
�شاحب احل�رضة الها�شمية

جاللة امللك عبدالله الثاين ابن احل�شني املعظم



»إن جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية هي أفضل مركز علمي في األردن«

»جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم«



�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد

الأمري احل�شني بن عبدالله الثاين املعظم
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جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تزهو بالزيارة الملكية السامية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

أبناءنا الخريجين، فرسان التغيير، وُبناَة المستقبل.

الِغراس  وثمرُة  الرحلِة،  حصاُد  إنه  وواقعًا،  حقيقًة  أصبَح  قد  المأموُل،  ُحلُمُكم  هو  ها 

لقد  بًة،  طيِّ والثماُر  وفيرًا،  الحصاُد  فجاء  العريقِة،  جامعِتكم  في  بأيديكم  ُزرعت  التي 

ْبر والمثابرة َصْفوَة العلم والمعرفة، بما ُأتيَح لكم من  قطفُتْم بالُجهد والعزيمة، وبالصَّ

ز َمْلموس، فأصبحتم األنموذَج، والقدوة لالنتماء الوطني، واإلخالِص  طاقاٍت إبداعيٍة، وتميُّ

الحياِة العملية، تترجمون طموحاِتكم،  المثاليِّ للجامعة وُأسرتها، لتنطلقوا في رحاِب 

وتستثمرون مهاراِتكم وقدراِتكم العلمّيِة، في مجاِل التطبيق العملي، واإلنجاز العلمّي 

به  يزهو  والّنماء،  بالعطاِء  حافٌل  كياٌن  إاّل  واآلماُل  األجياُل  هذه  وما  وإخالص.  أمانٍة  بكل 

الوطُن، واألهُل، والمجتمع.

خريجو الفوِج الثالِث والعشرين ;أيها السائرون على دروِب الُعال والنجاح.

لكل مجتهٍد نصيٌب من اجتهادِه، وتفّوقِه ونجاحه، ولكم أيضًا ُحلُمُكُم الّنبيل، وأملكم 

ْعب، وَشقِّ الطريق بإرادٍة وتصميم، لتتعاملوا مع واقِع الحياة ِبروِح  الّرحب في تجاوِز الصَّ

التفاؤِل واإلنجاز النوعّي .لقد عملِت الجامعُة على إعداِدكم، وتهيئتكم لمرحلٍة جديدٍة 

ر الثَّقافي، وفي ِظلِّ ما يشهُدُه العاَلُم من  تتواَءُم مع روِح العصر، في زَمِن العلِم والتغيُّ

الُمْعطيات،  هذه  مواكبِة  على  واألجدُر  األقدُر  ولعلكم  ومعلوماتية،  تكنولوجّية  ثورٍة 

والتعامِل َمَعها بكلِّ جدارٍة واقتداِر، لتتركوا بصماِتكم اإليجابّيَة الفاعلَة على كل ُمْنَجٍز 

ُمْخلصين  لوطنكم،  أوفياَء  األعزاء،  األبناُء  أيها  فكونوا  ز.  والتميُّ اإلبداِع  إطاِر  في  وَعمٍل 

وُحسن  عطائهم،  جميَل  لمدرسيكم  شاكرين  وذويكم،  بأهليكم  بارّين  لجامعتكم، 

تدريبهم وتعليمهم، فبكم جميعًا يتكامُل المشهُد الوطنيُّ بما فيه من وحدة وتنوع. 

َد خطاكم على طريق الُهدى والخير، فكونوا عند ُحسن ظنِّ القائد  وفقكُم اهلُل وَسدَّ

ُهْم  وخصَّ الّشباِب،  شأن  من  أَْعلى  الذي  ورعاه  اهلل  حفظه  الثاني  اهلل  عبد  الملك  جاللة 

باإِلْسناِد والرعايِة والعنايِة؛ ليكونوا قادرين على إحداِث َنْقَلٍة نوعّيٍة في مستقبل الوطن.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 رئيس الجامعة

األستاذ الدكتورعبد اهلل ملكاوي
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Board of Trustees

معايل الدكتور فوزي غرايبة
رئي�س املجل�س

ا�ستنادًا لأحكام املادة )9( من قانون اجلامعات الأردنية رقم )20( ل�سنة 2009 وتعديالته، �سدرت الإرادة امللكية ال�سامية بتاريخ 
2010/10/5 بتعيني الذوات املذكورة اأ�سماوؤهم رئي�س واأع�ساء جمل�س اأمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

�سعادة الدكتور عبد اهلل العبادي
 نائب رئي�س املجل�س

�سعادة ال�سيد غ�سان نقل
ع�ضوًا

�سعادة الدكتور خالد اعيدة
ع�ضوًا

�سعادة الدكتور عبد اهلل عبابنة
ع�ضوًا

عطوفة مدير عام كادبي
ال�سيد »�سادي رمزي« املجايل

ع�ضوًا

�سعادة الدكتور مو�سى اللوزي
ع�ضوًا

�سعادة الدكتور غازي بقاعني
ع�ضوًا

�سعادة ال�سيد كمال البدري
ع�ضوًا

�سعادة الدكتورة هالة اخليمي
ع�ضوًا

�سعادة الدكتورة جنوى خوري
ع�ضوًا

�سعادة الدكتور يو�سف العبدالالت 
ع�ضوًا

رئي�س اجلامعة
الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل ملكاوي

ع�ضوا اعتبارا من 2011/4/28
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University Council

الأ�ستاذ الدكتور وجيه عوي�س
 رئي�س اجلامعة حتى 2011/2/8

الأ�ستاذ الدكتور عاهد الوهادنة
نائب الرئي�س

الأ�ستاذ الدكتور عمر اجلراح
نائب الرئي�س

عميد كلية الطب

اأ.د.  توفيق درادكة

عميد البحث العلمي

اأ.د. فهمي اأبو الرب

عميد كلية الهند�ضة

اأ.د. خالد ميا�س

عميد كلية الزراعة

اأ.د. رامي كريديل

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

اأ.د. عبد الهادي حما�سا

عميد كلية العلوم والآداب

اأ.د. اأحمد العجلوين

عميد كلية طب الأ�ضنان

اأ.د. اإلهام اأبو الهيجاء

عميد كلية العمارة والت�ضميم

اأ.د. نظري اأبو عبيد

الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل ملكاوي
رئي�س اجلامعة اعتبارًا من  2011/4/28
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University Council

عميد �ضوؤون الطلبة

اأ.د. اأ�سامة ن�سري

ق.اأ. عميد كلية التمري�س

د. الدكتورة منتهى غرايبة

ممثل كلية الطب

اأ.د.  زياد بطاينة

عميد كلية ال�ضيدلة

اأ.د. خلود اخلمي�س

ق. اأ. عميد كلية الدرا�ضات العليا

د. خالد ال�سامل

ممثل كلية الهند�ضة

د.  اأحمد حرب

عميد كلية الطب البيطري

اأ. د. اأحمد املجايل

ممثل كلية ال�ضيدلة

اأ.د.  ب�سام ط�سطو�س

ممثل كلية العمارة والت�ضميم

د.  اآن غرايبة

عميد كلية تكنولوجيا احلا�ضوب واملعلومات

اأ.د. حممد الرو�سان

ممثل كليةالزراعة

اأ.د.  م�سطفى بني دومي

ممثل كلية العلوم والآداب

د.  مازن �سطناوي
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University Council

ممثل كلية التمري�س

د. نهاية ال�سياب

مدير وحدة املوارد الب�ضرية

ال�سيد عدنان �سهاونة

ممثل كلية تكنولوجيا احلا�ضوب واملعلومات

د. ح�سن جنادات

ممثل املجتمع املحلي

د. عبد املالك اجلابر

ممثل طلبة اجلامعة

الطالب ليث عبيدات

ممثل كلية طب الأ�ضنان

د. اأ�سرف ال�ساوي�س

مدير عام وحدة ال�ضوؤون املالية

ال�سيد اأن�س العمري
حتى 2011/6/1

ممثل كلية العلوم الطبية التطبيقية

د.  �سهيلة ال�سبول

مدير وحدة امل�ضاريع الهند�ضية

م. عماد الطربي

اأمني �ضر املجال�س

علي الدويري

ممثل كلية الطب البيطري

د. مي�سر العك�س
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Deans’ Council

الأ�ستاذ الدكتور وجيه عوي�س
رئي�س اجلامعة حتى 2011/2/8

الأ�ستاذ الدكتور عاهد الوهادنة
نائب الرئي�س

الأ�ستاذ عمر اجلراح
نائب الرئي�س

عميد كلية الطب

اأ.د.  توفيق درادكة
عميد كلية الهند�ضة

اأ.د. خالد ميا�س
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

اأ.د. عبد الهادي حما�سا
عميد كلية طب الأ�ضنان

اأ.د. اإلهام اأبو الهيجاء

الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل ملكاوي
رئي�س اجلامعة اعتبارًا من  2011/4/28
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Deans’ Council

عميد البحث العلمي

اأ.د. فهمي اأبو الرب
عميد كلية الزراعة

اأ.د. رامي كريديل
عميد كلية العلوم والآداب

اأ.د. اأحمد العجلوين
عميد كلية العمارة والت�ضميم

اأ.د. نظري اأبو عبيد

عميد �ضوؤون الطلبة

اأ.د. اأ�سامة ن�سري

ق.اأ. عميد كلية التمري�س

د. الدكتورة منتهى غرايبة

عميد كلية ال�ضيدلة

اأ.د. خلود اخلمي�س

ق. اأ. عميد كلية الدرا�ضات العليا

د. خالد ال�سامل

عميد كلية الطب البيطري

اأ. د. اأحمد املجايل
عميد كلية تكنولوجيا احلا�ضوب واملعلومات

اأ.د. حممد الرو�سان

اأمني �ضر املجال�س

علي الدويري
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University Presidency

الأ�ستاذ الدكتور وجيه عوي�س
رئي�س اجلامعة حتى 2011/2/8

الأ�ستاذ الدكتور عاهد الوهادنة
نائب الرئي�س

ال�سيد اأحمد الق�ساة
م�ضاعد الرئي�س لل�ضوؤون الإدارية

ال�سيد اأن�س العمري
م�ضاعد الرئي�س حتى 2011/6/1

الأ�ستاذ الدكتور عمر اجلراح
نائب الرئي�س

الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل ملكاوي
رئي�س اجلامعة اعتبارًا من  2011/4/28
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د. خالد عبد�هلل ميا�س / �أ�ستاذ
عميد الكلية 

د. �أ�سامة منور حد�د / �أ�ستاذ
نائب العميد

د. عامر حممد �ملقابلة / �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد العميد

د. طارق طه در�ب�سة / �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد العميد

قا�سم �لعجلوين
مدير مكتب العميد

د. جمال �سيتان �أبو عا�سور / �أ�ستاذ م�سارك
نائب العميد
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د. تي�سري �سليم �خلديوي
اأ�ستاذ 

ر�مي هيثم حد�د / رئي�س �لق�سم
اأ�ستاذ 

د. مو�سى رحمون ر�سيد�ت
اأ�ستاذ 

د. حممد �حمد عبد �حلليم
اأ�ستاذ 

د. ماجد حممود �أبو �زريق
اأ�ستاذ 

د. فوؤ�د �حمد غر�يبه
اأ�ستاذ 

د. ها�سم رفه �مل�ساعيد
اأ�ستاذ 

د. �سعد �حمد �أبو قدي�س
اأ�ستاذ 

د. حممد حممود �ل�سمادي
اأ�ستاذ 

د. غازي عبد �لفتاح �أبو فر�سخ
اأ�ستاذ 

د. �سالح عبد �حلميد تقي �لدين
اأ�ستاذ 

د. يحيى عبد �لرحمن �لقو��سمي
اأ�ستاذ 

د. فايز �حمد عبد �هلل
اأ�ستاذ 

د. تركي �إبر�هيم عبيد�ت
اأ�ستاذ 

د. �حمد �سال�س عالونه
اأ�ستاذ 

د. �أ�سامه خالد ن�سري
اأ�ستاذ 

د. عبد �هلل �إبر�هيم ملكاوي
اأ�ستاذ 

د. حممد طالب عبيد�ت
اأ�ستاذ 

د. و�ئل يعقوب �أبو �ل�سعر
اأ�ستاذ 

ق�سم الهند�سة املدنية
Dept. of Civil Engineering
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د. مو�سى فايز عتوم
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عبد �لكرمي حمزة �لكعبي
اأ�ستاذ

د. هاين �حمد �أبو قدي�س
اأ�ستاذ 

د. و�ساح �سلمان عبد �هلل
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عبد �هلل حممد �لق�ساه
اأ�ستاذ م�سارك 

د. غازي ق�سيم �خلطيب
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. كرمي �سويلم منري
اأ�ستاذ م�سارك 

د. جمال �سيتان �أبو عا�سور
اأ�ستاذ م�سارك 

د. خلدون �حمد بني هاين
اأ�ستاذ م�سارك 

د. �سامر �حمد طلوزي
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. جمعه �حمد �لعمايره
اأ�ستاذ م�سارك 

د. مهند �سريف �ل�سريده
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عمر �سليمان مغاي�سه
اأ�ستاذ م�سارك 

د. �مين نور�لدين عبابنه
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ب�سار هاين �لعمري
اأ�ستاذ م�سارك 

د. خري �لدين م�سطفى �لعبد �هلل
اأ�ستاذ م�سارك 

د. خالد �حمد غزالن
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. زياد ذيب �لغز�وي
اأ�ستاذ م�سارك 

د. نبيل حممد �الخر�س
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حنان �سليمان �لنمري
اأ�ستاذ م�ساعد 

ق�سم الهند�سة املدنية
Dept. of Civil Engineering
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د. يو�سف �سالح �لرجوب
اأ�ستاذ م�ساعد 

�بت�سام م�سطفى �جلمال
حما�سر متفرغ 

د. خالد حممد �الخر�س
اأ�ستاذ م�ساعد 

ن�سري عبد �لقادر �أبو نا�سر
مدر�س 

د. رجائي زهري �لرو�سان
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �مني ه�سام �مل�سري
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ندمي �إبر�هيم �سبيب
اأ�ستاذ م�ساعد 

ق�سم الهند�سة املدنية
Dept. of Civil Engineering
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

الفقهاء مببروك  ابراهيم   

�سالمه ابببراهببيببم  احببمببد   

 احمد عبد الفتاح ال�ساوي

الرخامني احمد عطا اهلل   

مبارك بببن  محمد  احببمببد   

 احببببمببببد مببببعببببن  االحبببمبببد

م�سطفى نببظببر  احبببمبببد   

 ا�بببسبببراء �ببسببالببح مببلببكبباوي

اببببو عبده مببحببمببد  افببنببان   

دولببه اببببو  ا�سماعيل  االء   

 امبببببباين احبببمبببد البببزببببون

العتيلي �ببسبببببحببي  امبببباين   

 انببب�بببس وديبببببع الببببب�ببسبباببب�ببسببة

اببببراهبببيبببم جر  حببذيببفببه 

 حببب�بببسبببن عببببببدي حبببببايببب

 حببببمببببزه فبببهبببد الببعببمببو�ببس

 خببببالببببد احببببمببببد دعببمبب�ببس

 خببلببيببل مبب�ببسببعببب الببقببطببو

 دعاء عبد الكرمي املحادين

يون�س بببنببي  محمد  دعببباء   

 رامبببببي �ببسببامببي املبب�ببسببري

 رنببببببا ابببببراهببببيببببم عببباببببد

البببزببببن بببب�بببسبببام  روان   

يببببدك  �ببببسببببامببببر ر�بببببسببببباد 

املهر الكرمي  عبد  �سريف   

احل�سبان �ساكر  �سفوان   

 طبببببببارق خبببببرى �بببسبببمببباره

 طارق عبد القادر ال�سباعي

 طبببببارق عبببببببود املببنببا�ببسببر

 عبببامبببر نببببببواف الببعببريببنببي

 عبببببببد البببببكبببببرمي ايبببانبببلبببي 

دروي�س محمود  اهلل  عبد   

ن�سات مالح الرحمن  عبد   

 عببثببمببان كببامببل اببببو عببامببر

 عبب�ببسببام �ببسببمببيببح غببببوادره

 عالء الدين عادل العي�سى

عبابنه فايز  الدين  عببالء   

 عالء الدين محمد الدويك

 عبببمببباد �بببسبببالبببح الببعببمببري

عببببمببببار عبببمبببر الببب�بببسبببريبببف

لبببيبببنبببا مببببببببازن البببوقبببفبببي  

عبيدات احبب�ببسببان  محمد   

 مبببحبببمبببد احببببمببببد ابببببببداح

 محمد خر محمود عنانزه

 محمد عبد الرحمن حماد

 محمد عبد الفتاح اجلهماين

 محمد عبد الرحيم قحو�س

عبببنبببر عبببببلبببببي  مببببحببببمببببد   

 مبببحبببمبببد عبببلبببي الببفبب�ببسببل

ال�سلمان عببو�ببس  مببحببمببد   

 »محمد ف�سل« عبد الرحيم هزاميه

مببببباهبببببر عببمببر  مببببحببببمببببد 

 مببببببببروه احببببمببببد عبببببا�ببس

العبيدي �سفاء  م�سطفى   

كببباظبببم  نبببببببببيببببل   مببببهببببنببببد 

 نببببببادر فببببببوزى جببببببرادات

 نور الدين يا�سني احلوامده

اخلزاعله اهلل  �سيف  نوره   

بسببي  هببببببارون مببهببد الببعببمبب�ب

 هبببببببه �ببسببمببيببح �ببسبباويبب�ببس

 و�بببسبببن مببحببمببد ابببوعبببببيببلببه

 ولببببيببببد خببببالببببد البببزعبببببببي

 يبببببببزن غببببببببازي الببببببببوادي

 يببو�ببسببف عبباكببف االخببر�ببس

 احمد ربحي الزغول

 االء ابراهيم مقدادي

 اميان حمد ال�سرف

 ا�سراء عماد الددو

 االء فرا�س العالونه

 بالل وائل محافظه

 احمد محمدال�سيخ احللتة

 االء ابراهيم جابر

 اميان مطر �سالحات

 ا�سيل طارق ابوعرجه

 الهام ر�سالن �سعبان

 بيان خلف الهزامية

 ا�سرف فريد الذيابات

 اياد نعمان اخلالدي

 متارا ابراهيم عثامنه
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 جعفر فيا�س فوار�س

 رنا �سمر اخلوالده

 زينه ا�سامه االن�ساري

 �سجى �سحاده القرعان

 �سذا حت�سني م�سمار

 دعاء م�سطفى العفيف

 روان ب�سام ح�سني

 �سامل احمد عوده

 �سل�سبيل �سامل الراج

 �سرين يحيى ابو ندى

 خالد هاين عبيدات

 رهام خالد ميا�س

 �ساره احمد اجلمل

�سجى محمد الرو�سان

 �سذى محمد جامو�س

 دورا محمود من�سي

 روان محمد املومني

 �سايل عدنان �سليم

 �سمر امني جريل

 طارق عاطف قندح

 ر�سا ح�سن خ�سا�سنة

 زيد �سمر النمري

 �سامر فوؤاد طبي�سات

 �سهى نا�سر البطاينه

 عامر با�سم املرعي
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 عدن عبد اهلل الهزاميه

 كاترين �سليمان مرجي

 مالك يو�سف العا�سي

 محمد عبد املجيد الق�سراوي

 معاذ عبد املجيد بدور

 عروب فالح العبا�س

 كنار قا�سم الدردور

 جمد انور عقالت

 محمد عوين عبيدة

 معاذ »محمد �سمر« عبد الفتاح

 عزم داود ابو ال�سعر

 ليلى امني م�سطفى

 جمد ب�سام اخلطيب

 محمد محمود دروي�س

 معتز احمد احلجاج

 عمار ماجد الغول

 لينا ر�سوان غنما

محمد احمد نزال

 محمود محمد ال�سوبكي

 مها عبد الرحيم محمود

 فرح محمود العبا�سي

 مالك �سعدي ابوما�سي

 محمد �سليم عليان

 م�سطفى طالب �سالح

 مهند امين �سباغ 
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 نائل يو�سف مقدادي

 نور عبدي مامل

 وائل »احمد با�سل« عبد الفتاح

 نان�سي محمود ال�سرع

 هبه زهدي الكوامله

 وعد ثامر القبالن

 ن�سرين فوزي �سعيد 

 هبه محمد اجلبايل

 وفاء ن�ساأت ب�سي�سو

 نور احمد م�سعد

 هبه محمد مرقة

 والء احمد املخادمه

 نور انور ال�سرع

 هنادي عبد ال�سالم املحمود

والء ح�سام الدين ملكاوي
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 وليد محمد امل�ساعيد احمد ح�سن الزعبي والء عماد كوفحي

