا��������ش�������راء ف���������ش����ل ح���������ش����ني ج��������اد اهلل
ا������ش�����راء حم����م����ود ي���و����ش���ف ال���رف���اع���ي
ال�شند�ش اب��و  م�شطفى  حممد  ا�شيل 
امل��������واج��������ده م�����و������ش�����ى  ر��������ش�������ا  الء 
امي������ان ���ش��ب��ح��ي ���ش��ل��م��ان اب�����و م��ي��ال��ه
اجلعافره عبدالكرمي  حممد  اينا�ش 
اي���������������ه ف���������اي���������ز اح���������م���������د ال�����ط�����ي�����ب
اآن������������������ا ف�����������را������������ش وائ������������������ل ا������ش�����ع�����د
ت��ت��ي��ان��ا ع��م��ر ع��ب��د احل��ف��ي��ظ ال��ع��ط��ار
ت�����ش��ن��ي��م ع����اط����ف حم���م���د ال�����ش��ي��ف��ي
ح�����ن�����ني حم������م������ود ح���������ش����ني ����ش���ام���ي���ة
دان���������ي���������ا ان���������������ور م������ن������ري ال������ش�����ه�����ب
دمي�������������ا م�������ث�������ق�������ال ف��������اي��������ق ق�����ا������ش�����م
دمي�������ه خ�����ال�����د ح�������ش���ني ال����ن����ج����داوى
دي���������ن���������ا اجم��������������د ع�������ب�������د �������ش������م������اره
ع�����ف�����ان�����ه خ���������ال���������د  رائ�����������������د  رزان 

ال���رح���م���ن حم��م��ود ع��ب��د  زه����ري  رزان 
ال��ع��ق��رب��اوى اهلل  ���ش��ي��ف  حم��م��د  رزان 
رغ���������د حم�����م�����د ي�����و������ش�����ف ر�����ش����ر�����ش
رن��ان�����ش��ي ع��ب��د ال��ب��ا���ش��ط ي��و���ش��ف مهنا
ره����������ام حم����م����د ������ش�����الل احل���ن���اح���ن���ه
�����ش����اره اب��������و  را�������ش������د  �����ش����م����ري  روان 
داود داود  روح������������������ي  ������������ش�����������اره 
�����������ش����������اره ع����������������زام اح��������م��������د ن�����اي�����ف�����ه
����ش���ج���ى اح����م����د ط�����ه ال�������ش���ي���خ ح�����ش��ني
����ش���م���اح ع���ب���د ال�����ك�����رمي ف����اي����ز ق�����ادي
����ش���م���اح حم���م���د ح�����م�����اده ال����ف����ري����وان
�����ش����وزان ج��م��ي��ل ع���ب���داهلل اب����و ح��م��اده
�������ش������روق زي����������اد ع����ب����د ال������ن������ور غ����امن
����ش���ح���اده ع���ب���د اهلل  ����ش���ح���اده  �����ش����روق 
�������ش������ه������د ع�������م�������ر ج�������������ربي �������ش������وامل������ة
������ش�����ب�����ا ع�������م�������اد ح�������م�������دي ال����ع���������ش����ي
ع���ب���ري حم���م���د ف����رح����ان امل�����ش��ب��ح��ي��ني
ف������رح ����ش���ف���ي���ان �����ش����ادق ب���ن���ي ���ش��م�����ش��ه

ف��������������رح ع�������م�������ر ����������ش���������امل ال������ب������ل������وي
ف�����������������رح حم���������م���������د ع���������م���������ر ه�������������ادى
مل�����ى ن���������ش����اأت ����ش���دق���ي اب������و ال���ه���ي���ج���اء
روميه اب��و  حممود  ا�شماعيل  لوجني 
م����������رح م������اج������د ع�����ل�����ي ال���������ش����واب����ك����ه
م������������روه ح������م������زه م���������ش����ط����ف����ى ذي�����ب
م�����������رمي ب������ا�������ش������ل جن�������ات�������ي ع����ث����م����ان
م����ع����ني حم����م����د ج����وه����ر ع����ب����د احل����ي
م���������ه���������ا ج�����������م�����������ال ن��������ظ��������م��������ي من�����ر
م�����ي�����������ش ر�������ش������ي������د ك�������ام�������ل ال�����ك�����ي�����ال
اهلل ع��وده  اجلليل  عبد  احمد  مي�شون 
ن�����������ش�����ري�����ن م�������اه�������ر اح�������م�������د ����ش���ي���ف
ن�����ه�����ي�����ل ح�������������ش������ام ج������ا�������ش������ر خ�����ال�����د
ن��������������ور م���������اج���������د ول���������ي���������د �����ش����ن����ج����ق
ن�������������ور حم�������م�������د اح��������م��������د ال������ن������ج������ار
ن����ور م��و���ش��ى ع��ب��د ال���ق���ادر اب����و �شمك
�����ش����م����ور حم������م������د  ج�����م�����ع�����ه  ورود 
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

رونزا منذر عادل ابو كركي

ب���دوي م�شطفى  ع��ب��دال��ه��ادي  اح��م��د 
اح�������م�������د ه�������������ش������ام حم������م������د زي�����������دان
ا�����ش����م����اء حم���م���د م�����ش��ط��ف��ى ع���م���رية
ال�����ف�����واع�����ره ج����ا�����ش����م  م������ب������ارك  الء 
ال�����ه�����ن�����وف ف�����ن�����اط�����ل رج���������ا خ�������ش���ري
اأم������ن������ي������ه ������ش�����م�����ري ح���������ش����ن����ي وه����ب����ه
ب������ت������ول ع����ي���������ش����ى خ�����ل�����ف امل�������واه�������ره
ت������وج������ان ف���ي�������ش���ل حم����م����د ال����زه����ري
ح��ن��ني حم���م���ود ع��ب��د اهلل ال���ط���راون���ه
ع���ط���ا اهلل حم����م����ود اجل���ب���ور راك���������ان 
زي����������د م����ف����ل����ح حم�����م�����د ال�����ع�����م�����ريات

�����ش����ج����ى اح������م������د حم�����م�����د م���ن�������ش���ور
����ش���ن���د����ش حم���م���د ���ش��ب��ح��ي اب���وع���ب���ده
����ش���ع���الن مم������دوح ه����ذل����ول حم���ارم���ه
���ش��ه��د ن���ذي���ر ع��ب��د احل��ل��ي��م ال���ربي���زات
����ش���الح ال���دي���ن ف��ه��د حم��م��د ال���ده���ام
�شحى بالل عبد الهادي زين العابدين
ط������������ارق خ������ال������د اح������م������د امل�����راع�����ب�����ه
اجل�������ب�������ور رداد  ع�������ل�������ي  ع���������ري���������ن 
ع���ي�������ش���ى م����و�����ش����ى ع����ف����ي����ف حم���م���ود
غ���������رام �����ش����ال����ح ع�����اي�����د ال�������ش���راع���ب���ه
غ�����������ش�����ون ب����������الل ع�����ل�����ي ����ش���ل���ي���م���ان

غ��������ي��������داء ع�����ل�����ي اح�������م�������د ������ش�����م�����ادي
ف������������رح زه������������ري م�����������ش�����ط�����ف�����ى زي���������اد
ف��������������رح ع���������������ش�������ام اح���������م���������د خ����ن����ف����ر
ك����ل����ودي����ا ي����ع����ق����وب ف�������ش���ل���و ف�������ش���ول
ك������ن������ع������ان ط�������������ارق اح�������م�������د ك����ن����ع����ان
حم����م����د اح�����م�����د حم����م����د ال�������ش���ع���وب
حم�����م�����د رك������������ان حم�����م�����د ال����زع����ب����ي
حم��م��د م������روان م�����ش��ط��ف��ى ال��دب��ا���ش
ه����ا�����ش����م حم����م����د م����������رتوك ال�����رق�����اد
ه��ب��ه ع��ل��ي ع��ب��د ال���رح���م���ن ال��غ��وي��ري
و�������ش������ام حم�����م�����ود اح�����م�����د ال���ق�������ش���اه

ب�����ري�����ن خ�����ال�����د �����ش����ال����ح ال����ذن����ي����ب����ات
ج��ي��ان��ا ع��ب��د احل��م��ي��د ف��خ��ري ع��ث��م��ان
ج������ي������ه������ان ن�����ب�����ي�����ل ام������������ني ال������زي������ن
ال�شويدي حممد  نا�شر  حمد  خليفة 
�����ش����روق ع�������ش���ام حم���م���ود ال��ع��ج��ارم��ه
ع����ب����داهلل حم���م���دع���ب���داهلل ال���ع���راف���ني

ع��������ن��������اد ع��������اك��������ف حم������م������د اجل���������الد
ف���������رح ح���������ش����ن ي�����و������ش�����ف م�������ش���ط���ف���ى
ف�����ي�����������ش�����ل راف��������������ع ح������م������د ال�����ف�����اي�����ز
حم���م���د ����ش���ل���ي���م���ان خ���ل���ف ال���ق���ط���ارن���ه
حم���م���د ع���ام���ر حم���م���ود اب�����و ال��ع��م��ني

حم���م���د م�������ش���ه���ور حم���م���د ال���ع���م���رى
م�شاعل بنت �شليمان بن �شلمان احلربي
نا�شربن عبداهلل نا�شر قا�شم ال ثاين
وع�����������د اح�������م�������د حم������م������د امل����ل����ي����ح����ي
وع��������د ن���ب���ي���ل حم����م����د اب��������و اجل����م����ال
ي�����ح�����ي�����ى زك���������ري���������ا ف�������اي�������ق ب�����������دوان
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امل�����ش��اق��ب��ه ع���ب���د اهلل حم���م���د  اح����م����د 
اح��م��د ن��ه��ار ع��ب��د ال�����رزاق اخل��راب�����ش��ه
ا����ش���ي���ل اح����م����د حم����م����ود اب������و را����ش���ي
اف���������ن���������ان م�����ه�����ن�����د خ��������ال��������د ح�������ش���ني
اأغ�������اري�������د �����ش����الح خ���ل���ي���ل اخل���ط���ي���ب
ب������ت������ول خ����م����ي���������ش حم�����م�����د م���������رزوق
ب������ي������ان اب������راه������ي������م ������ش�����ال�����ح ف���ل���ي���ف���ل
ح��اب�����ش ���ش��ل��ط��ان م�����ش��ه��ور ال���ف���واع���رة
ح�����م�����زه ث�����ام�����ر حم����م����د ال���������ش����رم����ان
ح��������ن��������ان ب���������������ش�������ام غ����������������ازي اع�����م�����ر
دان��������������ا خ�������ال�������د ع�������������ش������اف ال�������رق�������اد
ران��������ي��������ا ن�������������ش������ال خ�������ال�������د ع���ي�������ش���ى

رع������������د ج�������م�������ال حم������م������د ه������زامي������ه
رن����������ا ت�����وف�����ي�����ق م����ف����ل����ح ال�����غ�����وي�����رى
رن�������������د ع�������م�������ر حم�������م�������د ق������رع������و�������ش
زي��������د ������ش�����الح �����ش����الم����ه امل�������ش���اق���ب���ه
زي����������ن ع������ام������ر �����ش����ب����ح����ي ال���������ش����ب����اغ
�������ش������ارا ن�����ظ�����ام ع����ب����د امل����غ����ن����ي دع���ن���ا
��������ش�������اره اب������راه������ي������م ك������ام������ل ال���ن���م���ر
�����ش����امل ����ش���ال���ح اب����راه����ي����م امل��ح��ا���ش��ن��ه
����ش���ل���م���ان اح�����م�����د حم����م����د امل���ع���اي���ط���ه
ع��ب��د اهلل ع��ط��ا اهلل حم���م���ود اجل��ب��ور
ع�����م�����ار حم����م����د ������ش�����امل ال���������ش����واع����ري

ع�����م�����ر ح����ك����م����ت ن�������وا��������ش ال����ق����ا�����ش����ي
ك����ام����ي����ل����ي����ا ع�����������ش�����ام ن����������دمي من�����ور
ل�����ني ج�����م�����ال ق�������ش���ط���ن���دي ع�������ش���ف���ور
اجل������ب������ور ن�������ه�������ار  داوود  م��������اري��������ا 
حم����م����د اح�����م�����د ع����ل����ي اجل����وام����ي���������ش
حم������م������ود ع������اي������د اح������م������د ي����و�����ش����ف
م�����������ش�����اع�����ل ح������رب������ي اح������م������د ا�����ش����ي����ا
م�شطفى حممد امني م�شطفى الرحاحله
م����ن����ى حم����م����د �����ش����ال����ح ال���ك���را����ش���ن���ه
ن���������دى ع�����م�����ر اب������راه������ي������م ع���ث���ام���ن���ه
و��������ش�������ن ع�������م�������اد ج�������م�������ال امل������ج������ايل
ي��������زن اح�����م�����د ع������ب������داهلل اخل����زاع����ل����ة

�شذى حممد مو�شى عازمبتول ع�شام عبد العزيز ع�شاف دعاء حممد حممود احلوامدة

احمد حممد احمد الك�شا�شي املهندى

لونار حممد معني ر�شيق ال�شمايل
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جمد مروان عبد الهادى نوفل�شروق فار�ش حممد العمارات ليندا ع�شام ف�شل حموده

ا�شيل مروان زهدي حجازي رغد ابراهيم فار�ش امل�شهراويا�شالم فايز احمد اخلاليله

وعد عبد الكرمي �شليمان امل�شبحيني

اح�������م�������د ن�������زي�������ه ف�����ه�����م�����ي ������ش�����راق�����ه
اف���������ن���������ان م�����ه�����ن�����د خ��������ال��������د ح�������ش���ني
ال���ك���رمي الذي���ن���ات الء ���ش��ل��م��ان ع��ب��د 
ال�������ش���رح���ان �����ش����ال����ح  حم����م����د  اأروى 
اأغ�������اري�������د �����ش����الح خ���ل���ي���ل اخل���ط���ي���ب
دال�������������ه م��������وؤي��������د �������ش������ام������ي ب���������ش����ن����اق
ر���������ش��������ا م������ن������ري ف��������اي��������ز اخل�����الي�����ل�����ه
رن���ي���م ن�����زار ع���ب���دال���ه���ادي اب����و خ�شري
ح�������ش���ني ح�����������ش�����ن  ع�������م�������اد  روزان 

رمي�����������ا ع�������اط�������ف ي������و�������ش������ف ح����اب���������ش
زي������������د حم������م������د زي������������د اخل�����ري�����������ش�����ا
����ش���ل���م���ان اح�����م�����د حم����م����د امل���ع���اي���ط���ه
�����ش����ق����ر زاي�����������د اح������م������د اخل�������وال�������دة
ع�����ال�����ي�����ه حم�����م�����د ا������ش�����ح�����ق ����ش���ي���ت���و
ع��������������دي ن�����������������واف زع��������������ل اجل�������ب�������ور
ع�����م�����ار حم����م����د ������ش�����امل ال���������ش����واع����ري
ع�����م�����ر ح����ك����م����ت ن�������وا��������ش ال����ق����ا�����ش����ي
ع����م����ر حم����م����د ج����م����ي����ل ال����ذن����ي����ب����ات
ف������ت������ح������ي امي�������������ن ف������ت������ح������ي خ�����ال�����د

اجل������ب������ور ن�������ه�������ار  داوود  م��������اري��������ا 
م�شطفى حممد امني م�شطفى الرحاحله
م���ي�������ش اب�����راه�����ي�����م ي���ح���ي���ى ال���ي���م���اين
ن����ه����ي����ل ع�����ل�����ي ������ش�����ق�����رى ال������ربق������ان
ن����ور ه����اين ع��ب��د ال���رح���م���ن ال��ري��اح��ي
ن����������وف اح������م������د خ����ل����ي����ل ال�����ع�����م�����ورى
ه����ب����ه ب���������ش����ار اب�����راه�����ي�����م ال����ف����اع����وري
ه���ي���ا حم���م���د ح�������ش���ني ب���ن���ي ال����دوم����ي
و�������ش������ام ع����م����ر ف������رح������ان امل�������ش���اق���ب���ة
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كلية اآلداب

قسم المواد اإلنسانية المساندة

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

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

د. غيداء البلتاجي
اأ�شتاذ م�شاعد

م. عبد اهلل الزواهرة
مدر�س م�شاعد

م. عنود احلبا�شنة
مدر�س م�شاعد

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

م. خالد العلوان
مدر�س م�شاعد

د. طارق الأ�شعد 
اأ�شتاذ م�شارك
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص اللغة العربية وادابها / الدب والنقد

تخ�ص�ص اللغة العربية وادابها / اللغويات

ام�������������������اين ع��������ل��������ي ���������ش��������الم��������ة ا������ش�����ع�����دا���������ش��������م��������اء راف�����������������ت اح���������م���������د ع�����ل�����ي�����ان

ه���دي���ل ع���ب���دامل���وؤم���ن حم���م���ود اب�����و ع�����ش��لخم������ل������د �������ش������اك������ر خ�������ال�������د ال���������زواه���������ره

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

اب����������������������������������راه����������������������������������ي����������������������������������م ف��������������������ق��������������������را

ام��������������ل حم�������م�������د ي�������و��������ش�������ف ال�����������ش�����ي�����������ش�����اين

ع��������م��������ر ري�����������ا������������ش ع�������������������واد ال�����������ش�����ي�����خ
ع�������م�������ر م�����������ش�����ط�����ف�����ى حم�������م�������د اي����������وب

حم������م������د ح��������م��������دي ������ش�����ع�����ي�����د �����ش����اه����ني
ه�����������ش�����ام اح�������م�������د ع�������������وده اجل��������راوي��������ن

ح������م������زة حم�����م�����د ع������ب������دال������ق������ادر ال�����ف�����ار
�����������ش����������امل ع��������م��������ر �����������ش����������امل امل�������وم�������ن�������ي

�����ش����ن����اب����ل حم�����م�����ود اب������راه������ي������م ي���و����ش���ف
ل���ي���ن���ا ع����ب����د ال�������ه�������ادي اح�����م�����د ر������ش�����وان

اب���������راه���������ي���������م ف��������اي��������ز خ������ل������ي������ف ع����������ودة
ا���������ش��������رف ظ������اه������ر ذي������������اب احل����ن����اح����ن����ة
رن��������������ا ع��������������وين ام��������������ني اب��������������و ع����ي���������ش����ه
غ������دي������ر حم������م������ود اب������راه������ي������م م�������ش���ع���ل

م������اج������د ع�����������ارف حم�����م�����د ال�������ش���ب���ي���ع���ات
حم��������م��������د اح����������م����������د ع������ي�������������ش������ى ع�����������ودة
حم�����م�����د جن�������م ع�������ط�������ااهلل ال���������ش����راب����ع����ة
ه����������ن����������د ج������������م������������ال حم������������م������������ود اغ����������ا

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

ح�������������ش������ني ع����������������ب����������������داهلل  داود  دي�������������ن�������������ا 
ه����������������������دى م�����������ن�����������ري ال��������ع�����������������ش��������ف��������ورل��ي��ن��ا ع��ب��دال��رح��ي��م ع��ب��دال��رح��م��ن ي��ون�����ش
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تخ�ص�ص اللغة الإجنليزية
خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

ا����ش���ام���ة ع��ب��دال�����ش��ي��د م�����ش��ل��م اخل��ت��ات��ن��ة
ح�������ن�������ان ا��������ش�������ح�������اق ي������و�������ش������ف ي����و�����ش����ف
دان����������������ة ح�����������ش�����ن�����ي حم��������م��������ود ح���������ش����ني

غ����ن����ى حم�����م�����ود ا�����ش����م����اع����ي����ل ����ش���م���ري���ن
م���ي�������ش���اء ي����و�����ش����ف حم����م����د ال�������ش���ع���ي���دي
ه���ال���ة ���ش��ل��ي��م ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف اب����و حجلة

ازه������������ار اب������راه������ي������م اح�����م�����د ال�����ع�����زاي�����زة
ذك��������ري��������ات حم�����م�����د ح���������ش����ني ال�����ش����ل����ع
�����������ش����������ارة ������ش�����ب�����ح�����ي ج������م������ي������ل ن�����وف�����ل

ع�������ب�������ري اح���������م���������د ������ش�����ل�����ي�����م ب������راه������م������ة
م�������اري�������ان�������ا ن�������������ادر ي�����ع�����ق�����وب ال�����ع�����ب�����وي
ه�������������������دى ع������������اي������������د ع����������ل����������ي ع�������ب�������ا��������ش

ايات منري ح�شني العبد

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
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خريجو الماجستيركلية اآلداب
تخ�ص�ص درا�صات ال�صالم والنزاعات

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

راك��������������������������������ان زي��������������������������اد �����������������ش����������������رور ح����������������داد

اح�������م�������د ن�������اي�������ف ع������ث������م������ان امل�����������ش�����رى
اجم���������������د حم��������م��������د ���������ش��������ال��������ح ع������ام������ر
ح�����������ازم حم�����م�����د ع�����ب�����ي�����داهلل امل����ع����اي����ط����ه

رع�������د خ����ال����د »حم����م����د ����ش���ع���ي���د« ت���غ���وظ
مل���������ى ������ش�����ل�����ط�����ان ف���������رح���������ان روا����������ش���������دة
ه�����������ش�����ام ع�����������ودة م���������ش����ل����م اب���������و ح���ج���ي���ل���ة

ع�������م�������ر ن�������ا��������ش�������ر ف��������ال��������ح امل�����������ش�����اق�����ب�����ةر�������ش������ا راف�����������ت ع��������ب��������دال��������روؤوف ����ش���ل���ي���م

حممد عبدالعزيز عبداحلليم الرمامنة خ����ال����د ع���ب���د ال����ك����رمي حم���م���د اخل���زاع���ل���ة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

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

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

الدكتور  عبدالغفور الزواهرة
عميد الكلية

الدكتور اإبراهيم من�سور
نائب العميد

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

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

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

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

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

�سواء القطاع العام اأو القطاع اخلا�ش الأردين.

•
•

•
•
•
•

•

مجلس الكلية

الدكتور اإبراهيم من�سور
نائب العميد

الدكتور اأحمد العمو�ش
م�ساعد العميد

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

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

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

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

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

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

الدكتور �سياء الزغيالت
ممثل ق�سم اإدارة االأعمال

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

الهيئـة الإداريـة
عبد اهلل الزواهرة

جهاد ن�سر
�سمية �سديفات

جنلة العمو�ش
عايدة دغل�ش
عال العمو�ش

اأمل �سموط
�سالح امل�ساعيد
مروان رحاحله
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قسم االقتصاد

د. اأ�سامة القلعاوي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سامر عبدالهادي
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

د. الء الب�سايرة 
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

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

د. اأرقم الرباعي
اأ�ستاذ م�سارك

د. ر�سا ا�ستيتية
 اأ�ستاذ م�ساعد

كلية االقتصاد والعلوم االدارية
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

قسم االقتصاد

د. خالد بطاينة
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

د. يحيى زكريا
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. هيل عجمي
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ

م. حامت الهنداوي
مدر�س م�ساعد

م. لوؤي ح�سا�سنة
م�ساعد بحث وتدري�س

م. نادرة مريان
مدر�س
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قسم االقتصادكلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص القت�صاد

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

ب�����ا������س�����ل ع�����������س�����ام ���������س��������ادق اح����م����د
ح����ن����ني ف���������واز ق����ا�����س����م ال����ع����ق����رب����اوي
ق����ب����ج ن����������اج����������ي  ���������س��������ام��������ر  رزان 

زي��������ن حم����م����د حم�����م�����ود احل���ن���ي���ط���ي
������س�����م�����اح ا������س�����ع�����د حم������م������ود اح�����ل�����وح
ف�������رح م�����اج�����د اب�����راه�����ي�����م اخل�����واج�����ه
ل����ط����ي����ف����ه راج�������������ح ���������س��������ادق اح����م����د

ن����ي����ف����ني ه���������س����ام ح�����م�����زه ال����ع����ب����ادي
ه�������ي�������ام حم������م������د �������س������ال������ح ال���������س����ل����ع
وعد �سالح الدين الد�سوقي الطوابيني

 حم��م��د ن�����ور  اح���م���د حم��م��د ال����وزين
اح����������م����������د ع����������م����������اد ف����������ائ����������ق ح����م����د
اح������م������د ف����ه����م����ي ك���������رمي ال�����ع�����ب�����ادي
ح�����������س�����ام ع�����������زام ج����م����ي����ل ف������اخ������وري
دان�������ي�������ا ول������ي������د حم�����م�����د ال�����زب�����ي�����دي
دان�������ي�������ة ن����ب����ي����ل حم�����م�����د ال�����ق�����وا������ش
روؤى حممد غ�سان زين الدين عرفات
ري�����ن�����اد ح�������س���ن ي���و����س���ف ال����ف����اع����وري

زي�����������د اب�������راه�������ي�������م ت������وف������ي������ق ع��������واد
�������س������امل ال������ي������ا�������ش �������س������امل غ����ط����ا�����ش
����س���الم ����س���ام���ي اب���راه���ي���م ال�����س��م��اي��ل��ه
�����س����ذى ع�����ب�����دال�����رزاق ح�������س���ن ال����زي����ود
������س�����امل داود  حم������م������د  ������س�����ه�����ي�����ب 
اب��و الغنم ال��ك��رمي  ط��الل عاطف عبد 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ن����وران حم��م��د امل��ج��ايل

ع������م������ر ن�������������واف م������و�������س������ى ال�������ب�������دور
جمدي" حممد فهد" رمزي تلوالن�سواتي
عجاوي الرحيم  عبد  و���س��اح  حم��م��ود 
ال���ق���ن���ه اهلل  ع����ب����د  حم�����م�����ود  م����������رام 
م�����روه ع��ب��د اهلل اب��وب��ك��ر ال�����س��ي�����س��اين
م��������وؤي��������د ع�������م�������اد و������س�����ف�����ي ن����ا�����س����ر
ه���������دى اجم���������د اح������م������د احل������م������ورى
ي������������������ارا وائ������������������ل ع�������ي�������د اخل��������������ورى

�سهد عماد �سرف ال�سعايف

هديل حممد ابراهيم را�سد
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خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

قسم االقتصادكلية االقتصاد والعلوم االدارية

تخ�ص�ص القت�صاد

اح���م���د ج���م���ال م�����س��ط��ف��ى امل�����س��ط��ف��ى
ا������س�����ي�����ل ح�����اب�����������ش ع�����م�����ر امل���������س����رى
�سحليه اب��و  اب��راه��ي��م  ول��ي��د  اوريت�سيا 
ب���������س����ام حم����م����د اح����م����د ال���ق���ري�������س���ات
ب�������ي�������ان م�������اج�������د اح�������م�������د اب�����������و ك���ف
ح��������������ازم م�����ط�����ي�����ع ج�������ه�������اد ال���������س����ي����د
دان���������������ا ن�����ب�����ي�����ل ف���������������وزى ال��������ك��������ردى
راي��������������ه ف�����������������وؤاد ع�������و��������ش ال������س�����ع�����د
رب���������ا ن����ب����ي����ل �����س����ب����ح����ي اب���������و ع����ب����ده
ال�����ن�����وي�����ران م�������س���ن���د  ����س���ل���ب���ي  رزان 

روبي حممد م�سباح حمدى اخلليلي
�����س����ع����ي����د ج�������م�������ال ع�����ل�����ي ال���ع���ي�������س���ه
م�ساعده ابراهيم  احمد  الدين  �سيف 
�������س������روق اح�����م�����د ع����ل����ي ال�������س���ن���اب���ل���ة
�����س����ح����ى امي���������ن حم������م������ود حم����م����ود
ع�������ب�������داهلل �����س����م����ي����ح ح���������س����ن����ي ع�������واد
عال"حممد �سمري"�سليم "القا�سي التميمي"
ع�����م�����ر حم�����م�����د ج�����م�����ي�����ل ال�������زغ�������ول
ف�������اط�������م�������ه ج������م������ي������ل اح��������م��������د ب�������در

ف�������داء اب����راه����ي����م حم���م���د اب�����و اخل���ري
حم���م���د ح�����س��ن حم���م���د ال�����س��واف��ط��ه
حم����م����د زي��������اد �����س����امل ال����ع����ب����دال����الت
ال��رح��م��ن اح��م��د ال�سيد حم��م��د ع��ب��د 
م�����������رح اب�������راه�������ي�������م ع������ب������د ������س�����م�����اره
اخلاليله القادر  عبد  حممد  ماليني 
م���ن���ار ح�����س��ن ع��ب��د ال���ك���رمي وح���ي���دات
م�����ه�����ن�����ا ط��������������ارق زي��������������اد امل������ه������ان������وه
ن�����������������ور ان���������������������ور ف�����������اي�����������ز ع�������و��������ش
ي������زن اح���������س����ان ع���ب���د ال����ع����زي����ز دي�����اب

اأ�سماء عبد ال�سالم عبد اللطيف جمعه

هبه عبده عو�ش جودهت�سنيم ا�سرف فتحي ح�سني وعد ابراهيم حممود الرومي�سهد طارق يو�سف ابراهيم



110

قسم االقتصادكلية االقتصاد والعلوم االدارية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
تخ�ص�ص القت�صاد

حنان علي فايز �سوكه

ابراهيم جمال عبد اهلل ابو عيد

مرح �سبحي �سعيد ابو غو�ش مياده حازم عبدال�سالم البلخه�سفيه علي �سليمان اجلالودى

ازه����������ار اح�����م�����د ح�������رب اب�������و ع����ب����دون
ا��������س�������الم ت�����وف�����ي�����ق ح���������س����ن اجل���������زرة
ا������س�����ي�����ل ح�����اب�����������ش ع�����م�����ر امل���������س����رى
اخل��ط��ي��ب ع���ل���ي  ال����دي����ن  ع����م����اد  الء 
امي���������ان خ���ل���ي���ل اح�����م�����د اب�������و زي�������دان
اأح���������م���������د زي���������������اد ادي���������������ب ال�����ب�����ي�����ات
ح�سني" "ال�سيخ  حممد  ق��درى  بتول 
ب���������ن���������ان ان������������������ور خ������ل������ي������ل ������س�����ال�����ح
ج������وزي������ف ف�����ائ�����ق ي����و�����س����ف امل����و�����س����ى

دان����������������ه ع���������������س�������ام ��������س�������ال�������ح م�������وىل
دمي�����ه ����س���ام���ي اب����راه����ي����م اب�����و ع��ل��ي��ان
دي�����ن�����ا ح�������س���ن حم�����م�����ود اب�������و ����س���ع���دة
رام������ا زه�����ري حم���م���د ب���دي���ع ال��ك��ي��ايل
راي��������������ه ف�����������������وؤاد ع�������و��������ش ال������س�����ع�����د
رزان عماد الدين "حممد �سعيد" ال�سابر
ره��������ف ف�����������اروق �����س����الم����ه ال����ع����ري����ان
������س�����اره ����س���ع���د ن�������س���وح ع���ب���د امل��ج��ي��د
����������س���������اره ع������م������ر حم������م������د ال��������زي��������ود
�������س������ن������د�������ش ف����������������وزى م�������ك�������ي غ����ي����ث

�����س����وف����ي����ا ه���������س����ام م����و�����س����ى ع���ا����س���ي
�����س����ح����ى امي���������ن حم������م������ود حم����م����ود
ع�����م�����ر حم�����م�����د ج�����م�����ي�����ل ال�������زغ�������ول
ف�����������رح ح�������رب�������ي حم������م������د ع������ب������داهلل
ف���������ريوز ع���������ودة ج���م���ي���ل احل���ب���ا����س���ن���ة
ق�����������س�����ي ه�����ي�����ث�����م ف�����ه�����ي�����م م����و�����س����ى
م��������الك اب�����راه�����ي�����م ج����م����ي����ل خ�������س���ان
م�����ه�����ن�����ا ط��������������ارق زي��������������اد امل������ه������ان������وه
ي������زن اح���������س����ان ع���ب���د ال����ع����زي����ز دي�����اب
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قسم االقتصادكلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص القت�صاد املايل

ا�����س����ي����ل رام���������ي ف�����������وؤاد اب�������و ����س���ق���اره
اي���������ه ب�����������س�����ام اب������راه������ي������م م���ن�������س���ور
ب������ي������ان ح���������س����ن اح������م������د ال�����ع�����اب�����ودي
ب�������ي�������ان زي��������������اد ج�����م�����ع�����ه ال�����دع�����ج�����ه
دع����اء ع��ب��د ال��ف��ت��اح ت��وف��ي��ق ال��ك��ي��الين

ع������م������ار ������س�����الم�����ه ع�����ي�����د ال������غ������روف
ع�����������واد ج���������الل ع�����������واد اب���������و ح���م���ت���ه
م������رح ع���ي�������س���ى حم���م���د اب������و ����س���اك���وت
ن������ادي������ن �����س����ال����ح ������س�����امل اب�������و ك���و����ش
ن�������دى ع����ب����د ال������ق������ادر ف���ي�������س���ل زل�����وم
ن�������ه�������ال ع�������اط�������ف حم������م������د اغ����ن����ي����م

ن���������������ور ع��������ل��������ي ن���������اج���������ي ال���������ل���������وزي
الغويري الرحيم  عبد  ابراهيم  ها�سم 
ه�����ي�����ا ح�����������س�����ن ������س�����ب�����ع اب����������و ع���ي���ط���ه
ع��������������وده ليف  م��������������وؤي��������������د  ه����������ي����������ا 
و�������س������ام حم����م����د ����س���ل���ي���م اخل������زن������دار

اب����راه����ي����م حم���م���د ف���ه���د ال�������س���وارب���ه
ا������س�����راء ج����م����ال حم���م���د اب������و ح��م�����ش
ال�����������ه�����������ام ج���������ه���������اد ع�������ي�������د ال��������������زرو
ب������ت������ول زي�����������اد ح���������س����ن ال����ف����ري����ح����ات

ت�����ال�����ني ي����ع����ق����وب ج����م����ي����ل ج��ع��ن��ي��ن��ه
ح���������س����ن وائ����������ل ح���������س����ن اب��������و خ���رم���ه
زي��د ال�سيخ  لطفي  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ح��ال 
ابوا�سنينه املعطي  عبد  حمزه جربين 
خ��������ال��������د ف������������الح حم������م������د رب�����اب�����ع�����ه

ال�سوابكه ال��ك��رمي  ع��ب��د  ع��دن��ان  رع���د 
ل����������ني خ���������ال���������د اح���������م���������د ال���������ل���������وزي
ن�����رم�����ني حم����م����د م�����اج�����د ح�������س���ون���ه
ه�����ب�����ه خ������ال������د حم������م������ود ع�����ب�����د اهلل

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

ا�سراء جميل �سعيد الربغوثي

دانيال موفق عواد عماريا�سرف حممد احمد عطااهلل هيا حممود حممد ال�سقاقحةحنني فايز رزق اعريبه
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خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

قسم االقتصادكلية االقتصاد والعلوم االدارية

تخ�ص�ص القت�صاد املايل

اح��������م��������د ط���������ه اح��������م��������د ع������ب������د اهلل
ال�سكجي رف��ي��ق  �سعيد  حم��م��د  اح��م��د 
اجم����د ع��ب��د ال���وه���اب حم��م��د ع��رم��ان
دمي������������ه ح������������امت م�����������س�����ط�����ف�����ى ع���ب���د
دي������ن������ا ت����ي���������س����ري رف������ي������ق احل����م����ي����دى
رح������م������ة م���������س����ل����م ع�����ل�����ي احل���ي�������س���ة
ال�����رباه�����م�����ه ح�����م�����د  م������������ازن  روان 

ال�ساليطه ���س��ل��ي��م��ان  ح�����س��ام  ���س��ان��درا 
����س���ل���ي���م���ان خ����ل����ف ح����م����د ال���ع���ط���ي���ات
اهلل ع��ب��د  اللطيف  ع��ب��د  لطفي  ���س��م��اء 
�����س����ن����د�����ش حم����م����د ي����و�����س����ف ي��ح��ي��ى
ع�����ب�����داهلل جم���ي���د ادي��������ب ال���ق�������س���و����ش
ع���ي�������س���ى حم����م����د ع���ي�������س���ي ع�����وي�����دات

ك�����اظ�����م ح�������س���ن حم����م����د احل�����وامت�����ة
م����ن���������س����ور ك��������اي��������د  ن������ا�������س������ر  لرا 
حمد بني  حممد  ال����روؤوف  عبد  لينه 
م������ادل������ني ي����ا�����س����ر ج���م���ع���ه ال���دع���ج���ه
وف������اء حم���م���ود حم���م���د اخل�������س���ريات
ول��������ي��������د امي�������������ن ع����������دن����������ان خ����ل����ي����ل
ي����ا�����س����م����ني اب�����راه�����ي�����م حم����م����د ع��ي��د

ت�سنيم جربيل احمد عفونه

اأ�سماء جمال حممد عبده

فرا�ش اكرم ح�سني الرموين

اينا�ش حممد م�سطفى �سلبي

ليث ح�سن خ�سري النجاداتعمار ابراهيم حممد ال�سمامعه
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

قسم االقتصادكلية االقتصاد والعلوم االدارية

تخ�ص�ص القت�صاد املايل

متارا نايل احمد التميمي

ت�سنيم �سمري خالد احمد

عال عبد املجيد احمد اجلداونه فادي جميل امني الرهايفهحذيفه خملد يو�سف الدويكات

اح��������م��������د ط���������ه اح��������م��������د ع������ب������د اهلل
ال���رف���اع���ي اح���م���د ع���ب���د اهلل حم���م���ود 
ال��ك��ي��الين ت��وف��ي��ق  ال���ف���ت���اح  الء ع��ب��د 
ام���������اين ف�����اي�����ز حم����م����د ال���������س����م����ادي
دان���������ا ع����ب����د ال����ب����ا�����س����ط حم����م����د ط��ه
دن���ي���ا م�����س��ط��ف��ى حم���م���ود ال�����س��م��ايل
دمي����������ا ت����ي���������س����ري حم�����م�����د اب����������و دل�����ه
زي�������������د حم��������م��������ود رج�������������ا ال������ع������م������رو
���س��ل��م��ى اب���راه���ي���م ���س��ل��ي��م��ان ح��ج��ازي��ن

�����س����اك����ر ح���������س����ن حم����م����د ال���ع���م���و����ش
�������س������ال������ح ع������ل������ي �������س������ال������ح ري������ح������ان
ع�����ب�����داهلل جم���ي���د ادي��������ب ال���ق�������س���و����ش
ع�����������دي ح�����������س�����ني حم������م������د ق���ن���ي���ب���ي
ع�������م�������ار رام��������������ي ع��������������ادل ال�����ن�����م�����ري
ع���م���ر ه������اين ����س���ل���ي���م���ان ال�������س���ق���ريات
ع�������ه�������د اح��������م��������د ع�������ل�������ي ال��������ط��������وره
ف�������������رح م��������اج��������د حم��������م��������ود �����س����ي����ف
ل�����ون�����ا م�����اج�����د ع����������واد اخل����ري���������س����ات

جمدولني ا�سماعيل م�سطفى عبد اهلل
م���������رح ب�����������س�����ار �����س����ل����ي����م����ان ع���ب���ا����س���ي
م������ع������ت������ز ا������������س�����������رف ر������������س�����������اد مل����ب����ز
ن��������������ور م���������������������روان ي�������و��������س�������ف ع����ي����ه
ه����ب����ه ح�������س���ن���ي حم�����م�����ود اب��������و ط����وق
غنمه جماهد"  "حممد  هايل  هديل 
ال�������س���وي���ع���ر اهلل  ع����ب����د  حم����م����د  ه����ي����ا 
ول��������ي��������د امي�������������ن ع����������دن����������ان خ����ل����ي����ل
نا�سيف �سعيد  توفيق"  "حممد  ي��ارا 
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

قسم إدارة األعمال

د. في�سل املا�سي
اأ�ستاذ م�سارك / اجازة بدون راتب

د. �سياء الزغيالت
اأ�ستاذ م�سارك / اجازة بدون راتب

د. ر�سوان اخلراب�سة
اأ�ستاذ م�سارك / اإجازة تفرغ علمي

اأ.د. خ�سري الفريجات
 اأ�ستاذ

د. و�سفي الروابدة
اأ�ستاذ م�سارك

د. فايز ال�سرفات
 اأ�ستاذ م�ساعد/ رئي�س الق�سم

د. عبد الغفور الزواهرة
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد احل�سبان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نائل ال�سرحان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. وعد الن�سور
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عامر ال�سي�ساين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. وجدان العكاليك
اأ�ستاذ م�ساعد

د. هديل املعايطة
اأ�ستاذ م�ساعد
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قسم إدارة األعمالكلية االقتصاد والعلوم االدارية

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

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

اح������م������د ع�������دن�������ان حم�����م�����د ال����ر�����س����ق
ا����س���ي���ل ���س��ل��ي��م��ان حم���م���د م�����س��ط��ف��ى
امل����و�����س����ى حم����م����د  م�������س���ط���ف���ى  الء 
امل���ع���ت���ز ب�����اهلل حم���م���د ي���و����س���ف ح�����س��ني
ام��������������ني ح�����������س�����ن�����ي ج����������رب ه�����ي�����الن
ان���������ش ع�����دن�����ان م����و�����س����ى ال������زواه������ره

دمي����������������ا م�������ع�������ت�������ز ج��������������������ربان ك��������وع
دي������ن������ا ج����م����ي����ل ������س�����ح�����اده ال�����س����م����ر
������س�����ج�����ى ع������ل������ي �������س������ال������ح ال�������زي�������ود
������س�����الم اب�����راه�����ي�����م خ���ل���ي���ل ن���ا����س���ي���ف
ع�������ب�������اده ف��������������وؤاد م�������ع�������روف ق����ا�����س����م
ع���������ال ن�����ع�����ي�����م ي������و�������س������ف �����س����ري����ن����ه

ع������م������ر ك��������م��������ال حم������م������د امل�����غ�����رب�����ي
حم��م��د و���س��ف��ي اح���م���د ب��ن��ي ���س��الم��ه
م���������راد خ�����ال�����د حم�����م�����ود اب�������و ����س���ري���ه
م�����رمي م���و����س���ى ���س��ل��ي��م��ان ام���راح���ي���ل
جن��������ا ك������م������ال اب�������راه�������ي�������م ال�������س���ل���ع
اخلليفات ه���ارون  عبداملطلب  ه��ن��ادي 

ادي�����������������ب ع�������ي�������د ادي�����������������ب غ�����ط�����ا������ش
ا����س���ام���ه ع���ب���د امل���ج���ي���د اي������وب م��و���س��ى
ا��������س�������م�������اء م������ن������ري حم�������م�������ود زل��������وم
ا������س�����رف ع����اه����د ����س���ل���ي���م���ان دارذي��������ب
امل����������اأم����������ون اح������م������د خ����ل����ي����ل ال�����ع�����زة
او���������ش ����س���ف���ي���ان ����س���ام���ي ال���ب�������س���اي���ره
امل���ح���ارم���ه اح����م����د ح���م���د اهلل  ب����ت����ول 

ران������ي������ا �����س����ع����ود حم����م����د اب��������و رم������ان
ع���ي�������س���ى اح������م������د  اهلل  ر�������س������ا  رع���������د 
������س�����ري�����ن اجم���������د �����س����م����ي����ح ت������ادر�������ش
����س���م�������ش حم����م����د �����س����ال����ح ال���ع���ق���ي���ل���ي
ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د ح�����س��ني ���س��رور
ف���ه���م���ي  ع�������ادل ف���ه���م���ي ع���ب���دال���ف���ت���اح
مل���������ا ع�������زي�������ز ف�������ري�������د احل������ج������ازي������ن

ل������وران ع���ب���دال���ق���ادر ���س��ب��ل��ي ال��ع��م��رى
ل���ي���ن���ا ف���������واز ا�����س����ك����ن����در احل����ج����ازي����ن
حم������م������ود م������������ازن ������س�����اك�����ر ال����ع����ق����اد
م��������رح م�������س���ط���ف���ى رم�����������س�����ان ي���اغ���ي
م�������ع�������اذ ع�����ث�����م�����ان اح�������م�������د ال���������س����ي����د
م��ع��ت��ز رع�����د م���و����س���ى اب�����و ال�����س��ن��د���ش
م����ه����ن����د من������ر ا�����س����م����اع����ي����ل ق�����ادو������ش

رانيا طالل حممد العليمات
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قسم إدارة األعمالكلية االقتصاد والعلوم االدارية

تخ�ص�ص ادارة العمال
خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

ايهاب ا�سامه احمد احلمد

ملى جهاد ابراهيم ابو زيد

رغد م�سطفى حممد احل�سني

هديل ابراهيم حممد �سبحي ح�سمه

داليا نائل حممود عليمات

مارينا با�سم فوؤاد اخلوري

اماين رجا يو�سف طوبا�سي ايه عمر ابراهيم عي�سىا�سالم حممد احمد املعازى

علي زياد حممد �سقا اهلل

وفاء �سامان ار�سيد الفواعره

اح����م����د ����س���ال���ح ����س���ل���ي���م���ان اخل��ط��ي��ب
اح������م������د حم�����م�����د ب����ه����ج����ت ب���ط���اي���ن���ه
امي����ان ع��ي�����س��ى ع��ب��دال��ق��ادر اخل��ط��ي��ب
ب���������س����رى حم����م����د اأح������م������د ال�����ك�����ردي
ب�����س��رى حم��م��د ن����ور ال���دي���ن ال���ك���ردي
ت���������س����ن����ي����م ع������ل������ي ي������و�������س������ف ع���������ادي
العالمات اهلل  ع���وده  رم���زي  جوليانه 

ح������م������زة ج������ه������اد ������س�����ع�����ود دراغ������م������ة
ح������م������زه م������اج������د ه�����ا������س�����م م�������س���م���ار
ح����ن����ني حم����م����د ع����ب����د ال�������ق�������ادر ليف
خ���ال���د ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ����س���ع���دي ح��م��اد
دمي������ا ج�������ودت اح����م����د ح������اج م�����س��ع��ود
م�����س��ع��ود ح������اج  اح����م����د  م���ف���ي���د  رزان 
رع������������د ع������ا�������س������م ظ��������اه��������ر ن���������س����ار

رن���������������ني خ����������ال����������د حم��������م��������د غ��������امن
ره����ف ع���اه���د ع��ب��د ال���رح���ي���م ���س��ت��ي��وى
روع������������ه ب��������ره��������ان ن������اي������ف احل�����م�����ود
�����س����ام����ر حم����م����د روح����������ي ال���ن���ا����س���ر
����س���ام���ر ن���ا����س���ي���ف ال���ي���ا����ش ب��ط��ب��وط��ه
����س���روق ب�����س��ام ع��ب��د احل��م��ي��د ال�����س��ع��ود
ار���س��الن حم��م��ود  عبداحلميد  ع��اك��ف 
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قسم إدارة األعمالكلية االقتصاد والعلوم االدارية

تخ�ص�ص ادارة العمال
خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

�سطناوى احمد  عي�سى  الرحمن  عبد 
عبداملعطي ر����س���دي  غ�����س��ان  اهلل  ع��ب��د 
القوا�سمي احل��م��ي��د  ع��ب��د  ع���ادل  ع��م��ر 
ع�����م�����ري غ�����������س�����ان ف�������ال�������ح ������س�����وم�����ان

�سعيد" "ال�سيخ  اح��م��د  ج����ودي  ف���رح 
ف�����رح ح�����امت ع���ب���د ال���رح���م���ن ال�����س��ي��د
حم������م������د اح�������م�������د ������س�����ل�����ي�����م�����ان ج���رب
حم�����م�����د اجم���������د راغ������������ب ال����ط����وي����ل
م����الك ع��ب��د اهلل اح���م���د ب��ن��ي ي��ون�����ش

ن����������������داء ف��������اي��������ز ع�������ط�������ا م����ن���������س����ور
ن������ورا ان���ي�������ش ع���ب���د امل�����س��ي��ح اخل�����ورى
ه���ب���ه م���ن�������س���ور ه����ومي����ل احل���وي���ط���ات
زرزور م�سطفى  الكرمي  عبد  يعقوب 
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اح��������م��������د ��������س�������اه�������ر ب�������ك�������ر ������س�����م�����ره
اح����م����د ����س���ال���ح ����س���ل���ي���م���ان اخل��ط��ي��ب
اح������م������د ع�����م�����ر �����س����م����ري ال���غ�������س���ب���ان
الطويل الرحمن  عبد  حممود  احمد 
اح��������م��������د ي�����ح�����ي�����ى حم������م������د ال����ب����ن����ا
ا�������س������راء اجم�������د خ���ل���ي���ل ال�������س���الم���ني
ا�������س������م������ى ن�������ائ�������ل اح�������م�������د زري������ق������ي
ا����س���ي���ا ن�������س���ال ����س���ل���ي���م���ان ال���ق���واب���ع���ه
ا����س���رق���ت ان�����ور ع��ب��د اهلل اب����و رداح����ه
اك������������������رام ج��������م��������ال ج�����م�����ي�����ل ح������رب
ال�������ه�������ام اب������راه������ي������م ذي���������ب ا����س���ع���ي���د
ب����������راءه ح��������ازم حم����م����د ال�������س���ع���ي���دات
ب������������راءه حم����م����د ه����ا�����س����م ال�����ب�����دوى
ب���ي���ان ي���ا����س���ني ر����س���ي���د رف���ي���ق ار���س��ي��د
ت�����رن�����ي�����م ي�����ع�����ق�����وب ع�����ي�����د دب�����اب�����ن�����ه
دع���������اء ح���ل���م���ي حم����م����د اب��������و ارق����ي����ة
دي������������������ال امي���������������ن ج���������اب���������ر اح������م������د
دمي���������ه حم�����م�����د خ����ل����ي����ل ال���������س����ط����ري

رام����������ا ب����ط����ر�����ش ����س���ف���ي���ق ال���ق�������س���ار
رام���������ا ي����و�����س����ف وج�����ي�����ه اب�������و ح�����الوه
رب�����ا م�����س��ط��ف��ى ا���س��م��اع��ي��ل رط�����روط
رن���������������ني خ����������ال����������د حم��������م��������د غ��������امن
ره���������ام حم�����م�����ود ����س���ع���ي���د ال�������س���وب���ك���ي
رون����������������������د ف�����������������رح ودي����������������������ع م�����ط�����ر
������س�����اره حم���م���د م�����س��ط��ف��ى رم�������س���ان
ابو قرمول اجلبور �سجى ب�سام حامد 
زيد اب��و  الرحيم  عبد  نبهان  �سل�سبيل 
���س��م��اء ع��ب��د ال���ك���رمي ح�����س��ني اب��وع��ل��ي
����س���روق ب�����س��ام ع��ب��د احل��م��ي��د ال�����س��ع��ود
ع����م����ر رم����������زي حم����م����د ال���������س����م����ادي
القوا�سمي احل��م��ي��د  ع��ب��د  ع���ادل  ع��م��ر 
ع�����م�����ري غ�����������س�����ان ف�������ال�������ح ������س�����وم�����ان
حمرو�ش"غنام "حممد  غ�����ف�����ران 
ف������را�������ش ع���������س����ام ن�����ق�����ول دع���ي���ب�������ش
�سعيد" "ال�سيخ  اح��م��د  ج����ودي  ف���رح 

ف�����رح ���س��ع��ي��د حم���م���ود اب�����و ال��ه��ي��ج��اء
لن��������������ا زك����������ري����������ا ك���������م���������ال ي�����ون�����������ش
مل�����ى ح�������س���ني ع���ب���د ال������ه������ادى ���س��ب��ان��ه
ل�������ن�������ا ح���������ام���������د حم�������م�������د ال�����ع�����م�����ر
ل������ي������ايل ي�����ا������س�����ر حم�����م�����د ال����ر�����س����ق
ل�������ي�������ن�������ا اح����������م����������د ا���������س��������ع��������د ب��������در
حم�����م�����د اجم���������د راغ������������ب ال����ط����وي����ل
حم����م����ود م�����س��ط��ف��ى حم���م���د ع��ي�����س��ى
م����������رام ف����������واز اح�����م�����د ال�������س���رب���ي���ن���ي
م����ه����دي ����س���ف���ي���ان ا����س���ع���د زع����ب����الوى
م�������������ريا حم��������م��������ود حم�������م�������د ح�������رب
م�������ي���������������ش خ����������ال����������د حم����������م����������ود ط����ه
ه�������ال�������ه زي����������د ن�������اي�������ف ال�����رم�����ام�����ن�����ه
ك�����ي�����وان اهلل  ع�����ب�����د  وائ�����������ل  ه������دي������ل 
وع�������������د اح��������م��������د ي�������ون���������������ش ن�����������س�����ار
ي���ا����س���م���ني حم���م���د ح�����س��ني ال��ع��الم��ي
ي���������������زن ع��������م��������ر حم��������م��������د الل��������ف��������ي
ي������ق������ني خ�������ال�������د ح�����������س�����ن م�����ل�����ك�����اوي

قسم إدارة األعمالكلية االقتصاد والعلوم االدارية

تخ�ص�ص ادارة العمال
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

اخال�ش عبد الفتاح حممد ابو طعيمه

فرح ح�سام حممد احللي�سي

�سجى حممد �سعود الغدير

هبه بالل غالب يو�سف

امين عماد كامل طبازه

نور ح�سن �سعدو �سكر

�سهد يون�ش حممد ابريو�ش

يزن خالد احمد ابو زيدان
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اب���راه���ي���م ن������ادر اب���راه���ي���م ال�����س��م��ايل
اح�����م�����د روب���������ني حم����م����د اب�������و ����س���امل
ج���������ورج ه�����اك�����وب ارت���������ني ب�����ولدي�����ان
ح����ن����ني م����ن����ري ج�����اب�����ر ال�����ف�����اخ�����ورى

عبداهلل "حممد ر�سمي" عوده الربيحات
ع����م����ر ج�����م�����ال حم����م����د ال���ب���ط���ي���خ���ي
ع��م��ر حم��م��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز اب���و عيا�ش
غ��������ي��������ث ف���������������رح �������س������ل������ي������م ال��������ب��������در

ف������������رح ع���������دن���������ان حم������م������د �����س����ال����ح
م���������روان ب���ا����س���م ج����ربي����ل ال��ه��ب��اه��ب��ه
م���������������روان غ������������ازي اح������م������د ب����ل����وط����ه
ن��������������ورا ف�����������الح م�����������������رزوق ال�����ع�����اب�����د

اح������م������د حم������م������ود ع�����ي�����د ال����ع����ومي����ر
ا����س���ح���ق ث����ائ����ر ا����س���ح���ق ال�������س���واحل���ه
ام���ن���ه ���س��ام��ي ع��ب��د ال��ف��ت��اح امل��ح��ادي��ن
ب������راءه ع��ب��د ال���ف���ت���اح حم��م��د ق��ط��و���ش
ب����ك����ر ح����ك����م اب������راه������ي������م اب��������و ���س��ن��ب
زي��������������د خ������ل������ي������ل حم�������م�������د ع������م������ريه

�����������س����������اره ج���������م���������ال �������س������ع������د ح����������داد
������س�����رى اب������راه������ي������م �����س����ال����ح ع��ط��ي��ه
ع���ب���د ال���رح���م���ن خ���ال���د ع���ل���ي م��وم��ن��ي
القرع العزيز  عبد  احمد  عبدالعزيز 
غ����������ي����������داء ط��������������الل زك��������������ي ح���������س����ن
مل����������ا ك��������م��������ال خ������ل������ي������ل م���������س����ط����ف����ى

م�������ال�������ك اح�������م�������د خ�����ل�����ي�����ل ال�����ن�����ون�����ه
دراز حم�������م�������ود  م��������������ازن  حم�������م�������ود 
حم�����م�����ود ول�����ي�����د حم����م����د ال����ع����ب����ادي
م����ع����اوي����ه حم����م����د ع����ل����ي ال����ذي����اب����ات
م��وؤم��ن ع��ث��م��ان ع��ب��د ال��رح��م��ن �سمان
اب���وع���وده ال���ف���ت���اح  ولء ح�����س��ن��ي ع��ب��د 

ال�������س���ل���ب���ي ح���������س����ن  اهلل  ع����ب����د  اري����������ج 
ا�������س������ام������ه ح������ن������ا ��������س�������امل ب����ط����م����اين
اأ��������س�������ي�������ل ع�������ام�������ر ح������م������د ال���������س����ل����ع
اأم����������ريه ع����ام����ر ح�������س���ن اب�������و ����س���ال���ح
ب������ه������اء ب�����������س�����ام م�����و������س�����ى ال����ن����م����ري
ج�����ي�����������س�����ك�����ا ن���������������ادر ول��������ي��������م ف���ه���م���ي
ح�����������س�����ن ح�����������س�����ني ح�����������س�����ن غ���������زال

دان���������������ا ع�����ي�����������س�����ى ال�������ي�������ا��������ش دب���������ور
رن�������ا غ���������س����ان ع����ب����د ال�����ك�����رمي ح�����س��ني
�������س������ان������دي خ������ال������د ع����ي���������س����ى ب����ره����م
���س��ي��ف ال���دي���ن حم��م��ود اح��م��د اع��ب��ي��د
ط�����ارق حم��م��د ع��ب��د ال���رح���م���ن خليل
ع���م���ر خ���ل���ي���ل حم���م���دخ���ل���ي���ل ال���ن���ج���ار
ل���������ي���������ث م�����������ن�����������ار ع���������م���������ر اب�����������������زاخ

م����ث����ن����ى زاي������������د حم�����م�����د امل�������واج�������ده
حم���م���د ع���ل���ي ع���ب���د ال���رح���ي���م ي��و���س��ف
م����ه����ن����د ر��������س�������دي اح������م������د ح�������س���ون���ه
ن�����ا������س�����ر جم���������دى ن����ع����ي����م م���ع���اي���ع���ه
ه��دي��ل ع��م��ار ع��ب��د ال��رح��م��ن ملح�ش
ه���دي���ل غ���ال���ب حم��م��د ي��ا���س��ر دك��ي��دك
ي����و�����س����ف �����س����ام����ي ع���ي�������س���ى ال����ق����وا�����ش

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

حممد زياد طراد اخللف هبه ناجي ر�سيد اخمي�شاحمد خمي�ش يو�سف العوده اهلل
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اجلبارين حممد  زك��ري��ا  اح��م��در���س��ول 
ال��ن�����س��م��ي ���س��ل��ط��ان ���س��ال��ح اخل��ي��ط��ان
ن�������س���ار اهلل  ع�����ب�����د  حم�����م�����د  ب������ت������ول 
توفيق �سليم حممد توفيق الزعبالوى
ح�����������س�����ن ح�����������س�����ني ح�����������س�����ن غ���������زال
رغ�������د ر�������س������دي ع���ي�������س���ى احل�������س���ي���ن���ي

�����س����وزان ي��و���س��ف حم��م��د اب����و ���س��امي��ه
ط�����ارق حم��م��د ع��ب��د ال���رح���م���ن خليل
ط���ن���ب���وز ن����ا�����س����ر  ج���م���ي���ل  اهلل  ع����ب����د 
حم�����م�����د ح������ي������در وح�����ي�����������ش الع���������رج
حم�������م�������د زي����������������اد ط����������������راد اخل�����ل�����ف

م������������الك رم���������������زي رات���������������ب ع���ي�������س���ى
م����وؤي����د حم���م���د ع���ل���ي ع��ي�����س��ى ب�����دران
ن������ور ال�����دي�����ن ج����م����ال حم���م���د ع���الن
����س���ل���ي���م اب���������و  رزق  حم������م������ود  ولء 
�سودري حممد  ر���س��ول  غ��الم  يا�سمني 
ي����و�����س����ف �����س����ام����ي ع���ي�������س���ى ال����ق����وا�����ش

حممد اكرم عكا�سة البيطار فران�ش مازن �سالمة �سهاونه
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كلية االقتصاد والعلوم االدارية

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

د. عادل م�ساروة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبد اهلل الزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد العمو�ش
اأ�ستاذ م�ساعد/ اإجازة بدون راتب 

اأ.د. وليد زكريا �سيام
اأ�ستاذ 

اأ.د. ح�سام الدين خدا�ش
اأ�ستاذ 
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قسم المحاسبة

كلية االقتصاد والعلوم االدارية

م. �سفاء اأحمد
مدر�س م�ساعد

د. هيثم حلو�ش
اأ�ستاذ م�سارك

د. وليد م�ساعدة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اإبراهيم من�سور
اأ�ستاذ م�سارك

م. حممود القا�سم
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

د. منذر النمر
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

د. رامي الزبدية
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبد اهلل اخلوالدة
اأ�ستاذ م�ساعد

م. عزات غي�سان
مدر�س م�ساعد

م. �سو�سن اإ�سماعيل
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

د. اأحمد احل�سبان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. علي م�ساعدة
اأ�ستاذ م�ساعد
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اح������م������د رام�����������ي ف������ائ������ق اب���������و ع�������وده
اح������م������د ع�����ل�����ي�����ان ������س�����ع�����ود ع���ل���ي���م���ات
ا����س���م���اء ���س��ب��ح��ي ن���اي���ف ال�����س��م��ريى
ان�������������ش اب������راه������ي������م حم�����م�����د ق���ن���ون���ة
ب������ت������ول ف������اي������ز ب�����������س�����ارة ال�����������س�����راف
مت��������ارا حم����م����ود ح�������س���ن ال���ف���راح���ت���ه
اب��و بكر "حممد يحيى" زك��ري��ا  دع���اء 
ران���ي���ا ع���دن���ان ع��ب��د ال���ك���رمي الع����رج
ال��ط��رياوي ال��ق��ادر  ردي��ن��ا ح�سني عبد 
رغ����������د ج�����ا������س�����ر م�����و������س�����ى ج����������روان

ال��زب��ي��دى رغ���د ع��ب��د ال�سمد ع��ط��وان 
زي���������������اد ج��������م��������ال اح��������م��������د حم�����م�����ود
�����س����ريي����ن م�����ال�����ك حم�����م�����ود ����س���ري���ة
����س���ائ���ب حم���م���د ج���م���ي���ل اخل���راب�������س���ه
عبدالرحيم نايف عبدالرحيم اجلاغوب
عبدالعال عبدال�سالم  نبيل  ع��ب��داهلل 
ع�������ب�������ري رائ����������������د اح��������م��������د اخل�����ل�����ي�����ل
ف���������������ادي ك��������م��������ال ي������و�������س������ف ح���������داد
م����اج����د اح����م����د اب����راه����ي����م ال�������س���ح���اده

اب����و هيكل اهلل  ن�����س��ر  اح���م���د  حم��م��د 
حم��م��د ب��ا���س��م ع��ب��د ال���رح���ي���م خ�سر
حم������م������د ع��������اط��������ف اح��������م��������د اي���������وب
حم���م���د م���و����س���ى حم���م���د اب������و م�����راد
حم�������م�������د ن������ب������ي������ل حم�������م�������د ال����������الل
حم����م����د ي���ح���ي���ى ع�����ب�����داهلل امل����ل����ك����اوي
حم����م����ود ����س���ب���ح���ي اب����راه����ي����م ا���س��ع��د
حم������م������ود وج������ي������ه حم������م������ود ع�����الن
م����ن����ال ن����اي����ف ����س���ال���ح اب������و حم��ف��وظ
ه����دي����ل ع����م����اد حم����م����د ال���ع���وي�������س���ات

اح�����م�����د ح�����ام�����د ع���ي�������س���ى امل������واج������ده
اح�����م�����د ع����ا�����س����م اح�����م�����د ال����ع����الون����ه
ال���ه���ام ول��ي��د ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف احل����واري
ال���ي���ا����ش ن���ا����س���ي���ف ال���ي���ا����ش ق��ن��دل��ف��ت
ان���������ش اب����راه����ي����م حم���م���د اب������و ك���و����ش
امي���������ن ن���������س����ي����م م�����و������س�����ى �����س����ه����اون����ه
ب����ه����اء ي���و����س���ف حم����م����ود ال���ع���و����س���ات
ت���������ال���������ه ع���������������س�������ام حم�������م�������د ع����������زام
ح���������س����ن اح������م������د ح���������س����ن حم���اج���ن���ه
ح��������م��������زه اح��������م��������د ������س�����ل�����ي�����م ب���������دوى
ح�����ن�����ني ف�������را��������ش ف�������رح�������ان ع���ي���ا����ش
امل���������س����اق����ب����ة ع�����ل�����ي�����ان  ع�����ل�����ي  رزان 

ر�������س������ا امي����������ن �����س����ب����ح����ي امل�������زاه�������ره
ر���������س��������ا م��������اه��������ر م�������������س������ع������ود ح���������داد
ر�����������س����������ا حم��������م��������د ع��������ل��������ي ���������س��������رور
ري����ت���������س����ارد ج�����وزي�����ف ي���ع���ق���وب ���س��ع��د
زك������������������ي ع�������ي���������������س�������ى زك������������������ي ب���������در
�����س����ارة اب����راه����ي����م ���س��ب��ح��ي ال�����س��اع��د
��������س�������روق حم�����م�����د ع�����م�����ر ����س���م���ح���ان
ام���������س����ي����ح �������س������ال������ح  زوزو  ع�������ام�������ر 
ع�������ب�������ادة ح���������س����ني ع�����ل�����ي ال�����دب�����ا������ش
ع���الء ال���دي���ن ع��ث��م��ان اح��م��د ال��زغ��ول
غ��������روب ����س���ي���ت���ان ن����اه����ي ����س���وي���ح���ان

مل������������ى حم��������م��������د �����������س����������الح ح���������س����ن
حممود ح�سام "حممد ر�سيد" م�سطفى
ال�سرفا طالب  ال���روؤوف  عبد  حممود 
حم�������م�������ود ن��������������زار ج�����م�����ع�����ه ال������ب������دو
ناردين يعقوب عبد العزيز ابو اخلري
ن�������ف�������ني م�������و��������س�������ى ي�������ع�������ق�������وب ب�������در
ن���������ور خ�������ل�������دون اح������م������د ال���ت���م���ي���م���ي
ن��������ور حم���ي�������س���ن اح�����م�����د ال���ع���م���و����ش
ه���ب���ه ع���ب���د احل���ل���ي���م ع���ل���ي اب������و زي��ن��ه
ه��ب��ه حم���م���ود ع��ب��د ال���ق���ادر احل���ي���اري
ه������دي������ل ������س�����ال�����ح اح������م������د ال����ع����م����ري
وف��������������اء رائ��������������د خ�����������س�����ر امل�����وم�����ن�����ي

دانا فوؤاد يون�ش �سالح
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�سالمه ا�سرف �سالمه ابراهيم

حممد ابراهيم احمد نداف

فرح كامل حممد علي احمد

نادر نظام حممد يون�ش

فرح عي�سى علي املقو�سي

م�سلم حممود �سامل اخلطيب

ان�ش"حممد نزيه"زكريا يا�سنيابرار حممد فوؤاد يو�سف املو�سى

لينه خالد عارف ابراهيم

هديل �ساهر حممد عبيد

اح������م������د غ�����������س�����ان ف�������������وزان احل�����اي�����ك
اب�������راه�������ي�������م ه�����������س�����ام ليف ا����������س���������راء 
ا�������س������الم ري������ا�������ش حم����م����د ����س���ل���ي���م���ان
ال��������غ��������زاوى ح�����������س�����ن  ج�����������الل  الء 
ام��������ل اب�����راه�����ي�����م �����س����الم����ه ال���ب���ل���وي
ام�������ن�������ه م�������اج�������د حم�������م�������ود ن����ا�����س����ر
ان�������������������ش �������س������ق������ر خ�������������س������ر ن���������س����ر

اي�������������ه رائ�����������������د جن�������ي�������ب رم�������������س������ان
ح�������������س������ن حم�������م�������د ليف اي�����������ه�����������اب 
اأح�������م�������د حم������م������ود �����س����ع����ي����د ي���و����س���ف
اأجم�������������د ف�������������وزى ب�����������در ع������ط������ا اهلل
ب�������ت�������ول ع������م������ر ي�����������س�����ر اب�����و������س�����ال�����ح
ب����������راء حم����م����د حم�����م�����ود اب����راه����ي����م
ب�������س���رى غ�������ازي م�����س��ل��م ب���ن���ي ���س��خ��ر

ب�����������س�����رى ف������ائ������ق ت�����وف�����ي�����ق ����س���ع���ب���ان
ت���������س����ن����ي����م �����س����ه����ي����ل ل����ط����ف����ي غ�����ويل
ج����ه����اد ن���ب���ي���ل ع����ب����د ال����ف����ت����اح ال�����الل
ح����������ال اح���������م���������د من����������ر اب�������������و ح����م����د
ح����م����زه حم����ف����وظ حم���م���د امل���ج���دوب���ه
خ�����ال�����د ف���������وزى اب�����راه�����ي�����م ق���اق���ي�������ش
دي����������������ال ب�������ا��������س�������م ع�������ل�������ي رب������اب������ع������ه
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دمي��������������ة ف���������اي���������ز خ������ل������ي������ل دع�������ا��������ش
راك��������������ان ع������م������اد ع����ف����ي����ف ال������ط������وال
رب������ى ع���ب���د ال���ن���ا����س���ر ����س���ق���ري ���س��ق��ري
ج����اب����ر اب���������و  ع�����ل�����ي  حم������م������ود  رزان 
رن�������������ا حم��������م��������ود ح�������������س������ن ت�����ي�����م�����ور
ال���رح���ي���م ع�سكر ع��ب��د  م������روان  رن����ني 
ع����������ودةاهلل ع������ب������داهلل  ي����ا�����س����ر  رواء 
ال�������س���ح���ي���م���ات ح�������س���ني  ول����ي����د  روان 
ح���م���ام ال���ل���ط���ي���ف  ع���ب���د  ول����ي����د  روان 
اب�����و رم��ي�����س��ان ���س��ل��ي��م��ان  رول ح�����س��ن 
زه�����������ري ول�������ي�������د اأح��������م��������د ال�����ع�����ط�����ار
زي����������د ف����ت����ح����ي ح���������س����ن اب����������و ري�������ده
������س�����ري�����ن حم�����م�����د ه�����ا������س�����م ال���ع���م���ل���ه
�����س����ع����د زي�������������دان حم�����م�����د امل����ع����اي����ط����ه
����س���ع���ود م�����س��ط��ف��ى حم���م���د اخل��ط��ي��ب
�����س����ي����م����اء ق�����ا������س�����م م�����و������س�����ى ق���ا����س���م

ع�����ام�����ر حت���������س����ني م�������س���ط���ف���ى غ���ن���ام
احمد" "ال�سيد  حممد  غ��ازى  عائ�سه 
ال���������س����راج اح����م����د  ع����ب����د اهلل حم����م����د 
ع����ب����داهلل ت��ي�����س��ري ���س��ع��ي��د اأب�������و ل��ي��ل��ى
ع���ب���داهلل حم��م��د حم���م���ود احل���م���وري
ع���������الء �������س������امل ق������ب������الن امل�������س���اق���ب���ة
ع�������م�������رو ع�������������س������ام ج�������اب�������ر ذواب������������ه
ع������ه������د امي�����������ن اح�������م�������د امل����ح����ام����ي����د
غ���ي���د ع���ب���د ال����ك����رمي ����س���ال���ح احل���ام���د
ف�����������رح م����������������روان حم������م������د �����س����الم����ه
ل��ب��ن��ى اح���م���د ع��ب��د ال���رح���م���ن اجل��غ��ل
ل�������������وؤي رات�������������ب اح�������م�������د ال�������س���خ���ن���ي
ل��������ي��������ث ع��������م��������ر زع����������������ل ال�������ه�������ل�������ول
حم��م��د ت��ي�����س��ري اب��راه��ي��م ع��ب��د النبي
حم������م������د رائ�������������د حم������م������د ال�����ر������س�����ق
خ�������س���ر راغ�����������ب  اهلل  ع�����ب�����د  حم�����م�����د 

حم����م����د ع����م����ر ����س���ب���ح���ي ق���راق���ي�������ش
حم�����م�����د ع�����م�����ر ع������ج������اج احل���������س����ب����ان
حم������م������د م�������������ازن حم������م������د ي����ع����ق����وب
حم����م����ود رم���������س����ان ����س���ل���ي���م���ان م��ق��ب��ل
م����������������رح �������س������ه������ي������ل ف��������ه��������د ن����ع����ي����م
م����رح ن��ا���س��ر ع��ب��د ال�����س��م��د ال�����س��رف��ا
م��������������رمي راغ������������������ب ح�������������س������ني ع����ل����ي
"  احمد اخلراب�سه معت�سم  "حممد امني
م��������ع��������ن ع�����������دن�����������ان ب���������������در ال��������ب��������در
م��������ن��������ار ج��������ه��������اد ف������ت������ح������ي ه�����ن�����دي
ه����ب����ه اك���������رم ع����ب����د احل����ل����ي����م ����س���دي���د
ه������ب������ه خ��������ال��������د اب��������راه��������ي��������م ����س���ن���د
ه��ن��ي��ه ه���اين ع��ب��د ال��رح��ي��م اب���و ري���ده
احل��ن��ي��ط��ي ع���ب���د اهلل  وع������د حم���م���د 
وف���������������اء ري���������ا����������ش حم������م������د ك���ت���ك���ت
الرحمن عبد اجلليل يزن احمد عبد 
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ان�ش ه�سام ظافر ع�سقالن

دارين امين ر�سيد الطريفي

طاهر نزار طاهر النمر

جيهان عدنان حممود ابو �سره

دعاء عزمي علي جعفر

عرين احمد حممد اخلطيب

اينا�ش عطا فوؤاد من�سور

داليه غالب رفيق كايد

عبدالرحمن مفيد عبد الرحمن ابو �سباح

احمد نادر ابراهيم �سحاده ا�سامه عبد اهلل حممد امل�سرىاحالم حممد �سليمان اخلزاعلة

خالد فوزى ابراهيم قاقي�ش

�سهرزاد يو�سف زهدي جزر

يارا �سريف عبد الفتاح ابو �سبيح
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قسم المحاسبة

اح�����م�����د ع���������س����ام حم����م����د ب�������س���ت���وين
اح�����م�����د ع�����ن�����ان ج����م����ي����ل اجل���ي���و����س���ي
اح������م������د غ�����������س�����ان ف�������������وزان احل�����اي�����ك
ان�������������������ش �������س������ق������ر خ�������������س������ر ن���������س����ر
اأح�������م�������د حم������م������ود �����س����ع����ي����د ي���و����س���ف
اب������و ح�����س��ان اأي�������ه ع���ب���د اهلل حم���م���د 
ب�����ي�����ان �����س����م����ري ����س���ع���ي���د ال�������س���المي���ه
ت������ق������وى �����س����ل����ي����م حم������م������ود وح�������س���ه
ت������ه������اين حم�����م�����د ت����ي���������س����ري احل����م����د
ح��م��زة ع��ب��د احل��ك��ي��م رح��م��ي اب���و ع��ره
دي�������ن�������ا م�������������ازن �����س����ع����ي����د ف�������اخ�������وري
راك��������������ان ع������م������اد ع����ف����ي����ف ال������ط������وال
احل�����رب�����ي را���������س��������د  حم�����م�����د  رزان 
العمايره عبداحلليم  ا�سماعيل  رع��د 

رغ�������د غ��������ازى ع����ب����د ال����ف����ت����اح ج�����راب
رن������������ا م��������اج��������د �������س������ال������ح ت��������ادر���������ش
اب��و هنيه "اجمد حممد" �سعد  ره��ام 
ره����������������ام ع����������دن����������ان خ��������ال��������د ح�����م�����اد
��������س�������اره ح���������س����ني �����س����ع����ب����ان ح���ل���ي���م���ه
������س�����ن�����د������ش ج�������م�������ال حم�����م�����د رب����ي����ع
�������س������روق ت����وف����ي����ق ع���������س����ود امل�����ح�����ارب
دارى ع������ل������ي  ه������اج�������������ش  �������س������ريي������ن 
������س�����ربي�����ه خ������ال������د خ����ل����ي����ل ����س���ع���ي���ب
ع�����ام�����ر حت���������س����ني م�������س���ط���ف���ى غ���ن���ام
ال���ق���م�������ش �����س����ال����ح  ع�����ام�����ر  اهلل  ع����ب����د 
ع���������الء �������س������امل ق������ب������الن امل�������س���اق���ب���ة
ع��������ل��������ي ج���������م���������ال حم��������م��������د ج�����������رار
ع����م����ار ي���ا����س���ر م�����س��ط��ف��ى م�����س��ط��ف��ى
ع�������م�������رو ع�������������س������ام ج�������اب�������ر ذواب������������ه

ف����اط����م����ة ال����ه����ج����وري����وع����ل����ي حم��م��د
ك���ري�������س���ت���ني ف����ري����د ال����ي����ا�����ش ال�����س��ق��ا
حم���م���د اب���راه���ي���م ���س��ل��ي��م��ان ال���ل���وام���ا
حم�������م�������د ح�������������س������ن ذي�������������ب ج�����ا������س�����ر
"  احمد اخلراب�سه معت�سم  "حممد امني
م���ي�������ش حم���م���د حم����م����ود اب������و ���س��ن��ب
ن�������ا��������س�������ر ه�������������الل ن�������ا��������س�������ر ب�����ان�����ا
ن����ان���������س����ي ع�����م�����اد ج����م����ي����ل ال����ن����م����ري
ن���ه���اي���ة ف����ار�����ش حم���م���د ع���ب���د ال��ن��ب��ي
ه���������س����ام �����س����اه����ر م�������س���ط���ف���ى م���رع���ي
����س���ح���اده اهلل  ع����ب����د  م���ع���ت�������س���م  ه����ي����ا 
ي���ا����س���م���ني اح����م����د م���ن�������س���ور ن���ا����س���ر
العداربه املجيد  يا�سمني حممود عبد 
ي����������زن ح���������س����ني �����س����ل����ي����م����ان و������س�����اح
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احمد خالد "حممد �سعبان" ابو ندى
ا�����س����ي����ل اب�����راه�����ي�����م ف�������الح اخل�������س���ور
ا�������س������ي������ل ع������م������ر ع������ل������ي امل������ح������ارم������ه
اي����������ه �������س������الح خ����ل����ي����ل اب����������و زه��������ره
غنام" "�سالمه  حم��م��د  ���س��ح��ده  ب���راء 
ح���������س����ام حم����م����د ������س�����امل ال�����ن�����وي�����ران
ح�������س���ن���ي امي������ن ح�������س���ن���ي ال�������س���ع���ودى
ح������ن������ني ك��������م��������ال رب��������ح��������ي اجل�����م�����ل
خ����ال����د ع���ب���د امل���ن���ع���م ف����اي����ز اب���راه���ي���م

خ�����ال�����د م�����وف�����ق ك���������س����اب ال���ق���ا����س���ي
رام��������ي حم����م����د م�������س���ط���ف���ى ح����م����دان
ال�������زي�������ود ع�������و��������ش  حم������م������د  روان 
زي�������������������د ح����������ن����������ا ن��������خ��������ل��������ه ك�������رك�������ر
����������س���������ايل ع������ق������ي������ل ����������س���������امل ق�����ن�����دح
����س���ه���ي���ب حم�����م�����ود خ���ل���ي���ل ����س���اه���ني
ع������ب������اده غ���������س����ان ع����ل����ي ال����دغ����ي����م����ات
ال�����س��م��اي��ل��ة ع���ب���د اهلل ع����اي����د ����س���ال���ح 
ع����ب����داهلل ع������ادل ف��ه��م��ي ع���ب���د ال��ف��ت��اح
عالء الدين حممد عبد الكرمي بدران

داود ح���������������س�������ني  داود  ع��������م��������ر 
ف����������ات����������ن حم����������م����������ود ذي����������������ب ب����ك����ر
ق�����م�����ر ع�����ث�����م�����ان ع������������ارف ال������ك������ردى
حم����م����د ج����م����ال ج��������دوع اب�������و ح���ام���د
م����ع����ن ب���������س����ام ح���������س����ن ال����ف����ري����ح����ات
م��������ن��������ال ج��������ه��������اد ح�����������س�����ن �����س����ال����ح
منري عبداهلل عبد احلفيظ العبويني
م�����ه�����ن�����د ي�����و������س�����ف ب�������ره�������م م���ع�������س���ر
ي�������زن ح�������س���ن �����س����الم����ه اب�������و خ���رم���ه

الكيايل ا�سماعيل  الدين  ح�سام  احمد 
اح�����م�����د ري������ا�������ش ������س�����امل ال���������س����وات
اح�������م�������د ف�������������واز اح�������م�������د ال����ق���������س����اه
ا��������س�������الم ح���������س����ني حم�����م�����د ال�����ع�����رب
اي������ه������اب م�����اج�����د حم�����م�����ود ع����ا�����س����ور
مت����������ارا ع�����اك�����ف �����س����اه����ر ال���غ���ن���م���ي���ني
ج������م������ال ن������������زال ه����ل����ي����ل اخل������ال������دي
ح���م���زه ع��ب��د ال�������س���الم حم���م���ود ن��وف��ل
خ����ل����ي����ل ه����ي����ث����م خ����ل����ي����ل اب��������و ف����ار�����ش

رام������������������ز ع���������م���������اد خم������ي������م������ر ف�������رح
رف�������ي�������ق ا����������س���������رف رف�������ي�������ق �����س����ب����ان
خ���������وال���������دة م�������������س������ل������م  ط�����������ه  رول 
زيد "حممد نا�سر" مو�سى ابو غو�ش
����س���ف���ي���ق غ���������س����ان اح�����م�����د ال����رحم����ي
������س�����ي�����اء غ�����������س�����ان حم�����م�����د ال���ع���ك�������ش
ط�����ارق حم��م��د ع��ب��دال��ك��رمي امل��وم��ن��ي
ال���ك���ي���ايل ع����ل����ي  خ�����ل�����دون  اهلل  ع����ب����د 
ع����ري����ن ع��������ادل ج����������اداهلل ال���ه���ب���اه���ب���ه
ع���م���اد ف�������وؤاد ع����ب����دال����رزاق ال��ن��ح��ا���ش

ع��������م��������ار ل�����ط�����ف�����ي ت������وف������ي������ق رزي���������ه
لن�������ا ج�����ه�����اد اب�����راه�����ي�����م ال����ط����راي����ره
حم����م����د ح���������س����ني حم����م����د ����س���م���ح���ان
حم������م������د ��������س�������ربى حم������م������د ح����م����اد
م���ع���ت�������س���م م�����اج�����د اح�����م�����د امل�������س���رى
ال���ب���ك���رى دارى  امل�����ع�����ز  ع����ب����د  ن�������وف 
هديل عبد الرحمن حممود ابو عبيد
ا�سماعيل ال��ك��رمي  عبد  اب��راه��ي��م  ي���ارا 
ي��������زي��������د ي������و�������س������ف حم������م������د ن�����وف�����ل