 �سذى �سريف حموي

 يحيى محمد الزعارير

 محمد ه�سام يا�سني

 يو�سف عدنان قاروط

 ق�سي فهد العمو�س

�سهاونه �سامي  ابببراهببيببم   

 انببب�بببس عبببدنبببان خببمببايبب�ببسببة

 حببمببزه وجببيببه �ببسببجببراوي

 خببببالببببد جببببمببببال البببنبببجبببار 

 خببالببد مببحببمببد جببزايببريل

 رحبببمبببة تببغببلببب االآلبببو�بببسبببي

 زيبببببببد زهبببببببر اخلببلببيببلببي

 �بببسبببذى عببيبب�ببسببى عبببمببباري

 عببببببببادل عبببطبببيبببه حبببمببباد

عبيدات محمد  اهلل  عبد   

ال�سمادي نور«  »محمد   عطا 

�سيبعة ابببو  ابراهيم  عمر   

 عببببمببببر حببب�بببسبببن عبببثبببمبببان

 عبببمبببر خببببالببببد البببعبببمبببري

ال�سوافطه عببدنببان  عببمببر   

 عبببمبببر مبببحبببمبببد  كببيببالين

عببببببوده مببببحببببمببببد   عببببمببببر 

الببفببرجببات خببالببد  في�سل   

 قببب�بببسبببي زيببببببببباد �بببسبببايف

 كبباتببيببا عبب�ببسببام الببزيبباديببن

 لببيببث خبببالبببد الببرمببا�ببسببنببه

 مببببوؤنبببب�ببببس طبببببه البببعبببطبببار

م�سطفى احببمببد  مببحببمببد   

 مببحببمببد جببمببيببل زهبببببران

 مبببحبببمبببد غببب�بببسبببان مببطببر

 مبببحبببمبببد فبببتبببحبببي زيببببببادة

 مبببحبببمبببد فبببببببواز البببعبببتبببوم

 مببحببمببد مبببو�بببسبببى �ببسببلببيببم

بسبببببول  مببحببمببود مبببببازن البب�ب

حمو�س  فيا�س  م�سطفى   

نبببباجببببح �بببسبببالبببح  مببببعبببباذ 

ال�سرحان اهلل  عبد  مهند   

 نببببببزار اببببببو ببببكبببر الببعبببببيببد

 وفببببببباء اأحبببببمبببببد البببعبببتبببوم
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 احمد داود عبادي

 اماين عبد الغني عبد الرحمن

 ان�س محمد احل�سبان

 جواد عبد العزيز عزايزة

 دياال با�سم احلداد

 احمد مثنى الر�ساعي

 اجمد حمدان ال�سريده

 ايه �سليم هزاميه

 حمدي احمد ال�سقاف

 ديانا عدنان حجاوى

 ا�سامه خالد طنا�س

 اجمد عبد الرحمن عبد القادر

 با�سل جميد الريحاين

 حمزة وليد ال�سبول

 رزان ب�ساره اخلوري

 ا�سمى جمال �سفوري

 امني محمد عاي�س

 ب�ساير تي�سر افريج

 خالد وليد ابو �سعبان

 رمزي نبيل النونو

 افاق غازي رواقة

 انا�ستا�سيا رائد اخلطيب

 جميله عبد حموري

 خليل ب�سام مخيمر

 روان يو�سف اخلزاعله
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 زين زيد عنانبه

 �سنابل نبيل باولو

 عمار �سعيد طاهر

 فار�س نبيل وكيله

 موؤيد خالد العمري

 �ساجدة »محمد علي«  قوا�سمة

 عايد نبيل عوي�س

 عي�سى ناجي مقط�س

 فداء محمد العمرات

 ماهر فوزي �سليمان

 �ساهره نبيل عبيدات

 عبد اهلل فوزي عتوم

 فوؤاد ه�سام عبندة

 في�سل عوف خالد

 جمد خالد حمدان

 �سعيد حميد نعمان

 عبده جمال مي�سري

 فادي نخله ثلج 

 قي�س اكرم م�ساعدة

 محمد انور خليل

�سلمى ذيب ال�سليم

 ع�سام �سامي اخلطيب

 فار�س جمال معايعه

 لني فهمي الرب�سي

 محمد زياد الزغول
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 محمد عبد الرحمن جرادات

 محمد ن�سري ابو نا�سر

 مرام غازى احل�سينات

 مهند ح�سن العكل

 يزن امني ابوبكر

 محمد فوزي العتوم

محمود جهاد احلمايدة

 مرام ن�سر اجلعفرى

 مهند خليل الع�سلي

 حببب�بببسبببام احبببمبببد اببببوحبببمببباد االء �سالح الطوالبه

 محمد محمود م�سطفى

 محمود خالد مو�سى

 مروه عارف املقبل

 نداء محمود �سالح

 »محمد مدحت« مروان دركزنلي 

 محمود غ�سان عوي�س

 معتز محمد عطا اهلل

 ها�سم راتب طنا�س

 محمد مروان البطاينه

 مراد محمد �سعيد عبيدات

 منتهى خالد الفرجات

 هبه عبد اهلل ع�ساف

 احبببببمبببببد زيببببببببباد هبببيبببالت

 احمد عبد النعيم ال�سرمان

 ايبببببات مببحببمببد البب�ببسببرايببده

 جببببهبببباد نببببذيببببر املببب�بببسبببري

 حببمببزة يببونبب�ببس الببوريببكببات

 رائببببببببببد احبببببمبببببد اجلبببمبببل

�ببسبببببح �ببببسببببفببببيببببان  رنببببببببا   

ال�سمادي م�سطفى  روان   

بسببهببيببب مببباأمبببون املببلببكبباوي  �ب

القادر محمد اجلندي  عبد 

العمري احلميد  عبد  عالء   

الببعببمببايببره  عبببالء عببطببا اهلل 

 عببببمببببر رمببببببببزي مببلببوخببيببه

 النبببببببا بببببا�ببببسببببم �ببسببلببيببمببان

 مببحبب�ببسببن مبببحبببمبببد البببببببدر

بسببوبببكببي  مببحببمببد احبببمبببد البب�ب

�سلميه اببببو  احببمببد  مببحببمببد   

الر�سيدات ح�سني  محمد   

بسببالببح احلببببوارات  مببحببمببد �ب

 محمد عبد احلميد عبد املغني

 ولببببيببببد خببببالببببد حبببرحببب�بببس
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

 ابراهيم لطفي البيطار

 احمد عبد اهلل �سمرين

 بالل غالب احلايك

 خالد خرالدين جاداهلل

 رقيه عبد الكرمي ابو عوي�سه

 احمد ابراهيم احلاج ح�سن

 ا�سامة يو�سف �سالح

 جعفر »محمد مهدي« الغرايبه

 خالد منذر ابو عمارة

 زيد علي اجلعري

 احمد خالد  �ساعر

 ا�سامه ن�سري ابوداود

 حمزة عبد الكرمي الق�ساه

 خليل �سرغام زوايده

 عبد اهلل محمد �سمره

 احمد �سمر زيتاوي

 االء ه�سام عبيدات

 حمزه ح�سن عبد ح�سن

رامي بركات عبيدات

 عدي عايد بني هاين

 احمد طاهر ابو ليلى

 ان�س خالد اخلطيب

 خالد ا�سامة مو�سى

 رزق محمد الذبيان

 عطية احمد حمايدة
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )التدريب(

 عمر خالد خليل

 ليث محمد الكيالين

 م�سعب محمد اخلوالده

 يزن جنيب النمري

 عمرو �سعيد اخلطيب

 مامون محمد �سمره

 معت�سم محمد غرايبة

 يزيد محمد قا�سم

 فاديه عبد اللطيف الن�سرات

 محمد عمر الرقاوي

 مهند مو�سى عبد اهلل

 قا�سم خليل ال�سبول

 محمد محمود الر�ساونه

 وفاء موؤيد ادري�س

 النا احمد خزعلي

 محمد نزار اجلدع

 يحيى تغلب االآلو�سي

 حمزه خالد عبيدات

 روؤى محمد احلمدان

 عبد اهلل ه�سام عبد الرحمن

 علي ندمي حرب

 عمر و�ساح طهبوب

 عمرو محمد حافظ

 لوؤي محمد الب�ساتوه

 منار محمد حجازي

 مهند حمد م�سباح

 مي�سا رافع عبد اهلل

 يامن مروان االأ�سدي
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ق�سم الهند�سة الكهربائية
Dept. of Electrical Engineering

د. �حمد عر�سان �أبو �لهيجاء
اأ�ستاذ 

د. حممد �سالح �آل �سالمه
اأ�ستاذ 

د. �ساحب رزوقى علو�س
اأ�ستاذ م�سارك 

د. �حمد حممد حرب
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عبد �لرحمن حممد جر�د�ت
اأ�ستاذ 

د. وليد �حمد �سهاب
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عنان حممد حمد�ن
اأ�ستاذ 

د. نهاد �إبر�هيم ذيب
اأ�ستاذ 

د. حممد �حمد �خل�ساونه
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عمر رفيق �الأ�سفر
اأ�ستاذ 

د. حممد مفلح �الإبر�هيم
اأ�ستاذ 

د. ب�سام ر�ساد �الأ�سري
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حممد حممود بنات
اأ�ستاذ م�سارك 

د. من�سور �إبر�هيم �لعبادي
اأ�ستاذ 

د. خالد عبد �هلل ميا�س
اأ�ستاذ 

د. حممد ر�ساد �سياء �لدين �ملظفر
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حازم �حمد مناور
اأ�ستاذ م�سارك 

د. �سالح حممد رد�يده / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك 
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ق�سم الهند�سة الكهربائية
Dept. of Electrical Engineering

د. جهاد �إ�سماعيل عبابنه
اأ�ستاذ م�سارك 

د. �ساري حممد ختالني
اأ�ستاذ م�ساعد 

عادل حممد �سو�قفه
حما�سر متفرغ 

د. عمر ر�جي ق�ساميه
اأ�ستاذ م�سارك 

د. ماأمون فوزي �مل�سرتيحي
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ملياء علي �جللبي
حما�سر متفرغ 

د. فادي ر�فع �لزغول
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فتحي كامل عمورة
اأ�ستاذ م�سارك

�إ�سر�ء م�سطفى �ل�سرع
حما�سر متفرغ 

د. �إبر�هيم مو�سى غريب
اأ�ستاذ م�سارك 

د. ر�بي �إبر�هيم �لرب�سي
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ماجد حممود خ�سري
اأ�ستاذ م�سارك 

د. تيمور فايز �لدلقموين
اأ�ستاذ م�ساعد 

�أروى �مني فريو�ن
حما�سر متفرغ 

د. ن�سال كامل �لعبابنه
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. عامر حممد �ملقابله
اأ�ستاذ م�ساعد

خريجو الفصل الصيفي 2009 - 2010

ببببكبببر ابببببببببببببو  مبببببحبببببمبببببد  ا�بببببببسبببببببامبببببببه   

البببببب�ببببببسببببببريببببببده احبببببببببمبببببببببد  ايببببببببببببببببباد   

 جبببعبببفبببر البببب�ببببسببببادق مبببحبببمبببد البببرفببباعبببي

مببببببحببببببمببببببد عبببببببببببمبببببببببببر  خبببببببببببببالبببببببببببببد   

احلببببببببببرادنببببببببببه مببببببحببببببمببببببد  خببببببببالببببببببد   

�ببببببسببببببامل �ببببببسببببببفببببببيببببببق  خببببببببببببببببببببراهلل   

اببببببوهبببببا �بببببسبببببت  �ببببسببببهببببيببببل  �بببببسبببببامبببببر   

احلبببب�ببببسببببن مبببببحبببببمبببببد  �بببببسبببببلبببببيبببببمبببببان   

البببببرحبببببمبببببن خببببلببببيببببل خبببلبببيبببفبببه  عبببببببببببد 

هببببببيبببببباجببببببنببببببه مبببببببحبببببببمبببببببد  عبببببببببلبببببببببي   

خبببب�ببببسببببر مببببببببحببببببببمببببببببود  فببببببببببببببببببببببببوؤاد   

رط��������������روط ��������س�������ام�������ي  م������ح������م������د   

البببببهبببببببببببل يببببببببعببببببببقببببببببوب  مبببببببحبببببببمبببببببد   

جببببببامببببببو�ببببببس يبببببببو�بببببببسبببببببف  مببببببحببببببمببببببد   

بسببا  مببببحببببمببببود »مببببحببببمببببد عبببب�ببببسببببام« عبب�ب

حبببببمبببببد عببببببببببمببببببببببر  مببببببببببحببببببببببمببببببببببود   

 مبب�ببسببطببفببى »مبببحبببمبببد اجمبببببببد« مببهببيببار

عببببببببببباببببببنبببببه حبببببببباببببببببب�ببببببببس  مبببببببببنبببببببببار   

البببببطبببببالع  مببببهببببنببببد عبببببببببببد احلبببببلبببببيبببببم 

عبببببريبببببقبببببات ببببببب�ببببببسببببببام  وجببببببببببببببببببدان   

 يبببببزيبببببد عبببببببببد الببببببكببببببرمي اببببببببومبببببببزروع
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 علي ح�سن عبد الرحمن

 محمد �سعيد ابو زيد

 احمد م�سطفى ال�سرع

 حذيفة وليد ابوعابد

 و�سفي م�سطفى جرادات

 فرا�س مي�سيل حجازين

 مرام عبد العزيز عبد النبي

 ا�سامه حمد ابوالكبا�س

 خالد وليد ابو حجر

 محمد احمد قطرميز

 نا�سر انور عبد

 امني عاطف زايد

 زاهد فائز كيالين 

 محمد خالد هم�سرى

 ن�سال ا�سامه العطيات

 ب�سر نايف الزعبي

 ع�سام محمد التميمي

 محمد زياد توبه

نور غالب ابوعاي�سة

 بالل نهاد ابو ارميله

 عالء �سهيل ع�سفور

 احبببمبببد �ببسببهببيببم عبببببببد احلبببافبببظ

عبببببببببببدي  طبببببببيبببببببب  احببببببببمببببببببد   

يبببو�بببسبببف مببببببعببببببزوز  ا�بببببببسبببببببراء   

 البببهبببام عبببببد البببكبببرمي املببغبباريببز

�بببسببببببباح فببببيبببب�ببببسببببل  ايبببببببهببببببباب   

 حبببببمبببببزة عببببلببببي بببببنببببي خبببالبببد

 دميببببببببه جمببببببببدي ابببببببببو �ببببسبببباره

الببببببببب�ببببسببببر احببببببببمببببببببد  زيببببببببببببد   

بسببره  عببببببببباده مببحببمببدعببلببي مببنببا�ب

عبببو�بببس مببببحببببمببببود  اهلل  عبببببببببد   

الببببببروا�ببببببسببببببده عبببببببببببادل  عبببببببال   

وحببببب�بببببس كبببببببببامبببببببببل  عببببببببببببببالء   

حبببب�ببببسببببن مببببببببنببببببببر  عبببببببببببببببالء   

حبببب�ببببسببببني يبببببببونببببببب�بببببببس  عبببببببمبببببببر   

ابببببو�ببببسببببقببببره فببببببرا�ببببببس زيبببببببببباد   

عبببببورتببببباين �بببسبببعبببيبببد  مبببببالبببببك   

الببببعببببلببببي احبببببببمبببببببد  مبببببحبببببمبببببد   

اهلل حبببببببرز  مببببحببببمببببود  مبببحبببمبببد   

ببببببببدر تبببببيببببب�بببببسبببببر  مبببببببببعببببببببباذ   

فببببباخبببببر عببببببببببببوين  مببببببو�ببببببسببببببى   

ع����ط����ع����وط ال�������ي�������ف  ه�����ي�����ث�����م   

حبببببنبببببون خبببببببببالبببببببببد  ولبببببببببيبببببببببد   

فببببببريببببببد حببب�بببسبببيببب�بببس يبببببو�بببببسبببببف   

البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية

B.Sc. in Electrical Engineering
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 احمد ابراهيم ار�سيد

 ايهاب رباح احللمان

 ح�سني علي الركات

 رزان يو�سف ن�سر

 �سو�سن نوفل ابو الكبا�س

 احمد ح�سني ابو حردان

 جمانه ريا�س الطيطي

 حمزه ح�سان ربابعه

 زاهد �سكري ابو �سالح 

 �سيف اهلل اكرم الدويري

 احمد فهد الفواز

 حامت محمود ابو �سرور

 حنني عوين عبيدات

 �ساجد عبد اهلل العمري

 طالل طارق الرتك

 اميان �سلمان الق�ساه

 حذيفه احمد عبيدات

 خالد علي عقيل

 �ساره قي�س احلليق

 عامر ابراهيم ابو حجيله

 امين وائل قدوره

 ح�سام جهاد العزه

 دعاء علي ال�سبول

 �سنان علي الق�ساة

 عبد اهلل خالد العربي

البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية

B.Sc. in Electrical Engineering
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 عبد اهلل �سيخ محمد عبد الرحمن 

 عمر محمد قنانوه

 محمد �سليم ملكاوي

 نور رائد البروتي

 عبد اهلل �سمر احل�سحو�س

 فاطمه �سياء غبارى

 محمد �سليم برهم

 هبه علي ح�سينات

 عزام محمد عبابنة

 فرح خالد ابو �سره

 محمد وليد �سوان

 هناء احمد الهزاميه

 علي اني�س عبد احلق

 ليث محمد احلمد

 معاوية مو�سى الهليل

 و�سام علي الق�ساه

 عماد فايق قندح

 ليث محمود ال�سبع

 مهند طالل ابو عي�سى

 يزن فائق الدروي�س

بسببعببالن  اأحببببمببببد مببحببمببد �ب

�سفيه اببببو  ببب�ببسببام  دعبببباء 

 روعببببببه مببحببمببد االمببببر

محفوظ بن  علي  �سلطان   

�سعادة ابببراهببيببم  محمد   

ادم حبببب�ببببسببببن  مببببحببببمببببد 

ال�سلبي ابببراهببيببم  وحببيببد   

البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية

B.Sc. in Electrical Engineering
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

 احمد عمر م�سطفى

 ح�سان جمال عتيلي

 عمر فايز بطاينه

 مي وليد بايل

 احمد عنان طبيله

 حمزه فواز اللطايفه

 فوؤاد ابراهيم ابو عماره

 نا�سر محمود العوامله

 امال احمد الزريقات

 خالد �سمور �سلهب

 فرا�س يحيى كالوتي

 ن�سر �سبحي ن�سر

 امين �سامل عبد اهلل

 �سليمان »محمد خر« خزعلي

 ليث ريا�س العزه

 هاين محمد »طه محمد«

 تامر محمود ردايده

 �سهيب محمد الزعبي

 محمد فايز محي�سن

 وجدان عبد اهلل اجلمعاين

 احببمببد عببيبب�ببسببى الببنببحببال

ال�سالح غبب�ببسببان  احببمببد   

 ا�بببسبببامبببه حبببببامت �ببسببايف

عثمان يببعببقببوب  حبب�ببسببام   

 عبد الرحمن وليد ال�سهلي

 عبببلبببي مبببحبببمبببد مببو�ببسببى

 عبببمبببر جببببريببببل طببباهبببر

 وفببببباء فبببار�بببس خببرو�ببسببه

البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية

B.Sc. in Electrical Engineering
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ق�سم الهند�سة امليكانيكية
Dept. of Mechanical Engineering

د. يو�سف �سالمة �لنجار
اأ�ستاذ 

د. نعيم عبد �ملجيد �خل�سر
اأ�ستاذ 

د. �أ�سامه منور حد�د
اأ�ستاذ 

د. حممد �إ�سماعيل �لوديان
اأ�ستاذ م�سارك

د. حازم �سبحي �لزبده
اأ�ستاذ 

د. »حممد خري« �حمد �أبو قدي�س
اأ�ستاذ 

د. �سهيل حممود كيو�ن
اأ�ستاذ 

د. حممد عبد �لكرمي جر�د�ت / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. حممد عثمان عبد �لرز�ق 
اأ�ستاذ 

د. ب�سام عبد �لكرمي �أبو حجله
اأ�ستاذ 

د. �سامر عبد �هلل �ل�سعيد
اأ�ستاذ 

د. طه خليل �لدو�س
اأ�ستاذ 

د. خليل نعيم �جلمل
اأ�ستاذ 

د. برهان حممد ط�سطو�س
اأ�ستاذ 

د. ملك �إبر�هيم ناجي
اأ�ستاذ م�سارك 

د. خالد رفيق �الأ�سفر
اأ�ستاذ 

د. حممد �حمد �لنمر
اأ�ستاذ 

د. ن�سال حلمي �أبو حمده
اأ�ستاذ 

د. غ�سان مو�سى ط�سطو�س
اأ�ستاذ م�سارك 
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ق�سم الهند�سة امليكانيكية
Dept. of Mechanical Engineering