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017
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ابراهيم �سيف الدين �سليمان اخلراب�سة
اح���م���د ا����س���م���اع���ي���ل اح���م���د اب����وع����ادى
اح��������م��������د �������س������اه������ر ع������������زت ي����و�����س����ف
اح����������م����������د ط������������ه حم��������م��������د ه������دي������ب
اح������م������د م�����������راد م�����و������س�����ى اب�����������ولوي
ال�سمهورى م�سعود  الفتاح  عبد  الء 
امل��ن��ت�����س��رب��اهلل ���س��ه��ي��ل ���س��ري��ف امل��ل��ح��م

اي����������ات خ����ل����ي����ل اح�����م�����د اب��������و م�����س��ل��م
امي����������ن ر����������س���������وان حم�����م�����د حم���م���د
اي�������������ه ع�������م�������ر ع�������ط�������ا اب�������������و ط�����ال�����ب
ب���������در حم�����م�����د ع������������واد ال���������س����م����ريان
ب����������������راءه اح�������م�������د ي������و�������س������ف ن��������داف
ت�����س��ن��ي��م ع�����وين ع���ب���د اهلل اب�����و ق��ط��ام
ج�����م�����ان�����ه م�������اج�������د حم�����م�����د ع���ط���ي���ه

ح���������س����ام ن����ب����ي����ل حم����م����د اب��������و ال������رب
الرجوب القادر  عبد  م�سطفى  ح�سنه 
ح���م���اد ي���و����س���ف ح���م���اد ع���ب���د ال���ك���رمي
دان��������������ا م���������ام���������ون ن�����ظ�����م�����ي ك����ت����ان����ه
دع��������������اء ج�������ه�������اد حم�������م�������ود �����س����ال����ح
دي����������ن����������ا زي�������������������اد ������������س�����������رور ح�����������داد
دي������ن������ا ع�����م�����ر �����س����ع����ي����د اب����������و ع����ام����ر

مزين �سميح عبد الرحيم البيكرزان خالد يعقوب ال�سرفاء

بهاء الدين ب�سام حممد ملحماأمري عبد الفتاح احمد الزواهره با�سم �سحاده �سبحي ابو طالب

�سو�سن حممد عبد احلافظ ال�سيد

ان�ش حممود م�سطفى اخلطيباحمد ح�سام عبد الرحمن الدهام�سه

مالك �سامر علي الوحيدى
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ذك�����رى ج���م���ال ع��ب��د ال�����س��م��ي��ع ���س��ال��ح
را���������س��������د حم������م������د حم�������م�������ود ع���ب���ي���د
رب����������ى ج������م������ال ع�����م�����ر اب����������و ع����ط����اي����ا
رق����ي����ه ق����اه����ر ع���ب���د ال����رح����ي����م ح���م���اد
رن�����������ا ف�������ري�������د ح�����������س�����ن ال����ت����م����ي����م����ي
زي������������اد �������س������امل م���������س����ل����م امل�����ط�����ارن�����ة
زي������������د ع������ل������ي ���������س��������امل ال�������ن�������وي�������ران
������س�����اره اح����م����د حم����م����ود ال���ع���ب���د اهلل
���������س��������اره خ��������ل��������دون خ���������س����ر �����س����الح
������س�����ايل ف������را�������ش ����س���م���ي���ح احل���ن���اي���ن���ه
����س���ري���ن���ا ف������را�������ش ف�����ري�����د ف�����اخ�����ورى
�����س����ع����ي����د ب�����������س�����ار �����س����ع����ي����د الح�����م�����د
���س��ع��ي��د ول���ي���د حم���م���د ����س���ري���ف ق��ط��م
����س���ل���ي���م���ان خ�����ال�����د ����س���ل���ي���م���ان احل�����اج
�����س����ري����ف����ه ك�����ف�����اح ظ�����اه�����ر اب�������و ف������اره
ع�������ام�������ر ع������م������ر م�����������س�����ع�����ود غ��������زلن
ع���������ب���������داهلل ام�����������ني حم������م������د ������س�����امل
ع���������������الء ب��������ردي�����������������س��������ي م�����ن�����������س�����ور

ع��������الء م���ع���ت�������س���م ن����ع����ي����م اخل���ط���ي���ب
ع�����م�����ر ع����م����ي����د ت�����وف�����ي�����ق اخل������ال������دي
ع������ن������ان م�����������س�����ت�����اق حم�����م�����د ك����ن����ع����ان
ع������ن������ود وائ������������ل حم������م������ود اب���������و زي�����د
غ���������ف���������ران ف�������اي�������ق حم������م������د ع�����ام�����ر
ف���اط���م���ة خ���ال���د اب����راه����ي����م ال�����س��ع��الن
ف���اط���م���ة ����س���ح���ادة م����رع����ي اجل���م���ع���ان
ف��������رح �����س����الم����ه ح�����ام�����د اب��������و ج������وده
ف��������������������وؤاد اح���������م���������د ف��������������������وؤاد ه����ن����ي����ه
ق���������������س�������ي ان�������������������ور ع��������ب��������د ������س�����وك�����ه
ق�������������س������ي خ�������������س������ر حم�������م�������د جن�������ار
مل����������ا ع���������������س�������ام ������س�����ل�����ي�����م�����ان ج����������رار
ل��������ي��������ث ج����������م����������ال حم��������م��������د ع���������س����ا
ل����ي����ث ����س���ل���ي���م ال�����ي�����ا������ش ال���������س����ن����ودى
���س��اح��ل��ي��ه اب������و  ا����س���ط���ف���ان  ل���ي���ن���ا ليف 
م�����اج�����د ح�������س���ن اح�����م�����د اجل���������ريودى
حم�������م�������د اجم��������������د خ������ل������ي������ل دع������ن������ا

ال�سوداين ث��روت  الدين  حممد ح�سام 
حم�����م�����د ح������م������دي ع�����ل�����ي ال���������س����ق����ري
م�����رع�����ي ج�������الل حم����م����د اخل���الي���ل���ة
م�������������روه خ�������ال�������د حم�������م�������ود خ��������روب
م�����س��ط��ف��ى ي���زي���د م�����س��ط��ف��ى ال��دي��ك
م������ه������ن������د ع�������ل�������ي ك�������������رمي اب��������وزي��������د
م����وؤي����د م����اج����د م�����س��ط��ف��ى ع���ب���د اهلل
م����ي���������ش ع������م������اد ح���������س����ن ال����ط����ري����ف����ي
جن��������د ح�����������س�����ن ������س�����ل�����م�����ان امل������ج������ايل
ن�������������ور ع�������م�������ر اح��������م��������د ال������ب������ج������ايل
ن����������ور حم�������م�������ود ح�������ام�������د ال�����زع�����ب�����ي
ه����ا�����س����م اح����م����د ف�������الح احل���راح�������س���ة
ه����دي����ل ت���ي�������س���ري ����س���ل���ي���م���ان خم���ل���وف
ه����دي����ل حم����م����د ج����وه����ر اخل���ري�������س���ه
ه���������ال م������ع������ني حم������م������د ال������ن������م������ارى
ي������������ارا �����س����ل����ي����م����ان ي�����و������س�����ف ح��������داد
علي حممد"  "حممد  ع��ل��ي  يا�سمني 
ي���ا����س���م���ني حم���م���د خ���ل���ي���ف احل����دي����ان
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دعاء عرفات عبد الهادى عو�ش

علي ع�سام منر ال�سوافطه

رفيق حممد رفيق احمو�سه

م�سطفى يزيد م�سطفى الديك

رزان نايف فالح امل�ساقبه

عنود وائل حممود ابو زيد

براءه ر�سيد فايز عتوم جمانه ماجد حممد عطيها�سالم مقداد"حممد جميل"التميمي

رند ح�سني را�سد العبا�ش

هند نايف جميل العبويني
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ا�����س����ام����ه حم����م����د ي����و�����س����ف ال�������س���ويف
ا�����س����ام����ه ي����و�����س����ف ع��������وده ال����غ����وي����ري
الب�ساب�سه اهلل  ع����وده  حم��م��د  ا����س���راء 
ام���������������اين خ��������ال��������د ي������و�������س������ف ف���������وده
ان���������ش م����ن����ذر ع���ب���د ال���ع���زي���ز اجل���اب���ي
ذره اب����������و  اح�������م�������د  ن�����ا������س�����ر  ان���������������ش 
امي������������ان �����س����ب����ح����ي حم������م������ود ب����ن����ات
امي����������ن ر����������س���������وان حم�����م�����د حم���م���د
ت����غ����ري����د ن����ا�����س����ر حم����م����د ال�����زغ�����ول
ج����م����ان����ه ج�������الل م�������س���ع���ود ج���وي���ن���ات
ح���م���اد ي���و����س���ف ح���م���اد ع���ب���د ال���ك���رمي
ح�������م�������زه خ�������ال�������د ������س�����ال�����ح احل��������الج
ح�����ي�����اء ح����م����د م���ف�������س���ي ال�����رواح�����ن�����ه
دان�������ي�������ه غ������ال������ب حم�����م�����د ال����ب����ن����وي
دت�����������ي ح�������م�������زه حم������م������د مت������ب������ولت
م�������س���ع���د اهلل  ع�����ب�����د  ج������ه������اد  دمي����������ا 
دي���ن���ا ج���اب���ر ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف اجل��ن��دي
رن������������ا ا��������س�������ام�������ه حم������م������د �����س����اه����ني
ره�����������ف حم������م������د �����س����ب����ل����ي ال�����ع�����ت�����وم

ال��ب��ي�����س��ه ال���ك���رمي حم��م��د  ع��ب��د  روان 
اجل��������ب��������ور ع��������ي��������د  حم��������م��������د  رمي 
زي������د ع���ب���د امل���ن���ع���م حم����م����ود حم��م��ود
زي������ن������ب ع�����ل�����ي حم�����م�����د ال�����ب�����اع�����وين
�������س������ج������ى حم��������م��������ود حم�������م�������د ج����رب
���س��ع��ي��د ول���ي���د حم���م���د ����س���ري���ف ق��ط��م
���س��ه��د م���اه���ر ع��ب��د ال��ع��ف��و اب����و ن��اع��م��ه
ال�سرك�سي الدين حممود فوؤاد  �سالح 
عبد الرحمن نايف عبد الرحمن حطاب
ع���������ب���������داهلل ام�����������ني حم������م������د ������س�����امل
اخلوالدة" "حميد  ع��ادل  ح�سام  عدي 
ع�����ل�����ي�����اء اب������راه������ي������م �����س����ق����ري ����س���ق���ري
ف������رح زي������د ع���ب���د احل���م���ي���د امل���وم���ن���ي
ف�����������رح ف�������������واز م�����ق�����ب�����ل ال�����دب�����اي�����ب�����ه
ل�����ي�����ن�����ا حم������م������د ��������س�������امل احل������ك������وك
م������اج������د ا�������س������ام������ه م������اج������د ال�����ه�����ريف
حم���م���د خ���ال���د ع���ب���د اهلل اجل��ع��ف��رى
حم������م������د خ������ل������ف ع���������������زام امل������ج������ايل
حم����م����د ����س���م���ي���ح ح���������س����ن امل�����ح�����روق
حم���م���د جم�����دي ي���ا����س���ني ال�������س���م���ادي

م�������رح ����س���ع���ي���د حم����م����د اب�������و ح���اك���م���ه
م������������رمي ف������������الح حم������م������د امل����ل����ي����ف����ي
م�����س��ط��ف��ى ���س��ام��ي م�����س��ط��ف��ى ق��ا���س��م
ال�����س��ب��ي��ح��ات ن���ه���ار  م�����الك ع���ب���د اهلل 
م������الك م�����س��ط��ف��ى ����س���ع���ي���د دراغ����م����ه
م������ه������ن������د ع�������ل�������ي ك�������������رمي اب��������وزي��������د
م����وؤي����د م����اج����د م�����س��ط��ف��ى ع���ب���د اهلل
م������ي �����س����ام����ي �����س����ل����ي����م����ان ال�������س���اع���ي
ن������������دى ع������ل������ي حم������م������د ال�����دع�����ج�����ه
ه������ب������ه رائ��������������د ر�����������س����������وان دم����ل����خ����ي
ه���ب���ه ع�������س���ام حم���م���د ول����ي����د ع���م���رو
ه�������������دى ه���������������س�������ام حم�������م�������د اي����������وب
ه������دي������ل ع�����ب�����د احل�����������س�����ني ����س���ل���ط���ان
ه����دي����ل حم����م����د ج����وه����ر اخل���ري�������س���ه
ه���������ال م������ع������ني حم������م������د ال������ن������م������ارى
ح������رف������و�������ش دي�������������ب  ام�������������ني  ولء 
ي��������������ارا اي��������������اد ع��������������وده ال������ري������ح������اين
ي���ا����س���م���ني حم���م���د خ���ل���ي���ف احل����دي����ان
ي�����و������س�����ف اح������م������د ي�����ا������س�����ر م���ل���ح�������ش
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اأ.د. خالد الزعبي
اأ�ستاذ 

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

اأ.د. �سامر الرجوب
اأ�ستاذ

د. حممد املومني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد خ�ساونة
اأ�ستاذ م�سارك

م. ماهر �سراب
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

د. و�سفي ال�سالمات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حمزة امل�سطفى
اأ�ستاذ م�ساعد

م. عبلة التهتموين
مدر�س

م. �سعد اأبو عليم
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد
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ت������������������ال ج����������������������ربان ح���������ن���������ا ن�����ي�����ن�����و
ح����������ازم ي����ا�����س����ر اب������راه������ي������م احل��������داد
اجل��������راح اهلل  ع����ب����د  اح�����م�����د  دان������ي������ه 

دي��������ان��������ا ن�����ا������س�����ر اح�������م�������د اب�������وزي�������د
رن������������د حم������م������د اح��������م��������د امل�����وم�����ن�����ي
زي����������د �����س����ب����ل����ي ي�����ع�����ق�����وب ال���ع���ك�������س���ه
البلوي" "الهريف  حممد  جميل  �سهد 

اخلاليله عبدالرحيم  �سليمان  ع��الء 
حم����م����د ج����م����ال ح�������س���ني ال����ق����راع����ني
م���������رح �����س����ل����ي����م����ان ع�����������واد ال������ط������وال

اح������م������د ب�����ا������س�����م ي�����و������س�����ف الم��������ري
اح�����م�����د �����س����م����ري ح���������س����ني ال����ع����ل����وان
اجن�����ي�����ال �����س����ام����ر ع����������وده ط���ع���ام���ن���ه
اي����ن����ا�����ش ب���������س����ام ع����ب����د رب�������ه ال����رق����ب
مت��������ام ن����ب����ه����ان ������س�����ح�����ادة ح�����رب�����اوي
ج�����م�����ان�����ه زه����������ري �����س����ع����ي����د م����و�����س����ى
ح���������س����ني ع�����ل�����ي حم�����م�����د اب���������و ع���م���ر
ن���ه���ن���و����ش اهلل  ع����ب����د  ح�������س���ن  ح�����م�����زه 
ح�������ن�������ني ول���������ي���������د خ�����������ري ال�����������س�����ي�����د
دال�������ي�������ا ج���������ون ج������م������ال امل���������س����رب���������ش
احلق عبد  �سالح  ال��رح��م��ن  عبد  رب��ى 

رغ�����������ده خ����ل����ي����ل اح������م������د احل�����������وارى
���س��ل��ه��ب ال���رح���م���ن  ع���ب���د  ن���اج���ح  رول 
زك�����ري�����ا حم����م����د ح�������س���ني ال����ط����ل����وزي
��������س�������اره و������س�����ف�����ي حم�����م�����د اب�����وجن�����م
������س�����ان�����درا ������س�����امل ����س���م���ري ال�����ط�����وال
�����س����ن����د�����ش ن�����ا������س�����ر ك������ام������ل زي���������دان
�����س����ه����ي����ب اح������م������د ع����ي���������س����ى ����س���ت���ات
ع�����م�����ر حم������م������ود ف����ه����ي����د اب����������و زي�����د
مل�����ي�����������ش م������و�������س������ى �����س����ع����ي����د �����س����الح
ل�������������ورا ������س�����ام�����ي خ�����ل�����ي�����ل ج����ه���������س����ان

حم�����م�����د ان�����������ور ي�����و������س�����ف اخل���ط���ي���ب
م�������������رح ج��������م��������ال ح��������م��������اد احل�������م�������اد
م�����س��ع��ب حم����م����ود م���و����س���ى زري����ق����ات
معاوية �سفيان ها�سم "ابو رجب التميمي"
معتزباهلل في�سل عبد احلميد خاليله
عنزه اب��و  عبدالرحمن  عثمان  ن��ادي��ة 
ه����������������������ازار ع��������م��������ر ع������������������وده ك������ل������وب
ه�������دي�������ل م�������اج�������د ع�����ي�����������س�����ى ح���������داد
ه���دي���ل م�����س��ط��ف��ى حم��م��د ال��ع��م��ريى
ه��دي��ل ن��ائ��ل ع��ب��د ال�����س��الم اب���و ال���رب
ي����ا�����س����ني حم�����م�����ود ب���������س����ري ع���ك���ا����س���ه

�ساجده خالد حممد ابو ارمي�ش

اآيه وليد خليل املهلو�ش

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017
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خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

اب���ت�������س���ام اح����م����د ع����ب����داهلل اخل��ط��ي��ب
ي���و����س���ف من�������ر  اهلل  ج�������رب  ا���������س��������راء 
اق�����ري�����ع �����س����ل����ي����م����ان  داود  ام�������ن�������ه 
ان����������ا�����������ش ك��������م��������ال حم�������م�������د م����������رار
ان��������������������وار خ���������ال���������د ����������س���������امل ع����ت����م����ه
امي��������������ان حم������م������د خ�����ل�����ي�����ف ع���ف���ي���ف
ب�����ا������س�����ل ع����ي���������س����ى حم������م������ود زام��������ل
ب��ت��ول حم��م��د ع��ب��د ال�����رزاق ال��ع��رب��ي��ات
ا����س���ت���ي���ه اهلل  ع����ب����د  حم�����م�����ود  ب�����ت�����ول 
ب���ت���ول ن�����س��ال ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ���س��ال��ح
ح��������امت ن�����������س�����اأت حم�����م�����ود ال�����ك�����ردى
ح���������ام���������د اجم��������������د ح���������ام���������د رب�����ي�����ع
ورداين ك������ام������ل  ������س�����ال�����ح  ح������م������زه 
ال�سر�سك اح��م��د  ال�����س��الم  عبد  ح��م��زه 
احل��ي��اري الفتاح  عبد  حممد  خ��ل��دون 

دان���������ي���������ال ن�����ب�����ي�����ل ب�������ره�������م م���ع�������س���ر
ال�������س���ن���اوي ي���و����س���ف ع���ب���د اهلل  دان����ي����ة 
����س���خ���ن���ي ������س�����ل�����ي�����م�����ان  داود  رمي 
زي�������ن�������ا ع�������������س������ام ب�������ي�������رتو ��������س�������وداح
���س��ري��ن زي����اد ع��ب��د احل��ل��ي��م اب���و عجله
����س���و����س���ن ف����خ����ري ����س���الم���ه ال���ب���ل���وي
�سادي عبداهلل عبدال�سالم "�سيخ دب�ش"
���������س��������ذى ح�������������س������ام حم������م������د ن���������زال
�����س����ذى ع���ل���ي اب����راه����ي����م ال����روا�����س����ده
ع������ب������داهلل ج�����م�����ال �����س����ال����ح ال���ن���ع���ي���م
ع����ث����م����ان اح����م����د ح����م����ي����دان اجل����ب����ور
ع�����������ال ج����������م����������ال اح����������م����������د ج�����������راب
عالء عبد الكرمي ا�سماعيل ابو ح�سي�ش
ع��������ن��������ود م��������اه��������ر ف���������رح���������ان ع���������واد
غ���������رام ي���ح���ي���ى ف�����������وزات ال���ب���ل���ع���و����ش
ف�����������رح ان��������������ور حم������م������د ال���������س����رخ����ي

ف���رح ع��ز ال��دي��ن ع��ب��د ال��رح��ي��م ا�ستيه
اب��و حديد ف��رح وج��دى عبد الرحمن 
جم������د اب������راه������ي������م ع���ي�������س���ى خ���ط���اب
حم��م��د ع��ب��د اجل��ل��ي��ل ����س���ادق ادع��ي�����ش
م�������رح ك�����ام�����ل �����س����م����ع����ان اب�������و خ�����س��ر
م������ن������ار ح�������م�������دان ع������و�������ش ال�����رق�����ب
م����ن����ى ح���������س����ام ح�������س���ني اب�������و ����س���ن���دى
ن�������ادي�������ن ه���������اين ي�����و������س�����ف م���ق���ط�������ش
ن����ب����ي����ل ف������ري������د م�����و������س�����ى ج����وي����ن����ات
ن������ور م����ع����اوي����ه ق���ا����س���م اب������و ���س��الم��ه
ه�����دي�����ل ع���م���ي���د حم����م����د ال����ع����ار�����س����ه
ه������دي������ل حم�����م�����د اح������م������د ال����ع����م����رى
ه������ي������ا �������س������ال������ح ������س�����ب�����ح�����ي خ���ل���ي���ل
و���س��ن اح��م��د ع��ب��د احل��م��ي��د م��الح��ي��م
امل�����������س�����رى اح�������م�������د  ج�������م�������ال  ولء 

عال حممد معروف العقرباوي غ��ف��ران عمر علي اب��و ذواب��ه

�سهد حممد حلمي ابو ح�سي�ش �ساره زياد �سليم البجق دميه معني م�سعود ا�سعد

يارا"حممد وا�سف"عارف قا�سمعروبه حممد عمرو الزيدات
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

بيان نا�سر احمد الطر�ش

�ساجدة رائد ح�سني ابو عو�ش

ب�سار اح�سان �سالمه دعيب�ش

رانيا رافت ر�سا املقدادى

حممد احمد زهري حتاحت

اميان ح�سن طاف�ش املرا�سده

را�سد رائد حممد اليو�سف

�ساره نادى عبد العزيز ال�سحله

رميا احمد �سبحي ابو كويك

نبيل فريد مو�سى جوينات
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

ا���������س��������راء ع�������دن�������ان حم�����م�����د ال�������س���ق���ا
ا����������س���������راء ع������ل������ي حم�������م�������ود ن����ا�����س����ر
اف��������ن��������ان ن�����ظ�����م�����ي حم������م������د ك����ت����ان����ه
ام���������������ال ه�������������س������ام �������س������ال������ح ع���������وده
ان����������ا�����������ش ك��������م��������ال حم�������م�������د م����������رار
ان������ط������ون ام��������ني ج����ري���������ش ج���ري�������ش
اي�������ن�������ا��������ش م������ع������ني ي������ا�������س������ني ب������در
اي�������ه حم�������س���ن غ����ري����ب حم����م����د ع��ل��ى
اي�������������ه�������������اب حم���������م���������د من�������������ر ع�����ل�����ي
اأ��������س�������ي�������ل ج�������ه�������اد ر�������س������ي������د ظ�����اه�����ر
اأ����س���ي���ل م����اه����ر ع���ب���د ال�����ق�����ادر حم��م��د
ب�������ي�������ان �������س������اي������ل حم������م������د خ���������س����ره
ج����م����ان����ه ����س���ع���د اح����م����د اب�������و ق����اع����ود
ال����رازق ال�سمريي ب�����س��ام ع��ب��د  ح��ن��ني 
دان���������ي���������ال ن�����ب�����ي�����ل ب�������ره�������م م���ع�������س���ر
دان���������ي���������ه زك������������ي ع������م������ر ال����ط����ح����ل����ه
دع����������اء ن����ا�����س����ر م�������س���ط���ف���ى ع���ل���ي���ان
دمي��������������ا اك���������ث���������م وا������������س�����������ف ف�����������راج
ران�������ي�������ا غ�����������س�����ان حم�����م�����د �����س����ع����الن
رن���������������ا ب�����������������س��������ام راج�������������������ح ق�����������س�����وع
رن���������دا ������س�����الح ع���������ادل اب��������و ح���وي���ل���ه

ره����������ام ح������م������دان غ��������امن اب��������و ع������زوم
ع��������رم��������ان ع��������ب��������د  داود  ره������������������ام 
ال�������س���ي���ف���ي حم����م����د  ر��������س�������وان  رول 
زي���������د امي���������ن ي�����ع�����ق�����وب ان��������دراو���������ش
زي��������ن��������ه �������س������م������ري اح��������م��������د زع�����ي�����رت
���س��ك��ي��ن��ه غ�������ازي ح�������س���ن اخل�������س���ريي
����س���ن���اء اب����راه����ي����م حم����م����ود ال���دب�������ش
��������س�������وزان وائ���������ل ان����ي���������ش ال���ك���ي���الين
�سادي عبداهلل عبدال�سالم "�سيخ دب�ش"
��������س�������روق �����س����م����ري م����ن���������س����ور ذي�������اب
�����س����م����وع اح�����م�����د ذي���������اب ال�������س���واع���ري
" �سالح �سعيد  " حممد  وائ��ل  �سفاء 
ع������ب������داهلل ج�����م�����ال �����س����ال����ح ال���ن���ع���ي���م
ع�����������دي حم�������م�������ود ن�������������واف ع����ث����م����ان
ع��ري��ن اب��راه��ي��م عبد اخل��ال��ق حممود
ع�����������س�����ام ن�����ب�����ي�����ل ع�������������ازر ع���������س����ف����ور
ع�����������ال ج����������م����������ال اح����������م����������د ج�����������راب
ع��������ال حم�����م�����د اب�������راه�������ي�������م ال�����ق�����زق
ع��������م��������ر ن�������ب�������ي�������ل ح��������ن��������ا امل�����������س�����ن�����ي
ع����ي���������س����ى ج�����ري�����������ش ادم��������������ون م���ل���ك

ف�������������رح رج����������ائ����������ي ح�������������س������ن �����س����ن����ب
ق����م����ر ع����ب����د ال����ع����زي����ز حم����م����د وه���ب���ه
ل���ب���ن���ى زي����������اد  درغ����������ام ب����ن����ي ي���ون�������ش
م��������اري��������ا ا�������س������ام������ه ح�����ن�����ا م���ن�������س���ور
جم��������د ن�������اي�������ف را���������س��������د ال���������س����رع����ه
حم��م��د ع��ل��ي ع��ب��د ال���رح���ي���م اب����و طه
حم����م����د م���������س����ه����ور حم����م����د �����س����راب
م������������رح ف������������رح ن��������اي��������ف ب�����ط�����ار������س�����ة
م����روان حم��م��د ع��ب��د ال��ه��ادى حممود
م�����ه�����ن�����د ن��������اج��������ي ���������س��������امل ن����ق����ر�����ش
م��وؤي��د اب��راه��ي��م ع��ب��د اهلل اجل��ال��ودى
ن��������ادي��������ن ع�����������س�����ام حم�����م�����د ال�����زب�����ن
ن��������������دى ت�����ي�����������س�����ري اح���������م���������د م�������الح
ن�����غ�����م ح����ك����م����ت ع�������ي�������ادة ال����ب����ق����اع����ني
ن������������ور ع���������دن���������ان حم������م������د ع����ب����ي����دو
ه������ا�������س������م حم������م������د ع������ل������ي ح����ت����ام����ل����ه
ه��ب��ة اهلل رات����ب حم��م��ود اب����و ج��وي��ع��د
ه����������دان حم�����م�����ود اح�����م�����د ال����ع����م����رى
و���س��ن اح��م��د ع��ب��د احل��م��ي��د م��الح��ي��م
ال�������������س������ويف م���������زي���������د  ف�������ه�������د  ولء 
وه��������اد ����س���ع���ي���د ح�������س���ن ع���ب���دال���ه���ادى
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ا�����س����راء ع��ب��د اهلل ح�����س��ن اب����و ���س��وم��ر
ذك�������ري�������ات حم����م����د ع�����ب�����ده ال����ك����اي����د
رن����������������د خ����������ال����������د ح���������������س�������ن ب������دي������ر
ال���دل���ع���ه ����س���ن���د  اهلل  ع���ط���ا  �����س����اج����ده 
�����������س����������ارة ب�������������الل ح��������م��������زة زي�������ت�������ون

��������س�������اره ب�����ا������س�����م ف�����������وزي ط����ا�����س����م����ان
اب���و م��رج��وب ���س��ي��م��اء �سبحي م��و���س��ى 
ع����������الء م�������اه�������ر ف�������ري�������د ح�����ج�����ازي�����ن
ف�����������رح خ�������ال�������د �������س������ال������ح امل������ع������اب������رة
����س���ب���ي���ط���ه م���������س����ط����ف����ى  ع�����ل�����ي  لرا 

حم��م��د م�����س��ط��ف��ى حم��م��د ال��ن��اب��ل�����س��ي
حممد منذر "حممد ربحي" عبد ال�سالم
م���وؤم���ن ب����اهلل ع��م��ر اح���م���د ال��ع��الون��ة
"حممد علي" اح��م��د  م��اج��د  م��ي��ام��ي 
ي���������������ارا ول��������ي��������د حم������م������د ال�����ن�����ج�����ار

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

امل���������س����ه����راوى ح�����اف�����ظ  خ�����ال�����د  الء 
ال����ن����وي����ه����ي ي�����و������س�����ف  حم�����م�����د  الء 
ب�����������ت�����������ول ع�����������م�����������اد ول�����������ي�����������م ف���������رح
ب�������������راء ع��������دن��������ان حم�����م�����د ال�����ع�����ت�����وم
ح������ي������اة �����س����ب����ل����ي حم�����م�����د ج������وارن������ه

النابل�سي اك��رم  �سعيد"  "حممد  دان��ه 
دمي�����������ا حم������م������د ح�����������س�����ني اجل���������رف
زي����������د ا�������س������ام������ه ف�������������وزي ع�����ب�����ي�����دات
زي����������د �����س����م����ري حم�����م�����د ف����ح����م����اوى
زي���ن���ه امي�����ن ع������الوى ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف
القرا حممد  اب��راه��ي��م  ال��رح��م��ن  عبد 

ان���������س����ط����ا�����ش ج������م������ال  �����س����م����ري  لرا 
م������������ازن غ�����������س�����ان ل�����وي�����������ش ����س���ل���م���ان
حم������م������ود حم�����م�����د ح���������س����ني اخل�����ب
ن���������ورا ح�������س���ن ع�����ط�����ااهلل ال���ه���ب���اه���ب���ه
ي����������زن ن������������واف ح���������س����ني ال���������س����م����ور

انت�سار فاروق "حممد �سعيد" ابو ريده
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ا������س�����راء حم���م���د ح�������س���ني ال���ق���راع���ني
ا������س�����ي�����ل اب������راه������ي������م �����س����ع����ي����د ق�������دوم
اي�����������ه مم��������������دوح ع������ل������ي امل���������س����اع����ف����ه
ح��������م��������زه ب���������������س�������ام ف��������اي��������ز ال�����ن�����م�����ر
ال�����ن�����م�����ري ج�����م�����ي�����ل  زي���������������اد  روي 
ق����اق����ي���������ش م������و�������س������ى  رم�������������زى  رمي 
ري���������ن���������اد ف���������رح���������ان ان���������������ور ح���������داد
����س���اره ع����الء ال���دي���ن ح�����س��ني ق��ن��ادي��ل��و

���س��اره ل��ط��ف��ي ا���س��م��اع��ي��ل اب���و ال��ع��اط��ل
������س�����روق رب�����ح�����ي ف����������وؤاد اب�������و م���ي���ال���ه
ط������ارق زي������اد ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف ه���وا����ش
ط��������������ارق �������س������ام������ر م������و�������س������ى اي��������وب
ع�������ن�������ان خ�����ل�����ي�����ل ح�������م�������دي ال����ع���������س����ي
لن������ا م����ام����ون ����س���ام���ي ع���ب���د ال���ب���اق���ي
مل��������������ا حم����������م����������د ح������������ام������������د ع��������������واد
م���������اج���������د زي�����������������اد م���������اج���������د ح����������داد
حم�����م�����د ف������������واز ج�������رب اب���������و ن�������س���ري

حم�����م�����د م�����ن�����ق�����ذ ع�����ل�����ي احل�������ي�������اري
م�������������رح �������س������م������ري اح��������م��������د ������س�����ال�����ح
م����ن����ول����ي����ا �������س������ادى م���ي�������س���ي���ل غ��ن��ي��م
ن������������دى �������س������ام������ي زاه���������������ي م�����رج�����ي
ن���رمي���ان اح���م���د م�����س��ط��ف��ى ع��ط��ي��اين
نريمني احمد عبد العزيز عبد القادر
ه���������ادي ج�����ن�����اد ح���ل���م���ي ال����ربغ����وث����ي
ي��ح��ي��ى حم���م���د غ���ال���ب احل������اج ا���س��ع��د

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018
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بلقي�ش حممد طالل احلوامدهاحمد ر�سيد عبد املعطي منر حممد عمر حممد عمرانبراء غ�سان احمد" حاج ا�سعد"

اح������م������د خ������ال������د حم�����م�����د ال������ب������دوي
ا������س�����ام�����ه م�������س���ط���ف���ى اح������م������د زب�����ن
املعت�سم باهلل احمد حمدان احلوراين
ام���������ل اب������راه������ي������م اح������م������د م���������رزوق
ام�����ل ف����ار�����ش ع���ب���د امل����ه����دي امل���ر����س���ود
ت�������ال م����ع����اوي����ه حم�����م�����ود ال���ف���ي���وم���ي
ح��������م��������زه ب���������������س�������ام ف��������اي��������ز ال�����ن�����م�����ر
ح����������ن����������ني �������������س������������امل ف�������������������رح ب����������در
دي��������ن��������ا ح������������امت م�����������س�����ط�����ف�����ى ع���ب���د
رن������ي������م ج������م������ال حم�����م�����د ال����ك����ا�����س����ف
ره�������ف زه�������ري حم����م����د اب�������و ال���ع�������س���ل
�������س������ه������اب ط������������ه  ف������������������������وؤاد  روان 
ال�����ن�����م�����ري ج�����م�����ي�����ل  زي���������������اد  روي 

زه���������راء ع���ل���ي ح�������س���ن حم�������س���ن م��ك��ي
���س��اره ل��ط��ف��ي ا���س��م��اع��ي��ل اب���و ال��ع��اط��ل
�سامر عبد القادر عبد الرحمن الدبا�ش
���س��ت��ي��ف��ان��ي��ا ي��و���س��ف م��و���س��ى ا���س��ط��ف��ان
����س���ع���ي���د ع������دن������ان حم����م����د امل���������س����ري
����س���ل���م���ان م���ه���ن���د اب����راه����ي����م ال��ع��ي�����س��ه
����س���ن���د����ش حم����م����ود ح�������س���ن م���ل���ك���اوي
�����س����ريي����ن خ�����ال�����د ����س���ل���ي���م���ان ي��ح��ي��ى
ط������ارق زي������اد ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف ه���وا����ش
ع����ام����ر اي�������اد ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف ه���وا����ش
ع����م����ر �����س����اه����ر ي����و�����س����ف ال���ع�������س���اي���ل���ه
ف����ادي حم��م��د ع��ب��د ال���واح���د ع��ب��د اهلل

ق�����ي�����������ش زه�����������ري م���������س����ط����ف����ى زي��������اد
ل���������ني ب�������������س������ام حم������م������د ������س�����ف�����اق�����وج
م���������اج���������د زي�����������������اد م���������اج���������د ح����������داد
حم������م������د اح��������م��������د ح�����������س�����ني ح�����م�����اد
م������رح ����س���ري���ف ر������س�����وان ال���ق���وا����س���م���ه
ح�سن علي  ح�سن  ال�سهيد  عبد  مرمي 
م�����������رمي ول�������ي�������د م������و�������س������ى م�������س���ل���ح
م����ن����ول����ي����ا �������س������ادى م���ي�������س���ي���ل غ��ن��ي��م
م����ي����ا�����ش ن����ا�����س����ر حم����م����د ع����ب����د اهلل
ن���وره���ان حم��م��د ج��م��ي��ل ع��ب��د ال����رزاق
ه�����دي�����ل اح�����م�����د ح�������س���ني م�����س��ط��ف��ى
ه�����ي�����ا اح������م������د حم�����م�����د ال���������س����م����ادى
وف��������������اء ل�����ط�����ف�����ي خ�����������س�����ر ق�����������دورة
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اح����م����د ه�������س���ام ع�����دن�����ان ال���ل���ب���اب���ي���دي
ع���������س����ا حم����������م����������ود  ح����������������رب  الء 
اورن�������ش ه��ذل��ول م��ع��ج��ون ب��ن��ي �سخر
ت����ه����اين حم���م���د م���ن���ري ر����س���ي���د ع��ل��ي
العزيز عبد  �سرغام  حممد  خديجه 
رغ����د ���س��ام��ر ب���ه���اء ال���دي���ن ال��ب�����س��ي��ت��ي

ط���ري اب����������و  ح�����������س�����ن  ع�������م�������اد  روان 
زي����������������د امي����������������ن ف�������ت�������ح�������ي ع������ام������ر
���س��ح��ى ب�����س��ام ع��ب��د ال���ك���رمي اب����و جنم
ق�����������س�����ي اح�������م�������د �����س����ل����ي����م ن����اع���������س����ه
لن�����������ا ا�������س������ك������ن������در ع�������ب�������ده اف�����������رام
م���������������روه حم��������م��������ود ع�����ط�����ي�����ه ع���ق���ل

قنديل ال�����س��الم  ع��ب��د  اح��م��د  معت�سم 
م������وؤي������د ن���������س����ال ي����و�����س����ف ك����ل����داين
ن�سيم عبدالهادي عبد اهلل الن�سريات
ن��������ورا ا����س���م���اع���ي���ل ظ����اه����ر ع��ط��ي��اين
ه������ي������ا حم������م������د ���������س��������ربى ق������راق������ع
الم�����ام ا����س���ع���د  حم���م���د  ح�����س��ني  وداد 

ام����������اين حم����م����د خ����ل����ف ال����ع����م����اري����ن
اأ��������س�������ي�������ل ول�������ي�������د �����س����ع����ي����د ال������ق������رم
ب�����ت�����ول خ�����ال�����د ه�����م�����الن امل���ح���ا����س���ن���ه
ب������ي������ان رائ������������د ف����ت����ح����ي ال�����ق�����دوم�����ي
ج����م����ان����ة ف��������واز ع����ب����دال����ف����ت����اح را�����س����د

رن���������ا ي�����ا������س�����ر اب������راه������ي������م ال���ط���ح���ل���ه
ال���ه���ب���ارن���ه ����س���ل���ي���م���ان  �����س����ال����ح  رمي 
����س���امل حم���م���د ع���ب���دال���رح���م���ن اجل���رب
���س��ه��ي��ب ع��ب��د امل��ج��ي��د ع��ل��ي امل��ع��اي��ط��ه
ع��ب��دال��ع��زي��ز ج���م���ال ح�����س��ن اب����و ال���رز
م�����ن�����ار حم����م����د ح���������س����ني امل�������س���اق���ب���ه

ال���ط���ب���ي���ب اهلل  ع�����ب�����د  حم�����م�����د  م�������ي 
م�����ي�����ن�����ا������ش ن�����������س�����ال زك����������ي ع���ي�������س���ى
ه������ب������ه ا��������س�������ام�������ه �������س������ال������ح ������س�����امل
ه����ي����ا ب����ا�����س����م ن�������س���ر احل���������اج ق���ا����س���م
����س���ب���ي���ب اب����������و  ع������������وده  ع�����ل�����ي  وداد 
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ا������س�����الم ن����ا�����س����ر اح����م����د ال������زواه������ره
ا�سماء عبد ال�سالم نعيم ابو التق�سريه
ا����س���م���اء حم���م���ود ���س��ل��ي��م��ان اب����و ���س��امل
اجل�����م�����ل ي������و�������س������ف  اح��������م��������د  الء 
ق�������وق�������زه ح�������������س������ني  ح�������������س������ن  الء 
����س���ل���ب���ي���ه ت������وف������ي������ق  ي������و�������س������ف  الء 
امي���������ان حم����م����د حم�����م�����ود ال���ق�������س���اه
ت���������ال ن����ب����ي����ل اب������راه������ي������م ح������دادي������ن

ح����ن����ني ي����و�����س����ف اح�����م�����د �����س����ي����الوي
ال�����س��م��ادى دان����ي����ا ع���ب���د اهلل حم���م���د 
رام���������ي ج�����ه�����اد حم����م����د رج�������ا �����س����اره
رب����������ى ع�����ل�����ي حم������م������ود اخل��������وال��������دة
رغ���������������د ح�������������س������ن م������������������راد دع������م������ي
رم���������س����ان حم�����م�����د  �����س����ع����ي����د  روان 
����س���ف���ي���ان ب����ا�����س����م حم����م����ود امل�����راي�����رة

عبد اهلل ن�سري عبد الرزاق املحت�سب
ع����دن����ان ج���م���ال اح���م���د ���س��ع��ي��د ح����داد
ف����������������رح حم����������م����������ود رج����������������ا ع������������واد
مل�����ي�����������ش ح�������������س������ام ط�������اه�������ر ال�����ع�����ت�����وم
ال���ع���ط���ي���ات اهلل  ع���ب���د  اح����م����د  م��������راد 
ن������������������ورا ن���������زي���������ه حم��������م��������د ب���������س����ري
ه�����ب�����ه �������س������الح ������س�����دي�����ق ����س���ل���ي���م���ان
ه��ي��ا ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د ال�����س��وي��ات

احمد �سمري احمد حمدان
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اب����اء ع��ل��ي ع��ب��د ال��رح��ي��م اخل�����س��راوى
ا�������������س������������راء اب����������راه����������ي����������م امل�����ح�����م�����د
ا������س�����ي�����ل ا�������س������ام������ه وج�������ي�������ه حم���م���د
امي���������ان حم����م����د حم�����م�����ود ال���ق�������س���اه
امي����������������ان م����������������روح ������س�����ع�����ي�����د ن����ه����ي����ه
ح���������ال ع������ي������د ادب���������ي���������ل ال������روي������ل������ي
ح�����م�����زه ن����ا�����س����ر اح�����م�����د ال����ه����وي����دى
دع�����������اء اب������راه������ي������م ع�����ل�����ي احل�����ج�����اج
ال�������ط�������وال ي������و�������س������ف  ن�����ب�����ي�����ل  رول 

رون�����������������ان ول��������ي��������د اح��������م��������د اع�����م�����ري
ري������ت������ا ا�������س������ام������ه اح������م������د ال���������س����ال����ح
����س���ف���ي���ان ب����ا�����س����م حم����م����ود امل�����راي�����رة
�����������س����������الم اح����������م����������د من������������ر ع������م������رو
عبد الرحمن حممد ا�سماعيل طهراوي
عبد اهلل ن�سري عبد الرزاق املحت�سب
املراك�سي ال��ك��رمي  ع��ب��د  ع��ب��ري حم��م��د 
ف�����اط�����م�����ه غ������ال������ب اب������راه������ي������م غ���ي���ث
ف����������������رح حم����������م����������ود رج����������������ا ع������������واد

ق�����ي�����������ش ف�������اي�������ز ح��������م��������ادة �����س����اه����ني
ق����ي���������ش ل����ط����ف����ي �����س����ل����ي����م����ان ي���و����س���ف
م����������ازن ع����ب����ا�����ش ح���������س����ني ال����رج����ب����ي
ال���ع���ط���ي���ات اهلل  ع���ب���د  اح����م����د  م��������راد 
مريزا حممد عبد الر�سيد ال�سي�ساين
ن�����������������ور ح�����������������س��������ن ع���������ل���������ي احل�������������اج
ن������������������ورا ن���������زي���������ه حم��������م��������د ب���������س����ري
وع���������������د ح���������������س�������ني اح����������م����������د ت������اي������ه
ي��������زن اب������راه������ي������م ح�������س���ن���ي ع���ا����س���ي

حنني عزام حممد عبا�شا�سيل احمد عي�سى حيمور رمي �سالح الدين عدنان" �سفر احللبي"الء ح�سن ح�سني قوقزه
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خريجو الماجستيركلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص ال�صتثمار والتمويل

تخ�ص�ص ادارة اعمال / انتاج وعمليات

العزيزع��������ام��������ر م�����������س�����ط�����ف�����ى اح��������م��������د ن�����ف�����اع عبد  حممد  النا�سر  عبد  حممد 

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

ب���������الل اب������راه������ي������م ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن ال����ك����ل����وب

حم��������م��������د خ�������ل�������ي�������ل حم��������م��������د ا�������س������م������اع������ي������ل

������������س�����������وزي ك���������م���������ال م���������������س�������ع�������ود ج�����ان�����ب�����ي�����ك

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018
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خريجو الماجستيركلية االقتصاد والعلوم االدارية

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص حما�صبة ومتويل

�����س����ع����ود �����س����م����ور ع����ب����داحل����م����ي����د ال���������س����راي����ع����ة
" ام���ني  "حممد  م�سطفى  اح��م��د  ه���ي���ث���م ع���ب���دال���رح���ي���م اح����م����د اخل���الي���ل���ةه���دى 

ح�������������س������ام حم������م������د ح�����������س�����ن دروي�����������������ش
حم��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م  حم��م��د ع��ب��داحل��ق

حم����م����د ق����ا�����س����م اح�����م�����د ع����ب����دال����ع����زي����ز
ي�����������س�����رى ع������م������اد حم�����م�����د ال����ت����ون���������س����ي

عبداهلل خالد احمد الزعبي

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018
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كلية
العلوم التربوية
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كلية العلوم التربوية

الأ�ستاذة الدكتورة جهاد عالء الدين
عميد الكلية

د. حممود جرادات
نائب العميد

د. عاطف ابو حميد
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة

د. حممد عبود
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون التدريب امليداين
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النبذة:
لتكون  روؤي��ة وا�سحة  الها�سمية منذ عام 1995، وت�سع ن�سب عينيها  الرتبوية يف اجلامعة  العلوم  كلية  ن�ساأت 
رائداً يف تكامِل )1( التعليم واَلتعّلُم، )2( التقّدم يف قاعدِة املعرفَة من خالل البحِث والثقافِة، و)3(  منوذجاً 
تويل دور القيادة يف تو�سيل اخلدمات والو�سول لالآخرين. واأن تكوَن الكليَّة رائدة يف َتْهِيئة املحرتفني الذي 
ُيزّوُدون املجتمع باخلدمات الرتبويَة والقيادية النموذجية ذات العالقَة بَتح�سني حياِة الأفراِد يف جمتمع عاملي 
البيئة الأكادميية والإداري��ة،  التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وحت�سني  ز يف  التميُّ متغري ومعّقد، من خالل 

وبناء �سراكات فاعلة مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي.
اثنا ع�سرة )12( من  ت�سمل  اأكادميية،  اأق�سام  اليوم ثالثة  لت�سم  املا�سية  الثالثة  العقود  حيث تطورت خالل 
الربامج الأكادميية )بكالوريو�س=3؛ دبلوم مهني=4؛ املاج�ستري =5(، معظمها برامج مب�ستوى الدرا�سات العليا، 
موزعة على التخ�س�سات الرتبوية املختلفة )املناهج والتدري�س، اأ�سول الرتبية والإدارة، علم النف�س الرتبوي 
والإر�ساد النف�سي(. وقد رافق منو هذه الربامج وتطورها تزايٌد كبرٌي يف اأعداد اأع�ساء هيئة التدري�س يف الكلية، 
التخ�س�سات  يف  والإن�سانية  والوطن  الأجيال  يخدمون  والرتبية  واملعرفة  العلم  قامات  من  ال�سفوة  ميثلون 
الرتبوية املختلفة، بلغ عدد اأع�ساء هيئة التدري�س )50( يف العام اجلامعي 2018/2017، وعدد اأع�ساء الهيئة 
الإدارية )9( اأع�ساء، وعدد الطلبة )1676( يف م�ستوى البكالوريو�س، و )284( يف م�ستوى الدرا�سات العليا، اأم 
العدد الكلي لأبحاث اأع�ساء هيئة التدري�س يف الكلية فقد جتاوز )400( بحثا، وجتاوز عدد الطلبة اخلريجني 

)10485( طالبا وطالبة.
وت�سم الكلية يف ثناياها هذا العام الدرا�سي 2018/2017 الأق�سام التالية:

أهداف الكلية:
تاأخذ  الرتبوية  العلوم  كلية  ف��اإن  وقيمها،  ور�سالتها  الكلية  لروؤية  وحتقيًقا  اجلامعة،  توجهات  مع  ان�سجاًما 
بالحتياطات واملنهجيات العلمية التي ت�ساعدها على حتقيق اأربعة توجهات اإ�سرتاتيجية مع عدة اأهداف فرعية 

لكل توجه من التوجهات وفق التف�سيل الآتي:

كلية العلوم التربوية

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

3- ق�سم اأ�سول الرتبية الإدارة

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

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

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

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

2-1: تعزيز قدرات الكلية املت�سلة بدعم البحث العلمي.
2-2: دعم التعاون البحثي امل�سرتك داخل الكلية، وبال�سرتاك مع جهات خارجها.

2-3: �سمان توافر قواعد املعلومات الإلكرتونية الرتبوية جلميع من�سوبي الكلية.
2-4: ت�سجيع الإنتاج العلمي لع�سو هيئة التدري�س من حيث الكم والنوع.

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

3-3: تطوير الأداء الإداري بالكلية.

املحلي،  املجتمع  موؤ�س�سات  املدى مع خمتلف  بعيدة  ا�سرتاتيجية  بناء خطط 
وو�سع الحتياطات الالزمة ل�ستمرارها.

ملوؤ�س�سات  التدريبية  الهادفة لتحديد الحتياجات  العلمية  الدرا�سات  ت�سجيع 
املجتمع املحلي.

بناء الربامج التدريبية التي تلبي الحتياجات املجتمعية.
اإقامة �سراكات مع موؤ�س�سات حملية وعاملية لالرتقاء بالكلية نحو متيزها يف 

ال�سطالع مبهامها.

:1-4

:2-4

:3-4
:4-4

التوجه الثاين - البحث العلمي:

التوجه الثالث - حت�سني البيئة الأكادميية والإدارية:

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

جمل�س الكلية

الدكتور حممود جرادات
نائب العميد ورئي�س ق�شم اأ�ش�ل الرتبية واالدارة / ع�ش�ا

الدكتورة �سعاد الوائلي
رئي�س ق�شم املناهج والتدري�س / ع�ش�ًا

الدكتور احمد حما�سنة
رئي�س ق�شم علم النف�س الرتب�ي واالر�شاد النف�شي / ع�ش�ًا

الأ�ستاذ الدكتور يزيد ال�سورطي
ممثل ق�شم اأ�ش�ل الرتبية واالدارة / ع�ش�ًا

الأ�ستاذ الدكتور جربين عطيه
ممثل ق�شم املناهج والتدري�س / ع�ش�ًا

الأ�ستاذ الدكتور احمد العلوان
ممثل ق�شم علم النف�س الرتب�ي واالر�شاد النف�شي / ع�ش�ًا

الدكتور عاطف ابو حميد
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة / ع�ش�ًا

الدكتور حممد عبود
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون التدريب امليداين / ع�ش�ًا

الدكتور حممد كلوب
مدير تربية الزرقاء االوىل / ممثل املجمتع املحلي / ع�ش�ًا

ال�سيدة نور اخلوالدة
اداري دي�ان / اأمني �شر جمل�س الكلية

الأ�ستاذ الدكتورة جهاد عالء الدين
عميد الكلية / رئي�شًا

الفنيون وم�سرفو املختربات

الداريون
ن�������ور اخلوالدة
رمي�������ان احمد

حن���������ان ط�������ه
رجاء ال�سمادي
ممي���������ز فار�س

�سعاد حجازي
حمم������د الزيود

دانة طنا�س
اإميان ال�سمادي
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كلية العلوم التربوية

قسم المناهج والتدريس

اأ.د. �سامر خ�ساونة
اأ�شتاذ

اأ.د. اأكرم الب�سري
اأ�شتاذ

د. عبداهلل اأبو نبعة
اأ�شتاذ م�شارك

د. حممد عبيدات
اأ�شتاذ م�شارك

د. جمال اأبو الرز
اأ�شتاذ م�شارك

د. �سعاد الوائلي
اأ�شتاذ م�شارك / رئي�س الق�شم

اأ.د. جربين عطية
اأ�شتاذ
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د. حممد جوارنة
اأ�شتاذ م�شارك

كلية العلوم التربوية

قسم المناهج والتدريس

د. �سبحي ال�سرقاوي
اأ�شتاذ م�شارك

د. اأريج برهم
اأ�شتاذ م�شارك

د. �سالح هيالت
اأ�شتاذ م�شارك

د. اأحمد قبالن
اأ�شتاذ م�شارك

د. �سهيل ع�سا�سفة
اأ�شتاذ م�شارك

د. �سادق �سديفات
اأ�شتاذ م�شارك

د. وليد عيادات
اأ�شتاذ م�شارك

د. �سائد �سباح
اأ�شتاذ م�شارك
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كلية العلوم التربوية

قسم المناهج والتدريس

د. ممدوح ال�سرعة
اأ�شتاذ م�شارك

د.فواز حراح�سة
مدر�س

د. يو�سف ال�سبول
اأ�شتاذ م�شارك

م. خالدة الكيالين
مدر�س

د. حممد اخلطيب
اأ�شتاذ م�شاعد

م. �سائدة مرعي
مدر�س م�شاعد

د. عاطف اأبو حميد
اأ�شتاذ م�شاعد

د. ا�سامة بني ملحم
حما�شر متفرغ
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قسم المناهج والتدريسكلية العلوم التربوية

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

اح���������م���������د ع�����������������ادل حم���������م���������ود ج�������اد
اح�������م�������د ن������ا�������س������ر ع������م������ر ال�������زغ�������ول
ا������س�����الم م�������س���ط���ف���ى دروي�������������س ع��ي��د
ا��������س�������ي�������ل ������س�����ع�����ي�����د ن�������ب�������ك �����س����ع����ي����د
اف��������ن��������ان م�������اه�������ر �������س������ام������ي ����س���ع���ي���د
ق����������دوره حم�����م�����د  اب�������راه�������ي�������م  الء 
ال����ق����وا�����س����م����ي حم����م����د  ف���������س����ل  الء 
اي������������ات ط������������ارق اب������راه������ي������م ����س���ال���ح
دع���اء حم��م��د ع��ب��د ال��ك��رمي اب���و جامع
دي�������ان�������ا اح������م������د حم������م������ود الح�����م�����د
اب��و خ�سر دمي��ه عبد اجلليل حممود 
ر���������س��������ا خ��������ال��������د ع��������اي��������د اب������������و زي������د

ره������������ام حم������م������ود حم�����م�����د ال������زي������ود
غ����������زال ح�������������س������ن  ح�������������س������ني  روان 
ط��اف�����س حم���م���د  ال���ف���ت���اح  ع���ب���د  روان 
����س���ج���ى ج���ع���ف���ر اح�����م�����د اب�������و ���س��م��ل��ه
����س���ح���ر ح�������س���ن حم���م���د اب������و م��ق��ي��ب��ل
مر�سد اب���و  ي��و���س��ف  م����روان  �سل�سبيل 
���س��م��اح ه��ا���س��م ا���س��م��اع��ي��ل اب���و خو�سه
����س���ذى ي���و����س���ف حم���م���د ال��ق��و���س��ي��ن��ي
�����س����ف����اء اح�����م�����د ����س���ع���ي���د اخل���ط���ي���ب
ع�������ب�������ري ع���������م���������اد خ������ل������ي������ل ه������ن������دى
ع���م���ار حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����دروع
غ�������س���ان اح����م����د اب����راه����ي����م ال�����زواي�����ده
ف������ات������ن جم������اه������د ع������زي������ز ح�����م�����دان

ك���ر����س���ت���ني وائ��������ل خ���ل���ي���ل احل��������وراين
ل���ي���ل���ى ع����ب����د ال����ك����ام����ل خ���ل���ي���ل ح����رب
جم���������د خ������ل������ف ع������ل������ي ال������دب������اي������ب������ه
جم�������د ن�����������س�����ال حم������م������ود ال����ن����ج����ار
حم�����م�����د زي���������د حم�����م�����د امل���������س����ال����ي����خ
م��������رمي ا�����س����م����اع����ي����ل حم����م����د ع����الن
م�������ن�������ى ا��������س�������ع�������د ي�������و��������س�������ف ح�����م�����اد
م����ي����ث����اء خ���م���ي�������س ح�����اف�����ظ ح�������س���ون���ه
ن������اه������د ع�����م�����ر خ����ل����ي����ف����ه ال�����دلب�����ي�����ح
ن������������ور حم������م������د ������س�����ل�����ي�����م ح������م������دان
ه������ي������ا حم������م������د ط�������ال�������ب امل��������زاي��������ده
ي��ا���س��م��ني ي��و���س��ف ع���ب���داهلل ال���زواه���رة

دينا حممد مو�سى ابراهيم
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قسم المناهج والتدريسكلية العلوم التربوية

تخ�ص�ص معلم �صف
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

لما خالد حمارب اجلبوراينا�س نا�سر احمد غنام

ا����������س���������الم ح�����������س�����ني حم������م������د ع���ي���د
ا������س�����م�����اء حم����م����د م�������س���ل���م ال����������زورى
ح����������رب ع����������ل����������ي  ع������������م������������اد  الء 
ب��������ي��������ان حم������م������د ������س�����ل�����ي�����م ح�����اف�����ظ
دمي��������������ا خ���������ال���������د ع�������ل�������ي ال������ن������ج������ار
ردي��������ن��������ه حم�����م�����د حم�������م�������ود ن����وف����ل
ا�سحق" الب�سيتي "حممد  رنا جمدي 

روي��������ن��������اء ع�����ل�����ي ح���������س����ني ال���������س����رع����ه
ط������ه حم�����������م�����������د  ح�������������������س���������ن  رمي 
رمي������ا ����س���ام���ي اب����راه����ي����م اب������و ع��ل��ي��ان
���������س��������روق ط�������������ارق اح�������م�������د غ����و�����س����ه
ط����������ارق حم����م����د ع����������ذاب امل�������س���اق���ب���ة
ع�������الء امي�������ن �����س����الم����ه ال���������س����واري����ه
ف������������رح ج�����م�����ي�����ل اح��������م��������د ح������م������دان
ل���ب���ي���ب���ه �����س����الم����ه ����س���ب���ح���ي ال���������رزاز

مل����������ا حم�������م�������د اح��������م��������د ال�����ق�����ا������س�����ي
مل����ى ع���ب���د ال���رح���ي���م ���س��ل��ي��م��ان ال���ع���دم
م�����ن�����ار م����ن���������س����ور اح�����م�����د م���ن�������س���ور
م������������ي رائ��������������������د ن�����������������س��������ار ن�������������س������ار
ن����������دى حم�����م�����د م���������س����ح����ي ق����ن����دي����ل
ن�������س���ري���ن اح����م����د اب����راه����ي����م م��و���س��ى
ال���دع���ام�������س���ه ف���ت���ح���ي  حم����م����د  ولء 
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اب����راه����ي����م ع�������واد م���ق���ب���ول ال��ه��ق��ي�����س
اح�����������������الم ع���������م���������اد زي��������������������دان ع����م����ر
ا�����س����راء اب���راه���ي���م اح���م���د اب�����و خ��رم��ه
�سعيليك ابو  من�سور  اهلل  عبد  ا�سالم 
ا�����س����م����اء ه���������س����ام ح�������س���ن اب�������و ري�������س
ا������س�����ي�����ا ج�������م�������ال �����س����ب����ح����ي ظ����اه����ر
ا����س���ي���ل ب�������س���ام م�������س���ط���ف���ى ال���ه���ن���دى
ا��������س�������ي�������ل ي�������ا��������س�������ر رج��������������ا ح���������س����ن
ال�������زري�������ق�������ات ع������ل������ي  ح�����������س�����ن  الء 
ان��������������وار خ�������ل�������دون اب�������راه�������ي�������م ت���ي���م
اي��������������ه ام��������������ني خ�������ل�������ف اخل�����ط�����ي�����ب
اأف�����ن�����ان اح����م����د خ��م��ي�����س ال���ع���ج���ارم���ه
ت���غ���ري���د ���س��ل��ي��م��ان ح�����س��ن الح����ي����وات
ح�����ن�����ني ع�����م�����ر حم�����م�����د اخل����الي����ل����ه
خ������ت������ام ح�����������س�����ام ي�����و������س�����ف ال������ع������دوي
ال����رحم����ي اهلل  ع����ب����د  ع�����م�����اد  دال������ي������ا 
دمي�����ا ح�������س���ن ����س���ي���ف ال����دي����ن ����س���ع���اده

ران��ي��ا ع��دن��ان ع��ب��د اجل��ل��ي��ل اب���و رم��ان
ران�����ي�����ه ج���م���ي���ل رم���������س����ان ال�������س���ك���ايف
ال��������داودي��������ه خ����ل����ي����ل  ن������اي������ف  رزان 
روان ع��ب��د ال���ق���ادر اح��م��د اب���و دام�����س
ال����ط����ه����راوي اح����م����د  حم����م����ود  روان 
رمي��������������ا ع�������ل�������ي حم�������م�������د اجل�������م�������ال
زي��������ن ج�����ه�����اد حم����م����د ال���������س����ح����ادات
زي����ن����ب ع���ب���دال�������س���ت���ار ن����اج����ي ه��ل��ي��ل
ع����ازر اي���ل���ي���ا  نا�سر"  "حممد  زي���ن���ه 
�ساجده عبد الرحمن احمد احليا�سات
����س���اره ���س��ل��ي��م ع��ب��د ال���ك���رمي احل��ج��اج
�����س����ج����ى خ����ل����ي����ل ج����م����ع����ه ر�����س����ر�����س
����س���ف���اء اب���راه���ي���م ف����رح����ان ال�����س��رم��ان
ط������الل ج����ه����اد ع���ق���ي���ل ال���ق�������س���راوى
ع�����ائ�����������س�����ه ف�����������رح ج�������م�������ال الن�������������س
غ������دي������ر ف����������الح خ�����ل�����ف ال�����غ�����وي�����رى

ال��ط��رودي حم��م��ود  م�سطفى  فاطمه 
م���������رح ه���������اين ي�����و������س�����ف امل���������س����اق����ب����ه
م�����ع�����اوي�����ه اح�����م�����د ������س�����امل ال����رح����ي����ل
م�����ع�����ت�����ز ع������ل������ي م���������س����ط����ف����ى جن������ار
م��������ك��������رم ان���������������ور ن���������������زار ع�����اب�����دي�����ن
م����ي���������س ه���������اين حم�����م�����د ال����دب����اي����ب����ه
م������ي�������������س������اء ح�����������س�����ن ع������ل������ي ال������ف������را
م�����ي�����������س�����اء ف������اي������ز �����س����ب����ح����ي ق����م����وم
ن���������س����ري����ن اح������م������د ������س�����الم�����ه غ����ن����ام
ن������������ور امي������������ن م������و�������س������ى ال��������ف��������روخ
ن����������ور ي�����ا������س�����ني اح�������م�������د ع�����ط�����ا اهلل
ن����������وره ع����م����ر اب������راه������ي������م اب��������و ط��ري
ه�������ب�������ه خ������ل������ي������ل ��������س�������ع�������دي ال�������ع�������زه
ه�����دى ي���و����س���ف ع���ب���د ال���غ���ن���ي الق�����رع
ه���دي���ل حم��م��د ع��ب��د ال����ق����ادر دغ��م�����س
العي�س" "�سبع  م��ن�����س��ور  ف��را���س  ي���ارا 
�سعيليك اب���و  ح�سن  ح��ام��د  ي��ا���س��م��ني 

براء مو�سى فهمي �سراقه

�سجى حامت احمد خ�سر

زينه كمال احمد العوبلي

مرمي كمال الدين امني ابو �سوفه

روان ابراهيم �سعيد قطي�سات

فاديا خليل ابراهيم القوا�سمي

�ساره عبد الهادي رجب جابر

ولء احمد عبد الوكيل

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018
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ايه نايف خليفه اخلاليله

روان �سمري خالد العطار

�سعاد عي�سى حممد ابو نا�سريه

مرمي عادل خليل ال�سقرات

حنني عمر عبد اهلل ا�سعيد

روؤيان ن�سال عامر عامر

لينا حممد عبده م�سك

مي عمر �سامل حداد

بيان خالد �سعيب اجلاليله

روان حممود احمد الطهراوي

عال كرمي عطيه ابو ياب�س

مها ا�سعد حممد حممد

رنان حممود حرب حممد

�ساجده عبد الرحمن احمد احليا�سات

مرام حممود عبداهلل عبد اهلل

نادين حممد ابراهيم را�سد
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اب����راه����ي����م ع�������واد م���ق���ب���ول ال��ه��ق��ي�����س
اح���م���د خ���ال���د ع���ب���دال���ف���ت���اح اج��ع��ي��دي
ا���س��راء ج��م��ال ع��ب��د ال��رح��م��ن ق��دوم��ي
ا������س�����م�����اء ف����ه����م����ي خ����ل����ي����ل اج������ع������اره
ا�����س����ي����ل حم����م����د م������ع������ارك ال����دق���������س
ام�������اين ع���ب���د اجل��������واد حم���م���د دن����ون
انوار عثمان "حممد فوؤاد" ابو �سنينه
اي�����������ه ه�����������اين ع������ل������ي ال�������ط�������ه�������راوي
اأح��������������الم حم�����م�����د ط�����اف�����������س ح�������س���ن
اأم���������اين ن���ا����س���ر م���ف�������س���ي امل�������س���اق���ب���ه
ب������ث������ي������ن������ه خ��������ل��������ف ع��������ل��������ي ال�����ع�����ل�����ي
ب������������راء ط������ال������ب ن������ه������ار ال�����دب�����اي�����ب�����ه
داود اب��������راه��������ي��������م  اح�������م�������د  ب�������ن�������ان 
ب������ي������ان حم�����م�����د اب������راه������ي������م ج���ع���اب���و
حت������ري������ر ف������ري������د ع�����ل�����ي ال����ب����واط����ل����ه
ت�����س��ن��ي��م حم���م���د ي��ح��ي��ى ال�����س��واحل��ة

ح����ن����ان ع���ل���ي م���ن�������س���ور احل���راح�������س���ه
دان�������ي�������ه اب������راه������ي������م ت�����وف�����ي�����ق ����س���ل���و
دع���������اء ع�����اط�����ف ا�����س����م����اع����ي����ل ت���ل���ويل
دمي�����ا ح�������س���ن ����س���ي���ف ال����دي����ن ����س���ع���اده
ر�������س������ا �������س������الم ������س�����ل�����م�����ان ج����خ����ي����دم
رغ������������ده حم�����م�����د ع�����ل�����ي امل���������س����اق����ب����ة
ال����ع����و�����س����ي ح���������س����ن  ج����م����ي����ل  روؤى 
ح���������س����ن ر��������س�������ي�������د  خ��������ال��������د  روؤى 
ري�������ه�������ام م������وف������ق ح�����م�����د امل�������واج�������ده
�������س������اج������ده حم�����م�����د �����س����ع����ي����د ال��������زن
������س�����ارة ح�������س���ني حم����م����ود اب�������و خ��ل��ف
�����س����ح����ى ن����������واف ع����ل����ي ال�������س���م���ريي
ع����ب����د ال����رح����م����ن ن����زي����ه زك�������ي ع�����وده
ع����ي���������س����ى ع�����ل�����ي ع����ي���������س����ى ال����ب����ج����ايل
غ������اده ع���ب���دال���ق���ادر خ��ل��ي��ل اب���وال���ع���ال

غ������دي������ر ف����������الح خ�����ل�����ف ال�����غ�����وي�����رى
غ���������ي���������داء ������س�����م�����ري ام�����������ني �����س����ال����ح
غ�������ي�������داء ي�����و������س�����ف ع�����ل�����ي دراو��������س�������ه
ك�����وث�����ر حم����م����د ع����ب����د رب�������ه امل�����راب�����ي
جم����������د ح���������������س�������ام م��������ري��������د ع�����ل�����ي�����ان
حم�����م�����د غ�����������ازى ع�����ط�����ن�����ان خ�������س���ري
م�����رام ع���ب���دال���ق���ادر اب���راه���ي���م امل��رع��ي
م������ن������ار ع����������الء ج����م����ع����ه اب����������و ع�������رام
م������ي�������������س������اء ح�����������س�����ن ع������ل������ي ال������ف������را
م�����ي�����������س�����اء ف������اي������ز �����س����ب����ح����ي ق����م����وم
ن�������ور ����س���م���ري ح������م������دان ال����ع����ج����ارم����ه
ال����غ����ي����ال����ني �����س����ل����ي����م����ان  رزق  ه�����ب�����ة 
ه�������ب�������ه �������س������م������ري حم�������م�������د ������س�����ع�����ده
ه������دي������ل حم�����م�����د ح���������س����ني غ���������زاوى
ي����ا�����س����م����ني خ����ل����ي����ل ������س�����ري�����ف ح���م���د
ي����ا�����س����م����ني ������س�����ال�����ح ع������������ارف غ�����امن
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ب������ي������ان ج������ه������اد ح���������س����ن اب���������و ������س�����اور
ح������م������ده ع�����ي�����د ع������و�������س امل�������س���اع���ي���د
دان����������ا ن�����اج�����ح حم����م����د احل����راح���������س����ه
ر��������س�������وه حم�����م�����د ع�����ل�����ي ال�����دلب�����ي�����ح

ح�������س���ان اهلل  ع�����ب�����د  خ������ال������د  رون�������������زا 
���س��ل�����س��ب��ي��ل ع�����س��ام اح���م���د ال�����س��م��ادي
غ����������������رام ن��������اج��������ح ف�������������الح اجل�������ب�������ور
جم�������د ������س�����الم�����ه خ������ال������د ال����ف����ق����ه����اء

م������ه������ن������د حم��������م��������د ذي���������������ب �������س������امل
م����ي���������س ��������س�������ادق اح������م������د حم���ي�������س���ن
ه���ب���ه ���س��ع��ي��د ع���ب���د ال���ف���ت���اح الخ���ر����س
وف���������اء ����س���ل���ي���م���ان ع���ق���ل���ة امل�������س���اق���ب���ة

غفران خالد �سامل ال�سرفات

اي������������ام ت������رك������ي ع������������وده ال�����������س�����رف�����ات
����س���ن���اء حم���م���د ف���ت���ح���ي ال���دع���ام�������س���ه
������س�����ه�����د وائ��������������ل رف�������ي�������ق ح�������س���ي���ن���ي

امل�������س���اع���ي���د ������س�����امل  اهلل  ع����ب����د  ل���ي���ن���ا 
حم����م����د ب���������س����ام ����س���ل���ي���م���ان ال���ف���ق���ه���اء

م�������ري�������ان�������ا ع�����ي�����������س�����ى دخ�������ي�������ل ح���رت
ه��ب��ه م��ن��ذر ع��ب��دامل��ه��دى ال��ط��ن��ط��اوى
وع�������������د ���������س��������امل ف�������ه�������د امل����������دارم����������ه

علي حممد خريان ال�سرحان

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017
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هبه عوين �سليمان عبددميه �سعيد عليان من�سور هديل �سليمان بركات الع�سرانليلى علي حممود ابوالهيجاء

ا������س�����ي�����ل اب�������راه�������ي�������م اح�������م�������د ع���ل���ي
ا�����س����ي����ل ول�����ي�����د حم�����م�����ود اب����وال����ف����ول
ام�����������اين �������س������امل حم�����م�����د احل������دي������ان
اي������������������ات ع��������ي��������د خ������ل������ي������ل ������س�����ال�����ح
دع�����������اء ج����م����ع����ه اب������راه������ي������م ع���ل���ي���ان
رغ������������د ن������������وح رم���������������س�������ان ي����ع����ق����وب

روع��������ه ����س���ل���ي���م���ان ع����ل����ي����ان ال�������س���رع���ه
زي��������������ن ف���������اي���������ز ك���������ام���������ل خ����م����ي���������س
�����س����ع����د ع������اي������د م�����ط�����ر ال�����������س�����رف�����ات
�����س����ح����ى وائ�����������ل اح������م������د م�������س���ط���ف���ى
ع�����ام�����ر ������س�����الح ع���������س����وي ال����دح����ي����م
ع����������الء اح������م������د ن�������وا��������س ه������ن������داوى

م�����اج�����د خ���م���ي�������س ا����س���ه���ي���ب ال���ف���ق���ري
م�����ادل�����ني ب�������س���ي���م حم����م����د ح�����وام�����ده
حم�����م�����د خ�����������ازر ع����ي���������س����ى ال����ف����ق����ه����اء
م����ن����ار حم����م����ود ج����اب����ر ع���ب���د ال�������رازق
ال�سعود اب��و  احلميد  عبد  �سابر  ن��ور 
امل��ن��ع��م غيا�سه ي��و���س��ف ع��ب��د  وج�����دان 

امنيه يو�سف عثمان عثمان ا�سالم خالد احمد العو�سات

حنني بدر احمد عليانبراءه طارق يو�سف العداربه جمانا نائل حممد حممد
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اح�����م�����د حم����م����د اح�����م�����د احل���ل���ح���ويل
اري��������������ام حم�����م�����د مم������������دوح ع�����م�����ران
ال�سربجي ال��وه��اب  عبد  �سفيق  ا�سيل 
ا����س���ي���ل ك����م����ال حم���م���د اب������و ف�����س��ال��ه
ان����������وار ع����م����ر �����س����الم����ه اب�������و غ���ل���ي���ون
ت����ق����وى م���ف���ل���ح خ���ا����س���ع ال���ف���الح���ات
دان���������������ا حم������م������د ������س�����ع�����ب�����ان ب���������دوي
رغ����������د ح���������س����ن حم�����م�����د ال���������س����ع����دي
رغ����������د حم�����م�����د اح�������م�������د ال�������س���ب���ي���ح

رن������������دا اك������������رم ح���������س����ني ال�������زي�������ودي
ره���������������ام ع��������م��������اد حم������م������د ي����ا�����س����ني
غ�����زال�����ه اب���������و  خ������ال������د  ح������ام������د  رول 
������س�����و������س�����ن ������س�����ام�����ي �����س����ع����ي����د ق��������زاز
امل�����دادح�����ه اهلل  م�����د  ج����م����ال  ������س�����روق 
����س���ف���اء ع����وي����د ����س���ل���ي���م���ان امل�����س��اق��ب��ه
ف���ات���ن حم���م���د ح�����س��ن ع���ب���د ال���ه���ادى
ف���������رح ع�����ب�����د امل�����ج�����ي�����د �����س����ع����ي����د ع���ل���ي

ف�����������رح ف�������اي�������ز ع������ب������د رب�����������ه ع�����ج�����اج
ف����������رح م����ي���������س����ي����ل ح�����ن�����ا م�����������س�����اروه
مل������ي�������������س ن������ظ������م������ي حم�������م�������د ع����������وده
حم���م���د ت��ي�����س��ري حم���م���د ب���ن���ي اح��م��د
حم����م����د ع�����و������س ع���������واد ال�������س���م���ريان
حم�����م�����ود اب�����راه�����ي�����م ح�������س���ني غ��ن��ي��م
ه��ب��ه ع��ب��د احل��ك��ي��م ي��ون�����س ال��ط��وي��ل
ال���ك���رامي���ه ي���و����س���ف  اهلل  ع���ب���د  ه���ب���ه 
ه����دي����ل ����س���ل���ي���م���ان اح����م����د ال���ع���م���و����س

�سهد احمد توفيق عبداهللاميان خالد ها�سم البزمليط لينه جميل عبد القادر عوجان�سروق احمد عواد العمو�س
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د. اأحمد حما�سنة
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

اأ.د. هند احلموري
اأ�ستاذ

اأ. د. اأحمد العلوان
اأ�ستاذ

د. يحيى حياتي ن�سار
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. جهاد عالء الدين
اأ�ستاذ

د. �سعاد من�سور غيث
اأ�ستاذ م�سارك

د. رندة علي حما�سنة
اأ�ستاذ م�سارك
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د. تغريد العلي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. معت�سم العكور
اأ�ستاذ م�سارك

د. ثائر غباري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نزار �سموط
مدر�س

د. حممد عبود
اأ�ستاذ م�ساعد

د. غالب البدارين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عائ�سة طوالبة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.ب�سام احلربي 
اأ�ستاذ م�ساعد

زياد خزاعلة
مدر�س م�ساعد

د.فاتن املهيدات
اأ�ستاذ م�ساعد

د.احمد غزو
 اأ�ستاذ م�ساعد
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تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

اب��راه��ي��م حم��م��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ع��واد
اح��م��د ح��م��ود ع��ب��دال��ك��رمي امل��ح��ام��ي��د
اح�����م�����د خ�����ال�����د ع�������س���ك���ر ال�������س���ب���ي���ل���ه
اح�������م�������د ف�������ال�������ح ف������ي������ا�������س ال������ع������زي
خ��و���س��ة اب������و  ال���ع���ب���د  حم���م���د  اروى 
ا�������س������راق ع����ل����ي �����س����ع����ود ال�������س���الم���ات
ان�����������وار حم���������س����ن حم����م����د امل����راع����ي����ه
امي��������ان اح����م����د �����س����الم����ه ال����ع����م����ارات
ت����ق����وى ف���ي�������س���ل م����و�����س����ى امل���ع���اي���ط���ه
ت�������ول�������ني ر��������س�������ا م���������س����ل����م ارح������ي������ل
ث�������ام�������ر حم�����م�����د م�����ف�����ل�����ح ال�����زع�����ب�����ي
ح����������ال ع�������م�������ر ه���������������س�������ام ال��������غ��������زايل
ح��������ال ع�������������وده ع�������������واد اب�����������و ج���ق���ي���م
دان���������������ه ري���������ا����������س حم������م������د حم���م���د
دع���������������اء ف��������اي��������ز ح�����������س�����ن ال���������س����ق����ر

داود ج�������������رب  حم�����������م�����������ود  رب�����������������ى 
اع������م������ر حم��������م��������د  وائ������������������ل  رزان 
رقيه احمد علي احلداري�س الهاللت
������س�����ام�����ي�����ه ع�����ي�����د وح���������������س ال�����زب�����ي�����د
���س��ج��ى ع��ب��د ال�������روؤوف حم��م��د خ�سر
�������س������الم ي�����و������س�����ف اح������م������د ح�����ج�����اوي
�سليمه بنت �سامل بن �سلطان العامرية
����س���م���ي���ة ح���������س����ن ع����ل����ي ال����ع����ظ����ام����ات
�������س������ذى ع������م������اد ح���������س����ن امل�����ع�����ل�����واين
ط����ال����ب ح���م���د م�������س���ل���ح ال���ده���ام�������س���ه
ع����ال����ي����ه اح�����م�����د ح���������س����ن ال����ع����م����رات
ع��ب��د ال��رح��م��ن ف��ت��ح��ي حم��م��د ح��ام��د
غ��������������اده ع������م������ر حم�������م�������ود ي����ع����ق����وب
م������ال������ك خ������ال������د اح������م������د ال�����و������س�����اح

حم�����م�����د ع������و�������س خ�����ل�����ف الو�������س������ح
حم��������م��������ود ف��������اي��������ز خ�����ل�����ي�����ل خ���ل���ي���ل
م�����������روه اك�����������رم حم�����م�����د ال�����دلب�����ي�����ح
م����������روى اح�����م�����د ح���������س����ن ال����غ����وي����ري
م����ل����ك ه��������اين ط�����ال�����ب احل����وي����ط����ات
م���ي�������س���اء ع�����م�����اد م�������س���ط���ف���ى ����س���ب���اح
ه������اج������ر اح������م������د ه���������الل ال���ن���ع���ي���م���ي
ه����ا�����س����م ت���ي�������س���ري ع����ي����ا�����س امل�������س���اق���ب���ه
ه���ب���ه ع����ام����ر ع���ب���د ال����ع����زي����ز ي��ا���س��ني
ه�����دي�����ل �����س����ال����ح حم�����م�����ود ����س���واق���ف���ة
ه�����دي�����ل ن����������ادر حم�����م�����ود ال���ق���ط���ي�������س
ه���������������زار وائ���������������ل ج��������م��������ال الع������������ور
ه������ي������ا اع���������وي���������د ك�������������س������اب ال�������ه�������زاع
و������س�����ال ف�����رح�����ان خ���ل���ي���ف ال���غ���وي���ري
ال�سقيلي اب��راه��ي��م  �سليمان  يا�سمني 
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تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي
خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

اح������م������د زي����������د ف����ل����ي����ح ال�����������س�����رح�����ان
اح�������م�������د ن�����ب�����ي�����ل حم������م������د ف�����ان�����و������س
ا�������س������راء ام�������ني اح����م����د ع����ب����د ال���غ���ن���ي
اب���وال�������س���ع���ود اهلل  ع���ب���د  زك����ري����ا  الء 
ق��ا���س��م اب������و  اب����راه����ي����م  حم�������س���ن  الء 
اخل������وال������ده حم�����م�����ود  حم����م����د  الء 
اي�������������ه ع�������ل�������ي ���������س��������امل اخل����������وال����������ده
عواد" "عيال  خ��ل��ي��ل  حم��م��د  ج���ه���اد 
ح������ن������ان �����س����ل����م����ان �������س������امل ال����ق����ع����ري
ح����ن����ني �����س����ب����اح ع���ط���ي���ه ال�������س���ن���اب���ل���ه

ال�����زي�����ود اهلل  ع���ب���ي���د  ������س�����الح  رمي�������ا 
����س���ل���ط���ان ف����رح����ان ح����م����دان اجل���ب���ور
ال��وري��ك��ات اهلل  ���س��ال��ح حم��م��ود �سيف 
ط����������ارق ه�����اي�����ل م����ط����ل����ق ال����ك����وام����ل����ه
العنزي ا�سماعيل  قليل  عبدال�سمد 
ع���ب���دال���ك���رمي ه�����اين ���س��ب��ل��ي خ���وال���ده
ع�����ب�����ري ن�����������زال ج�����م�����ع�����ان ال���ع���ي�������س���ى
ف���اط���م���ه ت���ي�������س���ري خ���ل���ف اخل�����وال�����ده
ف���اط���م���ه ج��ع��ف��ر ����س���ال���ح اب�����و ع�����س��ب��ه

ف�����اط�����م�����ه حم������م������ود حم�����م�����د ع�������وده
ال��ن��ع��ي��م��ات ع���ب���د اهلل  ف����اي����ز ج���م���ي���ل 
دويل اب�������������و  حم�������م�������د  ج��������ه��������اد  مل����������ا 
ل��������������ني ج������������م������������ال ع����������ل����������ي ع�������ت�������وم
حم����م����د خ�����ال�����د ن�����ه�����ار ب����ن����ي ع���ب���ده
حم������م������د ع������م������ري اح�������م�������د الن�������������س
م������������رادي ع�����اي�����د ������س�����امل احل����������وارى
م�����������رح خ�������ال�������د اع������ق������ي������ل ال�������زب�������ون
م��ه��دي حم��م��د ع��ب��د امل��ه��دى ال���ربارى
ي���ا����س���م���ني ف�������س���ل حم����م����ود ع���ب���داهلل

لينا ن�سيم حممد البزور حال ح�سام الدين م�سطفى ابو عبيد
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تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي
خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

ب�سرى ح�سن احمد ابو حوا�س

علي فهد علي الدهام

مرح ريا�س ربحي مرار

ا�سالم حممد فرج فريج

ربى �سبحي احمد الربيحات

مالك خالد فوؤاد زيادنه

ممدوح مفلح طراد الفواز

ا�سالم احمد مو�سى عبدالعال

حنني عبدالكرمي حممد احلريبات

فاطمه خمي�س �سالح احل�سني

مرمي يحيى عبداهلل اخلوالدة

زهره فوزى خليل عالءالدين

حممد مو�سى مرزوق املرازقه

هيثم حممد ح�سني العمو�س
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تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي
خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

اح�������م�������د ح�����������س�����ن ع�������ب�������ده رب�����اب�����ع�����ه
اح�����م�����د خ����ل����ف ع������ب������داهلل ال���دل���ي���ج���م
اح�����م�����د م�����اه�����ر ع�����و������س اب�������و ع��ي�����س��ه
ا�������س������راء ح�������س���ني م����و�����س����ى ال��ه��ل�����س��ه
ا��������س�������راء حم����م����د ع�����اب�����د ب�������س���ب���و����س
ا�������س������راء ي����و�����س����ف ف����ه����د ال�������س���م���ام���ع���ه
ا����س���الم ع���ق���اب م�����س��ط��ف��ى اب����و ع��ق��اب
اف����ن����ان حم���م���د ج���م���ع���ه اب������و خ�����س��ره
ب�������ت�������ول م������و�������س������ى ع������ل������ي ه���ن���ط�������س
ب��������دور اح����م����د م���ري���ح���ي���ل ال�������س���رع���ه
ب�����������س�����اي�����ر ن�������ه�������اد ي������و�������س������ف ج����اب����ر
ب������ي������ان ع������������واد اح������م������د ال����ع����ب����ي����دات
ب����ي����ان حم���م���د ع���ث���م���ان ع��ب��داحل��م��ي��د
ب�����ي�����ان حم����م����د م����و�����س����ى اخل������وال������ده
ث�������ائ�������ر حم�������م�������ود خ�����ل�����ي�����ل خ���ل���ي���ف���ه
ج����ع����ف����ر ع������������ادل ح�����م�����د احل������وامت������ه
ح������������ازم ع������اي������د ع������������ارف احل���ي�������س���ه
ح���������ال زه������������ري ي������ع������ق������وب احل������������داد
ح��م��زه ت��ي�����س��ري ع��ب��دال��رح��م��ن ح�����س��ان

ح���ن���ني اب����راه����ي����م ف������الح ال��ق��ط��ي��ف��ان
ح���ن���ني اب����راه����ي����م حم���م���د اب�����و ح��م��اد
ح�����ن�����ني حم�����م�����د ������س�����ك�����رى ع����ي����ا�����س
دان������ي������ه اك���������رم حم����م����د اب�������و رداح�������ه
رام����������ا حم����م����د م�������س���ط���ف���ى رب����اب����ع����ه
رائ�������د ����س���ل���ط���ان حم���م���د ال�����س��دي��ف��ات
احل���������اج حم������م������د  �������س������ال������ح  رزان 
احل���واج���رى ع��ب��داحل��ي  ف��ت��ح��ي  رزان 
ال��ط��الع ���س��ل��ي��م��ان  ع��ب��دال��ك��رمي  روان 
ال�����ع�����دارب�����ه ������س�����الم�����ه  خ����ل����ي����ل  رمي 
اللطايفة م�سطفى  م��و���س��ى  ���س��ج��ود 
قطي�س اب��و  حممود  عبداملجيد  �سهى 
������س�����روق حم����م����ود حم���م���د ال���ن���م���وره
������س�����رار ف�����ال�����ح ف�����رح�����ان ال����ع����واي����ده
ع��ب��دال��ع��زي��ز ع����واد حم��م��د ال��ع��ظ��ام��ات
ع����������دي ج������ه������اد ح���������س����ني ف����ري����ح����ات
ع�������������دي حم�������م�������د اح��������م��������د ع�����ل�����ي�����ان
ع���������ال حم������م������د ع������ل������ي ا�����س����ت����ي����ت����ي����ه
ع�����������الء اح�������م�������د ع�������ب�������ده ال�����وق�����ف�����ي
ع�����ل�����ي ه�������اي�������ل حم�����م�����د اخل�������ال�������دي

ع�������م�������ر ���������س��������امل ف�������������الح خ��������وال��������دة
غ���را����س���ي���ال ف�������اروق ف����ار�����س اب�����و ك��ت��ب
ال�����س��رف��ات ال��دي��ن معيلي  ���س��ي��ف  ف���رح 
لن����������ا ح�����������س�����ام زي����������د اب����������و ل���ط���ي���ف
ل������ي������ن������ا حم�������م�������د ����������س���������امل ال�������زب�������ن
م��������������ال��������������ك ط����������������ه ع�����������ل�����������ي ع������ل������ي
حم����م����د اح�����م�����د خ����ل����ف ال�����رواح�����ن�����ه
حم����م����د ج����������ودة ف�����ال�����ح ال������ربي������زات
حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان ���س��الم��ه احل��وي��ط��ات
حممود عبداحلميد حميدي الفواعره
م����������������رام خ��������ال��������د اح��������م��������د اخل�����ل�����ف
م����������رام ي����ع����ق����وب اح�����م�����د اغ���ن���ي���م���ات
م���������رح خ������ال������د اح������م������د احل�����م�����ادي�����ن
م��ع��ت�����س��م ����س���ع���ود حم���م���د ال���ول���ي���دات
ن������ا�������س������ر وج�������ي�������ه حم������م������د ال������ع������زه
ن��ب��ي��ل اك������رم ع���ب���دال���ك���رمي م�����س��ارق��ه
ن����������ور ع������اط������ف اح������م������د احل����م����دي����ن
ن������ور حم���م���د ع�����ط�����ااهلل اب������و ك��ح��ي��ل��ة
ه�����ال�����ه �����س����وك����ت خ����ل����ي����ل ال���������س����ق����رات
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ا�سماء ن�سرى حممد الزعبي

جمانه عدنان"حممد علي"مراد

�سمريه عامر طلعت ابو احلالوه

اماين نادر حممد اخلري�سات

روؤى حممد �سالمة ال�سديفات

فرح ح�سن كايد نور

الء حافظ ح�سني ابو طوق

دعاء عمر"حممد طاهر"ابو ا�سعد

عبد اهلل فايز حممد ابو نفي�سه

تقوى عاطف ذيب احلراح�سة

�سدين منذر حممد احلراح�سة

ماريا يو�سف حممد بني م�سطفى
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تخ�ص�ص الر�صاد النف�صي
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

اح�������م�������د ح�����������س�����ن ع�������ب�������ده رب�����اب�����ع�����ه
ادي��������ب��������ه حم�����م�����د ح�����������س�����ني ب����������دران
اري������ج اب����راه����ي����م ي���و����س���ف اب�����و اخل���ري
ا�����س����م����اء ع�����دن�����ان خ�������س���ر ال���ن���وب���اين
اخلطيب علي"  "حممد  اي�سر  ا�سيل 
ا������س�����ي�����ل وائ�������������ل حم�����م�����د �����س����وي����ك����ي
ب����ي����د�����س ح�����������س�����ني  ف�����ت�����ح�����ي  الء 
ان���������������س ع�������اط�������ف حم�����م�����د ال�������زي�������ود
امي����������ان ع����ي����د ق����ا�����س����م ال����ع����ظ����ام����ات
ب�����������س�����ار رك�����������اد م�������������رزوق ال���������س����رع����ه
ب�����ل�����ق�����ي�����������س زي���������������اد ح�����������س�����ن ع�����م�����ار
ب����ي����ان حم���م���د ع���ث���م���ان ع��ب��داحل��م��ي��د
مت�����������������اره ع�������م�������ر اح���������م���������د اع�������ن�������زه
مت�������ام اح����م����د اب�����راه�����ي�����م ال������رداي������ده
العقيلي ال��ك��رمي  ع��ب��د  ح�سني  ج��م��ان 
ح������������ازم ع������اي������د ع������������ارف احل���ي�������س���ه
حمزه عبد الرحيم عبد الكرمي الزواهره
ح��ن��ني ه����الل ع��ب��د ال���ك���رمي ال��ع��ن��اب��ي
ح�����ي�����اه ع�����اي�����د ح����م����د ال�������س���ب���ي���ح���ات

خ���ل���ود ا����س���م���اع���ي���ل ع������واد ال���ع���ط���اون���ه
خ�����ول�����ه حم�����م�����ود ع����م����ر اب�������و ج����ب����اره
دع��������اء ح�������س���ن���ي حم���م���د ال���ف���ري���ح���ات
دعاء عبد املالك عبد الغني الطهراوى
دع����������������اء ن��������اج��������ح ������س�����ل�����ي�����م ح���������س����ني
ال��ع��ي�����س��ى م���ن���اح���ي  اهلل  ع���ب���د  دلل 
ذك����ري����ات حم���م���د ار����س���ي���د ال����زواه����ره
ران�������ي�������ه ع�����م�����ر ع������������واد ال���������زواه���������ره
ع���م���ر اب���������و  م�����و������س�����ى  ع�����������وده  رزان 
زاي�����������د ف�����������ار������������س  ع���������م���������اد  روان 
��������س�������ارة ج������ه������اد ف���������الح امل�����خ�����زوم�����ي
اللطايفة م�سطفى  م��و���س��ى  ���س��ج��ود 
����س���ح���ر م����و�����س����ى حم����م����د ال���ع���م���و����س
������س�����ن�����اء اح������م������د خ����ل����ي����ف����ه ال������زي������ود
����س���ن���د����س حم���م���د م���و����س���ى ال���دح���ني
ال�سحيم ط��ل��ب  �سليمان  ع���ب���دال���رزاق 
ع�������ب�������ري م���������اج���������د م�����������������روح ج������اب������ر
ع�������������دي حم�������م�������د اح��������م��������د ع�����ل�����ي�����ان
ع�����ل�����ي ه�������اي�������ل حم�����م�����د اخل�������ال�������دي
زريقات الرحمن  عبد  حممد  غ��ف��ران 

ع������ل������ي������وات داود  ب���������������س�������ام  ف�������������رح 
ك������ردي������ة م���ن���ت�������س���ر ع����ل����ي امل����وم����ن����ي
ل�������ي�������ن�������ا حم��������م��������د ول����������ي����������د ح������م������اد
حم�����م�����د خ������ال������د ع�����ل�����ي�����ان ع���ل���ي���م���ات
حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان ���س��الم��ه احل��وي��ط��ات
م��������الك ن����ا�����س����ر ع�����اي�����د ال����دب����اي����ب����ه
م�����ي�����ا������س حم�����م�����د اح������م������د ب����ان����اف����ع
م���ي�������س���م �����س����ال����ح ������س�����امل اخل�����وال�����ده
ن����ور ال���دي���ن ب���رك���ات ت��ل��ي��الن احل��م��اد
ن�������������ور خ�����ل�����ي�����ف�����ه خ�������ل�������ف امل�����ح�����م�����د
ن������ور حم����م����ود ح�������س���ن ال�������س���ي���خ ع��ل��ي
ه������ال������ه حم������م������ود حم�����م�����د ه���رف���ي���ل
ه��ب��ه ���س��ال��ح ع��ب��د ال���ك���رمي ال��ربي��ق��ي
ه�����دي�����ل اب�����راه�����ي�����م اح�����م�����د ال���ن���ق���ي���ز
عوده اب��و  م��روان  الدين  ح�سام  هديل 
ه���ي���ا ����س���الم���ه ع���ل���ي ال����ه����ريف ال��ب��ل��وي
مر�سد اب���و  لطفي  ال��ك��رمي  ع��ب��د  ولء 
ال��ت��م��ي��م��ي خ���ال���د  خ����ري  ولء حم���م���د 
ي��ا���س��م��ني حم�����س��ن ����س���ال���ح ����س���ان���وري
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د. حممود جرادات
ا�ستاذ م�سارك/ رئي�س الق�سم

اأ. د. يزيد عي�سى ال�سورطي
ا�ستاذ

اأ. د. امين احمد العمري
ا�ستاذ

د. عمر بطاينة
 اأ�ستاذ م�ساعد

م. لينا قا�س��م 
مدر�س

كلية العلوم التربوية

قسم قسم أصول التربية واإلدارة

د. رنا طلعت ال�سمادي
ا�ستاذ م�سارك

د. زهري الزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد
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خريجو دبلوم الدراسات العلياكلية العلوم التربوية

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص الدارة املدر�صية

م�������ن�������ال ح�����������س�����ن �������س������ال������ح اب�����وع�����������س�����لع�������ن�������اي�������ه حم���������م���������ود حم�������م�������د ع����������وده

ال���������س����م����اي����ل����ة �������س������ال������ح  ع�������اي�������د  الء 
ال������������ط������������اف ع��������ل��������ي �����������س����������امل ال�����ع�����ل�����ي
ام���ن���ه حم��م��د خ��م��ي�����س راغ�����ب ال��ن��اب��ل�����س��ي
خ����ل����دون ح�������س���ني اب����راه����ي����م ال�������س���ق���ريات
خ���ل���ود ع���ب���د امل����وؤم����ن حم���م���ود اب�����و ع�����س��ل
ران��������ي��������ا خ�����ل�����ي�����ل �����س����ب����ي����ب امل����ع����اي����ط����ة
ران�������ي�������ا حم������م������ود �����س����ل����ي����م����ان ع����ب����ي����دات
ران�������ي�������ا م������وف������ق حم�����م�����د اب���������و ال�����زي�����ت
اجل��������������راروة ك������اي������د  ع������زال������دي������ن  رول 
��������س�������ائ�������د ج���������ه���������اد ج���������اب���������ر اجل�������ن�������دي

ع�����زي�����زة ع���م���ر احل��������اج ع���ب���د ال�����س��م��اي��ل��ة
غ���������������ادة ع���������ل���������وان م�����ف�����ل�����ح اجل�����م�����ع�����ان
ف����ادي����ة ع���ب���داحل���م���ي���د خ���ل���ف ال���ظ���ه���ريات
ل������ب������ن������ى حم�������م�������د ������س�����ل�����ي�����م م������ع������اب������ره
حم���م���د غ����ان����دي م�����س��ط��ف��ي ال����رمي����اوي
م�������ه�������ن�������د حم����������م����������ود ع��������������������ارف ع����م����ر
ن�����ادي�����ه ع����ب����دال����رح����م����ن اح�����م�����د ح�������س���ان
ن������������ور ع�������ب�������ي�������داهلل خ������ل������ف ال����ق����ي���������س����ي
ن������ي������ف������ني ع�������ل�������ي ���������س��������ح��������اده ��������س�������راب
ه�����������ال غ�����������������س��������ان �������س������ن������د ال�����������ع�����������وران

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

نور وفيق حممد الفحماويالء خليل عارف ال�سمهوري زينب احمد عيد ابو�سعيليك

�سو�سن خليف ح�سني خوالده ا�سماء �سعود حممد العثمان
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كلية العلوم التربوية

خريجو الماجستير

خريجو دبلوم الدراسات العليا

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
تخ�ص�ص الدارة املدر�صية

تخ�ص�ص ا�صاليب تدري�ص الريا�صيات

تخ�ص�ص ا�صاليب تدري�ص العلوم

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

ا�����س����ي����ل ع����ب����دال����رح����م����ن را�������س������د ال�������س���دي���ف���ات

ه����������ب����������ة م����������و�����������س����������ى �������������س������������ح������������ادة اي���������������وب

ا�������س������م������اء حم�����م�����د ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن م�������س���ل���م

ره������������ام اذع���������������ار ������س�����ال�����ح ب�����ن�����ي خ����ال����دب���������������راءة ع������ط������اهلل ن������������زال ال������ف������ري������وان

حم�����م�����د زه�����������دي حم�����م�����د ال����ف����ق����ع����اويدي����������������ال م�����ع�����ت�����������س�����م ر��������س�������ي�������د ن�����وف�����ل

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

م������������������الك حم���������م���������د ����������س���������ال���������ح ���������س��������ح��������اده

جل�����ه�����ي�����ن�����ي ا  ف������������������الح  ع���������ي���������د  ن���������ا����������س���������ر 

ن��������ارمي��������ان من�������ر حم�����م�����د ال�����درب�����ا������س�����يمريفت "حممد امني" حممود الدميا�س

الربيحات������س�����ح�����ر ح�����������س�����ن ي������ا�������س������ني اخل����ط����ي����ب حمي�سن  عبدال�سالم  عزالدين 

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

خريجو ماجستيركلية العلوم التربوية

تخ�ص�ص ا�صاليب تدري�ص اللغة الجنليزية

ن�����ور م��ف��ي��د ك���م���ال ���س��ل��ي��م��ان
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

خريجو ماجستيركلية العلوم التربوية

تخ�ص�ص الدارة الرتبوية

احل�����ج�����اوي ه����ا�����س����م  ا�����س����م����اع����ي����ل  الء 
ال������������ه������������ام ح�������ك�������م�������ت ف�������������������واز ن���������س����ري
دع�����������������������اء ع���������م���������ر ����������س���������ال���������ح ع�������ب�������اد
������س�����ام�����ر ه����ي����ث����م �����س����ب����ح����ي اب���������و ل���ي���ل���ى

�����س����ه����ى ع������������ادل حم�����م�����د احل������������اج ع���ل���ي
ف�����������������داء ا�����������س����������رف ح�������������س������ن ال�������رق�������ب
حم������م������د ام������������ني حم������م������د ال���������زي���������ودي
وراد خ���������������������س����������ر  �����������س����������ع����������د  م�����������������ي 

امل�����������������رايف اح�����������م�����������د  حم���������م���������د  الء 
احل���ط���اب و����س���ف���ي  ع���ب���داحل���ف���ي���ظ  رول 

�������س������ح������ر ر������������س�����������اء خ�������ل�������ف ال���������زي���������ود
����س���اك���ر اب���راه���ي���م ع��ق��ي��ل ب���ن���ي م�����س��ط��ف��ى

ن�����س��ري��ن ع��م��ر ح�����س��ني ���س��امل

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

ا����������������س���������������راء حم���������م���������د ح���������������س�������ن�������ي اجل�������م�������ل

ان�����������������������س�����������راح ع������������ب������������داهلل رج����������������ب ك������ن������ع������ان

اي�������������ه ج��������ربي��������ن ع�����ي�����������س�����ى امل�����ه�����ان�����ي�����ه
راب������ع������ه اب�����راه�����ي�����م حم����م����د اب��������و رم������ان
غ�����������������اده ��������س�������ال�������ح ح�������������س������ن ������س�����الم�����ه

ف�����������������رح حم���������م���������د م���������و����������س���������ى ح�������م�������اد
م������ل������ك م��������ال��������ك غ���������������ازي اب������������و ����س���ي���ف
ه����ب����ه خ�����ال�����د ع������ب������دال������رزاق اب���وع���ي�������س���ه

اب���وح���م���ور ال����������رزاق  ع���ب���د  ج����م����ال  روان 
������س�����م�����ي�����ة ف�����ي�����������س�����ل ي�������ا��������س�������ني ع����������واد

ه��������ب��������ة خ����������ال����������د اح����������م����������د ح�����م�����ا������س�����ة
و��������س�������ام ن������اي������ف �����س����ل����ي����م����ان امل�������س���اق���ب���ه

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
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خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

خريجو ماجستيركلية العلوم التربوية

تخ�ص�ص الر�صاد ال�صري

تخ�ص�ص الر�صاد الرتبوي

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

اجم���������������������اد ع���������م���������ر ح���������������س�������ني امل�������������س������اق������ب������ة

دع����������������������اء ول�����������ي�����������د خ�����������ال�����������د اجل�������������داون�������������ه

اي�������������������ة �������������س������������امل ي����������و�����������س����������ف م�������������س������اق������ب������ة

ال�����������زواه�����������رة اهلل  ع����������������ودة  ع�������ل�������ي  اح��������م��������د 

حم������م������د ح�������ام�������د خ������ل������ف اخل���������وال���������دةب�������ي�������ان حم�����م�����د ��������س�������امل ال�����������س�����ح�����ادات

����س���ل�������س���ب���ي���ل ����س���ل���ي���م���ان اح�����م�����د ب����رك����اترن�������������ده ه�������������س������ام ع��������ب��������داهلل اب�����������و ب���ك���ر

دع�������������������اء ع��������ل��������ي ع�������������������ارف امل�������وم�������ن�������ي
رمي�����������ا رف��������ع��������ات ح�������������س������ن  امل���������س����ع����ط����ي
احل��ط��اب ع����وين  امني"  "حممد  ����س���ارة 

ع������ن������ود ن������اي������ف ح������م������ي������دان امل���������س����اق����ب����ة
م�������������رح حم��������م��������ود ���������س��������ايف ������س�����واق�����ف�����ه
ي���ا����س���م���ني ع��������ادل اب����راه����ي����م اب������و ج���ام���ع

احل����راف���������س����ة م�����ن�����ي�����زل  زي�������ت�������ون  الء 
خ������ل������ود حم�����م�����د ارح�������ي�������ل اب���������و م�������س���ع���ل

دي��������ن��������ا ن����������������واف حم�������م�������د ال���������س����ب����ي����ح
ع������ل������ي حم������م������د ��������س�������امل ال�����ده�����ام�����������س�����ه

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

ب�����������������������راءة حم��������م��������د ح���������������س�������ن ب��������ن��������ي ع����م����ر

ن������������وف ������س�����ل�����ي�����م�����ان ع���������ط���������ااهلل ال������غ������وي������ري
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خريجو ماجستيركلية العلوم التربوية

تخ�ص�ص علم نف�ص تربوي
خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

ن���������ي���������ف���������ني ح���������������م���������������ودة حم����������م����������د ب��������اط��������ا

ن���ور ن����واف ف��ار���س اخل��وال��دة

رون������د ف��ي�����س��ل راج������ي اب���وال���ف���ي���الت

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
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خريجو ماجستيركلية العلوم التربوية

تخ�ص�ص مناهج وا�صاليب تدري�ص

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

ب����������غ����������داد اب���������راه���������ي���������م اح��������م��������د اخل������الي������ل������ة

احل�������ن�������ي�������ط�������ي ع�����������ب�����������د  ���������������س��������������امل  الء 

���������س��������روق م������و�������س������ى ������س�����ل�����ي�����م�����ان امل���������س����اق����ب����ه

ه����ن����د ع����ب����دال����رح����ي����م خ����ل����ف اخل���الي���ل���هرمي������������ا ������س�����ل�����ي�����م�����ان ������س�����ع�����د اخل����ط����ب����ا

ل������ي������ن������ا خ���������ال���������د ع�������م�������ر ��������س�������ج�������راويدان�������ي�������ة ا������س�����ع�����د م����ن���������س����ور اخل���ط���ي���ب

�������س������ه������د ك��������ام��������ل حم�������م�������د ال����������ع����������ودات
م��������اج��������دة ن�����ا������س�����ر م�����ن�����������س�����ور ر�����س����ي����د

م��������������رام خ�������ال�������د ه�������ومي�������ل امل���������س����اق����ب����ه
ب��خ��ي��ت راجح"  "حممد  ع�������س���ام  ن��ب��ي��ل��ه 

هبه جمال �سليمان ابوج�سار

مي�ساء ربحي ابراهيم القوا�سمي

�سفاء خالد ا�سماعيل يون�س

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

اب������راه������ي������م اح�����م�����د م����و�����س����ى ب����ن����ي ط��ه
������س�����ت�����ات ي�������و��������س�������ف  ا��������س�������ع�������د  روان 
ال����������ب����������از حم����������م����������د  اح������������م������������د  رمي 

�������س������روق �����س����ال����ح حم����م����د ال���������س����واب����ك����ه
ن��������������ور حم���������م���������ود ع����������ب����������داهلل ك�����اف�����ي�����ة
ي�����ا������س�����م�����ني ب������ا�������س������م اح�������م�������د ي����ون���������س



كلية
الهندسة
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كلية الهندسة

النبذة:
تاأ�س�ست كلية الهند�سة يف عام 1998، وتخرج اأول فوج منها يف �سهر حزيران من عام 2003. وتفتخر كلية الهند�سة 
باأنها تقدم بيئة اأكادميية هند�سية متميزة على م�ستوى الأردن واملنطقة بالتزامها يف خططها وا�سرتاتيجيتها 
التعليمية على الدعم الكامل للبحث العلمي وكافة الن�ساطات التعليمية متعددة الأ�سكال والأهداف، معتمدة 
بذلك على الطاقم التدري�سي املتميز واملهارات التعليمية املكت�سبة لديها والتقنيات الفنية املتوافرة مما يعطي 

خريجيها املوؤهالت الالزمة ملهند�س القرن احلادي والع�سرين.

د. عوين اطرادات
عميد الكلية

د. فار�س العقلة
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة

د. ان�س املجايل
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون االت�شال بال�شناعة
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كلية الهندسة

ال�سهادة  على  للح�سول  واملوؤهلني  املتميزين  الطلبة  ا�ستقطاب  اإىل  ن�ساأتها  منذ  الهند�سة  كلية  �سعت 
الهند�سية، حيث يجب على من يرغب بتقدمي طلب اللتحاق بالكلية اأن يكون حا�ساًل على معدل %80 
كحد اأدنى بالثانوية العامة الأردنية )الفرع العلمي( اأو ما يعادلها. وحتتوي الكلية على جمموعة من 
الهند�سة  ق�سم  املدنية،  الهند�سة  ق�سم  هي:  اأق�سام  ت�سعة  على  وموزعة  واملتكاملة  املتميزة  التخ�س�سات 
ق�سم  امليكاترونك�س،  هند�سة  ق�سم  الكهربائية،  الهند�سة  ق�سم  ال�سناعية،  الهند�سة  ق�سم  امليكانيكية، 
الهند�سة الطبية، ق�سم هند�سة احلا�سوب، ق�سم هند�سة العمارة وق�سم العلوم الهند�سية امل�ساندة. وتبني 
�سنوياً   )%10( بن�سبة  الكلية  يف  املقبولني  الطلبة  اأعداد  يف  مطرداً  ازدياداً  هناك  اأن  الطلبة  اإح�سائيات 
لي�سبح عدد الطلبة 5000 يف بداية الف�سل الأول 2018/2017. كما وتعمل الكلية دائماً على املحافظة على 
موقعها الريادي يف الأردن واملحيط الإقليمي من خالل العمل على رفع م�ستواها الأكادميي ومتابعة 
اإىل املوائمة بني البحث العلمي  اأنها تعمد  التطورات العلمية ودجمها يف خطط الكلية الدرا�سية، كما 
والأهداف التدري�سية، فكانت يف خطط الكلية الدرا�سية، كما اأنها تعمد اإىل املوائمة بني البحث العلمي 
والأهداف التدري�سية. فكانت ا�سرتاتيجيتها يف البحث العلمي تعتمد على التحقق من جدوى البحوث 
املنوي دعمها وتلبيتها للحاجات ال�سناعية والإنتاجية للمجتمع، وامل�ساهمة باخلطط للتنمية امل�ستدامة، 
كما ت�ساهم الكلية بالدرا�سات العلمية والفنية واإجراء العديد من الفحو�س والختبارات يف خمترباتها 
وم�ساغلها للم�ساهمة يف حل امل�سكالت الهند�سية يف القطاعات الإنتاجية املختلفة على ال�سعيد املحلي 
ولقد مّت ترجمة هذا اجلهد املتوا�سل من خالل توقيع العديد من اتفاقيات البحث والتعاون العلمي 

والأكادميي مع عدد من اجلهات احلكومية واخلا�سة املحلية والإقليمية.

الرؤية:
التطبيقي ونقل  العلمي  النوعي والبحث  الهند�سي  التعليم  الرائدة يف  الهند�سة لأن تكون  تطمح كلية 
التكنولوجيا وتب�سيطها ون�سرها بني �سكان املجتمع املحلي واملناطق املجاورة وذلك خدمة لهذا املجتمع 

لتمكينه من تطوير قدراته الذاتية وا�ستغاللها مبا يعود باملنفعة العامة على كافة املواطنني.
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كلية الهندسة

الدكتور عوين اطرادات
قائم باأعمال عميد الكلية /رئي�س املجل�س

الدكتور حممود ال�سمادي
رئي�س ق�شم الهند�شة الكهربائية

الدكتور يحيى اخلاليله
رئي�س ق�شم الهند�شة املدنية
الدكتور حممد الطراونة

رئي�س ق�شم الهند�شة امليكانيكية
الدكتور حممد اجلراح

رئي�س ق�شم الهند�شة ال�شناعية
الدكتور ب�سام جميل

رئي�س ق�شم هند�شة احلا�ش�ب
الدكتور عثمان ال�سمادي
رئي�س ق�شم الهند�شة الطبية
الدكتور حممد ابو ملوح

رئي�س ق�شم هند�شة امليكاترونك�س
الدكتور اأحمد احل�سبان
رئي�س ق�شم هند�شة العمارة

الدكتور علي جوارنه
رئي�س ق�شم العل�م الهند�شية امل�شانده

الدكتور احمد مقدادي
ممثل ق�شم الهند�شة امليكانيكية

الدكتور عاطف اخلزعلي
ممثل ق�شم الهند�شة ال�شناعية

الدكتور حممود �سعاد
ممثل ق�شم الهند�شة الكهربائية

الدكتور خليل م�سطفى
ممثل ق�شم هند�شة احلا�ش�ب

الدكتور ب�سام النعامي
ممثل ق�شم الهند�شة الطبية

الدكتور ب�سار حماد
ممثل ق�شم هند�شة امليكاترونك�س

الدكتور يامن البيتاوي
ممثل ق�شم هند�شة العمارة
الدكتور طالب الرو�سان
ممثل ق�شم الهند�شة املدنية

ولء خ�سمان
اأمني �شر

جمل�س الكلية
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كلية الهندسة

الفنيني وم�شريف املختربات

االداريون
ولء خ�سمان
عمر �سديفات

ريا�س اخلوالدة
  حياة الدفار
رانيا الفرح
هالة م�سلح

مريفت احلاج علي
اإميان اأبو رمي�سان

لينا العطعوط
خديجه حراح�سه 

ليلى خليل عبدالقادر

نهى احل�سري
حممد العمو�س
فاتن حرز اهلل
عماد املومني
حممد �سفيق

حممد ال�سرعة

بثينة ابو �سليم
هالة الفراج
هيفاء �ساهر

�سرين البطاينة
اآيات املدادحة

ن�سرين القطي�س
�سفاء البطاينة
�سليم حتاملة
وليد نايفة

اأحمد ال�سرمان
حممد فوزي

حمزة امل�ساقبة
عال حامت

اآيات خطاطبة
وفاء مراد

�سمر عفانه

ايات ابو حمفوظ
الء ال�سرفات
حممد حطاب

حممد ابو عا�سور
ثائر �سويدان

ماجد الربيقي
�سالم املحت�سب

هال ذنبيات
بالل حماد
اأن�س �سمري

رهام هياحنة
�سذا خالد

�سارة الربغوتي
دينا املومني

اينا�س ح�سني
اأ�سماء احليح

حممد املعايطة

دانية املومني
عبري العبيد
حممد بدار

�سريين اليو�سف
حنني عثمان
اأريج الأ�سقر

�سو�سن احلراح�سة
ن�سرين زيادنه
عزيه خ�سر
�ساره ال�ساعر

�سالح ابو غليون
عمر عبداهلل
عبري ال�سالح

فاطمة فريحات
الزهراء ح�سونة
ن�سرين الهزامية
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كلية الهندسة

قسم الهندسة المدنية

اأ.د. حممد امل�ساعلة
ا�ستاذ

اأ.د. خالد احلياري
ا�ستاذ

د. ح�سن كتخدا
ا�ستاذ م�سارك

د. عمر احلتاملة
ا�ستاذ م�سارك

اأ.د. احمد بدور
ا�ستاذ 

د. حازم الدويري
ا�ستاذ م�سارك

د. يحيى اخلاليلة
ا�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم
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قسم الهندسة المدنية

د. ح�سام القبالن
ا�ستاذ م�سارك

د. طالب الرو�سان
ا�ستاذ م�سارك

كلية الهندسة

د. بالل ابو الفول
ا�ستاذ م�ساعد

د. رندة جملي
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سامر الربابعة
حما�سر متفرغ

د. ح�سني الديكي
مدر�س م�ساعد

م. �سوزان بطاينة
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

اقبال مرعي
مدر�س

ه�سام ق�سراوي
مدر�س

د. زياد الطراونة
ا�ستاذ م�سارك



186

قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسة
تخ�س�ص الهند�سة املدنية

خريجو الف�سل ال�سيفي الأول 2016 / 2017

�سروق ماهر من�سور العتومحال احمد نعيم ابو �سهاب علي حممد علي احلنيطيربى جمال فهمي ابو حماد

اح�����م�����د ا����س���م���اع���ي���ل حم����م����د امل����دل����ل
اح����م����د ����س���م���ري ع���ب���د امل���ج���ي���د ال��ع��م��د
اح�����م�����د ع���ي�������س���ى حم����م����د اب�������و دب������ور
اح�����م�����د ي����و�����س����ف ح����م����د ال���������س����ري����دة
ا���������س��������ام��������ه حم�������م�������د ح�������������س������ن ت����ي����م
ا�������س������ي������ل ح�����������س�����ن ع�������ب�������ده ال�����ك�����اي�����د
ان�����������س ي����ح����ي����ى حم�����م�����ود امل����ح����ارم����ه
ان������������������وار ج��������م��������ال خ�����ل�����ي�����ل ك�����ي�����ايل
ب���������راء جم�������دى م���ط���ي���ع اب�������و ع���د����س
ث�����ن�����اء حم����م����د ف����ي����ا�����س ال����ع����الوي����ن
ج����������واد ط�����اه�����ر ع����ب����د ال�����ف�����ت�����اح ب����در
ح�������������������������س������������ام م���������������ن���������������ذر ع�������������س������ي
خ��������ال��������د حم������م������د اح��������م��������د احل�����ت�����ه

را����������س���������د ع����������ب����������دال����������رزاق ب������اب������ويل
�������س������ذى خ����ل����ي����ل ي�����ون�����������س ال���ع���ب�������س���ي
�����س����ف����اء اب�����راه�����ي�����م ع����ل����ي ع���ل���ي���م���ات
������س�����رار حم����م����ود ف������الح ال��ف�����س��اط��ل��ه
������س�����رغ�����ام ن�����اي�����ف خ����ل����ف ال������ع������ودات
الظاهر يو�سف  تي�سري  احلفيظ  عبد 
ج��������رادات خ����ال����د  اهلل حم����م����د  ع����ب����د 
عمري ابو  مف�سي  قا�سم  عبدالرحمن 
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز البرياوى
ع������ب������داهلل ب����ا�����س����ل ج���م���ع���ه ����س���ل���ب���اي���ه
ع��������������الء ه��������������اين �������س������ع������ي������د ع������ب������ده
فرا�س حكم " حممد حكمت " ال�سهب
ف�������������وؤاد حم�����م�����د ف�������������وؤاد زع������ب������الوى

اب��و حمفوظ ع��ب��داهلل عوي�سه  م��ال��ك 
م������ال������ك حم�����م�����د ع�������ب�������داهلل ع���ف���ان���ه
حم���م���د ا����س���م���اع���ي���ل حم���م���د ي��ا���س��ني
حم������م������د ام������������ني ������س�����ف�����ي�����ان ح�����م�����اد
حم����م����د خ����ال����د ����س���ل���ي���م اب�������و ع��ي�����س��ى
حم����م����د خ���ل���ي���ل اب�����راه�����ي�����م ال�������س���ب���ك
حم������م������د ع�������زم�������ي �������س������ام������ي ح����ام����د
حم������م������د حم��������م��������ود ع������ب������ا�������س ت���ي���م
م�������������رح ول��������ي��������د حم�������م�������د م�����الع�����ب
م���ع���ت�������س���م م����ف����ي����د ك�����ام�����ل م��������رزوق
ن����������������������زار ن�����������ائ�����������ل ع���������ل���������ي رم�������������ان
ه�������ي�������ا ع�������ل�������ي ح���������ام���������د ال������غ������ف������ري
احليا�سات الفتاح  عبد  حممد  يعرب 



187

قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة
تخ�س�ص الهند�سة املدنية

خريجو الف�سل ال�سيفي الثاين 2016 / 2017

يون�س �سليمان بخيت ال�سرع

اح���������م���������د ب�������ك�������ر ف������ه������م������ي ������س�����ال�����ح
اح��م��د حم��م��ود حم��م��د احل����اج ح�سني
ا���س��ام��ه اب���راه���ي���م اح��م��د اب����و ���س��الم��ه
اأن�������س ���س��م��ري ���س��ع��د ال���دي���ن ال���ك���رزون
ح��م��زه حم��م��د ا���س��م��اع��ي��ل ال��ف��ري��ح��ات
ال����ع����م����ري اح������م������د  حم�����م�����د  روؤى 

داود اب������راه������ي������م  اح������م������د  �����س����ه����ي����ب 
ع���ا����س���م حم����م����ود ع���ل���ي���ان ال���ق���رع���ان
عبد الرحيم جودات عبد الرحيم جويحان
علي" ال��رب��اب��ع��ة "حممد  زي����اد  ع���دي 
ع������ل������ي حم�������م�������ود ع������ل������ي ال���������س����ق����ار
ف�����ار������س ج����م����ال ح�������س���ن���ي ال���ع���م���ورى
ف���������رح ح���������س����ن ي�����و������س�����ف ال����غ����راب����ل����ي

حم����م����د ا�����س����ام����ة خ���ل���ي���ل اخل���الي���ل���ة
حم������م������د ان��������������ور خ������ل������ف ع�����ب�����ي�����دات
حم���م���د ع���ب���داجل���ل���ي���ل ع���ي���د امل���ج���ايل
حم����م����د ف���������واز ����س���ل���ي���م���ان ����س���ل���ي���م���ان
حم���م���د ن���ب���ي���ل ح�������س���ن اب�����و ط���رب���و����س
م����و�����س����ى حم����م����د ����س���ف���ي���ق امل����و�����س����ى
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خالد خليل عبد الرحيم اخل�سراوى

عبدالرحمن �سالمة خلف الف�ساطلة

حممد زياد حممد ناجي ال�سرايره

زكريا عي�سى ا�سعد القالب

مارلني �سليم �سامل املنا�سري

ه�سام حممد علي الهاللت

ب�سار فندي احمد العمرياحمد زكريا يو�سف �سلمان ان�س �سامل خالد الغويري

ر�سوان تي�سري حممد احلنيطي

علي حممد عارف الرحمي

حممود ابراهيم حممود نوفل

عبد الرحمن اجمد را�سد حممد

جمد حممود علي الغول

ولء ح�سن عبداهلل اخلوالدة
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الدين اب��راه��ي��م تقي  اح��م��د  اب��راه��ي��م 
اح����م����د ب����ه����اء ال����دي����ن ت���وف���ي���ق ه��ب��ي��ل
اح�������م�������د ج�������ه�������اد اح�������م�������د ح�����ج�����ازي
اح������م������د ح����������امت ان������������ور ال���������س����وي����ك����ي
اح������م������د ع������و�������س ف����ل����ي����ح اخل����الي����ل����ه
اح�������م�������د حم������م������د ع�������������ارف ي����ا�����س����ني
اح�����م�����د حم�����م�����ود ع������ب������داهلل ال����ب����دو
اح���������م���������د ن�����������������زار ام��������������ني امل�������ع�������ايل
اح����م����د ي���و����س���ف حم���م���د اب������و رح���م���ه
ا������س�����ام�����ه حم�����م�����ود ف��������الح ال����زع����ب����ي
غ���ن���ي���م اهلل  ع�����ب�����د  رائ�������������د  ا������س�����ي�����ل 
احل������ارث ت��ي�����س��ري خ��ل��ي��ل اب���ودروي�������س
اي������������ه حم������م������د �������س������اك������ر ال�����ه�����ن�����دى
اخلطيب حممود  احلكيم  عبد  با�سل 
ت�����س��ن��ي��م خ��ل��ي��ل ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��و���س
ث��������ائ��������ر ن���������������س�������ال ل������ط������ف������ي ع����������واد
ج��������������واد خ�������ال�������د ج��������������واد ال����ق����ط����ب
امل�����غ�����رب�����ي داود  م����������������روان  ح�������������ازم 
ح�����س��ن ع��م��ر ح�����س��ن احل����اج م�سطفى

خ����ال����د ول����ي����د خ���م���ي�������س ال��ب��ل��ب��ي�����س��ي
دان�����������ا ع����ي���������س����ى ������س�����الم�����ه ال���������س����ع����ود
دان������������ه ح���������س����ني ع�����ل�����ي ال������رو�������س������ان
ران����������دي غ���������س����ان ط���ع���ي���م���ه ال���ك���ف���وف
رب������ي������ع زي�����������اد ان�������ط�������ون امل������را�������س������دة
زي������اد ع���ب���د ال���رح���م���ن ع���و����س ع��و���س
������س�����اج�����دة حم����م����د ������س�����امل ال���ف���ق���ري
���س��ج��ى اب���راه���ي���م حم���م���ود ال����زواه����ره
���س��ج��ى ن��ا���س��ر ع��ب��د ال����وه����اب ق����اووق
�����س����رف م���������روان حم����م����ود ف���ري���ح���ات
امل�ساقبه الرحمن  عبد  احمد  عبداهلل 
ع��ب��داهلل ه�����س��ام ف���وزي اح��م��د العطار
ع�����ب�����ري خ������ال������د حم�����م�����د ال����دع����ج����ه
ع�����س��ام حم��م��د اح���م���د ال�����س��ن��ج��الوي
ع��������������������الء ف�������������������������ادي اجل���������ن���������ي���������دي
ع������م������ر حم������م������د اح�������م�������د اجل�������ن�������ادا
ع������ن������ود ج���������الل م����ف����ل����ح اخل����الي����ل����ه
م�����اج�����د حم����م����د ق����ا�����س����م م�������س���اق���ب���ة
حم�����م�����د ب�����ا������س�����م ع�����ل�����ي ����س���ل���ي���م���ان

ال����زغ����ول اهلل  ع���ب���د  ع��������ارف  حم���م���د 
حم�����م�����د ع������اي������د ف����������الح امل���������س����اق����ب����ه
حم�����م�����د ف��������������اروق حم�����م�����د خ���ل���ي���ف���ه
م�������س���ع���ب حم�����م�����ود من�����ر ال����ري����اح����ي
م�������ع�������اذ ع�����ل�����ي حم�����م�����د امل���������س����اق����ب����ه
ال���ن���ح���وي ع���ب���د اهلل  م����ع����اذ حم����م����ود 
اخل�سريات ال��ك��رمي  عبد  خ��ال��د  معن 
م��������الك حم�����م�����ود م����و�����س����ى ����س���اه���ني
م��������ن��������ى خ�������ل�������ي�������ل حم��������م��������د ج������اب������ر
م�����ه�����ن�����د ع�������م�������اد خ�����ل�����ي�����ل ��������س�������رداح
م���ه���ن���د حم���م���د ح�����م�����دان اب������و دي�����اك
ن��������ور ب���������س����ام حم�����م�����ود ال�������س���م���اي���ل���ه
امل���ح���ارم���ه ه���ب���ه اهلل ح���م���زه حم���م���ود 
ه������ال حم�����م�����ود ك�����ام�����ل اب��������و خ������روب
و������س�����ن ح���������س����ني ف��������الح امل����خ����زوم����ي
وع��������د ����س���ل���ي���م���ان �����س����الم����ه ال�����زي�����ود
ال�����ب�����اع�����وين اح�������م�������د  رائ�������������د  ولء 
ا�سماعيل ب��ن��ي  ع���ب���داهلل  ت��وف��ي��ق  ي���زن 
ي���و����س���ف اب����راه����ي����م ع�����ب�����داهلل ع���م���رو
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ثائر حممود احمد عواد

زيد حت�سني حممد �سوامله

كاترين جمال �سارى عمارى

اهداء وائل"حممد �سعيد"ال�سمادعه

رايه حممد حمدان اخلاليله

عالء يعقوب احمد اغنيمات

حممد �ساهر حممد ربابعة

ا�سالم ريا�س توفيق �سومان

خالد امين احمد بني هاين

زيد عمر حامد دلبيح

لرا علي عبد اهلل جرب

رحمه �سالح عبد احلميد متيمي

فرح فالح طاهر دعمه

مدلني يا�سر م�سطفى �سر�سور
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نزار احمد حممد عتوممعاويه علي ابراهيم ال�سكارنه مناء فايز هندى ابو هندىمعت�سم حممود حممد اخلطيب

اح�����م�����د اب�����راه�����ي�����م ف�����ال�����ح ج���م���ي���ع���ان
اح�������م�������د حم�����م�����د ت�����وف�����ي�����ق �����س����ال����ح
اح�����م�����د حم�����م�����ود ع������ب������داهلل ال����ب����دو
ا������س�����ام�����ه حم�����م�����ود ف��������الح ال����زع����ب����ي
���س��اه��ني اك��������رم  ال�����دي�����ن  ع����م����اد  الء 
اي������������ه حم������م������د �������س������اك������ر ال�����ه�����ن�����دى
اإي���������������������������������������اد م�����������������ن�����������������ذر ع���������������س�������ي
ب������ي������ان ط�����������ارق ع���������زت ال������دراو�������س������ه
ج����ع����ف����ر حم����م����د م����ن����ي����زل ع���ل���ي���م���ات
ح�سن عبد القادر عبد احلفيظ ح�سن
ح������م������دان حم����م����د ح���������س����ن ح����م����دان
ح�����م�����زه ن����ا�����س����ر ا����س���م���اع���ي���ل ن���ا����س���ر
خ����ال����د ع���م���ر ع���ب���د احل���ف���ي���ظ حم��م��د
خ����ال����د ول����ي����د خ���م���ي�������س ال��ب��ل��ب��ي�����س��ي
خ��ل��ود خ��ال��د ع���ب���دال���رزاق ال���ي���ربودي
خ����ل����ي����ل اب�����راه�����ي�����م �����س����ال����ح ح������الوه
ق������رم������وط داود  ������س�����م�����ري  داود 
����س���ع���ي���د ا����س���م���اع���ي���ل حم���م���د ع������دوان

�����س����رف م���������روان حم����م����ود ف���ري���ح���ات
�����س����ب����ا ك��������رمي �����س����ل����م����ان امل�������س���اق���ب���ة
ع������ا�������س������م حم������م������د اح��������م��������د رب���������اح
ع����ب����اده ����س���ل���ي���م���ان حم���م���د اخل��ط��ي��ب
الناطور ح�سني  حممد  الرحمن  عبد 
الدغ���������م حم�����م�����د  داود  اهلل  ع�����ب�����د 
ع���ب���د اهلل م��ن�����س��ور ب���ا����س���م  ع����ب����داهلل 
ع��������دن اب������راه������ي������م اح�����م�����د اب��������و ل��ب��ة
عدي منذر عبد الرحمن عبد الهادي
ع�����س��ام حم��م��د اح���م���د ال�����س��ن��ج��الوي
ع������ال م����ن����ري ا�����س����م����اع����ي����ل اب������وع������واد
ف����ي���������س����ل زي������������اد ������س�����اي�����ر �����س����ه����اون����ة
جل��������ني وج�������ي�������ه ن�������اج�������ي اخل����ط����ي����ب
م����ادل����ني اح����م����د حم���م���د ال���زغ���ي���ب���ات
م���������������ازن رم���������������زى حم������م������د ج�����ف�����ال
حم����م����د اب�����راه�����ي�����م ح�������س���ن ح����م����وده
حم������م������د اح�������م�������د حم�������م�������ود ع���ب���ي���د

حم������م������د ج�����م�����ع�����ه خ�����ل�����ي�����ل ح�������س���ني
اب��وط��ال��ب عبداملطلب  ���س��الح  حم��م��د 
حم�����م�����د ع������اي������د ف����������الح امل���������س����اق����ب����ه
حم�����م�����د م������اه������ر اح������م������د امل����وم����ن����ي
م�����ع�����ت�����ز �������س������ائ������د ر����������س���������الن م������الح
اخل�سريات ال��ك��رمي  عبد  خ��ال��د  معن 
م����������الك رع����������د حم�����م�����د رم����ا�����س����ن����ه
م�����ن�����ذر �����س����ال����ح ع����ي����ا�����س امل�������س���اق���ب���ه
م���ه���ن���د حم���م���د حم����م����ود ال����روا�����س����ده
ن��������ذي��������ر ع��������اي��������د ح��������م��������اد �����س����ل����م����ان
ن���������س����ال ح���������س����ن حم�����م�����ود ال���ف���ق���ي���ه
ن�����ور حم���م���د اب����راه����ي����م اب�����و ع���ا����س���ور
ه�����ب�����ه ف�������رح�������ان ف����ه����ي����د ال����ع����وي���������س
ه��������دى ج����م����ع����ة ع������ب������داهلل ال���������س����ورة
ه���ن���ادي حم���م���ود ع��ط��ا اهلل امل��ع��اي��ط��ه
ي��ا���س��ر ج���م���ال ال���دي���ن ح�����س��ني حجري
ي�������������زن ع��������و���������س زي�������������������دان اح�����م�����د
ي���و����س���ف اب����راه����ي����م ع�����ب�����داهلل ع���م���رو
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د. �سامل جنمة
ا�شتاذ م�شارك

د. هيثم تليالن
ا�شتاذ م�شارك

د. عالء حجازي
ا�شتاذ م�شارك

د. علي جوارنة
ا�شتاذ م�شارك

عامر عبابنة
ا�شتاذ م�شارك

د. حممد الطراونة
ا�شتاذ م�شارك / رئي�س الق�شم

د.حممد ال�سهب
ا�شتاذ

د. حممود ربابعة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. احمد مقابلة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. احمد املقدادي
اأ�شتاذ م�شاعد

د. فار�س العقلة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. حممد غرابية
اأ�شتاذ م�شاعد

د. مثنى الدوري
اأ�شتاذ م�شاعد

د. رامي اجلراح
اأ�شتاذ م�شاعد

د. م�سطفى جرادات
اأ�شتاذ م�شاعد

م. منال م�سطفى
مدر�س م�شاعد

م. اأحمد بني يا�سني
حما�شر متفرغ براتب مدر�س م�شاعد

كلية الهندسة

قسم الهندسة الميكانيكية
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ايهاب علي توفيق الكباره

اح�����م�����د ب�������الل ������س�����ربي اجل���ي���و����س���ي
اح������م������د ع�����������س�����ام اح������م������د خ���ط���اي���ب���ه
اح�����م�����د م�����اج�����د �����س����ام����خ ال����وح����ي����دي
اح�������م�������د حم������م������د ع�������زي�������ز احل����ب����ي����ه
اح�����م�����د حم�����م�����ود ع���ي�������س���ى ط���ب���ا����س���ه
الدلبيح عبداحلافظ  يو�سف  اح��م��د 
ا�����س����ام����ه خ����ال����د حم����م����ود الط����ر�����س
البواليز اللطيف  عبد  عقلة  احل��ارث 
اجم����������د امي����������ن حم�������م�������ود اجل����ع����ب����ه
اجم���������د ع���������وين اح������م������د اب���������و ع�������واد
ام������ني ري�����ا������س ع����ب����دال����ق����ادر ���س��ري��ه
اي��������������اد ح�������������س������ام اك��������������رم ج�����ام�����و������س
ب�����������در ي������و�������س������ف ق������ا�������س������م ح������م������دان
ال�سقريات �سلمان  الكرمي  بهجت عبد 
ث�������اب�������ت �������س������اه������ي ع������ل������ي ع������ب������د اهلل
ح�����م�����زة رائ����������د ي����و�����س����ف ال����رب����اي����ع����ة
را�������س������د حم����م����د اب�����راه�����ي�����م رب���اب���ع���ه
������س�����ام�����ر حم�����م�����د اح�������م�������د ال�����رق�����ب
�����س����ج����ود حم����م����د حم����م����ود ال���ق�������س���اه
������س�����ل�����ي�����م ف�����������������اروق ������س�����ل�����ي�����م ح���������داد

���س��ي��اء حم��م��د ع��ب��د ال�����س��الم امل��غ��رب��ي
عبد الرحمن"حممد رافع"عبد الرحيم زيد الكيالين
�سعيفان حممد  خ��ال��د  ال��رح��م��ن  عبد 
عبداللطيف نافذ عبداللطيف فرحانه
ع������ب������داهلل م�����اه�����ر ع����ل����ي اأب������و�������س������اور
ع�������ل�������ي ع��������اط��������ف ع�������ل�������ي ح����م����ا�����س����ه
اب���و اقطي�س ع��م��ار حم��م��ود رم�����س��ان 
ع�����م�����ر ف��������را���������س حم�����م�����د ادع�����ي�����������س
ع������م������ر م��������������ازن اح�������م�������د ال����ر�����س����ي����د
ع�����م�����ر حم�����م�����د ع�����������ارف ا����س���م���اع���ي���ل
ع���م���ران خ�����س��م��ان ح�����س��ني اخل�����س��م��ان
ي��و���س��ف ع���ب���د  امني"  "حممد  غ���ي���ث 
ق���������س����ي رائ����������د ����س���ع���ي���د ال����ل����ف����ت����اوي
ق�������س���ي ����س���ه���ي���ل ف�����رح�����ان ال���ع���ب���ا����س���ي
ق�������������س������ي ع��������م��������اد ������س�����ب�����ح�����ي ج����رب
ل������ي������ث حم������م������د ع������ل������ي ا�����س����م����اع����ي����ل
ل�����ي�����ث ن�����������س�����وح اح������م������د �����س����واحل����ه
م���ال���ك حم��م��د ���س��ي��ف اهلل ال��دل��ي��ج��م
حم���م���د اح����م����د ي���و����س���ف ع���ب���دال���ق���ادر
حم���م���د ا����س���م���اع���ي���ل خ���ل���ف ال���زع���ب���ي
حم��������م��������د اك�������������������رم ج�����������رب ال�����ق�����ي�����ق

حم�����م�����د خ������ال������د حم�����م�����د ����س���ع���ي���ف���ان
حم����م����د رائ����������د �����س����اب����ر ا����س���ع���ي���ف���ان
ال�سعالين عبدالعزيز  �سعدي  حممد 
حم������م������د ع��������������ادل ع�������ل�������وه ن�����واف�����ل�����ه
حم����������م����������د ع���������������دن���������������ان ح��������������������وران
حم������م������د ع������ل������ي ح�����������س�����ني ال���������س����ي����د
حم������م������د ع������م������ر ح�����������س�����ن ال�����������س�����ول
حم����م����د حم�����م�����ود ����س���ل���ي���م ب���������س����اوي
حم�����م�����د م����ف����ي����د خ����ل����ي����ل �����س����وف����ان
حم���������م���������ود ع�����������������ارف ب�������������در ح�����م�����اد
م���������س����ع����ب ع�����ط�����ا ع�����ب�����د اب����������و ح���م���د
م��ن��ت�����س��ر ك���ف���اح م�����س��ط��ف��ى ع���رق���اوي
م���ن���ذر ع��ي��د ت��وف��ي��ق زي����ن ال��ع��اب��دي��ن
م�������ن�������ذر حم������م������د خ�����������س�����ر �������س������رور
م��ه��ن��د ع�������س���ام ع���ب���دال���ق���ادر ال���ب���دوي
ه�������ا��������س�������م ول���������ي���������د ن���������اج���������ي جن�������ار
وائ�������ل غ�������س���ان ر�����س����ا ع���ب���د ال���رح���ي���م
ي�����ح�����ي�����ى ن�������ائ�������ل ح���������س����ن����ي اع����ب����ي����د
ي��������زن حم����م����د اح�����م�����د ال���������س����م����ادى
ي����و�����س����ف ������س�����امل �����س����ال����ح ال����غ����وي����ري
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خريجو الف�سل ال�سيفي الثاين 2016 / 2017

اح���م���د ع���اط���ف حم���م���ود ال��ق�����س��ا���س
اح������م������د حم�����م�����د ع�����ل�����ي ال����ن���������س����ريي
اح�����م�����د حم�����م�����ود خ����ل����ف ال���غ���ن���ان���ي���م
ان�������������س دروي�������������������س ح���������س����ن ق����ن����دي����ل
اي��������ه��������اب حم������م������د ام�����������ني ������س�����م�����اره
ب�����ا������س�����ل م���������������روان ح���������س����ن����ي ب��������واب
ح������م������دي خ������ال������د ح������م������دى ال���ب���ي���ك
روح���ي ���س��الح ال��دي��ن روح���ي ح��م��دان
ع��������ام��������ر ع������ل������ي اح��������م��������د �����س����م����اح����ه

ع���ق���ل اهلل  ع������ب������د  حم������م������د  ع�������ام�������ر 
ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د ف��ه��م��ي �سالح
ع��ب��داهلل ع��ارف عبد اهلل اب��و حمفوظ
ع���������ب���������داهلل ف�������اي�������ز ط���������ه ال�����زع�����ب�����ي
ع������ب������داهلل م������وؤي������د م�������س���ط���ف���ى ع��ل��ي
ع�������ب�������داهلل ن�����������واف �����س����ل����ي����م خ���ل���ي���ف���ه
ع��������������دي ع�������م�������ر ف�����������ار������������س ع������و�������س
ال�سمادى ال��ك��رمي  ع��ب��د  ح�سن  ع���الء 
ع��������الء ع�����ام�����ر �����س����ال����ح ال������دي������راين
ف��������������ادي �������س������ام������ي ������س�����ف�����ي�����ق خ���ل���ي���ل

حممد ا�سامه "�سالح حممود" عطوه
حم����م����د ح�������س���ني م�������س���ط���ف���ى ع�����وايل
حم�������م�������د زي������������������اد اح���������م���������د ج������اب������ر
حم����م����د ول�����ي�����د خ�����ال�����د اب�������و ح�������س���وه
حم����م����د ي����و�����س����ف حم����م����د اخل���ط���ي���ب
م���������س����ع����ب اح������م������د حم�����م�����د ي���ا����س���ني
م��ه��ن��د ع��ب��د اهلل اب���راه���ي���م اب����و ال��وف��ا
ول�����ي�����د ي����و�����س����ف �����س����ل����ي����م����ان ح�����س��ني
اب��و اجلحا�س العزيز  نوفان عبد  ي��زن 

خريجو الف�سل الأول 2017 /2018

عمر تي�سري عبد الرحمن عبد اجلليلعبد الرازق جمال عبد الرازق حممد

خالد حممد حممود العوننيا�سامه عمر خليل ابو ديه حمزه حممد عبد الرحمن مو�سى

حممد حازم في�سل عبيداتعبداهلل حممد عويد الربي
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خريجو الف�سل الأول 2017 /2018

اح�����م�����د ج�����م�����ال حم�����م�����ود ال���ع�������س���ل���ي
اح��������م��������د خ������ل������ي������ل حم�������م�������د ب�����اط�����ه
اح�������م�������د �������س������ام������ن ح�����������س�����ني ح������رب
اح������م������د ن�����ع�����م�����ان ي�����ا������س�����ني م�������س���ع���ل
ا����س���م���اع���ي���ل حم���م���ود حم���م���د ال�����س��ل��ع
اي�������اد ب���اج�������س ع����ب����دال����واح����د ح�����س��ان
اي����������اد ن����ع����ي����م ����س���ل���ي���م احل���را����س���ي�������س
اي��������ه��������اب ن�����ا������س�����ر حم�����م�����د ال����������دوخ
ب������ا�������س������ل اجم�����������د ع������ث������م������ان ح�������س���ني
ح���امت اح��م��د ال�����س��ي��خ ���س��ل��ي��م امل���ق���دادي
ح���������س����ني خ������ال������د ح���������س����ني اجل���ب���ع���ي
ح�����م�����زة حم����م����د م����و�����س����ى الخ�����ر������س
ح��م��زه ع��ب��د ال��ف��ت��اح حم��م��ود اجلعبه
ح�������م�������زه ع�����ل�����ي ن�������وف�������ل اب����������و زي����ن����ه
خ����ال����د ح�������س���ن حم����م����ود ال���رق���ي���ب���ات
خ�������ال�������د حم������م������د خ�������ال�������د ادري���������������س
خ�����ل�����ي�����ل ري��������ا���������س خ�����ل�����ي�����ل ع���ي�������س���ى
را�سد حممد �سالح عبد اللطيف اخلري�سا
زي��������د اح�����م�����د حم�����م�����ود ال������ط������رودي
زي������������د ج��������ه��������اد ع���������������واد ب�����وال�����������س�����ه
����س���ام���ر حم����م����ود ي���و����س���ف اب�����و ���س��امل
����س���ع���ي���د ع����اط����ف ����س���ع���ي���د امل���ن���ا����س���ره

����س���ل���ي���م���ان ن����ا�����س����ر ف����ال����ح امل�������س���اق���ب���ه
����س���ي���ف ف��������واز ����س���ل���ي���م���ان اب�������و ���س��ل��ي��م
������س�����ه�����اب خ������ال������د حم�����م�����د غ���ط���ا����س���ه
�����س����ه����ي����ب زي������������اد اح������م������د ج������واب������ره
ع��ب��د ال��رح��م��ن ف��ه��م��ي ع��ب��د اب���و رم��ان
ع��ب��د ال��رح��م��ن م����ازن ه��ا���س��م ال��ن��ج��ار
ملحم بني  ملكي  نبيل  الرحمن  عبد 
عبدالرحمن جمال عبد الرحمن الدهام�سه
اخلاليله اهلل  عبد  الغني  عبد  عثمان 
ع�����دن�����ان اجم�������د حم����م����د اب�������و ج����ري
ع����������الء حم�����م�����د حم������م������ود ع����������دوان
ع����������م����������اد اك��������������������رم من������������ر �������س������اب������ر
ع������م������اد ع�����������س�����ام ج������اب������ر اجل�����ن�����دي
ع���م���ر اب����راه����ي����م اح����م����د ال�������س���ط���رات
ع�������م�������ر ��������س�������ال�������ح حم�������م�������د ع�����ت�����وم
ف�����ي�����������س�����ل زه�������������ري ي�������ع�������ق�������وب ب�������در
اخلتالني ال��ط��ي��ور  عمر  اح��م��د  ق�سي 
ل���������������وؤي حم������م������د ج�����م�����ي�����ل ح�������س���ني
ل���������وؤي حم����م����د حم�����م�����ود ال������زواه������رة
ل�������������وؤي ن�����������س�����ر حم�������م�������ود ال�����ع�����م�����ور
ل���ي���ث ع�����ز ال�����دي�����ن ي���و����س���ف ال���ن���ج���ار

الرتهي �سكيب  ري��ا���س  اح��م��د  حممد 
حم�����م�����د ب�����������س�����ام ي����ح����ي����ى ال����ن����ج����ار
حم�������م�������د ج��������م��������ال ي�������و��������س�������ف ج����رب
حم��م��د ع��ب��د اهلل اب��راه��ي��م ال��ع��م��اي��ره
حم��م��د ع��ب��دال�����س��ت��ار ���س��امل ال��زع��رتي
حم�����م�����د ع����ق����ل����ه ن�����������ورى ال�����دلب�����ي�����ح
حم����م����د ف���ي�������س���ل حم����م����د ب���ط���اي���ن���ه
حم���م���د حم���م���ود ا���س��م��اع��ي��ل ي��ع��ق��وب
اجل��واد عبد  ح�سن  م�سطفى  حممد 
دق���ام�������س���ه ع���ب���د اهلل  م����وف����ق  حم���م���د 
�سقرة اب��و  غ��امن  ناجي حممد  حممد 
حم�����م�����د ن�����������س�����ال حم�����م�����د ق���ط���ي���ط
الكاظمي الدين  �سالح  و�سيم  حممد 
حم�����م�����ود ا������س�����ام�����ه ف������ره������ود اح���م���د
م���ه���ن���د ح����اف����ظ ����س���ب���ح���ي ال���ك���ي���الين
م����ه����ن����د م�����اج�����د حم�����م�����ود ال�������س���م���ل���ه
م�������وؤي�������د ه�����������س�����ام خ������ال������د ح���ب���اي���ب���ه
ن�������ائ�������ل ف�����������������وؤاد م���������ط���������اوع ح�������س���ني
و�����س����ي����م ����س���ب���ح���ي ح������م������دان ����س���م���ور
ي�������������������زن ام�������������������ني زي�������������������د ج�������م�������ول
ي�������������زن ن��������اف��������ذ اب���������راه���������ي���������م خ����ل����ف
ي�������زي�������د ت������وف������ي������ق ح�����������س�����ني احل����ل����ح

مرمي عبد احلميد �سامل الدبي�سحممد نائل �سربى عبد الغني نبيل عبداهلل فرهود ح�سنحممود �سعيد عو�س ابو بكر
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املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2017 / 2018

بهاء منذر جنيب �سهاونه

اح���������س����ان ك����م����ال ي���و����س���ف ����س���وي���رك���ي
ال�������ب�������داوى داود  ح���������س����ن  اح������م������د 
اح�������م�������د �������س������ام������ن ح�����������س�����ني ح������رب
اح�������م�������د حم������م������د م������ث������ق������ال احل��������اج
اح����م����د حم����م����ود اب����راه����ي����م امل���غ���رب���ي
اح����م����د ن�������ادر ع���ب���د ال���ف���ت���اح ح�����س��ن��ني
اح������م������د ه���������اين �����س����م����ح����ان حم����م����ود
العزازمه ا�سماعيل  حممد  ا�سماعيل 
امل���ث���ن���ى ����س���وك���ت ي���و����س���ف ال�������س���ع���وب
اي��������ا���������س حم������م������د ������س�����ه�����و ال�����ع�����ون�����ه
اي���ل���ي���ا ج���ري�������س ي���ع���ق���وب ال���ه���ي�������س���ان
ح���������س����ام �����س����ام����ي ي����و�����س����ف ال���ع���م���و����س
ح���������س����ني خ������ال������د ح���������س����ني اجل���ب���ع���ي
ح�����م�����زة حم����م����د م����و�����س����ى الخ�����ر������س
خ�������ال�������د ول�������ي�������د ح������م������د احل�������م�������دان
خ����������ال����������د ول����������ي����������د حم��������م��������د ج����رب
رج������������������ب زي�����������������������اد ع���������م���������ر ������س�����ك�����ر
ر������س�����ي�����د حم������م������ود حم�����م�����د ح����ج����ات
زي�������������د اح��������م��������د ���������س��������امل ال����ن����ق����ي����ز

����س���ل���ي���م���ان ن����ا�����س����ر ف����ال����ح امل�������س���اق���ب���ه
ع���������������ارف ������س�����ب�����ح�����ي رف��������ع��������ت ف���ه���د
عبد الرحمن وليد توفيق قدوره احلاج
ع�����ب�����داهلل �����س����ام����ي حم�����م�����ود ح�������س���ان
ع��ب��دال��ه��ادي ح�����س��ني ع��ل��ي اب��وع��ي��ا���س
ع��������������دي خ���������ال���������د ك���������ام���������ل ن�����اي�����ف�����ه
ع����������الء حم�����م�����د حم������م������ود ع����������دوان
ع�����ل�����ي �������س������الح حم�����م�����د ال����ك����ي����الين
مو�سى ابو  �سليمان  عبدالرحمن  علي 
ع�����ل�����ي ع�����ل�����ي�����ان ف�����ي�����ا������س ال�����رب�����ع�����ات
ع��������ون حم�����م�����ود ح�����م�����دي ه���ي���اج���ن���ه
ف�����������������رات حم�������م�������د ع����������ب����������داهلل م����ي
اخلتالني ال��ط��ي��ور  عمر  اح��م��د  ق�سي 
ق�������������س������ي خ��������ال��������د ك��������ام��������ل ن�����اي�����ف�����ه
ل���������������وؤي حم������م������د ج�����م�����ي�����ل ح�������س���ني
م�����ال�����ك ع���ي�������س���ى حم����م����د اخل���الي���ل���ه
م�����اأم�����ون م�����س��ط��ف��ى ي���و����س���ف ح��ج��ري
حم���م���د اح����م����د اب����راه����ي����م اب�����و ن��ع��م��ه
حم����م����د ب����ا�����س����م حم����م����د م�������س���اع���ده

حم��م��د ع��ب��د اهلل اب��راه��ي��م ال��ع��م��اي��ره
ال��ق��رال��ة حم��م��د ع��ب��د اهلل ع��ب��ي��د اهلل 
حم��م��د ع��ب��دال�����س��ت��ار ���س��امل ال��زع��رتي
حم����م����د ق�����اه�����ر حم����م����د م�����س��ط��ف��ى
حم��������م��������د ن�������ع�������ي�������م اح����������م����������د ج����رب
حم����م����د وائ���������ل ادي���������ب اال���ب�������س���ت���اين
م���������راد ف���������وزى ا�����س����م����اع����ي����ل م��ن�����س��ي
م���������������راد ن�����ب�����ي�����ل ح�����������س�����ن ع������������دوان
م�����س��ط��ف��ى ع���م���ر حم���م���د ا���س��م��اع��ي��ل
م�����س��ط��ف��ى ي���و����س���ف حم���م���د ي��ا���س��ني
م����ع����ت����ز ع����ب����ا�����س حم����م����د ال����دب����وب����ي
م�������وؤي�������د ه�����������س�����ام خ������ال������د ح���ب���اي���ب���ه
ه������دي������ل اح������م������د ح������م������دي ك���ل���ب���ون���ه
امل�����غ�����رب�����ي داود  اح�������م�������د  ه�����ي�����ث�����م 
ه���ي���ث���م ب���������س����ام ح���ب���ي���ب ع�����و������س اهلل
و�������س������ف������ي ف��������������واز و�������س������ف������ي ت����وب����ه
ول����������ي����������د ن�������ب�������ي�������ل ول����������ي����������د ف��������الح
ي��ا���س��ر حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ا�سكندر
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اأ.د. احمد الغندور
ا�ستاذ

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

د. ا�سامة املنيزل
ا�ستاذ م�ساعد

د. مازن عبيدات
ا�ستاذ م�ساعد

د. عاطف اخلزعلي
ا�ستاذ م�ساعد

د. ه�سام املومني
ا�ستاذ م�ساعد

د. اأكرم ال�سكر
ا�ستاذ م�ساعد

د. مراد عطري
ا�ستاذ م�ساعد

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

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

م. احمد قمر
مدر�س

كلية الهندسة

قسم الهندسة الصناعية

د. عدنان الب�سري
ا�ستاذ م�سارك
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خريجو الف�سل ال�سيفي الأول 2016 / 2017

اح������م������د حم������م������ود غ������������ازي زغ�����ل�����ول
ا��������س�������ام�������ة ف�����������������وؤاد حم������م������د ع�����ب�����ده
ا��������س�������راء ط����������ارق غ����������ازى احل����������واري
ان���������س ����س���ال���ح م�����س��ط��ف��ى م�����س��ط��ف��ى
ب��ل��ق��ي�����س حم���م���ود ���س��ال��ح ال�����س��م��ادى
ج�����ي�����ه�����ان ع�����ل�����ي ج����م����ع����ه ال����ع����م����و�����س
����س���ال���ح م�������س���ط���ف���ى  داود  ح������ام������د 
ال�سعافني ال�سالم  عبد  حممد  ح�سني 
ح������م������زة اي�������ا��������س ع����ط����ي����ة ال�����ع�����ب�����ادي
دال��������ي��������ا ب�����������س�����ام ������س�����دق�����ي ي����ا�����س����ني
دان�������ا حم���م���د ����س���ل���ي���م���ان اب������و ع��ل��و���س
دع������������اء ح���������س����ني ح���������س����ن امل������ح������روق
ران�����ي�����ا ����س���م���ري ع����ل����ي اب�������و اجل����داي����ل

ر��������س�������ا ف��������ار���������س حم�������م�������ود ف������ار�������س
ارن������اوؤوط ال���دي���ن  رف���ي���ق حم���ي  روؤى 
ال��ع��م��ري امل��ع��ت�����س��م ع���ب���د اهلل  �����س����اره 
������س�����اره ط����اه����ر ����س���ب���ت���ي اب���وال�������س���ع���ود
����س���ج���ى حم����م����د ح�������س���ن اب�������و رداح�������ه
�سجى حممد ها�سم فائق الداودي الدجاين
����س���ي���ف ادي��������ب ع�����ز ال�����دي�����ن ال���ب�������س���ار
�سيف الدين م�سطفى عو�س الرتعاين
����س���ي���م���ون م�������ازن ج���م���ي���ل ال���ع���م���اري���ن
ع�������ب�������ري ح���������������س�������ام اح��������م��������د خ����ن����ف����ر
ع�����ب�����ري �����س����م����ي����ح ي�����ع�����ق�����وب ي����ا�����س����ني
ع����ري����ب خ����ال����د حم����م����د اب�������و ق����اع����ود

ك����م����ال ع���ب���د ال�����وه�����اب ك����م����ال ���س��ال��ح
ل����ب����ن����ى م���������س����ل����م را��������س�������م ع�������س���ف���ور
ل�������ي�������ث ��������س�������ال�������ح حم�������م�������د ح�����م�����زه
ل�������ني ي�����و������س�����ف حم�����م�����د اخل����ل����ي����ف����ات
اب����و �سعيليك ح��م��اد  م��ال��ك حم��م��ود 
حم����م����د ����س���ع���ي���د حم�����م�����ود ح����م����دان
م������ه������ن������د ع��������م��������اد من����������ر اخل����ل����ي����ل����ي
م�����ه�����ن�����د حم�������م�������ود ح�����������س�����ن ه������زمي
اللطيف ع��ب��د  م�سطفى  اح��م��د  ن��ادي��ا 
ن���������ور ال�������دي�������ن ف������اي������ز ع������ام������ر ج���رب
ن�������������وره حم�����م�����د ع�����ل�����ي ال�����ه�����ن�����ان�����ده
ه�������م�������ام اح�������م�������د حم������م������د ����س���ن���ي���ن���ه
وف��������اء �����س����ح����اده ع����ط����وه اب������و ي��ح��ي��ى

ميعاد عادل حممد ال�سوبكي فرادي�س علي فار�س م�سعود
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خريجو الف�سل الأول 2017 /2018

خريجو الف�سل ال�سيفي الثاين 2016 / 2017

اب����راه����ي����م حم���م���د �����س����ح����ادة ����س���ح���ادة
ا�����س����ام����ه ن���ب���ي���ل ع����ب����دال����ق����ادر ���س��ل��م��ي
ا��������س�������الم ن����ب����ي����ل ������س�����ال�����ح ال����ل����ح����ام
ايات حممود عبد احلميد جمدلويه
ب�����ت�����ول ي���ح���ي���ى ������س�����الح ال���ت���ك���ري���ت���ي
ب����������������راءة  ف������ال������ح ع�����ل�����ي ال�����ف�����رج�����ات
ال����ب����ل����وى اهلل  ع�����ب�����د  خ������ال������د  ت����������ال 
ح���������م���������زه خ���������ال���������د حم��������م��������د ع����ل����ي
ح�����ن�����ني وائ�����������ل ح���������س����ني اب���������و رب����ي����ع
دع������اء ع���م���اد ال����دي����ن ����س���اك���ر ال��ل��ح��ام
ره������������ام ج����م����ي����ل ف������ري������ح �����س����ه����اون����ه
روؤي���������������ا اح������م������د ح���������س����ن ال����ق����ع����ق����اع

���������س��������الم زه������������ري حم������م������د �����س����ال����ح
����س���ه���د ع����اط����ف ف����اي����ز ال���������س����ج����راوى
�����س����ه����ن����از حم����م����د ح���������س����ن ال�����زغ�����ول
������س�����ف�����اء خ������ال������د حم�����م�����د ال����ع����م����رى
ط����������ارق زي����������اد ف���ي�������س���ل احل�������س���ي���ن���ي
ع�������ام�������ر ع������������وين حم������م������د ج�����ربي�����ل
ع���ت���اب م��ه��ن��د ع���ب���د اهلل احل��ي��ا���س��ات
ع�������ال ب�����������س�����ام �����س����ل����ي����م����ان ال���������س����اه����د
ع�����م�����ر حم�����م�����د ع�����ل�����ي ال����ه����ي����اج����ن����ه
ف������ال������ح اب������راه������ي������م ف������ال������ح ال�����������رواد
ف������را�������س ان����ي���������س خ����ل����ي����ل امل�����ج�����دوب

ف���رح زك��ري��ا ع��ب��د ال���ق���ادر ب��ن��ي يا�سني
ف��������رح م����ن���������س����ور حم����م����د ب����ره����وم����ه
ق���������س����ي امي��������ن حم�����م�����ود ال���ع���ث���م���ان
م�سرتيحي اهلل  ع��ب��د  ���س��م��ي��ح  حم��م��د 
حم���م���د ع����ز ال����دي����ن اح���م���د اب�����و ق��م��ر
حم������م������د م����������اأم����������ون حم������م������د ج���رب
حممد حممود عبد الوهاب ال�ساحلي
ال��ك��رمي ال�سيفي م���رمي غ�����س��ان ع��ب��د 
م���������س����ع����ب ف������������واز خ�����ل�����ف ال����ق����ا�����س����م
م���ي�������س���اء ع��������ادل م�������س���ط���ف���ى م��و���س��ى
ه������ب������ه م���������ام���������ون ن�����ظ�����م�����ي ك����ت����ان����ه
ي�����������زن م��������وؤي��������د ف�������������وزي دح�������ادح�������ه

ايه نا�سر عبدالرحمن ال�سريفاخال�س ربحي حممد املومني

احمد انور �سامل زلومابراهيم �سهيل خالد ابو راي�سي

جمانه علي �سابر حمودها�سراء ن�سال حممد فتحي ال�سابر
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اح���������م���������د ا��������س�������ع�������د ن������ع������ي������م ع����������واد
اح�����م�����د ع����ط����ا حم����م����د ال����ط����وال����ب����ة
اح�������م�������د ن��������������ادر اح�������م�������د ع�����ب�����اه�����رة
ا������س�����راء ح�����س��ني ع���ل���ي���ان ال��ه��رام�����س��ه
ا������س�����م�����اء م����ت����ع����ب ف������ار�������س ال���ق���ا����س���م
ا����س���ي���ل م����اه����ر ل���ط���ف���ي اب������و ه��ن��ط�����س
ال����ك����ف����اوي����ن حم�����م�����د  ق�����ا������س�����م  الء 
ان�����������س ح������م������ادة ف��������الح اب��������و دل����ب����وح
ب�����������س�����رى ج����������الل ح�����ل�����م�����ي ن����ا�����س����ر
ب�����������ه�����������اء م���������ن���������ري ط�������������ه ع�������������س������اف
ب������ي������ان اي�����������اد م���������س����ط����ف����ى ح�����م�����دان
ت�������س���ن���ي���م ب�������س���ري ح�������س���ني ال���ق�������س���اه
مت����������������ارا ع�������ث�������م�������ان حم�������م�������د ع����ل����ي
مت��������������ارا غ�������������س������ان ف�������اي�������ز ك����وك���������س
ح���ن���ني ب�����در ال����دي����ن اح����م����د اب�����ا زي���د
دمي����������ا ������س�����ام�����ي ر������س�����م�����ي اخل����������وري

دمي������������ة ع������م������ر ع������ل������ي ال�����رف�����اي�����ع�����ة
رن���������ده خ�������س���ر ����س���ع���ب���ان اب�������و �����س����اره
ره��������������ف ع�����������������ادل ع�������ل�������ي ط�����ه�����ب�����وب
ال���ق�������س���و����س ي����و�����س����ف  حم����م����د  رول 
اخل����م����و�����س حم�����م�����د  �����س����م����ري  روؤى 
حم�������س���ن حم������م������د  حم��������م��������ود  رمي 
����س���اره زه����ري ع��ب��د امل��ح�����س��ن احل�����س��ن��ي
���س��ج��ى اح���م���د اب���راه���ي���م ال�����س��ب��ي��ح��ي
�����س����ي����ف ن�����������ادر �������س������ع������اده ������س�����وي�����دان
العواي�سه احلليم  عبد  حممد  ���س��ذى 
احل�سون م���روح  اخل��ال��ق  ع��ب��د  �سيماء 
املومني حممد  ع��دن��ان  الرحمن  عبد 
ع�����ب�����ي�����ده ع�������ب�������داهلل حم�����م�����د ح����م����اد
ع��������دي ب���������س����ام ����س���ل���ي���م���ان ح�����دادي�����ن
ع����������الء ك�������م�������ال غ�������ال�������ب ن�����������س�����راهلل
ع���م���اد حم���م���ود ����س���اف���ع اب�����و ج��ل��ب��و���س

غ����������������اده خ��������ال��������د حم��������م��������ود ذي����������اب
ق��ي�����س ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ���س��ع��ود دراغ��م��ه
جم�����اه�����د اح�����م�����د �����س����ل����ي����م����ان ����س���امل
حم���م���د غ������ازى ���س��ي��ف اهلل دروي�������س
حم����م����ود حم���م���د حم����م����ود م��ن�����س��ور
م��������������������رام م����������ن����������ذر ع��������ل��������ي رم������������ال
م�����������رح ن�������������س������ال ح�����������س�����ن امل�����وم�����ن�����ي
م����������������رمي اك��������������������رم حم��������م��������د ع����م����ر
م���������س����ط����ف����ى ع�����ل�����ي ح���������س����ن اب����������داح
ن�����������زار اب������راه������ي������م �����س����ل����ي����م م����رج����ي
ه������دي������ل ح�����������س�����ام ������س�����الم�����ه اجل����م����ل
ه������ي������ا م��������������ازن اح�������م�������د ال���������س����ن����ت����ري
وائ���������ل ف�����خ�����رى ت���ي�������س���ري ال����ق����رع����ان
وع�����د ع���ب���دامل���ه���دي حم���م���د امل���راع���ي���ة
ي��ا���س��م��ني ول���ي���د ع���ب���د احل���م���ي���د غ��ي��ث
ي����و�����س����ف ح�������س���ن حم����م����د ال���ق���د����س���ي