د. مهند حممد �لعطا
اأ�ستاذ م�سارك

د. عدنان حممود �لقا�سم
اأ�ستاذ م�ساعد 

ن�سرين خ�سر �لزعاتره
حما�سر متفرغ 

د. عدنان �إبر�هيم خ�سري
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حممد غازي �لفندي
اأ�ستاذ م�ساعد 

غامن حممد �سطناوي
حما�سر متفرغ 

د. حممد خ�سر علقم
اأ�ستاذ م�سارك 

د. خالد حممود بطاينه
اأ�ستاذ م�ساعد 

حممد �سحاده �الحمد
حما�سر متفرغ 

د. ح�سني �حمد عبابنه
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. قي�س عز�م خ�ساونه
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. وفاء حممود بطاينه
اأ�ستاذ م�ساعد 

جمال حممد �لفر�ن
حما�سر متفرغ 
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خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية
B.Sc. in Mechanical Engineering

البببب�ببببسببببالببببح عببببببببدنببببببببان  اببببببببراهبببببببيبببببببم   

البببببببنبببببببوبببببببباين �بببببسبببببمبببببيبببببح  ببببببببا�بببببببسبببببببل   

عبببببببلبببببببيبببببببان ببببببببببببببببببببالل  �ببببببببببسببببببببببائببببببببببد   

الببببببعببببببوامببببببلببببببه مببببببببببببببببازن  �بببببببسبببببببامبببببببي   

البببببببزريبببببببقبببببببات طبببببلبببببعبببببت  �بببببببببسبببببببببادي   

يببببببا�ببببببسببببببني يببببببببو�ببببببببسببببببببف  عببببببببببامببببببببببر   

 عبببببببببد البببببرحبببببمبببببن حبببب�ببببسببببني عبببقبببيبببالن

الببببزيببببود الببببرحببببمببببن  عبببببببببد  اهلل  عبببببببببد   

عبببببببنبببببببوز عبببببببببلبببببببببي  اهلل  عبببببببببطبببببببببا   

مبببببحبببببمبببببد عبببببببببثبببببببببمبببببببببان  قببببببب�بببببببسبببببببى   

�ببببببسببببببعببببببيببببببد مبببببببببببعبببببببببببن  قبببببببببيببببببببب�بببببببببس   

ببببببببو�بببببببسبببببببه نبببببببببببببببببببيبببببببببل  مببببببببببببببببببببرتي   

البببببرحبببببمبببببن نبببببببببببيبببببل عبببببببببببد   جمببببببببببدي 

البببببقبببببعببببباببببببره اببببببببراهبببببببيبببببببم  مببببحببببمببببد   

 مببببحببببمببببد عبببببببببد الببببببببببببببرزاق الببب�بببسبببامبببي

الببببببببببغببببببببببزاوي يبببببببو�بببببببسبببببببف  مببببببحببببببمببببببد   

مبببببنببببب�بببببسبببببور  جبببببببببمبببببببببال  مبببببببحبببببببمبببببببود   

عببببوميببببر اببببببببببببو  مبببب�ببببسببببعببببب جبببببببهببببببباد   

البببببببزعبببببببببببببببي فبببببببببببايبببببببببببق  مبببببببعبببببببتبببببببز   

اخلبببببطبببببيبببببب �ببببببببسبببببببباكببببببببر  مبببببببهبببببببنبببببببد   

البببببببعبببببببمبببببببايبببببببره عببببببببلببببببببي  مبببببببهبببببببنبببببببد   

يببببببونبببببب�ببببببس يبببببببببو�بببببببببسبببببببببف  نبببببببعبببببببيبببببببم   

عبببببببببببببيببببببدات اكببببببببببببببببببرم  هبببببببا�بببببببسبببببببم   

 ابراهيم محمود �سواعي

 حمزه �سالح  قنوع

 عمر علي هياجنه

 احمد عادل ابو علوان

 طارق يون�س الق�ساه

 موؤمن محمد ق�ساميه

 احمد فخري اليف

 عادل زاهر ن�سر

 جمدي جواد �سنقرط

 احمد محمد ابو �سالح

 عبد العزيز ابراهيم 

 محمد احمد الطه

 ان�س ح�سني عطر

 عبد اهلل محمد الطيبي

 محمد احمد الزعبي
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 محمد �سمر حامد

 يزن وليد م�سلح

 محمد م�سهور عو�س

 يو�سف جمال امل�ساعيد

 يحيى عي�سى حموده معت�سم »محمد عثمان« نروخ محمد يون�س ال�سوبكي

 احببببببمببببببد عبببببببببببد املبببببجبببببيبببببد عبببببببببيببببدات

الببببببعببببببمببببببري حبببببب�ببببببسببببببن  ا�ببببببببسببببببببامببببببببة   

نببببببببببببببزال خببببببببببببالببببببببببببد  ا�ببببببببببسببببببببببيببببببببببد   

اال�ببببببببسببببببببدي  �بببببببسبببببببريبببببببف  ببببببببا�بببببببسبببببببل   

احلبببببببببلبببببببببواين بببببببب�بببببببسبببببببام  جببببببببببببببببببواد   

امبببببببببني يبببببببببا�بببببببببسبببببببببر  حببببببببب�بببببببببسبببببببببام   

ت   ويبببببببببببببببب دوغبببببببببببببببببببببببببببال�بببببببببببببببببببببببببببس   

البببببرحبببببيبببببم عبببببببببببد  داود  �بببببببسبببببببالح   

جببببببببببببببرادات تببببببوفببببببيببببببق  اهلل  عبببببببببببببد   

البببببببعبببببببمبببببببودي عبببببببلبببببببي  اهلل  عبببببببببببببببد   

ابببببببببوعببببببببيببببببببد احبببببببببببمبببببببببببد  عبببببببببمبببببببببر   

اجلببببببببببببراح ابببببببببراهببببببببيببببببببم  مبببببحبببببمبببببد   

�بببببببسبببببببمببببببباره �ببببببسببببببعببببببيببببببد  مبببببببحبببببببمبببببببد   

عبببببثبببببامبببببنبببببه مببببببحببببببمببببببد  مببببب�بببببسبببببعبببببب   

جببببببر ريبببببببببببببببببا�بببببببببببببببببس  نبببببببببببببببببببببببببببزار   

حببببمببببد البببببببببببوهببببببببببباب  عبببببببببببببببد  هبببببببببببببببه   

كبببببب�ببببببسبببببباب خبببببببلبببببببيبببببببل  يببببببببو�ببببببببسببببببببف   

البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية
B.Sc. in Mechanical Engineering
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 احمد امنار الفاهوم

 حازم ح�سني القوا�سمي

 �سادي محمد خزاعلة

 عماد احمد الك�سا�سبه

 كرمي وليد مومني

 احمد فواز خ�سر

 حمزه حافظ النجار

 �سادي محمد عبيدات

 عمر روحي الفرح

 ليايل يحيى اجلوارنه

 ان�س علي داللعة

 دميا اكرم حداد

 طارق ابراهيم التاج

 غ�سان مالك اخل�ساونه

 امين محمد ن�سر

 �سعد احمد مهدي

 طالل عمر ابوعي�سى

 فار�س جنيب ايوب

 بهاءالدين محمود عبد الهادي

 �سهيل فار�س ا�سكندراين

 علي يا�سر حمود 

 فرا�س عزمي زين الدين

البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية
B.Sc. in Mechanical Engineering
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

 محمد ب�سام تاللوة

 محمود علي عالونة

 احمد خليل الكردي

همام اأحمد الزيود

 محمد خالد الرو�سان

 مراد احمد غرايبة

 احمد محمد م�ساعده

وليد نا�سر دويري

 محمد عادل ابوعيد

 مراد عبد اللطيف ملوح

 احمد ه�سام امل�سري

ماجد خليفة احلجاج

 محمد علي مطالقه

 منذر زياد احلوري

 ب�سار عاطف ال�سبول

 محمد ناظم روا�سده

 ميالد يا�سر الطوال

 جمال علي غنيم

البببببببببببدويبببببببببببك اميبببببببببببببببببن  احبببببببببببمبببببببببببد   

البببببببببببزيبببببببببببود خبببببببببببالبببببببببببد  احبببببببببببمبببببببببببد   

جببببببباببببببببر يبببببببببو�بببببببببسبببببببببف  احبببببببببببمبببببببببببد   

البببببدلبببببقبببببمبببببوين احبببببببمبببببببد  ا�ببببببسببببببامببببببه   

مببببببحببببببمببببببود ايببببببببببببببببببببباد  ببببببببببا�بببببببببسبببببببببل   

حببب�بببسبببمبببة ابببببببببببببو  مبببببحبببببمبببببد  رائبببببببببببببببد   

 عبببببببببد البببببرحبببببمبببببن تبببيببب�بببسبببر عبببويببب�بببس

هبببببديبببببب ا�ببببببسببببببمبببببباعببببببيببببببل  فببببببببباديبببببببببة   

كبببببببببببببو�ببببببسببببببي مبببببببببببببببببرتي  جمبببببببببببببببببدي   

الببببببعبببببببببببببد  �ببببببببسببببببببالببببببببح  مبببببببحبببببببمبببببببد   

الببببب�بببببسبببببلبببببمبببببان جببببببريبببببب�ببببببس  مبببببيببببب�بببببس   

�ببببببببسببببببببالح احببببببببببببببمببببببببببببببد  والء   

البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية
B.Sc. in Mechanical Engineering
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

 حازم عبد القادر ال�سخانبه

 عامر عبد اهلل حامد

 فهد عبد الكرمي النداف

 م�سعب عبد الرحيم العمري

 ربى محمود الن�سور

 عبد اهلل في�سل الهزامية

 محمد عادل ادعي�س

 معتز �سليم فريحات

 زيد من�سور الرب�سي

 عبد الرحمن ح�سني اخلندق

 محمد عدنان ال�سياب

 ه�سام محمود زيداين 

 �سادي م�سطفى �سانوري

 غيث جمال ابوالهيجاء

 محمد منر بني مو�سى

 والء �سفوان احلياري

 �سخر محمد خ�ساونه

 فرح �سعد خري�س

 محمود يو�سف م�سطفى

 اجمد عبد اهلل ال�سي�ساين

 تبببومبببا�بببس حببنببا مببخببلببوف

 هببببديببببل غببببالببببب عبببكبببور

البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية
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ق�سم الهند�سة الكيميائية
Dept. of Chemical Engineering

د. مو�سى خالد �أبو عر�بي
اأ�ستاذ 

د. عبد �لرحمن �إبر�هيم �لتميمي
اأ�ستاذ 

د. منذر عي�سى قندح / �أ�ستاذ
رئي�س الق�سم 

د. لوؤي علي زيتون
اأ�ستاذ م�سارك

د. زيد �أحمد �لعنرب
اأ�ستاذ م�سارك / زائر

د. فهمي �حمد �أبو �لرب
اأ�ستاذ 

د. حازم علي قبالوي
اأ�ستاذ م�سارك

د. عوين يو�سف �لعتوم
اأ�ستاذ م�سارك

د. ر�مي يو�سف جمعه
اأ�ستاذ 

د. خليل علي �حللحويل
اأ�ستاذ م�سارك

د. ممدوح عايد �للوزي
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سمري حممد �لعا�سه
اأ�ستاذ 

د. فوزي �حمد بنات
اأ�ستاذ 

د. جمدي علي �ملحا�سنه
اأ�ستاذ م�سارك

د. يزن عاهد ح�سني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. »حممد ��سامه« جاد عز�م
اأ�ستاذ م�سارك

د. ح�سن عبد �للطيف ح�سن 
اأ�ستاذ 

د. ح�سني ر�جي �للبون
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد حافظ �ل�سالح
اأ�ستاذ م�ساعد

رويد� جورج �لزعمط
حما�سر متفرغ 
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خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية
B.Sc. in Chemical Engineering

 ابراهيم عو�س محمود

 اينا�س »محمد في�سل« اخل�ساونه

 دعاء �سامي حرب

 عرين �سالح الفقهاء

 ا�سراء نبيل عالونه

 ت�سنيم عالءالدين حماده

 دعاء عبد املجيد ال�سواهني

 علي محمد ال�سريحني

 افياء �سليمان امل�ساقبة

 متارا عادل ابو غزاله

 دعاء عبد الرحيم عبد احلق

النا محمود الناجي

 ان�س عبد الفتاح دلوع

 حنان وليد عنزاوي

 دينا فاروق ح�سان

 لبنى عبد احلميد �سديد

 اميان علي م�سعد

 حنني ابراهيم حماد

 رهام محمد ابو غنام

 مدلني با�سم الع�سود

 البببببهبببببام عبببببببببد املببببنببببعببببم املبببنبببا�بببسبببر

مببببببالحلببببببه مبببببببحبببببببمبببببببد  انبببببببببب�ببببببببببس   

قبببببب�ببببببسببببببراوي فبببببهبببببمبببببي  دانببببببببيببببببببه   

ببببببنبببببي مبببحبببمبببد فببببببببببببواز   رفببببببببيببببببببده 

البببببزنبببببغبببببري ابببببببراهببببببيببببببم  رنببببببببببببده   

البببببببببرواببببببببببده فببببيبببب�ببببسببببل  مبببببببببببببرام   

حبببببنبببببون مببببب�بببببسبببببطبببببفبببببى  مببببببببنببببببببال   

الببببببدببببببب�ببببببس حبببببب�ببببببسببببببن  مبببببببببنبببببببببذر   

خببببريبببب�ببببس �ببببسببببلببببيببببمببببان  نبببببا�بببببسبببببر   

 يببببو�ببببسببببف �ببببسببببقببببر عبببببببببد احلبببلبببيبببم
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 مرام حمد ب�ستاوي

 اريج عماد احلاج ح�سني

 اميان طارق النجار

 رند �سوكت عبابنة

 مروه محمود العواوده

 اريج محمد عواد

 ت�سنيم عي�سى ابوزياده

 روند ا�سماعيل القرعان

 مي زياد تركي

 ا�سامه نبيل ابو �ساحليه

 راميا عوين املبارك

 �سجود �سفيق ابو لبده

 مي عبد اهلل بني �سعيد

 ا�سماء زياد الزرعيني

 ربا هاين املغايره

 �سحر محمد العي�سى

 هبه ب�سار ابو ك�سك

 اميان اكرم احلاج ح�سني

 ر�سا محمد ال�سواوره

 �سيف الدين احمد املحا�سنه

عبببببببببيببببدات تببببببركببببببي  اثبببببببببببار   

احلبببويبببطبببي خبببلبببيبببل  اروى   

�بببسبببمبببر �ببببسببببوان ا�بببببببسبببببببراء   

 ايبببببببات مبببحبببمبببود احلببببمببببدان

قببطببيبب�ببس زيببببببببد  ببببببريبببببهبببببان   

قبببا�بببسبببم ا�ببببببسببببببد  بببببب�بببببسبببببرى   

 تبب�ببسببنببيببم �بببسببباكبببر الببببغببببزاوي

عبببمبببر احببببببببمببببببببد  ديببببببببببببببباال   

الغرايبه زايبببد  البب�ببسببالم  عبببببد   

 لببيببث مببحببي البببديبببن عبببببيببدات

 مبببحبببمبببد عبببب�ببببسببببام عببب�بببسببباف

 مبببحبببمبببود عبببببببد ابببو�ببسببمببعببان

�بببببسبببببحببببباده عبببيبببا�بببس  مبببببببببرام 

عبببيببب�بببسبببى ريبببببببا�بببببببس  مببببببنببببببار   

بسببوربببجببي  مبببنبببار مببحببمببود البب�ب

نبببب�ببببسببببرات نببببهببببى خبببببالبببببد   

�ببببسببببامببببي حببببببدرب هبببببديبببببل   

اببببببودلبببببه  هبببببديبببببل مبببحببب�بببسبببن 

البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

 �سذى محمد عبيدات

 ليلى م�سهور هزاميه

 منا�س جواد جعاره

 احمد اياد اال�سعد

 محمد يعقوب ابو بكر

 �سهيب محمد عابدين

 محمد محمود الدغيمات

 ن�سرين حامت ال�سوابكه

 امنه مازن نوفل

 ن�سرين احمد ال�سمادي

 عمار عبد الرزاق عثمان

 محمد مو�سى �سمور

 هبه ابراهيم ازبيدي

 عبد اهلل محمد ابو قمر

 نهيل فوزي اعبيد

 فاتن محمد عودة اهلل

 محمد يا�سر حادر

بسببره هيا عبد املجيد العماوي  ا�ببسببامببه احببمببد نببوا�ب

 لينا ع�سام عبنده

 النا عبد الفتاح الفران

 محمد يو�سف �سالح

 ماهر محمد العمري

اجلبايل خليفه  ابببتببهببال   

 ال�سادق محمود الكفرين

 بببلبب�ببسببم كبببامبببل البب�ببسببعببد

اخل�سا�سنه زهر  ت�سنيم   

 �بببسبببادي مببحببمببد بببركببات

الكباريتي دروي�س   محمد 

اببببو رحمة عببلببي  مببحببمببد   

 حمزه يو�سف عبد الكرمي

البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية
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ق�سم الهند�سة الطبية احليوية
Dept. of Biomedical Engineering

د. م�سهور م�سطفى بني عامر
اأ�ستاذ م�سارك 

د. ربى �ليا�س خنوف
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �ينا�س وليد عبد �حلي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خلدون يو�سف لوي�سي / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك 

د. لوؤي �مني فريو�ن
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ر�مي جوزيف عوي�س
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عرين خالد �لب�سري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نا�سر »حممد نزيه« حمدي
اأ�ستاذ م�سارك 

د. ح�سام حممد �خلليل
اأ�ستاذ م�ساعد
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البكالوريو�س يف الهند�سة الطبية احليوية
B.Sc. in Biomedical Engineering

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 ا�سراء محمد فريحات

 حنني خالد التل

 عالء �سهيل املدبك

 مببحببمببد فببببالح املبببقبببدادى هال مروان العمري

 االء طالل اليحيى

 دعد جواد ال�سوا

 فاطمه ناجح ابو زياد

 الهام »محمد اني�س« عبا�س

 رماح نايف الدويري

 موؤمن محمد بني عبد الغني

 ان�سام عمر ابو الهيجاء

 �ساديه ح�سني العمر

 مرام خالد النايلي

 اياد خ�سر »محمد عو�س«

 �سابرين ح�سن الزغول

 منار ح�سن عمايره

البببببد�بببببسبببببوقبببببي جببببببهبببببباد  اببببببببراهبببببببيبببببببم   

كبببحبببيبببل اببببببببببببو  ريببببببببا�ببببببببس  ا�ببببببسببببببامببببببه   

�ببببسببببخببببر ببببببببنبببببببي  خببببببببالببببببببد  او�ببببببببببببببببس   

مببببو�ببببسببببى مببببب�بببببسبببببطبببببفبببببى  حبببببب�ببببببسببببببام   

الببببببببببدربببببببببببي مبببببببحبببببببمبببببببد  حببببببب�بببببببسبببببببني   

اخلبببلبببيبببل جنبببببيبببببب«  »مببببحببببمببببد  روان   

ا�بببببسبببببعبببببيبببببفبببببان امببببببببببببببني  مببببببحببببببمببببببد   

اقبببببببببببرع مببببب�بببببسبببببطبببببفبببببى  مببببببحببببببمببببببد   

البببببببطبببببببرمبببببببان مببببببحببببببمببببببد  مبببببببببببببببببرام   

عببببببببببمبببببببببباري خبببببببببببببببببببرو  هببببببببببببالببببببببببببه   

احلبببببببببمبببببببببود بببببببببب�بببببببببسبببببببببام  هبببببببببببببببببببه   

حبببببنبببببببببببلبببببي مببببببببببببباهبببببببببببببر  هبببببببببببببببببببببه   

القا�سي رافببببع  احببمببد   

 امبببباين خببالببد ر�ببسببايببده

جنببادات علي  ب�سائر   

 ببببنبببان مببحببمببد البب�ببسببامل

 خبببالبببد مببو�ببسببى مببتببويل

 دعبببببباء زيبببببباد نببوافببلببه

الطحيمر مو�سى  رايببه   

عطا بني  احمد  �سخاء   

الر�سته ابو  عطا  �سعيد   

يون�س مببحببمببود  �ببسببذى   

اللبابيدي محمد  عمار   

سببتببا  فببباطبببمبببه ولببببيببببد �بب

العمايره يو�سف  فببرح   

 محمد ابراهيم البيطار

ا�سقر �سمر  معت�سم   

عاي�سه ابببو  �سامي  نببور   

بسببعببث  وائببببببل غببب�بببسبببان �ب
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 احمد محمد الكو�سا 