مرمي �سامر �سعيد حفناوي�سمود حممد حممود ع�سا

�سفا زهري احمد امل�سرى�سناء فتحي حممد قطا�س �سالح �سالح حممد �سالح قاروط

هدايه عوده احمد ا�سليمفاطمة عبد هجهوج العمو�س
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اح����م����د اب����راه����ي����م حم���م���د اب���وك���و����س
اح���������م���������د ا��������س�������ع�������د ن������ع������ي������م ع����������واد
ع�����د������س داود  ت�����ي�����������س�����ري  اح��������م��������د 
اح�������م�������د خ�������ال�������د ن�����ع�����ي�����م دروي���������������س
احل���الي���ق���ه ح�����م�����دان  حم����م����ود  ارام 
ان�����������س ح������م������ادة ف��������الح اب��������و دل����ب����وح
اي�������������ة ع������م������ر�������س������ال������ح ال�������رف�������اع�������ي
ت�������������ال ي�������ا��������س�������ر ع����������������ادل ������س�����اه�����ني
دان�������ي�������ه ع�������دن�������ان حم�����م�����د ال�������س���ق���ا
دن��ي��ا خ��ال��د ع��ب��داحل��م��ي��د ال اب��وع��م��ر
ذي�������������ب ��������س�������ام�������ي ذي�������������ب ال��������ع��������زام
رغ��������������������د ذي�������������������������اب ع����������ب����������د ع�����ل�����ي
ال������زغ������ول ������س�����ك�����رى  رائ������������د  روان 
زي������������د حم������م������د م�����ق�����ب�����ل ������س�����ح�����اده
������س�����ح�����ر اح�������م�������د ح�����������س�����ن ال�������ب�������دور
�����س����ه����ر ��������س�������ارى جن�����ي�����ب ع�����ب�����د اهلل

العواي�سه احلليم  عبد  حممد  ���س��ذى 
�����س����روق م����ال����ك ع��ي�����س��ى ال����روا�����س����ده
������س�����ريي�����ن ف�������اي�������ز ه�����ا������س�����م ����س���ع���ي���د
�����س����ي����م����اء اح������م������د حم�����م�����د ع�������س���اف
��������س�������الح اح�������م�������د ��������س�������الح �����س����الح
������س�����رار ن���������س����ال ي����و�����س����ف الخ����ر�����س
ع��ب��د ال��ع��زي��ز م������روان ج�����ودت ال��زغ��ل
غ���ف���ران حم��م��د م�����س��ط��ف��ى اب����و داود
ف������را�������س ي����ح����ي����ى حم����م����د امل���������س����رى
ف����ي���������س����ل ع����ط����ي����ه �������س������ح������اده غ���ن���ي���م
حم����م����د ح�������س���ني حم����م����د احل�����اط�����وم
حم����م����د رائ��������د حم����م����ود ب����ن����ي ه����اين
حم����م����د ����س���ع���ي���د ن����اي����ف ال���ق���وا����س���م���ة
حم���م���د ����س���الم���ة ����س���ل���ي���م���ان احل��ل��ت��ة
حم���م���د غ������ازى ���س��ي��ف اهلل دروي�������س

ن��اف��ز ع��ب��د اجل����واد ال�ساحلي حم��م��د 
الزقطه عي�سى  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  حم��م��ود 
حم����م����ود حم���م���د حم����م����ود م��ن�����س��ور
م��������ع��������اذ ي������ا�������س������ر ع�����ي�����������س�����ى امل���������الد
م�������الك ع������دن������ان ام�������ني ال����ط����راون����ه
م����ل����ك �����س����ام����ر ع��������وين ال���������س����ي����الوى
م����ن����ت����ه����ى ف������اي������ق ف�������رح�������ان ع���ي���ا����س
م���ي�������س اب�����راه�����ي�����م خ�����ال�����د ع���ب���ي���دات
م�����ي�����������س ع�����ي�����������س�����ى ط���������ه ح�������س���ي�������س
م����ي���������س ف�����������واز �����س����ل����ي����م����ان ال����ق����ي����ام
ن���������������ور ب��������ا���������س��������ل ن�����������������س��������ات ري�����������ال
ن�����ي�����ف�����ني حم�����م�����د ن�����ظ�����م�����ي ح�������س���ني
ه���ي���ف���اء م����اج����د خ���ل���ي���ل ال����ف����اخ����ورى
ي�������زن اح�����م�����د ع����ب����داحل����ل����ي����م ال���ق���ب���ج
ي����زي����د ع���ي�������س���ى حم���م���د امل�����ج�����دلوي
اليافعي ي��و���س��ف  ع��ب��داخل��ال��ق  ي��و���س��ف 

عبد اهلل ا�سماعيل علي علي
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د.جمال النابل�سي
ا�ستاذ م�سارك

د. ا�سامة البطاينة
ا�ستاذ م�سارك

د. ذاكر املومني
ا�ستاذ م�سارك

د.لوؤي الزعبي
ا�ستاذ م�سارك

د.ب�سام النعامي
ا�ستاذ م�سارك

د. �سامر عو�س
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد العابد
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سالح الدين الزغول
حما�سر متفرغ

يحيى الروا�س
حما�سر متفرغ

د. عامر ال�سرايرة
ا�ستاذ م�ساعد

د. روىل العبدالالت
اأ�ستاذ م�ساعد

كلية الهندسة

قسم الهندسة الطبية

د. عثمان ال�سمادي
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س ق�سم
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قسم الهندسة الطبيةكلية الهندسة

خريجو الف�سل ال�سيفي الأول  2016 / 2017
تخ�س�ص الهند�سة الطبية

اح������م������د ب�������ره�������وم اح������م������د حم����م����ود
اجم������اد ع���م���ر ع���ب���د ال���غ���ن���ي ج���ارو����س���ه
امي��������������ان ك�������ام�������ل ح�������ام�������د ال������زم������ر
مت������ارا ع��ي�����س��ى ا����س���م���اع���ي���ل ال�����س��اط��ر
خ�������ال�������د ول�������ي�������د حم������م������د امل�����وم�����ن�����ي

راك���������������ان ب�����������س�����ام ي����ح����ي����ى ال����ن����ج����ار
ال�����رباه�����م�����ه ف������اي������ز  ج������م������ال  روؤى 
زك���ري���ا اب���راه���ي���م ع��ب��د امل��ع��ط��ي عقل
رزق ع�����ي�����������س�����ى  حم�������م�������د  �����������س����������اره 
�����س����ل����ي����م����ان ع����ل����ي حم�����م�����ود خ��ل��ي��ف��ه
�����س����ي����م����اء حم����م����د ا�����س����ت����ي����وي ق����الب

عبد الرحمن حماد �سلمان ابو غليون
ع�������ب�������داهلل ف����ت����ح����ي حم�����م�����د �����س����الح
حم������م������د ع������م������ر حم��������م��������ود ب���������دوى
ن��������ور ي����ا�����س����ر حم����م����د خ������ري ال����دق����ه
ول�����ي�����د حم����م����د حم�����م�����ود دق�����دوق�����ه

خريجو الف�سل ال�سيفي الثاين 2016 / 2017

اح��������م��������د ج�����م�����ي�����ل ح�����������س�����ني دول���������ه
اري�������������ج ج�����م�����ي�����ل ح�����������س�����ن ������س�����ح�����اده
اي������ه م�����س��ط��ف��ى ����س���ل���ي���م���ان ال�������س���ب���اح
ب���������ت���������ول حم�������م�������د ج�����������رب ��������س�������راب

دن�����ي�����ا ع����ل����ي حم�����م�����ود ال����ر�����س����اي����ده
ارت���ي���م���ه ح������م������دان  اهلل  ع����ب����د  زي��������ن 
����س���ج���ود ع�����ط�����ااهلل ع����اي����د ال�������س���م���وط

�������س������ن������اء خ��������ال��������د حم������م������د ع����ل����ي����ان
ال���������س����ي����اب ع�����ب�����د  ع�����ل�����ي  اهلل  ع�����ب�����د 
ل������ي������ن������ا ��������س�������ال�������ح ن��������ظ��������ام ������س�����ال�����ح
ن�������س���ي���ب���ة ف�������������وؤاد ط�����رب�����و������س ح�������زام
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اب���راه���ي���م حم���م���ود حم��م��د امل��ج��دوب��ه
ال��������ب��������زور حم������م������د  �������س������ام������خ  الء 
امل����ع����اي����ط����ه ح���������س����ني  ع�������دن�������ان  الء 
ال����ه����ن����وف ن����اي����ف �����س����امل ال�������س���ره���ي���د
ام������������ني حم������م������د ام������������ني اب������������و ري������ا
اخل���ط���ي���ب ن���ع���ي���م  اهلل  ع����ب����د  امي��������ن 
ت���������ال خم�����ل�����د �����س����ل����ي����م����ان ال�����ف�����راي�����ه
ج���م���ان���ه حم����م����ود حم���م���د اخل��ط��ي��ب
ح��ن��ني ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ����س���ادق ال��ن��ج��ار
خ�����������ال�����������د ول�����������ي�����������د ع���������ل���������ي ع�����ل�����ي
دمي�����ا ����س���م���ري ع���ب���د ال���ع���زي���ز ال���غ���ول���ه
دي��ن��ا ح�����س��ن ع��ب��دال��غ��ف��ور احل��راح�����س��ة
دي�����ن�����ا ع���������س����ام حم�����م�����ود امل�������س���اق���ب���ه
رغ��������د ����س���ب���ح���ي ح�����م�����دي ه���ي���اج���ن���ه
رن���������������د رج�����������ائ�����������ي ج�����������رب ح���������س����ني
ق������اك������ي حم��������م��������د  ع��������ل��������ي  روان 

ال����ط����ري����ف����ي داود  م������ن������ذر  رون������������د 
ال����راع����و�����س خ���ل���ي���ل  اب�����راه�����ي�����م  رمي 
��������س�������ارة ح���������س����ن ف������ال������ح اخل����الي����ل����ة
������������س�����������اره �������س������ل������ي������م اح���������م���������د زي�������د
���س��ريي��ن ���س��ع��ي��د ���س��م��ري ال��ق�����س��راوي
�����س����اك����ر جم�������دى اب�����راه�����ي�����م ع���ل���و����س
����������س���������ذى ������س�����ع�����ي�����د ف�����������������وزي ج�������زر
����س���ف���ا حم����م����د ����س���ل���ي���م���ان امل����راح����ل����ة
���س��ح��ى ري���ا����س ع��ب��د ال���ك���رمي �ساهني
ط�����ي�����ف ج�������م�������ال رب�������ح�������ي ال�����ع�����رج�����ا
ع�������ب�������اده زه����������ري ان�����ي�����������س ح�����ج�����ازى
ع�����ل�����ي ب��������رك��������ات ع�����ل�����ي ال����ق����ب����ي����الت
البعول ي��و���س��ف  �سبحي  حم��م��د  ع��ه��د 
ف����������������داء ع��������اي��������د ول��������ي��������د �����س����ن����ج����ق
ال����رف����اع����ي اهلل حم����م����د  ع����ب����د  ف�������رح 
فرح عالء الدين حممود زيد الكيالين

ف�������������رح ك��������اظ��������م ح�����������س�����ن�����ي خ�������رمي
ف���������رح ه�����ا������س�����م من�������ر ال���������س����واف����ط����ه
حم�����م�����د اح������م������د حم�����م�����د ال����ن����ج����ار
ال�سالمات ال��ف��ت��اح  عبد  ام��ني  حممد 
حم������م������د ان���������������ور حم������م������د ال������زب������ن
م������������رح زي������������د ي������و�������س������ف ال�����ن�����ا������س�����ر
م�������������������روة ج�������م�������ي�������ل اح����������م����������د من����ر
امل�������س���اع���ده ف����اي����ز ع���ط���ا اهلل  م���ري���ان���ا 
القي�سي ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ا���س��ح��ق  م���الك 
م������ه������ا ا������س�����م�����اع�����ي�����ل حم������م������د ج���رب
م�����ي م�������س���ط���ف���ى حم����م����د ال���ع���م���ريى
م���ي�������س���اء خ����ال����د ح�������س���ني اب�������و ج���اب���ر
ن������ا�������س������ر اح�������م�������د ن�����ع�����ي�����م م�������س���ل���ح
ن�����������������ور ب�����������������الل حم���������م���������د ن�������وف�������ل
ن������ور ع���ب���د ال���������س����الم ����س���ال���ح ال��������زازا
ي������������زن حم������م������د ف������ه������د امل�����ح�����ام�����ي�����د

�سفاء ح�سن �سامل ابو غليونا�سالم من�سور فواز الزعبي حممود علي حممود هياجنه�سلمى عبد اهلل ذياب امل�ساعيد

قسم الهندسة الطبيةكلية الهندسة

خريجو الف�سل الأول 2017 /2018
تخ�س�ص الهند�سة الطبية
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ال������ق������الب اح��������م��������د  م��������وف��������ق  الء 
امل���ع���ت�������س���م ع�����م�����اد م�����رع�����ي ال���ن���ج���ار
اي����ه ع��ب��د ال���ك���رمي حم��م��د اخل��الي��ل��ه
ب������ت������ول اجم���������د حم�����م�����د اخل����الي����ل����ه
ج�����ي�����ان�����ا م�����������ازن �����س����ع����ي����د ف������اخ������وري
ح����ن����ان حم���م���د ح����اف����ظ اب������و ح������ردان
ال�������س���اع���ر حم�����م�����ود  ح���������س����ام  رزان 

رن����������د م����ع����ت���������س����م ح�����������س�����ن ال�����ع�����امل
ال�������س���ل���ب���ي حم������م������ود  ا������س�����ع�����د  روان 
امل���ع���اي���ط���ة اهلل  ع����ط����ا  اح�����م�����د  زي��������د 
الن�سور جميل  ال��ق��ادر  عبد  �سل�سبيل 
ع�����م�����اد حم����م����د ع����ب����د ح���������س����ني ف����رج
ف��������رح ع����م����ر ع�����ب�����دال�����ك�����رمي ����س���ال���ح
ف�����ي�����ف�����ي�����ان ه�����������اين ط�����ع�����م�����ه ب���������واب
جم���دول���ني م���وؤي���د حم���م���ود اب��راه��ي��م

حم�������م�������د خ���������ال���������د ح�������م�������د ج�����������وده
م��������������رام ف�������اي�������ز ع������ل������ي اخل����ل����ي����ف����ات
م�������������رح م��������ه��������دي ي�������و��������س�������ف اي����������وب
م���ل���ك ع���ب���د ال����رح����ي����م ع���ل���ي ال�����س��ي��خ
ن����ان���������س����ي ا�����س����ك����ن����در اح�����م�����د دح������دح
ن�������س���ري���ن امي�����ن حم���م���د ال���ن�������س���ريات
ي�����ا������س�����م�����ني ع������م������اد ه����������الل �����س����ال����ح

حممد حممود ا�سالن جوكر �ساري زاهر �سلمان عمران

قسم الهندسة الطبيةكلية الهندسة

املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2017 / 2018
تخ�س�ص الهند�سة الطبية
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كلية الهندسة

د.حممد �سالح
ا�ستاذ م�سارك

د.احمد اجلراح
ا�ستاذ م�سارك

د.�سليمان بني هاين
ا�ستاذ م�سارك

د.خالد الوديان
ا�ستاذ م�سارك

قسم هندسة الميكاترونكس

د.ا�سماء التميمي
ا�ستاذ م�سارك

د.حممد عبابنة
ا�ستاذ م�سارك

د. �سعد العجلوين
ا�ستاذ م�ساعد

د.حممد ابو ملوح
ا�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

د.ب�سار حماد
ا�ستاذ م�ساعد

د.�سامر مطاوع
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد الهياجنة
حما�سر متفرغ

ايات اجلراح
حما�سر متفرغ

فدوى املومني
مدر�س م�ساعد
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قسم هندسة الميكاترونكسكلية الهندسة

خريجو الف�سل ال�سيفي الأول  2016 / 2017
تخ�س�ص هند�سة امليكاترونك�ص

خريجو الف�سل ال�سيفي الثاين 2016 / 2017

اح�����م�����د ح�������س���ني حم����م����د ال���ع�������س���ويف
اروى ع��ب��دال��ق��ادر م��و���س��ى ع��ب��دال��ق��ادر
ان�����������س ف���ي�������س���ل ������س�����ربى ال�������س���و����س
بدر"حممد في�سل" "حممد عيد"اجلوخي
ت���ه���اين ع����ب����داهلل خ���ال���د ال�����س��دي��ف��ات
ج������������ربي ر��������س�������ا ج������������ربى �����س����م����ره

ج���ل���ي���ل حم����ف����وظ ج���ل���ي���ل ق�����س��ي�����س��ي��ه
ج�������������واد اح�������م�������د ع�������������ارف ال�������ب�������دور
ح����������ازم �����س����ع����د �����س����ل����م����ان امل�������س���اع���ي���د
ال���ق�������س���اه اح�����م�����د  اهلل  ع����ب����د  خ�����ال�����د 
ران�������ي�������ا اي�������ه�������اب ب�����ط�����ر������س اخل���������زوز
زي��������د رب�����ح�����ي ع����ب����دال����ف����ت����اح ع��ط��ي��ه
�����س����ج����ا خ������ال������د اح������م������د احل���������س����ب����ان

ف����رح ا���س��م��اع��ي��ل ���س��الم��ه ال���رواج���ف���ه
م���������اري���������ه م���������������ازن را����������س���������م ح�����م�����ام
حم���م���د ����س���ال���ح حم���م���د اخل�����وال�����ده
م�������������س������ر ن�����������������زار خ�������������س������ر خ���������س����ر
م����ع����ت����ز اح������م������د ع������������زام ال���������س����م����ور
ه���������س����ام حم����م����د ������س�����امل ال����ع����م����اي����ره

م������ع������ايل داود  زه��������������ري  اح���������م���������د 
�ساحليه اب���و  ا���س��ط��ف��ان  ا���س��ط��ف��ان ليف 

اي��������������وب ع�������م�������اد اي��������������وب ال�����ع�����م�����ري
ال��ك��اي��د علي"  "حممد  ن��ب��ي��ل  ج��ع��ف��ر 

ن���������������زار ت�����ي�����������س�����ري ع������ل������ي الح������م������د
ح��ال��وب زكريا"  "حممد  زي�����اد  ي����زن 

حممد حممود"احلاج �سليم"عثمانعا�سم يو�سف حممد الدحله عبد اهلل حممد وحيد اخل�سر
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قسم هندسة الميكاترونكسكلية الهندسة

خريجو الف�سل الأول 2017 /2018
تخ�س�ص هند�سة امليكاترونك�ص

�سحر دخل اهلل �سامل العرجايناحمد في�سل حممد الزواهرة ا�سيل ريا�س خالد عواد

 احمد عبد اهلل  �سهيل �سبحي اخلطيب
اح����م����د ع�����دن�����ان م���و����س���ى ال��غ��ن��ي��م��ات
اح�����م�����د حم����م����د ح���������س����ن ب����ن����ي ع��م��ر
ال�سباتني ا�سماعيل  اح��م��د  ا�سماعيل 
ب�������������س������ار حم������م������د اح�������م�������د ي����و�����س����ف
ث�������ائ�������ر خ�������ال�������د ف����������������اروق ال�����ن�����ج�����ار
خ���ال���د ع���ب���د ال�����ق�����ادر ع��ط��ي��ه ���س��م��اره
خ���ال���د ول���ي���د حم���م���ود ع���ب���د ال���ه���ادى
داري����������������������ن ي��������و���������س��������ف ام���������������ني م����ي
م���ن�������س���ور اهلل  ع����ب����د  ب����ا�����س����م  راك����������ان 

رن���������اد ح�������س���ني ع����ا�����س����ور اب�������و اع���م���ر
�����س����اره ع���م���اد ع���ب���د ال���ع���ل���ي ال���رف���اع���ي
����س���ام���ي حم���م���د م���و����س���ى ال���ن���واف���ل���ة
�����س����م����ري ه����ي����ث����م �����س����م����ري م���ن�������س���ور
���س��ل��ي��م��ان ع��وده ع��ب��داهلل حم��م��د داود 
ع����ب����داهلل حم���م���ود ح�����س��ن اجل��ع��اب��ن��ه
ع���������الء اح������م������د زك�������ري�������ا ال����ب����وال����ي����ز
ع������م������رو زاه������������ر م�����و������س�����ى ع�����ب�����داهلل
ف��������������وؤاد ول������ي������د حم�����م�����د ال������ب������ي������ادره

م�����ال�����ك اح�����م�����د زك������ري������ا ال����ب����وال����ي����ز
جم���د ���س��ام��ي م��ري��ح��ي��ل ال�����س��ط��ن��اوى
حم��م��د ح�����س��ن ع���ب���داهلل اح���م���د زغ��رب
م������������رح ج�����م�����ي�����ل داه������������������ود غ�����ري�����ب
م�������س���ع���ب وائ���������ل ����س���ب���ح���ي ال���ك���ي���ايل
ن���ان�������س���ي ف�����اي�����ز ح�������س���ن احل�������س���ام���ي
ن����ع����ي����م����ه ������س�����ي�����ف ع�������و��������س ع����و�����س
ن�������ورال�������دي�������ن زي�����������اد ع�����ب�����ا������س ف����اي����ز
ه��������ادي ت���ي�������س���ري حم���م���د اب������و ح��ط��ب
ي���ا����س���م���ني ح������امت ح�������س���ن اب������و ك���ي���وان

معت�سم غالب م�سطفى الرباعي�سل�سبيل ب�سام �سحاده ن�سر منر عبداللطيف منر ابوحجلهحممد فايز حممود اخلطيب
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املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2017 / 2018
تخ�س�ص هند�سة امليكاترونك�ص

 احمد عبد اهلل  �سهيل �سبحي اخلطيب
اب�����راه�����ي�����م م����و�����س����ى �����س����ع����دى �����س����رور
اح���م���د ع���ب���د اهلل حم���م���د اخل�������س���راء
ا������س�����راء ج����م����ال ا����س���ح���ق اب������و ك���ي���وان
ال�سباتني ا�سماعيل  اح��م��د  ا�سماعيل 
اي����������ات ا������س�����ام�����ه حم�����م�����ود امل����وم����ن����ى
ع��ن��ب��ول ����س���ال���ح  ل���ط���ف اهلل  ح�������س���ني 
داري����������������������ن ي��������و���������س��������ف ام���������������ني م����ي
م���ن�������س���ور اهلل  ع����ب����د  ب����ا�����س����م  راك����������ان 
رع������د حم���م���د ع���ب���د ال������ق������ادر ب������دران
�����س����اره ع���م���اد ع���ب���د ال���ع���ل���ي ال���رف���اع���ي

����س���ام���ي حم���م���د م���و����س���ى ال���ن���واف���ل���ة
����س���ع���ي���د حم���م���د اب����راه����ي����م اخ��م��ي�����س
�����س����م����ري ه����ي����ث����م �����س����م����ري م���ن�������س���ور
ط�����������ارق ف�������را��������س اث������ي������ل ال����ي����ع����ق����وب
الزيود الكرمي  عبد  علي  الكرمي  عبد 
ع���ب���د اهلل خ��ل��ي��ل حم���م���د اب�����و ري���ا����س
ع����ب����داهلل حم���م���ود ح�����س��ن اجل��ع��اب��ن��ه
ع�������س���ام م�����ام�����ون ����س���ب���ح���ي ال���ك���ي���ايل
ع������ل������ي اح��������م��������د ع������ل������ي ال������ط������واه������ا
الهنيني ال�����س��ك��ور حم��م��د  ع��ب��د  ع��ل��ي 

ع������ل������ي ف�����������الح ح�����������س�����ن اخل�����ف�����اج�����ي
ع������م������رو زاه������������ر م�����و������س�����ى ع�����ب�����داهلل
ع�����م�����ري ج������ه������اد ط������اي������ع �����س����الح����ات
ع����ي���������س����ى م�������������ازن ت�����وف�����ي�����ق ح����ن����ون
ف������ك������ي ك�������اي�������د ي������و�������س������ف ج���ع���ن���ي���ن���ه
حم�����م�����ود اب�����راه�����ي�����م خ���ل���ي���ل ع��ي�����س��ى
م�������س���ط���ف���ى حم����م����د ك�����م�����ال ع���ال���ي���ه
م�������س���ع���ب وائ���������ل ����س���ب���ح���ي ال���ك���ي���ايل
م���ه���ن���د ح����ام����د حم���م���د ال���ق���رام�������س���ه
ن���ان�������س���ي ف�����اي�����ز ح�������س���ن احل�������س���ام���ي
ه��ي��ا ف��ت��ح��ي ع��ب��د ال���ك���رمي ال�����س��رح��ان

حممد احمد هادي امل�سعودي جمد �سامي مريحيل ال�سطناوى
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د.جمال الكركي
ا�ستاذ م�سارك

د. عوين اطرادات
ا�ستاذ م�سارك

د. اأحمد قطوم
ا�ستاذ م�ساعد

د.خليل يو�سف
ا�ستاذ م�ساعد

د.�سياء غازي
ا�ستاذ م�ساعد
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د.ا�سالم ملكاوي
ا�ستاذ م�ساعد

د.ان�س املجايل
ا�ستاذ م�ساعد

منار جرادات
حما�سر متفرغ

د. ب�سام جميل
ا�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم
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تخ�س�ص هند�سة احلا�سوب
خريجو الف�سل ال�سيفي الأول  2016 / 2017

خريجو الف�سل ال�سيفي الثاين 2016 / 2017

ا�����س����راء ع���ب���د ال����ك����ايف م�����س��ل��م حم��م��د
ب���������س����م����ة ������س�����ال�����ح ع�����ل�����ي اخل����ط����ي����ب
دع��������اء ب�������در ال�����دي�����ن حم����م����د احل���ل���و
����س���ب���ل���ي ح�����������س�����ني  ن������ا�������س������ر  رزان 

��������س�������روق ن������زي������ه زه���������ري ال�������غ�������زاوي
ع���م���ر ���س��ب��ح��ي ع���ب���د ال�����ق�����ادر ح��ام��د
ال�سعيدي غدي حممد عبد الرحمن 

غ�����ي�����داء ي����ون���������س حم����م����د ال��ت��م��ي��م��ي
البخارى ع�سام  ن�سال  ال��دي��ن  فخر 
ل�������ي�������ث اب���������راه���������ي���������م ام�������������ني ع����������ازم
ه����دي����ل ج���م���ي���ل حم����م����د اب�������و رح���م���ه

ان�سام عمر ح�سن ابو عثمان

ام�����ن�����ه حم�����م�����ود اح�����م�����د اب��������و ال������رب
امي����������ان حم����م����د م����و�����س����ى ع����ري����ق����ات
اي�������ه�������اب ع�������دن�������ان اح������م������د ال���������س����رع
ب�����ت�����ول ت����وف����ي����ق ع���������واد ال�������س���دي���ف���ات
ال����ط����وي����ل ا������س�����ع�����د  اي��������ه��������اب  دلل 
راي���������������ه حم��������م��������ود حم������م������د خ�����ال�����د

رن��������د ن���������س����ال م�������س���ط���ف���ى ت����رع����اين
ق����اع����ود اب��������و  ����س���ع���ي���د  داود  رون����������د 
ح�����س��ن ال�����دي�����ن  ن������ور  م�����اأم�����ون  روؤى 
غ����������دي����������ر ب�����������������س��������ام ح��������ن��������ا ح������������داد
غدير ح�سام الدين عبدالعزيز اخلندقجي

حميد اب���و  �سعيد  ال��ن��ا���س��ر  ع��ب��د  لينه 
حم��م��د ول���ي���د ع��ب��د ال�������رزاق ���س��ل��ب��اي��ه
م�����������الك زي�������������اد ط�������اه�������ر ال�����ع�����م�����رى
م������وؤم������ن ع�����اط�����ف ن�����اي�����ف امل���ن���اع�������س���ه
م�������ي ������س�����ام�����ي ح���������س����ني اب���و����س���ف���ي���ه
ه�������ب�������ه راف�����������������ت م�������������س������ب������اح رب����������اع
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تخ�س�ص هند�سة احلا�سوب
خريجو الف�سل الأول 2017 /2018

اب����راه����ي����م ن���ب���ي���ل ����س���ك���ري اب�����و ال��ت��ني
اح���م���د ح�����س��ن ول���ي���د اح���م���د ال���دف���ار
اح���م���د م�����س��ط��ف��ى اح���م���د ال�����س��اوي�����س
ا�����������س����������راء ن��������������زار ج�����م�����ع�����ه ال������ب������دو
ا����س���ي���ل زي���ل���م���خ���ان ام�����ر ال�����س��ي�����س��اين
اف������ن������ان �����س����اه����ر ع�����ام�����ر ال���ع���م���ري���ه
اي���ن���ا����س خ�����س��ر ���س��ب��ح��ي اب�����و ال���زل���ف
ال��ع��ل��ي ا����س���م���اع���ي���ل  ع���ب���د اهلل  ب����ت����ول 

ب��������ي��������ان خ��������ال��������د حم��������م��������ود ع����ل����ق����م
ح��م��زه ع��ب��د احل��ك��ي��م ح��م��زه ال�����س��ه��اب
ران�������ي�������ة اح������م������د ج����م����ي����ل دروي�������������س
رغ���������د ول������ي������د ������س�����ال�����ح ال���������س����دف����ان
ره�������ف اح�����م�����د حم����م����د اب�������و ال����زي����ت
زي�����ن�����ه ري�����ا������س دروي�������������س ال�����ك�����رزون
����س���م���اح ن���ب���ي���ل ����س���ل���ي���م���ان امل�������س���اع���ده

����س���ي���ف ب���ط���ر����س ي���و����س���ف ال���ك���وال���ي���ت
����س���ه���د ه���ي���ث���م حم����م����د ع����ل����ي ال����ب����وز
ع���������ائ���������ده م��������������ازن ������س�����م�����ي�����ح ج���������وده
ه�������ب�������ه حم�������م�������د ذي��������������ب خ�����ري�����������س
ه������دي������ل ح���������س����ني خ����ل����ي����ل ال���������س����الق
ه�����ي�����ث�����م ع��������دن��������ان خ����م����ي���������س احل�����ن
وع�������������د اح��������م��������د ع�������ب�������د ع������واج������ن������ه
ي����ا�����س����م����ني حم�����م�����د ح���������س����ن رح�������ال

مالك احمد حممد العبادي ليث عوده �سليمان بني خالد
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تخ�س�ص هند�سة احلا�سوب
املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2017 / 2018

اول����������������������������ب����������������������������ي خ�������������دج�������������ي�������������ف
اي����ن����ا�����س ج���م���ي���ل حم����م����ود ع���ب���د اهلل
بلقي�س حممد عبد املجيد ال�سيخ قا�سم
ت���ق���ى ق���ا����س���م حم���م���د ام�����ني ال��ق�����س��اه
ج����ورج����ي����ت ج�������ورج ����س���م���ع���ان دي�����الن
ح�����ن�����ني ج������ربي������ن خ����ل����ي����ل ق���ط���ي�������س
دي��������ن��������ا اح��������م��������د ع�������ل�������ي امل������غ������رب������ي

املحت�سب ط��ال��ب  حم��م��د  ن��اي��ف  رزان 
رن����دا ن��اف��ز ع��ب��د ال��ع��زي��ز اب���و عجميه
زي������د اب�����������و  ف�������ري�������د  امي�����������ن  روان 
ج��وي��ف��ل اب������و  �����س����امل  ري�����ا������س  روان 
������س�����الم حم����م����د جن����ي����ب م����را�����س����ده
����س���ن���د����س ف���ت���ح���ي ����س���ل���ي���م���ان ال���ب���ل���وى

عامر عبد الكرمي عدنان ال�سيخ ح�سن
ال���ه���ادى حم��م��د العمو�س ع���دى ع��ب��د 
ق�������س���م���ه م���ف���ل���ح حم����م����د ال����رب����اق����ني
الطهراوي ال��ه��ادى  عبد  حممد  م��رح 
م����ه����ن����د خ����ل����ي����ل ح���������س����ن اب���������و ري�������ده
ه�������ال�������ه رائ��������������د ف�����������������اروق ال�����ن�����ج�����ار
ه����������دى ي����ح����ي����ى ي�����و������س�����ف ال������زي������ود

ندين ن�سال فريد ال�سطريط حممد �سليمان احمد ال�سعدى
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ا�ستاذ م�سارك

د.هادي العيثاوي
ا�ستاذ م�ساعد
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ا�ستاذ م�ساعد 
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ا�ستاذ م�ساعد 
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ا�ستاذ م�ساعد 
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ا�ستاذ م�ساعد
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تخ�س�ص الهند�سة الكهربائية
خريجو الف�سل ال�سيفي الأول  2016 / 2017

لينا هاين حممد ابو ربيع

اب�����راه�����ي�����م حم����م����د م����ث����ق����ال احل������اج
اح��������م��������د ع������م������ر ع������ل������ي احل��������ي��������ارى
اح������م������د ي�����ا������س�����ر حم�����م�����د ج������واب������ره
ا������������س�����������راء حم������م������د ع������ل������ي ال����ع����ب����د
ام������������ل ت�����ي�����������س�����ري حم��������م��������ود ك�����اي�����د
زيد ابو  ابراهيم  �سمري  حممد  ايهاب 
ت�����س��ن��ي��م حم����م����ود ح�������س���ن اجل����واب����ره
ج�����ه�����اد م�����������روان حم����م����د اخل���ط���ي���ب
ح�������م�������زة غ��������������ازي ي������ون�������������س اح�����م�����د
خ������ال������د ع�������دن�������ان ج����م����ي����ل ال����دب���������س
خ���������ال���������د حم�������م�������د ف��������������������وؤاد ه����ن����ي����ة
خ����������ال����������د ن�������ب�������ي�������ل حم��������م��������د ام��������ني
رام����ا ع���ب���داهلل ع��ب��دال��ق��ادر احل��ج��ازي
ران������ي������ا ع������دن������ان ح�������س���ن���ي م���ن�������س���ور
ره�����������ام م������اه������ر �������س������الح امل����ع����اي����ط����ه

�����س����ام����ر خ����ال����د حم����م����د اب�������و ���س��ف��ي��ه
������س�����ام�����ي ول������ي������د ب����ه����ج����ت ال����ن���������س����ور
اخل��وال��ده م�سلم  ج��م��ال  ال��دي��ن  �سيف 
����������س���������ادي حم������م������د ع������ل������ي ع����ث����م����ان
���س��ي��م��اء ف����را�����س ����س���ال���ح ال�������س���راي���رة
�����س����ه����ي����ب ب�����اج�����������س ج����م����ي����ل خ�������س���ر
�سهيب �سربي عبد ال�سالم عبد اجلليل
���س��ي��اء ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ث��م��ان يو�سف
ط������ارق ع���ب���دال���ك���رمي ع������واد ع��ل��ي��م��ات
ع��������ام��������ر ع�������������ديل خ������ل������ي������ل ع����ط����ي����ه
عدنان عبد الفتاح عبد املهدي احلوراين
ع����زال����دي����ن ن����اي����ف ع���ل���ي ����س���ي���ف اهلل
ع�����م�����ار حم����م����د ع����ل����ي ع����ط����ا ق���ر����س
ف��������ري��������د ف�����ي�����������س�����ل ف��������ري��������د ت�����اي�����ه
ل�������������وؤي ع����ي���������س����ى اح�������م�������د ������س�����ح�����اده

حممد ابراهيم عبد احلميد ابو �سحاده
حم���م���د خ����ري م������ازن ف�����الح ال��ك��ف��ريي
حم����م����د ر�������س������وان م����زع����ل امل�����رازي�����ق
اللطيف قادو�س حممد عبد اهلل عبد 
حم�����������م�����������د ف���������������������������������اروق غ���������ف���������ري
حم���م���ود ���س��ل��ي��م��ان ع��ل��ي��وى اجل��م��ع��ان
م���ن���ري حم����م����ود م���ن���ري اب��وج��ح��ي�����س��ه
م������و�������س������ى ��������س�������امل م������و�������س������ى احل������ر
م����و�����س����ى ع����م����ر م����و�����س����ى ع����ب����د اهلل
م��������وؤي��������د ع������������زام ي�����ع�����ق�����وب ري�����ح�����ان
ن���ب���ي���ل ي���و����س���ف اب����راه����ي����م اب������و ح��ج��ر
ن���ور ال��دي��ن م����رزوق ح��م��دان ال�سرعه
ه�����م�����ام ح�������س���ن ف�����رح�����ان ال����زغ����ارن����ه
ح�سني احل��اج  عبداملالك  طاهر  يا�سر 
ي���ا����س���ني اح����م����د حم���م���د ال�������س���ق���ريات



216

قسم الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة

تخ�س�ص الهند�سة الكهربائية
خريجو الف�سل ال�سيفي الثاين 2016 / 2017

رامان حممد عبداللطيف ابوحمدان

اح������م������د حم�����م�����د اح������م������د ج�����������رادات
اح�������م�������د حم������م������د ع��������������واد ال�������زي�������ود
اح��������م��������د ه�������������س������ام ع������م������ر ال���������س����ق����ا
مت����ا�����س����ر ح���������س����ني ������س�����الح ����س���ال���ح
ح�����م�����زة م����ن���������س����ور ح�������س���ني ال�����زي�����ود

ران�������ي�������ا ج������م������ال �������س������ح������اده ����س���ع���ي���ب
�������س������وق������ي ع�������������زام �������س������وق������ي ال���������س����ن
ع�������م�������ر ع���������������س�������ام ع�������ل�������ي ������س�����ري�����ف
ع���ي�������س���ى ������س�����ح�����اده ع���ي�������س���ى ف��ل��ي��ف��ل
ف���������را����������س ن�������ه�������اد ������س�����ع�����ي�����د ح�����م�����ده
ق�������������س������ي اح��������م��������د ��������س�������ال�������ح ع����م����ر

امل�������س���ري اهلل  ع����ب����د  خ����ال����د  حم����م����د 
حم������م������د ك�������م�������ال ي������ا�������س������ني ظ����اه����ر
ج���ان���خ���وت ع���ب���د اهلل  م��������راد حم���م���د 
م����ه����ن����د اجم���������د ي�����ون�����������س امل������ح������روق
ن��ه��ى ع��ب��د امل��ج��ي��د حم��م��د اخل��راب�����س��ه
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تخ�س�ص الهند�سة الكهربائية
خريجو الف�سل الأول 2017 /2018

اح������م������د ح���������س����ن اح������م������د ال���������س����ري����ف
اح�����م�����د �����س����م����ري اح�����م�����د اب��������و ع���ب���ده
اح�����م�����د �����س����اك����ر ج����م����ي����ل ا����س���ب���ي���الت
ا�����س����ام����ه ن����ذي����ر حم���م���د ك����م����ال ع��ل��ي
ا�������س������م������اء حم�����م�����د اح������م������د ن�����وي�����ري
اي����������اد ج�����ه�����اد ح���������س����ن اب��������و �����س����وايل
ب��������������در حم�������م�������د ع�������ل�������ي امل�������������س������ري
ب�������س���ار ع���زم���ي را�����س����ي اب�����و اجل���داي���ل
حممود اب��راه��ي��م  اللطيف  عبد  ب��ي��ان 
ج�����������ود م�������ن�������ذر حم������م������د ال������را�������س������د
ح�����������س�����ام ح���������س����ن اح������م������د امل���������س����رى
ح�������س���ني ا�����س����ام����ه ح�������س���ني ع�������س���ف���ور
ح���ن���ني رائ�������د اح����م����د اب������و ال�����س��ن��د���س
حالوب زكريا"  "حممد  ح�سام  رام��ي 

زي����������د ع����ي���������س����ى غ�������������ازي �����س����ه����اون����ه
���س��اره زك��ري��ا ع��ب��د ال��ق��ادر ب��ن��ي يا�سني
����س���ج���ى ع�����دن�����ان ح�������س���ني امل���ع���اي���ط���ة
����س���م���اح ن���ب���ي���ل ع��������ادل اب������و احل������الوه
�سياء الدين يا�سني عبد الكرمي العقيلي
ط�����ارق خ��ل��ي��ل اب���راه���ي���م اب����و ف��رح��ان
ع���ب���د اهلل ي���و����س���ف ع���ل���ي اب�����و ���س��رب��ك
عو�س عبداحلليم  ن�سر  عبداحلليم 
ع��������ب��������داهلل حم�����م�����د خ�����ل�����ي�����ل ����س���ي���ف
ع������ري������ن ع������������ادل م�����و������س�����ى ب����رغ���������س
ع�������م�������اره م�����������راد حم������م������ود ال�������س���ب���ع
ع�����م�����ر ب�������ره�������ان ������س�����اف�����ع ج����الم����ن����ه
ف���������ات���������ن خ���������ال���������د ح�������������س������ن �����س����ن����ب
ف������ار�������س ع�����زي�����ز اب�����راه�����ي�����م ال����دي����ك
ق���ي�������س حم���م���د حم����م����ود ال����راع����و�����س

م�����ال�����ك حم����م����د ا�����س����ح����ق الخ�����ر������س
م���ال���ك وا����س���ل ع��ب��د ال��رح��ي��م ح��ط��اب
ع����ودة عزت"  "حممد  زي������اد  حم���م���د 
حم���م���د ����س���ع���د ����س���ل���ي���م���ان امل��ح��ت�����س��ب
حم����م����د ع����������ادل �����س����ب����ح ع����ب����ي����د اهلل
حم��م��د ع��ب��د ال�������س���الم ج��م��ي��ل ���س��ال��ح
حم�������م�������د م����������������ازن ت�����ي�����������س�����ري ع����ل����ي
حم�����م�����د م�����و������س�����ى ع����ي���������س����ى ����س���ع���ده
م��������رح رف�����ع�����ت اب�����راه�����ي�����م ال���ع���ب�������س���ي
عليمات ���س��م��ي��ح��ان  ���س��ل��ي��م��ان  م�سعب 
م��������ه��������ا حم��������م��������د خ�������ل�������ي�������ل �����س����ي����ف
م���ه���ن���د زي���������دان ع���ب���دال���ف���ت���اح را����س���د
ن�������ادي�������ن خ������ال������د ح����ل����م����ي اخل���ط���ي���ب
ي����������زن غ�����������س�����ان ع����������زت ال����ق����ط����ام����ي

طارق فرحان احمد ابو �سيف

ب�سار �ساكر فليح اجلبور

حممد �سمري ح�سني حامد

ان�س حممد احمد �سايف

ملك ح�سني يو�سف احمدحممد حماد  جهاد حماد عدوي
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تخ�س�ص الهند�سة الكهربائية
املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2017 / 2018

اب��راه��ي��م ي��ع��ق��وب اب��راه��ي��م ال��دوي��ري
اح�����م�����د اب�����راه�����ي�����م حم����م����د ع���ث���م���ان
اح�����م�����د ع����ي����د ����س���ل���ي���م���ان اخل�����وال�����دة
اح�����م�����د حم����م����د ع����ط����ي����ه اب��������و دي����ب
اح����م����د حم����م����ود حم���م���د اب������و ع��ب��ي��د
ا���������س��������رف ���������س��������ادي ح�����������س�����ني ع��������واد

داود حم������م������د  ������س�����م�����ري  ان���������������س�������ام 
ب��������������در حم�������م�������د ع�������ل�������ي امل�������������س������ري
ب����������الل ع�������������واد م�����ف�����ل�����ح ال�����غ�����وي�����رى
ج�����������ود م�������ن�������ذر حم������م������د ال������را�������س������د
ح����������ازم امي��������ن اح�����م�����د اجل����راي���������س����ه
ح�������س���ني ا�����س����ام����ه ح�������س���ني ع�������س���ف���ور

ح���������م���������زه غ��������������امن ف�������������س������ل غ�������امن
ح�����م�����زه حم����م����د ه����ا�����س����م ال�������س���ري���ف
ح������م������زه ه�����������س�����ام ي�����و������س�����ف �����س����ع����اده
ح���ن���ني رائ�������د اح����م����د اب������و ال�����س��ن��د���س
خ�����ل�����ف خ�������ال�������د خ�����ل�����ف اخل��������وال��������دة
رام�������������ي ف����������������وؤاد ح�����������س�����ني ج�����������روان

بكر م�سطفى حممد حلتم

احمد يو�سف ح�سني مقدادى

ح�سان جميل حممود عليوات

احمد حممود احمد ر�سيد جرب

عبداهلل غ�سان مبداأ زكارنةبيان �سبحي ابراهيم غامن

حممد عمر ربحي العرجامالك حازم فرج �سليمان يو�سف" حممد جمعة"يو�سف �سالححممد ريا�س عبد القادر ابوعوي�سه
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تخ�س�ص الهند�سة الكهربائية
املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2017 / 2018

زي����������د ع����ي���������س����ى غ�������������ازي �����س����ه����اون����ه
���س��اره زك��ري��ا ع��ب��د ال��ق��ادر ب��ن��ي يا�سني
����س���الم���ة ط���ال���ب ����س���الم���ة اخل���زاع���ل���ة
������س�����ي�����ف اح�������م�������د حم�������م�������ود احل����م����د
�����س����ي����ف حم�����م�����د حم������م������ود ال������زي������ود
ط�����ارق خ��ل��ي��ل اب���راه���ي���م اب����و ف��رح��ان
ط���������������ارق زي���������������اد م���������س����ط����ف����ى ب������در

ال�������س���ردى اح����م����د  اح����م����د  ع���ب���د اهلل 
ع��������ب��������داهلل حم�����م�����د خ�����ل�����ي�����ل ����س���ي���ف
ع�������������ال ه�����������������الل حم���������م���������د ع�������������وده
ع�������م�������اره م�����������راد حم������م������ود ال�������س���ب���ع
ع��م��ر اح���م���د ع��ب��د احل��ف��ي��ظ ال��دغ��ي��م
احلراح�سة حممد  عبداحلميد  عمر 
ع���م���ر ع�������س���ام ح�������س���ني ع���ب���د ال����ه����ادي
ق����ي���������س حم�����م�����د ع����ط����ي����ه ال����ل����ي����م����ون

مل����ا ع���ب���د ال����ك����رمي ن���اظ���م اب�����و ح��ج��ل��ه
ل����ي����ن����ا ف���ي�������س���ل ع����ق����ل����ه ال���غ�������س���م���ري
ع����ودة عزت"  "حممد  زي������اد  حم���م���د 
حم����م����د ع����������ادل �����س����ب����ح ع����ب����ي����د اهلل
حم������م������ود ع������و�������س حم������م������ود �����س����امل
ال��ع��ن��زي ���س��ل��ط��ان  وادي  ح�����س��ني  وايل 
ي����������زن ع�������ام�������ر ق�����ا������س�����م ال�����ع�����ائ�����دى
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د. راما الرب�سي
ا�ستاذ م�سارك

د. �سذى اأبو خفاجه
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأميمة الأقط�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. يامن البيتاوي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سبا عواوده
اأ�ستاذ م�ساعد

م. ف�سائل الرحمن الطموين
مدر�س

م. ربى عودة
مدر�س

م. تهاين الكيالين
مدر�س م�ساعد

م. ابت�سام خ�ساونه
مدر�س م�ساعد

م. حنني خماي�سة
مدر�س م�ساعد
م. لينا �سقرة
مدر�س م�ساعد

اأ.د. �ساهر ربابعة
ا�ستاذ

د. اأحمد احل�سبان
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س ق�سم

كلية الهندسة

قسم هندسة العمارة



221

قسم هندسة العمارةكلية الهندسة

تخ�س�ص هند�سة العمارة
خريجو الف�سل ال�سيفي الأول  2016 / 2017

خريجو الف�سل الأول 2017 /2018

عبداحلميد �سابر عبداحلميد ابو ال�سعودا�����س����م����اء م���������روان خ����ال����د اجل���م���ع���اينا����س���ام���ه ت��ي�����س��ري ���س��ل��ي��م ال���غ���وي���ري���ن

اح���م���د ح�����س��ن ول���ي���د اح���م���د ال���دف���ار
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تخ�س�ص هند�سة العمارة
املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2017 / 2018

تقى جهاد فايز العوران

رمي فالح طاهر دعمه

غيداء حممد غازى احمد فريحات

رزان ا�سامه حممد ابوعيد

�ساره يو�سف عبد الرحمن ابو ريده

مرام علي ابراهيم اخلطيب

دلل ن�سر �سبحي الفداوي

�ساجده �سامي �سيف اهلل ابويحيى

لينا ا�سامة را�سي ابو اجلدايل

ا�سيل وليد حممد زعبوط اميان ربحي حممد عطاريا�سماء حممد حممود ابو قطي�س

ر�سا قا�سم �سالح ال�سدوح

عبداهلل نواف �سامن �سليمان

مرمي �سمري �سليمان هنيه
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تخ�س�ص هند�سة العمارة
املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2017 / 2018

اح����م����د حم����م����د �����س����الم����ه ال���ع���م���و����س
ا������س�����م�����اء غ�����������ازي م�����و������س�����ى ي���و����س���ف
ا�����س����ي����ل اح����م����د م���ن�������س���ور امل�������س���اق���ب���ه
ا������س�����ي�����ل م�����ن�����ري ع������و�������س اب�����راه�����ي�����م
ا����س���رف خ���ال���د ج���ربائ���ي���ل ال���ط���راون���ه
ام�����������ريه اح������م������د حم������م������ود ب���ع���دي���ن
ان�����������س �����س����ام����ي ج����������اداهلل اجل�����واب�����رة
امي������ان حم���م���ود اب���راه���ي���م ال��رب��اب��ع��ه
ب�����ك�����ر ع�����ل�����ي حم�����م�����د ج����م����ي����ل ي�����دك
مت������������ارا ف����ي���������س����ل ن������اي������ف امل����ا�����س����ي
ت�����وف�����ي�����ق ف�������������وؤاد ت�����وف�����ي�����ق ����س���ع���ب���ان

ج��������م��������ان ي�������و��������س�������ف ع�������ل�������ي رم����������ان
ج���م���ان���ه اح����م����د حم����م����ود اب������و ع���ي���اد
ح����ن����ني ر�����س����ي����د ن���ع���م���ه ال���ب���ط���ار����س���ه
را������س�����د اح����م����د ����س���ع���ي���د ال�����روا������س�����ده
رام�����������ي زي�����������اد ان�������ط�������ون امل�����را������س�����دة
رن�������د ع���������س����ام اب�����راه�����ي�����م ال����ن����وب����اين
ره�������������ام م��������ام��������ون اح�������م�������د اجل��������الد
ره����ف ع���اط���ف ا���س��ح��ق ع��ب��د ال��رح��م��ن
زي����ن����ب ح�������س���ني حم���م���د اب������و ف���را����س
���������س��������اره حم�������م�������ود �����س����ب����ت����ي رق����ي����ه
������س�����ايل �����س����وق����ي ا�����س����ك����ن����در غ���ط���ا����س
������س�����ف�����اء ب��������ره��������ان حم�����م�����د ج��������وده

لن���������������ا م��������ن��������ري ي��������و���������س��������ف ن����ع����ي����م
جم�������د ������س�����وك�����ت اح������م������د ع�����ب�����د اهلل
حم��م��د ج��م��ال ع��ب��د ال��ف��ت��اح الخ��ر���س
حم������م������د ج�������ه�������اد حم������م������د رم������ان������ه
امل���وىل ع��ب��د اهلل املومني حم��م��د ع��ب��د 
م������������رح خ��������ال��������د ف�����ت�����ح�����ي �����س����ل����م����ان
م����������������رح م����������اج����������د خ�������ل�������ي�������ل ح����م����د
م�����ن�����ى م�����و������س�����ى ي�����و������س�����ف ال����ك����اي����د
ن���������������داء ع������ل������ي حم������م������د ال�����ب�����ط�����ون
ه�������دي�������ل ������س�����ال�����ح ع�����ل�����ي �����س����م����ري����ن
ه�����ي�����ث�����م ف���������������وؤاد �����س����ل����ي����م ال�����ن�����م�����رى

ملك ن�سال مر�سد احمد

نور حممد ح�سن �ساهني

نغم عبد اللطيف حممد ابو مزروع

هديل �سالح ابراهيم داود

مي�سم حممد علي �سليمان الربابعه

هديل زيد ح�سني اجلريبيع

نور جواد عبد اللطيف عمريه

هيا كرمي عبد احلليم ابو رمان
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م. اأماين احلديدي
مدر�س م�ساعد

م. يو�سف امل�ساقبة
مدر�س م�ساعد

م. اآيات خطاطبه
مدر�س م�ساعد

م. اإ�سراء حيارات
مدر�س م�ساعد

كلية الهندسة
شعبة العلوم الهندسية المساندة

د. علي جوارنه
اأ�ستاذ م�سارك/ رئي�س ق�سم
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خريجو الماجستيركلية الهندسة

تخ�س�ص ادارة ال�سيانة

تخ�س�ص الهند�سة امليكانيكية / اأنظمة الطاقة

خريجو الف�سل ال�سيفي الثاين 2016 / 2017

���س��ال��ح احل�سينيع��ل��و���س م��و���س��ى ع��ل��و���س ق��م��دان العجمي ع��وي��د  ح��اف��ظ  ف��ي�����س��ل 

خريجو الف�سل الأول 2017 /2018

خريجو الف�سل الأول 2017 /2018

ا�����������������س����������������ام����������������ة ف��������������ك��������������ت��������������ور م��������������و���������������س��������������ى امل���������������������دين

ال�����ك�����ن�����دري حم�����م�����د  اهلل  ع�����ب�����د  ان�������������س 
ج�����اب�����ر م������ب������ارك ����س���ي���ف ����س���ع���د ال����ه����دب
�����س����امل ع��������ادل �����س����امل خ���ل���ي���ف���ة ال�������س���وي���ل���م

ال�سمري ع��ودة  �سريدة  ن�سار  نا�سر  علي 
حم�����س��ن ���س��ال��ح ���س��اف��ر حم��م��د العجمي
م����ع����ت����ز ام�����ي�����ة اب������راه������ي������م ال�����ف�����اع�����وري

ول����������ي����������د حم����������م����������ود اح����������م����������د ح������م������اداجم���������د �����س����ل����م����ان ب�������������س������ارة ح����ج����ازي����ن
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كلية
التمريض
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كلية التمريض

الدكتورة حنان مدلل
عميد الكلية

د.�شاهر احلمايدة
نائب العميد

د. منال الكلوب
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة
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كلية التمريض

النبذة:
اأن�شئت كلية التمري�ض عام 1998م حيث متنح درجة البكالوريو�ض يف تخ�ش�ض التمري�ض بواقع )136( �شاعة 
ال�شرطان  متري�ض  م�شاري  يف  املاج�شتري  ودرجة  درا�شية  �شنوات  اأربع  مدار  على  الطالب  يدر�شها  معتمدة 
ومتري�ض ال�شحة النف�شية والعقلية بواقع )33( �شاعة معتمدة يدر�شها الطالب على مدار �شنتني درا�شيتني. 
كلية  والدويل. وتتميز  املحلي  امل�شتويني  القانونيني على  للممر�شني  املا�شة  بناًء على احلاجة  الكلية  تاأ�ش�شت 
التمري�ض بخطتها الدرا�شية التي و�شعت بناًء على درا�شة علمية �شاملة حيث ت�شتخدم اأ�شلوب التفكري الإبداعي 

واأ�شلوب حل امل�شكالت وتقدمي الرعاية املبنّية على الرباهني والأدلة البحثية وتكنولوجيا املعلومات.

 أقسام الكلية وتخصصاتها:
• ق�شم متري�ض �شحة املجتمع وال�شحة النف�شية	
• ق�شم متري�ض �شحة البالغني 	
• ق�شم متري�ض �شحة الأم والطفل والأ�شرة.	

األهداف:
• تنمية املهارات املخت�شة التي تتطلبها املعايري املهنية ومدونة اأخالقيات املهنة للطلبة.	
• حتقيق الغايات واملتطلبات للطلبة واأرباب العمل من خالل توفري برامج التاأهيل والتعزيز الوظيفي ومبا 	

ي�شمن املرونة وحرية الختيار.
• تعزيز النهو�ض باملجالت املعرفية واملهارات التمري�شية.	
• ت�شجيع منو ال�شخ�شية والنمو املهني من خالل تعزيز املهارات التي ت�شهم يف ال�شتقالل الوظيفي.	
• تطوير املمار�شة املبنية على البحوث التطبيقية واملعتمدة على الأدلة والرباهني.	

املدربني ال�سريريني
كوثر �شل�ض
طارق �شهاب
منال حمد

اماين مو�شى
امل ناجي

وفاء القدري
مي�شون ربابعة

احالم علي
حليمة العزة

ها�شم امل�شاقبة
حمزة ابو �شمعة
�شاجدة حممد
�شمية طالل
ا�شراء عي�شى
�شمية هاين 

عبري ابو من�شور
الهام زيدان

عبداهلل اخلوالدة
خالد حوامدة

نداء ال�شطناوي
حممد �شياحني

عال الفقهاء
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االداريون
حممد الروا�شده

اأريج ملكاوي
لينا عيا�ض

فر�شه امل�شاقبه
مرمي احل�شبان

حممد الطحيمر

كلية التمريض

 م�سرفو املختربات
فاطمة حممد

مالك عي�شىحممد عودة

 الدكتورة حنان مدلل
عميد الكلية

 د.�شاهر احلمايدة
نائب العميد

د. منال الكلوب
م�شاعد العميد
د. منى عبد

رئي�ض ق�شم متري�ض �شحة البالغني

د. �شناء اأبو جلبان
ق�شم متري�ض �شحة الأم والطفل والأ�شرة

د. �شامي الروا�شده
 رئي�ض ق�شم متري�ض �شحة املجتمع وال�شفحة النف�شية

الدكتورة جميلة ابو ادحيل
ممثل ق�شم متري�ض �شحة الأم والطفل والأ�شرة

الدكتور علي العموري
ق�شم متري�ض �شحة البالغني

جمل�س الكلية

الدكتورة رول مدلل
ممثل ق�شم متري�ض �شحة املجتمع وال�شفحة النف�شية
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قسم تمريض صحة األم والطفل واألسرة 

د. حممد املطلق
اأ�شتاذ م�شاعد

د. لينا مريان
اأ�شتاذ م�شاعد

د. �شناء اأبو جلبان
رئي�ض الق�شم / اأ�شتاذ م�شاعد

د. منال الكلوب
ا�شتاذ م�شاعد

د. جميله اأبو ادحيل
اأ�شتاذ م�شارك

كلية التمريض

مراد �شواحلة
اأ�شتاذ م�شاعد

رانيا يو�شف
حما�شر متفرغ
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قسم تمريض صحة البالغين

د. علي العموري
اأ�شتاذ م�شارك

د. زينب الوح�ض
اأ�شتاذ م�شارك

د. جنمه العطّيات
اأ�شتاذ م�شاعد

كلية التمريض

د. منى عبد
رئي�ض الق�شم / اأ�شتاذ م�شاعد

د. عالء عا�شور
اأ�شتاذ م�شاعد

د. علي ال�شريفني
اأ�شتاذ م�شاعد

دميا جرادات
حما�شر متفرغ

وفاء عثمان
حما�شر متفرغ
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قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

د. �شامي الروا�شده
اأ�شتاذ م�شاعد /  رئي�ض الق�شم

اأ.د. جمد مرّيان
اأ�شتاذ / نائب رئي�ض اجلامعة

د. حنان املدلل
اأ�شتاذ م�شارك

د. �شليم الرجوب
اأ�شتاذ م�شاعد

د. �شكينة الزيود
اأ�شتاذ م�شارك

د.مي�شون العتوم
مدر�ض

د. �شاهر حمايده
اأ�شتاذ م�شارك

د. رول مدلل
اأ�شتاذ م�شاعد

كلية التمريض
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

ان�ض زياد حممد املومني

ا���ش��ام��ه ���ش��ل��م��ان ���ش��الم��ه اب����و غ��ل��ي��ون
ا����ش�������رف ي���ا����ش���ني م��ق��ب��ل امل�����ش��ي��ع��دي��ن
الفحماوي ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ك��ف��اح  الء 
زي��������اد ا������ش�����م�����اع�����ي�����ل  حم������م������د  الء 
اجم����د حم��م��د اب���راه���ي���م ال�����ش��ح��ادات
ان���������وار ح�������ش���ني اح����م����د احل���ي���ا����ش���ات
ت����������ال ق�����ا������ش�����م اح������م������د ال������رو�������ش������ان
مت�������ام م����و�����ش����ى ����ش���ب���ح���ي اح�������ش���ي���ان
ح��ن��ني ن��ا���ش��ر ال���دي���ن ن����دمي ي��و���ش��ف
دع������������اء �����ش����م����ري ج������م������ال ال����غ����وط����ي

رغ������د ا����ش���ع���د م�������ش���ط���ف���ى امل���ح���ام���ي���د
رغ����������د رائ������������د ح���������ش����ن ا�����ش����م����اع����ي����ل
روان اب��راه��ي��م ع��ب��د احل��ل��ي��م ح��ج��ازى
اجل�������راوي�������ن ح������م������اد  خ������ال������د  روان 
�������ش������ع������اد ان��������������ور ك�������ام�������ل ال�����ب�����ل�����وي
����ش���م���اح ت���وف���ي���ق ح�������ش���ني امل�������ش���ع���ودي
�����ش����ف����ا ع�����ل�����ي اح������م������د ال������زي������دان������ني
�����ش����ق����ر خ������ال������د حم�����م�����د ال������زغ������ول
ع�����������ال اح���������م���������د ع��������ل��������ي امل������وم������ن������ي
ق���ت���ي���ب���ه م���و����ش���ى ن���ا����ش���ر اخل�����وال�����ده

اح������وي������ت ع������ث������م������ان  �������ش������ال������ح  لرا 
ل��ي��ل��ي��ان حم���م���د م�����ش��ل��م ال�����ش��دي��ف��ات
م������ال������ك ج������م������ال م���������ش����ب����اح ج���م���ع���ه
حم����م����د خ�����ال�����د حم����م����د اخل������وال������دة
حم����م����د �����ش����الم����ة حم����م����د ال�����زب�����ون
حم����م����د ����ش���ل���ي���م���ان ح����م����د ال���ع���م���و����ض
م�����ن�����ي�����ه اح��������م��������د ن��������ه��������ار اجل������ب������ور
ه����ا�����ش����م حم����م����د ����ش���ل���ي���م امل�������ش���اع���ف���ه
وع�������د ����ش���ل���ي���م���ان اح����م����د ب����ن����ي ح��م��د
ي������و�������ش������ف راف��������������ت حم�������م�������ود ع���م���ر

ا����ش���ي���ل ق���ا����ش���م حم���م���د ال���دق���ام�������ش���ه
رن�����������دة حم�����م�����د �������ش������امل ح����راح���������ش����ة
ع����������ال زي����������������اد �������ش������ل������ي������م������ان خ����ل����ي����ل

ف��اط��م��ة ���ش��ل��ي��م��ان حم��م��د اب���و اري��ا���ض
مل�����ي�����������ض �������ش������ام������ر م����������������روان احل��������اج
م�������������روه ب�������������ش������ام م������و�������ش������ى م����ع����ايل

م����ي���������ض ح���������ش����ني حم�����م�����د امل����غ����رب����ي
ن���������اي���������ف حم��������م��������د ن���������اي���������ف ع��������رب
ي��ا���ش��م��ني ج���ه���اد اب���راه���ي���م ال��ك�����ش��اب��ره

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 
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خريجو الف�صل الأول 2017 /2018
تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

اح����م����د ن���ا����ش���ر ���ش��ل��ي��م��ان ال��ع��ل��ي��م��ات
خالد بن الن�شمي بن ال�شمر الفريجي
رام����������ي ول�����ي�����د م����ي����خ����ائ����ي����ل ����ش���ال���ح

������ش�����اره زك�����ري�����ا حم����م����ود ال���د����ش���وق���ي
ع��������������دي ج���������ه���������اد حم�������م�������د ط�����������راد

ل��ي��ل��ى ج���م���ال ���ش��ل��م��ان ع���ي���ال ���ش��ل��م��ان
حم����م����ود حم���م���د ع���ط���ي���ه ال���ق���رارع���ه
يحيى بن حممد بن �شالح القحطاين

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

ا�شيل احمد حممود العو�شاتا�شالم ناجح عبد الهادي ال�شقور

احمد �شامي عبد الرفوع

ا�شالم حممد م�شطفى العثامنةاحمد �شالح توفيق �شبوبه

الء �شربى عارف البدوا�شماء زياد عثمان القرعه
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

ايلياء عالء الدين يو�شف يدك

دينا عبد الهادى حممد اخلطيب

ر�شا ح�شام حممد الناطور

زيزن هاين حممد حممود

جربيل �شمري مو�شى ابو �شرخ

رانيا اجمد حممد الترت

روند ح�شني �شامل اخلطاطبه

�شل�شبيل حممود احمد اخلراب�شه

تقوى هيثم حممد ابو حمفوظ

دينا حممد احمد القرع

ر�شا نايل ح�شن العليان

�شاجده وجيه انور ال�شدايده

خالد حممود علي ا�شمري

ربى حممد حممود احلاج �شالمي

زكريا احمد حممد ايوب

�شمر جميل حممد القا�شي
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

�شوار حممد عليان امل�شاقبة

عنود عنان منر الع�شي

ملى ف�شل عبد الهادى م�شلح

حممد حممود احمد جاداهلل

�شهيب عبد اهلل مو�شى اخلوالدة

لنا ا�شماعيل حممد الخر�ض

حممد عبد ربه حمدان حمدان

مرام حممد خلف ال�شرعة

�شبا جمال يو�شف حرب

غرام ا�شعد مبارك الرويلي

حممد عبد اهلل حممد ا�شريوه

حممود طاهر حممد الربيكات

عمار عبداملهدي عودة القالب

ملا �شامر احمد القوا�شمة

حممد لطفي حممد عو�ض

منت�شر علي حممد امل�شري
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

مي اكرم فايز عالء الدين

نور �شميح حممد تي�شري خليل

هديل خالد مو�شى القرعان

وجد احمد علي املحا�شنه

نادين احمد ابراهيم هوجي

هبه عماد رفيق الزويد

هيا ن�شال فتحي ح�شن

يزن اح�شان حممد عبد الكرمي

مي�ض عاطف ح�شن ابو عرقوب

نورالدين حممود يو�شف عبهرى

هديل عبداهلل �شعيد �شاوي�ض

وعد �شامل �شالح �شويدان

نزار عيد احمود عليمات

هبه م�شطفى خمي�ض الغرابلي

واجد حمد خلف احلماد

ي�شرا عبد الرحمن ابراهيم ابو هويدى
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
تخ�ص�ض علم التمري�ض

كلية التمريض

اب����رار ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د فرحانه
اب�����������������راه�����������������ي�����������������م اغ�������������ب�������������اري�������������ة
اح�����م�����د ح���������ش����ني حم����م����د ال�������ش���رع���ه
دي����ه اب�������و  ع����ط����ا اهلل  ف�������ش���ل  اح�����م�����د 
اح�����م�����د حم����م����د اح�����م�����د اجل�����ع�����ارمي
اح�����م�����د حم����م����د اح�����م�����د امل���ح���ام���ي���د
اري��������ج ف�������رح ع����ب����د ال������ه������ادى ح�����ش��ني
ا��������ش�������الم اح������م������د ب���������ش����ري ال���������ش����ل����ول
ا�����ش����الم خ���ال���د ���ش��ل��ي��م��ان ط�����ش��اط�����ش��ة
ا���������ش��������الم ن����ب����ي����ل ه������������زاع ال����ع����م����رى
ا�����ش����ي����ل ج����م����ال حم����م����د اب�������و ����ش���م���ره
ا������ش�����ي�����ل ع�������م�������اد ع�����ي�����د احل�������������وراين
ا�����ش����ي����ل ع���ي�������ش���ى ع����ي����د ال���ن���ع���ي���م���ات
ا�����ش����ي����ل حم�����م�����ود ع����ل����ي ال����ربغ����وث����ي
ا�����ش����ي����ل ن�����اي�����ل اب������راه������ي������م امل����ج����ايل
م�شرف اب���و  خمي�ض  م��ع��روف  ال��ع��ن��ود 
ام�������ان�������دا م�����دح�����ت ي����و�����ش����ف ح�����ش��ن
الكيالين الرحمن  عبد  من�شور  ام��ل 
ان������������������وار ان���������������ور خ�����ل�����ي�����ل ن�����������ش�����وان
امي����ان ب���اهلل ع��ل��ي اب��راه��ي��م اب���و رك��ب
ال����ع����ج����وري اح�����م�����د  داوود  امي���������ان 
امي���������ان ����ش���ل���ي���م���ان حم����م����د ����ش���م���وط
امي���������ان ع���������ادل غ������ن������دور ال���ب�������ش���ي�������ض
امي�������������ان حم�����م�����د ف����������الح ال�����زع�����ب�����ي
امي������ان ن���ا����ش���ر ع���ب���د ال���رح���ي���م ال�����ش��ن
اي��ن��ا���ض ي��و���ش��ف ع��ب��د ال��ف��ت��اح الخ��ر���ض
اي������������ه خ��������ال��������د خ�����ل�����ي�����ل اخل����ط����ي����ب
اي���������������ه ف��������ه��������د ع������ي�������������ش������ى ������ش�����ال�����ح
اي�������ه�������م م�������اج�������د ح�����������ش�����ن�����ي ج���������ازي
اآي����������ه ج��������الل حم����م����د ال���ق���ط���ي�������ش���ات
ب�����ا������ش�����ل ف������������واز �������ش������ايف ال���������ش����رع����ه
ب���������ت���������ول ا���������ش��������ام��������ه ط����������ه ع�����ل�����ي�����ان
ب����������ت����������ول ع����������م����������اد اك��������������������رم ح����م����د

ب������ث������ي������ن������ه م������ه������ن������د زه��������������ري ع����ن����رب
ب�����������������راءه حم�������م�������ود ج���������رب ه�����ي�����الن
ب���������ش����رى اح�����م�����د ����ش���ع���ي���د رم���������ش����ان
ب���ل���ق���ي�������ض حم������م������ود ع�����ل�����ي ال������زي������ود
ب��ه��اء ط���الل حم��م��د ر���ش��ي��د م�شطفى
ب������ي������ان حم�����م�����د ������ش�����ام�����ي امل���������ش����رى
ت���������ش����ن����ي����م خ�����������ش�����ر حم������م������د ����ش���ع���د
ت�����ش��ن��ي��م حم�������ش���ن ���ش��ع��ي��د ال����دج����اين
ت�������ش���ن���ي���م حم����م����د ف������ار�������ض ي���و����ش���ف
ت����ق����وى ����ش���ل���ي���م���ان حم����م����د ال����راع����ي
ت�����ه�����اين اح�����م�����د ق����ا�����ش����م ال���ن���ج���ر����ض
ج��������اب��������ر ح��������ي��������در ج��������اب��������ر ع�����م�����ريه
ال�����ش��ب��ي��ح ج���م���ان���ه ���ش��ي��ف اهلل ع������واد 
الزرق ج�����م�����ي�����ل  زه�����������ري  ج�����م�����ي�����ل 
حمزه حممد جميل يعقوب اجلعربى
ح����ن����ني ان����ي���������ض �����ش����ع����ود ع������رع������راوي
ا�شماعيل احل����اج  ن��اج��ي  ع��م��اد  ح��ن��ني 
خديجة عبدالكرمي حميدان اخلزاعلة
����ش���م���ره اهلل  ع����ب����د  ج����ع����ف����ر  خ�����ل�����ود 
دع�������������اء ت����ي���������ش����ري حم������م������د ح�������ش���ني
دع��������اء ع����م����ر حم����م����د ع����ب����د ال����ه����ادى
دع������������اء حم������م������ود ع����ق����ي����ل زري������ق������ات
دع��������������اء م�������ن�������ذر اح�������م�������د امل�����وم�����ن�����ي
دلم�������������ه حم�����م�����د راج�������������ح ار������ش�����ي�����د
دي���������ال م����و�����ش����ى جن����ي����ب ال���ه���ي���اج���ن���ه
را�������ش������د ي����و�����ش����ف حم����م����د امل����ل����ك����اوي
راك������������ان اح�����م�����د ط����ل����ب ال�����ع�����زازم�����ه
رب���ى حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ط��وي��ل
ال�����روا������ش�����ده حم�����م�����ود  ع����ل����ي  رزان 
ال���������ش����وم����ل����ي ع������ل������ي  ع������م������ر  رزان 
رغ����������د ��������ش�������الح اح�������م�������د اخل����ط����ي����ب
رن��������ا اح�����م�����د ع����ب����د ال�����غ�����ف�����ار م��ع��م��ر
رن�����������ي�����������م خ�����������ال�����������د ع���������ل���������ي ع�����م�����ر

ره������ف ا����ش���م���اع���ي���ل حم����م����ود ����ش���ع���اده
ره�����������ف خ������ل������ف ف��������رح��������ان ال����ن���������ش����ر
ره��������ف ع�������ش���م���ت م�����ن�����ذر ال���ن���ع���م���ان
ال������ع������رب������ي ع�������ل�������ي  اح��������م��������د  روان 
اجل����م����اع����ني رج����������ا  ح�����م�����د  روزان 
ري���������������ان حم������م������د راج���������������ح امل������رع������ي
الهيجاء ابو  تركي  امني  ريناد حممد 
�شاجده عبد اجلبار عبد القادر ن�شوان
�����������ش����������اره ج������م������ع������ه ع�������ل�������ي امل����������دين
��������ش�������اره حم�����م�����د ح����ل����م����ي اب���������و ب���ك���ر
�����ش����اره ن��ب��ي��ل ع���ب���د ال���ع���ف���و اجل�����ولين
����ش���ج���ى حم����م����د �����ش����ال����ح امل����ح����ارم����ه
�����������������ش����������������خ����������������اء م���������������������������������ش����������������اروه
�����ش����ل���������ش����ب����ي����ل خ�������ال�������د ع�����ل�����ي خ���ل���ي���ل
����ش���م���اح ع���ل���ي ع���ب���د ال����ك����رمي اب���ورك���ب
����ش���م���ر م�������ش���ط���ف���ى حم���م���د اب������و زي���د
�����ش����م����ريه خ����ال����د م���ن�������ش���ور دروي���������ض
����ش���وزان ي��و���ش��ف ع��ب��د احل��م��ي��د ح��ام��د
����ش���ي���ف حم����م����ود ����ش���ل���ي���م���ان امل���راح���ل���ه
�����ش����ادي����ه ����ش���ال���ح اح����م����د ال�����ش��خ��ان��ب��ه
�������������������ش������������������الح اب����������������������������و ح���������������ش�������ني
�����ش����ه����ي����ب ع�����م�����ر ام���������ني �����ش����ط����ن����اوى
ع�������ب�������اده خ������ال������د اح������م������د ح����رف����و�����ض
ع����ب����د ال�����������ش�����الم ف����ه����د ������ش�����امل ���ش��ع��د
ع��ب��دال��رح��م��ن م�����ش��ط��ف��ى ذي����ب ال��ب��از
ع���ث���م���ان حم����م����ود اح����م����د ال���ق���رع���ان
ع������ل������ي خ��������ال��������د ع������ل������ي ال����ن����ع����ان����ع����ه
ع������م������ار و���������ش��������ام حم������م������ود م�������ش���ل���ح
ع����م����ر ب���������ش����ام ي����ون���������ض ب����ن����ي ي���ا����ش���ني
ع������ن������ان ك������ف������اح خ����ل����ي����ل ال�������ش���ل���ع���وط
ع������وين ا�����ش����ام����ه ع���ط���ا ع���ب���د ال����ق����ادر
ف�������ادي اح����م����د ����ش���ل���ي���م���ان اخل�����وال�����دة
ف��������داء امي�������ن اب�����راه�����ي�����م ال����ع����ج����اوى
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كلية التمريض

مل���������ى خ�����������ش�����ر ������ش�����ل�����ي�����م ال�����������ش�����ري�����ف
م������اج������د ف���������الح ه���������الل امل���������ش����اع����ي����د
جم��������د حم������م������د ح�����������ش�����ني ������ش�����ح�����اده
حم����م����د ح����م����زة حم����م����د احل����م����اي����دة
حم����م����د ر�������ش������وان ت����وف����ي����ق ال�����زي�����ود
حم�����م�����د ف������ك������ري اح������م������د ع���ب���ا����ش���ي
حم����م����د ن����ا�����ش����ر ������ش�����امل اخل������وال������دة
حم���م���ود حم��م��د حم���م���ود ال���روا����ش���دة
الرمياوى حممد  ه�شام  الدين  حمي 
م�����رام ف����الح ع��ب��د ال���ف���ت���اح ال��دلب��ي��ح
م���������رام ف�����������وؤاد اح�����م�����د اب�������و ح����م����دان
م��������������رام ن��������������زار ع������ل������ي ال������ب������ك������ريات
م�������������رام وائ�������������ل �����ش����ع����ي����د امل�����������ش�����ري
م�����روة اح���م���د م�����ش��ط��ف��ى اخل��ط��اط��ب��ة
م�������������روه حم������م������د ع������ب������د ح�����وا������ش�����ني
م����ري����ان����ا م����اه����ر اط���ع���ي���م���ة اخل���ل���ي���ل
م�����ش��ط��ف��ى حم���م���د م��ف��ل��ح ال��ت��م��ي��م��ي

م����ع����ايل �����ش����ام����ي ج���م���ي���ل امل�������ش���اع���ف���ه
م�����الك ج���م���ال ا����ش���م���اع���ي���ل اب���راه���ي���م
م������ل������ك ع������ل������ي زك���������ري���������ا ع�����ب�����ي�����دات
م�������������ي حم���������م���������د ع���������ط���������ا ن������ا�������ش������ر
م��ي�����ض ����ش���الم���ه اح���م���د ال���ق���ري���ن���اوى
م����ي���������ش����اء �����ش����ل����ي����م حم������م������ود ع����و�����ض
م��ي�����ش��اء وائ�����ل حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن
م���ي���ل���ي���ا م�����اه�����ر اط����ع����ي����م����ة اخل���ل���ي���ل
ن���������ادره ب�������ش���ام اب����راه����ي����م ال�����ق�����اروط
ن������������������داء ع������������������واد ف����������������������وؤاد ح���������ش����ن
ن�������������دى ج��������م��������ال حم�������م�������د ������ش�����ال�����ح
ن�����ش��وى ع��ب��د احل��م��ي��د حم��م��د ���ش��الح
ن�����ورال�����دي�����ن ج����ه����اد اح����م����د ح���ج���ازي
ه���ب���ه ح�����ش��ني ع���ب���د ال���ف���ت���اح ال��ع��ا���ش��ي
ه������ب������ه ع��������������ادل حم������م������د اب������راه������ي������م
ه����ب����ه ع����ب����د ال���������ش����الم ف����اي����ز ي���و����ش���ف
ه��������دي��������ل ب�������������ش������ام ف��������ري��������د �������ش������راب
ه�������������ال حم���������������������ارب حم���������م���������د ب���������در

ه�����ن�����ادي رائ��������د ع���ب���د ال���غ���ن���ي ق��ا���ش��م
امل��غ��رب��ي احل�شني ب��ا���ش��م ح�����ش��ني  ه��ي��ا 
ه�����ي�����ف�����اء اح������م������د ح���������رب اب����و�����ش����ن����ار
وج�������دان حم���م���ود حم���م���د ال��رح��ي��م��ي
وع��������د ����ش���رح���ب���ي���ل ن���������ش����ر امل���������ش����ري
وع����������د ع����ي���������ش����ى احم������م������د �����ش����الم����ه
م��������ب��������ارك حم��������م��������د  ع��������ي��������د  ولء 
حمدان حممود  رائد"  "حممد  وليد 
ي�����������������ارا ب�������������ش������ري اح���������م���������د ع�����م�����رية
ي����������ارا ����ش���ل���ي���م���ان حم����م����د ال���ع���ي�������ش���ى
وادي ع������ب������داهلل  ج�����ه�����اد  ي����ا�����ش����م����ني 
اب����و حفيظه ي��ا���ش��م��ني رائ�����د ر����ش���دى 
ي��ا���ش��م��ني ع��ب��د امل��ن��ع��م م��ف��ل��ح ال��ق��م��از
الخر�ض الفتاح  عبد  مو�شى  يا�شمني 
يحيى بن حممد بن �شالح القحطاين
ي����زن ع��ب��د اهلل ج��م��ي��ل ال�����ش��ي��خ اح��م��د
ي����������������زن ن��������������������ادر ن�������ظ�������م�������ي خ����ل����ي����ل



241

خريجو الماجستيركلية التمريض

تخ�ص�ض التمري�ض
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اح����م����د حم����م����ود ع����ب����دال����واح����د ي��و���ش��ف
ت������غ������ري������د ال������ع������ب������د رب�������ي�������ع ب����ام����و�����ش����ى
ت���غ���ري���د ي���و����ش���ف ع���ب���داحل���م���ي���د ال���ب���ع���ول
ح�������������ش������ام ع����ي���������ش����ى حم������م������د م�����ه�����او������ض
وردة اب����������و  م�����و������ش�����ى  �����ش����م����ي����ح  ران�������ي�������ا 

�����������ش����������وزان ج�����م�����ي�����ل داه������������������ود غ�����ري�����ب
�������ش������ف������اء حم������م������د اح�������م�������د ال������ف������ره������ود
ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز ث������ائ������ر ع������زي������ز خ�������ش���ر
ع���ب���ي���ده ع����ب����دال����رزاق اح���م���د ال����ربي����زات
ع�����م�����ر ع������������ودة ار�������ش������ي������د ال���������ش����دي����ف����ات

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

حم�����م�����ود خ�����ال�����د حم�����م�����ود احل���م���ار����ش���هخ������ال������د ع�����ل�����ي ع�����ب�����دال�����ك�����رمي ال���ف���ق���ي���ة
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كلية
التربية البدنية 
وعلوم الرياضة
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اال�ستاذ الدكتور زياد طحاينه
عميد الكلية

د. حممود حتامله
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة

اأ.د. عبد البا�سط  ال�سرمان
نائب العميد 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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النبذة:
 مت�سياً مع تطورات الع�سر وا�ستجابة حلاجات املجتمع جاء قرار جمل�س اأمناء اجلامعة  يف  1998/11/10 
باإن�ساء الكلية لتبداأ يف ا�ستقبال طلبتها مع مطلع العام اجلامعي 2000/1999، ومت البدء يف اإعداد البنية 
التحتية للكلية من حيث جتهيز املن�ساآت واالأجهزة واالأدوات، وكذلك اإعداد اخلطط الدرا�سية والهياكل 
التنظيمية واالحتياجات الب�سرية من اأع�ساء الهيئة التدري�سية وم�ساعديهم واأع�ساء اجلهازين االإداري 

والفني، وكذلك املوفدين لرفد الكلية بالكفاءات العلمية املتخ�س�سة.

أهداف الكلية: 
ت�سعى الكلية اىل امل�ساهمة يف تطوير احلركة الريا�سية عرب اعداد نوعي متميز للكوادر الب�سرية العاملة 
الدرا�سات والبحوث... التدريب،   ، االدارة  التاأهيل،  الريا�سية )التدري�س،  يف خمتلف قطاعات احلركة 
الخ( وكذلك خدمة املجتمع املحلي واالقليمي عرب االن�سطة والربامج املقدمة على ال�سعيدين البحثي 

والالمنهجي.
جمل�س الكلية

اأ.د زياد الطحاينة
عميد الكلية

اأ.د عبد البا�سط ال�سرمان
نائب العميد

 اأ.د اأمان  خ�ساونة
رئي�س  ق�شم الإدارة والتدريب الريا�شي

د. معني احمد عودات
رئي�س  ق�شم التاأهيل الريا�شي

د. موؤيد عبد الو�ساح
ممثل ق�شم التاأهيل الريا�شي

 حممود علي احلليقد
ممثل ق�شم الإدارة والتدريب الريا�شي

د . حممود عايد حتاملة
م�شاعد العميد / اأمني �شر املجل�س

ال�سيد نا�سر املجايل
الأمني العام، اللجنة الأوملبية الأردنية، ممثل املجتمع املحلي

د. عاطف الرويدان
GM مدينة احل�شني لل�شباب ، ممثل املجتمع املحلي

الفنيني وم�سريف املختربات

االداريون
زهري �سوحـــان

رحاب اخو ار�سيدة
رانيا حتاملة

�ساهر الوحيدي
  رواء عوي�س
  رمي �ستات

فالح ابوعيد
جميله احلراح�سه

زيد الزواهرة

غ�سون الوزين
�سليمان الغدران
اأحمد العمو�س

عماد �سرداح
فهمي من�سور
وليد حّمــــاد
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د. معني عودات
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

اأ.د عمر هنداوي
اأ�ستاذ

قسم التأهيل الرياضي

د. ماهر الكيالين
اأ�ستاذ م�سارك

د. علي النواي�سة
اأ�ستاذ م�سارك

د. موؤيد وح�ســـــــة
اأ�ستاذ م�سارك

د. عاكف طيفور
اأ�ستاذ م�ساعد

د. معاذ بطاينه
اأ�ستاذ م�ساعد

م. عبد املنعم طبنجة
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

ثائر املنا�سري
موفد

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص التاأهيل الريا�صي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

احـــــــــــمـــــــــــد عـــــــــمـــــــــر ذيــــــــــــــــــــــاب عـــــلـــــي
ـــنـــتـــري احــــــمــــــد عـــــمـــــر حمـــــمـــــد الـــ�ـــس
احـــمـــد هـــــاين عـــبـــد الــــكــــرمي الــنــجــار

ا�ــــســــامــــه �ــــســــالــــح فـــــائـــــق ابـــــــو الـــــرب
ا�ـــســـامـــه حمــــمــــود ابــــراهــــيــــم االعـــمـــر
حــــ�ــــســــني حمــــمــــد حــــ�ــــســــني الـــــزغـــــول
ــــــو نـــدى �ـــســـابـــريـــن فــــايــــز �ـــســـعـــيـــد اب

عبدالرحمن حيدر رم�سان ابو خ�سر
عبدالرحمن حممد �سالح ابو العينني
مــــــــنــــــــال خــــــــالــــــــد نــــــــايــــــــف خـــلـــيـــفـــه

العمو�س ابــراهــيــم  خــلــدون  اخــال�ــس 
اميـــــــان �ـــســـالمـــه احــــمــــد ابــــــو �ــســبــيــح
�ساهني ن�سر  من�سور  حممد  با�سمه 
بــــــــرزخ حمـــمـــد �ـــســـلـــيـــمـــان املـــ�ـــســـاقـــبـــه
ـــــد عــــلــــي بــــنــــي عـــبـــده حــــابــــ�ــــس خـــــال
ـــــحـــــارمـــــه ـــــف امل ـــــامـــــي خـــــل ـــــس دميــــــــــا �

رنـــــــــاد قـــ�ـــســـيـــم حمــــمــــد الـــدقـــامـــ�ـــســـه
زيـــــــــــــــن حمــــــــمــــــــد خــــــلــــــيــــــل بــــــاكــــــري
نـــا�ـــســـر اهلل  عــــبــــد  نـــــــدمي  �ـــســـيـــلـــفـــيـــا 
عـــبـــدالـــعـــزيـــز عـــلـــي �ـــســـالـــح الــ�ــســبــعــة
ــــــل عـــــــطـــــــااهلل اجلـــــخ عـــــبـــــيـــــده طــــــاي

حمــــمــــد يــــا�ــــســــر ابـــــراهـــــيـــــم الـــــزامـــــل
حمــــــمــــــد يـــــحـــــيـــــى حمــــــمــــــد نــــا�ــــســــر
مـــــهـــــا ا�ـــــســـــمـــــاعـــــيـــــل عـــــلـــــي االمــــــــري
هــــالــــه عـــثـــمـــان منـــــر احلــــــــاج �ــســالــح
هــــــ�ــــــســــــام جـــــمـــــيـــــل عــــــبــــــد املـــــ�ـــــســـــري
ــــى يــــــــــــزن ريـــــــــا�ـــــــــس حمــــــمــــــد مــــو�ــــس

ـــــامـــــي حمـــــمـــــد حــــ�ــــســــان �ـــســـهـــري حمــــمــــد �ــــســــالمــــه الــــقــــرعــــاناحـــــــمـــــــد �ـــــس
حمــــمــــد ثـــــائـــــر اديـــــــــب الـــــــرببـــــــراوى

معت�سم باهلل احمد عبد الرحمن امل�سري

احمد عدنان احمد اللداوي
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

ـــــــي نـــــا�ـــــســـــر احـــــــــمـــــــــد جـــــــــهـــــــــاد عـــــــل
ـــــرايف احــــمــــد عــــبــــدااللــــه ابــــراهــــيــــم امل
ا�ـــســـامـــه حمــمــد حــ�ــســني عــبــد الـــقـــادر
اميــــــــان احــــمــــد عـــــطـــــااهلل الـــعـــمـــو�ـــس
اميـــــــان �ـــســـالمـــه احــــمــــد ابــــــو �ــســبــيــح
بـــــ�ـــــســـــار عـــــ�ـــــســـــام مــــفــــيــــد الــــقــــا�ــــســــي
ـــــد عــــلــــي بــــنــــي عـــبـــده حــــابــــ�ــــس خـــــال
ـــعـــافـــني دانــــــيــــــا زيــــــــــاد مـــ�ـــســـلـــم الـــ�ـــس

احلــــ�ــــســــبــــان خـــــلـــــف  يـــــونـــــ�ـــــس  روان 
زيـــــــــــــاد بــــــ�ــــــســــــام يــــــا�ــــــســــــني الــــفــــقــــيــــه
زيـــــــــــــــن حمــــــــمــــــــد خــــــلــــــيــــــل بــــــاكــــــري
�ــــــــســــــــروق ربـــــــــــــاح حمـــــــمـــــــود �ـــســـلـــ�ـــس
طـــــاهـــــر حمـــــمـــــود عــــبــــد عــــبــــد احلــــق
عـــبـــدالـــعـــزيـــز عـــلـــي �ـــســـالـــح الــ�ــســبــعــة
قــــــ�ــــــســــــي بـــــــــــــالل حمـــــــمـــــــد حمــــمــــد

حمــمــد عـــدنـــان ابـــراهـــيـــم بــنــي �سعيد
ـــم الـــ�ـــســـواحلـــه حمـــمـــد مـــــوؤيـــــد قـــا�ـــس
الـــغـــويـــري عـــبـــد اهلل  مــــــالك حـــ�ـــســـن 
مــــــــي مــــــــامــــــــون حمـــــمـــــد جــــــــــاد اهلل
نـــــــــــــور عـــــــلـــــــي حمـــــــمـــــــد احلــــ�ــــســــنــــي
يــا�ــســمــني ابـــراهـــيـــم حمــمــد الــ�ــســويــات
ـــســـني حمــــمــــود مـــطـــلـــق الــــهــــروط ـــا� ي
ــــى يــــــــــــزن ريـــــــــا�ـــــــــس حمــــــمــــــد مــــو�ــــس

حممد �سيف الدين عبد احلميد التميمياحمد عبد النا�سر يو�سف الهندي عبد الفتاح ن�سر كامل عبد اهلل ال�سايب
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قسم االدارة والتدريب الرياضي

د. حممود حتامله
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. زياد طحاينة
اأ�ستاذ

د. حممود احلليق 
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. عبد البا�سط ال�سرمان
اأ�ستاذ

اأ.د. ابراهيم �سالمة
اأ�ستاذ

د. ح�سن اخلالدي
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ.د. امان خ�ساونة
ا�ستاذ / رئي�س الق�سم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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قسم االدارة والتدريب الرياضي

م. اأمل احلمد
حما�سر متفرغ براتب ا�ستاذ م�ساعد

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

م. عمر الكيالين
مدر�س

د. اإبراهيم حراف�سه
مدر�س

م. اأ�سماء اأبو عري�سة
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

م. هيا القطامي
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

م. خليل القوا�سمة
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص الدارة والتدريب الريا�صي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

ابــــــراهــــــيــــــم فــــــــــــــوؤاد حمـــــمـــــد �ــــســــامل
ا�ــــــســــــرف هــــــــاين عــــلــــي الــــ�ــــســــاويــــ�ــــس
ــــــد طـــبـــنـــجـــه انــــــــــــــــــوار حمــــــمــــــد عــــــب
انــــــــــــــــــوار نـــــظـــــمـــــي حمــــــمــــــد عـــــــــوده
اويــــــ�ــــــس عـــقـــيـــل حمــــمــــد الــــــدويــــــري
ايــــــــــاد حمـــــمـــــود طــــــــالل الـــ�ـــســـاحلـــي
عــلــي ابـــــــو  عــــبــــد اهلل  بـــــهـــــاء حمــــمــــد 
تـــــغـــــريـــــد مـــــنـــــري حمـــــمـــــد الـــبـــ�ـــســـري
ــــــــد حمــــــــمــــــــود جــــرب حـــــــ�ـــــــســـــــام عــــــــاب
خـــــالـــــد جـــــمـــــال حمــــمــــد الـــــــردايـــــــده
ال�سرابطه م�سطفى  �سبحي  خــلــود 
رامـــــــــــي عـــــــبـــــــداهلل حمـــــمـــــد اجلـــــبـــــور
ـــــــــــــــــــــى طــــــــــــــــه حمـــــــــــمـــــــــــد حـــــــــــرب رب
ـــــمـــــري حمــــــمــــــد حـــ�ـــســـني رجــــــــــــــاء �ـــــس

خــنــ�ــســه ابــــــــو  ــــف  خــــل حمــــمــــد  روان 
جــقــيــم ابــــــو  �ـــســـالمـــه  فـــيـــ�ـــســـل  روؤى 
زيـــد �ــســيــف الــديــن مــنــ�ــســور الــهــبــارنــه
�ــــســــالم ا�ـــســـمـــاعـــيـــل ار�ـــســـيـــد املـــــــرزوق
�ــســلــيــمــان حمـــمـــد كـــايـــد عــبــدالــغــنــي
ــــم فــــــار�ــــــس الــــــعــــــودات ــــس ــــهــــام قــــا� ــــس �
�ــــســــهــــيــــب حمـــــمـــــد نـــــــــــادي الــــنــــهــــود
طـــــــــــارق عــــــو�ــــــس جــــ�ــــســــيــــم احلـــــمـــــاد
طــــــريــــــف مــــــالــــــك طــــــريــــــف الــــــعــــــزام
عبدالرحمن عبدالكرمي خليل الزعبي
عـــــــــــالء حـــــ�ـــــســـــنـــــي حمــــــمــــــد الــــعــــبــــد
حممد" "احلاج  �سالح  اهلل  رزق  عمر 
ــــواف ــــام �ـــــســـــربي الــــ�ــــس عــــمــــر عــــ�ــــس

ــــــــاده مــــــو�ــــــســــــى عــــــبــــــد الـــــــزيـــــــود قــــــــت
حمـــــمـــــد حــــ�ــــســــن حمــــــمــــــود حـــــمـــــاده
حمــمــد خـــري عــلــي حمــمــد الــ�ــســمــادي
حمــــمــــد عـــــدنـــــان احــــمــــد اخلـــــوالـــــده
حمــــمــــد عـــقـــلـــة مـــفـــلـــح احلـــراحـــ�ـــســـه
حمــــمــــد مـــ�ـــســـطـــفـــى حمـــــمـــــود عــقــل
مــــــراد نـــافـــذ �ـــســـالـــح زيـــــد الــكــيــالين
مــــــــعــــــــاذ حمــــــمــــــد عــــــلــــــي الـــــدقـــــ�ـــــس
نــــــا�ــــــســــــر ايــــــــهــــــــاب وهـــــــيـــــــب املــــنــــري
ــــــر نــــــــائــــــــل غـــــــــــــــازي مـــطـــهـــر ــــــا�ــــــس ن
هـــــــــيـــــــــا ثـــــــــــائـــــــــــر حمـــــــــمـــــــــد خـــــلـــــيـــــل
ـــــامل ابــــــــو زايــــــد هــــيــــثــــم ا�ـــــســـــامـــــه �ـــــس
ولــــــيــــــد طـــــــــــارق �ـــــســـــالـــــح ابـــــــــو الــــعــــز
يــو�ــســف �ــســعــدات يــو�ــســف عــبــد احلليم

حممود هاين ر�سدى ابو حفيظه
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ابـــراهـــيـــم يـــو�ـــســـف جــــرب ابـــوهـــويـــدي
احــــمــــد عـــبـــد الـــ�ـــســـمـــد عـــلـــي حــ�ــســني
ــــفــــيــــق عــــا�ــــســــي ا�ـــــســـــيـــــل خـــــــالـــــــد �ــــس
الـــــــقـــــــالب حـــــــمـــــــد  حـــــــــمـــــــــود  االء 
ــــراهــــيــــم حمـــمـــد ابــــــو ريـــ�ـــس انــــ�ــــس اب
رحــال ا�سماعيل  الرحيم  عبد  ب�سرى 
بـــــــيـــــــان �ــــســــعــــيــــد حمـــــمـــــد اال�ـــــســـــعـــــد
بــــــيــــــداء فــــــــــــوؤاد احـــــمـــــد الـــــرعـــــاين
حـــــ�ـــــســـــني زيــــــــــــــاد دعــــــــا�ــــــــس دعــــــا�ــــــس
حــــــمــــــزه عـــــــدنـــــــان يـــــو�ـــــســـــف خـــــالف
ـــــــــــــــه عــــــلــــــي �ــــــــســــــــامل الــــعــــيــــ�ــــســــى دان

ديـــــــنـــــــا عــــــــــالء ابـــــــراهـــــــيـــــــم الـــــعـــــزي
رايــــــــــه كـــــامـــــل ا�ــــســــمــــاعــــيــــل قــ�ــســحــه
رنــــا عــلــي عــبــد الــرحــمــن الــ�ــســديــفــات
ريــــــان حمـــمـــد عـــبـــد الـــرحـــيـــم حــ�ــســني
ال�سمايل الدين حممود حممد  �سيف 
�ــــســــروق زكــــريــــا خــ�ــســر ابـــــو الـــرو�ـــس
عـــبـــداهلل حمــمــد �ــســلــيــمــان الــدالبــيــح
الزيادنه مو�سى  اهلل  عبد  عبداملجيد 
ــلــيــمــان الـــدالبـــيـــح عـــبـــيـــده �ــســبــيــح �ــس
عــــــلــــــي حمــــــمــــــد عــــــلــــــي ا�ــــســــتــــيــــتــــيــــه
قـــ�ـــســـي ريــــا�ــــس مـــ�ـــســـافـــق الــلــوانــ�ــســه

قــ�ــســي نـــ�ـــســـال �ـــســـالـــح عـــبـــد الــــــرازق
حمــــــمــــــد احـــــــمـــــــد فـــــ�ـــــســـــل الــــــزبــــــط
حمـــــــمـــــــد بـــــــــــــالل حمـــــــمـــــــد طــــبــــ�ــــس
حمــــمــــد مـــــوفـــــق حمــــمــــد احلـــــــــوراين
حمــــــمــــــود كــــــمــــــال حمــــــمــــــود غـــنـــمـــه
مــــــعــــــاذ يـــــو�ـــــســـــف حمــــــمــــــود عـــيـــ�ـــســـى
مــعــتــ�ــســم احــــمــــد مــ�ــســلــم اخلــــوالــــده
الطراونه الرحيم  عبد  حممد  مهند 
ـــعـــيـــد الـــ�ـــســـعـــيـــد ـــى �ـــس نــــــــــريوز عـــيـــ�ـــس
يــــزيــــد جـــمـــيـــل عـــــطـــــااهلل الــــولــــيــــدات
ــــف �ـــســـالح ــــس ــــو� ــــى ي ــــس ــــف مــــو� ــــس ــــو� ي
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احــمــد ابــراهــيــم حمــمــد ابـــو هــويــدى
ـــــــامي الـــــــدويـــــــخ احـــــــمـــــــد فـــــــايـــــــز �ـــــــس
احـــــــمـــــــد حمـــــمـــــد احـــــــمـــــــد الـــــ�ـــــســـــرع
احــــمــــد حمــــمــــد حمــــمــــود الــــرفــــاعــــي
احــــــمــــــد يـــــو�ـــــســـــف حمـــــمـــــد الـــعـــبـــكـــل
ـــــو حلــيــه ا�ـــســـحـــق ابــــراهــــيــــم احـــمـــد اب
ــــالم جــــمــــال �ـــســـلـــيـــمـــان ابــــــو غــيــث ــــس ا�

افنان حممد �سعيد ذياب عبد الهادي
ـــيـــمـــان جـــمـــال ـــل ـــس ايــــــهــــــاب مــــر�ــــســــد �
ايـــــــهـــــــاب مــــ�ــــســــلــــح �ــــــســــــامل اجلـــــبـــــور
بــــتــــول فـــــرحـــــان احــــمــــد اخلـــطـــاطـــبـــه
بــــــهــــــاء غـــــ�ـــــســـــان �ـــــســـــوقـــــي الــــقــــزعــــه
جـــــمـــــال خـــــالـــــد جـــــمـــــال الـــ�ـــســـرايـــعـــه
حــ�ــســن حتــ�ــســني حـــمـــدان الــ�ــســديــفــات

حـــنـــني عـــمـــر حمـــمـــد يـــو�ـــســـف غــيــث
مـــــقـــــداد امــــــــــــان  اهلل  عـــــطـــــا  دعــــــــــــاء 
دعـــــــــــــــاء غـــــــــــــــازي حمــــــمــــــد زيــــــــــــدان
دميا عبد الرحيم حممد جمال امل�سري
را�ــــــــســــــــد امــــــــــني عـــــلـــــي اخلـــــزاعـــــلـــــه
ــــالــــح رامــــــــــــــي هـــــيـــــثـــــم �ـــــســـــفـــــيـــــق �ــــس
ــــــا احـــــمـــــد خــــلــــيــــل احلــــــــــــوارات ــــــن ردي

ا�سيل امين فخرى عالن

�سهيب عبد الفتاح ابراهيم اجلرب

احمد حممد عقل الفريحات

بديع نبيل حمد جنم

لوؤي نبيل حامد الفروخ

ابراهيم خالد حممد العالونه

ان�س ابراهيم احمد عليان

ف�سل احمد يو�سف زريقات

دانه راغب ر�سدى ال�سوامله

حممد عامر ح�سني اخلطيب
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حــــــمــــــدان نـــــبـــــيـــــل  حمــــــــمــــــــود  رمي 
رئــــــــــــال جـــــا�ـــــســـــر مـــــو�ـــــســـــى جــــــــــروان
ـــــــعـــــــمـــــــان هــــــنــــــدي زيــــــــــــــد ولـــــــــيـــــــــد ن
ـــــــــاره زكــــــــــــي حمــــــمــــــد مــــ�ــــســــرف �ـــــــــس
العجارمة اهلل  عبد  ابــراهــيــم  �سفيان 
�ــــــــســــــــادي خـــــلـــــيـــــل مــــ�ــــســــطــــفــــى طـــل
�سالح الدين �سلطان حممد العمراين
�ـــســـهـــيـــب احـــــمـــــد فــــهــــد احلـــ�ـــســـامـــي
عبد الرحمن عبداهلل حممد العمايره
حــ�ــســني اهلل  عــــبــــد  مـــــيـــــزر  عـــــبـــــداهلل 
عالء الدين عوده اهلل قبالن ال�سرايره
عــــــلــــــي حـــــ�ـــــســـــني عــــــلــــــي املــــ�ــــســــاعــــيــــد
عــــــمــــــر عــــــيــــــد نـــــــــــــزال احلـــــرافـــــ�ـــــســـــة
عـــــــــــودة عـــــــــــارف عـــــــــــودة اخلـــــزاعـــــلـــــة

فـــــاتـــــن حمــــمــــد فـــــالـــــح الــــعــــظــــامــــات
فــــرح عــبــد الـــكـــرمي حمــمــد اخلــطــيــب
قـــــا�ـــــســـــم حمـــــمـــــد عــــــــــزت عـــــبـــــد اهلل
كـــــوثـــــر جــــمــــيــــل �ــــســــمــــري الـــعـــمـــو�ـــس
ــــــال احــــــــمــــــــد حـــ�ـــســـن مــــــــا�ــــــــس نــــــ�ــــــس
حمـــــمـــــد احـــــــمـــــــد رجــــــــــا الــــزقــــيــــبــــي
حمــــمــــد احـــــمـــــد ر�ــــســــيــــد الــــهــــزاميــــه
حمــمــد ا�ــســمــاعــيــل جـــرب الـــطـــهـــراوى
حممد ا�سماعيل عبد الرحيم �سعالن
حمـــــمـــــد اجمـــــــــد غـــــــــــازي احلـــــــــــواري
ـــن حمــــمــــد الـــنـــعـــامـــنـــه حمــــمــــد حـــ�ـــس
حمـــــمـــــد طـــــــــــارق غـــــــــــازي احلـــــــــــواري
ــــعــــيــــد الـــــــرحـــــــال ــــس حمــــــمــــــد عــــــلــــــي �

حمـــــــمـــــــد فـــــــــــــرح جــــــــمــــــــال االنـــــــ�ـــــــس
حمـــمـــد حمــــمــــود عـــــبـــــداهلل الـــزعـــبـــي
حمـــمـــد هــــــالل عـــلـــي ابــــــو اجلـــحـــا�ـــس
حمــــــمــــــد يــــــو�ــــــســــــف حمــــــمــــــد كـــلـــيـــب
ــــريــــة حمــــــمــــــود طـــــــه طــــــالــــــب ابــــو�ــــس
ــــــالــــــح قــــــــــــدورة مــــــــعــــــــاذ اأنــــــــــــــــــور �ــــــس
مــــــعــــــاذ حمـــــمـــــد عــــيــــ�ــــســــى الــــــريــــــان
مـــــهـــــنـــــد عــــــــدنــــــــان جـــــمـــــيـــــل كـــ�ـــســـبـــه
مــــــهــــــيــــــب غــــــــــــــــازي �ـــــــســـــــالـــــــح عــــلــــي
ـــــي ـــــومـــــن ــــــي امل مـــــــــوؤيـــــــــد هــــــــــــاين عــــــل
نـــــــــــدى حمـــــــمـــــــود حمــــــمــــــد �ــــســــالــــح
العناين الــقــادر  عبد  حممد  يا�سمني 
يا�سمني نا�سر"حممد ر�سيد �سبحي"خ�سر
يو�سف حممد عبد الرحمن حرفو�س
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احمد عبد املنعم نعمان اله�سلمون

ان�س حممود م�سلم اخل�سري

حممد علي �سعيد الرحال

ا�سماعيل يو�سف ا�سماعيل ال�سراونه

�سميه احمد وهيب عبد اهلل

منار عيا�س �سليمان الغويرين

ا�سامة احمد خليل بكري

حمزه نائل �سالح ع�سا

مروه عبد املجيد جرب �سالمه

ا�سيل عبدالفتاح حممد احلراح�سة

عبدالعزيز خالد حممد جماحنه

يو�سف �سعبان احمد رم�سان

ـــويـــركـــي احـــــمـــــد رائــــــــــد حمـــــمـــــود �ـــس
احــــــمــــــد مــــــالــــــك طــــــريــــــف الــــــعــــــزام
احـــــــمـــــــد حمـــــمـــــد احـــــــمـــــــد الـــــ�ـــــســـــرع
احـــــمـــــد حمـــــمـــــود �ـــــســـــامل خـــمـــايـــ�ـــســـه
ــــعــــود ــــس ــــ� احـــــــمـــــــد مـــــــفـــــــوز زايـــــــــــــد ال
املحمد عبدالرحيم  عــبــداهلل  ادريــ�ــس 
ا�ــــســــامــــه فــــايــــز حمـــمـــد الـــطـــالفـــحـــه

الـــطـــاللـــقـــه حــــ�ــــســــان  مـــــاجـــــد  االء 
اجمــــــد �ـــســـلـــيـــمـــان �ـــســـبـــيـــتـــان الـــبـــلـــوى
ايـــــنـــــا�ـــــس جــــمــــيــــل حمــــــمــــــود املـــــــالح
ايـــــــــــــه بـــــــ�ـــــــســـــــام فــــــتــــــحــــــي الــــــبــــــلــــــوي
ايـــــــهـــــــاب مــــ�ــــســــلــــح �ــــــســــــامل اجلـــــبـــــور
بــــتــــول فـــــرحـــــان احــــمــــد اخلـــطـــاطـــبـــه
بــــــهــــــاء غـــــ�ـــــســـــان �ـــــســـــوقـــــي الــــقــــزعــــه

تــــــــالــــــــه حمــــــمــــــد فـــــهـــــمـــــي ا�ــــســــلــــيــــم
ــــم تــــوفــــيــــق ادريـــــ�ـــــس تــــوفــــيــــق هــــا�ــــس
حــــــ�ــــــســــــام حمــــــمــــــد عــــــلــــــي الـــــدقـــــ�ـــــس
ــــام مــــنــــري عــــبــــد الـــــــــــــروؤوف عــمــر خــــت
ـــــراهـــــيـــــم غـــيـــ�ـــســـان دانـــــــــا فــــــرا�ــــــس اب
ديــاال زيــاد حممد عبد اللطيف كتانه
را�ــــــــســــــــد امــــــــــني عـــــلـــــي اخلـــــزاعـــــلـــــه
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بــنــي م�سطفى راكـــــان غــ�ــســان حمــمــد 
الــــقــــطــــامــــي رداد  حمـــــمـــــد  رزان 
رغـــــــــد فـــــهـــــد عـــــلـــــيـــــان الــــعــــظــــامــــات
رنــــــــيــــــــم جــــــــمــــــــال حمـــــــمـــــــد خــــلــــيــــل
زهـــــــــــري مـــــفـــــلـــــح حمــــــمــــــد الـــــــزبـــــــون
ــــــي حمــــــمــــــد الــــــــزيــــــــود ـــــــــاره عــــــل �ـــــــــس
�ـــــــســـــــجـــــــود وائــــــــــــــــــل حمـــــــمـــــــد مــــلــــه
ــيــخــو ــــلــــوى ايــــــهــــــاب درويـــــــ�ـــــــس �ــس �ــــس
�ــــســــمــــر نــــــاجــــــح ابــــــراهــــــيــــــم املـــكـــحـــل
�ـــــســـــهـــــد جــــــــــــالل حمــــــــمــــــــود �ـــســـبـــح
�ـــــســـــبـــــاح اميـــــــــن خــــــالــــــد ابـــــــــو هـــنـــيـــه
�ـــســـفـــاء نـــا�ـــســـر ابــــراهــــيــــم الـــعـــجـــاوى
�سالح الدين �سلطان حممد العمراين
�ـــســـهـــيـــب احـــــمـــــد فــــهــــد احلـــ�ـــســـامـــي

عـــائـــ�ـــســـه عــــدنــــان �ـــســـالـــح الـــ�ـــســـرحـــان
ابـــوحـــمـــود فـــــالح حمـــمـــود  عـــبـــد اهلل 
عبداهلل "حممد ناجح" احمد ا�سماعيل
عــــــرفــــــات حمــــمــــد را�ــــــســــــد دعــــ�ــــســــان
عــــــلــــــي حـــــ�ـــــســـــني عــــــلــــــي املــــ�ــــســــاعــــيــــد
عـــنـــود ابـــراهـــيـــم عــبــد اهلل الــغــويــرى
كـــــوثـــــر جــــمــــيــــل �ــــســــمــــري الـــعـــمـــو�ـــس
ـــــــغـــــــوامن لــــــيــــــث �ـــــســـــلـــــيـــــم عــــــــــــــوده ال
حمـــــمـــــد احـــــــمـــــــد رجــــــــــا الــــزقــــيــــبــــي
حمـــــمـــــد بـــــ�ـــــســـــام فـــــــايـــــــز �ـــــســـــرحـــــان
حمـــمـــد عـــمـــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن داغــــر
ـــــي رمـــــاحـــــه حمـــــمـــــد مـــــ�ـــــســـــبـــــاح عـــــل
حمـــمـــد نــــاجــــح �ـــســـلـــيـــمـــان ابـــراهـــيـــم
حمـــــمـــــد نـــــعـــــمـــــان نــــعــــيــــم املــــو�ــــســــى
حمـــمـــد هــــــالل عـــلـــي ابــــــو اجلـــحـــا�ـــس

ـــيـــم الـــذيـــبـــه مــــــــراد زيــــــــاد عـــبـــد احلـــل
مــ�ــســطــفــى �ــســايــل خــلــف اجلـــالـــودى
مـــــــعـــــــاذ جـــــــمـــــــال جــــــــــالل مــــنــــ�ــــســــور
ـــــــركـــــــي الــــــزبــــــديــــــه مــــــهــــــا طـــــــــــالل ت
ال�سويتي حــمــاد  الــهــادى  عــبــد  مهند 
مـــهـــنـــد فـــــــــوؤاد حمـــمـــد ابــــــو الـــريـــ�ـــس
ـــــي ـــــومـــــن ــــــي امل مـــــــــوؤيـــــــــد هــــــــــــاين عــــــل
مـــيـــ�ـــســـاء مــ�ــســطــفــى حمـــمـــد �ــســمــور
هـــــــبـــــــه �ـــــــســـــــامـــــــر يـــــــا�ـــــــســـــــر �ـــــــســـــــادق
هـــــــبـــــــه حمــــــــمــــــــود عــــــــــــــــوده الـــــــغـــــــزو
ـــر ـــا�ـــس هــــــديــــــل يـــــو�ـــــســـــف ر�ـــــــســـــــدى ن
هــيــفــاء حمــمــد ولــيــد حمــمــد احلــمــوي
يــــــــــــــــارا نـــــــ�ـــــــســـــــال حــــــــامــــــــد خــــلــــيــــف
يـــا�ـــســـمـــني كــــمــــال حمــــمــــود الــقــيــ�ــســي
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اأ. د. ابراهيم بني �سالمه
رئي�س الق�سم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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تخ�ص�ص الرتبية البدنية وعلوم الريا�صة

الرحمن عبد  احمد  مو�سى  حممد 

عـــــــبـــــــداهلل عــــــو�ــــــس هــــلــــيــــل ذيـــــــاب

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018



كلية العلوم
الطبية المساندة
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�لدكتور حممود �أبو غو�ش 
عميد الكلية

د. هيفاء بطار�سة 
نائب العميد 

كلية العلوم الطبية المساندة
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كلية العلوم الطبية المساندة
النبذة:

و�فق جمل�ش �لأمناء بقر�ره رقم )98/1/2( بتاريخ 1998/11/10 على �إن�ساء كلية �لعلوم �لطبية �مل�ساندة، 
ومت قبول �لدفعة �لأوىل من �لطلبة يف مطلع �لعام �لدر��سي 2000/1999.

وت�سم �لكلية حالياً �لأق�سام �لتالية: 
• �لعلوم �لطبية �ملخربية	
• �لتغذية �ل�سريرية و�حلميات	
• �لعالج �لطبيعي و�لعالج �لوظيفي	
• �لت�سوير �لطبي	

أهداف الكلية: 
• �ململكة 	 د�خل  �ل�سحي  �لقطاع  ترفد  و�لتي  �ملختلفة  �لتخ�س�سات  يف  �لدفعات  من  عدد  تخريج 

وخارجها.
• تخريج كو�در متميزة من �لناحية �لعلمية و�لعملية لرفد �لقطاع �ل�سحي وتطويره.	
• �لتو�سع يف �لرب�مج �لتي تطرحها �لكلية.	
• �إن�ساء بر�مج در��سات عليا يف عدد من �لأق�سام �لتالية: �لتغذية �ل�سريرية و�حلميات، �لعالج �لطبيعي 	

و�لوظيفي، و�لت�سوير �لطبي.
• �لعمل �سمن خطة �إ�سرت�تيجية لالإيفاد من �أجل ��ستمر�رية �أق�سام �لكلية ومتيزها.	
• ت�سجيع �لبحث �لعلمي وت�سجيع �أع�ساء هيئة �لتدري�ش على �لتقدم مب�ساريع بحثية لغايات دعمها 	

من جهات د�خلية وخارجية، ون�سر �لأبحاث يف �لأيام �لعلمية و�ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية.
• ت�سجيع �أع�ساء هيئة �لتدري�ش على �مل�ساركة فى �لأبحاث و�لتقدم للرتقية. 	
• كليتي 	 مع  بالتعاون  �لعلمية  بالن�ساطات  و�مل�ساركة  �ملجانية  �لطبية  �لأيام  من  �لعديد  يف  �مل�ساركة 

�لطب و�لتمري�ش د�خل �جلامعة وخارجها.
• وندو�ت 	 حما�سر�ت  باإعطاء  �لكلية  يف  �لتدري�سية  �لهيئة  �أع�ساء  قيام  خالل  من  �ملجتمع  خدمة 

�سحية للمجتمع �ملحلي وعمل دور�ت تدريبية للمهنيني �سمن تخ�س�سات �لكلية.
• �حل�سول على �لإعتماد �لدويل لتخ�س�سات �لكلية؛ علماً باأن ق�سم �لعالج �لوظيفي قد ح�سل على 	

�لإعتماد �لدويل للتخ�س�ش.
• مو��سلة �لعمل يف بر�مج خدمة �ملجتمع يف جميع �ملجالت �سمن تخ�س�سات �لكلية وبالتعاون مع 	

�جلهات �ملعنية. 
• �مل�ستويات �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية، من خالل مو��سلة 	 �لتو�سع يف جمال �لبحث �لعلمي على 

�حل�سول على �لدعم �ملايل للبحوث على خمتلف �مل�ستويات وت�سجيع �لباحثني من �أع�ساء �لهيئة 
�لتدري�سية على �لعمل �سمن فرق بحثية يف �لكلية �أو �جلامعة �أو �جلامعات �لأخرى.

• ��ستقطاب �لكو�در �لتدري�سية �ملتميزة و�لكو�در �مل�ساندة لها لرفد �لعملية �لأكادميية و�لبحثية يف 	
�لكلية.

• �لإ�ستمر�رية يف �إعتماد تخ�س�سات �لكلية �إعتماد�ً خا�ساً من قبل �جلهات �ملعنية.	
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جمل�س الكلية

 �لدكتور حممود �أبو غو�ش
 �لأ�ستاذ �لدكتور مر�د �حلويل

�لدكتورة هيفاء بطار�سة
�لدكتور فوؤ�د �لزغول

�لدكتور خالد ربابعة
 �لدكتورة �سهاد �أبو موي�ش

�لدكتور مهند حو�مدة
 �لدكتور ماأمون حتمل

الفنيني وم�شريف املختربات

االداريون
منى �لقالب

حنني �ملومني
هنا �ستات

�سايل عمرو
دلل �أبو �سنينة

زياد �لعويد�ت
ند�ء �حل�سبان
�سجى حممود

عفت نقر�ش
ملى خملوف 

مي�ساء �لأ�سرم
نادية عي�سى

�سادي �أبو دية
تغريد عيد

عائ�سة ح�سونة
نا�سر �لظاهر

زيد �خلو�لدة
تغريد �ملحارب
رز�ن �خلز�علة
هدى �لبوريني
لبنى �أبو خلف
خلود �لفيومي
منذرة �لزعبي

عبري عودة

كفاح �سباح
�سوز�ن عمرو
دعاء �أبو رجب
مروة �حلزينة
حممد �أبو كرب

فاطمة �أبو ريا�ش
�سادن عبد �لقادر

حنان ما�سي

كلية العلوم الطبية المساندة
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قسم العلوم الطبية المخبرية

د. نو�ل حجاويد. ر�ئد حالل�سه

د. عبد�لرحمن �سديفات

د. جهاد �لزيود

د. ��سماعيل �سامي

د. عبد �لرحمن زعيرت

د. عمر �بو مين

د. لوؤي عناقرة

م. دلل �سقري

م. رنا عبد �لقادر

م. �ساجدة �لبطاينة

م. �إميان ربابعة

م. �سامية �لعمو�ش

م. خلدون يعقوب
د. زينب �لعي�سوي

د. ماأمون حتمل
رئي�س الق�سم

�أ.د. منار عتوم

د. فوؤ�د �لزغول

كلية العلوم الطبية المساندة
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية

قسم العلوم الطبية المخبرية كلية العلوم الطبية المساندة

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

�ب����������������ر�ر ن������ا�������س������ر ع������ل������ي �ب�����������و زي������د
�ل��ي��ربودي �ل��دي��ن  ��سيل حممد حم��ي 
�ي�������ه�������اب ز�ه������������ر �����س����ل����ي����م����ان ����س���ن���ار

ر��������س�������ا خ�������ال�������د ن�����������������ور�ن �جل����ه����ن����ي
����������س���������ارة ������س�����م�����ري ������س�����ع�����ي�����د ح���ب�������ش
ع����م����رو حم����م����د ع����ب����د �مل�����ن�����ان ب���ره���م
مل����ي���������ش ع������دن������ان خ����ل����ف �ل�������زو�ه�������ره

جم�������د �جم���������د حم�����م�����د �ب���������و ج�������وده
ه��اي��ف ب���ن غ����امن ب���ن رب��ي��ع �ل�����س��م��ري
وج�������������������������������د�ن ي�����������ا������������س�����������ني ن��������ه��������ار

����������س��������ر�ء ن������اي������ل ح�����م�����د �ل���������س����رف����ات
�ن�����������ش ح����م����د ح�������س���ني �حل����ر�ح���������س����ة
ح����ل����ي����م����ه ع������ل������ي �ح�������م�������د ح������م������د�ن

ر�ئ��������ده ر������س����ي ف���ل���ي���ح���ان �خل���الي���ل���ه
رح�����م�����ة حم����م����د ع����ل����ي �حل���ر�ح�������س���ة

ره�������������ف م��������اه��������ر حم�������م�������د ي�����ون�����������ش
������س�����خ�����اء حم�����م�����د غ������ال������ب �حل�����اي�����ك
ه������دي������ل ح�����م�����د �����س����ع����ي����د �ل�����دب�����وب�����ي

ديال �سنان نبيه �لكرمي�يات عبد �هلل حممد �لبد�وى حنني فوزي حممد �سعيد �حلطيني

�يات عادل �بر�هيم �بو ريان��سر�ء حممد ح�سني �لفريحات

دينا با�سل حممود بنات
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كلية العلوم الطبية المساندة
تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية

قسم العلوم الطبية المخبرية

خريجو الف�صل الأول 2016 / 2017

�ح�����م�����د ب�������الل خ�����ال�����د �ل���������س����ج����ر�وي
�ح���م���د م��ط��ي��ع ت���وف���ي���ق �ل�������س���ح���روري
م����ن����زلوي ك�������رم  �هلل  ع����ط����ا  ������س����م����اء 
��سماعيل عبد�لكرمي �سعد �لدين �لنمر
������س����ي����ل �����س����م����ري �ب�����ر�ه�����ي�����م ع��ي�����س��ى
�ل���ع���ك���م���ه غ������دي������ف������ان  ط������اي������ل  �لء 
ع������ب������ده حم�������م�������د  ج������م������ي������ل  �لآء 
�آي��������������ه و�ئ��������������ل حم������م������د �ل����ع����و�����س����ي
ت��������������ال ح�������������س������ن ع�������ث�������م�������ان ن����������د�ف
ح���ن���ني ع����و�����ش ي���ع���ق���وب �ب��وح��ل��ي��م��ه
خ������ول������ه ه������اي������ل حم�����م�����د �مل���ح���ي�������س���ن
د�ن�����ي�����ة ت����وف����ي����ق �����س����ال����ح �ب�������و زم�����زم

دمي�����ه ط������ارق ع���ب���د �ل���رح���ي���م ���س��ن��اع��ه
رج������اء ف���ت���ح م����ع����روف ع���ب���د �ل��ل��ط��ي��ف
رغ����د ����س��م��اع��ي��ل حم��م��د �ب���وحم���ارب
���س��ن��ب �ب�������و  م�������س���ط���ف���ى  زي��������اد  رو�ن 
ع������ب������اده �����س����ع����د حم����م����د �ل���غ���ري�������س���ي
ع�����م�����ر ع�����ل�����ي ح�����������س�����ني �ل�����ع�����م�����اي�����ره
غ����������ر�م ع����������و�د ح���������س����ن �ل����ه����و�و�����س����ه
ف�����اط�����م�����ه ن����ع����ي����م حم�����م�����د ح�������س���ون���ه
لن�����������ا ع�������م�������اد �ح�������م�������د �ب�����������و م��������ازن
�ل�سمادى �ل��ق��ادر  عبد  حممود  جل��ني 
ل������ني ه��������اين ������س�����ربى �ب��������و ����س���ع���ي���ده
م��������ر�م ح�������س���ن حم���م���د �ل�������س���و�ف���ط���ة

م����������رمي حم�����م�����د ع������ج������اج �ل����ع����ن����زي
م����ع����اذ ي����و�����س����ف حم����م����د �ل���ق�������س���ا����ش
م�����ع�����اوي�����ه ن������اج������ي ع�����ي�����د ف����ري����ح����ات
ن�������ادي�������ن ج������ه������اد ع�����ل�����ي �ب����������و ط�����وق
ن���و�ف ب��ن حم�سن ب��ن ر����س��د �حل��رب��ي
ن�����ور �ل����ه����دى ك���م���ال ح�����س��ن خم��ل��وف
ن��������ور ع����ب����د �ل�����ف�����ت�����اح �ح�����م�����د ع������و�د
ن��������������وره ن�����ب�����ي�����ل ج�������م�������ال ح�����������رز�هلل
ه���ب���ة ع���ب���د�ل���رح���م���ن ي���و����س���ف ب��ري��ك
هديل حكمت عبد �هلل عبد �لروؤوف �لهندى
ه������دي������ل ه���������الل ع������و�������ش �ل���������س����رع����ه
ه��ن��د ع���ز �ل���دي���ن ن����وي����ر�ن �ل��ن��و�ف��ع��ه

نور ع�سام �حمد حمادملي�ش عماد عبد �جلبار �ملليطات منال عدنان �سعيد �لعو�د

�سروق جمال بدوى �لزربا عال نبيل حممد عمر �حلد�درمي خليل عبد�لكرمي كفينا

هبه عبد�ملجيد عبد�حلافظ �جلماعني
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية

قسم العلوم الطبية المخبرية كلية العلوم الطبية المساندة

�ساجدة قا�سم حممد �مل�ساملة

عبد�لكرمي يا�سر حممود قنديل

�ساندر� ��سعد مو�سى �بو مرمي

مر�م عاطف علي من�سور

بتول نور �لدين علي �سمرين

روؤى حممد �حمد �لعليماتبيان ح�سني حممود �ساوي�ش رنا �سعيد فريد �سالح

�ساره غ�سان ر�تب �ل�سو�فطه

لني حممود حممد فريحات

�سل�سبيل خالد منري �لعتوم

منار يو�سف �سليمان �لبلوى
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كلية العلوم الطبية المساندة
تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية

قسم العلوم الطبية المخبرية

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

هز�ر �مين حممد �جلنيديمي�ش �مين �سعيد خطاب يا�سمني �بر�هيم حممد �لنابل�سيهمي�ش وليد ح�سن �ملو�سى

�ري�����ج ����س��م��اع��ي��ل ع���ب���د�ل���وه���اب �ل���زق
��سر�ء عبد �للطيف عبد ربه �ل�سو�بكه
���������س�������الم حم�����م�����د �ح������م������د �����س����و�مل����ة
م��������رزوق �ح�����م�����د  �هلل  ع����ط����ا  ������س����ي����ل 
�ب�����وح�����د�ي�����د ي����و�����س����ف  ع����������ادل  �لء 
�م�������ل حم����م����د ح����م����ي����د�ن �خل�����و�ل�����ده
�و�����������������ش ��������س�������ب�������اح ت��������رك��������ي ت�����رك�����ي
�مي����������ان �����س����ع����د ف������رح������ان م�������س���اق���ب���ة
�ي����ن����ا�����ش �ح����م����د م���ن�������س���ور �مل�����س��اق��ب��ه
�ينا�ش عبد �لرحمن عبد �هلل �لعمو�ش
�ي����ن����ا�����ش ي���ح���ي���ى حم����م����ود �مل���ح���ارم���ه
�ي����������ه ول������ي������د ع������������ادل �ل�����������س�����م�����الوي
�ل�����س��دي��ف��ات �لل�����ه حم��م��د  ع��ب��د  �آلء 
�خل�سريى �للطيف  عبد  �مي��ن  بتول 
ب������ت������ول و������س�����ف�����ي ع����ق����ل����ه �ل����وق����ف����ي
�ل���غ�������س���ني �هلل  ع����ب����د  م�����اج�����د  ب�����ي�����ان 
ج���������ن���������ان ج���������م���������ال رب���������ي���������ع ق�����ط�����ام
حنان حممد عرفات �بر�هيم م�سطفى
د�ن�����������ا �ب������ر�ه������ي������م حم�����م�����د ����س���ب���ان���ه
د�ن������ي������ة ����س���ل���ي���م���ان غ�����ال�����ب ق�����ادو������ش
دع�����اء خ���ال���د ع��ب��د �ل���ف���ت���اح �حل��ن��ي��ط��ي
دع����������اء غ����������ازى ح���������س����ني �ل���������س����ه����و�ن

دمي�����������ا ع�������������ادل �������س������ال������ح �ل�����ع�����م�����ري
دي���ن���ا م���اه���ر �ب���ر�ه���ي���م �حل������اج ق��ا���س��م
ر�م������������ا خ������ال������د �ب�������ر�ه�������ي�������م �ل�����ع�����زي
�ل����ن����ا�����س����ر �����س����ه����و  �هلل  ع�����ب�����د  ر�م�����������ا 
ك������ر�ج������ه حم������م������د  ع��������م��������اد  رز�ن 
ر����س���ي���د خ���ل���ف حم���م���د ر����س���ي���د دع���ن���ا
رف������ي������ف ف�������������وؤ�د ������س�����ال�����ح �ل���������س����الج
رن������������د� رك������������ان حم������م������ود �ل����دغ����م����ي
�ب��ر�ه��ي��م روؤى حم��م��د ع��ب��د �ل��ل��ط��ي��ف 
����س���اج���ده ج����م����ال حم���م���د �ب���وف���ار����ش
�������س������اج������ده ������س�����ام�����ي ح���������س����ون����ه من���ر
������س�����اج�����ده �����س����الم����ه ع����ل����ي �حل����م����اد
���س��اره ح��ام��د ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �ب���و مايله
����س���ري���ن حم���م���د ع���ق���ل �ل�����س��ي��خ ح�����س��ن
������س�����و������س�����ن �������س������اه������ر حم������م������د ج���رب
ت��ي�����س��ري ع���ب���د �هلل �حل������ور�ين ����س���ذى 
�����س����روق خ���ل���ي���ل م���ن�������س���ور �ل���دع�������س���ان
�سريين توفيق عبد �هلل بني ��سماعيل
�����س����ريي����ن ع����م����ر حم�����م�����ود �ل�����زغ�����ول
�����س����ح����ى حم������م������ود �ح������م������د �جل����م����ل
ع������ب������اده �����س����ع����د حم����م����د �ل���غ���ري�������س���ي
عز�لدين ��سامة"حممد �سعدي"زعبالوي

ع��������ال ح������اب�������������ش ي������و�������س������ف دلب������ي������ح
ع�����������ل�����������ي �ح�������������م�������������د �حل�������������م�������������ادي
ع�����م�����ر ع�����ل�����ي ح�����������س�����ني �ل�����ع�����م�����اي�����ره
ف����ادي ع��ب��د�ل��ع��زي��ز حم��م��ود �ب����و ع��رة
ف��اط��م��ه ع��ب��د �هلل حم���م���ود �مل���ر�ي���ره
ق��ت��ي��ب��ه خ���ال���د ع��ب��د �ل��ل��ط��ي��ف ن��ا���س��ري
مل�����������ى �ح���������م���������د ح�������������س������ن������ى حم����م����د
مل�������ى ع�����ث�����م�����ان ع����ط����ي����ة �ب����������و �ل����ع����ال
مل��������ي��������اء ع������م������ر ح�����������س�����ني �ل��������ط��������وره
مل����ي���������ش ح���������س����ن حم�����م�����د �مل����ط����ال����ب����ه
ل�����ني ع���ب���د �ل����رح����ي����م حم���م���د خ�����س��ر
ل����ي����ن����ا جم������اه������د �������س�����ع�����د ب����ر�ه����م����ه
جم�������د �ح������م������د ع������ب������ده �مل������ر��������س������ده
حم�����م�����د ع������اط������ف ر�غ�����������ب �ل����ن����ج����ار
م�������س���ط���ف���ى ������س�����رور ع����اي����د �ل����زب����ون
م��ع��اذ حم��م��د ع��ب��د�ل��ن��ع��ي��م �خل��ز�ع��ل��ة
م�������الك ج���م���ع���ه ����س���ل���ي���م �ب�������و خ���رم���ه
م����ن����ور حم����م����ود �ح����م����د �ل���ن���و�����س���ره
جن����������ود ب�����������س�����ري �ح�������م�������د �مل��������ع��������اد�ت
ه������دى ع����اط����ف ح�������س���ني �حل���وي���ط���ات
ه�����دي�����ل زي��������د م����و�����س����ى �ل���ق���ط���ي���ف���ان
�ل����ن����ع����ي����م����ي ع�������و��������ش  ف�������اي�������ز  ولء 
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قسم التصوير الطبي

د. خالد ربابعة
رئي�ش �لق�سم

كلية العلوم الطبية المساندة

د. علي �لرد�يدة

م. حمزة �مل�سري د. عبد �لرز�ق �حلناوي
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قسم التصوير الطبي كلية العلوم الطبية المساندة

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

�ل��ه��روطع���م���ر خ����ري ج���ه���اد �ح���م���د ب���ن���ي ع��م��ردي����������ن����������ا ع��������ل��������ي �ح����������م����������د خ����ل����ي����ل حممد م��اه��ر عبد �حل��اف��ظ 

ب�����ك�����ر حم�����م�����د م�����و������س�����ى حم����اف����ظ����ة
رون�����د ع��ب��د �مل��ع��ط��ي ف���ار����ش �ل�����س��ال��ح
�سماح حممد ب�سام عبد �لرز�ق �بو �ل�سعود
ع����ب����د�هلل ع�����س��ك��ر ف���ي���ا����ش �ل�����س��رف��ات

ع������ب������د�هلل ع����ل����ي حم����م����د �ل����غ����وي����ري
�لطهيفي ع��ب��درب��ه  ب��ري��ع��م��ه  ع��ب��درب��ه 
دروي���������ش �ح����م����ي����د  �هلل  ع����ب����د  ع�������الء 

حم����م����د ج����م����ي����ل ع����ب����د�مل����ج����ي����د ت��ي��م
مالك بنت �سعد بن حممد �لقحطاين
وف�������������اء خ�������ال�������د ح������م������د �مل����ن����ا�����س����ري
ي��������زن ن����ا�����س����ر �����س����ل����ي����م����ان �جل���ه���ن���ي

�يه عوين حممد �حل�سبان

��سماء جمال مو�سى �حلاج

جنان خالد توفيق �سعيد

�حمد زكي حممد �مل�سيعدين

حنني غ�سيان د�يف �مل�ساعيدبهاء �إبر�هيم حممد زمزم
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عروب حممد نعيم �حمد م�سلم

رو�ن �سعيد �سامل �حلد�د

مو�سى يو�سف عبد�لكرمي �جرب

لوؤي �بر�هيم عو�د �لعبادي

عبد�هلل �سمري �سر�خلتم عبد�هلل

وعد ح�سام حممد �سعالن

فرح قا�سم فتحي �لالل

�سل�سبيل �بر�هيم �حمد �لزيود

ه�سام عي�سى حممد تيم

حممد نعيم حممد عوي�سي

عبري زياد حممود قا�سم

وعد حممد مو�سى مطالقه

�����س���م���اع���ي���ل ع�����وين حم���م���د ���س��ل��ي��م��ان
ب�����ت�����ول حم����م����د ع����ب����د �ل����غ����ن����ي زي����د
ت�������س���ن���ي���م ع����ث����م����ان خ�����ال�����د غ��������ز�وى
ج��ي��ه��ان مفلح ع��ب��د �ل��ف��ت��اح �ل��ع��ر�ك��زه
د�ن��������������ه ح�����������س�����ني حم������م������د حم����م����ود
�خل���الي���ل���ه ع���������و�د  �هلل  ع����ب����د  ر�م���������ي 
رب�������ى رف�����اع�����ي حم����م����د �ل���������س����رق����اوي
رق������ي������ة �ح������م������د ب������رك������ة �مل���������س����اق����ب����ة

�ل�������زغ�������ول ن�����ا������س�����ر  ول�������ي�������د  رو�ن 
ح�������م�������د�ن ع�������ل�������ي  حم�������م�������د  روؤى 
ع�����ي�����������س�����ى ج��������������رب  ج������������������الل  رمي 
�������س������اره ح���������س����ن �����س����ال����ح �ل�������س���ن���ط���ي
����س���ك���ي���ن���ه �ح�����م�����د ح���ب���ي���ب ب�����رج�����اوي
������س�����ن�����د ن�������������س������ال ������س�����ن�����د �جل������رم������ي
ع������ب������د�هلل ع����ل����ي حم����م����د �ل����غ����وي����ري

دروي���������ش �ح����م����ي����د  �هلل  ع����ب����د  ع�������الء 
ف���������رح ر�ئ������������د �ح������م������د �ل����ق����و������س����م����ه
�مل����ر������س����ده �هلل  ع����ب����د  ف�������رح حم����م����د 
ق�������������س������ي ح���������������س�������ام رج�������������ب �حل����������اج
لن���������ا ق�����ا������س�����م ������س�����الم�����ه �مل�������س���اق���ب���ه
ن��������������ور حم�������م�������د �ح���������م���������د ن�����ا������س�����ر
ه�����ب�����ه ع�������ب�������د�هلل ع����ي���������س����ى �مل���������س����ري
ي������������ار� ع�������دن�������ان ع������������ارف �خل���ط���ي���ب
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قسم التغذية السريرية والحميات 

د. �سهاد �أبو موي�ش
رئي�ش �لق�سم

د. حممود �أبو غو�ش�أ. د. مر�د �حلويل

كلية العلوم الطبية المساندة

م. �إ�سالم �ل�سامي

د. نرمني �لعو�دد. �أمني عليماتد. هدى �حلور�ين
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تخ�ص�ص التغذية ال�صريرية واحلميات

قسم التغذية السريرية والحميات  كلية العلوم الطبية المساندة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

عليا رم�سان �سعبان �بو م�سلمحنني عبد �لفتاح علي �لرو�بده حنني حممد علي عليان

�ح���م���د ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف ع��ق��ل��ة �ل���زي���ود
��������س������الم حم�����م�����ود حم����م����د �ل���دب�������ش
�������س�����ي�����ل �ي�������������وب �ب�������ر�ه�������ي�������م ����س���ع���د
����س��ي��ل ع��اي��د ع��ب��د �ل���ه���ادى �ب����و ���س��رخ

�ي�����ات ح�����س��ام ع��ب��د �جل���ب���ار �ل��ع��ت��ي��ب��ي
ح������ن������ني حم�������م�������ود حم������م������د ب����ل����وط
رح���������اب ه��������اين ط�����ال�����ب �لب�����ر�ه�����ي�����م
ر������س�����ا ج���م���ي���ل ق�����ب�����الن �ل�������س���ب���ي���الت

�ل��روؤوف �لبات�ساوي�ش رو�ن جهاد عبد 
ق������������در �ح��������م��������د ف������������الح �مل�����ع�����اع�����ي�����ه
�لبلوي" "�حلبانني  لبنى خالد �حمد 
وج�����د�ن ���س��الم��ة �ر���س��ي��د �ل�����س��دي��ف��ات

��������س������ي������ل خ�������ال�������د ل�������������وؤي �ق����ط����ي���������ش
�ع����ت����د�ل م��ع��ني خ��م��ي�����ش �ب����و �رم��ي��ل��ة
�ل����ع����ن����ود �ح����م����د ع��������ادل �ل���دب���اب�������س���ه
ح�����ن�����ان ج�����م�����ال حم����م����د ح����م����د �هلل
�������س������اره �مي��������ن �����س����ل����ي����م����ان �ل�����ن�����ادى

�����������س����������اره ن���������زي���������ه �ح���������م���������د ب�����اك�����ري
�����س����ن����د�����ش حم�����م�����د خ�����ل�����ف غ�����و�من�����ه
�������س������ه������اد �������س������ال������ح حم������م������د �����س����ربه
������س�����ه�����ري حم������م������د ق������ا�������س������م ب�����������در�ن
ع��ائ�����س��ة رب��ي��ع ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل��ط��وي��ل
جمدولني حممد عبد �لوهاب عثمان

م���������������ر�م حم������م������د ح�����������س�����ني حم���م���د
م�������������رح حم�������م�������د ر��������س�������ي�������د ع�����ل�����ي�����ان
م������رمي ف�����ر�������ش ����س���ل���ي���م���ان �حل����ي����اري
�خلطيب عبد�لرحمن  حممود  مي�ش 
ه������ب������ه ر�ئ��������������د حم������م������د �ل�����ق�����ا������س�����ي

رو�ن �سمري حممود "جربيل زريقات"�مي�����ان ���س��ال��ح ع��ب��د �ل��غ��ن��ي �ل�����س��اك��ت
م����اوي����ه ����س���ل���ي���م���ان حم���م���د �ل�����س��ام��ي

ي���ق���ني حم���م���د خ����ري �����س����ادق �حل�����س��ن
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تخ�ص�ص التغذية ال�صريرية واحلميات

قسم التغذية السريرية والحميات  كلية العلوم الطبية المساندة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

رو�ن �بر�هيم �سامل �بو عو�دمتار� زياد �بر�هيم حمفوظ حنني عبد �لرز�ق يون�ش حمد�ن

�ساجده بهجت عبد�لكرمي �ل�سقر

لبنى ح�سن �حمد �بو �سعيليك

نور خالد حممد �بر�هيم

عائ�سه م�سلم �حمد م�سلم

مرح و�سام عبد �ملجيد علي

هديل عالء �حمد مو�سى

�سارة نظام حممد ح�سمه

جمد حممود د�ود �لرحمي

هديل �سالح حممود �سلبايه

لر� ماهر حمود �ل�سارى

منار �حمد عبد �لرحيم �لبطه

يار� جمال ر�جح �لطيب



274

تخ�ص�ص التغذية ال�صريرية واحلميات

قسم التغذية السريرية والحميات  كلية العلوم الطبية المساندة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

�ري����������ج رج��������ب جن�����ات�����ي �ل�������س���رب���ات���ي
�������س�����ر�ء ع���اي�������ش ح���ام���د �ب�����و �رم��ي��ل��ه
�م����������������ل ن�������ع�������ي�������م حم��������م��������د �������س������ايف
�م��������ن��������ة ل�����ط�����ف�����ي ج�����م�����ي�����ل ن����اي����ف����ة
حيدر غ��ل��وم  حم��م��د  ��سماعيل  �ن��ف��ال 
�لقو��سمي �حمد  �ل��رز�ق  �يلي�سار عبد 
�مي����������ان ف�����������وؤ�د ج����م����ي����ل �ب��������و �حل������اج
�ي����������ه م�����ن�����������س�����ور م�����و������س�����ى ج��������رب�ن
ب�����������س�����رى ه�����������س�����ام ف�������اي�������ز �ب�������ازي�������د
ت���������الر �����س����ي����م����ون ك������ورك������ني ب���ال���ي���ان
ت�����س��ن��ي��م خ���ال���د حم���م���ود �ل��ع��وي�����س��ات
ج�������ويل م����و�����س����ى ج���م���ي���ل �حل��������ور�ين

ح�����ن�����ني حم������م������ود �ح������م������د ����س���م���ري���ن
د�ن�������ي�������ة م������������ازن حم������م������ود ع����������دو�ن
دمي������ه �جم������د حم����م����ود �ب������و ي��و���س��ف
دمي�������ه ر��������س�������و�ن حم����م����د �خل���ط���ي���ب
�ب������و ���س��ب��ي��ح رن������ني وه����ب����ه ع���ب���د �هلل 
ح�������س���ن ر�����������س����������و�ن  حم������م������د  رول 
�ل����������������د�ود د�ود  ب���������������س�������ام  روؤى 
ري������������������ان حم�������م�������د ع������������������ادل ع�����������وده
زي�������������ن ج����������رب من����������ر ع�����ب�����د�ل�����غ�����ن�����ي
����س���ج���ى حم����م����ود حم����م����د �ل����ربب����رى
����������س���������روق زه������������ري �ح��������م��������د ب���خ���ي���ت
���������س��������ه��������ل��������ة ه���������������������س����������ام ف�����������س�����ت�����ق
ع���ن���ود حم���م���د ب�����س��ري ع������ارف غ��ف��رى

ف���رح حم��م��د ع��ب��د �ل��رح��م��ن �خلطيب
مل������ي�������������ش ع��������و���������ش ع�����ي�����������س�����ى د������س�����ه
ل�������ي�������ن�������ا حم��������م��������د م����������ن����������ور ح����م����د
م����ي���������س����اء م����ن����ج����د جن������م �ل����ع����الون����ه
ن�����������ور ول�������ي�������د �ح�������م�������د �ل���������س����الم����ه
ه�����������دى ط�����ل�����ع�����ت م������و�������س������ى �ل����ع����ب����د
ه��������ي��������ا ف�������������������و�ز حم����������م����������ود �����س����ك����ر
وع����������������د زي��������������������اد ك����������ام����������ل خ����ل����ي����ل
�ل����������دهلل ���������س�������ع�������د  ب���������������س�������ام  ولء 
ي�������������������ار� ع��������م��������ر ف���������������الح ع��������الون��������ة
ي�������������ار� حم�����م�����د ع�����ل�����ي �ل����ب���������س����وم����ي
ي���زن ����س��ام��ه ع��ب��د �ل��رح��م��ن �ل��ع��ق��ارب��ه
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قسم العالج الطبيعي والوظيفي

د.عبد �ملجيد �ملالطي د.ها�سم �بو طريه

كلية العلوم الطبية المساندة

د. �سعد �لنع�سان
رئي�س الق�سم

د. هيفاء بطار�سة

د. مهند حو�مدة

د. حممد جربيل

د. فار�ش �ل�سمري

د. زيد م�سحي
م. م�سطفى �لقي�سي

م.�سادن �لب�ستنجي
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص العالج الطبيعي

قسم العالج الطبيعي والوظيفي كلية العلوم الطبية المساندة

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

ع�������ب�������ري حم�������م�������د �ح���������م���������د ف�����������وده�ينا�ش عبد�هلل عبد�لرحمن �حلو�مده������س����الم حم���م���د ����س���م���ري���ن �ل���ع���ومي���ر

رول بنت �حمد بن عبد�لرحيم حممودب������ا�������س������ل ل�����ط�����ف�����ي ت������وف������ي������ق ع���ل���ي�و�����س����اف حم���م���ود �ن����وي����ر�ن خ���و�ل���دة

ف������ل������ك ع������ب������د�ل�������������س������الم �مل�����������س�����رين����ظ����ريه ����س���ل���ي���م���ان م���ط���ل���ق �ل���ف���ق���ر�ء
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قسم العالج الطبيعي والوظيفي كلية العلوم الطبية المساندة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
تخ�ص�ص العالج الطبيعي

��سر�ء غريب عبد �لرحمن عبد �لقادر

ب�سرى ح�سن �حمد �لدب�ش

�سجى عادل حممد �خلطيب

�حمد ع�سام عبد �للطيف �لغز�وى

�آيه ن�سال عبد �ملنعم �سحاده

رهف حممد خملد �بو حماد

فاتن عبد �لرحمن عبد �هلل �حلور�ين

�حمد خالد عبد�هلل ع�سريي

�ينا�ش حممد عبد �حلميد �لبويطل

حامت من�سور علي �بو فالح

�سفيان �مني �سفيان حماد

رمي �سالح جميل �ستيوي

ملا حممد عبد �لرحيم �لرتعاين
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قسم العالج الطبيعي والوظيفي كلية العلوم الطبية المساندة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
تخ�ص�ص العالج الطبيعي

حممد ر�بح جمال �ل�سخن

نعيمه ماهر حممد يا�سني

مروه عبد �لعزيز �سليم �ل�سمادي

ولء و�ئل حممد �بو �ل�سعود

حممد قعد�ن

هند حم�سن عبد �بو �ل�سعود

ميكال حممد عبد�هلل �لف�ساطلة

يا�سمني عبد �لوهاب �بو حمي�سن

�ح�����م�����د ����س���ب���ي���ح ������س�����امل �خل������و�ل������دة
�م������ال ����س��م��اع��ي��ل �ح���م���د �ل��ط��وي�����س��ي
�م����اين ح�����س��ن��ي ع��ب��د �حل��م��ي��د زه���ر�ن
�ن�����������و�ر �ب�����ر�ه�����ي�����م حم���������س����ن ق���ا����س���م
ح�����ذي�����ف�����ه �ن������������ور حم������م������ود ك����ف����اي����ه
ح����ن����ني ن�����اج�����ي ����س���ل���ي���م���ان �ل���������س����امل
د�ن����������������ه زي����������������اد حم�������م�������د �ل�������ع�������الن
دي����ن����ا م����ع����ن ع����ب����د �ل����رح����م����ن ���س��ب��ح
رب�����������ى ع������ل������ي ح�����������س�����ن �ل����ب����ط����اي����ن����ه

زي����������د حم�����م�����د �ح������م������د �ل������رو�������س������ان
زي���ن���ب �����س����ر�ر �ب���ر�ه���ي���م �ل�����س��رب��ات��ي
�����س����ل����ط����ان حم����م����د ع����ب����د �مل�����ه�����ري�ت
�����س����ام����ل ����س���م���ري �م��������ني �ل���ن���و�ي�������س���ه
�������س������ذى حم�����م�����د ي�����ا������س�����ر �ل������رم������ال
����س���م�������ش �ل�����دي�����ن حم����م����د �ل����رف����اع����ي
������س�����ه�����ي�����ب حم������م������د ع�����ط�����ي�����ة ع���ق���ل
���س��ح��ى ���س��ع��د �ح���م���د �ب����و �ل��ق��م�����س��ان

�ل��ع��ب��ادي ع��ب��د �هلل  ���س��ام��ي  ع��ب��د �هلل 
ع��������م��������ر ج����������������الد ذي����������������ب �جل������������الد
ع��ي�����س��ى ري���ا����ش ع��ي�����س��ى �ل�����س��و�حل��ي
عليان �حلفيظ  عبد  يو�سف  فل�سطني 
حم����������������م����������������د �ب��������������������������������و ع��������ب��������ي��������د
حم������م������د حم�������م�������ود حم������م������د ع����ت����وم
حم��م��د ن��اي��ف ع��ب��د �ل��رح��م��ن ���س��ع��اده
م����������رمي ح�������م�������دى حم�������م�������ود �����س����امل
ه���������دى �ح������م������د ������س����م����اع����ي����ل ع����م����ار
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�������س�����ي�����ل ع�����ل�����ي حم�����م�����د �����س���م���اع���ي���ل
�مي�������ان ع���ب���د �لل�������ه حم���م���د �ل���دب�������ش
ح�����ن�����ني م����ن���������س����ور �ح������م������د ����س���الم���ه
دع������اء �ح���م���د ع���ب���د �حل���م���ي���د �مل���ه���دى
ر�ت���������ب ن����ع����م����ان ر�ت���������ب �ل����ف����اخ����وري
رح����م����ه �����س����ايف م�����س��ط��ف��ى �ب���ر�ه���ي���م
ره�������������ف ع�������ل�������ي حم�������م�������د م���������س����م����ار

م�������س���ل���ح حم������م������د  ف��������ر����������ش  روؤى 
�����س����احل����ه ح�������س���ني حم�����م�����ود ����س���ب���اح
������س�����ف�����اء ك�������ام�������ل ك�������ام�������ل ع�����ب�����د�هلل
ع���ف���اف حم���م���ود م�����س��ط��ف��ى �ب����و رع��د
ف������ر��������ش ع��������وين ت�����رك�����ي �ل���������س����ري����دة
ف����رح �ح���م���د ع��ب��د �ل���ك���رمي �ل��ع��م�����س��ي

ف�������ري�������ده �ح������م������د ح���������س����ن �ل����زع����ب����ي
لن��������ا �ح�����م�����د ������س����م����اع����ي����ل �ل�����ط�����وره
مل�������������ا �ح�����������م�����������د ����������س���������ع���������ود ث�����ل�����ج�����ي
م�������رمي �ب�����ر�ه�����ي�����م حم����م����د �ل���وح�������ش
م������������رمي ج��������ه��������اد ��������س������ح������ق �ل������ع������زه
ه��������ب��������ة ط����������ال����������ب �ح����������م����������د ع�����������ودة
�ل��ه��ري�����س��ات ي���ق���ني خ�����س��ر ع���ب���د �هلل 

�خ�����ال������ش ت���وف���ي���ق ح�������س���ن رو�������س�����ده
رن������ني ب���ا����س���م ف���ت���ح���ي �ي������و ����س���اوي�������ش

����س���م���ي���ح���ه حم����م����ود ����س���الم���ه ج�����دوع
�������س������ن������اء ع������ل������ي ع��������ي��������اده �ل������ع������ي������اده

ع����ال����ي����ه ������س�����الح ع����ي����د �ل���ط���ع���ام�������س���ه
ه�������دي�������ل ع������ل������ي �ف������ل������ي������ح �ل����ب����ن����ي����ان

رو�سن بنت ح�سني بن عبد�هلل عبد �حلق�م�������اين حم���م���د ����س���ال���ح �حل���ر�ح�������س���ة
م�����رين�����ا ع�������س���م���ت �ب�����ر�ه�����ي�����م ق���ن���دح

�ل�سريح �هلل بن حممد  بنت عبد  ن��ور 

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص العالج الوظيفي

قسم العالج الطبيعي والوظيفي كلية العلوم الطبية المساندة

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

ه���ن���ادي ع��ب��د �ل���ك���رمي ����س���امل �ب����و كفل���ي���ل���ى ح�������س���ام حم����م����ود ح�����اج ���س��ال��ح

متام مازن كامل يحيى بتول عبد �لوهاب �سليمان �لعبي�سات
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تخ�ص�ص العالج الوظيفي
املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

قسم العالج الطبيعي والوظيفي كلية العلوم الطبية المساندة

رهف يو�سف �سليمان �ل�سعيد�ت

�ساره مو�سى حممد غوير

عدله خلدون �سامل �لروي�سان

روؤى ع�سام حممد من�سور

�سائده غالب جميل بني ن�سر

مر�م �سعد حممد ديو�ن

رو�ن يا�سر عبد �هلل دعا�ش

�سايل زهري حممود �بو خ�سره

عروب حممود علي عليمات

خلود خلف علي �لكعابنه رغد �سامي عبد �للطيف �لرياحيحال �حمد �سربى خليفه

�ساره حممد عبد �هلل عبيد�ت

�سيماء �ني�ش ذيب ح�سني

منى حمزه �سليم عياد
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خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

نو�ل عادل حممد �حلاج

خريجو الماجستير

تخ�ص�ص العلوم الطبية املخربية
خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

ح�������وري�������ة ح����ف����ظ����ي حم������ف������وظ غ���ي���ث
ك��������ون��������ت ح�������������س������ن حم�������م�������د �ح�����م�����د
ن�������س���ري���ن ول�����ي�����د ������س�����امل �ب�������و ك���رك���ي

ه���دي���ل ����س��م��اع��ي��ل ع���ب���د�هلل �ب��وح��ل��ت��م
م�����س��ط��ف��ى ب���ن���ي  ح�������س���ني  ف��������وؤ�د  ولء 
ي���و����س���ف حم���م���د ي���و����س���ف �ب������و م���ل���وح

����س���ه���ام ط���ل���ع���ت حم����م����ود ع���ب���د�ل���ع���ال
������س�����ال�����ح ع�������������و�د ������س�����ال�����ح �ل�����ن�����ج�����ار

حم�������م�������ود ع������ل������ي ��������س�������امل خ�����ز�ع�����ل�����ة
ن�����س��ري��ن حم���م���د ع���ل���ي �ل��ه��ي��م�����س��اوي

�ح����م����د حم����م����د �����س���م���اع���ي���ل ����س���اه���ني
�ي��������ه �����س����ل����ي����م����ان حم����م����د م�����س��ط��ف��ى

م����ي �ب����ر�ه����ي����م ع����ب����د�ل����ق����ادر �ل����س���م���ر
ن�������������������و�ر حم����������م����������ود ع��������ل��������ي دغ�������������ش

كلية العلوم الطبية المساندة

��������س������ر�ء �����س���م���اع���ي���ل ع����ب����د �حل��������اج �ب�������و ق�����دوم

دع�����������اء ع������ب������د�ل������ه������ادي حم�����م�����د �ل���ع�������س���اي���ل���ه

�ح������������م������������د �����������س����������ال����������ح حم����������م����������د خ��������ط��������اب
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كلية الموارد 
الطبيعية والبيئة
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كلية الموارد الطبيعية والبيئة

اأ.د. فايز احمد
عميد الكلية

د. حممد القنة
نائب العميد
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كلية الموارد الطبيعية والبيئة

النبذة:
العلمية  املوارد الطبيعية والبيئة يف منت�صف عام 2003 مبقر اجلامعة لتهتم باملجاالت  اإن�صاء كلية  مت 
االأكادميية املتعددة والبحوث العلمية لتطوير وحماية املوارد الطبيعية والبيئة. وكانت ن�صاأة الكلية يف 
"معهد االأرا�صي واملياه والبيئة".  ويتطلع هذا التطور  العام 1999 هي تطوٌر للمن�صاأة القدمية  بداية 
اإىل تفعيل دور اجلامعة يف املجاالت املتعلقة بالرثوات الطبيعية واالأرا�صي واملياه والبيئة خلدمة اململكة 
امل�صادر  حماية  على  ال�صبل  وبكل  متوا�صل  وب�صكل  الكلية  وت�صعى  خ�صو�صاً.   املحلية  واملناطق  عموماً 
الطبيعية والبيئية يف االأردن من خالل اجراء البحوث وتخريج طلبة موؤهلني للتعامل مع هذه امل�صادر 
ب�صكل م�صتدام ودون االإخالل بالنظام البيئي ومكوناته. وترتكز ر�صالة الكلية يف تعزيز م�صاركة اجلامعة 
املوارد  وا�صتدامة  باإدارة  واملتعلقة  واملائية  وال�صناعية  والزراعية  اجليولوجية  الق�صايا  يف  الها�صمية 
العلمية  البحوث  اإجراء  اخل�صو�ص من خالل  وجه  على  املحلي  املجتمع  تهم  والتي  والبيئة  الطبيعية 
�صوف  والتي  البيئية،  امل�صكالت  حل  يف  ت�صاهم  التي  ال�صرورية  املعلومات  وا�صتخدام  وتقييم  وتطوير 

ت�صاعد يف التنمية امل�صتدامة واملحافظة على املوارد الطبيعية واحلد من م�صادر التلوث.
اإدارة  اإدارة االأرا�صي والبيئة ، وق�صم  وت�صم الكلية االق�صام التالية: ق�صم علوم االأر�ص والبيئة ، وق�صم 

املياه والبيئة.

أهداف الكلية:
تتلخ�ص مهام الكلية من خالل اأق�صامها مبا يلي:

• العليا الإعداد موؤهلني يف جماالت 	 البكالوريو�ص والدرا�صات  اأكادميية متكاملة على م�صتوى   بناء برامج 
املحلي  املجتمع  احتياجات  ملواكبة  والبيئة  املياه  واإدارة  والبيئة  االأرا�صي  واإدارة  التطبيقية  اجليولوجيا 

والعربي والعاملي..
• كافة 	 يف  للعمل  الطبيعية  املوارد  وتنمية  واإدارة  التخطيط  جماالت  يف  املتميزة  العلمية  الكوادر  اإعداد 

القطاعات واملوؤ�ص�صات واجلمعيات واملراكز البحثية والتعليمية واال�صت�صارية.
• رفد ال�صوق املحلي والعربي بكفاءات متخ�ص�صة قادرة على ا�صتخدام التقنيات احلديثة لتحليل وتف�صري 	

البيانات واملعلومات اجليولوجية والزراعية والبيئية واملائية.
• اإجراء البحوث وتقدمي اخلدمات العلمية التطبيقية يف جماالت حماية البيئة وا�صت�صالح االأرا�صي اجلافة 	

امليدانية ودرا�صات مواقع  املائية وامل�صوحات  املوارد الطبيعية واإدارة امل�صادر  ومكافحة الت�صحر وا�صتثمار 
البيئية  ال�صياحة  مواقع  وتطوير  واكت�صاف  املتجددة  وغري  املتجددة  الطاقة  م�صادر  وا�صتك�صاف  ال�صدود 

واجليولوجية.
• الربط بني املجاالت العلمية املتعددة واملتداخلة من خالل تطوير برامج علمية م�صرتكة بني تخ�ص�صات 	

الكلية والكليات العلمية االأخرى.
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• تنمية املهارات والقدرات االأ�صا�صية التي يتطلبها الدار�صون يف جماالت البيئة والزراعة واملياه واجليولوجيا 	
با�صتخدام التقنيات احلديثة.

•  التعامل مع املوؤ�ص�صات احلكومية وغري احلكومية من اأجل حتديد وحل امل�صاكل البيئية.	
• خدمة املجتمع املحلي من خالل اإقامة ور�صات العلم والتدريب على اال�صتعمال االأمثل للموارد الطبيعية.	