 دانيه ع�سرى ال�سوا

 �سارة جمال الكلباين

 �سو�سن �سهيل �سبح

 فرح حامت م�ساعده

 االء نايف الغنب

 دينا با�سل كرا�سنه

 �سارة �سالح حجر

 �سرين محمد ال�سرايري

 فرح فوؤاد ال�سخني

 اما�سي زهر الرو�سان

 رمزي حت�سني فني

 �ساره زكريا العطاري

 عبد اهلل احمد متراز

 كفاح حمد ابوالنعاج

 ان�س عاطف القواقنة

 رند عبد املالك دوي�س

 �سامر »محمد �سفيق« قوا�سمه

 ع�سام علي ر�سيد

 ح�سام موؤيد ال�سكعه

 رنده �سعد ابو زينه

 �سماح ب�سام كيالين

 فاطمه يو�سف زغول

 »محمد ن�سال« »محمد طالل« العب�سي  محمد محي�سن املقابله

البكالوريو�س يف الهند�سة الطبية احليوية
B.Sc. in Biomedical Engineering
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

 هديل انور جنار

 عبد العزيز محمد خليفي

 محمد محمود ابو غنام

 هيفاء طارق ربابعه

 عبد اهلل ح�سن اخلطيب

 محمد نواف ابواحل�سني

 امين جمعة برقان

 فرا�س محمد ابو �سالح

 وجد عبد الرحيم احلبا�سنه

 معاذ ح�سني عبابنه

 رائد محمود عبد اهلل

 مح�سن محمد اللبني

 منى عدنان دياك

 طارق نا�سر القا�سي

 محمد عبد االله العزاين

احلبببببببراحببببببب�بببببببسبببببببه حببببببب�بببببببسبببببببني  اخبببببببببببال�بببببببببببس   

�ببببببببسببببببببريببببببببو  مببببببببببحببببببببببمببببببببببد  بببببببببببببا�ببببببببببببسببببببببببببل   

عبببببويببببب�بببببسبببببه ابببببببببببببببو  فبببببببببببرحبببببببببببان  حبببببببببمبببببببببزه   

املبببببب�ببببببسببببببطببببببفببببببى فبببببببيببببببب�بببببببسبببببببل  طببببببببببببببببببببببارق   

ابببببببببوهببببببببا �ببببببببسببببببببت  �ببببببسببببببهببببببيببببببل  عببببببببببامببببببببببر   

جبببببببببببببببببببببببببرادات مببببببببببو�ببببببببببسببببببببببى  عبببببببببببببامبببببببببببببر   

الببببببعبببببببببببببيببببببدي اهلل  عبببببببببببببببببد  مبببببببحبببببببمبببببببد   

اخلببببببببلببببببببيببببببببفببببببببه عببببببببببببلببببببببببببي  مببببببببببحببببببببببمببببببببببد   

 علي عبد اهلل جعفر

البكالوريو�س يف الهند�سة الطبية احليوية
B.Sc. in Biomedical Engineering
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ق�سم الهند�سة ال�سناعية
Dept. of Industrial Engineering

د. عادل حممود ح�سن
اأ�ستاذ 

د. عبد �هلل عي�سى �لر�سد�ن
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. طارق حمد�ن �حلوري
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. فكري تركي �لدويري
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عمر مفلح �لعر�ي�سه
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. حممد علي �ملومني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. دريد حممد �أمني �لداللعه / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك

د. »حممد تي�سري« �سيف �هلل هياجنه
اأ�ستاذ 

د. عمر حممد بطاينه
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �سامر خالد خري�س
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ر�ئد �حمد �الأعمر
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عامر حممد مومني
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. و�ئل ر�سو�ن طيفور
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عبد �هلل فو�ز �لدويري
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. طارق قا�سم �سعيد
اأ�ستاذ م�ساعد 
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خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

البكالوريو�س يف الهند�سة ال�سناعية
B.Sc. in Industrial Engineering

 ملى �سامي �سواقد

 �ساره خالد مرعي

 بتول فواز النمرى

 مروه جعفر عبيدات

 �سخر عبد الرحمن النابل�سي

 جمال مطلق حاج عبد اهلل

 مالك بدر عبيدات

 دعاء ريا�س حمدان

 احمد �سالح �سوافطه

 هال محمود ال�سروف

 محمد من�سور ربابعه

 روان �ساهر التينه

 ا�سراء عبد اهلل ابوعبيد

 والء محمود داوود

 محمود يو�سف جرادات

 رمي عبد القادر حنون

 االء عبد املعطي خنفر

 يا�سمني را�سي الغرايبه

الببببببب�بببببببسبببببببرايبببببببره مبببببببببببببببببببروان  امبببببببببببببر   

نببببببببببوريببببببببببة  ببببببببببب�ببببببببببسببببببببببام  ايببببببببببببببببببببببباد   

عبببببويببببب�بببببسبببببي مببببببحببببببمببببببد  عببببببب�بببببببسببببببباف   

�ببببببسببببببالببببببح مببببببببحببببببببمببببببببد  فبببببببببببببببببببببببواز   

 مببببحببببمببببد عبببببببببد الببببب�بببببسبببببالم البببطبببحبببلبببة

الببببنببببعببببامببببنببببه اهلل  عبببببببببببببد  مبببببحبببببمبببببد   

الببببببببلببببببببداويببببببببه فببببببببببببببببببباروق  مببببببحببببببمببببببد   

جببببببببابببببببببر نببببببببببببظببببببببببببام  مببببببببحببببببببمببببببببد   

ابببببببببببو �بببسبببهبببر مبببب�ببببسببببطببببفببببى   هبببببببببباين 

 »احمد محبوب اهلل« تركي محا�سنه

 احببببمببببد �بببسبببفبببيبببان االحبببمبببد

مبببقبببببببل �ببببببسببببببامل  ايبببببببا�بببببببس   

 ايبببببثبببببار يببببو�ببببسببببف دببببببببوري

احلارثي ابراهيم  بدرالدين   

ال�سيخ اإببببراهبببيبببم  تبب�ببسببنببيببم   

 حبببب�ببببسببببام احبببببمبببببد رحببببببال

 �بببسبببامبببي عبببايببب�بببس عببنبباقببره

 �بببسبببنبببام مببخببلببد حببجببازيببن

 �ببببسببببذى مبببحبببمبببد مبب�ببسبباقببي

 عبببامبببر مببحببمببد جبببزايبببريل

الببرزي احمد  الرحمن  عبد   

 مبببحبببمبببد خبببلبببيبببل البببعبببالمبببي

داود مببببو�ببببسببببى  مبببحبببمبببد   

 مبببببببببرام �بببسبببمبببر �بببسبببواقبببد

عببببباطبببببف خببلببيببل مببببعببببتببببز   

 هبببنببباء �بببسبببالبببح اخلببلببيببفببات
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011 

 اميان وليد ابو خرمه

 دعاء ب�سام حدادين

 محمد علي نا�سر

 تغريد فواز القظام

 رفيف احمد الق�ساة

 م�سطفى علي روا�سده

 احمد يحيى ناجي

 حنني وليد العمري

 �سالح خليفة العمري

 نيفني احمد احلوامده

 ا�سامه ح�سني العمودي

 خالد وليد الق�ساه

 �سبا عبد املعطي ال�سيوري

 ان�س محمد املومني

 دعاء احمد الرماوي

 الرا محمد ال�سفدي

حببببببببجببببببببازيببببببببن مببببببببخببببببببلببببببببد  ا�بببببببببببسبببببببببببامبببببببببببه   

الببببببببببببذنببببببببببببني �ببببببببببببسببببببببببببالببببببببببببح  ايبببببببببببببببببببببببببببببباد   

عبببببببببببببوده اببببببببببببببببببو  عبببببببببببببدنبببببببببببببان  بببببببببببببببببببببببببببراءه   

اهلل عبببببببببببببببببببببد  فبببببببببببببخبببببببببببببري  تببببببب�بببببببسبببببببنبببببببيبببببببم 

املبببببببببببببراغبببببببببببببي يببببببببببو�ببببببببببسببببببببببف  مبببببببببحبببببببببمبببببببببد   

مبببببببببثبببببببببقبببببببببال حبببببببببببب�ببببببببببببسببببببببببببني  مببببببببببببببلببببببببببببببك   

دولببببببببببببببببببة بببببببببببببا�ببببببببببببسببببببببببببم  نببببببببببببببببببور�ببببببببببببببببببس   

الببببببنببببببابببببببلبببببب�ببببببسببببببي مببببببببهببببببببنببببببببد  هببببببببببببديببببببببببببل   

البكالوريو�س يف الهند�سة ال�سناعية
B.Sc. in Industrial Engineering
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011  )تدريب(

 زينة جعفر اخلاروف

 غدير زهدى الوفائي

 م�سطفى عمر بريك

 �سليم امني �سنقرط

 محمد اح�سان ال�سكران

 معتز منر ابوجري�س

 ا�ساله فوزى النا�سر

 �سهيل فريح ابو ح�سرة

 محمد احمد الهذال

 نبال »محمد علي« البطاينه

 ح�سن موفق قبيعه

 �سذى ظاهر ال�سيخ

 محمد منر عمورة 

 رمي محمود طوالبه

 عهد با�سم عبيدات

 مروج طارق عتمه

�ببببببببسببببببببمببببببببرالببببببببقبببببببب�ببببببببسبببببببباه ر�بببببببببببببببببببسبببببببببببببببببببوان   

ببببببببببببببببببببببواب مبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببروان  فببببببببببببببببببببببببببببببببببادى   

البكالوريو�س يف الهند�سة ال�سناعية
B.Sc. in Industrial Engineering
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ق�سم الهند�سة النووية
Dept. of Nuclear Engineering

د. زياد حمد�ن �لق�ساه
اأ�ستاذ 

د. �سالح �لدين رومي ملكاوي / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ن�سال �سليم �لزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �سالح جميد �خلفاجي
اأ�ستاذ م�ساعد زائر 

د. �أ�سرف ح�سن �سحاته
اأ�ستاذ م�ساعد
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البكالوريو�س يف الهند�سة النووية
B.Sc. in Nuclear Engineering

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 �سائد احمد الروا�س

 عياده محمود الزيود

 محمد علي الباتع

 عبد اهلل �سعيد ال�سنجالوي

 فرا�س جعفر احمد

 محمود عاكف احلجات

 ا�سرف علي الفندي

 عبد اهلل عدنان روا�سدة

 لوؤي محمد عالونه

 م�سطفى كامل جرادات

 دعاء ن�سر البطاينة

 عالء الدين طارق النجار

 محمد طالل ربابعه

 م�سطفى منر الريك

 روان »محمد �سعيد« الرجوب

 عمر �سريف اليحيى

 محمد عبد النا�سر الطالفحه

 �بببسبببران كبببمبببال الببطبباهببر م�سعب جا�سر بني �سلمان
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ق�سم هند�سة الطريان
Dept. of Aeronautical Engineering

د. منت�سر �أحمد حادر
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. فر��س حلمي �سقر دروي�س
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. طارق طه در�ب�سة / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �أحمد �سعيد �ل�سياب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ب�سام جميل حممد �ل�ساعر
اأ�ستاذ م�ساعد 
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خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف هند�سة النظم احليوية

B.Sc. in Biosystems Engineering

 دعاء تي�سر الغويرين

 �سفاء وليد بطاينه �سها خالد البطاينه

 احالم تي�سر العماوى

 �سعاد احمد العناتي

البببببببببزيبببببببببتبببببببببي �بببببببببببسببببببببببباكبببببببببببر  ا�ببببببببببببسببببببببببببمبببببببببببباء   

الببببببببببببداهببببببببببببوديببببببببببببة خبببببببمبببببببيببببببب�بببببببس  وفببببببببببببببببببببببباء   

البببببببببببببدويبببببببببببببري نبببببببببببايبببببببببببف  دعبببببببببببببببببببببباء   

ا�بببببببببببسبببببببببببراء اببببببببببراهبببببببببيبببببببببم املببببببومببببببنببببببي

البببببببببفبببببببببار تبببببببببوفبببببببببيبببببببببق  ا�بببببببببببببببسبببببببببببببببراء   

خبببببببالبببببببد يببببببببببو�ببببببببببسببببببببببف  ا�ببببببببببسببببببببببيببببببببببل   

جبببببببهبببببببامبببببببنبببببببه فبببببببببببببالبببببببببببببح  رنبببببببببببببببببببببا   

اهلل عبببببببببببببببد  جببببببمببببببيببببببل  اهلل  عبببببببببببببببد   

املببببببببخببببببببامببببببببره �ببببببببسببببببببامببببببببي  غببببببببببنببببببببببوه   

مبببببحبببببمبببببد نببببببببببب�بببببببببببسببببببببببباأت  مببببببببحببببببببمببببببببد   
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د. توفيق خليل در�دكة / �أ�ستاذ
عميد الكلية 

د. زياد جالل �لعكاوي / �أ�ستاذ م�سارك
نائب العميد

د. �سليمان �أحمد �سويد�ن / �أ�ستاذ م�سارك
م�ساعد العميد

د. هالة �سالح �لرمياوي / �أ�ستاذ
نائب العميد

د. و�ئل �أحمد هياجنة / �أ�ستاذ م�سارك
نائب العميد

د. ب�سري يو�سف خ�ساونة / �أ�ستاذ م�سارك
نائب العميد

د. ��سماعيل �بر�هيم مطالقة / �أ�ستاذ م�سارك
نائب العميد

د. ر�مي �ساكر �لعزب / �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد العميد

ناظم غر�يبة
مدير مكتب العميد

د. حممد زهري علوة / �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد العميد
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د. كمال �بر�هيم غر�يبه
اأ�ستاذ

د. حممد نا�سر بني هاين / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك 

د. طارق حممد �جلابري
اأ�ستاذ 

د. �بر�هيم فتحي �لغالييني
اأ�ستاذ 

د. غازي ر�جي ق�ساميه
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �بر�هيم ح�سني بني هاين
اأ�ستاذ 

د. ر�مي جالل ياغان
اأ�ستاذ 

د. يو�سف �سميح ماتاين
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عماد حممد حجازي
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. حممد ر�سدي خما�س
اأ�ستاذ 

د. حممد �حمد �لغزو
اأ�ستاذ م�سارك 

د. نز�ر ر��سي �لوقفي
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ح�سني علي �حلي�س
اأ�ستاذ 

د. عبد�لكرمي ح�سني �لعمري
اأ�ستاذ م�سارك

د. فوؤ�د فرحان عماري
اأ�ستاذ 

د. كمال �لدين ح�سني بني هاين
اأ�ستاذ 

د. نو�ف جرب �ل�سطناوي
اأ�ستاذ م�سارك 

د. ��سامه »حممد خري« بني هاين
اأ�ستاذ م�ساعد 

ق�شم اجلراحة العامة وجراحة الأطفال وامل�شالك البولية
Dept. of General Surgery & Pediatric Surgery & Urology

د. قي�س حممد �لوتار
حما�سر متفرغ / اأ�ستاذ
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ق�شم اجلراحة العامة وجراحة الأطفال وامل�شالك البولية

ق�شم الكيمياء احليوية والبيولوجيا اجلزئية

Dept. of General Surgery & Pediatric Surgery & Urology

Dept. of Biochemistry & Molecular Biology

د. �ياد عايد بقاعني
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ر�مي �ساكر �لعزب
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. نبيل �أحمد �لب�سري
اأ�ستاذ

د. تغلب �سمري مز�هره
اأ�ستاذ م�ساعد

د. زياد جالل �لعكاوي
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سادي حممد حموري
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. فائق �أحمد �ملقد�دي
اأ�ستاذ م�سارك

د. خالد �ساكر �بر�هيم
اأ�ستاذ م�ساعد

د. غ�سان �سليمان م�سلح
اأ�ستاذ م�ساعد

Dept. of Legal Medicine, Toxicolgy & Forensic Medicineق�شم الطب ال�شرعي وال�شموم والعلوم اجلنائية

د. علي »حممد علي« �سوتر / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك

د. فهمي حممد �ملحمد
اأ�ستاذ م�ساعد 
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ق�شم اجلراحة اخلا�شة
Dept. of Special Surgery

د. »حممد عز�م« طاهر م�سمار
اأ�ستاذ م�سارك

د. فر��س ق�سيم �لزعبي / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك 

د. وليد هاين حد�د
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. خلدون »حممد خري« ب�سايره
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. فائق حممد �لدروي�س
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ه�سام حممد جّمال
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. خالد جمال عطا
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. و�سام �حمد �سحاده
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. زياد علي م�سطفى
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �سادي ق�سيم �خلطيب
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. عي�سى نا�سر �لرب�سي
حما�سر متفرغ / ا�ستاذ م�ساعد

د. معت�سم حممد عبيد�ت
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. زياد حممد مهيد�ت
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ماجد خليل بني عطا
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مهند �حمد �لق�ساه
اأ�ستاذ م�ساعد 
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ق�شم الأمرا�ض الباطنية
Dept. of Internal Medicine & Dermatology

د. عبد �هلل حممود �سعاده
اأ�ستاذ

د. خلدون حممد �لعالونة / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. مو�سى علي �لعلي
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حممود ح�سني عاي�س 
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �سليمان حممد مومني
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. نيازي عبد �لفتاح �أبو فر�سخ
اأ�ستاذ 

د. م�سطفى حممد �لعبو�سي
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عبد �هلل حممد �لر�سد�ن
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. هنادي مو�سى قيام
ا�ستاذ م�ساعد

د. خالد علي جاد �هلل
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. عمار خالد د�ود
اأ�ستاذ م�سارك

د. فو�ز اليف عماري
اأ�ستاذ 

د. ب�سري يو�سف خ�ساونه
اأ�ستاذ م�سارك 

د. فر��س �حمد �لقرقز
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �ساهر حممد �سمره
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. حممد �إ�سماعيل جر�ح
حما�سر متفرغ / ا�ستاذ م�ساعد

د. �حنف حممد بطاينه
اأ�ستاذ م�ساعد 
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ق�شم الأمرا�ض الن�شائية والتوليد واأطفال الأنابيب
Dept. Obstetrics & Gynecology

د. فهيم فرج ز�يد
اأ�ستاذ

د. با�سل ر�سيد عبيد�ت / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك 

د. هيفاء علي �جللبي
اأ�ستاذ م�سارك 

د. زهري عوده عمارين
اأ�ستاذ 

د. »حممد فايز« �أحمد جالد
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عقبه �حمد �لقرعان
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �ليا�س عي�سى �ل�سناع
اأ�ستاذ م�سارك 

د. ع�سام حممود لطايفه
اأ�ستاذ م�سارك 

د. الما منذر �ملحي�سن
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. نائل عبد �هلل عبيد�ت
اأ�ستاذ م�ساعد 

Dept. of Physiologyق�شم علم وظائف الأع�شاء

د. عبد �لفتاح �حمد �حلادر
اأ�ستاذ 

د. حممد مو�سى جعفر / رئي�س �لق�سم
اأ�ستاذ 

د. خالد فا�سل �لطالفيح
اأ�ستاذ م�سارك 

د. نايف �سالح غر�يبه
اأ�ستاذ 

د. خملد عبد �ملنعم �جلنابي
اأ�ستاذ م�سارك / زائر

     د. �سعيد يون�س �خلطيب
اأ�ستاذ 
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ق�شم علم الأدوية
Dept. of Pharmacology

د. قا�سم عبد �حلميد �آل �سعودي
اأ�ستاذ

د. مازن حممود ح�سن / رئي�س �لق�سم
اأ�ستاذ 

رو�ن عدنان �بو دلو
حما�سر متفرغ 

د. �حلكم فائق �حلديدي
اأ�ستاذ 

د. خليل عبود مكي 
اأ�ستاذ م�سارك 

ق�شم الأ�شعة الت�شخي�شية والطب النووي

ق�شم علم الأمرا�ض والأحياء الدقيقة

Dept. of Diagnostic Radiology & Nuclear Medicine

Dept. of Pathology & Microbiology

د. ق�سي معروف �ملقبل
اأ�ستاذ م�سارك

د. زياد علي �لنا�سر
اأ�ستاذ م�سارك 

د. موفق علي �حلي�س / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �إ�سماعيل �إبر�هيم مطالقه / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك

د. ح�سان علي �لبل�س
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. هدى مظفر �لزهاوي
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ماأمون ح�سن �لعمري
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. لقاء �أكرم �لرو�سان / اأ�ستاذ م�ساعدد. خالد حممد عبد �هلل / اأ�ستاذ م�ساعد 
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ق�شم الت�شريح
Dept. of Anamoty

د. �سالح حممد بني هاين
اأ�ستاذ

د. حممد ح�سن �حليدري / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. قا�سم عبد �لرحمن �لدويري
اأ�ستاذ م�سارك 

د. ريث �حمد ��سماعيل
حما�سر متفرغ  / ا�ستاذ م�ساعد

د. فا�سل علي و�سفي
حما�سر متفرغ 

د. زياد حمي �لدين بطاينه
اأ�ستاذ 

د. ر��سد حممود �جلومرد
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. جمال �لدين ح�سن �بو غيد�ء
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. نبيل عازر �خلوري
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حممد زهري علوه
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. نور �سالمه عريقات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �أمين غازي م�سطفى
اأ�ستاذ م�ساعد

Dept. of Diagnostic Radiology & Nuclear Medicine
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ق�شم طب املجتمع وال�شحة العامة وطب الأ�شرة

ق�شم التخدير والإنعا�ض

Dept. of Community Medicine, Public Health & Family Medicine

Dept. of Anesthesia & Intensive Care

د. �نور حممود بطيحه
اأ�ستاذ 

د. يا�سر ح�سن ر�سد�ن
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �حمد »حممد باقر« �خلفاجي / رئي�س �لق�سم
اأ�ستاذ

د. ظاهر خليف رب�سي / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. يو�سف �سالح خ�سر
اأ�ستاذ م�سارك 

د. ها�سم يو�سف كنعان
اأ�ستاذ 

د. خالد حممد �لرد�يده
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. مو�سى عبد �هلل �لعمري
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عبد �حلكيم حممود عكور
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. عطا �هلل ز�يد ربيع
اأ�ستاذ م�سارك 

د. �إبر�هيم حممود �خلطيب
اأ�ستاذ م�سارك

د. �حمد مو�سى بور�ن
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. و�ئل نوري خري�س
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. عمر �حمد عبابنه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �حمد خالد �بو بكر
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خالد �أحمد خري �هلل / اأ�ستاذ م�ساعد
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ق�شم الأطفال واخلداج

ق�شم العلوم الع�شبية

Dept. of Pediatrics

Dept. of Neurosciences

د. حممود يا�سني �ل�سياب
اأ�ستاذ

د. توفيق خليل در�دكه
اأ�ستاذ 

د. �سليمان �أحمد �ل�سويد�ن / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. علي ح�سني �لرفاعي / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك 

د. �سعد �سليمان حجازي
اأ�ستاذ �سرف 

د. حممد �حمد جامو�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. و�ئل �حمد هياجنه
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. هيثم حممود �لعقيلي
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. في�سل حممد �بو قطي�س
اأ�ستاذ 

د. خالد عي�سى �ل�سامل
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حممد يو�سف خ�ساونه
اأ�ستاذ م�سارك 

د. �سماح خليل �بو رحمه
اأ�ستاذ م�سارك 

د. و�ساح حممد خري�سات
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. و�ئل �سالح عرمي
حما�سر متفرغ / ا�ستاذ م�سارك

د. رىل �سبحي �ل�سقعان
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. هاله �سالح رمياوي
اأ�ستاذ 

د. حممد حممود �لرببر�وي
اأ�ستاذ م�سارك 

د. ح�سام م�سهور �ل�سريده
حما�سر متفرغ / ا�ستاذ م�ساعد
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البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة
B.Sc. in Medicine & Surgery

ابراهيم ذعذاع ال�شمري

 احمد زكريا جا�شم 

 احمد  فرحان هارون 

 احمد غ�شان ابو طاقة

 ابراهيم كامل ابو عامر

 احمد عدنان الزطام 

 احمد ح�شن جنمي

 احمد محمد م�شري

 ابراهيم ر�شتم ابراهيم

 احمد طارق العكيلي

 احمد جمال فرا�شني

 احمد قا�شم دويري

 ابراهيم محمود الرفاعي

 احمد ع�شام فريج

 احمد ح�شني بني هاين

 احمد محمد انور عابدين

 اثري عبد ال�شالم قا�شم

 احمد علي العناقرة

 احمد ح�شني ال ا�شماعيل

 احمد محمود املو�شى

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 اب�����ي اب����راه����ي����م ذي����اب

 اح���م���د ج���م���ال ���ش��م��ري��ن

ال�������ش���رع �����ش����الح  االء   

احلق العبد  ف��واز  ال���راء   

 ان�������س ج���ري���ن اخل��ل��ي��ل��ي

 ب�������ش���ار ����ش���وق���ي ن���ه���اب

 ح���ي���در ت���وف���ي���ق امل��ه��ن��اء

احل��ي��اري �شليمان  را���ش��د   

احمد  ال���رزاق  عبد  زينب   

 ����ش���ام���ر خ���ل���ي���ل ���ش��ب��اط

 ���ش��ي��م��ا ط���اي���ل ق���واق���زة

 عبد اللطيف عبد اهلل العمريي

 عبد النا�شر محمد محاميد

 عبداهلل عارف ابو �شريعة

 ع����دي اب���راه���ي���م ذي���اب

 عزالدين ماجد ابو اربيله

 ع��ل��ي ح����ازم ال��ع��ي��ن��ه جي

م����ح����م����ود ع��ل��ي  ع����ل����ي 

���ش��ب��ي��ب  ن����ب����ي����ل   ع����م����ر 

اخل�شاونه محمد  ف��ادي   

ال��دي��ه  م��ب��ارك ع��ب��د اهلل 

 م���ح���م���د ب����ك����ري ب�����ش��ري 

 م�����ش��ع��ب خ��ال��د ال�����ش��ن��اق

 م����ه����دي ف�������واز ����ش���م���اره

 ي����ع����رب م���ح���م���د ن�����وري 

 ي��و���ش��ف ول���ي���د دراو����ش���ة
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 احمد محمود ال�شياب

 ا�شعد عبيد اهلل الروا�شده

 احمد يو�شف �شهوان

 ا�شيل جميل ابراهيم

 االء نعيم ابو �شقره

 احمد ن�شر الدين دعا�س

 ا�شماء �شالح الدين احمد

 ا�شامة »محمد خري« هناندة

 ا�شرف احمد البداينه

 الفت »محمد توفيق« احمد

 احمد مو�شى احمد

 ا�شماء احمد ا�شماعيل 

 اروى علي الزغل

 ا�شيل فرح النمرى

 الفاحت محمد ال�شويكاين 

 احمد وليد العري�س

 ا�شماء محمد ح�شلن عبد الرحيم 

 ا�شامه �شليم الفانك

 ا�شرف فخر ان�شا�شي

 الهام م�شهور ال�شرايعه

 احمد يحيى الكاف

 ا�شماء منذر القرعان

 ا�شراء كمال ناجي 

االء را�شد �شالمة

 امامة محمد حواري
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 اماين �شليمان املنا�شره

 ان�س هاين عي�شاوي

 امري يو�شف عزام

 اميان عبدالفتاح �شامل

 با�شل فواز ابوزعيرت

 اجمد �شعيد ابو زيد

 اياد نبيل الع�شه 

 ان�س احمد ال�شمهوري

 امين عزت ال�شريف

 با�شم قا�شم البطاينه

 اماين �شمري زعيرت

 اني�س ازيانتي ب�شري 

 امني ريا�س امني

 امين �شليم الزعبي

 با�شل نا�شر احلجه 

 اجمد �شالح القباين

 ايا�س قا�شم املومني

 ان�س عدنان املراهفه

 امين جمدي عبد اللطيف

 بدر احمد  قابل

 امري عبد الرزاق احلاج كجيء 

 اميان جمال اجليالين

 ان�س منري الرو�شان

 اينا�س عبداهلل ال�شرمان

 براء خالد القرعان
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 ب�شام را�شد اجلومرد

 حازم امري الناظر

 تامر محمود ال�شالح

 حمزة ريا�س عوي�شة

 حنان فريد الذيابات

 بهاء مو�شى �شيام

 ح�شام محمد عمري

 متارا عي�شى جهماين

 حمزه محمد غوامنه

 خالد فاروق املوا�س 

 ب�شار �شاهر العمري

 ح�شام ابراهيم اخلوالده

 تامر نايف الدبا�س

 حمزه ابراهيم البل�س

 حنني علي بي�شون

 بول�س داهود عواد

 ح�شني �شامل عربيات

 جمال محمد عبد الغني

 حنان �شبحي بدارنه

 خالد كمال املومني

تامر عدنان كناعنة

 حكم علي البل�س

 جواد عبد املح�شن عمار

 حنان عدنان عطوان

 خالد ندمي الرفاعي
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 خلود يا�شر الرتزي

 ذكرى نبيل عبد الرحمن

 دعاء توفيق درادكه

 ر�شيد م�شباح �شرور

 »رمزي ادوارد« فار�س تادر�س

 خليل �شمور �شلهب

 رامي نبيل النونو

 ديب اليا�س خوري

ر�شوان »محمد علي« احلياري

 رمي�شا ا�شماعيل يغيث

 خلوي عز الدين ابوخر�شيق

 رائد اح�شان االدهم

 دياال طارق خرفان

 ر�شاب احمد اخلطايبه

 رمزي عبد الغني ع�شاف 

 خري االنوار ابراهيم  

 ربحي �شليم من�شور

 ديب زاهي رحال

 رعد اكرم حداد

 روان عبد اهلل خويله

 دانا ممدوح الر�شيدات

 رزان محمود عليان

 دينا كمال يغمور

 رغده عواد اخلالدي

 روان محمد امل�شري
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 روان »محمد وليد« بايل

 �شاره ح�شن الرمياوي

 زياد »محمد هيثم« رجوله

 �شزلينا محمد �شليمان

 �شلمى ر�شيد ابو فر�شخ

 رمي مح�شن قدي�شات

 �شامح �شامل ابو رميله

 زيد احمد ال�شمكري

 �شعد ناجي الزغول

 �شميه ا�شماعيل ح�شن

 رمي �شامل ابو حامد

 �شاملني علي بن محفوظ

 زيد احمد ار�شيد

 �شعد عبد اهلل احمد

 �شميح لطفي اخلويل

 رمية احمد م�شعود

 �شامر فوؤاد عثمان

 زيد علي عليان

�شعيد جودت �شعاده

 �شند ماهر ح�شني 

 زكريا محمد ابو خ�شره

 �شامي وجيه عوي�س

زين الدين احمد زين الدين

 �شالم عبد اهلل  رجوب

 �شند�س احمد مياحي
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 �شهر جهاد كرا�شنه

 �شعبان عبد املجيد الق�شراوي

 �شيف عبد اهلل املميز

 �شفوان »محمد نور« الروابدة

 عائ�شه عزمي محمد

 �شيتي نور امالينا جاين 

 �شمعة رئي�س �شليمان

�شادي حيدر ابو�شر

 طارق جمال ابو حالوة

 عبد اجلبار �شالح املنحمي

 �شو�شن محمد الهزاع

 �شمايل ح�شني �شمايل

 �شيف فتحي الروا�شدة

 طارق احمد ق�شقو�س

 عا�شم فوزي ابراهيم 

 �شيد احمد توان جنه 

 �شن ي�شار �شوجن

 �شادي �شمري عودة

 طارق حامت ال�شعدي

 عبد الرحمن بديع �شاهني 

 �شيف رجائي الرب�شي

 �شهاب محمود حبو�س

 �شذى محمد حجه

 طارق محمود �شعيفان

 عبد الرحمن علي مريدي
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 عبد الرحمن م�شبب القحطاين

 عبداهلل اأ�شرف نوردين 

 عبد اهلل ح�شان اجلديد

 عال احمد ابو لنب

 عالء محمد ال�شويكاين

 عبد الغني م�شطفى عزوقه

 عبداهلل محمد خطاطبه

 عبد اهلل غازي رم�شان

 عال عاكف الرو�شان

 عالدين محمد �شعد 

 عبد العزيز عماد الهاجري

 عبداهلل ابراهيم عمر

 عبد اهلل �شالح محفوظ

عال �شادق ال�شعد

 عالء مو�شى مح�شن

 عبد القادر خالد الب�شاب�شه

»عدليا حاين« عدنان عبد الرحيم 

 عبد املنري �شنو�شي �شورمتن 

 عال ع�شام لوباين

 علي ح�شن ابو غزله

 عبد اهلل ب�شام الوريدات

 عفيف احمد �شعايده

 عبداجلليل محمود احلاجي

 عالء �شليم �شعب

 علي �شليمان ح�شن
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 علي محمد العلي

 عمرو محمد احلم�شي

 عمر محمد اجلبوري

 غ�شان ا�شامة فرج

 فار�س �شليمان العماري

 عمر ح�شن عودة

 عنود �شبحي احلمود 

 عمر وليد الهندي

 فاتن زياد جرين

 فاطمه كامل عبابنه

عماد الني مهند دويكات

 عميد في�شل عديلي

 عمر ن�شال �شعيب

 غيداء عبدالكرمي ال�شرغام

 فاطمه عبد الواحد مرزوق

 عمر محمد برعيه

 عيد مي�شيل قاقي�س

 عمرو ب�شام حللوح

 فاتن محمد الطوالبه

 فرتي حني�شه احمد ا�شماعيل

 عمر محمد القي�شية

 غرام محمود ابو ع�شاف

 عمرو »محمد جمال« عناب

 فادي عدنان نيازي
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 كروان عبد الهادي الزعبي

 قا�شم �شالح �شالعطه

 ليث عو�س دهون

 موؤيد عماد الطباع

 فهد غالب الردعي

 لبنى ابراهيم �شخاتره

 ق�شي م�شطفى اليافاوي

 موؤمن في�شل نع�شاين 

 ماجد حبيب غوي�س 

 فرنا�س اميل �شهاونه

الرا احمد رم�شان

 قا�شم محمد الزعبي

 ليث موفد الدحابره

 موؤيد محمد ال�شمادي

 فواز منذر املعدي

 ملى عبد اهلل احل�شري

 كامل منذر امل�شاروه

 موؤمنه مفيد جبارين

 ماجد محمد باجنيد

في�شل ار�شد احمد 

 ليث تي�شري اخلطيب

 كرم فايز ايوب

 موؤيد »محمد علي« البطاينه

 ماجد يا�شر النجار
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 مازن محمد الدريوي�س

 محمد ح�شني ابو خ�شري

 محمد ا�شامه ال�شوحه

 محمد را�شد جابر

 محمد �شليم الزريقي

 جماهد ماهر دوله

 »محمد خري« اجلفني مد �شالح 

 محمد جهاد غره 

 محمد ريا�س فني�س

 محمد �شمري ال�شعر

 متى �شمعان جري�س

 محمد خالد �شليمان

 محمد جميل الوي�شي

 »محمد ر�شول« عبد املنعم ابو نوار

 »محمد �شليم« »محمد ق�شي« ن�شري 

 محمد ابراهيم العالونه

 محمد دروي�س ع�شايل

محمد حازم �شعد

 محمد ريا�س ا�شدي

 محمد �شمري زعيرت

 محمد احمد املومني

محمد رائد ابو غنام

 محمد ح�شام الدين ملكاوي

 محمد �شامي فيا�س

 محمد �شامل �شوحد 
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 محمد �شريف محاجنه

 محمد عبد الكرمي بني مقداد

 محمد عادل ابو لباد

 محمد علي الدالبيح

 محمد قا�شم حمدان

 محمد �شايف عزيز 

 محمد عبداللطيف االبراهيم

 محمد عبد الرحمن �شالح

 محمد عو�س قنديل

 محمد محمود ال�شامل

 »محمد �شفيق« نبيل رم�شان

 محمد عبد ربه هزاميه

 محمد عبد احلفيظ �شالح

 محمد عمر احلاج محمد

محمد كمال النوباين

 محمد �شالح احل�شني

 محمد عزام البكري

 محمد عبد الرحيم ادم

 محمد عيدرو�س بروم

 محمد محمود اخلراب�شه

 محمد �شري عرعراوي

 محمد ع�شام امري 

 محمد عبد القادر النزيلي

 محمد في�شل احلوراين

محمد مو�شى با�شا
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 محمد نعيم احل�شيني

 محمود تركي الرجوب

 محمد يو�شف الطاهات

 مرام محمد العطيات

 مروه علي ال فرج

 محمد و�شفي عمري

 محمود عبد الهادي تيم

 محمدعيزات ادري�س 

 مروان حديد ا�شحاق 

 مرمي �شفيه احمد �شاه محمد نور 

 محمد نور الدين بدارنه

 محمود �شلمان اجلعري

 محمد يو�شف مطر

 مرت�شى مح�شن العمر

 مرمي �شحيمي مد امني 

محمد وليد ابو زينه

 محمود علي عرب�س 

 محمود ابراهيم اآل طوق

 مروة رعد ا�شماعيل 

 مرمي عاطف �شحاده

 محمد يو�شف حميدي

 مراد معن خيطان

 محمود ب�شام ال�شبط

 مروة علي ال محرو�س

 م�شلم �شهل ن�شري
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 م�شاعل �شامد اخلاليله

 منال م�شباح ملحم

 م�شعب خالد �شعبان

 مهران �شالح �شالعطه

 مي محمود مزاريب

 م�شطفى احمد رم�شان

 منى محمد البطايحة

 معتز جريل طمليه

مهند محمود عزايزه

 مي�س عادل ال�شواوره

 م�شعل م�شتور ال�شلمي

 منال من�شور الري�س

 معاذ »محمدعلي« الرجوب

 مهنا خالد ابو غنيمه

 مريا مازن مرجي

 م�شطفى انور مفرجي

 مها ها�شم عبد الغني

 مقرن بادي البعيجي

 موليد محمد �شري

 مي�شاء محمد خليل

 م�شطفى محمد ديباجه

 مهران �شاكر يا�شني

 مناف محمد العوم 

 مي جمال خ�شريات

 مي�شر انور اجللم 
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 مي�شم فاحت زعويط 

 نعيم �شميح قاقي�س

 ندمي خالد حب�شي

 نورازيال عبد الرحيم ح�شن 

 نور ذيب مرجي

 نان�شي نايف الغي�شان

 نهيل مراد جالد

 ن�شرين وليد حامد

 نور الدين في�شل كبها 

 نور�س نادر العقيلي

 نا�شر فوؤاد ال�شرع

 منر نزال ال�شرايعه

 ندمي نبيل ح�شو

 نور الدين �شعد الرفاعي

 نورالهدى احمد عبادي

 نبيل جالل �شواقد

 نوار ا�شماعيل عبارة 

 ن�شيم احمد �شدافنه

 نور العني �شم�س الدين هارون 

 نورول عليا بنت محمد بخاري  

 جنيبة املونا محمد نور يا�شوق 

 نور اح�شان عيا�شره

 ن�شال �شقر الهل�شا

 نور دليال �شم�س الدين يحي 

 نريه وليد ع�شليه
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 هاين ابراهيم اخلطيب

 هال تي�شري �شواعي

 هدى �شحاده ابوبكر

 هنيده ح�شني دراو�شه

 وائل محمد �شيبان

 هبه عبد اهلل دياب

 هالل اح�شان الرب�شي

 هدى محمد احلرباوي

 هيا محمود ملكاوي

 وجدان محمود ال�شياب

 هاين عثمان كرامة

 هال ح�شن حجري

 هدى عبد الكرمي املدهون

 هيا عبد الرحمن الهر�س

 وان محمد وان مامت 

 هبه فاروق نور

 هناء محمد الغرايبه

 هديل �شرار اخلاروف

 وائل عبدو ال�شلوم 

 وجدي جابر ابو ا�شبيح

هبه نزار محبك 

 هناء نبيل مرزوق 

 هديل فتحي طوير

 وائل فائق خوري

 وحيد »محمد علي« اجلعربي
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 و�شام محمود حموري

 يزن راجح كراجه

القادر عبد  دروي�����س  اميل 

 يارا محمد خزاعله

 و�شيم غ�شان الرحمون 

 يزيد �شعد اليو�شف

 يا�شمني �شهيل ع�شفور

 و�شيم اليا�س م�شيعل

 يزن �شالح الدين الكردي

���ش��ه��ي��ب ب���ا����ش���م ع��م��ري

 يا�شر �شامي الهم�شري

 وفاء مو�شى �شليمان

 يو�شف فوؤاد دراو�شه

 يا�شمني عبد املهدي العمري

 والء محمد ال�شويات

 يو�شف ناظم �شويدان

 يا�شمني محمد حجه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 اح����م����د امي������ن اجل���اب���ي