كلية الموارد الطبيعية والبيئة

جمل�س الكلية

اأ.د. فايز اأحمد
عميد الكلية

د. حممد القنة
نائب العميد

د. م�صدوق التاج
رئي�ض ق�سم علوم الأر�ض والبيئة

د. خلود م�صعل
رئي�ض ق�سم اإدارة الأرا�سي والبيئة

د. خالد بني ملحم
رئي�ض ق�سم اإدارة املياه والبيئة

د. حممد �صالحات 
ممثل ق�سم اإدارة الأرا�سي والبيئة

د. �صياء الرو�صان
ممثل ق�سم اإدارة املياه والبيئة

د. قاهر القا�صي
ممثل ق�سم علوم الأر�ض والبيئة

د. احمد احلموري
م�ساعد العميد واأمني �سر املجل�ض

الكوادر الفنية واالدارية
رائد اخلاليله
خالد اإدهيثم
رانية �صالح

رمزي اخلوالده
فاديا العوابده

طارق الب�صيتي
ر�صيد عودات
رمي ال�صعيبي
وفاء العرقان
�صهى الطنيب
هناء النونة

اينا�ص ال�صحيم
مي�ص الظاهر

الهام اخلوالدة 
عمران ابو مر�صد
الي�صار الزواهرة
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د. م�صدوق التاج
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�ض الق�سم

قسم علوم االرض والبيئة

اأ.د. اأحمد املالعبة
اأ�ستاذ

اأ.د. عي�صى  خملوف
اأ�ستاذ

اأ.د. عيد الطرزي
اأ�ستاذ

اأ.د. فايز اأحمد
اأ�ستاذ

اأ.د. نزار احلموري
اأ�ستاذ

كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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قسم علوم االرض والبيئة

د. فاتن ال�صليتي
حما�سر متفرغ

م. جعفر ابورجب
مدر�ض

م. خالد الزواهرة
حما�سر متفرغ

د. قاهر نواف القا�صي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خليل حممد خ�صر
اأ�ستاذ م�سارك

كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة

قسم علوم االرض والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

اح����م����د ح�������ص���ن حم����م����ود ال�������ص���ب���ات���ني
ح���ام���د اب��������و  اليف  م����و�����ص����ى  اح�����م�����د 
ا�����ص����راء م�����ص��ط��ف��ى ���ص��ل��م��ان امل�����ص��اق��ب��ة
ا������ص�����الم حم����م����د ع���ق���ل���ة ال���غ���وي���ري���ن
امي���������ان �����ص����الم����ه ف��������الح ال���������ص����ردي����ه
ب�����ا������ص�����ل حم�����م�����د خ�����ل�����ف امل�������ص���اع���ي���د

ال�������ص���ب���وع �����ص����ن����د  اهلل  ع����ب����د  ب�����ت�����ول 
جعفر عبد اللطيف عبد الرحمن الزواهره
دع���������������اء ������ص�����م�����ري اح��������م��������د اجل�����م�����ل
راب������ع������ه خ�����ال�����د خ����ل����ي����ل ال����ف����رج����ات
رن������اد ح�����رب ع���ب���د ال����ك����رمي ال��ق��ب��اع��ي
رن������دة ح�����ص��ن ع���ب���د احل����اف����ظ ع��ل��وي��ة

ع���ام���ر ع��ب��د ال���ع���زي���ز اليف اخل��ل��ي��ف��ات
ع��ائ�����ص��ه ع���م���ار ع��ب��د ال���ك���رمي ع��م��ريه
ع�������ل�������ي من����������ر ع��������و���������ص احل����ي���������ص����ة
م����ه����ن����د ح������م������دان ������ص�����امل امل���������ص����ري
ه���ب���ه حم���م���د حم����م����ود ع���ب���د ال����ق����ادر
ه������دي������ل ع�����ل�����ي ي�����و������ص�����ف ال������زغ������ول

ا��������ص�������راء ع�����م�����اد حم�����م�����ود ال�����ده�����ون
ا�����ص����الم ع�������ص���ام حم����م����ود اب������و ال����رب
ا������ص�����ي�����ل ول������ي������د حم�����م�����د اخل���ط���ي���ب

امي��������ان �����ص����امل م����ر�����ص����ي ال����ع����زازم����ة
اأك�����������������رم ر�����������ص����������وان اك��������������رم ع�����ن�����اب

را�����ص����د حم���م���د ح����م����دان ال��ق��ط��ي��ف��ان
��������ص�������روق ع������م������اد ن����ب����ي����ل ال���ع���ت���ي���ل���ي
م���������روه حم�����م�����ود اب�����راه�����ي�����م ق���ا����ص���م
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تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة

قسم علوم االرض والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

ابراهيم علي حممد ال�صمايله

ان�ص وهيب ح�صني اللبدي

ا�صراء ا�صماعيل حممد من�صور

بيان �صيف اهلل مو�صى ابو �صلعه

احمد �صالح حافظ ح�صونه

با�صل جواد حممد خرفان

ا�صيل احمد اليف ابو ف�صاله

عبد احلافظ وائل حممد �صكور

ا������ص�����ي�����ل رائ�����������د ������ص�����ات�����ي اب���������و ����ص���ب���ح
ام�����������اين حم�����م�����د حم������م������ود حم�������ص���ن
ام����������ل ع�������������واد م�������زع�������ل امل���������ص����اع����ي����د
ان�������������ص حم������م������ود ع�����ل�����ي ب�����ن�����ي ع���ط���ا
اي���������������ه خ�������ل�������ي�������ل حم��������م��������د خ���������ص����ر
ران����ي����ا م�������روان حم���م���د ع���ب���د ال��ف��ت��اح
راأف�����������ت ع���������واد م�������ص���ع���ن امل�������ص���اع���ي���د

رب���������ى اح������م������د حم������م������ود ال��������ع��������واودة
�����ص����ه����د ف���ي�������ص���ل حم�����م�����ود ع��������دواين
����ص���ه���ل���ه ه����ا�����ص����م من������ر ال�������ص���واف���ط���ه
ال�صالح ح�صني  �صاطع  الرحمن  عبد 
ك����������رم ع�����ب�����دال�����ن�����ا������ص�����ر ع�����م�����ر ع���ل���ي
ل����ي����ل����ى �����ص����ع����ي����د �����ص����ل����ي����م����ان ج����اب����ر

م��������������رام ������ص�����ع�����د حم�������م�������ود زه������ري������ه
م����الك ن��ب��ي��ل حم��م��د ع��ط��ي��ه ع��ب��درب��ه
ح���م���ي���دات ع���ي�������ص���ى  اهلل  ع����ط����ا  م����ه����ا 
��������ص�������امل داود  حم���������م���������د  ن�����������������ور 
ه���ن���د اح����م����د م�����ص��ط��ف��ى ال���ف���واع���ري
وف��������اء ا�����ص����ام����ه حم�������ص���ن ال���ه���ي���اج���ن���ه
ي��������زن حم����م����د حم�����م�����ود ال�����رو������ص�����ان

اري����������ج ع����ي����د حم�����م�����ود ال����غ����وي����ري����ن
ا����������ص���������راق ر��������ص�������ى ي�����ون�����������ص ف����ري����ج
ام����������ل ع�������������واد م�������زع�������ل امل���������ص����اع����ي����د
اأ������ص�����ي�����ل حم����م����د ن����ا�����ص����ر اجل����ب����ايل
دي������������اال ج������������وده حم������م������ود ح�������ص���ن���ني
رح�����م�����ه م����ف����ل����ح حم����م����د امل�������ص���اخل���ه
ال����ف���������ص����الت حم�����م�����د  ع������اي������د  رمي 

�����ص����ريي����ن زه��������ري ����ص���ع���ي���د ال����ك����ردي����ة
������ص�����ف�����اء اح������م������د حم������م������ود ح�������ص���ن
����ص���ف���اء ���ص��ل��ي��م��ان ف����ار�����ص م��غ��اي�����ص��ه
ق�������ي���������������ص ول����������ي����������د ن����������اي����������ف ع����ط����ا
الن��������ا رات���������ب م�������ص���ط���ف���ى ع���رم���و����ص
ل����ي����ن����ا ف������رح������ان ن�����ه�����ار احل����راف���������ص����ه
م������اأم������ون حم����م����د ع��������ودة ع���ب���ي���د اهلل

حم����م����د ن���ب���ي���ل اب�����راه�����ي�����م ح�������ص���ون���ه
م���������روى ادري�������������ص حم����م����د ال���ب���ي�������ص���ه
ح���م���ي���دات ع���ي�������ص���ى  اهلل  ع����ط����ا  م����ه����ا 
ن������ور ع���ب���د احل������ي ح�������ص���ني احل��ج��ي��ج
ه��������داي��������ه ح�����������ص�����ن ع������ل������ي ال�����زع�����ب�����ي
ي��������زن حم����م����د حم�����م�����ود ال�����رو������ص�����ان
ي�����ص��را حم��م��ود ع��ب��دال��رح��ي��م الرجبي
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تخ�ص�ص اجليولوجيا والبيئة

قسم علوم االرض والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

دانا �صليمان عبد اهلل ن�صار

مادلني اجمد نا�صر م�صطفى

نيفني نبيل حممود ال�صطل

رغد فتحي �صميح رداد

ملك رمزى حممد نافذ ابو خ�صر

وعد حممود عبد العزيز اجلريرى

ذكريات حممد مطرد العي�صى

مرام مهيب حممود ح�صني

هال خالد ابراهيم ابو مين

ا�صماء عبا�ص �صدقي امل�صاعيد حنني عماد �صحاده قا�صماحمد عايد فرج اخلوالدة

فاتن توفيق ابراهيم ابو ريا�ص

منار م�صطفى عبد القادر احللو

وفاء حممود حممد ال�صوافطة
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قسم إدارة المياه والبيئة

د. �صالح الدين جرب
اأ�ستاذ م�سارك

اأ. د. علي الناقة
اأ�ستاذ

د. حممود اأبو اللنب
اأ�ستاذ م�سارك

د. �صياء الرو�صان
اأ�ستاذ م�ساعد

م. حممد جابر
حما�سر متفرغ

د. ب�صام مريان
اأ�ستاذ م�سارك

كلية الموارد الطبيعية والبيئة

د. خالد بني ملحم
اأ�ستاذ م�ساعد  / رئي�ض الق�سم
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص اإدارة املياه والبيئة

قسم إدارة المياه والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

مت����ا�����ص����ر اح����م����د ح�������ص���ني ال���ق���ر����ص���ي
�����ص����ل����ط����ان ا������ص�����ام�����ة ف�����ري�����د ع��ف�����ص��ة

ه����دي����ل ا����ص���م���اع���ي���ل اح����م����د ال�����ص��ال��حم������روة ي��ح��ي��ى ع���ب���دال���ع���زي���ز ���ص��ح��ادة
ادري���������ص اح����م����د  ع���ب���د اهلل  ي���ا����ص���م���ني 

اث�������������ري ع�������ل�������ي ع����������������واد احل��������م��������دان
ج�����ي�����ه�����ان ن�����������ص�����ال حم�����م�����د خ����اط����ر
دان���������������ا م������������������روان حم������م������د ������ص�����الح

�������ص������رى ه�������������ارون ح���������ص����ن ال������ط������وره
���ص��م��ي��ه اب���راه���ي���م حم���م���ود ال��ب��ك��ريات
حم����م����د ف�������ص���ي���ل ح����م����د ال���ع���ل���ي���م���ات

ن���������ادي���������ن ب������������الل ام������������ني �����ص����ع����ب����ان
ن����ادي����ن ع����ز ال����دي����ن ���ص��ل��ي��م��ان ك���رمي
ه�������ب�������ه رم�����������������زى م�������ن�������ري م�����و������ص�����ى

عزيزه م�صطفى حممد ابو �صعريه ايهاب نايف حممود العمله
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خريجو الف�صل الأول 2017 /2018
تخ�ص�ص اإدارة املياه والبيئة

قسم إدارة المياه والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

منال هيثم �صعيد جرابحممد كرمي يو�صف ح�صني م�صعب م�صطفى �صليمان ربابعة

عبادة حممد م�صطفى �صويدح ليث حممود �صامل عوده اهللرند را�صي حممد ابو عمري

هديل ح�صام ا�صماعيل جعيتم

اح������م������د ج������ه������اد ف���������رج ال���������ص����م����ادى
اح��������م��������د ع������ل������ي ح�����������ص�����ن ال�����رب�����ي�����ع
ا�������ص������ي������ل ع�������م�������اد اب�������راه�������ي�������م ع���ل���ي
اف�������ن�������ان ع������م������اد �����ص����ب����ح����ي خ����ط����اب

ح���ت���م���ل ي����ا�����ص����ر اب�����راه�����ي�����م ح��ت��ام��ل��ة
ح������ن������ا �������ص������اه������ر م�����������ص�����ع�����ود ح���������داد
رون�������������������د ع��������ل��������ي حم��������م��������د ح������م������اد
�������ص������ائ������د ح�����������ص�����ني ي������و�������ص������ف ن��������زال

���ص��م��ا ي��و���ص��ف ع��ب��د ال��ف��ت��اح ع����وده اهلل
غ���������ي���������ث زي���������������������اد م�������ل�������ح�������م ع�����ط�����ا
حم��م��د ا����ص���رف اح��م��د حم��م��د ع��ل��ي��وة
م�����روان ام���ني ع��ب��دال��رح��م��ن ال��زع��ب��ي
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
تخ�ص�ص اإدارة املياه والبيئة

قسم إدارة المياه والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

جمد ا�صماعيل ابراهيم الدويرى هيا ا�صحق عبد املجيد الكركيدينا فهمي عبدالرحمن �صالح

اح��������م��������د ع������ل������ي ح�����������ص�����ن ال�����رب�����ي�����ع
ا�����ص����ي����ل م����و�����ص����ى م�������ص���ل���م االق���ط�������ص
اجم�������د ح�������ص���ن ����ص���ل���ي���م���ان ال���������ص����رور
ح���ت���م���ل ي����ا�����ص����ر اب�����راه�����ي�����م ح��ت��ام��ل��ة
العطيات ها�صم  احلليم  عبد  خديجه 
دع�������������اء حم�����م�����د خ�����ل�����ف ال�����ع�����ب�����ادي

رق���ي���ه ط������ارق ن��ع��ي��م اب�����و ال��ت��ق�����ص��ريه
�����ص����ع����اد ������ص�����امل ع����ا�����ص����ي ال����ط����رم����ان
���ص��م��ا ي��و���ص��ف ع��ب��د ال��ف��ت��اح ع����وده اهلل
ع���ل���ي ح�������ص���ن ع���ب���د ال����ع����زي����ز ي��ا���ص��ني
غ���������ي���������ث زي���������������������اد م�������ل�������ح�������م ع�����ط�����ا
مل���ي�������ص ح�������ص���ني ي���ع���ق���وب اب������و ع��ل��ي��ان

العجوز حم��م��د  اللطيف  ع��ب��د  ل����وزان 
م�����روان ام���ني ع��ب��دال��رح��م��ن ال��زع��ب��ي
م�������ع�������اذ حم������م������د ��������ص�������امل ال�������ه�������دار
م������������ي اح����������م����������د ا���������ص��������ع��������د ع������ي������ده
ه����دي����ل ا����ص���ح���ق اب����راه����ي����م اب���راه���ي���م
ي���ح���ي���ى زك�����ري�����ا ����ص���ب���ح���ي ا���ص��م��اع��ي��ل
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قسم إدارة االراضي والبيئة

د. حممد القنة
اأ�ستاذ م�سارك 

د. خلود م�صعل
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�ض الق�سم

د. حممد �صالحات
اأ�ستاذ م�سارك

د. فاحر العكور
اأ�ستاذ م�سارك

د. جوان عبيني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. احمد احلموري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �صلمان الكوفحي
اأ�ستاذ م�ساعد

م. �صريين ابو �صمري
مدر�ض م�ساعد

كلية الموارد الطبيعية والبيئة
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قسم إدارة االراضي والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص ادارة الرا�صي واملياه

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

اب���راه���ي���م ث���ائ���ر اب���راه���ي���م ال����ري����االت
اح����م����د حم���م���د اح����م����د ال�����ص��م��ام��ع��ة
اب�������و رم�����ان اري��������ج اح����م����د ع����ب����د اهلل 
ا������ص�����ي�����ا ط������ال������ب م�����و������ص�����ى ع���������ص����اف
ا������ص�����ي�����ل زي������������اد اح������م������د اب����������و ح���م���د

اب��وي��ح��ي��ى ب�������راء خ���ل���ي���ل ����ص���ي���ف اهلل 
ب���������راءة اح����م����د ����ص���ل���ي���م���ان اب������و ال�����رب
������ص�����ج�����ى ن�������اي�������ف ع������ب������د ال������ع������ب������ادي
�������ص������ذى ح���������ص����ني ع�����ل�����ي ال�������ص���وم���ل���ي

الفريحات حممد  احمد  عبدال�صالم 
ف����������اروق ا�����ص����ام����ة ح�������ص���ني ال���ع���م���ري
م����ه����ا خ����ل����ي����ل ط���ح���ي���ط���ر امل�������ص���اق���ب���ه
امل��ع��اي��ط��ه م��ه��ن��د حم���م���ود ع���ط���ا اهلل 
ي��و���ص��ف ع��ب��دال��ه��ادى ي��و���ص��ف ال��ك��ردى

اح������م������د ح������م������ود ع����ق����ل����ة امل���������������وازرة
داود اب�����راه�����ي�����م  حم�����م�����ود  ا������ص�����م�����اء 
امي�����������ان م�����ن�����ري �����ص����ب����ت����ي اب������وه������الل
اي��ن��ا���ص ع��ب��د ال�����ص��الم ح��ط��اب ج��ن��ادة
ب��������������راءه اح������م������د ح���������ص����ن����ي زغ�����ل�����ول
ب�������رائ�������ه ن������اي������ف ع�����ب�����د ال�����ف�����واع�����ري
ج��م��ي��ل ع��ب��د ال��ف��ت��اح ج��م��ي��ل ال��ب��الون��ة
دلول" "�صليمان  ح�صن  حممد  ح�صن 
دان�����������������ه ع���������م���������اد ع�����������������ادل ع�����ث�����م�����ان
دان������ي������ا م����و�����ص����ى ح�������ص���ني ال�������ص���م���ور
حم��ي�����ص��ن ����ص���ل���ي���م���ان  داود  دان������ي������ه 
دع���������اء م����و�����ص����ى ي����و�����ص����ف اخل���ط���ي���ب
راي������������ة خ������ال������د خ����ل����ي����ف����ة ال�����������ص�����راب
رائ����������دة ع������ب������دال������رزاق ن����وف����ل ن���وف���ل

رب���������ى ب�����ا������ص�����م اح������م������د اب���������و ����ص���ل���ي���م
رب����������ى حم�����م�����د ������ص�����رق�����ي ال����ه����ا�����ص����م
م�������ص���ل���ح حم������م������د  راج���������������ح  رزان 
�صاره حممد زغلول احمد جمدالويه
�����������ص����������م����������اح حم����������م����������د احل����������م����������وي
����ص���ن���د����ص اح�����م�����د حم�����م�����ود ه����وب����ري
���ص��ي��ف حم��م��د ع��ب��د ال��ف��ت��اح امل���ه���ريات
���ص��ه��د حم��م��د ف����رح م�����ص��ط��ف��ى ح��ل��وة
���ص��اب��ري��ن ع��ب��د اهلل ح�����ص��ني اب����و زي��د
�����ص����ف����اء ل���ط���ف���ي ������ص�����امل ال����ب����ع����ريات
ع���زال���دي���ن م�����ص��رف ع��ي�����ص��ى ال�����ص��راب
ع����������الء ادي�������������ب ف���������������وؤاد امل����ح����ام����ي����د
ع����ل����ي ف����������واز اب�����راه�����ي�����م اجل�����ري�����ري

ع�����ن�����ود حم����م����د �����ص����ل����م����ان ال���ي���ون�������ص
امل�صاقبة ع��ب��دال��ق��ادر  اح��م��د  ف�����ص��اي��ل 
ل����ب����ن����ى ف��������������وؤاد اح������م������د ال����ق����ري����ق����ي
ل�����ي�����ن�����ا اي���������ه���������اب راف���������������ع ب���������ص����ن����اق
ل�����ي�����ن�����ا ف�����ي�����������ص�����ل اح��������م��������د ج���ب���ع���ي
داود ر�����������ص����������دى  ان����������������ور  حم�������م�������د 
م�����ريف�����ت خ��������ريى حم�����م�����ود ب�����ص��ل��ه
م����ي���������ص����اء زي��������د حم����م����د ال�������ص���واب���ك���ه
م����ي���������ص����م ������ص�����ب�����اح ه�������وا��������ص ح�������ص���ني
ن�����ادي�����ن ع����م����ر ج���م���ي���ل اب�������و ����ص���ومي���ة
ج��رار رفيق"  "احمد  في�صل  ن��ادي��ن 
ن�����ص��ري��ن ع����دن����ان غ������ازى احل����رب����اوى
ه�������ب�������ه ع�������م�������ر م�������و��������ص�������ى اجل�������ب�������ور
ه������دي������ل ح���������ص����ن اح������م������د ال����دب���������ص

�صجود حممد غازى بني �صلماناالء عماد عزمي الدلو مروى عمر �صبحي قراقي�صايات �صرار عادل"حميد اخلوالدة"
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قسم إدارة االراضي والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018
تخ�ص�ص ادارة الرا�صي واملياه

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

�صيماء معت�صم را�صي �صنان ليث علي �صعود احلمادرغد يو�صف راتب ملكاوي

اح����������م����������د حم��������م��������د من������������ر �����ص����ب����ح
ا���ص��ي��ل اب��راه��ي��م حم��م��د اب���و ال��ع��و���ص
ا���ص��ي��ل ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر ح�����ص��ني اب���و �صل
امل���ث���ن���ى اح����م����د ح�������ص���ني احل���راح�������ص���ة
اي�����������ات �����ص����ل����ي����م����ان ذي���������ب ال����ن����ع����ام����ي
اي����ن����ا�����ص ج����م����ال ع����ل����ي اب�������و ح���م���ي���دة
اي��ه��م ���ص��ع��دي رم�����ص��ان ع��ب��د ال��وه��اب
اآي��������������ات حم������م������ود حم�����م�����د ����ص���اه���ني
ح���������ص����ني حم����م����د ف����ه����د ال���������ص����وارب����ة

ح����������ال حم�������م�������د �������ص������ع������د ال���������رق���������اد
دع�����������اء ج�����������واد م�����و������ص�����ى ال�������زق�������زوق
زي�����������د �������ص������ام������ر ��������ص�������امل ال����ق����ي���������ص����ي
������ص�����اره حم����م����ود ي����و�����ص����ف اخل���ط���ي���ب
ع���ب���داهلل حم��م��د ع���ب���داهلل ال��ط��راون��ة
ع���������م���������ار م���������اج���������د زي���������������د امل�����ف�����ل�����ح
ف������رح ح���اب�������ص ي���و����ص���ف ال�������ص���ب���اط���ات
ف�������رح ي����و�����ص����ف اب�����راه�����ي�����م ال���ظ���اه���ر
م�����������ازن م�����و������ص�����ى ن������اج������ي ال����ف����ق����ه����اء
حم�����م�����د ر������ص�����م�����ي حم������م������ود اب���������داح

حم����م����د ط��������الل حم����م����د ال������زي������دان
حم�������م�������ود خ�������ال�������د ع������ل������ي غ���ن���ي���م���ة
م�������������رح ع���������������ص�������ام ج��������اب��������ر ذواب�������������ه
ال�صخانبة �صليمان  اهلل  م�صعب �صيف 
م���ع���ت�������ص���م ف������اي������ز ع������اك������ف ال������رق������اد
اجل��م��ل ال����ك����رمي  ع���ب���د  ج��م��ي��ل  ورود 
وف�����������اء خ������ال������د ع�������وج�������ان امل�������دارم�������ة
ال�����غ�����ب�����اري حم�����م�����د  ف����ت����ح����ي  والء 
ي����ا�����ص����م����ني اح������م������د ج����م����ي����ل ع�������وايل

ق���ا����ص���م احل���������اج  ن�������ص���ر  ب����ا�����ص����م  االء 
����ص���ع���ي���د اح��������م��������د  حم��������م��������ود  االء 
ان�����������ص ����ص���ل���ي���م���ان ع������ي������اده امل���ع���اع���ي���ه
اي��ه��م ���ص��ع��دي رم�����ص��ان ع��ب��د ال��وه��اب
ح�������ص���ني م�����ص��ل��م م����ب����ارك ال�����ك�����دراوى
ح����������ال حم�������م�������د �������ص������ع������د ال���������رق���������اد
دان�����ي�����ه م�������ص���ل���ح اب����راه����ي����م ���ص��ل��ه��وب

ال���������ص����ال����ح ت�����وف�����ي�����ق  حم�����م�����د  روؤى 
������ص�����ف�����ان�����ه ع������ل������ي رج�����������ا ال�����������ص�����ي�����اب
����ص���م���اه���ر حم����م����د ������ص�����امل احل���ي�������ص���ه
��������ص�������روق ع������و�������ص ح���������ص����ن �����ص����ح����اده
العراي�صي �صهيب حممد جنيب عواد 
ف������رح ح���اب�������ص ي���و����ص���ف ال�������ص���ب���اط���ات
ف�������رح م�������ص���ط���ف���ى حم����م����ود ����ص���الم���ة
حم�����م�����د ر������ص�����م�����ي حم������م������ود اب���������داح

ال�صعود اب��و  ه��اين علي حممد  حممد 
م���روه م��و���ص��ى ع��ب��د احل��اف��ظ املكانني
م���ع���ت�������ص���م ف������اي������ز ع������اك������ف ال������رق������اد
م������������الك ط�����ع�����م�����ه ب���������������دوي ه���������ادي
ه���ب���ه م���و����ص���ى ن���ع���ي���م���ي ال�������ص���خ���ات���ره
اجل��م��ل ال����ك����رمي  ع���ب���د  ج��م��ي��ل  ورود 
ول����ي����د ع���ب���دامل���ج���ي���د ج���م���ي���ل ال�����ص��ل��ي��م
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قسم إدارة االراضي والبيئة كلية الموارد الطبيعية والبيئة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
تخ�ص�ص  اإدارة الرا�صي واملياه

ا�صامه امين عبد الفتاح جرب

ا�صراء �صليمان حممد الوديان

اأيه كامل ح�صن عبد اهلل

مها كمال �صامي رم�صان

ايه ا�صامه كامل عوده

�صحر ح�صن حممود خف�ص

هبه فوؤاد احمد القريقي

ا�صراء عبد الروؤوف عمر حمد

روؤى راتب يون�ص مغنم

مي�صم احمد خلف اخلوالدة

اأ�صيل احمد حممود ابو �صاوي�ص

ليث ح�صني علي العقول

وفاء منيزل احمد اخلزاعلة
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خريجو الماجستيرخريجو الماجستير كلية الموارد الطبيعية والبيئةكلية الموارد الطبيعية والبيئة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص اجليولوجيا التطبيقية

وئ�����������������������ام اح������������م������������د خ��������ل��������ي��������ل اجل������������داي������������ة

ح������������������ازم �������ص������م������ي������ح ف�����������رح�����������ان م�����������ص�����اق�����ب�����ة

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

ام����ل ���ص��ع��ي��د حم��م��د ال��راع��ي

حنان با�صم عبدالرحيم عبدالرحمن

اح����������������م����������������د ع���������������������������ص�������������ام من�������������������ر ع�������������������واد
ن�����������ارمي�����������ان ح�����������ص�����ن ع������ل������ي ال����ف����ق����ريحم�����م�����د ن�������اج�������ي حم�����م�����د ال�����ق�����ط�����اوي
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خريجو الماجستيرخريجو الماجستير كلية الموارد الطبيعية والبيئةكلية الموارد الطبيعية والبيئة

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 
تخ�ص�ص التغريات املناخية وا�صتدامة الرا�صي اجلافة

تخ�ص�ص علوم البيئة وادارتها

ع��������م��������ران حم�������م�������ود م�����و������ص�����ى احل�����راح�����������ص�����ة

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

ا����ص���م���اع���ي���ل اح�����م�����د ع����ب����دامل����ه����دي احل���ن���ي���ط���ي

رواع اب���������و  حم������م������ود  ع�������ب�������داهلل  امي���������ن 
ج�����ه�����ي�����ن�����ة ج�������م�������ال حم������م������د ذن�����ي�����ب�����ات

 حم���م���د ن�������ور  حم����م����ود حم���م���د ح��ج��ات
م�������ن�������ى ف������ت������ح������ي اب���������راه���������ي���������م ط����ع����م����ة

حممد ر�صول معاذ وديع "زيد الكيالين"اب������راه������ي������م خ����ل����ي����ل ح���������ص����ن احل�������ص���ن���ي
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كلية
الملكة رانيا 

للسياحة والتراث
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كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

الدكتور فادي بلعاوي
عميد الكلية

د. اإياد امل�صري
م�شاعد العميد لل�ش�ؤون الإدارية

د. فرا�س عالونة
م�شاعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية
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كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

النبذة:
الأثرية  املواقع  على  باحلفاظ  امل�صاركة  يف  اجلامعة  ا�صرتاتيجية  �صمن  1999م  عام  الكلية  اإن�صاء  مت 

والرتاثية وال�صياحية التي تزخر بها اململكة، وي�صم الكلية ثالثة اأق�صام هي:
• ق�صم ال�صياحة امل�صتدامــــــة.	
• ق�صم اإدارة املوارد الرتاثية.	
• ق�صم املحافظة على الآثار.	

أهداف الكلية:
• التاأكيد على 	 ال�صياحية وتعزيزها كم�صدر دخل مع  التنمية  واعية ب�صرورة  تاأهيل كوادر وكفاءات 

�صالمة املواقع واملكت�صفات الأثرية وحمايتها و�صيانتها واإدارتها اإدارة �صليمة.
• اإجراء امل�صوحات والتنقيبات الأثرية والدرا�صات ال�صت�صارية يف جمال ال�صياحة والآثار والرتاث.	
• اإن�صاء قواعد بيانات اإلكرتونية يف جمال ال�صياحة والآثار والرتاث.	
• اإن�صاء متحف للرتاث احل�صاري والطبيعي يف حمافظة الزرقــــــــــــــاء.	

الكادر األكاديمي واإلداري:
متتاز الكلية بوجود نخبة من اأع�صاء هيئة التدري�س بقدرات علمية وتربوية عالية ذات نوعية تن�صجم مع 
احلاجة الفعلية للبناء التنموي للحد من الآثار ال�صلبية لبيئة الأردن ولإدارة امل�صاريع البيئية والتنموية 

وامل�صاهمة يف ا�صتك�صاف وا�صتثمار املوارد الطبيعية والزراعية واملحافظة عليها.

التطلعات المستقبلية:
تتطلع الكلية اإىل اإن�صاء متحف تراثي ومركز درا�صات لالأبحاث يف جمال الرتاث. كما ت�صعى الكلية اإىل 
اإحياء القرى الرتاثية ل�صتخدامها يف اأغرا�س ال�صياحة امل�صتدامة، وعمل مكتبة خا�صة لر�صد الوثائق 

الرتاثية وت�صويرها.
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جمل�س الكلية

الدكتور فادي بلعاوي
عميد الكلية / رئي�شًا

الأ�صتاذ الدكتور حممد وهيب
ممثل ق�شم اإدارة امل�ارد الرتاثية

الدكتور اإياد امل�صري
م�شاعد العميد لل�ش�ؤون الإدارية

الدكتور يحيى ال�صوابكة
ممثل ق�شم املحافظة على الآثار

الدكتور فرا�س عالونة
م�شاعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية

الدكتور مالك بدر
ممثل ق�شم ال�شياحة امل�شتدامة

الدكتور فرا�س عالونة
رئي�س ق�شم املحافظة على الآثار

عطوفة الدكتور منذر جمحاوي
مدير عام دائرة الآثار العامة / ممثل املجتمع املحلي

الدكتور رمزي الرو�صان
رئي�س ق�شم ال�شياحة امل�شتدامة

عطوفة املهند�س اإيهاب عمارين
مدير عام متحف الأردن  / ممثل املجتمع املحلي

الدكتور رائد العزاوي
رئي�س ق�شم اإدارة امل�ارد الرتاثية واملتاحف

ال�صيد حلمي اخلوالده
اأمني �شر املجل�س

فنيو وم�شرفو املختربات
م. اأ�صيل اجلعربيم. فواز ا�صحاقات

االداريون
حلمي اخلوالدة 
منرية امل�صاقبه

�صذى حمدان نهى العطيات
اأ�صامة اجلالد

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
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قسم السياحة المستدامة

اأ.د. �صلطان املعاين
اأ�صتاذ

د. اإياد امل�صري
اأ�صتاذ م�صارك

د. نرمني خ�صاونة
حما�صر متفرغ براتب اأ�صتاذ م�صاعد

د. رمزي الرو�صان
اأ�صتاذ م�صاعد / رئي�س الق�صم

د. خالد دغل�س
اأ�صتاذ م�صارك

د. مرينا م�صطفى
اأ�صتاذ م�صارك

د. ح�صني القدرة
اأ�صتاذ م�صارك / اإجازة دون راتب

د. مالك بـــــــــــدر
اأ�صتاذ م�صاعد

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

د. فردو�س العجلوين
اأ�صتاذ م�صارك

اإجازة تفرغ علمي
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تخ�س�ص الإدارة ال�سياحية

قسم السياحة المستدامةكلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

خريجو الف�سل ال�سيفي الأول 2016 / 2017

خريجو الف�سل ال�سيفي الثاين 2016 / 2017 

خريجو الف�سل الأول 2017 /2018

ا�ــــــــصــــــــراء تــــــركــــــي احــــــمــــــد قــــــواقــــــزه
اياد جمال حممد الجمد ال�صيد خليفه
حـــــــ�ـــــــصـــــــن هـــــــــــــــاين حـــــــ�ـــــــصـــــــن عــــمــــر
عــلــي احلـــــــــاج  حمــــمــــد  عـــــــــادل  روان 
زكـــــــــريـــــــــا ولــــــــيــــــــد عــــــثــــــمــــــان دوقـــــــــه
�ــــصــــايل حمـــمـــد عـــلـــي حمـــمـــد ابــــــزاغ

الــعــقــيــلــي كــــامــــل  اهلل  عــــبــــد  طــــــــارق 
طـــــــــــــارق مـــــــاجـــــــد يـــــعـــــقـــــوب هــــنــــدي
عــــــــــادل غـــــالـــــب عــــــــــادل اخلـــربـــطـــلـــي
عـــــامـــــر حمــــمــــد مــــفــــلــــح احلــــاليــــبــــه
عبداهلل حممود عبدالكرمي اخلاليلة

قـــــمـــــر عـــــــدنـــــــان حمـــــمـــــد جــــامــــو�ــــس
ـــاحـــورى ـــى الـــ�ـــص لـــيـــنـــا حمـــمـــد مـــو�ـــص
حمــــمــــد زكـــــريـــــا حـــــمـــــدان الـــعـــمـــري
حمـــــمـــــود يــــحــــيــــا حمـــــمـــــود الــــبــــعــــول
ــــبــــوع ــــص ــــ� مـــــهـــــنـــــد حـــــ�ـــــصـــــني عــــــيــــــد ال
يــــقــــني ا�ــــصــــعــــد مــــو�ــــصــــى الـــعـــبـــيـــ�ـــصـــي

احــــــمــــــد عــــــمــــــاد حمـــــمـــــد احلــــــيــــــارى
ا�ــــصــــراء حمـــمـــد ابـــراهـــيـــم مــ�ــصــطــفــى
امـــــــــــــريه مــــــو�ــــــصــــــى حـــــ�ـــــصـــــن احــــمــــد
ــــ�ــــس الـــهـــبـــاهـــبـــة ــــون اآيــــــــــة فـــيـــ�ـــصـــل ي
ــــحــــم بــــــــــــان حـــــــافـــــــظ �ــــــصــــــريــــــف املــــل
ــــعــــيــــد عــــو�ــــس حـــــــمـــــــزة نـــــ�ـــــصـــــوح �ــــص
ـــاونـــه حـــــمـــــزه حمــــمــــد عـــــاليـــــا خـــ�ـــص

حـــــنـــــان حمــــمــــد خــــ�ــــصــــر رمـــا�ـــصـــنـــه
دميــــــــا عــــلــــى عــــبــــدالــــغــــنــــي فــــروجــــه
الــــــنــــــجــــــار فـــــــــالـــــــــح  ولـــــــــيـــــــــد  رول 
رميــــــــــا نـــــظـــــري عـــــثـــــمـــــان ابــــــــــو عـــيـــد
ـــيـــمـــات �ــــصــــجــــى جــــا�ــــصــــر عــــلــــي الـــغـــن
�ــــصــــعــــاد ايــــــهــــــاب فـــــــــوزى الــــقــــدومــــي

ـــــزيـــــود ـــــاجـــــي حمــــمــــد ال �ــــصــــلــــطــــان ن
عبد القادر ف�صل عبد القادر الرببري
عــــــبــــــداهلل �ــــصــــدقــــي احـــــمـــــد حــ�ــصــن
حمـــمـــد خــلــيــل خــ�ــصــر �ــصــيــف الـــديـــن
مــــعــــتــــز حمـــــمـــــد �ــــصــــلــــيــــم املــــعــــايــــعــــه
يـــــــــزن فـــــيـــــا�ـــــس حمـــــمـــــد الــــعــــبــــو�ــــس
يــــــــــزن حمـــــمـــــد عــــــــدنــــــــان الـــطـــبـــ�ـــس

الـــــــعـــــــنـــــــود وائــــــــــــــل حمــــــمــــــد احـــــمـــــد
امـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــداهلل هــــــــــــــالل نــــ�ــــصــــر
انــــــ�ــــــس احــــــمــــــد جــــمــــعــــه ابـــــــــو طـــــوق
�صعيفان هاين"  "حممد  منيب  انــ�ــس 
انـــ�ـــصـــام عــبــد الـــ�ـــصـــالم جــمــعــه �ــصــالح
ايـــــــــــــات �ـــــصـــــامـــــي تـــــــركـــــــي املـــــومـــــنـــــي
الــــديــــك اهلل  عــــبــــد  �ــــصــــمــــري  اميــــــــــان 
ايـــه �ــصــعــيــد عــبــد الــرحــمــن الــ�ــصــطــرى
اآيــــــــــــه حمــــــمــــــود ابـــــــراهـــــــيـــــــم عـــتـــمـــه
بــــــ�ــــــصــــــار عــــــلــــــي فــــــيــــــا�ــــــس اجلــــــبــــــور
حــــ�ــــصــــن احـــــمـــــد ابــــــراهــــــيــــــم ابــــــــو زر
ــــني حمـــــمـــــد الــــــزغــــــول خـــــلـــــف حــــ�ــــص
الـــــكـــــراد�ـــــصـــــة مـــــنـــــري  اجمـــــــــد  داين 
ــــعــــيــــد عــــ�ــــصــــاف دانــــــــيــــــــه ربـــــــحـــــــي �ــــص

ربــــــــــــــــا احــــــــــمــــــــــد عــــــــــزيــــــــــز حــــــبــــــاق
كـــــــيـــــــوان �ـــــصـــــعـــــيـــــد  مـــــــــاجـــــــــد  رمي 
ـــــــاد حمـــــمـــــد احــــــمــــــد درويــــــ�ــــــس ـــــــن ري
زيـــــــــــــن ريــــــــــا�ــــــــــس جــــــمــــــيــــــل حــــ�ــــصــــن
ـــوان �ـــصـــاجـــده عـــبـــد اهلل ار�ــــصــــود ر�ـــص
ـــــاره حمــــمــــد جـــمـــيـــل الـــقـــطـــنـــاين ـــــص �
�ــصــائــد نــهــار عــبــد الــــــرزاق اخلــرابــ�ــصــه
�ـــصـــو�ـــصـــن مــــاهــــر حمـــمـــد احلـــمـــامـــده
�ـــصـــيـــمـــاء حمـــمـــد احــــمــــد املــبــيــ�ــصــني
ـــيـــف الـــنـــوافـــلـــه ـــحـــى حمــــمــــد خـــل �ـــص
عــــمــــار جـــــــالل �ــــصــــالــــح الـــعـــمـــيـــ�ـــصـــات
عــــــمــــــر �ــــــصــــــالــــــح حمــــــمــــــد عــــ�ــــصــــاف
ــــف �ـــصـــلـــمـــان ــــص عـــــهـــــود حمـــــمـــــود يــــو�

قـــيـــ�ـــس خـــمـــيـــ�ـــس عــــ�ــــصــــاف احلــيــ�ــصــه
حمـــــمـــــد ابــــــراهــــــيــــــم حـــــمـــــد الـــ�ـــصـــلـــع
حمــمــد زهـــري عـــبـــدالـــرزاق حــيــا�ــصــات
حمــــمــــد حمـــــمـــــود احـــــمـــــد الــــتــــلــــويل
حمـــمـــد نـــا�ـــصـــر حمـــمـــد ابـــودخـــيـــنـــه
الـــعـــوميـــر اهلل  عــــبــــد  نـــــهـــــار  حمــــمــــد 
مـــــــــرح اكـــــــــــرم حــــ�ــــصــــن ابـــــــــو جـــــبـــــاره
القا�صم م�صطفى  حمــمــد  م�صطفى 
ـــلـــع مــــعــــتــــز ابــــــراهــــــيــــــم حـــــمـــــد الـــ�ـــص
نــــــــــــــدى حمـــــــمـــــــد طـــــــــاهـــــــــر جــــــابــــــر
ــــريــــف بــــــركــــــات املــــا�ــــصــــي ــــص هـــــديـــــل �
هـــــــنـــــــاء جـــــــهـــــــاد جـــــمـــــيـــــل الـــــنـــــمـــــري
داود احـــــــــــمـــــــــــد  عـــــــــــايـــــــــــد  يـــــــــــــــــزن 
يـــــــــــزن حمــــــمــــــد عــــــلــــــي احلــــنــــيــــطــــي



309

تخ�س�ص الإدارة ال�سياحية

قسم السياحة المستدامةكلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

خريجو الف�سل الأول 2017 /2018

براءه حممد �صعدى ح�صونه

لنه حممود علي حممد

اريج حممد علي العبد

دور�س ا�صامه اليا�س �صحليه

مرام احمد م�صطفى خ�صري

احالم بخيت را�صد الدع�صان

جنان مو�صى عبداهلل زهران

ليث بركات حممد بركات

�صو�صن علي �صالح الرفاعي

مروه امين حممد عيد العوا
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احمد عبداهلل حممد عمر

حممد زهري جميل �صالح غيداء �صفوان ح�صني الكردي

العنود غامد كامل بدير

فرح احمد حممود ذيب

ــــــراء حمــــمــــد خـــمـــيـــ�ـــس مــــعــــروف ا�ــــــص
العبيديه عبدالرحمن  �صبحي  ا�صيل 
ـــان احــــمــــد الـــ�ـــصـــومـــريـــه ـــص ـــيـــل غـــ� ـــص ا�
امــــــل مــ�ــصــطــفــى ابـــــراهـــــيـــــم  حمــمــد
اني�س عبد احلافظ عبد اهلل الربيزات
اأريــــــــــج عــــمــــر عــــبــــد الــــفــــتــــاح عـــمـــريه
بـــــ�ـــــصـــــار عــــــمــــــاد فــــــخــــــرى الــــــزغــــــول
تــــــغــــــريــــــد نـــــــافـــــــز �ــــصــــبــــحــــي عـــلـــمـــا
حــ�ــصــن حمــمــد عــبــد الــــــرزاق الــ�ــصــحــام
حـــــلـــــى هــــيــــثــــم مــــ�ــــصــــطــــفــــى �ـــــصـــــوان
ـــويـــكـــي حــــنــــني ايــــــــــاد حمـــــمـــــود الـــ�ـــص
حــــــنــــــني نــــــا�ــــــصــــــر احـــــــمـــــــد القـــــــــــرع

ــــني حمـــــمـــــد الــــــزغــــــول خـــــلـــــف حــــ�ــــص
الـــــكـــــراد�ـــــصـــــة مـــــنـــــري  اجمـــــــــد  داين 
ديـــــــانـــــــا بـــــ�ـــــصـــــام ا�ـــــصـــــعـــــد الــــبــــا�ــــصــــات
ـــيـــف ديـــــــنـــــــا خـــــــــلـــــــــدون حـــــــامـــــــد خـــل
ديـــــنـــــا �ــــصــــامــــي �ــــصــــكــــرى احلـــ�ـــصـــري
رانـــــيـــــه �ــــصــــالــــح حـــــمـــــدان مــ�ــصــاقــبــه
ـــلـــوادي الـــ�ـــص حمــــمــــود  �ـــــصـــــادق  رزان 
رغـــــــد جـــــمـــــال اكـــــــــرم عــــبــــد املـــو�ـــصـــى
زيــــــــنــــــــه يــــــعــــــقــــــوب احــــــــمــــــــد عـــــــــوده
املــــحــــارمــــه حـــ�ـــصـــن  عــــلــــي  اهلل  عــــبــــد 
عــبــدالــرحــمــن فــيــ�ــصــل حمــمــد الــعــلــي

اهلل طـــعـــم  حـــ�ـــصـــني  اهلل  طـــعـــم  فــــــرح 
فــــــرح مــــنــــذر عـــبـــد الـــ�ـــصـــالم �ــصــمــوط
قـــيـــ�ـــس خـــمـــيـــ�ـــس عــــ�ــــصــــاف احلــيــ�ــصــه
حمــــــمــــــد خـــــــالـــــــد نـــــــايـــــــف الـــــعـــــايـــــد
مـــــــــرح احــــــمــــــد �ــــصــــلــــيــــمــــان حـــبـــايـــب
القا�صم م�صطفى  حمــمــد  م�صطفى 
مـــــــعـــــــن جـــــــــمـــــــــال مـــــــو�ـــــــصـــــــى وقــــــــــاد
مــــهــــنــــد مــــــريــــــد حمـــــمـــــد الــــقــــا�ــــصــــي
ـــــر فـــــــــــــوزي مــــعــــايــــعــــه ـــــص ـــــفـــــني جـــــا� ن
نــــــــــــــور فـــــــــايـــــــــز احـــــــــمـــــــــد �ـــــصـــــالمـــــه
هـــــديـــــل نــــعــــيــــم حمــــمــــد الـــ�ـــصـــيـــ�ـــصـــي
�ـــصـــالمـــه ــــــــو  اب احـــــمـــــد  اميــــــــن  ولء 
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قسم إدارة الموارد التراثية والمتاحف

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

د. رائد الغزاوي
اأ�صتاذ م�صارك / رئي�س الق�صم

اأ.د. حممد ح�صني
اأ�صتاذ 

م. دميا كري�صان
مدر�س م�صاعد

اأ.د. مهدي الزعبي
اأ�صتاذ
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خريجو الف�سل ال�سيفي الأول 2016 / 2017

تخ�س�ص اإدارة املوارد الرتاثية واملتاحف
قسم إدارة الموارد التراثية والمتاحف

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

خريجو الف�سل ال�سيفي الثاين 2016 / 2017 

خريجو الف�سل الأول 2017 /2018

املتوقع تخرجهم - الف�سل الثاين 2017 / 2018

البوز احلليم حممد خري  عبد  ولــــــيــــــد نــــــافــــــذ حمـــــمـــــد املـــ�ـــصـــطـــفـــىغـــــيـــــث نــــــايــــــل حمــــــمــــــود الــــ�ــــصــــرعــــهبــراءه 

ـــــــويـــــــدان هــــــــيــــــــام حمــــــــمــــــــود نــــــا�ــــــصــــــر الــــــــزيــــــــود�ـــــــــصـــــــــالم عـــــــمـــــــر عـــــــــــــــــادل �ـــــــص

هيا من�صور جميل �صرحان

رقية حممد �صليمان عليمات

ا�ـــصـــراء عــبــد عــبــد الــرحــمــن حمــمــود
�صليم اجلريري احل�صان حيدر زهري 

رايــــــــــــه ابـــــــراهـــــــيـــــــم احــــــمــــــد حـــــــوري
رحــــــــمــــــــه فــــــهــــــد حـــــلـــــمـــــي عــــــمــــــران

مــــــــرح يــــو�ــــصــــف حمــــمــــد الـــ�ـــصـــرخـــي
مــــــــــــــالك احـــــــــمـــــــــد كـــــــــامـــــــــل حــــــلــــــوا

ـــــــــــد ـــــــــــالم عـــــــــــــــــــادل عــــــــلــــــــي زاي ـــــــــــص ا�
ــــــــــــــه مـــــــــــــــــروان خـــــلـــــيـــــل حــــ�ــــصــــان دان

ـــــــب حـــــ�ـــــصـــــن اعـــــــلـــــــيـــــــان بـــــربـــــخ زيـــــــن
�صند�س عبد الرحمن عبد الرزاق ابو حليوه

عــــبــــيــــده اميـــــــن �ـــصـــلـــيـــمـــان املـــومـــنـــي
عــــــمــــــار عــــــــــــواد مـــــطـــــر الـــــ�ـــــصـــــرفـــــات
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قسم المحافظة على اآلثار

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

د. فادي بلعاوي
اأ�صتاذ م�صارك

د. عبد الروؤوف ميـا�س 
اأ�صتاذ م�صارك

د. يحيى ال�صوابكة
اأ�صتاذ م�صارك

د. بالل خري�صات
اأ�صتاذ م�صارك / اإجازة تفرغ علمي

د. فرا�س عالونة
اأ�صتاذ م�صارك / رئي�س الق�صم

ا.د. نايف حداد
اأ�صتاذ / اإجازة دون راتب

د. حممد اخلليلي
اأ�صتاذ م�صارك /  اإجازة دون راتب
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قسم المحافظة على اآلثار

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

خريجو الف�سل ال�سيفي الثاين 2016 / 2017 

خريجو الف�سل الأول 2017 /2018

ـــــــدةبـــــ�ـــــصـــــرى غـــــــالـــــــب عـــــطـــــا الـــــبـــــلـــــوي اجلــــــالــــــودىجــــــهــــــاد فــــــــــالح عــــــبــــــده اخلـــــــوال خــــلــــيــــل  حمــــمــــد  ورود 

غــــــــــفــــــــــران خــــــــالــــــــد فــــــــايــــــــز غـــــــامناأحــــــــــالم مـــفـــلـــح �ــــصــــالــــح الـــعـــثـــامـــنـــه
مـــــهـــــنـــــد عــــــمــــــر احـــــــمـــــــد اخلــــــطــــــاب

نـــــور ابــــراهــــيــــم حمـــمـــد الــطــوبــا�ــصــي

ا�ـــصـــيـــل جمـــاهـــد عـــبـــد اجلـــــــواد جــابــر
اآيــــــــــــه يـــــا�ـــــصـــــر مـــــو�ـــــصـــــى املــــنــــا�ــــصــــري

ــيــبــي ــل �ــــصــــجــــود احــــمــــد حمــــمــــد الــ�ــص
�ـــصـــرييـــن عـــمـــاد ابــــراهــــيــــم ابـــــو لــيــلــى
الـــ�ـــصـــلـــطـــي داود  فـــــــــــــواز  حمـــــمـــــد 

مـــهـــا عـــ�ـــصـــام عــبــدالــغــنــي الــ�ــصــروقــي
نــــــديــــــه قــــيــــ�ــــصــــر بـــــاجـــــ�ـــــس دحـــــبـــــور

وجود مو�صى فواز الريحاينبتول فكتور فريد فاخورى
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تخ�س�ص علم املحافظة على الثار
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قسم المحافظة على اآلثار

كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

مــــــاجــــــده غـــــــــازى جـــمـــعـــه الـــرتـــيـــمـــه�ــــصــــمــــيــــه حمـــــمـــــد يـــــو�ـــــصـــــف الـــــذيـــــباحــــــمــــــد حمــــــمــــــود عـــــيـــــد الـــ�ـــصـــلـــجـــي

غيداء �صعيد جميل قويدر
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كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
تخ�س�ص اثـار احل�سـارات العربـية القديـمة

خريجو الماجستير

خريجو الف�سل ال�سيفي الأول 2016 / 2017

العثامنة �صامل  امني"  "حممد  امـــــاين �ـــصـــامل عــبــدالــفــتــاح الـــدابـــوقـــيا�صالم 



كلية
االمير الحسين

ابن عبدالله الثاني 
لتكنولوجيا
المعلومات
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كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

الدكتور فرا�س هناندة
ق.اأ. عميد الكلية

م. يا�سر القوا�سمة
م�ساعد العميد

د. معن حماد
نائب العميد
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كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

النبذة:
مت اإن�ساء كلية االأمري احل�سني بن عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات عام 2001 وت�سم االق�سام التالية:

ق�سم هند�سة الربجميات وق�سم اأنظمة املعلومات احلا�سوبية وق�سم علم احلا�سوب وتطبيقاته.

أهداف الكلية:
• التقني 	 التغيري  اإحداث  على  القادرة  و  املوؤهلة  العلمية  بالكفاءات  والعربية  االأردنية  ال�سوق  رفد   

املطلوب.
• اإعداد خريجني قادرين على حتليل وت�سميم االأنظمة احلا�سوبية وطرق تنفيذها واإدارتها و�سناعة 	

الربجميات.
• املبادرات 	 امل�ساهمة يف  و  املعلومات  ا�ست�سارية للمجتمع املحلي يف جمال تكنولوجيا  تقدمي خدمات 

التي تدعم اقت�ساد املعرفة يف االأردن.
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جمل�س الكلية

عطوفة الدكتور حممد �سمريان
حمافظ الزرقاء

عطوفة العميد الركن الطيار املقاتل اأدهم اأ�سندر
م�ساعد قائد �سالح اجلو امللكي للعمليات والتدريب

د. معن حماد
نائب العميد

د. اأحمد العتوم
ق. اأ رئي�س ق�سم هند�سة الربجميات

د. اأيوب ال�سرحان
ق. اأ رئي�س ق�سم اأنظمة املعلومات احلا�سوبية

د. �سالح طعامنه
ق. اأ رئي�س ق�سم علم احلا�سوب و تطبيقاته

د. احمد العقيلي
ممثل ق�سم علم احلا�سوب وتطبيقاته

د. اإبراهيم عبيدات
ممثل ق�سم اأنظمة املعلومات احلا�سوبية

د. عالء الدين بعارة
ممثل ق�سم هند�سة الربجميات

غدير الكاتب
اأمني �سر املجل�س

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

االداريون
غدير الكاتب
ليلى القالب

مرمي طه

مروة احل�سبان
ناديا االغراب

حممد املومني
ا�سعد مدلل
دنيا احلايك

فنيو وم�سرفو املختربات
رامي الطو�س
ربى الزامل
فداء م�سعود

جمدلني ح�سن
�سفاء احلاج
منال معايع
منار معايعه

عائ�سة ذيب
االء �سديفات
دعاء �سديفات
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قسم انظمة المعلومات الحاسوبية

اأ.د.اأحمد اخل�ساونة
ا�ستاذ

د.ابراهيم عبيدات
ا�ستاذ م�سارك

د. اأيوب ال�سرحان
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

د.عماد الدين عبداهلل
ا�ستاذ م�سارك

د.فرا�س هناندة
ا�ستاذ م�سارك

د.يو�سف الكيالين
ا�ستاذ م�سارك

د.زاهر �سالح
ا�ستاذ م�ساعد

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
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د. �سبحية ال�ساحلي
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد اخلراب�سة
ا�ستاذ م�ساعد

م. ح�سن الدعجة
مدر�س

رندة عبيداهلل
مدر�س

قسم انظمة المعلومات الحاسوبية

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

د. ماأمون عبيدات
ا�ستاذ م�ساعد

د. اإ�سراء ال�سديفات
ا�ستاذ م�ساعد

د. معتز الهامي
ا�ستاذ م�ساعد

د. فريوز فاروق
ا�ستاذ م�ساعد

حنني حجازي
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

�سحى قطي�سات
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد
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تخصص انظمة المعلومات الحاسوبية

تخصص تكنولوجيا معلومات االعمال

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

ال����ع����ن����ود حم����م����ود م���ف���ل���ح اخل���الي���ل���ه
ان���������������س ع�������م�������اد خ�����ل�����ي�����ل ������س�����رغ�����ام
ح���������س����ه ع�����اي�����د �����س����وي����ل����م ال���ق�������س���اه

دع�������اء ا�����س����ام����ه حم���م���د اب������و ال���ذن���ني
دمية"حممد علي"عبد الهادي ابو احل�سن
ابو عجميه ال��رزاق  زينب حممد عبد 

ع����م����ار راج��������ح ا����س���م���اع���ي���ل ال��ع��ي�����س��ه
حم����م����د ح�������س���ن ع���ط���ي���ه اب�������و خ���رم���ه
ي�����و������س�����ف ع�������دن�������ان ي�����و������س�����ف ع����اب����د

ه�����ت�����وف م���������س����ه����ور ع���������واد ع����ب����داهللاي����ن����ا�����س حم�����م�����ود اح�����م�����د م�����س��ل��ح

اب���راه���ي���م ع�������س���ام اب���راه���ي���م ال��ع��م��رو
ب����ل����ق����ي���������س ن�����ا������س�����ر ع�����ل�����ي ه����ن����ان����ده
ال����ع����م����اي����ره �����س����ب����اح  ف������را�������س  رزان 

�����������س����������اره ح�������������س������ن ح���������ام���������د ح����م����د
�سيف اال���س��الم ط��اه��ر ع��ل��ي اب���و ع��واد
ع��م��ر حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ح���رزاهلل

حم�����م�����د زي������������اد غ������������ازي اجل����ن����ي����دي
م���رمي ع��ب��د احل��م��ي��د حم��م��ود ���س��ع��اده
ي��و���س��ف ه��ا���س��م م�����س��ط��ف��ي اب��و���س��ي��ف

اح��������م��������د حم�������م�������د ع�������ل�������ي ع�����������س�����اف
ا������س�����ام�����ه ط�����������راد ح���������س����ن ع����ب����ي����دات
ال����ب����ل����وي ������س�����ل�����م�����ان  ع������اط������ف  االء 
اجم����د ح�����س��ن م�����س��ط��ف��ى ال�����س��م��ادي
اي��������ه��������اب م�������اه�������ر ظ�������اه�������ر �����س����الح
اآم���������ن���������ه ج�����م�����ي�����ل ح�����������س�����ني ك����ن����ان����ه
جامو�س ابو  ا�سماعيل  رم�سان  حمزه 
احليط" "�سقف  حم��م��ود  ب��ا���س��ل  دان���ا 

دمي�������������ا ع�������������وين حم�������م�������د ع�����وي�����������س
رب����������ى ه�������اي�������ل ع����ي���������س����ى ال����ف����ق����ه����اء
رف�����ي�����دة �����س����ربي ط������الل اخل�����وال�����دة
رن����������ا ������س�����الم�����ه ي�����ا������س�����ني �����س����الم����ه
احمد" "ال�سيخ  غ����ازي  ���س��ادق  ره���ف 
ب�����������س�����ارة حم������م������د  خ��������ال��������د  روان 
������س�����ح�����اده حم������م������د  ح�����������س�����ن  روؤى 
�����س����ق����ر �������س������رار حم����م����د ال����رب����اب����ع����ة

غ�����ي�����داء اح����م����د ع���ي�������س���ى اخل�����وال�����دة
ف���ه���د حم���م���د ل��ط��ف��ي ع���ب���د ال��رح��م��ن
ل������ي������ث ب������ا�������س������ل ع������ل������ي ج����م����اح����ن����ة
حم����م����د ط��������الل ب���������س����ري اب��������و ع��ب��ي��د
م�����������الك خ�������ال�������د ��������س�������امل اجل������ب������ور
و��������س�������ن ي������ون�������������س حم������م������د ه����ن����دى
ي����������زن ا�������س������ام������ه اح�������م�������د امل�����وم�����ن�����ي
ي������������زن م���������س����ط����ف����ى ف�����ه�����م�����ي ع���ب���د

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
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تخصص انظمة المعلومات الحاسوبية

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

اماين فوزى حممود امليثلوين

روؤى رائد �سالح ابو ظاهر

دعاء ناجي حممود �سهاب

نريمني نا�سر عفيف الطاهر

ب�سرى غ�سان مو�سى عديلي

قا�سم عمار قا�سم ابوموي�س

رزان عمر حممد اخلطيب

هلى وليد يون�س جنايده

�سعيليك اب��و  احمد  اهلل  عبد  اغ��ادي��ر 
ال����ن����ق����ي����ز ���������س��������امل  اح��������م��������د  االء 
ال����ب����ل����وي ������س�����ل�����م�����ان  ع������اط������ف  االء 
اجم����د ح�����س��ن م�����س��ط��ف��ى ال�����س��م��ادي
ان�����������������س امي������������ن �������س������ام������ي ع���ي�������س���ى
ان���������������س م���������وؤي���������د اح�������م�������د ن����ب����اب����ت����ه
اآم���������ن���������ه ج�����م�����ي�����ل ح�����������س�����ني ك����ن����ان����ه
ب���ت���ول حم���م���د ع���ب���د ال����ه����ادي ع��و���س
ت�������������اال حم��������م��������ود اح��������م��������د ك�����زل�����ك
ت���وف���ي���ق ����س���الح ا���س��ح��ي��م��ان ن���وي���ران
ح���������س����ام م����ه����ن����د ن����ب����ي����ه ال����ربغ����وث����ي

اخل���ت���ات���ن���ه اهلل  ع����ب����د  اك��������رم  ح����م����زه 
احليط" "�سقف  حم��م��ود  ب��ا���س��ل  دان���ا 
ره���������������ام ج��������م��������ال خ��������ال��������د امل������رع������ب
احمد" "ال�سيخ  غ����ازي  ���س��ادق  ره���ف 
���س��ن��اء حم��م��د ع��ب��د ال���ك���رمي اجل��ن��دي
ع��������ال جم�������اه�������د حم�������م�������ود وه����������دان
ف��خ��ري ن�����س��ال ���س��ري��ف ع��ب��د ال��ه��ادي
ل������ي������ث ب������ا�������س������ل ع������ل������ي ج����م����اح����ن����ة
ل����ي����ن����ه ي�����ع�����ق�����وب حم������م������ود �����س����ي����ام
حم�����م�����د ع�����ل�����ي ظ������اه������ر ال���������س����ري����دة
م�����������رح ح�����������س�����ني ي������و�������س������ف خ���ل���ي���ف���ه

م�����س��ط��ف��ى خ����ال����د م�����س��ط��ف��ى ث��اب��ت
م�������ع�������اذ حم������م������د حم�������م�������ود حم���م���د
م�����ع�����ن حم�����م�����د حم������م������ود ال����ع����م����ري
م�����������الك خ�������ال�������د ��������س�������امل اجل������ب������ور
ن�����داء اب���راه���ي���م ����س���امل اب����و ���س��ع��ي��ف��ان
ه������ب������ه ع�������م�������اد حم�������م�������ود ال�����دب�����������س
ه��������دي��������ل ف�������ه�������د حم�������م�������د ������س�����ه�����اب
وع�����������د ح�����������س�����ن اح�������م�������د ف�����ري�����ح�����ات
ي������ا�������س������ني ف����ي���������س����ل ع������ل������ي �����س����ري����د
ي����������زن ا�������س������ام������ه اح�������م�������د امل�����وم�����ن�����ي
ي������������زن م���������س����ط����ف����ى ف�����ه�����م�����ي ع���ب���د
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قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

د. اإباء فيومي
اأ�ستاذ م�سارك

د.اإبراهيم العقيلي
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سحر عدوان
اأ�ستاذ م�سارك

د حممد الب�سول
اأ�ستاذ م�سارك

د. عالء الدين عبداهلل
اأ�ستاذ م�سارك

م. حم�سن اخلالدي
مدر�س م�ساعد

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

د. �سالح الدين طعامنة
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم
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قسم علم الحاسوب وتطبيقاته

م. يا�سر القوا�سمة
مدر�س م�ساعد

م. اآيات االأحمد
حما�سر متفرغ براتب مدر�س م�ساعد

د اأحمد العقيلي
اأ�ستاذ م�ساعد

د نبهان حمادنه
اأ�ستاذ م�ساعد

د اأ�سرف اجلمال
اأ�ستاذ م�ساعد

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

د. اأحمد القوا�سمة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �ساري عواد
حما�سر متفرغ براتب اأ�ستاذ م�ساعد
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخصص علم الحاسوب وتطبيقاته

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

ا�����س����راء ج���ه���اد ع������وده اب�����و ���س��ع��ي��ل��ي��ك
ال����ده����ي����ث����م ���������س��������راري  ح�����م�����د  االء 
اي����������������اد حم�������م�������د ف����������ار�����������س ق����ن����ع����ري
ج����ه����اد ب����ا�����س����م اإ�����س����م����اع����ي����ل  ن���ا����س���ر
ح�����������س�����ن ح�����������س�����ان ع�����ل�����ي امل�����������س�����رى
ال�������س���ل���ي���م �����س����ل����ي����م  ان�������������ور  رازان 

راك�������������ان اح������م������د ن������اي������ف ال����ع���������س����اف
رع���������������د حم��������م��������د ح����������ام����������د ع������������واد
�����س����ال����ح ي�����ح�����ي�����ى  حم��������م��������ود  رمي 
��������������س�������������وزان ع��������ل��������ي ح���������م���������اد ع����ي����د
ع���ل���ي���م���ات رزق  خ����ل����ي����ف  ������س�����ف�����وان 
���س��ه��ي��ب خ����ال����د ح�������س���ني ال���د����س���وق���ي
ف�����را������س حم����م����ود ����س���ب���ح���ي ح���م���دان

ق��ا���س��م ح�����س��ن ي��ح��ي��ى حم��م��د ك��زم��ان
ق���������س����ي ف��������رج حم����م����د اب��������و ال����ه����وى
حم���م���د ج����ه����اد ي���ح���ي���ى ب���ن���ي ���س��الم��ه
حم�������م�������د ن�������ظ�������ري ع�������ل�������ي ف�����ق�����ه�����اء
م�����روه ع��ب��د ال���ك���رمي ه����الل احل��رب��ي
وج��������دي ري�����ا������س ر������س�����دي ال�������س���وامل���ه

اح������م������د �����س����م����ري خ����ل����ي����ل ال�����ب�����ورن�����و
ا�������س������ام������ه حم�������م�������ود حم������م������د ع���ل���ي
ا�������س������م������اء ������س�����ح�����ده اح������م������د ا�����س����ت����ي
ان�����������س م����و�����س����ى ن����ا�����س����ر ال����وخ����ي����ان

ح����م����زه ري�����ا������س حم����م����ود امل���ح���ادي���ن
رح����م����ه ح�������س���ن ����س���ل���ي���م���ان ال���ع���ب���ادي
�سفاء زياد فتحي "حممد ابو رمانة"
ع���������������ادل ع������م������ر ح������������رب ج�����ام�����و������س
���س��ن��ج��ق��ي��ه ت��ي�����س��ري ����س���الح  ع���ب���د اهلل 

ع��ب��د ال����ه����ادي ف�����وزى ف��ه��م��ي ح�سني
حم�����م�����د �����س����ل����ي����م����ان ع�����ي�����د ال����ف����اي����ز
حم����م����د م�������س���ط���ف���ى ح�������س���ن���ي ع������رار
وف�����������������اء امي��������������ن ��������س�������ع�������دي ك�������الب

هديل جمال يو�سف �سالح
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كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018
تخصص علم الحاسوب وتطبيقاته

زيد خالد "حممد علي" امل�سرى هديل بالل غالب يو�سفرزان عبد الكرمي فالح العمو�س

اخلطيب �سعد  امني"  "حممد  احمد 
اح�����م�����د ج�����م�����ال اح�����م�����د ال�������س���اف���ع���ي
اح����م����د غ����ال����ب ا����س���م���اع���ي���ل ال�������س���ويف
اح�����م�����د م�����اه�����ر ك�����م�����ال ال�����������س�����راوي
اري������������ج خ������ال������د ع�����ل�����ي ال����ع����وي���������س����ات
ا���������س��������الم غ�������������س������ان زه��������������دي ع��������واد
اجم��������د ا�������س������رف ج���م���ي���ل ال�������س���ي���ف���ي
ان������������وار ح���������س����ني اح�����م�����د ال���زق���ي���ب���ي
ان���������وار ع����اي����د ا����س���م���اع���ي���ل احل��ي�����س��ة
ح������م������زة  ح���������س����ن اب������راه������ي������م ع���ام���ر
ح�����م�����زة ول�����ي�����د ي����ع����ق����وب اخل�����ال�����دي
ح�����م�����زه ج�����م�����ال ������س�����ح�����اده اجل����ن����دي
ح������ن������ان ب�����ا������س�����م حم������م������ود ع���ي�������س���ى

امل�����س��رى علي"  "حممد  خ���ال���د  زي����د 
�����س����اج����ده حم���م���د حم����م����ود ال���زع���ب���ي
�����س����ه����ي����ب ع�����������س�����ام ع�����ل�����ي �����س����اه����ني
ق���ا����س���م اهلل  ع����ب����د  ����س���ه���ي���ب حم����م����د 
الرويلي عايد بن  عطي�س بن  �سعيد 
ع���ب���ري ن���اي���ف ع���ب���د ال����ك����رمي ال��ن�����س��ر
ع������م������ر ع��������اي��������د حم������م������د ال�����ن�����ج�����ار
ع��������م��������ر ن������������������ادر حم��������م��������د ع�����ل�����ي�����ان
ف����اط����م����ه ع�����م�����اد حم����م����د ال���ت���م���ي���م���ي
م���ال���ك حم���م���ود ع���ب���د اهلل اخل��ط��ي��ب
حم�����م�����د ب�����������س�����ام حم�����م�����د وه����������دان
حم���م���د ج���ع���ف���ر حم���م���د اأب��������و ح��ل��ق��ة
حم�������م�������د ������س�����ع�����ي�����د ع�������ل�������ي ع�����ل�����ي�����ان
حم�������م�������د �������س������م������ري ح�������������س������ن ج����رب

حم������م������د ������س�����ب�����ح ع������ي������د ال����ف����ق����ه����اء
الفاليله الرحمن  عبد  ع�سام  حممد 
م�����روه ي��و���س��ف ع��ب��د احل��م��ي��د ���س��ب��اح
م���������ع���������اذ اك������������������رم حم�������م�������د اح������م������د
م�����ع�����اذ ي����ا�����س����ني ������س�����ح�����اده ح�������س���ون���ه
م����ع����ت����ز م�����اج�����د حم����م����د ح���ي���ا����س���ات
م����ع����ت����ز ن�����������واف ف���������الح ال�������س���م���اي���ل���ه
م���ع���ت�������س���م ري������ح������ان ح���������س����ن ج������دوع
ن�������������س������ال ������س�����م�����ري ك�������ام�������ل اح�����م�����د
ن�������������ور ح�������������س������ن حم�������م�������د م�����ا������س�����ي
ن�������������ور ف��������������������وؤاد حم���������م���������ود ع�����ط�����وه
ه����دي����ل ج����م����ال ع�����ب�����داهلل ال���ن���وب���اين
ي����������زي����������د ج����������م����������ال ح���������������س�������ن ع����ل����ي
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اب����راه����ي����م ر������س�����وان اب����راه����ي����م ن�����س��ر
اح������م������د ف������������واز ف������ال������ح م�������س���ط���ف���ى
ا�����س����ام����ه اح����م����د م����و�����س����ى امل���ع���اي���ط���ه
ا�����س����الم ع���ب���د ال����ك����ايف م�����س��ل��م حم��م��د
ا�������س������م������اء ن�������������ادي ع����ي���������س����ى ������س�����رور
اي���ن���ا����س ح�����س��ني اب���راه���ي���م ال�����س��رخ��ي
اي��������������ه ي�������و��������س�������ف ع�������ب�������د ال������ن������ج������ار
اي�������ه�������اب ع���������س����م����ت اح������م������د ي���ا����س���ني
حممود احل��م��ي��د  ع��ب��د  م�سباح  ب��ا���س��ل 
ح������م������زة  ح���������س����ن اب������راه������ي������م ع���ام���ر
ح�����م�����زه ج�����م�����ال ������س�����ح�����اده اجل����ن����دي
دع�����������اء حم�����م�����د ح���������س����ن ال�����ع�����م�����اوي
دمي���������ا اح������م������د حم�����م�����د اخل�������وال�������ده
دمي������������ة ه������������اين ف�����ت�����ح�����ي ع����وي���������س
رام��������������ي ح�������������س������ام ن�������اي�������ف امل����ل����ح����م

رام����������������ي ������س�����ل�����ي�����م ع�������ي�������د ج�����ربي�����ل
رج������اء حم���م���ود اب���راه���ي���م ال���ع���زازم���ه
رن������ا ان��������ور م�����س��ط��ف��ى ع���ب���د ال����ق����ادر
ح������ام������د ع��������ل��������ي  ف�����������������������وؤاد  روان 
امل�����س��رى علي"  "حممد  خ���ال���د  زي����د 
���س��ل�����س��ب��ي��ل حم����م����ود ط�����ه امل���ح���ام���ي���د
���س��ن��ان ع���اب���دي���ن ي��ا���س��ني ال�����س��ي�����س��اين
���������س��������ام خ����������ل����������دون حم�������م�������د ع���������س����ا
�������س������روق را�������س������د �����س����اه����ر ال���ب���ل���و����س
�����س����ري����ف م�����وف�����ق �����س����ري����ف احل����اي����ك
ع�����اه�����د م�����ام�����ون ع�����اه�����د اب�������و غ�����زال
ع���ب���ري ن���اي���ف ع���ب���د ال����ك����رمي ال��ن�����س��ر
ع��������م��������ر ن������������������ادر حم��������م��������د ع�����ل�����ي�����ان
غ�����������ازي اجم���������د غ�����������ازي احل�����������واري

ف�������خ�������ري ن�����ب�����ي�����ل ف�������خ�������ري ال����ع����م����د
حم���م���د اب����راه����ي����م خ���ل���ي���ل امل�����س��ي��م��ي
حم������م������د ������س�����ب�����ح ع������ي������د ال����ف����ق����ه����اء
حم������م������د ع��������دن��������ان حم�������م�������ود ع���ل���ي
الفاليله الرحمن  عبد  ع�سام  حممد 
م����ع����ت����ز م�����اج�����د حم����م����د ح���ي���ا����س���ات
امل�������س���اق���ب���ه اهلل  ع����ب����د  ح����م����د  م�������الك 
م������������الك ع������م������ر حم������م������د غ����ي����ظ����ان
ادراز حم�������م�������ود  ع�������زي�������ز  م�������ه�������دي 
م����وؤي����د ه���ا����س���م حم���م���ود ال���روي�������س���ان
ن�������������داء ه�������������زاع حم�������م�������ود ال�������ب�������زور
دارى ع�����ل�����ي  ه�����اج�����������س  ن�����������س�����ري�����ن 
ه��������ال ف�������اي�������ز ح�����������س�����ن ال�����������س�����دف�����ان
ه�������ي�������ا ع���������������س�������ام اح���������م���������د ح���������س����ني
ي�����ح�����ي�����ى وح��������ي��������د ل�����ط�����ف�����ي ب�����ره�����م

رنا حممد ابراهيم ابو �سمحان

دانه فوؤاد حممد خ�سر

عبد اهلل جمال �سالح مقن�سه

ا�سيل طارق نايف عجوه

غدير حممد مو�سى العويدى�سماح جا�سر حممد عرفات



330

قسم هندسة البرمجيات

د. اأحمد العتوم
ا�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

د. معن حماد
ا�ستاذ م�سارك

د. هاين بني �سالمة
ا�ستاذ م�ساعد

د. فادي وديان
ا�ستاذ م�سارك

د. خالد ال�سرايره
ا�ستاذ م�سارك 

د. خالد املخادمة
ا�ستاذ م�ساعد

د. عبدالرحمن الغويري
ا�ستاذ م�ساعد
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د. عالء الدين بعاره
ا�ستاذ م�ساعد 

م. مرمي الزواهره
مدر�س م�ساعد
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خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

م�ستهي ال��دي��ن  �سعد  حم��م��ود  ا���س��راء 
ج�����م�����ال ح���������س����ني ذي��������ب اب��������و ����س���ي���ام
ح�������س���ام خ����ال����د م���ن�������س���ور اخل���الي���ل���ة
امل��وم��ن��ي ع��ل��ي  زياد"  "حممد  خ���ال���د 
خ���������س����ان رب����������ه  ع�����ب�����د  خ������ال������د  دالل 
دي���ن���ا ن�����س��ي��م ع��ب��دال��ك��رمي ال�����س��المي��ة
ذك���ري���ات ���س��ال��ح ب���دي���وي احل��راف�����س��ه
راك������ان اج��م��ي��ع��ان ع���ب���داهلل امل��ه��ي��دات

رن����������ا ت����ي���������س����ري �������س������امل ال�����غ�����وي�����رى
رن�����������د خ�������ال�������د خ�����ل�����ي�����ل امل���������س����اق����ب����ة
ره������������ام �������س������ربى حم�����م�����د �����س����الم����ه
�����س����و�����س ح���������س����ني  ع�����������س�����ام  روان 
���س��ه��ي��ل اب������و  ي���و����س���ف  حم���م���د  روزان 
زي������������د حم��������م��������ود ع������ل������ي امل�����وم�����ن�����ي
��������س�������ارة ب�����������س�����ام خ����ل����ي����ل ال���ع���ت���ي���ب���ي
�����س����اب����ري����ن ج�����ه�����اد خ���ل���ي���ل ����س���رغ���ام
مل�����ى م���ن�������س���ور ع�����ب�����داهلل ال��دب��ي�����س��ي��ه

حم����م����د اب�����راه�����ي�����م اح����م����د اب�������و دل����ه
حم����م����د ب����ا�����س����م حم����م����د م�������س���احل���ه
حم��م��د راف�����ع ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف اال����س���رم
بني هاين ال�سالم ح�سني  حممد عبد 
م����ي���������س اح������م������د ح���������س����ن ال���������س����ع����دي
ن���������ادي���������ن اجم�����������د ه�����������اين ب���������س����ن����اق
ه������ا�������س������م اح�������م�������د ه������ا�������س������م را�������س������د
ه�����دي�����ل ي���ح���ي���ى حم�����م�����ود ال���ع���م���ري

اح������م������د ب���������در ع�����������ارف ال�����ه�����واو������س�����ه
رزق اح���������م���������د  ح���������������س�������ام  اح���������م���������د 
اح��م��د ع��م��اد ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال��ق�����س��اة
اح��������م��������د ف��������ال��������ح ه������ل������ي������ل اخل�����ل�����ف
اح����������م����������د ف�������������������وزى ع��������م��������ر ح����م����د
اح���م���د م��ع��ت�����س��م اح���م���د ب����ن ط��ري��ف
ا���������س��������راء اي�����������وب حم������م������ود ع���ث���م���ان
اي����������ات ح���������س����ن اب�����راه�����ي�����م اب��������و جن��ا
ع��ي�����س��ى اح�����م�����د  اهلل  ر������س�����ا  امي����������ان 

امي���������ان زه�������ري م�������س���ط���ف���ى حت��ب�����س��م
اي�����ن�����ا������س ف������������وؤاد �����س����ل����ي����م����ان ����س���ال���ح
ب�������������راء ج�����م�����ي�����ل ح����������رب اب�����راه�����ي�����م
ب��ل��ق��ي�����س ح�����س��ن��ي ح���م���اد ال��ق��ط��ام��ني
ح�����م�����زه زاه���������ي حم����م����د ال����رواج����ب����ه
ح�����م�����زه ع����ي����د ����س���ع���ي���د اب�������و م�������س���رف
ح����م����زه حم���م���د ع���ب���د اهلل ج���ان���خ���وت
ح���ن���ني اح����م����د اب����راه����ي����م ال��ع��ط��ي��وي
رام����������ا خ�����ال�����د ا�����س����م����اع����ي����ل ال�������س���ي���خ

ران���������ي���������ه ع���������������ادل ع���������������وده ي����و�����س����ف
ج���ام���ع ب���ن���ي  زه�������دى  حم����م����ود  رزان 
الدهام�سه الرحمن  عبد  ع�سام  ر�سا  
النت�سه ال���دي���ن  ����س���الح  ج�����ودي  رغ����د 
ه���ن���دي ع����ب����دال����ق����ادر  ي���و����س���ف  روان 
ع���ب���ي���د اهلل  ع�����ب�����د  ج�������م�������ال  زه����������ري 
زي�������������د حم��������م��������ود ف�������������رج ال��������زب��������ون
������س�����اج�����ده ظ�����اه�����ر ل����ف����ا ال�����ن�����وي�����ران
���س��اج��ده ن��ا���س��ر ال��دي��ن ن���دمي يو�سف

اح������م������د �������س������امل اح������م������د ال����ب����ط����و�����س
اخ����ال�����س اع���م���ري ���س��ل��ي��م ال���ب���داري���ن
ب�����ي�����ان حم����م����د �����س����اي����ل احل�������س���ب���ان
ح��������ازم ي����و�����س����ف وج����ي����ه اب�������و ح�����الوه
ال���غ���وي���ري���ن ع���ب���د اهلل  خ����ال����د  ره�������ام 
ري���ن���اد حم��م��د م�����س��ط��ف��ى ال��ربغ��وث��ي
زي������ن������ب حم�����م�����د م�����ن�����ري اجل�����ع�����ربي

�����س����ن����ا �����س����ع����ي����د ع�������ب�������داهلل ال������ب������دور
اخلطيب ال��ك��رمي  عبد  حممد  ���س��ادي 
�������س������ذى راك�����������ز �����س����ب����ت����ي ح�����م�����د اهلل
�����س����ه����د حم�����م�����د ������س�����اه�����ر ف�����وار������س�����ه
���س��ب��ي��ط��ه اهلل  ح����م����د  م���ن���ج���د  ع����ب����ري 
ق�������س���ي خ����ال����د م���ن���ري ع���ب���د احل��م��ي��د
ك�����ام�����ل �����س����ال����ح ك�����ام�����ل اب��������و خ���ال���د

حم���م���د ع���ام���ر حم���م���د ���س��ع��ي��د ع��ام��ر
م�������������رح ح���������������س�������ام م��������ن��������ور ال�������زب�������ن
م���������س����ع����ب اح������م������د ج����م����ي����ل ����س���ه���اب
ه�����ن�����د ع�����ل�����ي ح��������م��������دان ال���������س����ي����وف
ي������������زن ف������������������وؤاد م���������ع���������روف ق����ا�����س����م
ي�������زي�������د ف�����ي�����������س�����ل ا�������س������ع������د ح�����م�����زه
ي�����������س�����رى م�����ع�����ت�����ز ن�����ظ�����م�����ي ذوق����������ان
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�����������س����������اره ط����������ه ف�������ا��������س�������ل ������س�����م�����ري
�����س����ايل حم����م����د حم����م����ود ال����غ����وي����رى
�����س����ف����ي����ان ج������م������ال خ����ل����ي����ل ك�����راج�����ه
���س��م��اح ���س��الح ال���دي���ن ي��ح��ي��ى �سريف
�������س������ري������ف حم�������م�������ود اح�������م�������د جن���م
���س��ه��د ح���ام���د ���س��ع��د ال���دي���ن ب��رج��و���س

عبدالرحمن معت�سم ح�سني �سواحله
ع������ب������داهلل ن���������ادر ك�����ام�����ل ال�������ب�������ارودي
ع������م������ار حم������م������ود ك������ام������ل ال����ك����ي����ال
ع���م���ر ع���ب���د احل���م���ي���د اح����م����د ن�����ريوخ
ف��������را���������س م������ع������ن حم������م������د م����وم����ن����ي
ق����ي���������س ع������زم������ي حم������م������ود م�����ب�����ارك
ل�����ي�����ن�����ا اح�������م�������د ع������ل������ي اب�����������و ع���������واد

حم�����م�����د ع���������وين ح������ام������د ال���������س����م����ور
حم�����م�����د ف������������واز �������س������ح������اده ����س���ب���ي���ح
حم������م������د م����������������روان ل�����ط�����ف�����ي ع��������واد
حم�����م�����د ي������زي������د �����س����ل����ي����م����ان ال���ن���م���ر
م���������س����ع����ب خ������ال������د حم�����م�����د ك����ن����اين
ي��ا���س��ر امي����ن ح��م��د اهلل ع��ب��د ال��ع��زي��ز

حممد نبيل نا�سر اجلراحطارق تي�سري احمد ال�سبيحات

رغد ثائر احمد الع�سريى بتول طالل علي الغبني

�سفاء عبداهلل حممد احل�سبانزبيده ا�سامه جملي ال�سليتي �سيف يا�سر علي زيد

يو�سف ا�سماعيل عبد احلميد عنربحممد م�سطفى �سالح عبد اهلل
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اح������م������د ب���������در ع�����������ارف ال�����ه�����واو������س�����ه
اح��������م��������د ف��������ال��������ح ه������ل������ي������ل اخل�����ل�����ف
اح������م������د ول������ي������د اح������م������د امل�����ح�����ارم�����ة
ال����ف����رج����اين ف�����������اروق  ا�����س����ام����ه  االء 
ب����ن����ات اهلل  ع�����ب�����د  ط����������الل  اجم������������اد 
اي��������ات حم����م����ود حم���م���د ب���ن���ي اح���م���د
امي�������ان و����س���ف���ي ي���ا����س���ني اخل�����وال�����دة
ب���������ت���������ول ط��������������الل ع�������ل�������ي ال�����غ�����ب�����ني
ب��ل��ق��ي�����س ح�����س��ن��ي ح���م���اد ال��ق��ط��ام��ني
ت�����س��ن��ي��م اب��راه��ي��م ���س��ايف اب���و هنط�س
ت�������س���ن���ي���م حم����م����د اح����م����د ال���ع���م���ارن���ه
ح�������������س������ام اح�������م�������د ف��������ار���������س م����ال����ك
اب����و هنط�س اب���راه���ي���م ����س���ايف  ح��ن��ني 
دعاء احمد عبد الكرمي دروي�س احمد
ران����ي����ا ع�������ارف ����س���ل���م���ان ال���روي�������س���ان

رغ���������د حم�����م�����د ع�����ط�����ا اب���������و ع���وي�������س
رغ��������������د م���������������������روان ع�������ث�������م�������ان ت����ي����م
ال�������س���ل���ب���ي ح���������س����ن  �����س����ب����ح����ي  روؤى 
����س���ل���ك���اوي ا�����س����ط����ف����ان  خ�����ال�����د  رمي 
زي�������ن�������ب خ�������ال�������د ف�����ه�����د ال����ع����ظ����م����ات
زي�����ن�����ب م����ع����ني اب�����راه�����ي�����م احل���ا����س���ي
���س��اج��ده ن��ا���س��ر ال��دي��ن ن���دمي يو�سف
�������س������ايل حم�����م�����د ع������و�������س �����س����ح����اده
�����س����ج����ى ب�����������س�����ام ������س�����ام�����ان ال�����زه�����ري
�����س����ه����د �����س����ب����ع ع����ب����ي����د ال�������������س������اروم
����س���ه���د م���ن�������س���ور اح����م����د ال���ع���وي�������س���ات
�����س����ف����اء م����و�����س����ى ا�����س����ع����د ال���ه���ل�������س���ه
ع����ث����م����ان ع�����دن�����ان ع����ث����م����ان ج�������اد اهلل
غ��������ي��������ث خ����������ال����������د ف����������ري����������د ع������������واد
ف��������������رح ������س�����ك�����ي�����ب ������س�����ع�����ي�����د ح�������رب

ق����ا�����س����م ع�����م�����اد اب�����راه�����ي�����م ال���ب���ي���ات���ي
مو�سى  " ع��ل��ي  "حممد  حم�سن  لينا 
ل����ي����ن����ة اح������م������د حم�����م�����د اب����������و جن���م
م��اه��ر ا���س��ام��ة ع��ب��د ال��رح��م��ن ه��ن��دي
حم���م���د ر������س�����وان اب����راه����ي����م اال���س��ق��ر
حم���م���د ع����اك����ف ع���ل���ي ال���ع���ب���دال���الت
هنداوى عطيه  اللطيف  عبد  حممد 
من���ر �����س����ب����ح����ي  اهلل  ع�����ب�����د  حم�����م�����د 
حم�����م�����د ف������������واز �������س������ح������اده ����س���ب���ي���ح
حم������م������د م����������������روان ل�����ط�����ف�����ي ع��������واد
م���ه���ا ����س���الم���ة حم���م���د اب������و ال��ع��ي�����س
م�����ه�����ن�����د اح�������م�������د ��������س�������امل امل����ق����اب����ل����ه
ن�����ي�����ف�����ني ������س�����ع�����ب�����ان اح�������م�������د ب������ريم
ه�����ب�����ه اجم����������د ج����م����ي����ل ال�����ه�����وي�����دي
ي�����زي�����د اي����������اد ع����ب����د ال�������ق�������ادر ا����س���ع���د

رمي عبدالرحمن م�ساعد ابوجالل بتول خلف علي اخلزاعله

هبه منري حممد ظاهر�ساره �سالح ذياب هندى فرح"حممد �سرار""حممد ا�سف"ال طه
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خريجو الماجستير
تخ�ص�ص هند�صة الربجميات

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

م������ن������ت������ه������ى حم���������م���������ود حم�������م�������د ������س�����ل�����ي�����م�����ان

كلية االمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

عبدال�سالم عبداحلميد حممد الهباهبة �سهم ع�سام داود " ابو عرابي العدوان"

داود اب���������و  حم�����م�����د  اح������م������د  ح���������م���������زة اح���������م���������د ع�������ب�������د ي�����و������س�����فج������ه������اد 

ع��م��ر ع��ب��دال��رح��م��ن ف��رح��ان اخل��وال��دةح�������س���ني خ�����ال�����د ح�������س���ني اب�������و ال���ت���ني

ب���������ت���������ول ع�������ل�������ي ����������س���������امل ب�������ن�������ي م���������س����ط����ف����ى
حم�����م�����د اح�������م�������د ق�����ا������س�����م درب�������ا��������سرب������������ا خ�����ل�����ي�����ل حم������م������د ال���������زي���������ودي

تخ�ص�ص اأنظمة املعلومات والإبداع
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كلية
الملكة رانيا 

للطفولة
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كلية الملكة رانيا للطفولة

د. جمال �أحمد 
نائب العميد

د. �أمية �حل�سن
العميد / اأ�شتاذ م�شارك

د. �يوب �لرو�سان
م�شاعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة
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النبذة:
كلية �مللكة ر�نيا للطفولة

�أن�سئت عام 2002 , وت�سم �لأق�سام �لتالية:
ق�سم تربية �لطفل , وق�سم �لرتبية �خلا�سة.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية : 
�لتخ�س�سات  يف  معتمدة  �ساعة   )132( بنجاح  �لطالب  يجتاز  �أن  بعد  �لبكالوريو�س  درجة  �لكلية  متنح 

�لتالية :
تربية �لطفولة �ملبكرة
رعاية �لطفولة �ملبكرة

�لرتبية �خلا�سة
كما متنح �لكلية درجة �لدبلوم �ملهني يف تخ�س�س "�ل�سيا�سة �لعامة وحقوق �لطفل" .