امل��ع��ت�����ش��م ف��ار���س ق��رع��ان

ان�����������س م����ح����م����د ع���و����س

اي������وب م��ح��م��د ���ش��ل��ي��م��ان

ب���ي���ان م��ح��م��ود اب����و ال���رب

حذيفة عبد الرحمن احلوامدة

ح�����ش��ان م��ح��م��د ال��ب��ق��اع��ي

القطعان �شليمان  ره����ام 

���ش��ل��م��ان ع��ل��ي احل��و���ش��اين

فريد  محمد  بنت  �شامياء 

�شالح الدين محمد محاميد

ط���اه���ر اح���م���د اغ���ب���اري���ه

عبد الفائز رزايل عبد احلميد

غ����امن ح�������امت  اهلل  ع����ب����د 

ع������الء ه���ي���م���ان ال����دب����اغ

ع����ل����ي م����������ازن ج���ه���ج���اه

ع����م����ار ت���وف���ي���ق ح��ب�����ش��ي

الغني ع��ب��د  م��ح��م��د  ك��م��ال 

ل�������وؤي ح�������ش���ني م��ح��ام��ي��د

القدور ال��رزاق  عبد  لطفي 

جم����د راف�������ع ال�������ش���رح���ان

ال�شبتي اب��راه��ي��م  محمد 

م��ح��م��د ب��ا���ش��ل ع��ا���ش��وري

محمد ترميذي احلاج �شنو�شي

م���ح���م���د ف�����را������س ال���ف���را

محمد »محمد خلدون« با�شا

م��ح��م��د ن���اي���ف ال��ك��ي��الين

منجم ال  را���ش��د  من�شور 

ن����دي����ن م����ع����ني ���ش��م��ع��ان

ن�������ش���ال ����ش���وق���ي ع��ا���ش��ي

ن���ع���ي���م م����ع����ني ����ش���م���ع���ان

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة
B.Sc. in Medicine & Surgery
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ق�شم اإدارة اخلدمات ال�شحية
Dept. of Health Administration

د. �سريين حممود �خلالدي / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 االء محمد �شطناوي

 منال عبدالرحمن اجلبايل

 ذكريات محمد جباتا

 اماين ح�شن الرا�شد

 يا�شمني منري اللحام

 ملا فايز �شطناوي

 اماين تي�شري ابوعرار

 والء خالد بني يون�س

 علي عبدالرحيم الري�س

 اميان علي طعاين

 ليث محي الدين الدقام�شه

 حوريه محمد القا�شم

 معايل عبدالكرمي الزعبي

ال�������ش���ن���اق ح�����ام�����د  االء   

 مت���������اذر م���ح���م���د اخل���ل���ي���ل

 رام����������ي ط�����ال�����ب ح����م����دان

ال�شريده م�شطفى  ع��اه��ده   

ال����ع����ن����زي ن�����اي�����ل  ف���������ش����ه   

 محمد عبد احلليم ال�شديفات

 م�������ش���ع���ب وج����ي����ه من������راوي

 ا���ش��ام��ة زي����د ال���غ���زاوي

 ا����ش���ام���ه اح���م���د امل��وم��ن��ي

العويديدي محمد  اميمة   

اخلطايبه خ��ل��ف  ب�����ش��ار   

الدويري محمد  �شاجده   

الفندي ابراهيم  محمد   

 ه��ب��ه م���اج���د ال�����ش��ردي

مقدادى عبداهلل  ه�شام   
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البكالوريو�ض يف اإدارة اخلدمات ال�شحية
B.Sc. in Health Administration

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

 اريج محمد ال�شمادي

 دعاء تي�شري الدرادكه

 عبري تركي ابوحالوه

 يا�شر فواز ال�شناق

 دعاء ح�شني وح�شه

 اغ�شان �شليم زواتني

 �شامر عبد الرزاق هزاع

 م�شطفى محمد يو�شف

 ا�شراء يو�شف محي�شن

 زياد محمد محمود

 مرام نعمان الق�شراوي

 يو�شف احمد حمدان

 مالك محمد الزبيدى

 ايه عقله ال�شليمان

 �شبل علي الرياحنه

 وا�شف فرحان ال�شرعه

 دعاء احمد بني �شالح

 �شعاع خالد بني حمد

 وفاء محمد بني حمد

امل�������دان�������ات ع����ي���������ش����ى  م�����ري�����ان�����ا   
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د. �إلهام �سالح �أبو �لهيجاء / �أ�ستاذ
عميد الكلية 

د. �سوز�ن ندمي �خلطيب / �أ�ستاذ م�سارك
نائب العميد

د. عماد فرحان �ملعايطة / �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد العميد

د. غادة �أحمد مغايرة / �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد العميد

جمدة فهد
مديرة مكتب العميد
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ق�سم طب وجراحة الفم
Dept. of Oral Medicine & Oral Surgery

د. عزمي »حممد غالب« دروزه
اأ�ستاذ 

د. غيد�ء �حمد �جلمل / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك

د. ماأمون علي رو��سده
اأ�ستاذ

د. طارق حممود غر�يبه
اأ�ستاذ م�سارك

د. �أنور بركات �لبطاينه
اأ�ستاذ 

د. عبد�هلل حممود �لذيب
اأ�ستاذ

د. جمانه عبد �هلل كر��سنه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. هدى حممود حماد
اأ�ستاذ م�سارك

د. تي�سري ح�سني �خلطيب
اأ�ستاذ 

د. من�سور علي �لق�ساه
اأ�ستاذ م�سارك

د. ��سرف �بر�هيم �ساوي�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. رمي عز�م �سقف �حليط
حما�سر متفرغ 

د. رميا �حمد �سفدي
اأ�ستاذ م�سارك
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ق�سم الوقاية ال�سنية
Dept. of Preventive Dentistry

د. �سايف �سلطان �لطعاين
اأ�ستاذ 

د. �أروى عي�سى عوي�س / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. كاظم �سليم �لنمري
اأ�ستاذ

د. روىل عبد �لرحيم �حلبا�سنه
اأ�ستاذ م�سارك

د. �إينا�س عبد �لرحمن ب�سول
حما�سر متفرغ 

د. �لهام �سالح �أبو �لهيجاء
اأ�ستاذ 

د. �سهاد ح�سني �جلندي
اأ�ستاذ م�سارك

د. فد�ء ع�سمت زو�يده
اأ�ستاذ م�ساعد

د. و�سام ز�يد عازر
حما�سر متفرغ 

د. عماد فرحان �ملعايطه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد حممود حماد
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد �لهادي حممود حما�سا
اأ�ستاذ 

د. �سوز�ن ندمي �خلطيب
اأ�ستاذ م�سارك

د. عال بركات �لبطاينه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مي�سون حممود �سعاده
حما�سر متفرغ 

د. حيدر عبد �لأمري �لو�ئلي
مدر�س

د. خن�ساء طه عبابنه
اأ�ستاذ م�سارك

د. رمي �سامي عبد �حلافظ
اأ�ستاذ م�ساعد

د. رمي ر�سا عوي�س
حما�سر متفرغ 

د. عال حت�سني �بو �سامل
حما�سر متفرغ 
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ق�سم املعاجلة التحفظية
Dept. of Conservative Dentistry

د. �حمد �سالح �حليا�سات
اأ�ستاذ 

د. حنان جميل �لزريقات / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. و�ئل مو�سى �لعمري
اأ�ستاذ م�سارك

د. عال ر�ئف �ل�سعيد
حما�سر متفرغ 

د. زكريا �سنو�ن �لب�سايره
اأ�ستاذ 

د. ملا عادل عو�وده
اأ�ستاذ م�سارك

د. مو�سى خليل �بو ف�ساله
حما�سر متفرغ

د. �أبو بكر �سيف �لدين قطي�سات
حما�سر متفرغ 

د. غاده �حمد مغايره
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد �حمد �لعمري
اأ�ستاذ

د. عالء �لدين �حمد �لق�ساه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ن�سرين �حمد طه
حما�سر متفرغ
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ق�سم الرتكيبات ال�سنية
Dept. of Prosthodontics

د. عاهد حممد �لوهادنه
اأ�ستاذ 

د. بالل حممد �مل�سعود / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خالد قا�سم �حلمد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فر��س عبد �لرحمن �لقرعان
اأ�ستاذ م�سارك

د. مو�سى حممود مر��سده
اأ�ستاذ م�ساعد

�ساره ر��سي جا�سر
حما�سر متفرغ

د. زياد نو�ف �لدويري
اأ�ستاذ م�سارك

د. ع�سام »حممد �سالح« �لعامل
حما�سر متفرغ / ا�ستاذ م�ساعد

د. �سالح نا�سر �ملحمد
حما�سر متفرغ / اأ�ستاذ م�ساعد

�أن�س نايف �لبر�هيم
حما�سر متفرغ
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 ابراهيم �سكري �سورة 

ط��������ب��������ي��������ل��������ه ع�������������������ن�������������������ان  ا�������������������س������������������ام������������������ه   

ع���������������ب���������������دال ح�������������ك�������������م�������������ت  رون���������������������������������������������زى   

ب�������������س������ن������اق م���������ح���������م���������د   ال�����������رح�����������م�����������ن  ع���������ب���������د   

ال���������ق���������ح���������ط���������اين ن�����������ا������������س�����������ر  اهلل  ع�����������ب�����������د   

ال�����������ع�����������ن�����������زي رم���������������������������������س����������������ان  م�����������ح�����������م�����������د   

احل���������������������روب احل�����������م�����������ي�����������د  ع�����������ب�����������د  ه�������������م�������������ام   

 احمد غلمان �ساهني

 احمد ابراهيم عبد الرحيم

 اريج من�سور النطار

 ابراهيم محمد الب�سريي

 اروى ابراهيم احل�سبان

 احمد ح�سن ال�سيخ

 ا�سماعيل ابراهيم عبيدات

 ابراهيم كمال اخلفاجي

 احمد نبحان عثمان 

 احمد ابراهيم العلي

 ا�سماء جميل عثامنة

 اح�سان كمال هنية

 اروى عمر �سلبي

 احمد خالد املخزومي

 االء احمد عبيدات

 احمد ظفري حاج يوب 

 االء عبد اهلل  فردان

 احالم محمد جودة 

 اروى محمد �سمره

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان

B.Sc. in Dental Surgery

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 اماين عمران كا�سمني 

 ايثار ريا�ض الوزير

 امرية ح�سني البال�سمة

 اميان ناظم الزواوي

 ب�سري فرج اأبو فرج

 امنه تي�سري �سحادات

 اميان جواد بوعلي

 اني�سة ذو الكفلى عبداهلل 

 با�سم محمد ال م�سفر

 بالل محمد العمري

 امل ح�سني االحمد

 اميان باقر املوؤمن

 انا مو�سى غزو

 ايه نافز ال�سوطري

 بكر محمد ع�سلي 

 امنيه محمود عبابنه

 اميان عقاب ابو ح�سونه

 ايات عبد احلميد العبكري

ب�سار ا�سكندر ا�سكندر 

 بنان توفيق اجلراجره

 اياد ريا�ض حمام

 ب�سرى وليد ال�سهاب

 بنان عبد الرحمن احلوامده

 امري �سعيد ابو حمد

 اميان ف�سيل مطارنه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان

B.Sc. in Dental Surgery
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 بهاء احمد جراح

 ح�سني عادل املهناء

 جا�سم احمد الربية

 حنا نا�سيف موي�ض 

 دانه م�سعد احمد

 متارا وليد املارديني

 حال محمد العواملة

 حارث محمد جيء ا�سماعيل 

 خالد �سعد ال�سبيعي

 دنيا ب�سام القطان

 تغريد محمد ال�سرحان

 ح�سني نبيل كحيل

 حارث ح�سني �سبلي

 حيدر جا�سم املبارك

 دانيه ابراهيم الفراهيد

 تهاين مازن ابو التني

 حمزة محمد رابي

 ح�سني ح�سن الغافلي

 خليل ابراهيم ابو ا�سماعيل

 ديانا علي عبد اجلواد

 ح�سني ح�سن بام�سمو�ض

 خوله زكريا الب�سايرة

 دينا عبد الرحيم زكريا

 جابر ح�سني النمر

 حمزه من�سور خلفه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان

B.Sc. in Dental Surgery
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 ذكريات غازي بني هاين

 رند منري الرو�سان

 راية منذر الرا�سد

 روان محمد �سديفات

 زكريا ح�سن املومني

 رائد ماجد ابو رميلة

 روان جمال فرا�سني

رقية محمد املبيون

 رمي ن�سر مو�سى

 زهره جالل العوي�سي

 روؤى نعيم الرواجفه

 رهام ح�سني الب�سراوي

 رزان فخري عبد القادر

 رمي فار�ض النت�سه

 زهراء عبد احلمايل

 رائد محمود الدبو�ض

 روان �سميح م�سلح

رقية نبيه الراوي

 رميان �سعيد عتيلي 

 زياد �سالح الغامدي

 رنا ح�سن ابو �سبيح

 ريهام �سالح �سفوري

زيد منري هندي

 رائد يحيى ال�سامي

 روان فوؤاد عيا�سره

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان

B.Sc. in Dental Surgery
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زينه مروان املوال

�سكينة احمد العبادي

�سايل محمود فوره

�سريين ح�سني الرفاعي

�سارة ب�سام ال�سمايل

�سوزان خالد البداينه

�ستي نور فاحتة �سم�ض الدين 

�سبا ب�سام �سني�ض

�سائد جودت حاج 

�سلمى �سكريه مو�سى 

�ستي خزمية عبد الغني 

�سيماء فهيم زايد

�ساره عبد املنعم الب�ستوين

�سرف مو�سى غزو

�سخاء داود اهل

�سفاء عدنان زكارنه

�سفانا محمد العطيوى

�سالح عبد العزيز الع�سيبي

�سامل جميل رب�سي

�سموع منذر �سليبا

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان

B.Sc. in Dental Surgery



كلية طب الأ�سنان
Faculty of Dentistry

100

عبد اهلل �سعد القرين

 علي عامر الربيعي

ع�سام ب�سام ر�سيد

عبد املجيد علي ع�سريي

 عمار �سهيل خ�ساونة

عالء »محمد عماد« وانلي 

عبد اهلل علي خزعلي

 عماد عوين املومني

عالء خليل ابراهيمي

عبري امني ح�سني

 عمر با�سم ر�سيد 

 علي را�سي »محمد علي«علي ح�سني اخل�سري

عبري ب�سري فرج اهلل

 عمر عابد اوزمن

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان

B.Sc. in Dental Surgery

عامر طارق جرار�سياء خالد ح�سن عبد اهلل حارث بحارين عبد اللطيف احمد ب�سارة عا�سم رئي�ض �سليمان



كلية طب الأ�سنان
Faculty of Dentistry

101

 النا راجي العمرو

 ملى يون�ض ابراهيم

 عمران زين العابدين تريا 

 فرات جعفر ال خليف

 ملى جميل حداد

 ليال �سعيد الغراب

 عنان مازن زحالقة

 يفء غ�سان االأعظمي

 النه محمد بدر

 ملي�ض عبد اهلل احل�سري

 عمرو وجيه درد�ض

 فرح عبد ال�سالم العلي

 ملى جميل الوي�سي

 ماأمون عبدالرحمن االغربي

 عي�سى جورج جملطون

 كمال جري�ض قبعني 

 موؤمن »محمدخري« ابوحميدان

 غدير طارق ن�سار

 كو�سيتي فرحانا كومحمد نوح كورملي 

 ملى عبد اجلبار ال�سباغ 

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 مروان مراد العريقي مرام رفعات الزغول محمود عدنان ورا�سنة محمود علي كبها  محمد محمود الكي�سان

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان
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 ماجد محمد بامطرف

 محمد ح�سني اجلا�سم

 محمد طبعان العنزي

 جمد عيد رحال 

 محمد رفيع الدين يعقوب 

 محمد عبد الكرمي اجلاف

ماهر ح�سن اخلوالده

 محمد راجي الرويلي

 »محمد طيب« داود ك�سمولة

 جمد ها�سم امل�ساعيد

 محمد �سليمان الطعاين 

 محمد عزمي ابراهيم 

 محمد �سويلح ابوعم�سه

 محمد فريد دراو�سه

 محمد احمد عثمان 



كلية طب الأ�سنان
Faculty of Dentistry

103

 ملحم نا�سر االحمري

 مروه اياد ريان

 نا�سر من�سور وعري

 نور رعد املدر�ض

 مهند »محمد با�سم« مختار

 مرمي زكي الق�ساه

 ن�سيم محمد غنامي

 نور �سفيق �سربه 

 منريا مت ح�سني يونان 

 مروه فالح عبدالرحمن

 نداء ناجي عو�ض

 نور زيهان حيات ح�سن 

 مي�سره اأرواين �سايل 

 م�سطفى مقداد التميمي

 نور امريه �سكريه ح�سان 

 نورانيدا هني عثمان 

 معتز يو�سف فرجيان

 نور الع�سقني محمد نور ا�سماعيل 

ينء �ساحلة جماهدة ينء مان 

 نادين فايز م�سطفى

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 هالة احمد ابو جنم

 يا�سمني نا�سر دغم�ض

 و�سحه ح�سني اأبو �سيخه

 هالل عمرو العمله

 يو�سف ح�سن رئي�ض

 وفاء عبد البا�سط يو�سف

هدى محمد اأبو مخ

 يزن محمد ابو دلو

 وفاء جمال ار�سيدات

 هناء جمعه قراقي�ض

 يا�سر �سعيد اخليل والء قبالن الزبون

 وائل محمد ابراهيم 

�ع�����������س��ي�����������������ري ال���� اح��م�����������������������د  االء   

اي��������������������������ه ن�����������ع�����������ي�����������م ت����������اي����������ه

ري������ح������ان������ة م����ح����م����د ال�����ع�����وي�����دي�����دي

ع����������ل����������ي ح�����������������س��������ن ال��������ف��������اي��������ز

ن�����������������داء زه���������������������ران اب��������������و ع����ل����ي

ن���������������س�������ي�������ب�������ه اده������������������������م ب�����ك�����ر

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان
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د. خلود عبد�لرحمن �خلمي�س / �أ�ستاذ
عميد الكلية 

د. حممد �أحمد �حلتاملة / �أ�ستاذ م�سارك
نائب العميد

د. �سهري �سليمان �لنمري / �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد العميد

د. طارق لوي�س مقط�س / �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد العميد

ح�سن �لزعبي
مدير مكتب العميد
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ق�صم الكيمياء الطبية والعقاقري
Dept. of Medicinal Chemistry & Pharamacognosy

د. �أحمد �سليمان �لكوفحي
اأ�ستاذ 

د. �أجمد حممد قنديل / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك

د.فر��س قا�سم علعايل
اأ�ستاذ 

د. ق�سي علي �لبل�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. م�سطفى �أحمد �أبو رجيح
اأ�ستاذ 

د. �سليمان حممد خليل
اأ�ستاذ  / زائر

د. فوزية حممد ر�سا
حما�سر متفرغ

د. عدنان حممد م�ساعدة
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد عبد�حلفيظ ح�سان
اأ�ستاذ 

د. جمال عبد�للطيف �جليالين
اأ�ستاذ م�سارك

رنا حممد ق�سامية
حما�سر متفرغ

د. حم�سن �سالح �لعمر
اأ�ستاذ م�سارك
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ق�صم ال�صيدلة ال�صريرية
Dept. of Clinicl Pharmacy

د. خالد خليل �لعاين
اأ�ستاذ م�سارك 

د. كارم ح�سن �لزعبي / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك 

د. ليند� حممد طحاينه
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. فاديا عبد �هلل ميا�س
اأ�ستاذ م�ساعد

عبري حممود �يوب
حما�سر متفرغ 

د. حممد �حمد �حلتامله
اأ�ستاذ م�سارك 

د. نز�ر حممود مهيد�ت
اأ�ستاذ م�ساعد 

ملك جمعه جربيل
حما�سر متفرغ 

�ميان عمر �لبلتاجي
حما�سر متفرغ 

د. طارق لوي�س مقط�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �ساير �بر�هيم �لعز�م
اأ�ستاذ م�سارك 

د. خوله قا�سم ن�سري
اأ�ستاذ م�ساعد 

�نعام حممد �ملومني
حما�سر متفرغ 

فاطمه علي �ملحا�سنه
حما�سر متفرغ 

د. ن�سري ها�سم �لر�وي
اأ�ستاذ م�ساعد

يار� ن�سر كنعان
حما�سر متفرغ

�أمل جرب �لبدوي
حما�سر متفرغ
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ق�صم ال�صيدلة التكنولوجية
Dept. of Pharmaceutical Technology

د. معتز باهلل عبد �لوهاب �ل�سيخ �سامل
اأ�ستاذ 

د. ب�سار حممد �لطعاين / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك 

د. �مين عبد �لكرمي عبيد�ت
اأ�ستاذ م�سارك 

د. رنا حممد عبيد�ت
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ب�سام مو�سى ط�سطو�س
اأ�ستاذ 

د. �سريين م�سهور ع�ساف
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سهري �سليمان �لنمري
اأ�ستاذ م�ساعد 

رفيف خالد م�ساعده
حما�سر متفرغ 

د. ماجد حممد م�ساعده
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. خلود عبد �لرحمن �خلمي�س
اأ�ستاذ 

د. و�سفي حممد عبيد�ت
اأ�ستاذ م�ساعد 

رو�سه يا�سني �ل�سياب
حما�سر متفرغ 

د. يار� ر��سي �لتل
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. منذر رفيق �ل�سامي
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �سادي فايز غر�يبه
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. مي �سبحي خنفر
اأ�ستاذ م�سارك

د. رنا حممد �أبو �لذهب
اأ�ستاذ م�سارك  / زائر

د. عمار منت�سر �ملعايطه
اأ�ستاذ م�ساعد 
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 محمد عبد الفتاح البطاينة

 اروى احمد م�شايخ

 االء توفيق محاجنه 

 ايه را�شي الطراونة

 حنني وليد �شربي

 ا�شيل فرا�س خ�شاونة

 اما�شي ب�شام عثمان

 بالل علي احمد

 دميه ع�شام عو�س

 ا�شراء �شليم عالونة

 االء مو�شى النجار

 بتول نزار يا�شني

 دانه ريا�س رزق

 ا�شجان محمد درادكه

 امل �شميح البواعنه

 بيان ابراهيم البل�س

 دينا �شالمه حنا

 االء احمد العالمي

 ايا�س عوين غمي�س

 بيداء خليل حرب

 ربى بول�س معايعه

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010
ال����ق����رع����ان ب����ا�����ش����م  اح�����م�����د   

 ا�����ش����ح����اق ول������د اح����م����د ����ش���امل

اب����وب����ك����ر ك������م������ال  ا��������ش�������الم   

 ا���ش��ي��ل ع��ب��دال��ع��زي��ز خ�����ش��اون��ه

ال�������������ش������در ام�������������ني  ان����������������ور   

ي���ح���ي���ى  م�����ح�����م�����د  ح�����������ش�����ن   

ه������اين ب������ن������ي  خ�������ال�������د  رمي   

اب�����راه�����ي�����م خ������ي������ار  ��������ش�������اره   

ال�����ر������ش�����دان ول������ي������د  ��������ش�������اره   

ال�����ع�����الون�����ه ح����������امت  �����ش����ل����ي����م   

ع���ب���ا����ش���ي ع������اط������ف  �����ش����م����ر   

ب���������ش����ام احل����ري����ري  ����ش���ن���د����س 

ع���ب���ي���دات ����ش���وك���ت  اهلل  ع���ب���د   

ه������ي������الت زي������������������اد  ف���������������رح   

 ف����ره����اد ع���م���ر ال�����ف�����اروق ب��رك��و 

 جم���د »م��ح��م��د امي����ن« خ�����ش��اون��ه

ع�������ش���ل���ي  ف���������������اروق  م�����ح�����م�����د   

ال���ن���ع���م���ة  م����ح����م����د  م�����ح�����م�����ود   

 م���ن���ى م�������ش���ط���ف���ى ج������اد ك���رمي

ج�����رب م��������ح��������م��������د  م���������ن���������ر   

ع���وي�������س �����ش����ل����ي����م����ان  ن�������ادي�������ا   

�����ش����ال����ح م�����ح�����م�����د  ن��������وف��������ه   

ع������ب������داهلل ك�������ام�������ل  ه�������ال�������ه   

ال�����زع�����ب�����ي م�����ح�����م�����د  ه������ب������ه   

ط����وق����ات����ل����ي ي�����ا������ش�����ر  ي������������اره   

البكالوريو�س يف ال�صيدلة
B.Sc. in Pharmacy



كلية ال�صيدلة
Faculty of Pharmacy

111

 رزان محمد الدويك

 روان عزمي م�شمار

 �شحر محمد عديلي

 عبد اجلبار احمد العيان

 محمود محمد جوده

 ر�شا قا�شم حوراين

 رمي في�شل الزعبي

 �شوزان �شليمان �شلمان 

 غاده فوزي حردان

 معاويه ر�شوان البل�س

 ر�شا خر ادعي�س

 روان وحيد امام

 �شمر معن البقاعني

 عبله غ�شان جابر

 مرام عمر عبا�س

 رهام ر�شوان يافاوي

 �شاره جورج احلداد

 �شروق ح�شني اخللف

 لبنى محمد القرقز

 منار ح�شن جنمي 

 روان با�شل الغرايبه

 �شاره م�شهور هياجنة

 �شروق محمد اليربودى

 محمد منر تفاحه

 منى عبد الفتاح كباريتي

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

كلية ال�صيدلة
البكالوريو�س يف ال�صيدلة Faculty of Pharmacy

B.Sc. in Pharmacy



كلية ال�صيدلة
Faculty of Pharmacy

112

 مينا رعد الها�شمي

 هناء محمد ابو�شوان

 ن�شرين حنا نا�شر

 يا�شمني خالد عبد اجلابر

 نداء محمد �شطناوي

 والء فايز عبد القادر

هبه احمد العمرى ن�شمه غالب الغرباوي

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

اب���وخ���ل���ي���ل ع����م����ر  ا��������ش�������راء   

ي����ا�����ش����ني ع����الون����ة ا������ش�����م�����اء   

اللطايفه اجلليل  عبد  ا�شماعيل   

����ش���ل���ي���م���ان احل���ل���ي���ق  ام���������اين 

 ام������ب������ارك اح�����م�����ود ال���ه���ن���دي 

ام��������ر ج����ري���������س خ�������ش���ي���ب���ون   

ح����������داد ك������م������ي������ل  اي��������ل��������ي   

ح�����������وراين ع������ل������ي  امي��������������ان   

ال�������ش���ل���خ���دي  مت���������ارا امي�������ن 

�����ش����ف����ي����ان احل���������ش����ون  ح��������امت 

 دع�������اء ����ش���ك���ري اب������و خ��ري��ب��ه

خ���ل���ف ������ش�����ب�����ح�����ي  روان   

زي������������اد �������ش������ح������اده ال���������ش����رع

 ���ش��ع��ي��د ع����دن����ان اب�����و ال��ه��ي��ج��ا

ال���ق���ط���ب ن���ظ���م���ي  �����ش����ل����ط����ان   

ارم�����ل�����ي  غ������������زال  ������ش�����رب�����ل   

االم���������ام اح������م������د  �����ش����ي����م����اء   

 ����ش���ه���ي���ب ن�������زار اب������و ه��رف��ي��ل

اال�������ش������دي  ر������ش�����ي�����د  ع���������الء   

ق������رع������اين خ�����ل�����ي�����ل  ع������ل������ي   

احل�شيني ���ش��ادق  محمد  ع��م��ار   

ال�������ع�������وم  ح�������������ش������ن  ف�������������رح   

������ش�����ب�����اغ  ن������ع������م������ه  ل��������ول��������و   

�����ش����ب����ح����ا ح�������������ش������ن  ل�������ي�������ا   

ال�����ن�����ج�����ار م������ن������ر  ل�����ي�����ن�����ه   

ب���������دوي اح�������م�������د  م�����ح�����م�����د   

ال����������دده ح�����������ش�����ني  م�����ح�����م�����د   

امل���ن�������ش���ي  ������ش�����ي�����اء  م����ح����م����د   

ب��ل��ف��ق��ي��ه  م���ح���م���د م������ع������روف 

ب���ط���اي���ن���ه م����ح����م����د  م������������راد   

ال�����ل�����وب�����اين ن�������ه�������ار  ن�������������ورا   

ج������ون������اف������ر ع�������م�������ر  ه�������ب�������ه   

 وائ����ل ع��ب��دال��ك��رمي ع��ب��دال��ك��رمي

 و����ش���ام ع��ب��د ال���ع���زي���ز ���ش��امي��ه

احلم�شي ع��و���س«  »محمد  والء   

البكالوريو�س يف ال�صيدلة
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 احمد عامر القدور

 ا�شراء هاين الرو�شان

 االآء عزمي حامد

 ان�شراح بديع ال�شيخ

 براءة ابراهيم القاعود

 ادهم �شمر �شهاونه

اعناب غازي الق�شاه

 االآء محمد ربابعة

 اميان ا�شماعيل عالم

 بيان »محمد خر« الرجوب

 احمد من�شور الطائي

 ا�شماء محمد العلي

 االء غازي اليا�شني

 ايات مو�شى ابو عليه

 بندر �شنان االتا�شي

 ا�شراء فائق ال�شماع

 االء �شليمان عباد

 االء نايف بني هاين

 ايه فار�س ال�شطناوي

 بيان عدنان هياجنة

 ا�شراء محمد عبيدات

 االآء عزت اأبو الرب

 ان�شام محمد زياده

 ايه ماجد هيالت

 بيان علي ال�شهاب

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف ال�صيدلة
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 ت�شنيم »محمد ر�شاد« اخلطيب

 حنني كمال اخلطيب

 دعاء �شعيد ال�شنجالوي

 روؤى مرهج ق�شاروه

 ر�شول موفق الطحان

 جهاد حازم عابدين

 خالد جمال املو�شى

 دميا محمد عليمات

 رانيا احمد الناجي

 رهام م�شطفى عابد

 ثابت عبداهلل ق�شوان

 حنني ن�شيم جودة

 دعاء محمود قا�شم

 راما ر�شوان املحادين

 رند �شهيل عويدات

 حنان �شالح الدين 

 دانا خلف القطارنة

دمية ر�شيد اخلطيب

 رانيا جهاد املدانات

 روان احمد طه

 حنني احمد عماوي

 دانيا محمد الزعبي

 روؤى اكرم العبودي

 ربا محمد ابو جبل

 روان عبد الفتاح احلادر

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف ال�صيدلة
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 زياد عبد اجلبار م�شعود

 �شذا ابراهيم ابو اجلراي�س

 �شحى زكريا الق�شاه

 عنان نادر �سنقرط

 ليلى عماد محمود

 �شراب علي اخلطاطبه

 �شيماء »محمد خر« الزعبي

 عبد الرحمن محمد عبي�شي

 قا�شم �شليمان الطويل

 محمد تي�شر �شمان

 �شارة زيدان كفايف

 �شذى خالد احلديان

 طارق محمد ها�شم امل�شري

 فرا�س محمد قرعاوي

 لينا عبد اهلل الرتزي

 �شماح احمد حمدان

 �شبا محمد بي�شون

 عبد اهلل ذيب رم�شان

 لوؤي خليل ابو احلم�س

 »محمد �شيف« نبيل عبد الرحمن

 �شوزان فوؤاد احلوامده

 �شهيب �شبيح �شالح 

 عال علي ابو بدير

 النا ندمي خ�شر

 محمد مح�شن العزاين

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 مرام عدنان قاطوين

 معن زهر الع�شايله

 ندمي احمد قد�شي

 و�شام �شاهر حمود

 امل محمد وهيبي

 مروه ريا�س اخللف

 منى قا�شم النع�شان

 نور ح�شن اجلراح

 يا�شمني �شامي الهباهبه

 برال نواف االحمد

 مروه خالد حمدان

 منار وليد الهوديل

 ن�شرين عو�س ابوهالله

 و�شام وليد ا�شماعيل

 انعام كمال ال ناجي

 مروه مروان ال�شعدي

 مي�س محمد عليمات

 هبة وليد الهندي

 دانيا من�شور نعمان

 م�شلح علي العنزي

 جنالء بليجي  

 هال تي�شر الغزاوي

 دعاء عمر الدالبيح

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

الكوفحي جنيب  امي���ان   

 دان����ي����ه ف�������واز ارح���ي���ل

ال��ع��ب��داهلل مفيد  راك����ان   

 رايه »محمد امني« ابو�شنب

 �شاجدة عبد الروؤوف ال�شمادي

م���ح���م���د وائ��������ل ق��ا���ش��م

خنفر اب��راه��ي��م  م����رام   

 م����رمي خ��ل��ي��ل اخل���وال���ده

اخلزاعله �شالمه  هناء   

حايك  اهلل  ع��ب��د  و���ش��ي��م   

اهلل عطا  �شمر  يو�شف   

البكالوريو�س يف ال�صيدلة
B.Sc. in Pharmacy
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 دنيا فايز القا�شي

 لبنى احمد الكوفحي

 �شو�شن محمد علقم

 مها �شعد الرفاعي

 هديل عبد املجيد اخلطيب

 رمي عبد اهلل اخلطايبة

 »محمد يا�شني« طاهر ال�شبتي

 عنان جميل درا�س

 نادين جمال الرو�شان

 روان ن�شار احلمود

 محمد ا�شماعيل �شباح

 عامر »محمد �شادق« احل�شيني

 مي�س اح�شان املحا�شنة

 والء قا�شم الرجوب

 �شامح نواف بدارنه 

 محمود عدنان اعنيزان

 غدير محمود الزعبي

 نادين را�شي البدور

 �شجى محمد �شعبان

 مروى رحيم عبد االمر

 كنان مروان طراد 

 نور �شامل الربكات

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

ال�����������ش�����م�����اره ح�����������ش�����ني  ان��������ا���������س   

م����ح����ا�����ش����ن����ة خ��������ال��������د  ب��������ت��������ول   

 ب���������ش����ار اح�����م�����د ال����ع����ب����د ال����ك����رمي

ال�����ن�����ا������ش�����ر اح��������م��������د  ب��������ن��������ان   

امل������وم������ن������ي ق�������ا��������ش�������م  ح��������م��������زه   

ا������ش�����ع�����ي�����د م������ح������م������د  دع������������������اء   

�������ش������رف خ����������ال����������د  م�������ح�������م�������د   

ج�����ب�����اري�����ن  ������ش�����ل�����ي�����م�����ان  م�����������الك   

ال������ع������ق������ب������اوي ذي��������������ب  ه��������������دى   

البكالوريو�س يف ال�صيدلة
B.Sc. in Pharmacy
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برنامج دكتور �صيدلة
Pharm. D. Program

 احمد �شالح ملكاوي

 ايه يون�س �شديفات

 دعاء م�شهور عليمي

 �شاره يو�شف �شراب

 عبر عبداهلل �شواحله

 ا�شامه محمد عاي�س

 حنني يون�س عبيدات

 ريتا �شامي البدر

 �شمر �شمر ال�شبيحي

 ليال علي �شلبايه

 اروى �شبحي عالونه

 ت�شنيم عبداهلل �شاوي�س

 دميا محمد عبابنه

 �شجى وليد الزراق

 عرين طالل التميمي

 ا�شراء �شعد محمد

 خالد جمال الرو�شان

 زين منر الغرايبه

 �شادي مامون عالونه

 ليث داود ابوالفاليح

 اماين محمد الن�شرات

 خوله محمد خ�شاونه

 �شائده زايد مقابله

 عبداهلل محمد عنانزه

 مرام عادل احلوامده

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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برنامج دكتور �صيدلة
Pharm. D. Program

 مالك محمد طيفور

 مينا�س عدنان اخلطيب

هبه عبد اهلل امل�شري

والء عليان عليان

 مها مروان ال�شعد

منر �شعيد اخلطيب

هديل منعم العي�شى

يزيد محمد بني دومي

 منال محمد العمري

 نا�شر عمران جرب

هديل عبد الكرمي ال�شغر

يا�شني محمد الدويري

 مهند عارف دياب

نور منر �شينو

هناء ح�شن الر�شدان

غاده �شفيان جرادات

 مي مهند حماد

هاله زهر عليان

هناء طاهر نا�شر

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 اح��م��د ع��ل��ي ال�����ش��رف��ات

ه����دي����ل ف����ال����ح ال����ل����وزي
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د. منتهى خليل غر�يبة / �أ�شتاذ م�شارك
قائم باأعمال عميد الكلية 

د. �أروى عي�شى عوي�س / �أ�شتاذ م�شارك
نائب العميد

د. ليلى حممود �أخو ز�هية / �أ�شتاذ م�شاعد
نائب العميد

جمال �لرو�شان
مدير مكتب العميد
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ق�صم متري�ض �صحة البالغني
Dept. of Adult Health Nursing

د. مو�شى علي �لطعاين
اأ�شتاذ م�شارك

د. وجد�ن عبد �لكرمي خاطر / رئي�س �لق�شم بالنيابة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. �بت�شام معاويه �لزرو
اأ�شتاذ م�شاعد

ليلى ر�تب �شقر
حما�شر متفرغ 

منى �حمد تيم
حما�شر متفرغ

د. عي�شى حممد هويدي
اأ�شتاذ م�شارك

د. فردو�س ح�شن �لعمري
اأ�شتاذ م�شاعد

��شفا عبد �حلميد عمارنه
حما�شر متفرغ 

�شابرين �أحمد دروي�س
حما�شر متفرغ

د. منال حممد �لزغول
اأ�شتاذ م�شاعد

د. �شهى حممد خري عمر�ن
اأ�شتاذ م�شاعد

د. ليلى حممود �خو زهيه
اأ�شتاذ م�شاعد

فد�ء يو�شف �ل�شوي�س
حما�شر متفرغ

ملي�س خزعل خز�عله
حما�شر متفرغ

��شمهان عبد �لفتاح حمد�ن
حما�شر متفرغ

�مل خالد حممد ب�شول
حما�شر متفرغ

خلود زكي �بوعبيد
حما�شر متفرغ

حممود خالد ن�شر�هلل
حما�شر متفرغ

مرمي عبد �ملجيد عثامنه
حما�شر متفرغ 

د. ن�شرين حممد �لقي�شي
اأ�شتاذ م�شاعد

�آر�م ماجد هبهب
حما�شر متفرغ 

عبري طايل �لكوفحي
حما�شر متفرغ

�آالء فهمي �أن�شا�شي
حما�شر متفرغ

عو�د �حمد �بوعو�د
حما�شر متفرغ
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ق�صم متري�ض �صحة املجتمع وال�صحة النف�صية
Dept. of Community & Mental Health Nursing

د. نعمة �أحمد �لعكور / رئي�س �لق�شم بالنيابة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. �إبر�هيم غالب �لفاعوري
اأ�شتاذ م�شاعد 

ملياء �شاكر بروق
حما�شر متفرغ

د. ن�شرين نايف �بو بكر
اأ�شتاذ م�شاعد 

مياده حممد �لعديالت
حما�شر متفرغ

�مال علي �جلدي
حما�شر متفرغ

د. نهله من�شور �لعلي
اأ�شتاذ م�شاعد 

د. ر�ئده فوزي �بو �لرب
اأ�شتاذ م�شارك 

د. با�شل حميد عمارنه
اأ�شتاذ م�شاعد 

مائده خزعل ح�شن
حما�شر متفرغ

نبيله �شحده �جلدع
حما�شر متفرغ 

د. رويد� حممود �ملعايطة
اأ�شتاذ

د. جمد توفيق مريان
اأ�شتاذ / زائر

د. هيام فو�ز دلكي
اأ�شتاذ م�شاعد 

جناح �شياح يو�شف
حما�شر متفرغ 

بثينه حممود �لطالفحه
حما�شر متفرغ

�شفاء عبد غر�يبه
حما�شر متفرغ

فدوى عرفات حمد�ن
حما�شر متفرغ

ديانا علي جر�د�ت
حما�شر متفرغ
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ق�صم متري�ض �صحة الأم والطفل
Dept. of Maternal & Child Health Nursing

د. منتهى خليل غر�يبه
اأ�شتاذ م�شارك 

د. هدى فالح غر�يبه / �أ�شتاذ م�شاعد
رئي�س الق�شم بالنيابة

د. �شلوى م�شلم �لعبي�شات
اأ�شتاذ م�شاعد

د. �روى عي�شى عوي�س
اأ�شتاذ م�شارك

د. نهايه عدنان �ل�شياب
اأ�شتاذ م�شاعد

�نت�شار لطفي منر
حما�شر متفرغ

د. نعمه �حمد �لعكور
اأ�شتاذ م�شارك

خلود جميل برقاوي
حما�شر متفرغ

ن�شرين حممد �لنعيمي
حما�شر متفرغ

د. ختام �بر�هيم حممد
اأ�شتاذ م�شاعد

د. كرميه مو�شى �لنعيمي
حما�شر متفرغ

د. رمي �أحمد علي
حما�شر متفرغ

د. منال �إبر�هيم ك�شاب
حما�شر متفرغ

خلود ح�شن حمد
حما�شر متفرغ

مي�شاء عو�س �حلمد
حما�شر متفرغ
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 ادهم محمد ال�شوحة