الكادر األكاديمي واإلداري:
بلغ عدد �أع�ساء �لهيئة �لأكادميية يف �لكلية )20( ع�سو�ً يف خمتلف �لرتب �لأكادميية: من حملة درجة 

�لدكتور�ه, كما بلغ عدد �ملر�سحني لاليفاد )3(, وبلغ عدد �أع�ساء �لهيئة �لإد�رية )6( �إد�رياً.

طلبة الكلية:
�أ�سبح عدد �لطلبة يف �لكلية )1200( طالباً وطالبًة تقريباً خالل �لعام �جلامعي 2017/2016.

كلية الملكة رانيا للطفولة
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كلية الملكة رانيا للطفولة

- تقدمي بر�مج �أكادميية على م�ستوى �لبكالوريو�س لإعد�د متخ�س�سني يف جمال رعاية �لطفل 
رعاية  موؤ�س�سات  و�لإ�سر�ف على  و�لإد�رة  �ملبكر لالأطفال,  و�لتدخل  �لت�سخي�س  و�لأ�سرة, وجمال 

�لأطفال, و�لرتبية �خلا�سة .
- �إن�ساء قاعدة بيانات عربية وعاملية لتوجيه �لقر�ر�ت �لرتبوية �ملتعلقة باإعد�د �لعاملني يف جمال 
و�لنف�سية  �لرتبوية  �خلدمات  وتوفري  �لعاقة,  ذوي  و�لأطفال  �ملدر�سة,  قبل  ما  �أطفال  تربية 

�خلا�سة بهم .
و�لور�س  �لندو�ت  عقد  ت�سمل  و�لعربي  �لأردين  �ملحلي  للمجتمع  خدمات  تقدمي  يف  �لإ�سهام   -

و�لرب�مج �لتدريبية و�ل�ست�سار�ت للموؤ�س�سات �لتي تعتني بالأطفال و�أ�سرهم.
- توفري خدمات ت�سخي�سية وعالجية للم�سكالت �ملرتبطة بالأطفال و�أ�سرهم .

- �لعمل على تاأ�سي�س رو�بط ما بني �جلهات �ملحلية يف جمال �لطفولة وتلك �لقائمة عربياً وعاملياً .
وتوفري  �خلا�سة,  و�لرتبية  �لطفولة  �ملتخ�س�سة يف جمال  و�لنف�سية  �لرتبوية  �لبحوث  �إجر�ء   -

�ملو�د �لتعليمية و�لعلمية �خلا�سة بالأطفال وتربيتهم ورعايتهم .
- �إتاحة عدد من �لفر�س �لتدريبية  للكو�در �لعاملة يف �ملوؤ�س�سات و�ملر�كز وريا�س �لأطفال �أثناء 

�خلدمة, من �جل رفع كفايتهم وتطوير �أ�ساليب تعاملهم مع �لأطفال و�لعناية بهم .
- تطوير ح�سانة �لأطفال �لتي �أن�سئت يف �جلامعة باإ�سر�ف �لكلية.

أهداف الكلية :
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كلية الملكة رانيا للطفولة
جمل�س �لكلية

�حل�سن �مية  • �لدكتورة 
عميد الكلية / رئي�س املجل�س 

�أحمد • �لدكتورجمال 
نائب العميد 

�لرو�سان �أيوب  • �لدكتور 
رئي�س ق�شم تربية الطفل 

يون�س جناتي  • �لدكتور 
رئي�س ق�شم الرتبية اخلا�شة

عليمات �ينا�س  • �لدكتورة 
ممثل ق�شم الرتبية اخلا�شة يف جمل�س الكلية 

بيرب�س هيثم  • �لدكتور 
ممثل ق�شم تربية الطفل يف جمل�س الكلية

�لثانية �لزرقاء  ملنطقة  و�لتعليم  �لرتبية  مديرية  مدير  • �ل�سيد 
ممثل املجتمع املحلي

�لها�سمية للو�ء  �لتنمية  مدير  • �ل�سيد 
ممثل املجتمع املحلي.

�مل�سري �يهاب  �ل�سيد  • �ل�سيد  
امني �شر ملجل�س الكلية

�لد�ريون
�مل�سري • �يهاب 

رئي�س الدي�ان 
دلبوح �أبو  • �أ�سماء 

م�شرفة تدريب ميداين 

ر�سو�ن �أبو  • �إنعام 
م�شرفة تدريب ميداين 

�لزيود • نور 
�شكرترية – طابعة 

�لرجوب • �سريين 
�شكرترية – طابعة 
�ل�سرع �هلل  • عبد 

عامل خدمات مكتبية 
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قسم تربية الطفل

د. �يوب �لرو�سان
 رئي�س �لق�سم - ��ستاذ م�ساعد

د. �مية �حل�سن
��ستاذ م�سارك

د. فتحي �حميدة
��ستاذ م�سارك/ حا�سل على �جازة بدون ر�تب

د. مرفت فايز
��ستاذ م�سارك/ حا�سلة 
على �جازة بدون ر�تب

د. �بر�هيم جميعان
��ستاذ م�سارك

د. جمال �حمد
��ستاذ م�ساعد

د. �مل �خلطيب
��ستاذ م�ساعد

كلية الملكة رانيا للطفولة



343

قسم تربية الطفل

د. م�سطفى �خلو�لدة
��ستاذ م�ساعد

كلية الملكة رانيا للطفولة

د. هيثم بيرب�س
��ستاذ م�ساعد

د. علي عليمات
حما�سر متفرغ بر�تب ��ستاذ م�ساعد



344

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

�ري����������������ج ���������س�������ع�������د ��������س�������ال�������ح ع�����ل�����وه
��������������س������������ر�ء ع�������ل�������ي خ���������ال���������د غ�������امن
�م���������ل �ح������م������د ع�����ل�����ي �ب���������و ط���ح���ي���م���ر
ب����ي����ان ����س���ام���ي �ب����ر�ه����ي����م �ب������و ع�����و�د
ج���و�ه���ر حم���م���ود حم��م��د ب��ن��ي ه��اين
ح�������م�������زه ر����������س���������اد ع�������وي�������د ع������ل������و�ن
ح�����ن�����ني جم����������دى �����س����ل����ي����م ح����م����ي����ده

�ل���ع���م���ول �هلل  ع����ط����ا  ط�������الل  د�ن�����ي�����ه 
دمي���������ا ن�����������ز�ر م���������س����ط����ف����ى �ذه����ي����ب����ه
دي������ن������ا ع������م������اد ح���������س����ن �حل������ج������ازي
رغ�����������د �ح�������م�������د خ�����ل�����ي�����ل �مل�����������س�����رى
�حللحويل حممود  �لعزيز  عبد  رغ��د 
�سالمه �سعيد  حم��م��د  ���س��الم��ه  م���رمي 
م����������رمي ������س�����ال�����ح ن������ه������ار م�������س���اق���ب���ه

م�������ل�������ك ر�������������س�����������م خ������ل������ي������ل ع������رف������ه
ن�����������ور ع������ل������ي ��������س�������امل �ل���������س����وي����ح����ي
ه���ب���ه ط��������ارق ع���ب���د �ل���ل���ط���ي���ف ف���ري���ج
ه�����ال ع���ب���د �حل���م���ي���د �ح����م����د ع��ل��ي��ان
ه��ن��ادي ع�����س��ام ع��ب��د �ل���ق���ادر �حل��ج��وج
�ب��و عبيد �ل��ك��رمي  عبد  ر�ئ���د  يا�سمني 
ي���ا����س���م���ني ع���ل���ي �م�����ك�����ازي �خل����و�ل����دة

������س����ي����ل حم����م����د ح���������س����ن �لط�����ر������س
�ي�������������ات ري��������ا���������س ف�������������وزي �ل�����ن�����ج�����ار
ح��ن��ني ع��ب��د�مل��ع��ط��ي ي��و���س��ف ع��ب��د�هلل
ح�����ن�����ني ع�����ل�����ي حم�������م�������ود ق�����ط�����اون�����ه

دع���������������اء خ��������ال��������د ج�����م�����ي�����ل ب������������در�ن
يا�سني حم��م��ود  ي��ا���س��ني  ���س��اب��ر  روز�ن 
�سعيليك �ب��و  عيد  �سليمان  �سل�سبيل 
��������س�������ن�������اء ع��������م��������اد ��������س�������ع�������دى م����ط����ر
����س���ه���ى ن�������س���ار ع���ث���م���ان �ب������و ����س��ن��ي��ن��ه

������س�����روق م�������س���ل���م م���ن�������س���ور �مل���������ز�وده
ف������������د�ء حم�����م�����د ع������اي������د �خل����الي����ل����ة
لينه ج��م��ال ع��ب��د �ل�����روؤوف �ب��وه��و����س
ن�������������و�ل ن�������اي�������ف ح�������م�������ود �ل����ق���������س����اه

�سيماء حممود عبد �لقادر عبد �لهادي

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة

قسم تربية الطفل كلية الملكة رانيا للطفولة
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بتول نايف �حمد خو�لدة حنني ح�سن �حمد �بو �سعيليك�نو�ر حممد �سميح حممود عي�سه

ع���ب���د�ل���ف���ت���اح ع��������ارف  حم���م���د  �روى 
�����س���ر�ء �ب��ر�ه��ي��م �ح��م��د �ب���و ���س��رح��ان
�ل���������ه���������ام ي������ا�������س������ر ف��������اي��������ز �����س����ال����ح
�ي���������ات حم�����م�����ود ع�������س���ك���ر �ل���ق���ع���اي���دة
�مي�����������ان ف������ال������ح ح���������س����ني �ل����ع����ن����ديل
ب�������ح�������ر ع����������������ودة ف�������������رج �ل�����������س�����رع�����ة
ح�����ن�����ان ع����م����ر حم�����م�����ود �ل�����در�و������س�����ه
ح�������ن�������ني ع�����ي�����������س�����ى ع�������م�������ر ح�����ي�����در
دع���������������اء م������ن������ري حم������م������د ������س�����ع�����اده
ع�������������وده ليف  حم���������م���������د  دي���������������������ال 
�ل�سيد عي�سى  �سعيد  حم��م��د  رب��ي��ح��ه 
غ����ن �ح���������م���������د  ف������ي�������������س������ل  رز�ن 

�بو �حلاج د�ر  رناد عدنان �حمد حمد 
�بو حجر �سعيد(  رمي عثمان )حممد 
������س�����اج�����ده ف������ائ������ق ن������ه������ار �ب���������و ط���ري
�������س������اره ول�����ي�����د ي����و�����س����ف �ب��������و ف������اره
�����س����ب����اأ �م�������ني ����س���ل���ي���م���ان �ل���ط���الف���ي���ح
ع���ب���د �هلل ر�����س����و�ن ف��ي�����س��ل  ����س���ج���ود 
�����س����م����ر ي�����و������س�����ف حم�����م�����د ع�����ب�����د�هلل
����س���ن���د����س ع�����م�����اد ����س���ع���د �ب�������و ح�����س��ن
�حل��م��د�ن �م���ني  �ح��م��د  منت�سر  �سهى 
����س���ل���ي���م���ان ع�����ل�����ي  �هلل  ع�����ب�����د  �����س����ه����د 
�����س����ب����اح حم�����م�����ود خ����ل����ي����ل �ل�����غ�����اوي
ع��������ال ن������ا�������س������ر حم������م������د �خل����ل����ي����ل����ي
�ل�سو�بكه �لرحمن  عبد  مو�سى  عنود 

ق�����س��ي ���س��ل��ي��م��ان حم��م��د ع��ب��د �حلليم
ل���ي���ل���ى ي����و�����س����ف �ب�����ر�ه�����ي�����م �ل���ظ���اه���ر
جم������د ع����������ارف ح���������س����ن ب����ن����ي ك���ن���ان���ة
�ب��و ر�ج��وح �ح��م��د  جم��د عبد�حلافظ 
جم������د غ�����ال�����ب ح���������س����ن �ب��������و ح�������س���ان
م�����ه�����ا ي�����و������س�����ف ع������������وده �ب����������و رب��������اع
م���������ي ب������������الل م�����������س�����ط�����ف�����ى خ�������س���ر
ن����������ور ع�������������ادل �ح�������م�������د �ل����رح����ي����م����ي
ه�����ب�����ه ع�������اي�������د �����س����ل����ي����م �ل�����غ�����وي�����رى
ه��������دي��������ل �ح��������م��������د ح�������������س������ني ب�����ك�����ار
م���ر�د �ب���و  رب��ح��ي م�سطفى  ي��ا���س��م��ني 
ي����ا�����س����م����ني ع����م����ر حم�����م�����ود ع��ي�����س��ى

ناديه حمد �سالح �لغويريرهف منذر �سليم نقر�س هبه خالد عبد �حلميد مو�سى�سروق زياد �حمد �ساهني

خريجو الف�صل الأول 2017 /2018
تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة

قسم تربية الطفل كلية الملكة رانيا للطفولة
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018
تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة

قسم تربية الطفل كلية الملكة رانيا للطفولة

رغد ريا�س لطفي حبايبه �ساره عوده عبد �لقادر عيادبر�ءه �سعيد حممد �ملغري

حميدي �ل��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د  �ح��م��د  �روى 
������س����الم ع���ب���د �حل���ل���ي���م ع����ام����ر ع��ام��ر
������س����م����اء ����س���الم���ة م���ن�������س���ور �ل����زي����ود
�����س���ي���ل ع��ي�����س��ى ����س���وق���ي �ب�����و ���س��ع��دى
�ن�������������و�ر ع�����م�����ر ج������ربي������ن �ل�����ع�����اي�����دى
�ي������������ه ن�����ب�����ي�����ل حم������م������د �ل���������ب���������دو�ن
�آي�����������������ات ف�����ت�����ح�����ي ح�����������س�����ني ح���م���ي���د
ب�������ح�������ر ع����������������ودة ف�������������رج �ل�����������س�����رع�����ة
ب���������س����رى ف����اي����ز حم����م����د �ل����ربغ����وث����ي
ب�������ي�������ان �ح�������م�������د ح�����������س�����ن �دع�����ي�����������س
ح�����������ال �ح���������م���������د ������������س�����������ادق �ح������م������د
ح���ن���ني حم����م����ود خ���ل���ي���ل �جل����رج����اوي
خ���دي���ج���ه ف����رح����ان ����س���وع���ان ن���وي���ر�ن
خ������ز�م������ى ع���������و�د م���ل���ه���ي �ل����ن����وي����ر�ن
رب�������اع �هلل  ع�����ب�����د  ي�����و������س�����ف  خ������ول������ه 

د�ن��������ي��������ا �ح�������م�������د حم�����م�����د �دح�����ي�����ل�����ه
د�ن����ي����ه حم����ف����وظ جن���ي���ب �حل��ط��ي��ن��ي
دي�����������ال ه�����ا������س�����م حم�����م�����د �ل����ع����م����رى
رب��������������ى ج���������ه���������اد ف���������������������وؤ�د �مل�������ع�������اين
رغ�������������د حم��������م��������ود حم�������م�������د م����������ر�ر
�ب������و زه���ي���ه ����س���م���ري ع���ب���د �هلل  ره������ف 
��������س�������ج�������ى حم��������م��������د ذي����������������ب رب������������اع
���س��م��اح حم��م��د ح�����س��ني ب��ن��ي �ل���دوم���ي
����س���ن���د����س ع����ب����د�هلل ب������در �ب������و ���س��ب��ي��ح
�����س����روق ج����م����ال م���و����س���ى �حل����و�م����ده
عبد�حلافظ حممود عبد �حلافظ �بو �لغنم
ق�������س���ي ����س���ل���ي���م رم���������س����ان �ب������و ���س��ن��ب
ق�����س��ي ���س��ل��ي��م��ان حم��م��د ع��ب��د �حلليم
ل����ب����ن����ى ������س�����ل�����ط�����ان حم�����م�����د م���ط���ل���ق
جم������د ع����������ارف ح���������س����ن ب����ن����ي ك���ن���ان���ة

�ب��و ر�ج��وح �ح��م��د  جم��د عبد�حلافظ 
حم���م���د م����اج����د ف�����رح�����ان �ل�����س��ب��اي��ل��ه
م����������ر�ن ب���������س����ام ح���������س����ني �ل���ع�������س���ي���ل���ي
م������������رح م��������اج��������د ع���������������و�د �ل������رتت������ري
م����ن����ي����ه جن����ي����ب حم����م����د م�����س��ط��ف��ى
م�����ه�����ا ي�����و������س�����ف ع������������وده �ب����������و رب��������اع
م������رين������ا رمي������������ون �ي������������وب ت������ادر�������س
ن����������ور ع�������������ادل �ح�������م�������د �ل����رح����ي����م����ي
ن�����ور ع���ب���د �ل���رح���ي���م ع�����زت �ل�������س���و�مل���ه
ن���ي���ف���ني غ��������ازى حم����م����د �ل����ع����رج����اين
ه����ب����ه ج�����ه�����اد �ب�����ر�ه�����ي�����م �ل�������س���ع���دى
ه���دي���ل ع�����س��م��ت ع��ي�����س��ى ب���ن���ي �ي����وب
ه���ن���اء �مل��ع��ت�����س��م ب����اهلل �ح���م���د �ل��ف��ق��ري
ه���ي���ا ع���ط���ا ع���ب���د �ل����رح����ي����م �ل����دوي����ك
ه�����ي�����ا ف����ي���������س����ل �ح������م������د �خل�������و�ل�������ده

هبه �حمد �سامل در�جفادية ها�سم عمر عبد�هلل يا�سمني حممود �حمد �لقي�سيلر� �بر�هيم يو�سف �لعبادى
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كلية الملكة رانيا للطفولة

قسم التربية الخاصة

د. �سهى �حل�سن 
ا�شتاذ م�شارك / حا�شلة على اجازة بدون راتب

د. خلود دبابنة
 ا�شتاذ م�شارك

د. حنان طق�س
��ستاذ م�ساعد

د. نو�ف �لزيود
��ستاذ م�ساعد

د. �ينا�س عليمات
��ستاذ م�ساعد

د. ه�سام �ملكانني
��ستاذ م�ساعد

د. �ميان �لزبون
��ستاذ م�ساعد

د. معت�سم �مل�ساعدة
��ستاذ م�ساعد 

د. جناتي يون�س
رئي�س الق�شم / ا�شتاذ م�شاعد
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تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة

قسم التربية الخاصة كلية الملكة رانيا للطفولة

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017

خريجو الف�صل ال�صيفي الثاين 2016 / 2017 

ع��ب��د�ل��ع��زي��ز من�سور خ��ال��د  �ب��ر�ه��ي��م 
�ح������م������د م����ف����ل����ح م���������س����ط����ف����ى ع���م���ر
�ري�������ج ����س���ال���ح م�����س��ط��ف��ى �ب������و م����ر�د
���������س�������ر�ء ول�����ي�����د حم����م����د �ل����ب����ي����اري
����������س��������الم خ�����ل�����ي�����ل ح�����������س�����ني حم���م���د
�ي�����ف�����ان�����ا ف���ي�������س���ل ح�������س���ن �ل�������س���ربه
�دري���������س خ�سر ع���ب���د�ل���ك���رمي  �أم������اين 
ت����ي���������س����ري ن�����ا������س�����ر ي�����و������س�����ف ج����اب����ر
د�ن���������ي���������ا ن�����������س�����ر حم������م������د ع����ث����م����ان
ر�ن�������ي�������ا ك������اي������د ع�����ل�����ي �ل���������س����ي����الوى
ري������ن������ات������ا ع������ام������ر �������س������ربى ق���وف���ب���ز

زي������������ن ن������ا�������س������ر حم������م������د �ل������دي������ك
����������س���������اره ������س�����م�����ري ب��������دي��������ع خ�������س���ر
�������س������ايل م�����ر������س�����ي ر������س�����ي�����د �ل�����غ�����زو
����س���ريي���ن ����س���م���ري ع��������وده �ل����ب����د�ري����ن
������س�����ريي�����ن ت�����وف�����ي�����ق ع�������������ز�ت �ل����ع����ر
ف������رح ف����خ����رى حم����م����ود �ل�������س���ر�ي���ره
ف�����رح م�����س��ط��ف��ى حم���م���د �ل���ربغ���وث���ي
م����اه����ر حم���م���د ي���ع���ق���وب �ب�����و خ��ل��ي��ف��ه
�خلطيب �سالح  حممود  جم��د�ل��دي��ن 
حم����م����د �ح�����م�����د ذف�����ي�����ل �ل���������س����رح����ان
حم����م����د ر�����س����ي����د حم�����م�����د  �ل�����ع�����دو�ن

د�ود حم���������م���������ود  ع���������م���������اد  م���������������رح 
م����ع����ن حم����م����د ط�����ال�����ب �ل���������س����م����ادي
م����ن����ال ع����و�����س حم����م����ود �جل�����ي�����ز�وي
م��������ن��������ى ب������ه������ج������ت حم���������م���������ود ج����رب
م�������ه�������ا ك��������ام��������ل ���������س��������امل خ�����الي�����ل�����ه
م����ه����ن����د م���������س����ه����ور حم������م������ود ط�������ر�د
ن����������ور حم�����م�����د �ح������م������د �ل�����ق�����دوم�����ي
�ل��رح��م��ن م�سطفى ه��ب��ا ح�����س��ن ع��ب��د 
ه������ب������ه ع�������م�������اد �دري���������������������س �����س����الم����ه
�ل����زو�ه����ره ه���دي���ل حم���م���د ع���ب���د �هلل 
وه�����ي�����ب ه��������اين ر��������س������د �ل�����ع�����و�ي�����ده

ك���ت���ك���ت حم�����م�����د  �هلل  ع�����ب�����د  �ح�����������الم 
��������س������ر�ء ع���������ادل ن���������و�ف �ل����در�ب���������س����ة
�������س�����ر�ء ع����ب����د�هلل ����س���الم���ة �خل�����س��ري
����������س��������الم �ح������م������د ع�����ي�����د ����س���ل���ي���م���ان
�م��������اين حم����م����د �ح����م����د �ب�������و ط���ال���ب
�ن������������و�ر �����س����ال����ح ������س�����امل �ل����ذن����ي����ب����ات
د�ود ط�������ال�������ب  �������س������ال������ح  �أم�����������������اين 
ت���غ���ري���د ����س���الم���ه ف�����ار������س �جل���م���ع���ان
دن��������ي��������ا خ��������ال��������د ع�������م�������ر �مل�������������س������ري
رب�������ا ع���ب���د�ل���ن���ا����س���ر حم����م����ود ب�����ولد

ري�����ان �حل����ف����ي����ظ  ع����ب����د  ب�������الل  رز�ن 
�ل����ع����دم����ات ح�������س���ني  �����س����ك����رى  رو�ن 
�حل���اف���ظ ع���ب���د  ي���ا����س���ني  ف����اي����ز  رو�ن 
���������س��������اره ح�����������س�����ام ح�����������س�����ن غ�����ن�����دور
�������س������ف������اء ع������ل������ي حم������م������د �مل�����وم�����ن�����ي
������س�����ف�����اء ن�����������س�����ال �ح������م������د ح�������س���ني
�����س����ح����ى ج�����م�����ال حم�����م�����ود �ب�����وزي�����د
ع�������ل�������ي ج��������ه��������اد حم�������م�������د �ل�������ع�������الن
�لربمكي �حلميد  عبد  �هلل  عبد  علي 
ع�����ل�����ي حم�����م�����د ع�����ل�����ي �ب����������و ������س����ب����ع
م�������������ر�م حم�����م�����د �ح�������م�������د م���������س����ع����ود

م��������روه ع����ث����م����ان ع����م����ر �ل�������س���و�حل���ي
م���������������روى �ح��������م��������د حم������م������د ����س���ب���ح
م�����ه�����ا حم�����م�����د ح�����������س�����ان �����س����م����ري����ن
رزق ع������������ب������������د�هلل  حم��������م��������د  م������������ي 
ه������ب������ه ع������ل������ي م���������س����ط����ف����ى ع���م�������س���ه
ه����ب����ه حم�����م�����ود حم����م����د �خل����الي����ل����ه
ه����دي����ل غ����ال����ب ه�������الل �ل�������س���دي���ف���ات
ه������دي������ل م������اه������ر �����س����ع����ي����د دح����������دوح
ح��������د�د ج�������رب�ئ�������ي�������ل  ف��������������و�ز  ود�د 
ي������������زن حم������م������د م������و�������س������ى �حل�����ي�����ح
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خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

�ب����ت����ه����ال م���ف���ل���ح حم����م����د �ل���ع���م���و����س
�ح������م������د ع������و�������س ع�����ل�����ي �ل����ع����ل����ي����وى
�ري����������������ج خ��������ال��������د ي�������و��������س�������ف ك����ت����ك����ت
�ري���������������ج ن��������اج��������ح ط��������ال��������ب ح���������س����ان
�حل����اج د�ر  ب����ره����وم  ع����و�����س  �������س�����ر�ء 
�������س�����ي�����ل �جم���������د حم�����م�����د �خل���ط���ي���ب
�ل��ع��م��رو �ل��ث��ب��ي��ت��ات  �لء زي����د حم��م��د 

�ل�����ع�����ن�����زي م������ر�������س������د  ��������س�������امل  �لء 
�م��������������رية ع������ل������ي حم������م������د �مل�����وم�����ن�����ي
�ن�����������س�����ام ع�����ل�����ي �ح������م������د �مل���ح���ا����س���ن���ه
�ي�����ات حم��م��د ���س��ل��ي��م��ان �ب����و م�����س��اع��د
�مي�������ان ج����م����ال ي���و����س���ف ع��ب��د�ل��غ��ن��ي
�مي�����������ان خ������ال������د حم�����م�����د ع�����ب�����د �هلل
�مي������ن �ب����ر�ه����ي����م م���ف���ل���ح �ل����رو�ح����ن����ه

�ي�����ن�����ا������س ح���������س����ني حم����م����د �ل����ق����رن����ه
�ي�����ه ����س���ربي ���س��ل��ي��م��ان �ب�����و ن��ام��و���س
�ي������ه حم���م���د ف��������و�ز ح�������س���ن �دع���ي�������س
ب�����ت�����ول ي����ا�����س����ني حم����م����د �ل���ت���م���ي���م���ي
�لعنرتى �ل��ك��رمي  ع��ب��د  ب�����س��ام  بلقي�س 
�خلو�جا �مل��ه��دى  عبد  ��سماعيل  بيان 
ب�������ي�������ان م�������اج�������د حم�����م�����د م����ن���������س����ور

تهاين فايز �حمد �سليم �بر�هيم

جلني �سامن �سليمان �ملعايطه

بيان ��سماعيل علي �بو �جلر�ي�س

رو�ن حممد يو�سف �لظو�هره

مي عامر حممد خميمر

��سيل خلدون �سليمان ��سليم

ختام ماجد فرحان �لرو��سده

جمد حممد حممود �لنجار

غاليه ح�سن عيد �لزيود

هديل ر�جح حممود نا�سر
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خريجو الف�صل الأول 2017 /2018

ح������ن������ان م������ن������ذر حم�����م�����د ع�����ب�����د �هلل
ح�������ن�������ني ح���������������س�������ام زه�������������ري ������س�����ويل
رب����ه ع����ب����د  ع����ب����د �هلل  ح����ن����ني خ���ل���ي���ل 
ح����ن����ني حم����م����د ف�����ال�����ح �ل���������س����ر�ي����ره
�خل�����س��اون��ه �هلل ح�سني  ع��ب��د  خ��ز�م��ى 
نا�سر �لغافر  �ل��روؤوف عبد  د�ليا عبد 
د�ن��������ة م����رع����ب ع���ب���د �مل���ج���ي���د ح�����س��ن
د�ن����ي����ه ���س��ع��ي��د �����س���م���اع���ي���ل �ب�����و ط���وق
دع�����������اء �ح������م������د �ب������ر�ه������ي������م ح�������س���ان
�سليمان م�سطفى  �ل��ق��ادر  عبد  دع���اء 
ر�م����������ا ح���������س����ني ع����ل����ي �ل���������س����دي����ف����ات
خ�����س��ر زب�������ن  �ح����م����د  ي����و�����س����ف  رز�ن 
ره���������ف م������اه������ر م�����و������س�����ى �ل���������س����و�مل����ه
�ل����ق���������س����اه ط����ع����م����ه  زك��������ري��������ا  رول 
روي�������������ده ������س�����ال�����ح حم�����م�����د �ل�����دي�����ك
ع���ي���د ق������ا�������س������م  م���������س����ط����ف����ى  روؤى 
زه�������ره �����س���م���اع���ي���ل �ب����ر�ه����ي����م ع�����وده
������س�����اره ����س���م���ري ف��������ازع �ب�������و دروي���������س
�ساره عالء �لدين عبد �جلبار �لتميمي
����س���ب���ي���ل ظ�����اه�����ر ن���������و�ف �ل���ك���ف���ري���ن���ي
����س���ج���ى ي����ا�����س����ني ح�������س���ن �ل����غ����وي����رى
����س���ل���م���ى حم����م����د �ب�����ر�ه�����ي�����م ي���و����س���ف

�����س����م����ي����ه خ������ال������د ������س�����ال�����ح ح�����م�����د�ن
���������س��������ذى ع������ل������ي �ح��������م��������د ح������ج������ازى
�����س����روق ���س��ل��ي��م��ان ه������ز�ع �ب�����و ���س��ب��اب
���س��ريي��ن ���س��م��ري ت��وف��ي��ق �ل�����س��و�حل��ه
�����س����ف����اء ج�����م�����ال �ح�����م�����د خ���ط���اط���ب���ه
������س�����ف�����اء حم�����م�����د ع�����ل�����ي �����س����الح����ات
�لربيحات �ساهر  خالد  �لدين  �سالح 
غ���ب���اي���ن �هلل  ع����ط����ا  ج���م���ي���ل  ط���������ارق 
ع�����ائ�����������س�����ه �مي�����������ن ع������ل������ي ي����ع����اق����ب����ه
ع�����د�ل�����ه ن����اي����ف ����س���ل���ي���م���ان �مل�����س��اق��ب��ه
ع������ري������ن ج�����ا������س�����ر ������س�����ال�����ح ج���������اد�هلل
ع����م����اد ع���ب���د�مل���ع���ط���ي ذي��������اب ول����وي����ل
ع����ن����ان �ب����ر�ه����ي����م حم����م����ود م���ري���زي���ق
د�ود ������س�����ع�����ي�����د  حم�������م�������ود  غ�������دي�������ر 
غ�����ف�����ر�ن غ����ال����ب م�������س���ل���م �خل���الي���ل���ه
ف������د�ء ع���ب���د �هلل ����س���ري���ف �ب�����و ه��ا���س��م
ف��������رح ح�������س���ن���ي ر�����س����ي����د ع����������وده �هلل
ف�����������رح حم�������م�������ود ح�����������س�����ن زه�����������ر�ن
ف���������رح ه���������الل ع�����ل�����ي�����ان �ل���ف���ري�������س���ي
ف������ن������ار ع������زم������ي �ح������م������د خ���������س����اون����ه
ف���������������������وؤ�د ع�������ل�������ي حم�������������س������ن ع�����������ز�م
جل������������ني دري�������������������د ���������س��������اب��������ر ن������������ادر
ل����������������ور� ع�������م�������ر ي�������و��������س�������ف ن�����ا������س�����ر

جم��������د خ�������ال�������د ي�����ون�����������س �حل�����ج�����وج
حم����م����د ع�����زي�����ز ������س����م����اع����ي����ل م�����س��ل��م
حم���م���د حم���م���ود ����س���الم���ه �خل��الي��ل��ه
�لغنيمات حم��م��ود  �ب��ر�ه��ي��م  حم��م��ود 
م����رح خ���ال���د حم��م��د ح�����س��ام �ب��ر�ه��ي��م
م������ن������ار ������س�����ري�����ف حم������م������ود ح�������س���ك���ي
م��ن��ال ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف ع��اي��د �ل��غ��وي��ري
م������ه������ا ع������ب������ا�������س ك��������ام��������ل ������س�����ح�����اده
م����ه����ا حم����م����د �����س����الم����ه �خل������و�ل������ده
م��������������ى ع����������ل����������ي ه�����������������������ز�ع دب����������ا�����������س
م���������ي رم��������������زى زك���������ري���������ا ع������ب������د �هلل
ن�������د�ء ف���ي���ا����س ح���م���ي���د�ن �خل���ز�ع���ل���ة
ن�������������دى ع��������ام��������ر ع�������ل�������ي �ل��������ب��������دري
ن�����������������ور زي���������������������اد غ���������������������ازى �ح�������م�������د
ن����ي����ف����ني �����س����م����ري ع�������ب�������د�هلل ج����ف����ال
هديل عبد �ل�سالم عبد �حلميد ��سعد
هناء عبد �جلو�د يو�سف حممد �سيخه
ه�����ي�����ا ج������م������ال ي�����و������س�����ف �ب���������و ل���ي���ل���ى
ه����ي����ف����اء ج�����م�����ال حم����م����د ع����ب����د �هلل
ه����ي����الن����ه ل����������وؤي ح���������س����ن �خل���ط���ي���ب
ي���ا����س���م���ني حم���م���د خ���ل���ف �ل�������س���رف���ات
ي���ا����س���م���ني ن����اف����ز م����و�����س����ى �ل�����ع�����ز�زي
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املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2017 / 2018

فاطمه نعيم حممد عطيه هند حممد نعمان �بو رحمه�سامل خالد �سامل �حلديدى

�ري����������������ج خ��������ال��������د حم�������م�������د ف�������ار��������س
�������س�����ر�ء ����س���ال���ح ع���ل���ي���ان �ل�����زو�ه�����ره
�������س�����ر�ء حم���م���د ك����ام����ل ن����اف����ذ ق��ا���س��م
��������س������ر�ء م�����ط�����رود ع��������وده �حل����م����د�ن
�ل����ع����ز�م �هلل  ف�������س���ل  �ح����م����د  ������س����ي����ل 
������س����ي����ل ك�����م�����ال حم����م����د �ل���ط���ح���ي���م���ر
�ل�������ه�������ام �ح������م������د �����س����ل����ي����م  �����س���ت���ي���ت���ي
�ن����������و�ر ع����ل����ي����ان حم����م����د �ل���غ���وي���ري���ن
�ي�������ات ع�����دن�����ان م���و����س���ى �ل���ع���ي�������س���اوي
�مي��������ان �جم�������د �ب�����ر�ه�����ي�����م �ل����ع����دوي
�مي����������������ان خ��������ال��������د ول��������ي��������د حم����م����د
�مي������������ان ������س�����ال�����ح ه������������ز�ع ع���ل���ي���م���ات
�مي����������������ان حم�������م�������د ح�������������س������ن �ي����������وب
�مي������ن �ب����ر�ه����ي����م م���ف���ل���ح �ل����رو�ح����ن����ه
�ي�������ه ن����ا�����س����ر م���ن�������س���ور �ل�������س���و�ه���ني
�ي����ه����اب ع��ي�����س��ى ���س��ل��ي��م��ان �حل��الي��ب��ة
ب���ت���ول ع���م���ر�ن حم��م��د ع��ب��د �ل���ه���ادي
ت���������س����ن����ي����م �ح������م������د رج���������ا �ل�����������س�����ر�ب
ت�������س���ن���ي���م حم����م����د ح�������س���ن �ع�������س���ي�������س
ت�������س���ن���ي���م حم�����م�����د ك������ام������ل ح�����م�����د�ن
ح���ن���ان ����س���ري���ف ع���ب���د �ل���ف���ت���اح ���س��م��ره

�لنعيمي ع��ب��د�ل��ك��رمي  قا�سم  خديجه 
خ�����ول�����ه �����س����ال����ح ع����������ز�ت ح����رف����و�����س
د�ن���������ي���������ه �������س������ال������ح ح�����������س�����ن ر��������س������د
د�ن�������ي�������ه ع�����ل�����ي �ح������م������د �ب���������و ع���ب���ي���د
دي����ن����ا �ب����ر�ه����ي����م ع���ب���د �ل����ف����ت����اح ح��م��و
ر�ي��������ه ري�����ا������س ف���ل���ي���ح���ان �خل���الي���ل���ه
رح��������م��������ه حم������م������د ع������ل������ي م����وم����ن����ي
رغ���������������د خ����������ال����������د حم��������م��������د ي������اغ������ي
ره����������ام ح���������س����ني حم����م����د �ل���ع���م���و����س
�ل�����غ�����وي�����ري خ�����ل�����ف  ������س�����ال�����ح  رو�ن 
�سبيتان �سربى  حممود  يون�س  رو�ن 
ع����������ر�ر ��������س�������ام�������ي  ب����������رك����������ات  رمي 
���������س��������اره ع������م������ر �ح�������م�������د ع��������������اروري
����س���م���ريه خ���ل���ي���ل حم���م���د �ل�����درع�����اوى
���س��ن��د���س ع���ب���د�هلل حم��م��د �ل��ط��ه��ر�وي
�����س����ن����د�����س ع�����ل�����ي حم�����م�����د م���ن�������س���ور
��������س�������ه�������ري م����������اه����������ر ع��������م��������ر ح����م����د
ز�ده حم������م������د  ي�����ح�����ي�����ى  �����������س����������وز�ن 
���������س��������ادن ع�����ي�����د ي����ح����ي����ى ك����ري���������س����ان
�����س����روق ���س��ل��ي��م��ان ه������ز�ع �ب�����و ���س��ب��اب

������س�����ه�����د ح�������������ازم حم�������م�������ود م������ري������ان
�������س������ه������د وج���������ي���������ه ك���������ام���������ل ب�����ل�����وط
�������س������وق ن�����ا������س�����ر ط������اه������ر �ل���ع���ت���ي���ب���ي
���س��ي��م��اء م�����س��ط��ف��ى حم��م��د ح����اج علي
ف�������ات�������ن حم������م������د �ح�������م�������د �ل����ع����م����ل����ه
ف����������رح ف�������������و�ز حم�������م�������ود ف�����ري�����ح�����ات
ف������������رح ي������و�������س������ف ر���������س��������ا ح������م������د�ن
مل�����ي�����اء ����س���ل���ي���م���ان �ح�����م�����د �ب�������و زه����ري
ل����ي����ن����ا �ح������م������د خ����ل����ي����ل �ل�������س���ع���ي���ب���ات
حم����م����د ع�����زي�����ز ������س����م����اع����ي����ل م�����س��ل��م
حم���م���د حم���م���ود ����س���الم���ه �خل��الي��ل��ه
م��������������رمي ن�����������������ادر حم�������م�������د م�����رع�����ي
م������الك حم����م����ود ع���ل���ي���ان �ل��ع��ل��ي��م��ات
ن����ادي����ن م���ط���ي���ع دروي�����������س �ل��ه��ن��ي��دى
ن������ارم������ني ج�����م�����ال �ح�����م�����د ����س���ري���ت���ح
ن���������س����ري����ن ف������رح������ات ع���������ارف ح�����س��ني
ن�������س���ري���ن ي���و����س���ف �����س���م���اع���ي���ل �ح��م��د
ن��������ور ف���ي�������س���ل ������س�����ربى �ل�������س���و����س
ه������ب������ة �ح�������م�������د حم�������م�������ود �����س����الم����ة
ه�����������دى �ح�������م�������د ط�������اه�������ر م���������س����ع����ود
ي����اق����وت حم���م���د ع���ب���د �ل���غ���ن���ي ���س��ال��ح
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كلية الطب البشري
النبذة:

اأ�س�ست كلية الطب يف اجلامعة الها�سمية مبوجب قرار جمل�ش التعليم العايل رقم 59 بتاريخ 2005/5/16 
وقام جاللة امللك عبد اهلل الثاين بو�سع حجر اال�سا�ش لها �سمن جممع الكليات الطبية )ابن �سينا( 
 2007/2006 عام  االول  الفوج  بقبول  متثلت  واقعة  حقيقة  الطب  كلية  واأ�سبحت   2006/5/17 بتاريخ 
عام  وطالبة  طالباً  حوايل300  ا�سبح  حتى  املقبولني  عدد  تزايد  وقد  وطالبة  طالباً   135 عددهم  وكان 
الوقت احلا�سر ما يقارب 2000 طالب موزعني  الكليه يف  الدرا�سه يف  2018/2017. يوجد على مقاعد 
على خمتلف امل�ستويات الدرا�سية. وقد تخرج الفوج االول من طلبة الكلية يف العام اجلامعي 2012/2011 
وخرجت الكلية فوجها ال�ساد�ش يف العام اجلامعي 2017/2016 لي�سل جمموع خريجيها اىل نحو 1000 

خريج.
اأُدرجت كلية الطب �سمن قائمة )Avicena( للكليات الطبية التي تعرتف بها منظمة ال�سحة العاملية 
 FAIMER-Foundation( وكذلك قائمة االحتاد الدويل لتطوير التعليم والبحث الطبي )WHO(
for Advancement of international Medical Education and Research( ،كما ح�سلت 

الكلية على اعرتاف من :
)American Medical Residency Certification Board( املجل�ش االمريكي لالقامة الطبية -

)Medical Board of California( املجل�ش الطبي لوالية كاليفورنيا االمريكية -

الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية:
متنح الكلية درجة " دكتور يف الطب " وي�سرتك يف تنفيذ اخلطة الدرا�سية خم�سة اأق�سام هي: 

• ق�سم العلوم الطبية اال�سا�سية 	
• ق�سم االمرا�ش الباطنية وطب اال�سرة 	
• ق�سم اجلراحة العامة واخلا�سة 	
• ق�سم االمرا�ش الن�سائية والتوليد 	
• ق�سم االطفال	

أهداف الكلية:
• تخريج اأطباء على درجة عالية من الكفاءة واملهارة قادرين على تقدمي خدمة طبية مميزة.	
• تدريب وتخريج اأطباء واخت�سا�سني يف جميع احلقول والتخ�س�سات الطبية.	
• برامج  	 خالل  من  املحلي  املجتمع  خدمة  يف  العاملني  لالأطباء  الطبي  امل�ستوى  رفع  يف  امل�ساهمة 

التعليم الطبي امل�ستمر.
• الو�سط 	 اإقليم  اململكة وخا�سة  امل�ساهمة يف حت�سني م�ستوى اخلدمة الطبية والرعاية ال�سحية يف 

بالتعاون مع وزارة ال�سحة واخلدمات الطبية امللكية.
• حتفيز البحث العلمي وفقاً لالأولويات الوطنية والعاملية.	
• امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الرعاية ال�سحية االأولية والطب الوقائي.	
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جمل�س الكلية

اال�ستاذ الدكتور دروي�ش بدران
عميد الكلية / رئي�س املجل�س 
الدكتور حممد الو�سوا�سي

رئي�س ق�سم العل�م الطبية اال�سا�سية
الدكتور عبداالله �سديفات

ق.اأ رئي�س ق�سم االمرا�س الباطنية وطب اال�سرة
الدكتورة مها عليوات
ق.اأ رئي�س ق�سم االأطفال

الدكتور معت�سم اللطايفة
ق.اأ رئي�س ق�سم اجلراحة العامة واخلا�سة

الدكتورة فداء الع�سلي
ق.اأ رئي�س ق�سم االمرا�س الن�سائية والت�ليد

الدكتور ا�سرف خ�ساونه
ممثل ق�سم العل�م الطبية اال�سا�سية 

الدكتور مراد بني هاين
  ممثل ق�سم اجلراحة العامة واخلا�سة 

الدكتور جهاد فطافطه
ممثل ق�سم االمرا�س الباطنية
الدكتور حمزة العمو�ش

ممثل ق�سم االمرا�س الن�سائية والت�ليد
الدكتورة ر�ساب الغوامنه

ممثل ق�سم االأطفال
  الدكتور حممد التميمي

م�ساعد العميد لل�س�ؤون االدارية واالمتحانات
  الدكتور امين ال�سرع

   م�ساعد العميد ل�س�ؤون الطلبة
  ال�سيدة �سوزي جانبيك

 اأمني �سر املجل�س
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كلية الطب البشري

ا�سماء م�ساعدي البحث والتدري�س

فنيوا وم�سرفوا املختربات

االداريون
�سوزي جانبيك 

مي�ساء العويدات 
ر�سا حراح�سه 
مي اخلزاعله 

حنان الروا�سده
لبنى امل�ساعيد
رغد القا�سم

حممد ابوعليان 
يون�ش ال�سوابكة 
احمد عويدات 
ا�سالم رحاحله 

منى �سالمة 
ن�سرين الهيم�ساوي 

مي ايوب 

جمانه ابو ريده 
رميا العطاري
هبه القالب 

نور الديري
ا�سرف �سمور 

حممد الوحيدي 

الدكتور زيد احللو الدكتورة �سارة العزام الدكتور عمر ابو جراده 
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المدربين السريريين كلية الطب البشري
م�ست�سفى االمري حمزة

م�ست�سفى الب�سري 

م�ست�سفى الزرقاء احلكومي

املركز الوطني لالمرا�س النف�سية

املركز الوطني للطب ال�سرعي

د. نائل ن�سريات
د. عبدالرحمن اخلراب�سه

د. با�سم الزعبي
د. مازن ن�سري

د. ح�سني الدهون
د. حممد الغ�سون

د. امين ال�سناع
د. عماد �ساهني

د. بديعة �سمعون
د. ميخائيل �سوي�ش

د. في�سل وريكات
د. خالد زايد

د. ماجد ن�سري
د. ح�سني العمرات
د. موفق احلياري

د. طه اللوزي
د. احمد البكور

د. احمد اأبو عني
د. �سهيب العواي�سة

د. " حممد عمار " احمد

د. كفاح ابو طربو�ش
د. مظفر اجلالمدة

د. نبيل ابوالتني
د. عبد ال�ستار الوريكات
د. �سالح الدين العتيلي

د. مروان احلالملة
د. �سفيان احلراح�سة

د. احمد طهبوب
د. جمال ال�سلول
د. حممد عوده

د. حممد ح�سني
د. خالد كوك�ش
د. خالد بريداود

د. عاطف النمورة
د. ح�سام نا�سر
د. حممد زايد

د. علي ال�سوبكي
د.جرب الزبن

د. كرمي حداد
د. كاترين قندح

د. فاخر ال�سطناوي
د. منري ابو ر�سيد
د. حممد احمد
د. عبري ح�سن

د. ع�سام اخلواجا
د. ابراهيم نخلة

د. حممد ال�سالمة

د. قا�سم ال�سر�سري
د. خالد �سعبان

د. �سامي ال�سمادي
د. عبا�ش من�سور

د. ماجد عبدالقادر
د. ه�سام جربوع

د. اجمد الع�ساف
د. م�سهور املحت�سب

د. غ�سان �سكوري
د. نهاد ابوهزمي
د. تي�سري جرب

د. ح�سني جروان
د. فتحي احلاج
د. نبيل البلة

د. ا�سالم القرعان

د. ماهر يون�ش
د. غ�سان الدويري

د. نايف العبدالالت
د. �ساهر هناندة
د. ب�سام الوح�ش
د. خالد اجلبور
د. وليد ن�سار

د. اأنور دحابرة
د. اأماين ال�ساحلي
د. معاوية دغي�ش
د. حممود ابداح

د. رائد عبدالفتاح
د. لودميال ايفان

د. ابراهيم عبيدات

د. نعيم عبدالرحمن د. زايد م�سطفى                     د. مو�سى ح�سان 

د. احمد بني هاين
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المدربين السريريين كلية الطب البشري
مدينة احل�سني الطبية

د. عدنان ابو عمر
د. با�سل خري�سات  

د. اميان عبداهلل
د. رامي الربيحات

د. عماد الدين ال�سرع
د. ماجد �سفيق الهباهبه
د. عبد الرحيم الدويري

د. جمدي ابو عوي�سه
د. اأكثم ال�سمور
د. احمد ال�سليم

د. عبداهلل مهريات
د. احمد الدهون
د. ع�سام ربيحات

د.  ح�سني ع�سيبات

د. �سالح الدين العبدالالت
د. فرا�ش حداد
د. ركان اللوزي
د. رامي القروم

د.  اأحمد الرميوين
د. ا�سرف الفاعوري

د. ان�ش الرب�سي
د. هاين كفاوين

د. ابراهيم الغويري
د. طارق منيزل

د. عمر ابو زيتون
د. حممد احلنيطي
د. خليل النعيمات

د.خالد النادي
د. احمد بني �سالمة

د. ا�سيلة برقان
د. منذر حجازات

د. حممد خ�سريات
د. عدنان ال�سليحات
د. علي ال�سويلمني

د. يو�سف العجلوين
د. ها�سم العقرباوي
د. منار العقرباوي

د. عبداهلل غنما
د. خالد عمرو

د. هيفاء الد�سوقي
د. جمال املعايطة

د. ا�سامة ابو �سالح
د. فاتن العواي�سة

م�ست�سفى االمري ها�سم الع�سكري

م�ست�سفى امللك طالل الع�سكري

د. رائد الدبا�ش
د. ح�سني احل�سبان
د. عمر ابو العي�ش
د. فرا�ش اخلوالدة

د. حممد ابو كف
د. بالل العبدالالت

د. حممد ابوزيد
د. حممود املعايطة
د. �سلطان الق�ساة

د. فاطمة القرعان
د. يارا "�سهاونه كلواين"

د. نان�سي الفايز
د. عايد ال�سما�سني

د. حممد بني �سالميد.احمد اخلوالدة

محاضرين غير متفرغين
جامعة العلوم والتكنولوجيا

قطاع خا�س

د. خالد جاداهلل
د. حممود احلاج يو�سف

د. �سادي احلموريد. خلدون عالونه
د.تغلب مزاهرة

د. وحيد الفارعد. حممد ب�سناقد. �سرب الروا�سده
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قسم الجراحة العامة والجراحة الخاصةكلية الطب البشري

شعبة جراحة المسالك البولية

شعبة جراحة العيون:

د. ح�سان خطاطبه
ا�ستاذ م�ساعد

د. مراد بني هاين
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سامر اجليزاوي
ا�ستاذ م�ساعد

د. معت�سم اللطايفه
ا�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. رائد �سطناوي 
ا�ستاذ م�ساعد

شعبة العظام

د. ان�ش التميمي
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد ابو عني
ا�ستاذ م�ساعد

د. فرا�ش الدبوبي
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد �سرحان
ا�ستاذ م�ساعد
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قسم الجراحة العامة والجراحة الخاصةكلية الطب البشري

د. ليث خ�ساونه
ا�ستاذ م�ساعد

د. اجمد الطريفي
ا�ستاذ م�ساعد

شعبة الجراحة العامة

د. بالل روا�سده
ا�ستاذ م�ساعد 
د. رائد تيم
ا�ستاذ م�ساعد 

د. حممود البل�ش
ا�ستاذ م�ساعد

د. عا�سم قندح
مدر�س م�ساعد 

د. �سقر العبدالالت
مدر�س م�ساعد

د. هيثم قنديل
ا�ستاذ م�ساعد 

د. �سامل الدويري
ا�ستاذ م�ساعد 

د. �سهيل بكار
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سقر النوافله
ا�ستاذ م�ساعد 

د. ب�سار غو�سه
ا�ستاذ م�ساعد 

د. خالد العمر
 ا�ستاذ م�ساعد 

د. نا�سر احلموري
ا�ستاذ م�ساعد

اأ.د كمال الدين بني هاين
ا�ستاذ 

د. اياد القرقز
ا�ستاذ م�ساعد

شعبة األنف واألذن والحنجرة
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قسم االمراض الباطنية وطب االسرةكلية الطب البشري

شعبة االمراض الباطنية

د. عبد االله �سديفات
 ا�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. عجيل العجيل
ا�ستاذ م�سارك

د. علي النا�سري
ا�ستاذ م�ساعد زائر

د. عا�سم اجللبي
ا�ستاذ م�ساعد زائر

د. حممد ذنيبات
مدر�س م�ساعد

Dr. Joel Vaughan
ا�ستاذ م�ساعد 

د. حممد الكبي�سي
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سري �سواقد
مدر�س م�ساعد

د. معتز امل�ساد
مدر�س م�ساعد 
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د. هنادي القرعان
ا�ستاذ م�ساعد

قسم االمراض الباطنية وطب االسرةكلية الطب البشري

شعبة األمراض الجلدية

شعبة االشعة التشخيصية

شعبة طب األسرة

د. عمرو احلم�سي
مدر�س م�ساعد

د. جهاد فطافطه
ا�ستاذ م�ساعد 

د. اجمد �سديفات
ا�ستاذ م�ساعد 

Dr Benjamin Colton
ا�ستاذ م�ساعد 

Dr. David Harniess
ا�ستاذ م�ساعد 

د. نهى القا�سم
ا�ستاذ م�ساعد
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قسم االمراض النسائية والتوليدكلية الطب البشري

د. رامي الكيالين
ا�ستاذ م�ساعد

د. فرا�ش الر�سود
 ا�ستاذ م�ساعد

د. حمزة العمو�ش
 ا�ستاذ م�ساعد

د. فداء الع�سلي
 ا�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. دميا الزغاري
 مدر�س م�ساعد
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قسم االطفالكلية الطب البشري

د. ح�سن حوامده
ا�ستاذ م�ساعد

د. مها عليوات
 ا�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. ر�ساب الغوامنه
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سلمى بريزات
ا�ستاذ م�ساعد

د. منى الكيالين
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سايل �سالح
ا�ستاذ م�ساعد

د. مروان ال�سلبي
ا�ستاذ م�ساعد

د. را�سي ال�سيوف
ا�ستاذ م�سارك
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قسم العلوم الطبية االساسيةكلية الطب البشري

د. حممد الو�سوا�سي 
ا�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

اأ.د دروي�ش بدران
ا�ستاذ

د. حممد العزب
ا�ستاذ م�سارك

د. �سعد ال�سبتي
ا�ستاذ م�سارك زائر

د. ح�سن حوامده
ا�ستاذ م�ساعد

د. اميان الكامل
 ا�ستاذ م�سارك

د. ريث ال�سفار
ا�ستاذ م�سارك
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قسم العلوم الطبية االساسية

د. امين ال�سرع
مدر�س م�ساعد

د. م�سطفى يو�سف 
 مدر�س م�ساعد

د. �سمري ناجي
ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد التميمي
ا�ستاذ م�ساعد

د. غادة اجل�ساين
 ا�ستاذ م�ساعد

Dr. Heather Harvey
ا�ستاذ م�ساعد

كلية الطب البشري

 اأ.د احمد ابو �سيف 
 ا�ستاذ

اأ.د ثناء حامد
ا�ستاذ

اأ.د �سمري ا�سكارو�ش
ا�ستاذ

اأ.د ا�سرف رمزي
ا�ستاذ

د. ا�سرف اخل�ساونه
ا�ستاذ م�ساعد

د. حافظ املومني
ا�ستاذ م�ساعد

د. �سريف �سلتوت
 ا�ستاذ م�ساعد

د. والء اجلزار
 ا�ستاذ م�ساعد

د. والء الزبون
 مدر�س م�ساعد

د. حممد �سعبان
ا�ستاذ م�ساعد
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كلية الطب البشري

خريجو الف�صل ال�صيفي الأول 2016 / 2017
تخ�ص�ص دكتور يف الطب

حم�����م�����ود م�����اج�����د حم�����م�����ود ح���م���ادع�����ث�����م�����ان حم�����م�����د ع�����ب�����د ال����زع����ب����ي
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كلية الطب البشري

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص دكتور يف الطب

احمد ريا�ش احمد عبداهلل

ا�سيل علي عبداملجيد اللبابنه

انوار ابراهيم عبد العزيز ال�سما�سنه

احمد ب�سام حممد م�ساعده

ازهار �سمري ال�ساحلي

انت�سار عي�سى احمد العزام

اية زيدان حممد ا�سماعيل

احمد اياد حممد العوا�سره

احمد عايد احمد البو

االء حممد عمر

انوار خالد حممد احلوارنة

ا�سيل عبد القادر الروا�سيه

ان�ش نبيل حممد اجلميلي

اميان �سمري عثمان ر�سوان
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كلية الطب البشري

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص دكتور يف الطب

ايه عزام عبد الرحيم عبيد

حمزة طارق عاهد الرمياوي

�سجى ابراهيم حممد عبيدات

�سياء احمد عقاب اخلراب�سه

حازم زهري ح�سني الناطور

زيد خليل ح�سن يا�سني

�سريينا �ساهر ربابعة

عباده ابراهيم علي الغريب

اأهدى فتحي حممد جباره

رند ح�سان قا�سم اخلري�سات

�سماح ن�سال ح�سني جوابره

عا�سم ه�سام عوده العبادي

حازم فايق عبا�ش ابو مره

�سامر هاين )حممد خري( الرتزي

�سادن عادل عبده املومني

عبد اهلل م�سطفى ح�سن ال�سيخ
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كلية الطب البشري

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص دكتور يف الطب

عبداحلميد يو�سف اخلطيب

عروبه حممد �سالح الطال�ش

عمر حممد �سادق الزكارنه

فرح بالل حممد �سلمان

عبداهلل عبداحلميد ا�سعد

عرين حممد طالب االبراهيم

غيث احمد عبد اهلل العمرى

قي�ش ناجي ح�سن العمرى

عبدال�سالم فهد جابر

عروة فايز حممود املعايطة

عمر حممد ناجي ح�سنني

في�سل رعد ر�سيد العبيدي

عبدالوهاب �سعود  العنزي

عماد احمد عداد الطعاين

فرات كامل امني الكيالين

كمال ماجد كمال قلجة



372

كلية الطب البشري

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص دكتور يف الطب

لبنى حممد عليان ابو�سقري

حممد نايف �سعيد باكري

مفيده حممود خ�سريات

هديل حممد الزواهره

حممد �سالح طالفحه

مروه عبد الفتاح العمو�ش

نور عبد الرحيم حمدان

وليد �سالح ابو ح�سمه

ليث ابراهيم منر ابراهيم

حممد وفا ح�سني ال�سايف

مي عاكف ابو حجر

ه�سام بطر�ش �سويدان

حممد عبد اهلل ابراهيم ثلجي

م�سطفى �سمري ابو �سمره

هدى االحنف ابو عمريه

يو�سف حممود ال�سمريات
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كلية الطب البشري

املتوقع تخرجهم - الف�صل الثاين 2016 / 2017
تخ�ص�ص دكتور يف الطب

اب��ت��ه��ال اح��م��د حم��م��د ب��ن��ي م�سطفى
امل�سهد االحمد  ح�سن  ه�سام  ابراهيم 
اح�������������س������ان ع�����ل�����ي حم�����م�����د احل����ل����ب����ي
اح���م���د ا����س���م���اع���ي���ل اح���م���د اب�����و م��ط��ر
اح��م��د ع��ب��د ال��ك��رمي ن��اظ��م اب���و حجله
ع��ب��داحل��ك��ي��م حم��م��ود ح�سكي اح��م��د 
اب��و عي�سه ال��ع��زي��ز  اح��م��د حممد عبد 
اح����م����د م���و����س���ى ي���و����س���ف ال���غ���راب���ل���ي
ا�������س������ام������ه زي����������د اح�������م�������د ال�����زع�����ب�����ي
ال���������س����راي����ره رج�������ا  داوود  ا��������س�������راء 
ا���������س��������راء ي�����ون�����������ش اح������م������د ����س���م���ره
ا���������س��������الم �������س������الح م�����و������س�����ى ع��������وده
ا����س���م���اء حم���م���ود م�����س��ط��ف��ى ال�����س��اي��ب
ا����س���ي���ل ار����س���ي���د حم���م���د م�����س��رتي��ح��ي
ا����س���ال���ه ن�����س��ر ع���ب���د ال����ك����رمي ع�����واده
م���ك���اح���ل���ه اهلل  ع����ب����د  زي�������د  ا�����س����اي����ل 
امل�����ام�����ون ي���و����س���ف ح����م����دان امل��ع��اع��ي��ة
ان�����ش م��ع��اوي��ه ع��ب��د ال���ق���ادر ال��ك��ي��الين
ان�����������������ور اك�����������������رمي ع�������ي�������د ال������ب������ق������ار
ان�������ور ط������الل ع���ب���داحل�������س���ن ال��ك�����س��ار
او�������ش وه���ب���ي ع���ب���د ال���رح���م���ن ع��م��رو
اوي�������������������ش ع������ل������ي ح�����������س�����ن ع�������زاي�������زة
اي���������������اد ه������ا�������س������م حم��������م��������ود ج���������رار
امي������������ن ن���������������زار ف������������������وؤاد ج������������اد اهلل
ب�����ا������س�����ل ف������ائ������ق ب�����اج�����������ش ح������دادي������ن
الكعابنة" علي"اخلنان  حممود  با�سل 
ب����ت����ول حم���م���د ن����اج����ح رج������ا امل����ق����داد
ب���������در ح���������س����ن ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز ع����ب����اد
ب���������س����ار حم����م����د ����س���ب���ح���ي ال����ك����ت����وت
م�سطفى �سابر  حممود  توفيق  بالل 
ب������ه������اء م�������س���ط���ف���ى حم������م������ود ع����ب����اد
ب�������ي�������ان ط�����ل�����ع�����ت ر�������س������م������ي م����و�����س����ى
ال���غ�������س���ون اهلل  ع����ب����د  ب����ي����ان حم����م����د 

ت����ق����وى حم����م����ود م����و�����س����ى ع���������س����اوده
�سالمة بني  علي  حممود  الدين  تقي 
مت������ارا ن��ع��ي��م ح�����س��ن ع���ب���د ال��رح��م��ن
ث������ائ������ر ت����ي���������س����ري خ������ال������د زري������ق������ات
ج���ع���ف���ر خ����ال����د اب����راه����ي����م ا���س��م��اع��ي��ل
ج��م��ان��ه ع��ب��د امل��ع��ط��ي رب�����اح ال��رج��ب��ي
ح�����������������������������������������������������ازم حم���������������ام���������������ي���������������د
ح�����������س�����ام ح���������س����ن اح������م������د اخل���ط���ي���ب
ح�����س��ام ع��ب��دال��ف��ت��اح حم��م��د ال��ن�����س��ور
ح�������ال ق�����ا������س�����م حم�����م�����د ال����ك����ف����اوي����ن
ح���ال حم��م��د ���س��م��ري ح��م��ي��د اال����س���دي
ح���م���زه اح���م���د ع��ب��د ال�����س��ي��خ اب��راه��ي��م
ح�������م�������زه ب�������������س������ام ��������س�������ح�������اده ن�������س���ر
ح������ن������ني خ�����ل�����ي�����ل حم������م������د ال�����ب�����ل�����وي
احمد" "كنج  ت���وف���ي���ق  ����س���ال���ح  دان������ة 
دع�����������������������������������������������������������اء ع������������ي�������������������������س������������ى
دي������ان������ه حم����م����د م����و�����س����ى ح����ج����ازى
دمي�����������������������������������������������������ا ن���������������������������اط���������������������������ور
دمي�����������ة ع������ل������ي ع����ي���������س����ى ال��������ب��������دران
را�������س������د ن�����اج�����ح ي����و�����س����ف ال����ع����م����رى
را�������س������د ي����ح����ي����ى حم����م����د ����س���ل���م���ون���ة
راي������������ه ع�����ل�����ي ������س�����الم�����ه اخل���������س����ور
رائ����������������������������������������������������������������������دة م������������������ري������������������ح
رب��������������������������ي��������������������������ع ف�����������������������س�����������ي�����������ل�����������ة
ر���������س��������وان ع�����م�����ر ������س�����ال�����ح ع���ط���ي���ات
رع�����������د ع��������������واد حم�������م�������ود ال�������زب�������ون
رغ��������������د اح���������م���������د خ�������ل�������ف ع��������������ودات
رغ���������د م����ف����ي����د حم������م������ود ول���������د ع���ل���ي
رن����������ا حم�����م�����د �����س����ل����ي����م اب����������و ع����ي����دة
رن��������������د ع����������دن����������ان اح���������م���������د ب���������س����ري
ال�������س���ح���ت حم�����م�����ود  ي����و�����س����ف  روان 
ري�����ن�����ات�����ا مت�����ي�����م ال�����ي�����ا������ش ق���اق���ي�������ش
زي������������د حم������م������د ع���������������واد ال�����ق�����������س�����اه

زي������د ه���ي���م���ان ع���ب���دال���ف���ت���اح ال����دب����اغ
���س��اره ع��ب��د ال�����س��الم اب��راه��ي��م ع��الون��ه
��������س�������ايل ب�������������س������ام ع������ل������ي ال����د�����س����ي����ت
����س���ايل ح�������س���ام ���س��ل��ي��م��ان ال�����س��الي��ط��ه
العربيات احلليم  عبد  م��ام��ون  �سامر 
������س�����ع�����د ف����ي���������س����ل ف�����ل�����ي�����ح غ�����راي�����ب�����ة
����س���ع���ود ع�����دن�����ان ����س���ام���ن ال���زب���ي���دى
�����س����ع����ود حم����م����د �����س����ع����ود ب�������س���ت���اوي
����س���ل���ط���ان ع���م���ر اب����راه����ي����م ع���ب���ي���دات
������س�����م�����اح ادري�����������������ش حم�����م�����د ط���ل���ف���اح
�������س������م������اح ن���������������واف ف�����ت�����ح�����ي وه�����ب�����ه
اللبابيدي الدين خليل  �سو�سن جمال 
���س��ريي��ن ���س��ب��ي��ح ���س��ل��ي��م��ان ال��دالب��ي��ح
���س��ي��ف ال���دي���ن زي���د م��ط��ل��ق ال�����س��راي��ع��ة
خ�ساونة احمد  جماهد  الدين  �سيف 
�����س����ي����ف رج�������ائ�������ي ع�����ي�����د ال���غ���ي�������س���ان
�����س����ي����ف �������س������امل خ������ال������د ال�����غ�����وي�����ري
�����س����ي����ف م������������روان حم����م����د امل������رازي������ق
����س���ادن زه����ري حم��م��د ���س��ل��ي��م اب����و بكر
�������س������اريل اجم�������د ج���������ربان ال���ق�������س���ار
�����س����ذى ع���ل���ي ا����س���م���اع���ي���ل ال�������س���ع���ودي
���������س��������ذى م������ن������ري حم��������م��������ود ح�����ام�����د
�����س����ري����ن ع���������س����ام ����س���ل���ي���م اب��������و ع��ل��ي
���س��ه��د ح�����س��ن ع��ب��د احل����ي ال��ق��وا���س��م��ي
������س�����ف�����اء ح���������س����ني ك������ام������ل ع����ب����ي����دات
�����س����ي����اء م�����ن�����ور ع����������واد اخل����راب���������س����ة
القي�سي ام���ني  اح��م��د حم��م��د  ط���الل 
ع�����ب�����ادة ي����و�����س����ف ت����وف����ي����ق ال���ن���ح���وي
ع�����ب�����اده ي���و����س���ف اب�����دي�����وى ال��ع��ي�����س��ى
عبد ال�سالم عبد الرحمن جمعه �سليمان
عبد اهلل "احمد رجائي" ح�سني احليارى
ال��ع��ب��ي��دى ����س���ع���ود  ف�������وزى  ع���ب���د اهلل 
عبداللطيف م�سطفى يا�سني اليا�سني
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ع���ب���داهلل اح��م��د ���س��ي��ف اهلل ال��ف��الي��ل��ه
ع����ب����داهلل زه�����ري ع����ب����داهلل ���س��ك��وك��اين
ع����ب����داهلل ي���و����س���ف ع����ب����داهلل ق�����س��امي��ة
ع������ب������ري امي�����������ن اح�������م�������د اب�����������و دي������ه
ع��������دن��������ان ه����������اين حم�����م�����د ال���������س����ي����د
ع����������روب حم�����م�����ود خ�����ال�����د ال����زع����ب����ي
ع���������������������������������ري���������������������������������ن غ��������������������دي��������������������ر
ع�����ف�����ت �����س����م����ري ف������������وزي امل�����ل�����ك�����اوي
ع���ال اب���راه���ي���م ع��ب��د اهلل ال��ع��ج��ارم��ه
ع��������ال اح�������م�������د ي�����و������س�����ف ال�����ع�����ب�����ادي
ع������������ال ف��������������������واز ���������س��������اك��������ر ب������ره������م
ع������الء ج����اب����ر حم���م���د اب������و حم���ف���وظ
عالءالدين عماد ار�سالن ابو الفيالت
ع���ل���ي ������س�����ادق م����ه����دي ال����ب����و ل��ط��ي��ف
ع����ل����ي �����س����ال����ح ع����ل����ي ب����ن����ي ����س���الم���ة
ع������ل������ي ول�������ي�������د ������س�����ع�����ي�����د ب����ي���������س����ون
ع��������م��������اد ع������م������ي������د ع��������م��������اد ال�����ن�����م�����ر
���س��الم ع��زم��ي  ح�سام"  "حممد  ع��م��ر 
ع���م���ر اب����راه����ي����م خ����ال����د ال����روا�����س����ده
ع�������م�������ر اح���������م���������د حم�������م�������د ام��������������ارة
ع��م��رو ا���س��ام��ه حم��م��د ع��ي��د ال��ع��م��ري
ال����رزاق الرحاحله ع��م��رو خ��ال��د ع��ب��د 
غازي  "حممد اكرم" ابراهيم ق�ساميه
غدير بالل حممد بدر الدين الربابعه
غ�������دي�������ر �����س����ع����ي����د حم�����م�����د م�������س���ل���ح
غ�����ي�����ث ������س�����ال�����ح م�������س���ط���ف���ى خ�������س���ر
ف���اط���م���ة م�����ب�����ارك ����س���ال���ح ط���وي���ق���ات
ف�����اط�����م�����ة حم�����م�����د ح���������س����ن ال���������س����رع
ف���خ���ر اح���م���د اب���راه���ي���م ت���ق���ي ال���دي���ن
ف�������������رح زك����������ري����������ا ب�������������������دوان اح�����م�����د
ف����������رح ع��������ب��������داهلل اح������م������د ع�����ب�����داهلل
ف����������رح م������ال������ك ع������������وده ال������رواح������ن������ه
ال����روا�����س����ده ع���ب���د اهلل  ف������رح حم���م���د 

ف��������رح م����ف����ل����ح اح�����م�����د احل���ج���اح���ج���ه
القح�ش اهلل  �سيف  �ساير  �سجاع  فهد 
ق�������س���ي ع������ب������داهلل ����س���ل���ي���م ال�����رج�����وب
ع���واد ال���ه���ادى  ع��ب��د  ق�����س��ي م�سطفى 
ك�����������ارول ن���������س����ال ال�����ي�����ا������ش ب��ط��ي��خ��ه
ك��ر���س��ت��ي��ن��ا ع��ي�����س��ى ع����ي����اده ب��ط��ار���س��ه
ك������������������������������������������������������������������رم  زم����������������������������������������ريو
ك�����ي�����ت�����ي ع����ي���������س����ى �����س����ل����ي����م ف�������س���ح���و
رب�������������اح حم���������م���������د  خ�����������ال�����������د  الرا 
ل����ب����ن����ى ف������اي������ز حم������م������ود اب�����راه�����ي�����م
ل���ب���ن���ى حم����م����د اح����م����د ع����ب����د ال�����الت
ل�����ب�����ن�����ى حم�����م�����د �����س����ب����ح����ي ي����ام����ني
مل���ى )حم���م���د رم�������س���ان( اي�����وب اي���وب
مل�����ي�����������ش ح�����������س�����ن م���������س����ل����م ال�������زي�������ود
ل������������ي������������ان ع����������ب����������ا�����������ش اخل�������ط�������ي�������ب
ل������ي������ث رائ�������������د ي������و�������س������ف ال���������س����اك����ت
ال�سمادى حممد  الرحمن  عبد  ليث 
ل�����ي�����ث غ������ال������ب �����س����ل����ي����م����ان ار�����س����ي����د
ل�����ي�����ث ف������ري������د ت������رك������ي ج�����دي�����ت�����اوي
ل�����������ني ع�������ب�������ا��������ش ع�������ي�������د ال�����������س�����ق�����ر
ل�����ني حم���م���د اب����راه����ي����م ال���درب���ا����س���ي
ل���ي���ن���ا ����س���م���ري حم����م����ود اب�������و ن���اع���م���ه
�������س������ل������ي������م������ان الرا  م��������������اري��������������ال 
م����ث����ن����ى ه�����ا������س�����م حم�����م�����د ال������ط������راد
جم�����اه�����د م����ه����ن����د را�������س������د امل����وم����ن����ي
حم����م����د اب�����راه�����ي�����م حم����م����ود ال���ب���ن���ي
حم���م���د اح����م����د م�����ب�����ارك ال������زواه������ره
حم������������م������������د اده�����������������������������م درم�������������������������ش
حم�����م�����د ب�����������س�����ام ع����ي���������س����ى م����و�����س����ى
حم���������������������م���������������������د ج�����������������ب�����������������اري�����������������ن
حم�����م�����د ج����������الل ح�����������س�����ن ال�����ن�����ج�����ار
حم�����م�����د ج������م������ال حم�����م�����د ال������ب������درى
حم�����م�����د خ������ال������د ت������رك������ي ال�������غ�������زاوي

ال���ه���ادى خليفات حم��م��د خ��ال��د ع��ب��د 
حم�����م�����د رائ�����������د ح���������س����ني ال����ق���������س����اه
حم��م��د ���س��امل ع��ب��دال��ع��زي��ز اخل���وال���دة
حم����م����د ع���������ادل حم����م����د ال�����وه�����ادن�����ه
حم���م���د ع����اط����ف ع���ث���م���ان ال���ف���راح���ن���ه
النجداوى ابراهيم  االل��ه  حممد عبد 
حممد عبد الرحيم عبد احلميد قطي�سات
حم������م������د ع������ب������د خ������ل������ف ال������ن������ج������ادا
حم������م������د ع��������و���������ش حم������م������د ج�����اب�����ر
حم������م������د ك�������م�������ال ع������م������ر �����س����م����ح����ان
حم�����م�����د حم������م������ود ع�����م�����ر ال���ي���ح���ي���ى
حم���م���د م�����س��ط��ف��ى حم���م���د ق��وا���س��م��ه
حم���م���د م����ن����ذر ح����ام����د ال�������س���الح���ات
حم����م����د ن���������س����ال حم����م����د امل����خ����ات����ره
حم�����م�����د ن�����������س�����ال ي�����و������س�����ف ح�������س���ني
حم����م����د ه���������ادي حم����م����د ال���ع���ي���ث���اوي
حم�����م�����د ه������اي������ل ع�����������وده امل���ح���ي�������س���ن
حممد وليد "حممد علي" اخل�ساونة
ال��ه��ادى حم��م��ود جميل حم��م��ود عبد 
حم�����م�����ود زه�������ري حم�����م�����ود ع���ب���ي���دات
حم������م������ود ي�����ا������س�����ر حم�����م�����د �����س����م����ارة
م����رح ع��ب��د ال���ف���ت���اح حم��م��د اب����و ع���زام
م�����������روج اح������م������د ح���������س����ن����ي ال���������س����ق����اح
م������������روه ح���������س����ني ك������ام������ل ع����ب����ي����دات
م��������������������������������������������������������رمي  ق�������������������������������س���������������وع
م�������س���ع���ب خ����ل����ي����ل حم����م����د �����س����وم����ان
م�����ع�����اذ اب�����راه�����ي�����م خ�����ال�����د ع����ب����ي����دات
م������ع������اذ ج������ه������اد ح������م������دي ����س���ن���ق���رط
م������الك اب����راه����ي����م حت�������س���ني حت�����س��ني
م����������الك حم�����م�����د ع�����ل�����ي ال���ت���م���ي���م���ي
الطبي�سات عبدالعزيز  م���رزوق  م��ن��ار 
م������ه������ا ب������ا�������س������ل ح�������ي�������در ال�������ب�������دوي
م�����ه�����ن�����د ع��������دن��������ان ح�������اف�������ظ ن����وف����ل
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م�����ي�����������ش خ��������ال��������د حم������م������د ع���ك���ي���ل���ه
م�����������ي�����������������������س�����������اء اب��������������������������و ع�������ب�������ي�������د
جن�������ود ����س���ف���ي���ان خ�����ل�����دون اجل����ن����دي
ن����������������دا خ����������ال����������د اح����������م����������د ب������دي������ر
ن����������داء ف����������ادي ب������رك������ات ال�������س���م���اي���ل���ه
ن���������س����ال اب�����راه�����ي�����م حم����م����د ال��ع��م��ل��ة
ح�����م�����ودة داود  �����س����ف����ي����ان  ن�����������س�����ال 
ه������ال������ة ف��������������وؤاد ط������رب������و�������ش م�������س���ل���م

ه�������ب�������ه راف����������������ت ا��������س�������ع�������د م�������ات�������اين
ه�����ب�����ه ع�����������ادل ع����ي���������س����ى ال����رح����ام����ن����ه
ه��ب��ه م��ن��ري ع��ب��داحل��ل��ي��م ب��ن��ي ار���س��ي��د
ه���ب���ه ن���ائ���ل ع���ب���د ال�������س���الم اب�����و ال����رب
ه�����ن�����ادي خ����ال����د ف����ري����د اب������و م���ط���اوع
ه����ي����ا را�������س������ي حم����م����د ال���������س����ق����ريات
احل����دي����د اهلل  ع����ب����د  ف�����اي�����ز  و�������س������ام 
ع��ط��ي��ه اب�������و  رب�����ح�����ي  حم�����م�����ود  والء 

ي�������������ارا ج������ري�������������ش جن������ي������ب دب�����اب�����ن�����ه
ي�������������ارا غ�����������س�����ان ع����������زت ال�����ك�����ي�����الين
ي������ارا حم���م���د ع���ب���د ال���ع���زي���ز ال��ر���س��ي��د
ي��ا���س��م��ني ق��ي�����ش ع��ب��د امل��ج��ي��د ع��ب��ي��دات
ي������������زن ع������ي������د ������س�����ل�����ي�����م ب�����ط�����ار������س�����ه
ي���������س����رى ج���م���ي���ل ف��������وزي اب���و����س���ري���خ
ي�����و������س�����ف ع������م������اد ف�������رح�������ان ع�����م�����ران
ي�����و������س�����ف ه�����������س�����ام ي�����و������س�����ف ال�����ع�����زة
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كلية األمير 
الحسن بن طالل 
لألراضي الجافة
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كلية األمير الحسن بن طالل لألراضي الجافة

االأ�شتاذ الدكتور نزار احلموري
عميد الكلية

د. حممد �شواحله
اأ�ستاذ م�ساعد

د. طالب عوده
اأ�ستاذ م�ساعد

اأ. د. فايز اأحمد
اأ�ستاذ
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كلية األمير الحسن بن طالل لألراضي الجافة 

نبذة:
تاأ�ش�شت كلية االأمري احل�شن بن طالل لالأرا�شي اجلافة بتوجيهات من �شمو االأمري احل�شن بن طالل 
ا�شتكمااًل جلهود م�شروع بحث وتطوير البادية الذي اأن�شئ عام 1992، حيث ت�شعى الكلية اإىل توفري فر�ض 
التنمية  بني  التكامل  لتحقيق  واالإقليم  االأردن  يحتاجها  التي  احللول  لتطوير  رائدة  وبحثية  تعليمية 
واالحتياجات البيئية يف االأعوام املقبلة. يف عام 2014 وقعت اجلامعة الها�شمية وبح�شور �شمو االأمري 
احل�شن بن طالل رئي�ض املجل�ض االأعلى للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تعاون الإن�شاء " كلية االأمري احل�شن 
بن طالل لالأرا�شي اجلافة " بالتعاون مع املجل�ض االأعلى للعلوم والتكنولوجيا، واملركز الدويل لالأبحاث 

الزراعية يف املناطق اجلافة )ايكاردا( حيث مت قبول الدفعة االوىل من طلبة الكلية يف عام 2015.

أقسام الكلية:
• ق�شم املوارد الطبيعية يف االأرا�شي اجلافة – مفتوح.	
• ق�شم ا�شتدامة املنظومة الرعوية – قيد االإن�شاء.	
• ق�شم التنمية االأجتماعية االأق�شادية يف املناطق اجلافة – قيد االإن�شاء.	
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عمادة
البحث العلمي
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عمادة البحث العلمي

االأ�شتاذ الدكتورة منار عتوم
عميد البحث العلمي

الدكتور عالء افتيحه
نائب عميد البحث العلمي
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عمادة البحث العلمي

نبذة:
تاأ�ش�شت عمادة البحـث العلمي والدرا�شات العليا عام )1997/1996(، ومت ف�شل عمادة البحث العلمي عن 
كلية الدرا�شات العليا يف عام )2015( ب�شبب زيادة خم�ش�شات الدعم املايل لعمادة البحث العلمي وزيادة 
عدد االأبحاث املن�شورة وامل�شاريع املدعومة داخلياً وخارجياً وزيادة عدد طلبة الدرا�شات العليا مما رتب 

حاجة فعلية للرتكيز على النوعية وبالتايل ف�شل العمادتني.

جمل�س البحث العلمي

االأ�شتاذ الدكتور وليد �شيام
ممثل كلية القت�ساد والعلوم الإدارية

االأ�شتاذ الدكتور مو�شى النعيمي
ممثل كلية العلوم

الدكتور حممد التميمي
ممثل كلية الطب الب�سري
الدكتور خالد بني ملحم

ممثل كلية املوارد الطبيعية والبيئة

الدكتور حممود ال�شمادي
ممثل كلية الهند�سة

الدكتور معت�شم عكور
ممثل كلية العلوم الرتبوية
الدكتور يو�شف الكيالين

ممثل كلية الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات
 الدكتور  �شادي نعامنة

ممثل كلية الآداب

االداريون
عبداهلل ابو دلبوح�شامية املدان

ليلى ابو حالوة
تي�شري اخلاليله

االأ�شتاذ الدكتورة  منار عتوم
عميد البحث العلمي
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عمادة 
شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة

د. ممدوح ال�شرعه 
نائب عميد �سوؤون الطلبة

د. اأمل اخلطيب
م�ساعد عميد �سوؤون الطلبة

م. خالد العلوان
   م�ساعد عميد �سوؤون الطلبة

الدكتور م�شطفى اخلوالدة 
عميد �سوؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة

نبذة:
اأُن�شئت عمادة �شوؤون الطلبة يف اجلامعة يف مطلع العام اجلامعي )1995-1996( وبا�شرت عملها بتاريخ 16-
9-1995م، وتنفرد هذه العمادة بخ�شو�شية متيزها عن باقي العمادات، نظراً لطبيعة املهام وامل�شوؤوليات 
امللقاة على عاتقها، وهي بذلك حتتل بني �شائر عمادات اجلامعة وكلياتها مركزاً فريداً ومتميزاً لكونها 

االأكرث الت�شاقاً باجل�شم الطالبي واملجتمع املحلي. 
وت�شعى عمادة �شوؤون الطلبة من خالل خدماتها وبراجمها املتعددة اإىل العناية بجميع جوانب �شخ�شية 
وتنمية  ب�شقل  تقوم  الدور  بهذا  وهي  والنف�شية،  واالجتماعية  والعقلية  اجل�شمية  اجلامعي:  الطالب 
امل�شوؤولية  امل�شتقبل، قادرين على حتمل  ليكونوا قادة فاعلني يف  واإعدادهم وتهيئتهم  الطلبة  �شخ�شية 

بثقة واقتدار، وبالتايل حتقيق مبداأ املواطنة ال�شاحلة.

األهداف:
وتربوياً، وتنمية مهاراتهم  ونف�شياً  اجتماعياً  الطلبة و�شقل �شخ�شياتهم  الوطني لدى  الوعي  بناء   .1

ال�شخ�شية، وتعزيز قيم  الوالء واالنتماء لديهم عرب امل�شاركة يف االأندية والهيئات الطالبية املختلفة.
والريا�شية  واالجتماعية  الثقافية  االأن�شطة  خالل  من  القرارات  �شنع  يف  الطلبة  م�شاركة  تفعيل   .2

املختلفة.
الدعم  فر�ض  وتوفري  لذلك،  الالزمة  باملهارات  تزويدهم  خالل  من  العمل  ل�شوق  الطلبة  تهيئة   .3

والتدريب والتاأهيل، وم�شاعدتهم يف التعرف على الوظائف املنا�شبة لتخ�ش�شاتهم.
4. تي�شري م�شرية الطالب اجلامعية، وتوفري اخلدمات والرعاية التي متكنه من حتقيق هذا الهدف.

5. دعم القيم والعادات االإيجابية يف بناء وتطوير جيل ال�شباب اجلامعي، وتنمية ثقافة الدميقراطية 
وحقوق االإن�شان، والعدالة وامل�شاواة، واحرتام االآخر، جت�شيداً لفكرة الربملان الطالبي.

دوائر العمادة

بالل القا�شي
م�ساعد املدير

فادي عويدات
مدير الدائرة 

حممد العمري
منتهى القهمو�ض

�شعاد �شديفات

امل العمو�ض
جمانا ابو عوي�شة

هديل جرادات
اينا�ض املراحلة

�شباح اجلبور
ا�شيا احلويطات
هدى �شبيحي

الطالبية والرعاية  اخلدمات  	•دائرة 
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عمادة شؤون الطلبة

منال بنات 
قائم باعمال مدير الدائرة

مالك املومني
مدير الدائرة

خالد بطاح
تغريد موؤمنة

�شامل الداغ�شتاين
خليل �شعد

عماد املومني
حممد الزيود
احمد الزيود

خ�شر ابو مبارك

ا�شالم املعاين
يا�شمني العمو�ض

معاذ الطعاين
تي�شري خاليلة

امين ابو زريق
ابراهيم املجايل

حممد حماد

احمد العزام
عبدال�شمد الب�شول

ليث الطعاين
رائد اخلزاعلة

ان�شاف العمو�ض

رونزا الطراونةحممد اجلبورب�شار ال�شاطع

احمد اخلوالدةاحمد ق�ش�ض
عبدالكرمي اخلزاعلة

اأمل احل�شبان

امرية الرواجبةالنا الفرا
ابراهيم العمو�ض

ابراهيم �شديفات 

الريا�ضي الن�ضاط  	•دائرة 

والفني الثقايف  الن�ضاط  	•دائرة 

الطالبية الهيئات  	•دائرة 

املهني واالإر�ضاد  للتنمية  الثاين  عبداهلل  امللك  �ضندوق  	•مكتب 

العمادة 	•ديوان 

دوائر العمادة

و�شفي ال�شطناوي
م�ساعد املدير

نعمات العمو�ض
م�ساعد املدير

فرا�ض احلمد
مدير الدائرة 

حمدي �شديفات
مدير الدائرة 

حمزة احلراح�شة
رئي�ض الديوان



عمادة
التطوير االكاديمي 

والتواصل الدولي
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عمادة التطوير االكاديمي والتواصل الدولي

الدكتورة �شكينة الزيود
عميد عمادة التطوير الكادميي والتوا�سل الدويل

د.  حممد اخلراب�شة
نائب عميد
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عمادة التطوير االكاديمي والتواصل الدولي

نبذة تاريخية ومنجزات:
ا�شتجابة طبيعية  لرفع  الها�شمية  الدويل يف اجلامعة  والتوا�شل  التطوير االكادميي  ان�شاء عمادة  مت 
�شوية العمل االأكادميي واالرتقاء به اإىل م�شتوى اجلامعات العاملية، وحت�شني الت�شنيف العاملي للجامعة، 
وتو�شيع عالقات التعاون الدويل مع اجلامعات العاملية عالوة على اال�شتمرار يف �شمان اجلودة االأكادميية 
العام  يف  العمادة  ان�شاء  على  العمداء  جمل�ض  موافقة  �شدرت  والتخ�ش�شات.وقد  الربامج  خمتلف  يف 
اجلامعي 2017/2016. وذلك بدمج ثالث وحدات اإدارية بالعمادة وهي مركز �شمان اجلودة االأكادميية، 

ومكتب العالقات الدولية، ومكتب تنمية خدمة املجتمع.
وت�شم العمادة ثالثة دوائر، وهي:

خطط مستقبلية :

المهمة واألهداف :
• ورفع 	 العاملية  اجلامعات  م�ستوى  اىل  به  والرتقاء  وتطويره  اجلامعة  يف  الأكادميي  العمل  �سوية  رفع 

ت�سنيف اجلامعة يف مواقع الت�سنيف العاملية.
• بتميز 	 املتعلقة  والعاملية  الإقليمية  املحلية  الأ�سرتاتيجية  واأهدافها  ر�سالة اجلامعة  امل�ساهمة يف حتقيق 

وتطوير اجلودة  والعاملية  املحلية  العتماد  التي تطرحها من خالل تطبيق معايري  الأكادميية  الربامج 
تاأهيل  خالل  من  الأكادميية  العمليات  فاعلية  حت�سني  على  والعمل  القيا�ض  وو�سائل  الذاتي  والتقييم 
القدرات الب�سرية يف املجالت العملية الكادميية من حيث التطوير الأكادميي وزيادة ات�سال اجلامعة 

مع املجتمع العلمي الدويل من خالل بناء عالقات مع موؤ�س�سات تعليمية وبحثيه عاملية.

• دائرة التطوير الكادميي	
• دائرة التوا�سل الدويل	
• دائرة توكيد اجلودة والت�سنيفات العاملية	

العلمية . 1 مهاراتهم  و�سقل  تاأهيلهم  بهدف  علمية  ور�سات  اإقامة  خالل  من  التدري�سية  الهيئة  تطوير 
والبحثية.

زيادة الت�سال الدويل باجلامعات العاملية واملوؤ�س�سات البحثية العاملية.. 2
التقدم بت�سنيف اجلامعة على امل�ستوى القليمي واملحلي والدويل.. 3
والربامج . 4 اخلطط  وحتديث  مراجعة  خالل  من  اجلامعة  يف  التدري�سية  العملية  خمرجات  حت�سني 

الدرا�سية للتخ�س�سات.

ح�شام ابو عبيــــــــــــــــــد
رئي�ض �سعبة

حممد هزاع ال�شواقفه
رئي�ض �سعبة

ليلى عبد الفتـــــــــاح
اداري ديوان

ردينــــــه خطـــــــــــــــــــاب
�سكرترية العمادة
طارق العمــــــــــو�ض

ماأمور فرز وتوزيع بريد

االإداريون
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مركز اللغات

وثقافاتها،  املختلفة  االأمم  لغات  على  اجلامعة من خاللها  تطل  نافذة  ليكون   2005 عام  املركز  اأن�شىء 
وج�شراً للتوا�شل الثقايف واحل�شاري واالجتماعي.

أهداف المركز ومهامه:

د. �شربي ال�شبول
مدير املركز

تدري�ض متطلبات جامعة اإجبارية يف اللغتني العربية والإجنليزية. . 1
كمتطلبات . 2 تطرح  التي  الفنية  والرتجمة  التطبيقية،  والإجنليزية  التطبيقية،  العربية  املواد:  تدري�ض 

جامعة اختيارية، وهي مواد تنفرد اجلامعة الها�سمية بتدري�سها.
طرح املواد ال�ستدراكية يف مهارات اللغتني العربية والإجنليزية.. 3
تدري�ض اللغة العربية للناطقني بغريها.. 4
الإ�سراف على امتحان امل�ستوى يف اللغتني العربية والإجنليزية.. 5
تدري�ض مواد اللغات الأخرى املطلوبة �سمن خطط الطالب يف اأق�سامهم كالفرن�سية والأ�سبانية لل�سياحة.. 6
الإ�سراف على عقد المتحان الوطني والذي تعقده هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل بالتعاون مع . 7

اجلامعة الها�سمية، علمًا بان هذا المتحان يعقد ب�سكل الكرتوين.
تدري�ض اللغتني اليابانية واليطالية كمتطلب جامعة اختياري.. 8
ومع . 9 اململكة،  يف  الأجنبية  ال�سفارات  يف  الثقافية  امللحقيات  مع  والعلمي  الثقايف  التعاون  اأوا�سر  توثيق 

اجلامعات يف خمتلف دول العامل.
توفري امل�سادر التعليمية امل�سموعة واملرئية للطلبة التي قد ت�سهم يف تعلم اللغات.. 10
اإقامة ن�ساطات وفعاليات ثقافية يف اللغات احلية.. 11
تقدمي ال�ست�سارات اللغوية و اخلربات الأكادميية للطلبة، ومركز الدرا�سات و ال�ست�سارات يف اجلامعة.. 12
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االإداريون
عواد اجلبور

امتياز ال�شديفات
خلف اخو ار�شيدة
و�شام الوحيدي

م. حممود اخلزاعلة
حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض م�ساعد

د. �شمرية متكل
حما�سر متفرغ برتبة ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبابنة
 ا�ستاذ م�ساعد

م. �شليمان الفراعني
حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض

م. مي ملكاوي
حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض م�ساعد

م. حنان عودة
حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض م�ساعد

م. ظاهر الزواهرة
حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض م�ساعد

م. هدى قزع
حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض م�ساعد

م. اأحمد ال�شرعة
حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض م�ساعد

م. رميا عثمان
حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض م�ساعد

م.جمد ابو �شنار
حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض م�ساعد

م. ح�شام العمري
حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض م�ساعد

م. اأمينة احلراح�شة
حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض م�ساعد

م. زينب القي�شي
حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض م�ساعد

م. نور اأبو ما�شي
حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض م�ساعد

م. عاطف فليح اجلبور
حما�سر متفرغ برتبة مدر�ض م�ساعد

م. �شريينا  دي
حا�سر زائر

فني خمترب لغات
مرمي الزيود

مركز اللغات

أعضاء هيئة تدريس
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مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني

االأ�شتاذ الدكتور اأحمد اخل�شاونة
مدير املركز

نبذة:
اإدخال  لغاية   1977 عام  يف  االلكرتوين  والتعليم  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مركز  اإن�شاء  مت 
االأنظمة  لتطوير  الالزمة  اخلطط  واإعداد  اجلامعة  اعمال  كافة  يف  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
العاملة فيها وجتهيز اجلامعة ب�شبكة حا�شوبية وبنية حتتية لالت�شاالت، واعتباراً من بداية عام 2018 

جميع اأعمال اجلامعة املتعلقة باأع�شاء الهيئة التدري�شية واالدارية والطلبة موؤمتتة ب�شكل كامل.

مهام المركز وواجباته:
• حو�شبة جميع االأعمال االدارية واالكادميية داخل اجلامعة	
• العمل على تطوير كافة االأنظمة �شواء التطبيقية اأو اأنظمة الت�شغيل اأو االأنظمة االدارية	
• اإن�شاء بنية حتتية من اأجهزة حا�شوبية و�شبكة حملية وبرامج �شمن اأف�شل املعايري	
• تقدمي اخلدمة الفنية واإجراء ال�شيانة لكافة االأجهزة املوجودة يف اجلامعة	
• تاأهيل وتطوير كادر املركز لتقدمي خدمات اأف�شل لكافة دوائر اجلامعة	
• اإن�شاء خمتربات لتلبية احتياجات الطلبة	
• توفري االنرتنت والربيد االلكرتوين.	
• تقدمي اال�شت�شارات والتدريب امليداين والدعم الفني بالتن�شيق مع مركز الدرا�شات واال�شت�شارات وخدمة 	

املجتمع.
• تقدمي خدمات للمجتمع املحلي من خالل عقد الدورات وتطوير اأنظمة حمو�شبة وتوقيع عقود ال�شيانة 	

لربامج واأنظمة مت تطويريها يف اجلامعة.
• اإدارة التعليم االلكرتوين من خالل توفري البنية التحتية وم�شادر التعالمي االلكرتوين والتدريب الالزم 	

لها.
• ت�شهيل اإدارة املواد التعليمية من اإعداد املادة وتطويرها الكرتونياُ وتقنياً وفنياً.	
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مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني

الد�شيت ابراهيم 
ابراهيم �شعد الدين

ابوعفيفه احمد 
الدالبيح احمد 

احمد دار عا�شي
ال�شريط ا�شامه 
ا�شالم اخلوالده
ا�شماء احلبيالن
الباعوين الهام 
امل�شاقبة اماين 
اياد ابوغايل
اياد يون�ض

اميان اخلطيب
اآالء غرايبة

الب�شاب�شه با�شل 
با�شم احل�شني
با�شم حممد

اأبو ليمون ب�شام 
بالل العمري

الر�شيدات ثائر 
ح�شن اخلوالده
ال�شقريات حمزه 
حنان الزواهرة

خالد يو�شف
خلود املربوم

رافت العبد العال
رائد ابو �شهاب
رائد بطايحه
ربا الزيودي

رغده اجلعافره
�شالم احلوامدة

زيد �شرحبيل 
�شحى ح�شان

ال�شمادي عبادة 
التل عبدالرحمن 

عبدالرحمن عبدالرحيم 
ال�شديفات عبري 

ع�شام خويله
عل بواعنة
عالء عواد

علي ابو �شليمة
علي اخلوالدة
الب�شايرة عمر 
فادي �شهاب

املنا�شري فرا�ض 
ق�شي غرايبه

ليايل غرايبة
لينا حممد 

الغرايبه ماجده 
ابوظاهر حممد 

حممد اديب القادر
ال�شروقي حممد 
العمري حممد 
امل�شاقبة حممد 

حممد بزور
�شلمان حممد 

حممد الزواهرة
احلميمات معتز 
الرفاعي منار 
البطاينة منى 

مهند عقده
موفق املعال

نبيله احلوتري
ندى �شامل

اخلطاطبة نهلة 
ال�شياب نور 
هناء الزبون
هند ربعي

ال�شقار وليد 

االإداريون

م. ح�شن العمري / مدير الدائرة

م. بكر �شالح / مدير الدائرة

ال�شيانة  ال�شبكات 	•�شعبة  املعلومات	•�شعبة  وامن  النظم  	•�شعبة 

االأكادميية  االأنظمة  االإدارية 	•�شعبة  االأنظمة  االنرتنت	•�شعبة  	•�شعبة 

واالمتحانات املختربات  املناهج	•�شعبة  تطوير  	•�شعبة 

الفنية واخلدمات  واالت�ضاالت  ال�ضبكات  	•دائرة 

والتطبيقات الربجمة  	•دائرة 

االلكرتوين التعليم  	•دائرة 
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ي�شعى املركز اإىل تقدمي خدمات فنية متعددة وبجودة متميزة وذلك من خالل اال�شتفادة من م�شاهمات 
ميلكون  والذين  اجلامعة  يف  واالإدارية  التدري�شية  الهيئتني  اأع�شاء  من  والباحثني  اخلرباء  من  نخبة 
من  العديد  يف  ورائدة  متميزة  خدمات  لتقدمي  الالزمة  والفنية  العملية  واخلربات  العلمية  املعرفة 

املجاالت املتعلقة بالتدريب والدرا�شات واال�شت�شارات واإجراء الفحو�ض الفنية واملخربية.
ففي جماالت التدريب يوفر املركز برامج تدريبية متنوعة يف الهند�شة والعلوم وتكنولوجيا املعلومات 
البدنية  الرتبية  وعلوم  واللغات  الرتبوية  والعلوم  وامل�شرفية  املالية  والعلوم  واالإدارة  الطبية  والعلوم 

والريا�شة وغريها وذلك باإ�شراف حما�شرين ومدربني اأكفاء ميلكون املوؤهالت واخلربات املنا�شبة
يف  واخلا�ض  العام  القطاعني  ملوؤ�ش�شات  خدماته  واال�شت�شارات  الدرا�شات  جماالت  يف  املركز  ويقدم 
موا�شيع درا�شات اجلدوى االقت�شادية وزيادة االنتاجية وتطوير الهيكل التنظيمي وقيا�ض ر�شا متلقي 
اإىل  باالإ�شافة  وغريها،  الطاقة  وتر�شيد  البيئي  التلوث  وتقليل  الب�شرية  املوارد  نظم  وبناء  اخلدمة 
اإجراء الفحو�شات الفنية واملخربية باأحدث ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا من اأجهزة ومعدات تتوفر يف 

خمتربات اجلامعة والتي حر�شت اأن تتالئم مع معايري احلداثة والتطور.
اأما يف جمال خدمة املجتمع في�شعى املركز لتوظيف القدرات واملوارد املالية والب�شرية يف اجلامعة خلدمة 
املجتمع املحلي ون�شر العلم واملعرفة بني اأبناء املجتمع املحلي من خالل الندوات واملحا�شرات والتعاون 

امل�شرتك مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين من خارج اجلامعة.

مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع

د. ا�شامة املنيزل
مدير املركز

حممد الداللعة 
م�ساعد مدير املركز
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منى القالب
مهند ال�شي�شاين
�شالح اخلالدي

نداء املومني
اآالء بركات 

�شناء ال�شواعري

عالء التميمي
احمد م�شبح
عمر الدالبيح

حازم املومني
م�ساعد مدير الدائرة

مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع

االإداريون

خالد اليربودي
مدير الدائرة

�شابر هزامية
م�ساعد مدير

رائد اخلوالدة
م�ساعد مدير

حممد اأمني
مدير الدائرة

التدريب 	•دائرة 

الدرا�ضات 	••دائرة 

املجتمع خدمة  	•مكتب 

واالإعالم الت�ضويق  	••دائرة 
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مركز التأهيل المجتمعي لحاالت اإلعاقه

د. نوال احلجاوي
مدير املركز

اأن�شئ املركز عام 2011 لتعزيز دور اجلامعه يف خدمة املجتمع املحلي.

أهداف المركز:
يهدف املركز اىل تقدمي اخلدمات التاأهيلية لالأ�شخا�ض من ذوي االعاقه عن طريق حتقيق االأهداف 

االآتية:
• التي 	 اخلدمات  اإىل  بحاجة  هم  الذين  اأو  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ض  واملعاجلة  التقييم  خدمات  تقدمي 

يقدمها املركز من العالج الطبيعي والعالج الوظيفي وال�ست�سارات التغذوية واجلينية، وخدمات الرتبية 
اخلا�سة . 

• توعية وتثقيف افراد املجتمع مبا فيهم ال�سخا�ض ذوي العاقة واأهاليهم يف كل ما يتعلق بالعاقة و�سبل 	
التعامل معها .

• النواحي 	 بتاأخر تطور الطفل من  تتعلق  اأي م�ساكل  املبكر عن  للك�سف  اإجراء اختبارات تطورية مقننة 
احلركية والإدراكية والجتماعية. 

• ولتطوير 	 املركز  دور  لتعزيز  وخارجها  اململكة  داخل  العالقة  ذات  املوؤ�س�سات  مع  والتعاون  التوا�سل 
اخلدمات التي يقدمها للمجتمع املحلي، ودعم برامج التاأهيل املجتمعي . 

• تدريب طلبة اجلامعة من التخ�س�سات ذات العالقة بالإعاقة، وتدريب متطوعني من املجتمع املحلي 	
لتقدمي اخلدمة لالأ�سخا�ض املعوقني يف املناطق املختلفة.

• اإجراء البحوث وتنظيم الن�ساطات العلمية يف جمالت عمل املركز .	
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د. هدى البوريني
معالج وظيفي

حممد ابو كرب
معالج طبيعي

مي�شاء االأ�شرم
معالج وظيفي

هناء �شتات
�سكرترية 

االإداريون

مركز التأهيل المجتمعي لحاالت اإلعاقه
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مركز الدراسات البيئية

�شواء  لها  املنا�شبة  احللول  واقرتاح  املتعددة  البيئية  امل�شكالت  ومعاجلة  درا�شة  يف  لي�شاهم  مركز  اأن�شئ 
ن�شر  على  يعمل  املركز  اأن  كما  اململكة،  حمافظات  باقي  يف  اأو  الزرقاء  حمافظة  يف  امل�شاكل  هذه  اأكانت 

التوعية البيئية للقطاعني ال�شناعي واحلكومي على حد �شواء.

أهداف المركز:
درا�شة وحتديد امل�شكالت البيئية املتعلقة باملخلفات ال�شناعية والزراعية والطبية واملنزلية واملن�شاآت 	•

التجارية يف اململكة واإيجاد احللول لها.
تقدمي اال�شت�شارات والدرا�شات الفنية للقطاع ال�شناعي وو�شع برامج �شاملة الإدارة املخلفات ال�شناعية 	•

مت�شياً مع القوانني البيئية االأردنية. 
يف 	• العاملني  لالأ�شخا�ض  املعلومات  واغناء  املهارات  لتطوير   ، خا�شة  تدريبية  دورات  بتقدمي  القيام 

املجال البيئي.
تنظيم الندوات واملوؤمترات العلمية املحلية واالإقليمية والدولية. 	•
من 	• متكنه  البيئة  الأدارة  �شاملة  برامج  لعمل   ، ال�شناعي  القطاع  وخا�شة   ، املحلي  املجتمع  م�شاعدة 

تطبيق القوانني االأردنية املتعلقة بتلوث الهواء واملاء والرتبة.
لتبادل 	•  ، والعاملي  واالإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  البيئي  القطاع  يف  واملهند�شني  الباحثني  م�شاعدة 

اال�شت�شارات واخلربات املتعلقة باالأمور البيئية.

االأ�شتاذ الدكتور عيد الطرزي
مدير املركز
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المختبرات:
ي�شم املركز خمتربان حديثان هما:

خمترب التحليل االأيل. 1
خمترب الهواء. 2

الكيماوية  والتحاليل  الفحو�شات  الإجراء  ومتطورة  حديثة  باأجهزة  جمهزان  املختربان  وهذان 
والبيولوجية والفيزيائية املختلفة.

مركز الدراسات البيئية

م.  رمي ر�شيد
م�شرف املخترب



416

المركز الصحي

ان�شىء املركز ال�شحي عام 1995م، حيث ي�شم ثالث عيادات طب عام وثالثة عيادات اخت�شا�ض، يوجد يف 
املركز ال�شحي خمترب طبي يقوم باإجراء الفحو�شات الطبية املخربية االأولية وبع�ض الفحو�شات الطبية 
االإ�شعاعي،  الت�شوير  باإجراء  تقوم  حمو�شبة  اأ�شعة  وحدة  ال�شحي  املركز  يف  يوجد  املتقدمة،  املخربية 
باالإ�شافة اإىل �شيدلية تقوم بتوفري احتياجات املراكز والوحدات والكليات واملعاهد وامل�شاغل باجلامعة 
باالإ�شافة اإىل توفري احتياجات امل�شرتكني واملنتفعني والطلبة من االأدوية ال�شرورية والالزمة وكذلك 
االأ�شعافات  ويقدمان   يوفران  واأناث(  )ذكور،  للطوارىء  ق�شمان  املركز  ي�شم  وكما  الطبية  امل�شتلزمات 
االأولية واملتخ�ش�شة للحاالت الطارئة وغريها من اخلدمات الطبية للطلبة والأ�شرة اجلامعة باالإ�شافة 
خدمة  يف  فاعل  دور  وللمركز  املتطورة  االأجهزة  باحدث  وجمهزة  متخ�ش�شة  اإ�شعاف  �شيارة  وجود  اإىل 
الها�شمية  اجلامعة  يف  املوجودة  الطبية  الكليات  مع  الت�شاركية  العالقات  خالل  من  املحلي  املجتمع 

لتحقيق ذلك.

الدكتور عبداالله �شديفات
مدير املركز

الدكتور هيثم هياجنه
نائب مدير املركز ال�سحي
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المركز الصحي

د. وديان القي�شي
�شو�شن عبيدات

اإميان اله�شلمون
منال الرواد

هويده عرابي
مي�شون املجايل

خالد الرواجفه
وليد اخلاليله
ابتهان الق�شي�ض
اإبراهيم ال�شاخن

مهند الزيود
خالد امل�شلح

عبيدة الفرا
ماجدة اأبو طه
تهاين امل�شاقبة

زياد عبداهلل
اإبراهيم اخلوالدة

عادل احل�شبان

االإداريون

أهداف المركز:
 تقدمي اخلدمات الطبية وال�شحية لطلبة اجلامعة واأ�شرتها.	•
 تعليم وتدريب طلبة كليات الطب والتمري�ض والعلوم الطبية امل�شاندة مب�شتوياتهم الدرا�شية املختلفة.	•
 ن�شر الوعي والثقافة ال�شحية يف املجال الطبي على خمتلف امل�شتويات.	•
 دعم البحث العلمي من خالل اإيجاد قاعدة بيانات �شاملة للموؤمنني �شحياً.	•
 التن�شيق مع كلية الطب لعقد الدورات التي ت�شهم يف رفع م�شتوى االأطباء العاملني على امل�شتوى الوطني.	•
 العمل مع اجلهات املعنية على خدمة املجتمع املحلي باإقامة اأيام طبية املجانية وغريها من الن�شاطات.	•
 تقدمي املطاعيم الطبية الالزمة لطلبة الكليات الطبية.	•
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مركز تعليم وفحص المهارات السريرية

وهو  االأو�شط  ال�شرق  م�شتوى  على  املراكز  اأحدث  من  ال�شريرية  املهارات  وفح�ض  تعليم  مركز  يعترب 
“م�شت�شفى افرتا�شي تعليمي تدريبي"، ومن املراكز املتقدمة جداً على امل�شتوى العاملي من  عبارة عن 
واالأدوات  واالأجهزة  والُدمى  املج�شمات  يقدمها وحداثة  التي  التعليمية  الطبية  املهارات  �شمولية  حيث 
الطبية والتعليمية والربجميات التي يوفرها، ويعد هذا املركز اجنازا رائدا يف التعليم والتدريب الطبي 
احلديث، ويعد خطوة نوعية ومتميزة جدا يف تطور التعليم الطبي يف االردن واملنطقة وهو تطور نوعي 
هام للم�شرية الطبية االردنية املتقدمة، ومت ان�شاء مركز تعليم وفح�ض املهارات ال�شريرية يف نهاية عام 

.2010

الدكتور امين ال�شرع
مدير املركز

الدكتور جول فون
الدكتور ديفيد هارين�ض

الدكتور بنجامني كولتون 
الدكتور عمر ابو جرادة 

الدكتورة �شارة العزام 
الدكتور زيد احللو

املمر�شة رميا العطاري
املمر�شة هبة القالب

الكادر االداري
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وحدة القبول والتسجيل

النبذة التاريخية:
اأن�شئت وحدة القبول والت�شجيل عام 1995 ويتكون الهيكل التنظيمي للوحدة من: مدير الوحدة، دائرة 
القبول، دائرة الوثائق واخلدمات الفنية، دائرة ت�شجيل الكليات العلمية، دائرة ت�شجيل الكليات االإن�شانية، 

الديوان، باالإ�شافة اإىل )13( �شعبة.

المهام:
اأو�شاعهم  ومتابعة  وتخ�ش�شاتهم  ت�شجيلهم  اإجراءات  واإكمال  اجلدد  الطلبة  قبول  ترتيبات  اإعداد 
االأكادميية وكل ما يتعلق بها من جدول درا�شي ووثائق واإح�شائيات وجتهيز جدول االمتحانات النهائية 
ومتابعة اأو�شاعهم مع اجلهات الباعثة وانتهاًء باإجراءات التخريج مبا يتنا�شب مع تعليمات منح الدرجات 
العلمية وال�شهادات يف اجلامعة باالإ�شافة اإىل اإعداد االإح�شائيات املختلفة والتقومي اجلامعي وامل�شاهمة 

يف اإعداد تعليمات الدرجات العلمية وال�شهادات املختلفة.

الخطط المستقبلية:
• تطوير تطبيق هاتف حممول الطلبة.	
• تطوير نظام توا�شل مع الطلبة عرب الر�شائل االإلكرتونية.	
• ا�شتكمال برجمة اأعمال الوحدة للو�شول اإىل عمل بال اأوراق.	

االأ�شتاذ الدكتور اأمين العمري
مدير الوحدة
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وحدة القبول والتسجيل

جمدولني بلعاوي
غ�شان قرنفلة

حممد امل�شاعيد
رفيق العمو�ض
خملد املعايطة

عبدالواحد هويدي
رماح �شالح 
ن�شال يو�شف
راأفت حتاملة
اأحمد الزيود

عطاف حوامدة
علي حما�شا

اأحمد ال�شرمان
اأروى النعيمي
رائد القالب

عنود الفدعان
خري" احلراح�شة "حممد 

حممد البدارين
مقبولة اخلاليلة
�شالم الدالبيح 
هيام اخلاليلة

يا�شمني احل�شبان
عمر الزواهرة
اإميان الغويري

اأ�شالة اجلراجرة
�شكينة �شديفات

�شامد اأبو مطاوع 
حممد اآر�شالن

الرا عمرو
كمال اخلاليلة
هويدا عرابي

اأ�شامة امل�شاقبة
ربا �شوتر

اإميان اجلعربي
�شقار ال�شقار

علي اخلاليلة

االإداريون

حممود احلناوي
مدير الدائرة

اأمرية عليمات
مدير الدائرة

نا�شر اخلطيب
مدير الدائرة

العلمية الكليات  ت�ضجيل  	••دائرة 

القبول 	••دائرة 

الفنية واخلدمات  الوثائق  دائرة  	••مدير 
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د. زهري الناطور
مدير وحدة ال�سوؤون املالية

النبذة:
اأن�شئت وحدة ال�شوؤون املالية عام 1995م وهي اجلهة امل�شوؤولة عن جميع االأعمال املالية يف اجلامعة، وذلك 

وفقاً لقانون اجلامعة .

أهداف الوحدة:
• اإعداد م�شروع موازنة اجلامعة وجداولها وبياناتها وجدول الت�شكيالت ال�شنوية .	
• قب�ض وحت�شيل اأموال اجلامعة واملحافظة عليها .	
• دفع االلتزامات املالية املرتتبة على اجلامعة .	
• التن�شيق مع خمتلف الدوائر احلكومية واملوؤ�ش�شات العامة، من اأجل حت�شيل اأموال اجلامعة اأو دفع التزاماتها .	
• القوانني 	 مع  يتفق  مبا  لها  احللول  وو�شع  امل�شرتكة،  املالية  االأمور  درا�شة  يف  االأردنية  اجلامعات  مع  التعاون 

واالأنظمة والتعليمات املعمول بها .

وحدة الشؤون المالية

تغريد حداد
نائب املدير املايل

ع�شام العرامني
م�ساعد املدير املايل
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كوثر اأبو هاين
وفاء دغل�ض

اأ�شماء بني هاين
عمر احلتاملة
عمران ار�شالن

فرا�ض حداد
ب�شري اجلنادا
خريية ال�شبح

راوية ال�شجراوي
عبدالهادي العكور

اإياد الغويري

عال امل�شاقبة
مراد البواليز
جهاد لنجمات

حنان �شامل
وفاء اخمي�ض

يا�شمني النعامنة
ر�شا ال�شمادي
رجاء الغرايبة

نور الدين اأبو عبيد
عدنان �شطناوي

�شريف ح�شان
فاتن العزام

نور العليمات
فرا�ض العديلي
حممد اأبو �شنب
عامر الدغمي

حممود طه
وفاء الدغمي
نور العنزي

عائ�شة ال�شباطات
ح�شام اأبو عرقوب

وحدة الشؤون المالية
االإداريون
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وحدة المكتبة

اال�شتاذ الدكتور عبدالبا�شط ال�شرمان
مدير وحدة املكتبة 

النبذة:
تاأ�ش�شت مكتبة اجلامعة الها�شمية مع بداية اإن�شاء اجلامعة عام   1995، ومب�شاحة اإجمالية )12000( م2 
،  اإ�شافة اإىل املبنى الرئي�شي فقد مت اإفتتاح املكتبة الطبية يف مبنى جممع الكليات الطبية ، ومن املتوقع 
ال�شمايل واجلنوبي  القاعات  اإفتتاح مكتبتني فرعيتني اخريتني يف كل من جممع  يف  نهاية عام 2017 
اجلديدين ، ويرتاد املكتبة يوميا بني )5000 -  8000 (  م�شتفيد  بهدف اال�شتعارة والقراءة والدرا�شة 

والبحث املتنوع.
واالإن�شانية،  العلمية  التخ�ش�شات  وملختلف  والدرا�شة  للبحث  الالزمة  املعلومات  اأوعية  املكتبة  وتوفر 
باالإ�شافة   ، املطبوعة  املعلومات  م�شادر  من  وغريها  اجلامعية  والر�شائل  واملراجع  والدوريات  كالكتب 
اإىل امل�شادر االإلكرتونية ، مثل  الدوريات والكتب   وقواعد البيانات االإلكرتونية ، حيث بلغ جمموع ما 

حتتويه املكتبة من م�شادر مطبوعة  وغري مطبوعة )217024( عنوان.

ما يميز مكتبة الجامعة الهاشمية عن غيرها :
1. مكتبة اال�شرة والطفولة.

2. ركن �شمو االمري احل�شن بن طالل املعظم.
3. الركن الكندي.

4. قاعة لذوي االإحتياجات اخلا�شة.
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وحدة المكتبة

ابراهي اخلوالده
ا�شرف عمرو

امال اجلميلي
امين غوردلو

با�شم ال�شرحان
ب�شام اخلاليله
بالل ابو ديه
ثائر الزقيبه
ح�شام عابد

ح�شنني حامد
خالد النمور

رائف الكوفحي
راتب العالمله

اماين العواملة
زهره �شو�شربي
�شريف ال�شياب
�شبحا خزاعلة
طالب الرو�شان

عادل احل�شبان
عليا عكنان
فوؤاد املوال

فادي ال�شرع
لقاء ابو حمفوظ
حممد ابو الرب
نادر البطاينه
نبيل الاليف

نور الزواهره

االإداريون
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هاين الدراو�شة
مدير املكتب

يعترب مكتب رئا�شة اجلامعة من اأهم الدوائر يف اجلامعة، نظراً لطبيعة عمله كونه حلقة الو�شل بني 
رئا�شة اجلامعة وخمتلف كلياتها ومعاهدها االأكادميية ووحداتها ودوائرها االدارية املختلفة من جهة، 
وبني اجلامعة واجلهات اخلارجية حملياً وعاملياً من جهة اأخرى اأكادميية وغري اأكادميية ، حيث يقوم 

مكتب الرئا�شة  باإعداد كافة االأعمال االإدارية التي توكل اإليه ومتابعتها الجنازها وبدقة متناهية .
ويف عمله يعتمد مكتب الرئا�شة على نظام حا�شوبي متطوًر ، اإذ يتيح هذا النظام متابعة جميع املعامالت 
ال�شادرة والواردة من اجلامعة واإليها الكرتونياً ، حيث يتم ربط دواوين الكليات والدوائر بهذا النظام 
احلا�شوبي الجناز معامالتهم، واأ�شبح باإمكان جميع العاملني متابعة االإجراءات املتخذة على املعامالت 

اخلا�شة بكلياتهم ودوائرهم مبا�شرة دون احلاجة اإىل مراجعة ديوان الرئا�شة لال�شتف�شار ب�شاأنها.

مهام مكتب الرئاسة:
الواردة من  الداخلية  املوؤ�ش�شات واجلهات اخلارجية، واملعامالت  الواردة من  املرا�شالت  ا�شتقبال جميع 
خمتلف كليات اجلامعات ووحداتها ومراكزها ودوائرها ومعاجلتها با�شتخدام نظام الديوان االلكرتوين، 

ثم حتويلها اإىل اجلهات املعنية بعد توجيهات االأ�شتاذ الرئي�ض ونائبيه على ن�شو�شها .
و  بالفاك�ض  املر�شلة  االلكرتونية  والر�شائل  واالت�شاالت  اال�شتف�شارات  جميع  عن  االجابة  اىل  اإ�شافة 
اجلامعة  بها يف  املعمول  والتعليمات  لالأنظمة  وفقاً  اجلامعة،  رئا�شة  اإىل  اجلهات  املوجهة من خمتلف 
واإعداد البالغات والتعاميم اخلا�شة باجلامعة والعاملني فيها ومتابعة جميع املعامالت ال�شادرة عن 

رئا�شة اجلامعة، والتحقق من االإجراء املنفذ عليها من قبل اجلهات املعنية.

مكتب رئاسة الجامعة
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التطلعات المستقبلية
ي�شعى مكتب الرئا�شة كبقية دوائر اجلامعة اإىل تطوير عمله االإداري واأداء موظفيه، ليكونوا على قدٍر 
عاٍل من امل�شوؤولية الوظيفية، اإ�شافة اإىل عملية حفظ )اأر�شفة( املعامالت واملرا�شالت اإلكرتونياً، بال�شكل 
الذي ميكن متابعتها والرجوع اإليها بكل �شهولة وي�شر، وتعميم ذلك على الكليات والوحدات والدوائر 
من  يقلله  مبا  وتر�شيدها  النفقات  و�شبط  واجلهد  للوقت  توفري  من   لذلك  ملا  اجلامعة  يف  واملراكز 

ا�شتهالك الورق واحلرب.

ابتهاج خليل
ارجوان ابو �شهاب

اريج م�شعود
ا�شماعيل هديب

ايوب هالل
ح�شام ال�شي�شاين
ح�شام دخل اهلل

دينا هل�شة
زياد موا�ض

�شامر الوحيدي
�شهانة امل�شاقبة
علي الزريقات
عمر العرجان

فار�ض  العمو�ض
لطفيه املن�شي
مرام الهديبات

منى حمدان
منى ال�شليتي
مها الهروط

مو�شى اخلوالدة

مكتب رئاسة الجامعة

االإداريون
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رسالة المكتب:
اأن�شئ املكتب عام 1998م بالتزامن مع ن�شاأة اجلامعة لتاأمني اجلامعة من اللوازم وامل�شتهلكات واالأجهزة 
املتنوعة واملواد املكتبية وتنفيذ اال�شغال التي تزيد قيمتها على )10،000( ع�شرة اآالف دينار، من خالل 

عطاءات مركزية، وفقاً الأنظمة اجلامعة وتعليماتها.

المهمات واإلنجازات:
• تاأمني احتياجات اجلامعة بطرح العطاءات ال�شنوية.	
• التحقق من توافر املخ�ش�شات املالية للمواد املطلوبة ح�شب املقر يف املوازنة.	
• اإعداد وثائق العطاءات التي ت�شتمل على ال�شروط العامة وال�شروط اخلا�شة ليت�شنى االإعالن عنها 	

ح�شب االأ�شول.
• ا�شتالم ملفات العطاءات وحفظ اأوراقها وا�شتالم العينات والتحقق من مطابقتها لل�شروط املطلوبة.	
• اللوازم واالأ�شغال 	 االإ�شراف والتدقيق على الدرا�شات الفنية للعطاءات والتاأكيد على تطبيق نظام 

والتعليمات ال�شادرة مبوجبه.
• اإعداد قرارات االإحالة اخلا�شة بالعطاءات مت�شمنه ال�شروط واالإتفاقيات املنبثقة عنها.	

 ح�شني ال�شرحان
مدير املكتب

مكتب العطاءات المركزية

 عزمي ال�شرمان
م�ساعد املدير
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منال ح�شني
رانيا ن�شيوات

وائل ال�شرو�ض
حمزه الفوار�شه
اأ�شرف الدويري

منتهى العمو�ض
حممد قطي�شات

االإداريون

مكتب العطاءات المركزية

• اإبالغ ال�شركات باالإحاالت بعد امل�شادقة على القرارات وح�شب االأ�شول.	
• بيع ن�شخ العطاءات املركزية وت�شليم وثائق العطاء للمتعهدين.	
• تدقيق وثائق العطاء قبل طرحه واالعالن عنه.	
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اأن�شئ مكتب ال�شوؤون القانونية عام 1999 لتنظيم امل�شائل القانونية املرتبطة بالعمل االداري واالأكادميي، 
ومتابعة الق�شايا ذات ال�شلة بالعمل االكادميي واالإداري ومتابعة ال�شاأن القانوين امام اجلهات املخت�شة.

أهداف المكتب:
• تقدمي اال�شت�شارات القانونية يف ال�شوؤون واملو�شوعات املالية واالإدارية واالأكادميية يف اجلامعة.	
• �شياغة العقود واالتفاقيات التي تربمها اجلامعة مع اجلهات االأخرى وترجمتها اىل العربية.	
• امل�شاركة يف �شياغة م�شاريع اأنظمة وتعليمات اجلامعة.	
• اإحالة جميع الق�شايا املرفوعة على اجلامعة مبا فيها ق�شايا حمكمة العدل العليا اىل حمامي 	

اجلامعة.�شياغة القرارات التاأديبية املتعلقة بالهيئة التدري�شية واالدارية يف اجلامعة.
• يتوىل املكتب اأمانة �شر جمال�ض التحقيق واملجال�ض التاأديبية واال�شتئنافية للهيئتني التدري�شية 	

واالدارية، ومتابعة االجراءات الق�شائية اخلا�شة بها و�شياغة حما�شر اجلل�شات.

مكتب الشؤون القانونية

 جمانة �شموط
مدير املكتب

امال اخلري�شا
االإداريون
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تعد دائرة اأمانة �شر املجال�ض من اأهم الدوائر احليوية يف اجلامعة، فهي ترتبط برئي�ض اجلامعة مبا�شرة 
وتعترب حلقة الو�شل ما بني رئا�شة اجلامعة وبني الكليات واملراكز العلمية والوحدات والدوائر االإدارية 
املختلفة يف اجلامعة، وقد با�شرت هذه الدائرة اأعمالها منذ تاأ�شي�ض اجلامعة عام 1992 كاأمانة �شر للجنة 
اجلامعة  جمال�ض  �شر  اأمانة  لتتوىل  1995م  عام  باأعمالها  وانتقلت  اجلامعــــة،  باإن�شاء  اخلا�شة  امللكية 

الها�شمية.
بها يف  املعمول  والتعليمات  واالأنظمة  للقوانيــــــــن  وفقاً  بها  املناطة  واالأعمال  املهام  كافة  الدائرة  تتوىل 
املنبثقة  اللجان  اأي من  اأو  الرئي�شـــــية يف اجلامعـــة  اأعمال املجال�ض  اجلامعة والتي تدخــل �شمن نطاق 

عنها، وجمال�شها الرئي�شية هي:
•  جمل�ض االأمناء.	
•  جمل�ض اجلامعة.	
•  جمل�ض العمداء.	
•  جلنة التعيني والرتقية.  	
•  جلنة دعم االأبحاث العلمية.	

دائرة أمانة سر المجالس

ن�شال عربيات
مدير الدائرة 
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تعنى الدائرة ب�شكل رئي�ض يف تنفيذ االعمال املتعلقة بال�شوؤون االأكادميية واملالية واالدارية �شمن اأعمال 
املجال�ض واللجان امل�شار اليها اآنفاً وخا�شة يف املجاالت التاليـــــــــة:

• والبحث 	 والتدريب  التعليم  يف  تقدمها  التي  اخلدمات  م�شتوى  ورفع  للجامعة  العامة  ال�شيا�شات  ر�شم 
واخلدمات العامة.

• اإن�شاء الكليات واالأق�شام والربامج والتخ�ش�شات ودجمها واإلغائها واإن�شاء كرا�شي االأ�شتاذية.	
• اإن�شاء املراكز والوحدات والدوائر االإدارية واإقرار هياكلها التنظيمية.	
• مقدار 	 وحتديد  اجلامعـــــــة  تطرحها  التي  الربامج  خمتلف  يف  للقبول  املقرتحة  الطلبة  اأعداد  حتديد 

الر�شوم اجلامعية واإقرار التعليمات التنفيذية الالزمة ل�شوؤون الطلبة.
• وتثبيتهم 	 واإجازتهم  واإعارتهـــم  وندبهم  وترقيتهم  ونقلهم  التدري�شــية،  الهيئة  اأع�شاء  تعيينات  اقرار 

وانتقالهم وتقييم اأعمالهم واإنهاء خدماتهم.
• تنفيذ �شيا�شة االبتعاث للح�شول على درجات علمية ودورات تدريبية واإعداد القرارات الالزمة ب�شاأنها.	
• درا�شة م�شــــروعات اخلطط الدرا�شـــــية ملختلف التخ�ش�شات والربامج االأكادميية والتن�شيب باإقرارها.	
• اإقرار دعم م�شاريع االأبحاث العلمية التي تدخل �شمن �شالحيات املجال�ض ذات العالقة.	
• مناق�شة م�شاريع االأنظمة والتعليمات، واقرار التعليمات التي تدخل �شمن �شالحيات املجال�ض املذكورة.	
• اقرار اخلطط وامل�شاريع االمنائية واال�شتثمار واملوازنة واحل�شابات اخلتامية والتقارير املالية.	
• قبول الهبات واملنح والهدايا وامل�شادقة على العطاءات املركزية �شمن �شالحيات املجال�ض املذكورة.	
• متابعة تنفيذ القرارات واملرا�شالت املتعلقة بالتعليم العايل والبحث العلمي وجمل�ض التعليم العايل وهيئة 	

االعتماد.
• اأية اأعمال اأخرى تدخل �شمن �شالحيات املجال�ض واللجان اأعاله	

ن�شال عربيات
ب�شرى خ�شاونة

رميا حناوي
غادة م�شهراوي

مي�شون مالعبة
عبدالغني امل�شاعيد

دائرة أمانة سر المجالس

االإداريون
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تتوىل دائرة املوارد الب�شرية منذ تاأ�شي�شها يف منت�شف عام 1995 لعب دور فعال يف دعم عمليات التحديث 
تعترب  والنواحي حيث  املجاالت  كافة  اجلامعة يف  العاملني يف  فعالية  زيادة  �شاأنها  التي من  والتطوير 
االأداة  الب�شري فالعاملون هم  العن�شر  اأهم عنا�شر اجلامعة وذلك لرتكيزها على  الب�شرية من  املوارد 

احلقيقية لتحقيق اأهداف االإدارة واجلامعة ككل. 
التدري�شية  الهيئتني  اأع�شاء  من  اجلامعة  يف  العاملني  �شوؤون  بتنظيم  الب�شرية  املوارد  دائرة  وتقوم 
والرتقية  التعيني  النواحي ومنها  النافذة من خمتلف  والتعليمات  واالأنظمة  للقوانني  واالإدارية وفقاً 
ومتابعة  باأنواعها  واالإجازات  واالإعارة  واالنتداب  ال�شنوية  الزيادة  ومنح  والتثبيت  والرتفيع  والنقل 
والدورات  االأجور واحلوافز،  اأنواع  العاملني، وخمتلف  والتاأمني على حياة  االجتماعي  وال�شمان  اأمور 
االإح�شاءات،  اإىل  باالإ�شافة  اجلامعة  يف  العاملني  عن  والبيانات  املعلومات  قواعد  وتطوير  التدريبية 
كافة  الوظائف وكذلك متابعة  التنظيمية وت�شكيالت  والهياكل  واالإدارية  االأكادميية  املنا�شب  ومتابعة 

دائرة الموارد البشرية

ح�شن االدهيم 
مدير الدائرة

عايدة امل�شاقبة
م�ساعد مدير الدائرة
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االإقامة يف  واإجراءات  اململكة وخارجها،  داخل  درا�شتهم  املتعلقة مبوفدي اجلامعة، ومتابعة  االإجراءات 
اململكة لغري االأردنيني.

وكما تقوم الدائرة بالعمل الدائم على مراجعة امل�شتجدات اخلا�شة باالأنظمة والتعليمات والت�شريعات 
التي حتكم العمل باجلامعة والعمل على تطبيقها بحيث ت�شمن احلقوق وتاأدية الواجبات بحيث يت�شاوى 

اجلميع اأمامها.
وقد �شهدت دائرة املوارد الب�شرية تطورات كثرية يف جمال االإجراءات حيث قامت الدائرة بالعمل على 
يف  موجودة  وظيفة  كل  معامل  بتحديد  وذلك  الوظيفي  الو�شف  اإعداد  ويف  التنظيمية  الهياكل  اإعداد 
اجلامعة من حيث الواجبات وامل�شوؤوليات، باالإ�شافة اإىل �شبط م�شميات الوظائف وتطوير مناذج واآليات 
تقييم االأداء للعاملني وكذلك تطوير ومتابعة م�شروع حو�شبة الدائرة واالأر�شيف االلكرتوين، والعمل 
على تطوير وحتديث البوابة االلكرتونية التي ت�شاعد العاملني يف اجلامعة من متابعة جميع اأمورهم 
اأو  العاملني  للموظفني  �شواء  الزائرين  لكل  �شاماًل  مرجعاً  ت�شكل  بحيث  تطويرها  مت  وقد  الوظيفية 
للمعينني اجلدد يف اجلامعة اأومن اأي موؤ�ش�شة داخل الوطن وخارجه بحيث يجد تو�شيحاً وافياً جلميع 

االأمور والق�شايا املرتبطة ب�شوؤونهم االأكادميية واالإدارية واالأنظمة والتعليمات املتبعة يف اجلامعة.
كما مت العمل على ربط جمموعة من الربامج اخلا�شة بالدائرة مع برامج حا�شوبية م�شاندة يف خمتلف 
تب�شيط  على  تعمل  بحيث  االإجناز،  يف  والدقة  ال�شرعة  اإىل  يوؤدي  ب�شكل  االإدارية  والوحدات  الكليات 

االجراءات و�شرعة تنفيذها ودقة ح�شابهاوت�شم دائرة املوارد الب�شرية التق�شيمات االإدارية التالية:-
 الديوان ، �شعبة �شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�ض، �شعبة املوظفني وامل�شتخدمني، �شعبة ال�شجالت واالأر�شيف، 

�شعبة التخطيط والتطوير، �شعبة االإيفاد.

دائرة الموارد البشرية

هناء اأبو ربيع
معاذ التميمي
فايز العمو�ض
غازي ال�شوحة

مالك اأبو عكليك
�شوزان ل�شوي

�شلطان الدالبيح
�شيف الدين العمري

وفاء عمرو
ابرهيم �شتات
عبري امل�شاقبة
اإبراهيم املعمار
وئام الهزامية

خليل احل�شبان
نوال ن�شري

مهند الفرجاين
حممد عو�ض
كرم احلناقطة
الهام القالب

االإداريون
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نبذة:
تقوم الدائرة مبهام وواجبات عديدة وعلى درجة عالية من االأهمية نظراً الرتباط هذه الواجبات مبكانة 
اجلامعة الها�شمية املرموقة بني مثيالتها اجلامعات وملا لها من ثقل علمي واأكادميي وثقايف واجتماعي 
باالإ�شافة اإىل متيزها يف العديد من اجلوانب وامل�شاريع التنموية، وتعد الدائرة النافذة التي تطل بها 

اجلامعة على جمهورها الداخلي من اأ�شرة اجلامعة وجمهورها اخلارجي املحلي والعربي والدويل.
لقد اأن�شئت الدائرة منذ العام 1995 واأنيطت بها مهمة جمع املعلومات عن اجلامعة وتوثيقها واإي�شالها 
اإىل جمتمع اجلامعة لتكوين �شورة م�شرقة عن اجلامعة وتطورها ومتيزها يف العديد من املجاالت على 

امل�شتويني املحلي والدويل.
وت�شم الدائرة ال�شعب التالية:

• �شعبة االإعالم والتوا�شل االجتماعي.	
• �شعبة العالقات العامة.	
•  �شعبة العالقات الثقافية.	

دائرة العالقات الثقافية والعامة 

االأ�شتاذ الدكتور م�شلح النجار 
مدير الدائرة

م�شطفى م�ّشاد 
م�ساعد مدير الدائرة
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دائرة العالقات الثقافية والعامة 

أهداف الدائرة:
• يف 	 للم�شاركة  الدعوات  توجيه  خالل  من  املحلي  واملجتمع  اجلامعة  بني  القائمة  التعاون  عالقات  تعزيز 

فعاليات اجلامعة وتعريفه باخلدمات التي تقدمها اجلامعة.
• درا�شة رغبات املجتمع واحتياجاته ونقل ال�شورة عن هذه الرغبات واالحتياجات اإىل امل�شوؤولني يف اجلامعة.	
• اإجراء االأبحاث والدرا�شات وا�شتطالع الراأي العام للجمهور الداخلي واخلارجي عن اخلدمات التي تقدمها 	

اجلامعة.
• اإعداد وتنظيم املوؤمترات الدولية والعربية واملحلية والندوات العلمية والثقافية واالجتماعية بالتعاون مع 	

كليات واأق�شام ومراكز اجلامعة املختلفة.
• توفري الرعاية واخلدمات لوفود و�شيوف اجلامعة وتويل تنفيذ برامج الزيارات من جميع جوانبها.	
• التغطية االإعالمية لن�شاطات وفعاليات اجلامعة ون�شرها يف و�شائل االإعالم وتوطيد العالقات مع و�شائل 	

االإعالم املختلفة.
• متثيل اجلامعة يف املعار�ض املحلية والعربية والدولية.	
• توثيق ن�شاطات اجلامعة وم�شريتها بالو�شائل التكنولوجية املتعددة.	
• اإعداد الهدايا والدروع وامل�شكوكات اخلا�شة باجلامعة لتقدميها ل�شيوف وزوار اجلامعة.	
• يف 	 تعر و اإ�شدار املطبوعات واملن�شورات االإعالمية التي من �شاأنها اأن تنقل ال�شورة احلقيقية للجامعة  

املجتمع املحلي واخلارجي باالإجنازات والن�شاطات املختلفة للجامعة.
• امل�شاهمة يف اإنتاج االأفالم الوثائقية عن م�شرية اجلامعة وما حتققه من اإجنازات متميزة.	

عمرعليمات
عبداهلل اأحمد

�شريين م�شاقبة
في�شل الدحدل

اإبراهيم الغمي�ض
حممد العمري
حمزة زواهرة

ليلى ابو رمي�شان

مائدة الرو�شان
حممد ال�شواملة

�شمانثا كارمن اخلاليلة
اأحمد ارميالت

االإداريون
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دائرة اللوازم

نبذة:
تتوىل الدائرة م�شوؤولية توفري اللوازم واحتياجات اجلامعة وتاأمني املواد واللوازم والقرطا�شية وجتهيزات 
اجلامعة بجودة عالية بكافة احتياجاتها ومتطلباتها من مواد اإن�شائية ولوازم تعليمية )اأجهزة ومعدات 
واأدوات( واأدوية وقطع غيار بالكميات املنا�شبة ويف الوقت املنا�شب مراعية اجلودة واأقل االأ�شعار و�شمن 
املوا�شفات املطلوبة وبالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة باجلامعة وتقوم بتاأمني املتطلبات عن طريق ال�شراء 
من ال�شركات واملتعهدين �شمن اآلية ال�شراء املعتمدة وح�شب نظام اللوازم واالأ�شغال النافذ رقم 59 ل�شنة 

 .1999

عبد االله فوار�شه
مدير الدائرة

عبد النا�شر حمافظة
م�ساعد مدير الدائرة
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دائرة اللوازم

مهمات الدائرة:
تتوىل دائرة اللوازم املهام وال�شالحيات املنوطه بها مبوجب نظام دائرة اللوازم واالأ�شغال املعمول به يف 

اجلامعة وهي:-
• االت�شال مب�شادر التوريد داخل اململكة وخارج اململكة وتزويد اللجنة باملعلومات التي تتوفر لديها عن تلك 	

امل�شادر. 
• توفري اللوازم للجامعة وفح�شها وت�شلمها وترميزها وتخزينها وتن�شيقها يف م�شتودعاتها والتاأمني عليها 	

و�شيانتها وجردها ومراقبة املخزون ال�شلعي ومدى �شالحيته وفقاً الأحكام النظام. 
• �شليمة 	 بطرق  تخزينها  ي�شمن  ومبا  لها  املعدة  امل�شتودعات  يف  وتخزينها  املواد  وترميز  وفح�ض  ا�شتالم 

واملحافظة عليها من اأية عوامل قد توؤثر على جودتها وكذلك اإجراء عمليات اجلرد الدورية للتاأكد من 
والقرطا�شية على  االأثاث  االحتياجات من  توزيع  اإىل  اإ�شافة  وامل�شتندات  ال�شجالت  اأر�شدتها مع  تطابق 

الكليات والوحدات والدوائر ح�شب احلاجة وعند الطلب. 
• ت�شنيف اللوازم وامل�شتودعات اخلا�شة بها وفق االأ�شاليب احلديثة يف دائرة اللوازم. 	
• االأجهزة 	 والتعليمية من  الثقافية  واملركز  واملدار�ض  للجمعيات  االهداءات  بتقدمي  املحلي  املجتمع  خدمة 

واالأثاث والكمبيوتر والقرطا�شية وغريها دعماً من اجلامعة لهذه اجلمعيات واملراكز.

عبد ال�شتار الربايعة
زياد االإبراهيـــــــــم
اأحمد م�شارقـــة 
عنود القهمو�ض 
مراد الداغ�شتاين
حممود اأبو عليم 
جهاد املرابــــــــــي 

عبد الرحمن العبابنة
خالد ربــــــاع 

ح�شام الدين الزيود

�شمري �شديفـــات
يا�شــــــــــــــر داوود

جميلة اأبو دلبوح
رنده الطراونه

رمي احلراح�شـــــــة 
فرحان امل�شاقبة 
ه�شام اخلطيب
عماد الزواهرة
خالـد اخلالدي
طالب امل�شاقبة 

ح�شني اجلمعان 
اإبراهيم الفدعان
ها�شم ال�شموط
رزق اهلل ال�شرعة
اأ�شرف ال�شمور
حممود يعقوب
زياد الزبــــــون
مو�شى م�شلح

�شالمة ال�شمري
خالد بطاح

االإداريون
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نبذة:
اأن�ضئت الدائرة عام 1997 وت�ضم ال�ضعب التالية:-

• �شعبة االأعمال الكهربائية وامليكانيكية	
• �شعبة االأعمال املدنية	

مهمات الدائرة:
•  امل�شاركة يف التخطيط ال�شتكمال احلرم اجلامعي.	
• متابعة االإ�شراف على مباين اجلامعة.	
• �شيانة اأبنية اجلامعة املختلفة والبنية التحتية واالأنظمة امليكانيكية والكهربائية.	
• متابعة �شيانة اأجهزة اجلامعة املختلفة.	
• امل�شاركة يف اإجراءات طرح عطاءات جديدة )ت�شميم ، اإ�شراف ، تنفيذ( مبا يخدم متطلبات اجلامعة 	

من الكليات امل�شتحدثة.

م. �شايل ن�شري
مدير الدائرة

دائرة الهندسة والصيانة
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• االإ�شهام مع الدوائر االأخرى فنياً الجناز العطاءات املركزية وعطاءات االأ�شغال الفرعية.	
• اإعداد اخلطط الأعمال ال�شيانة الدورية والوقائية والطارئة.	
• توفري ما يلزم من احتياطات الإجراءات ال�شالمة العامة.	
• تنفيذ بع�ض االأ�شغال املتعلقة باجلامعة.	

الفنيون

االإداريون

اأحمد هوا�ض
 يو�شف اليماين 
 زكريا امل�شاقبة  
ربيع الرو�شان  
عي�شى ابراهيم

  اأحمد اأبو مبارك 
 فايز امل�شاقبة  
  عدنان �شمرة

  عبد اهلل اخلالدي 
 طارق �شعادات 
طارق العبادي

 فرا�ض الدالبيح  
علي اجلرايدة  

حممد بني �شخر 
 علي اخلوالدة  

ح�شن توبة  
عرفات املعاين 
 قا�شم ال�شامل

اأحمد الدالبيح
  عمر ال�شيد

جعفر املرا�شدة  

عماد حرت 
 حموده جليل 

 جميل اخلزاعلة  
عدنان الداللعة  

علي ال�شوحة  
يحيى الدالبيح
  منذر جمال 
زرق اخلزاعلة

 رائد ابو الزين 
 ناجح عبد الرحيم 
 اإبراهـيم امل�شاقـبة 

ا�شامة العمو�ض�شالح قطي�شات حممد النوا�شرة نادية ال�شويلمني منذر العو�شات 

م. اإبراهيم احلمودم. اإبراهيم العزازي

كاتب ديوانمراقب عمالعامل فزر وتوزيع الربيد�سكرتريةرئي�ض الديوان

رئي�ض �سعبةرئي�ض �سعبة

دائرة الهندسة والصيانة
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دائرة الخدمات العامة

نبذة:
تقوم دائرة اخلدمات العامة بتقدمي خدماتها اإىل الطلبة واملوظفني من خالل توزيع هذه اخلدمات على 
ال�شعب كل ح�شب اخت�شا�شه وهي حلقة مت�شلة باخلدمات الداعمة �شواء للهيئة االإدارية اأو االأكادميية 
من تقدمي خدمات النقل وخدمات الطعام وال�شراب للطلبة واملوظفني، والعناية بامل�شطحات اخل�شراء 

وتو�شعة الرقعة الزراعية  كما تقوم بتقدمي امل�شاعدات الفنية للمجتمع املحلي املحيط باجلامعة.
وبلغ عدد العاملني يف الدائرة )91( موظفاً يف مهن ووظائف خمتلفة.

االإداريون

حممـد مرعي ال�شلبي
مدير الدائرة

 نهى اأبو الرز 
اأ�شالة اجلراجرة

�شفاء العية

مازن عليمات
طـارق ال�شبول
اأ�شماء الدويخ 

رجب ال�شبيحي
ماجدة ال�شقرات
حممـد حميمات

توفيق ملكاوي
نائب املدير

حممود العثمان
م�ساعد املدير



441

• �شعبة املطاعم	
توفيق ملكاوي / ق.اأ. رئي�ض ال�شعبة

• �شعبـة املق�شـم	

• �شعبـة احلركـة	
�شليمان العمو�ض / رئي�ض ال�شعبة

• �شعبة الزراعة	
م. حممد ال�شبول / رئي�ض ال�شعبة

دائرة الخدمات العامة

مو�شى الهزاميةخالد �شطناويع�شام الق�شاه

اأحمد حوامدة
عبد اهلل ال�شرحان

�شالح الدين القا�شي
طالل امل�شقي

حممود عويدات
�شلمان امل�شاقبة
حممود دب�شه

فوزي ال�شطناوي
خالد الرياين
�شليمان �شمري

ح�شني امل�شاقبة
عيد املالحي

حممـد العثامنه
اأحمد ال�شطناوي

زيد اخلزاعي
اإبراهيم فرج

منت�شر املومني
نا�شر اخلوالدة
اأحمد عليمات

مطيع عامر
حكم الغولة

اأ�شامة الرتك
ح�شني ال�شطي
حممـد لطفي
جالل حممود

اإبراهيم النمران
�شلطان اأبو زيد

اإياد املومني
�شليمان العمو�ض

�شلمان ال�شيوخ
دعا�ض امل�شاقبة

في�شل ملوح ال�شرعة
غازي مقدادي

�شالح القهمو�ض
زكريا خوالدة
علي العثمان
حامت خوالدة

�شالمة الزيون
عواد امل�شاقبة

اأحمد جمعة امل�شاقبة
اإبراهيم �شليمان امل�شاقبة

ح�شن خوالدة
عبد اهلل اخلوالدة

هايل الظواهرة
 اأحمد اجلمعان
عبد اهلل الزيود

علي الزيود
حممد القالب
اإر�شيد اجلمعان
زياد الرواجبة
فالح اأر�شيد

حممود ال�شرعة
اأمين اخلاليلة

اأحمد ال�شمريي
قا�شم العنزي

مرزوق ال�شرعة
تي�شري م�شاقبة

اأحمد م�شلح
حممد لطفي

عبد اهلل ال�شرفات
خ�شر اأبو كف

حممـد امل�شاقبة
جمال امل�شاعيد
ح�شني الزيود
حمزة العباد

اأجمد العظامات 
رائد م�شاقبة

مهند اأبو �شعده
هادي امل�شاقبة

حممـد امل�شاقبة
اإبراهيم علي امل�شاقبة

عمـاد عقـلوجدي القرعان 
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نبذة:
اأُن�شاأت دائرة البيئة وال�شالمة العامة عام )2008( وت�شم ال�شعب التالية: 

• �شعبة القاعات ال�شفية. 	
• �شعبة املباين. 	
• �شعبة ال�شالمة العامة. )غري مفعلة(.	

المهام والواجبات التي تقوم بها الدائرة:
• التدري�شية 	 واالأدوات  واالأجهزة  االإلكرتونية  الو�شائط  وتاأمني  ال�شفية،  القاعات  جتهيز  على  االإ�شراف 

الالزمة لها.
• يف 	 العامة  واملحا�شرات  واللقاءات  العلمية  الندوات  عقد  مواعيد  لرتتيب  املعنية  اجلهات  مع  التن�شيق 

املدرجات.
• االإ�شراف على عملية فتح واإغالق القاعات ال�شفية ومتابعة جاهزيتها الدائمة.	

دائرة البيئة والسالمة العامة

الهام الربكة
مدير الدائرة
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• االإ�شراف على جاهزية مباين اجلامعة ومرافقها وتقدمي طلبات ال�شيانة الالزمة لها.	
• االإ�شراف املبا�شر على موؤ�ش�شات اخلدمات التي تقدم خدمة التنظيف ملباين اجلامعة ومرافقها و�شاحاتها 	

و�شوارعها، والتي تقوم مبعاجلة القوار�ض واحل�شرات داخل اجلامعة ومتابعة االتفاقيات املربمة معها.
• االإ�شراف على جتميع الورق والكرتون امل�شتهلك من قبل كليات ووحدات ودوائر اجلامعة الإعادة ا�شتخدامها.	
• من 	 واحلد  العامة  ال�شالمة  �شروط  وتطبيق  اجلامعي  احلرم  داخل  املالئم  البيئي  اجلو  على  املحافظة 

ظاهرة التدخني والظواهر ال�شلبية التي توؤثر على البيئة.
• متابعة �شيانة م�شادر الكهرباء والتدفئة مع اجلهات ذ vات االخت�شا�ض واالإبالغ عن اأي عطل اأو خلل فيها 	

قد يوؤثر على حياة الطلبة والعاملني يف اجلامعة.
اال�شراف املبا�شر على تاأمني االآرمات املختلفة االر�شادية منها واخلا�شة باملكاتب.

دائرة البيئة والسالمة العامة

االإداريون

• �شعبة املباين	
جليل عبا�شي / رئي�ض ال�شعبة

• �شعبة القاعات ال�شفية	
ابراهيم القالب / رئي�ض ال�شعبة

• �شعبة ال�شالمة العامة	
رامي الن�شور / رئي�ض ال�شعبة

خالد اخلاليلة
عبد احلليم الزواهره

عبداهلل ال�شرعه
يو�شف دهيثم

خالد اخلوالدة
حمزه اخلوالده
حممد اخلاليلة

عواد نويران
علي ابو دالخ 

غامن الرحيمي
عيد الزيود

خالد األطحيمر 

�شيف الر�شايدة
عاطف العمو�ض
عماد غويريني
طارق عودات

حمادة �شديفات
عمر بني ح�شن
�شامل العمو�ض

عدي امل�شاقبة
عماد العايدي
فا�شل مهيدات
عايد اخلوالدة
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نبذة:
اجلهات  عمل  لطبيعة  انعكا�ض  اجلامعي  االمن  دائرة  ومتثل   ،2008 عام  اجلامعي  االمن  دائرة  اأن�شئت 
واأمان  اأمن  على  املحافظة  اإجراءات  مبتابعة  معنية  انها  حيث  عملها،  حيث  من  الدوله  يف  االأمنية 
االأ�شخا�ض واملمتلكات داخل اجلامعة بحدود اخت�شا�شها بالتعاون مع الوحدات والعمادات والدوائر يف 

اجلامعة وت�شم ال�شعب التالية:-
1- �شعبة االمن واحلرا�شه.
2- �شعبة املباين والبوابات.

المهام والواجبات:
	•�شبط عملية احلرا�شه ملباين اجلامعة خارج احلرم اجلامعي )مركز الدرا�شات واال�شت�شارات/ عمان، �شكن 

الطالبات/ الزرقاء(
االأ�شخا�ض  اأمن  باملحافظة على  الكفيله  االإجراءات  واإتخاذ  	•�شبط عملية احلرا�شه جلميع مرافق اجلامعة 

واملمتلكات.
اجلامعة. و�شيوف  واملراجعني  والطلبة  العاملني  وخروج  دخول  عملية  ومراقبة  	•�شبط 

دائرة األمن الجامعي

ع�شام الغويري
مدير الدائرة

م.عالء الزيود 
م�ساعد املدير
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لها. االمن  اجلو  لتوفري  اجلامعة  يف  املختلفه  االأن�شطه  تنظيم  يف  املعنيني  مع  	•التعاون 
يف  والعمادات  االإدارية  الوحدات  مع  بالتعاون  اجلامعي  احلرم  داخل  والهدوء  االمن  توفري  على  العمل  •	

اجلامعة.
املخت�شة. اجلهات  مع  بالتعاون  اجلامعة  مرافق  جميع  يف  العامه  ال�شالمه  على  	•املحافظة 

من  اجلمهور  مع  والتعامل  العامة  وال�شالمه  املدين  الدفاع  اأعمال  على  اجلامعي  االأمن  موظفي  	•تدريب 
خالل عقد الندوات وور�ض العمل.

والتزامهم  اجلامعي  احلرم  داخل  والعاملة  امل�شتثمرة  والوؤ�ش�شات  ال�شركات  عمال  جميع  ومراقبة  	•متابعة 
باالنظمة والتعليمات االإدارية والتطبيقية يف اجلامعة.

اجلامعة. يف  املختلفة  الطوابع  ذات  امل�شاطات  اأنعقاد  اأثناء  اأمنياً  واالإجراء  	•املتابعة 

دائرة األمن الجامعي

االداريون

االأمن اجلامعي
�شامل امل�شاقبه
اكرم الدالبيح

زايد اخل�شا�شنه
عماد الزواهره
حممد امل�شاقبه

يو�شف ال�شديفات
اجمد الزوميل
�شايف العمو�ض
عمر م�شاقبه

حممد عبيد اهلل
جمعه املحمد

اجمد �شديفات
�شالح اخلزاعله
عمر الغويرين

حممد اخلزاعله
�شحاده الفرجاين

ب�شام اخلوالده
طالب العا�شم

عواد الربي

حممد الزيود
عمر العمو�ض
ب�شام �شديفات
عادل املطاوع

عوده احلراح�شه
حممد مران

عو�ض الزوميل
تي�شري امل�شاقبة

عاطف اخلزاعله
عوده اخلوالده
حممد ال�شوامله
حممد الزبون
جميل خوالده
عايد اخلاليله
فازع ال�شرعه

حممود اخلاليله
حممود حجازي

ح�شن عبيد
عايد اخلوالده
فايز ال�شرحان

مداهلل العي�شى
ابراهيم اخلاليله

ح�شن فريحات
عايد الغويري

قا�شم الفواخره
من�شور الزيود

 ابراهيم اخلولده
 ح�شني الزبون

  عبد الرزاق خزاعله
   قبالن اخلزاعله
 مو�شى الغويري
 ابراهيم الزبون
 ح�شني ال�شرفات

 عبدالكرمي احلراح�شه
 ماهر اخلليل

نواف احلراح�شه
 احمد الزواهره
 حمدان ال�شرعه

  عبدالكرمي القطعان
  حم�شن طوي�شات

 نواف ال�شرعه
احمد الطوي�شات

خالد الدالبيح
 علي ال�شديفات
  حممد الزيود
هادي العنزي
احمد العابد
 خالد العمري
 علي ال�شرعه

 حممد امل�شاقبه
هاين ال�شوامله
 احمد العمله
   خالد ربابعه
  علي امل�شاقبه

 يو�شف الدالبيح
  هند الوقفي

 رائد حماد
 عليان الربعات

حممد اخلوالده

حممد اخلوالدهاياد الردي�شات
عالية اخلزاعلة

حممد الدعبو�شي
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نبذة:
اأن�شئت دائرة التاأمني ال�شحي عام 2016، وت�شم ثالث �شعب هي :

1. �شعبة املحا�شبة.
2. �شعبة اال�شرتاكات وامل�شاهمات.

3. �شعبة التدقيق.
وتهدف اإىل:

- تنظيم اأمور ا�شرتاكات موظفي اجلامعة الها�شمية بالتاأمني ال�شحي.
- وعالجهم بامل�شت�شفيات واملراكز العالجية املعتمدة، من خالل �شرف بطاقات خا�شة بامل�شرتكني واملتفعني.

- ومراقبة ا�شتحقاق هوؤالء لال�شرتاك واالنتفاع بالتاأمني ال�شحي ب�شكل دوري.
-  واقتطاع بدل ا�شرتاكهم.

-  باال�شافة اإىل �شرف بدل املعاجلات ملختلف امل�شرتكني يف امل�شت�شفيات واملراكز العالجية، مبوجب اتفاقيات 
تعقد مع هذه امل�شت�شفيات اأو مبوجب و�شفات ر�شمية يتقدم بها امل�شرتك للدائرة مبا�شرة.
- متابعة معاجلات طلبة اجلامعة املوؤمنني �شحياً و�شرف مطالبات العالج امل�شتحقة لهم.

دائرة التأمين الصحي

حممد تقي الدين
مدير الدائرة

االداريون
حممد تقي الدين

روال احلالمله
طاهر االإبراهيم

اأحمد ال�شقرات
خالد احلوامدة
حممد الرو�شان
نبيل الذنيبات

ابت�شام القني�ض
حممد ال�شياحني

مرية عربيات
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نبذة:
اأن�شئت الدائرة عام 2008 حيث ترتبط باال�شتاذ الدكتور نائب الرئي�ض لل�شووؤن الهند�شية واالدارية وتعتمد يف 
تنفيذ مهامها على خربات اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف كلية الهند�شة والعاملني يف دائرة الهند�شة وال�شيانة 

والذين يتم تكليفهم عند احلاجة خلدماتهم الهند�شية.

المهمات والواجبات:
لالأبنية 	• املعمارية  املرافق  طبيعة  على  تعديالت  باإحداث  متعلقة  طلبات  باأية  الفنية  املعمارية  اال�شت�شارة  تقدمي 

القائمة يف اجلامعة قبل تنفيذها.
الت�شميم والتخطيط واالإ�شراف على املن�شاآت املنوي اإقامتها يف اجلامعة.	•
مراجعة وثائق اأعمال العطاءات ودرا�شة عرو�ض املناق�شات اخلا�شة بعطاءات اأ�شغال اجلامعة.	•
تدقيق جداول الكميات لبنود االأ�شغال املنفذة بعد توقيعها من املقاول واملهند�ض ورفعها للرئا�شة الإجراء الالزم.	•
تدقيق املطالبات املالية للم�شاريع بعد م�شادقة املهند�ض عليها ح�شب االأ�شول ورفعها للرئا�شة لغايات ال�شرف.	•
م�شاركة الدائرة بع�شوية جلان اال�شتالم االأويل والنهائي للم�شاريع.	•

دائرة المشاريع الهندسية

اأ. د. �شاهر ربابعة
نائب الرئي�ض لل�سووؤن الهند�سية والدارية - مدير الدائرة

م. �شايل ن�شري
م�ساعد املدير

االداريون
والء اخل�شمان�شفاء بطاينةم. �شريين اجلعربي
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جهاز الرقابة الداخلية 

نبذة:
الفنية  و  االإدارية  و  املالية  الرقابة  و  للتدقيق  الها�شمية  الداخلية يف اجلامعة  الرقابة  اإن�شاء جهاز  مت 
على الت�شرف باأموال اجلامعة و موجوداتها ح�شب القوانني و االأنظمة و التعليمات املعمول بها و تهدف 
الرقابة الداخلية اإىل تزويد رئي�ض اجلامعة باملعلومات و البيانات املتعلقة مبا يجري فعلياً مما مت اإجنازه 
من االأهداف املحددة للخطط و ال�شيا�شات لغايات اإحكام الرقابة و التقييم و امل�شائلة ، كما و يقوم جهاز 

الرقابة باإعداد تقارير دورية )�شنوي / ن�شف �شنوي( و تزويد جمل�ض اأمناء اجلامعة بها

االإداريون
مرام القبج 

خالد العبادي
ماهر قعوار

عطااهلل عرار
عامر اليف

حمزة خاليلة
علي التبيني

علي العمو�ض
طه الزواهرة
توفيق البدور

كامل خري�شات
مدير اجلهاز
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