 محمود محمد عودات

 رندة محمد ابو م�شامح

 يا�شر علي ال�شماره

 انور محذاف الرويلي

 م�شطفى علي قوقزه

 عالء الدين موفق احمد

 ان�س بعثي املحمد

 م�شطفى �شيف اهلل �شطناوي

 رميا احمد العمري

 اينا�س احمد �شحاده

 والء محمود �شهاب

 محمد مو�شى الق�شاه كوثر عبد الكرمي ابو �شفا

 ر�شافه احمد حمادنه

 يا�شر ابراهيم وردات

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

البكالوريو�ض يف التمري�ض
B.Sc. in Nursing

 اح���م���د ���ش��اه��ر ع��ب��د ال�����رزاق

 اح����م����د �����ش����وك����ت ع��ب��وي��ن��ي

ك�����ري�����زم ف������اي������ز  اح������م������د   

ال���ع���ل���ي م����ح����م����د  اح������م������د   

 اح�����م�����د م���ح���م���د ع���ب���ي���دات

 اح����م����د ن�������واف ا���ش��م��اع��ي��ل

ع���ق���ي���ل ي�����و������ش�����ف  اح������م������د   

ال�����ع�����واد  ا�����ش����ام����ه ج�����م�����ال 

م���ي���ث���ل���وين اح������م������د  االء   

خ�������ش���اون���ة ع�����زم�����ي  االء   

املحا�شنه ا���ش��م��اع��ي��ل  ال���ه���ام   

 ان�����غ�����ام ه�������اين ال����ب����دارن����ة

 اي�������اد ع�����دن�����ان ا���ش��م��اع��ي��ل

ع���ب���ا����س م����ن����ج����د  امي�����������ان   

 امي�������ان م���و����ش���ى ال���ع���م���و����س

م���ل���ح���م ع������ل������ي  ب�����ث�����ي�����ن�����ه   

ال���������ش����رع اح�����م�����د  ب���������ش����ار   

ك�����ن�����اين اح��������م��������د  ب������ك������ر   

�����ش����ل����ط����ان رب���اب���ع���ه ب�������الل   

 خ����ت����ام را�����ش����د ال���ع���ظ���ام���ات

ال�����ده�����ون  خ�����ت�����ام �����ش����ال����ح 

 خ������ل������دون ول�����ي�����د م���ط���اح���ن

ن���������ش����ال اجل��������راح دن�����ي�����ا   

ال���ع���ي���ده  رام���������ي م����ح����م����ود 

 ران������ي������ا م����ح����م����د ع���ن���ان���ب���ه

 رب����ي����ع ع�����دن�����ان ق�������ش���راوي

ال�����رج�����وب  زي�������د م���ح�������ش���ن 

ف������������وؤاد غ����راي����ب����ه �������ش������اره   

ال�������ش���ي���اب ����ش���ي���ف اح�����م�����د   

 ����ش���ال���ح ع�������ادل ال����رو�����ش����ان

 �شهيب عبد الرحمن اجليزاوي

�شقري ابو  العظيم محمود   عبد 

ال���ذب���ي���ان ج���ه���اد  اهلل  ع���ب���د   

امل���وم���ن���ي ع����ل����ي  اهلل  ع����ب����د 

اجل��راح م��ن��اور  الرحمن  عبد   

ع���ب���اب���ن���ه م����ح����م����د  ع��������دي   

من�شور اجل���ب���ار  ع��ب��د  ع���الء   

دل�����ك�����ي ف���������������واز  ع������������الء   

ي����و�����ش����ف اجل�������راح  ع�����م�����اد 

 ع����م����ار �����ش����ف����وان امل���وم���ن���ي

امل���وم���ن���ي  ع����م����ر م����ح����م����ود 

 ع�����م�����ران م���ح���م���د ب��ط��اي��ن��ه

ح����م����زه ري�������ا��������س  ف�������������وؤاد   

 فاطمه عبد الرحمن الدو�شري

 ف���اط���م���ه م���ح���م���د ال��ق�����ش��اه

 ق�����ش��ي ري���ا����س اخل��م��اي�����ش��ه

ط����ل����ف����اح ب�������������ش������ام  مل���������ا   

 م�����وؤي�����د خ���ل���ي���ف احل�������وراين

ف����������وره ع�������ل�������ي  م����������������ازن   

 م����ال����ك خ����ال����د ال���ط���اه���ات

ال�����زغ�����ول ن�����اي�����ف  م�����ال�����ك   

 جم��د ال��دي��ن زي���دان ج���رادات

ف�����رح�����ات م������اج������د   جم�������د 

 م���ح���م���د اح����م����د ال����ت����وب����ات

 م���ح���م���د اح����م����د ال���رف���اع���ي

 م��ح��م��د ���ش��ل��ي��م��ان ال�����ش��دي��ف��ات

 م���ح���م���د ����ش���ال���ح ال���ع���م���ري

 م���ح���م���د ع����اي����د امل�������ش���اق���ب���ه

ن�������ش���ري ع������ل������ي  م�����ح�����م�����د   

 م���ح���م���د ع���م���ر ال�������ش���م���ادي

ح�������ش���ن م������������ازن  م����ح����م����د   

ال�شقران محمد  وليد  محمد   

اب����و بكر  م��ح��م��ود م�����ش��ط��ف��ى 

 م�����ش��ع��ب ���ش��ع��ي��د اب�����و خ��ي��ط

 م��ع��ت�����ش��م ���ش��ام��ي احل�����وراين

 م��ي�����ش��اء م��ع��ت�����ش��م م��ه��ي��دات

 ن����ارمي����ان اح���م���د ال�����ش��ه��اب

 ن��������ازك ع����ل����ي ب����ن����ي ع���ام���ر

ال���زع���ب���ي  ه�����اج�����ر اح�����م�����د 

 ه����دي����ل ف����������وؤاد ال����رف����اع����ي

 ه���م���ام ا���ش��م��اع��ي��ل م��ل��ك��اوي

اب���وج���ل���ب���ان م���و����ش���ى  والء   

اهلل ع����ب����د  راف��������ع  ي����و�����ش����ف   

ي����ون���������س م���ح���م���د م��ن�����ش��ور  
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 احمد عوين الراعي

 اميان عاطف الب�شريي

 ا�شيل مفيد عنانبه

 راويه محمد بنيان

 �شيماء بالل مهيدات

 ا�شراء احمد الدلقموين

 بالل محمد ال�شرع

 اماين ادري�س الب�شول

 زينب قا�شم ال�شرمان

 عائ�شه �شالح ال�شحيمي

 احمد فوؤاد �شتيات

 اميان محمود عبيدات

 االء »محمد �شادق« بطايحه

 رناد علي الدردور

 طارق محمد ابو رجيع

 ا�شماء تركي بني �شالمه

 ثريا ح�شني الزعبي

 اجمد محمود ابو �شردانة

 �شهاد احمد الكفارنه

 عبد اهلل محمود الزعبي

 امني عبد الكرمي ال�شطناوي

 �شذى ح�شن ال�شمادي

 عبري عبد املهدي ال�شطناوي

 ا�شماء منيب ا�شماعيل

 ح�شان محمد بني ملحم

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

البكالوريو�ض يف التمري�ض
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 عمر علي الطوي�شات

 محمد ب�شام الر�شدان

 فهمي طلعت معروف

 محمد يحيى طراد

 معتز محمد ال�شرمان

 فاتن محمد املحا�شنة

 محمد فهمي ال�شيوخ

 مالك ابراهيم املغي�س

مرام محمد ال�شقر

 نايف محمد الن�شري

 عمران عبد اهلل ابو عاقولة

 محمد عمر ال�شليم

 ليلى طه الفرج

 محمود احمد ابو الهيجاء

 مي عبد احلفيظ الرجوب

 فاعور تركي العقيلي

 محمد نايف هنداوي

 ماهر م�شطفى بو�شكار

 معاذ محمد بني يون�س

 نبيل عبد اهلل احلمايده

 محمد ا�شماعيل ابو هويدي

 معتز ح�شني ال�شويتي

 ن�شرين عبد اهلل احلمايدة

 فهمي ح�شني الزبون

 محمد ن�شر قبالن

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

البكالوريو�ض يف التمري�ض
B.Sc. in Nursing
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 ن�شال محمد البكار

املقابلةح������م������زه م����ح����م����د م���ح���م���ود يحيى عبد اهلل املنا�شره ف���وؤاد  �شياء«  »محمد   

 هديل عويد رتعان

 ابراهيم علي مهيدات

 هاجره محمد ال �شالمه

 هديه برهان دروي�س

 احمد حفظي عوده

 نور جهاد القاعود

 هديل غازى احلمايده

 احمد تي�شري ال�شواحله

 هاين عايد اأبوديه

 و�شام ح�شن نزال

 احمد �شمري الدخل اهلل

 وفاء محمد العمارين

 احمد �شبحي طه

 هدى محمد �شياب

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�ض يف التمري�ض
B.Sc. in Nursing

ال�شمادي ال��ف��ت��اح  عبد  اب��راه��ي��م   

ال���ن���ع���ي���م���ي  اج�����ن�����ادي�����ن ع����ل����ي 

ب���ط���اي���ن���ه اح�����������ش�����ان ح���������ش����ني   

ادري���������������س روا�������ش������دة اح�����م�����د   

ال���ط���راب�������ش���ه م���ح���م���د  اروى   

ال����زع����ب����ي ف���������ش����ل  ا�������ش������ام������ة   

ال���ب���خ���ي���ت ت������رك������ي  ا���������ش��������راء   

ال������زه������ريي ع�����ل�����ي  ا�������ش������م������اء   

م���ح���م���د �������ش������ال������ح  ام���������������اين   

 اجم�������د ي����ون���������س ب����ن����ي ع��ي�����ش��ى

ك���ف اب�����������و  م�����ت�����ع�����ب  ام�������������رية   

 ان���������س ع�����دن�����ان اب������و ����ش���ردان���ه

ع����ي����ا�����ش����ره خ������ال������د  امي������������ان   

ال�����ع�����ن�����زي ع�������و��������س  خ�������ال�������د   

ق�����ن�����دح ي������و�������ش������ف  ره���������������ام   

ال�����غ�����راي�����ب�����ه ف�������اي�������ز  زل�������ف�������ا   

ال���ع���ي�������ش���ى �����ش����ع����ي����د  زه������������رة   

 زي���ن���ب »م���ح���م���د ام������ني« ع��ن��ان��ب��ه

ح�����ج�����ازي ع�����������ش�����ام  ��������ش�������ارة   

ال�����ع�����ن�����زي ت����ل����ي���������س  ��������ش�������امل   

ال�����رج�����وب ����ش���ع���ي���د  �����ش����م����ريه   

������ش�����م�����ريه ع����ي���������ش����ى ال���������ش����ن����اق

ال���ب���اي�������س ��������ش�������وزان ج�����م�����ال   

 ���ش��ه��ي��ب ����ش���ل���ط���ان امل�����ش��ط��ف��ي

ال�������ش���ي���خ زي����������اد  اهلل  �����ش����ي����ف   

ال�������ش���ري���ده م���ن���ج���د  اهلل  ع���ب���د   

ال�������ش���رب���ي���ن���ي  ع�����ري�����ن ع��������ديل 

امل�����وم�����ن�����ي غ�������ال�������ب  غ�������دي�������ر   

 م�����اه�����ر ه��������اين ب����ن����ي ي���ون�������س

اال�����ش����م����ر ج����م����ي����ل  م����ح����م����د   

ال����ع����م����ري �����ش����ل����ي����م  م����ح����م����د   

امل����ن����ا�����ش����ره ع�����ل�����ي  م����ح����م����د   

اجل��ي��زاوي محمد  �شعيد«  »محمد   

ال����ن����ا�����ش����ر ن����ع����ي����م  م����ح����م����د   

ال�����ع�����ل�����ي ه�������������اين  م������ح������م������د   

ال�������رب اب���������و   م�����������راد اح������م������د 

اح�����م�����د وه���ي���ب���ي م�������ش���ط���ف���ى   

 م�������ش���ط���ف���ى ق���ا����ش���م ج��������رادات

 م����ف����ي����د م����ح����م����د اب��������و ال����ف����ول

ال�������ب�������الون�������ه ع�������ل�������ي  م�������ن�������ى   

ال������ع������م������ري ف�������������الح  م�������ن�������ى   

امل����وم����ن����ي ن������اي������ف  م����ي���������ش����اء   

 م���ي���ن���ا����س اح����م����د ال��ب�����ش��ك��م��ي

 ن��ع��م��ه ا����ش���م���اع���ي���ل ال�����ش��وم��ايل

ب�������رق�������اوي م��������������ازن  ن�����ه�����ل�����ة   

 ن����������واف م����ح����م����د اب��������و ح���م���اد

ا�����ش����ع����ي����ف����ان زي�������������اد  ه������ب������ه   

ال�����ع�����ن�����زي ح�����م�����ي�����د  وائ��������������ل   

ال���������ش����ب����ول ن�����ب�����ي�����ل  و������ش�����ي�����م   

 ي���ا����ش���م���ني ������ش�����امل اب�������و غ���زل���ة
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 احمد عوده الناطور

 اريج محمود عثامنه

 احمد محمد من�شور

 ا�شيل محمد مهداوي

 اماين حمزه عبدالنبي

 احمد محمد الزعبي

 ا�شامه منر قا�شم

 احمد مو�شى عي�شى

 اقبال محمد الفرجات

 اماين عبد الكرمي القوا�شمي

 احمد فوزي ال�شمور

 ا�شامه انور جرادات

 احمد محمود املومني

 ا�شيل م�شطفى ابوالهيجاء

 اماين �شمري غامن

 احمد محمد العتوم

 ا�شامه نوار غرايبة

 احمد مو�شى املحمود

 االء فوزي ال�شمور

 اماين محمد غامن

 اريج ع�شام جرادات

 االء محمد اليحيى

 امرية محمد املن�شي

 احمد محمد الدراي�شه

 ا�شراء ايوب العبد اهلل

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 امريه عادل الروا�شده

 اميان محمد طبي�شات

ان�س محمد ابو خرمه

 با�شل خالد رم�شان

 تامر يحيى جازي

 انال احمد ال�شناق

 ايه ح�شن بني ملحم

 اياد من�شور قزق

 بيان �شالح الرجوب

 تقوى يو�شف حمايده

 انا�س محمدابو عبطه

 امين �شالح العمري

 ايات عيد اجلرايده

 بكر احمد الزعبي

 ت�شنيم ب�شام بني عبد الرحمن

 ان�س احمد بني احمد

 ايه محمد بني عامر

 اميان احمد ح�شن

 بيان محمد �شمري

 ثامر عبد الكرمي ب�شول

 اميان عمر الر�شدان

 بيان موعد ابراهيم

 ثراء احمد العك�س

 ان�س محمد اخلطيب

 ايهاب خليل ال�شريف

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 ثناء محمد العزام

 داريا امين الغرايبه

 ح�شام نا�شر خرا�شقه

دعاء محمود ابواحمده

 رافع من�شور ابو عكاز

 حازم عطا اهلل ال�شلول

 دانيال �شيف اهلل الرب�شي

 حمزه قا�شم ابو عبا�س

 دميه نبيل خزاعله

 ربيع احمد الع�شل

 جذور احمد ربابعه

 دانه علي ابو عوده

 ح�شني زهري غنامي 

 دميا باج�س م�شرتيحي

 راية �شالح فار�س

 حازم محمد ك�شا�شبه

 دعاء عبد الفتاح ابوعو�س

 حمزه وهيب الرافاتي

 دينا جميل ابو حليمه

 رجاء محمد ال�شماحني

 خوله محمد �شوا�شره

 ذكريات محمود ابو حجر

 رمزي يو�شف ايوب

 ح�شام مروان بطاينه

 دعاء محمد مومني

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 رنا زياد الفار

 �شجى محمد الزعبي

 زهار عبد العزيز الزعبي

 �شيف اهلل مف�شي بني حمود

 �شابرين علي ب�شاتوه

 روزانا جواد خلف

 �شلمى يو�شف ابوقمر

 زيدون ح�شن مقدادي

 �شرف محمد خماي�شة

 �شهيب محمد ال�شويتي

 رنا �شبحي حروب

 �شراب محمد ابو احمد

 زيد �شليمان العبادي

 �شذى نزار رو�شان

 �شفاء في�شل حللوح

 رميا �شهيل محاميد 

 �شناء �شحاده التاج

 �شاره محمود مطارنه

 �شروق عطا اهلل البكور

 �شياء ابراهيم اليا�شني

 �شاميه زكي عدوان

 �شابرين احمد عبد الوايل

 طارق علي ال�شبول

 رميا محمد القرعان

 �شهى تي�شري بني بكار

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 عبد الرحمن ح�شني اليعاقبه

 عتاب عقله ال�شوا�شره

 عبد اهلل محمد ابو زبيدة

 عرين محمد عبيدات

 عماد احمد املق�شق�س

 عبد الكرمي ابراهيم الغزاوي

 عدي ماجد الفطافطة

 عبداالله محمود الفردو�س

 عالء احمد الن�شر

 عمر �شالح جرادات

عبد الرحمن ح�شني ال�شمراين

 عدي ح�شني احلايك

 عبد املجيد علي الزعبي

 ع�شتار عبد الرحيم عبد 

 عماد الدين يو�شف غزاوي

 عبد اهلل جا�شر حميدات

 عروبه فرحان نوا�شره

 عبدالرحمن فواز الوردات

 عالء احمد اجلراح

 عمر محمد عبابنة

 عبيده ح�شني ابو عوقر

 علي محمد زكي عبد العزيز

 غدير �شالح بني �شالح

 عبد اهلل محمد ال�شرحان

 عرين زكي ابو عبا�س

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 ق�شي محمد اجلراح

 محمد ب�شام احليلواين

 مادلني ه�شام اخلطيب

 محمد ر�شدي دقه 

 غيداء محمود الديك

 ليث تي�شري جاليلة

 محمد ح�شن محمد محمد جمال محمد

جمد طه ال�شيد

 محمد �شفيق حتامله

 في�شل م�شطفى الزريقات

 قي�س موفق ابو ال�شكر

 محمد جميل �شالمه محمد تركي اليا�شني

 جماهد محمد الكردي

 محمد �شالمه املرايف

 فاطمه عبد الرحمن ال�شريده

 ليلى ح�شني ال�شو�س

 محمد احمد العطاري

 محمد علي الدويري

 ق�شي احمد ال�شرعه

 محمد ا�شامه الزعبي

 محمد علي الفرخ

 ق�شي كامل عبدوين

 لينا منر محمد

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 مراد محمود اخلنيف�س

 منال ابراهيم ال�شمادي

 معاذ محمد التميمي

مهند محمود عنانزه

 مرمي محمود الظواهره

 منري قا�شم طروب

 معت�شم احمد ابو العي�س

مي�شم �شليمان ابوغنيم

 مروه احمد ال�شطري

 من�شور احمد ال�شعود

 معاذ نبيل احلليواين

مهند نواف ح�شني

 م�شطفى احمد النما�س

 مهند احمد الب�شري

 معت�شم محمد بابا

نان�شي �شعيد احلمد

 معن مفيد ال�شوبكي

جناة يون�س �شالول

 م�شعب حمزه جنايده

 مهند فايز �شواملة

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 محمود عثمان ابو خ�شرة محمد مالك حرب محمود محمد مطاحن محمد وليد الظهريات محمد قا�شم ح�شا�س
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هبه ح�شني عبابنة

و�شيم �شم�شي ابو فنار

هناء عبد املهدي الغزاوي

جناح حاب�س ربابعه

هديل ح�شن ب�شاره

يا�شمني رافع الكركيوالء احمد الق�شاه

وئام محمد فواجله

نزيه بكر جبارين

هدايه احمد العقيلي

يا�شر احل�شني حكميو�شيم عبد الرحمن ع�شفور

هيا ح�شني ال�شمادي

جنوى محمد ابوهديب

هديل ريا�س احلتامله

وائل ا�شعد خريو�س

ن�شرين زايد بني يا�شني

و�شام منري هيالت

نوح محمد رفاعي

هديل مو�شى الفيا�س

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�ض يف التمري�ض
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اغ������ب������اري������ه  ط�������������ارق  اح�������م�������د   

اح��������م��������د م�����ح�����م�����د ال�����ق�����������ش�����اه

ا���������ش��������راء اب������راه������ي������م م�����ري�����ان

ا����������ش���������راء زي�������������اد ال����ن����ع���������ش����ان

ام�����������ل م�����ح�����م�����د ال�����������ش�����م�����ادي

امي������������ان م���������ش����ط����ف����ى اجل����������راح

اي������������������ه ع���������ل���������ي خ��������زاع��������ل��������ة

ح����م����زه ع���ب���د امل���ج���ي���د ال���ف���ق���ي���ات

ح�������ن�������ان ب�����������الل ال�����دق�����ام�����������ش�����ه

دع��������اء »م�����ح�����م�����دع�����وده« رب���اب���ع���ة

ره���������������ام امي������������ن ال�������ف�������وار��������س

������ش�����ه�����ري ������ش�����م�����ري اده�����ي�����م�����������س

�������������ش������������وزان ع�������ل�������ي رب������اب������ع������ه

ط���������������������ارق ه�����������������اين ب������ن������ي������ان

ع�����ائ�����������ش�����ة اح�������م�������د ال�������زي�������ود

ع���ب���د ال���رح���ي���م م����ي����الد ال���ن���اط���ور

دي�����ة اب����������و  ع������اي������د  اهلل  ع�����ب�����د 

ع��������ل��������ي ع����������و�����������س ع�������������ش������ويل

ع�����������م�����������اد ف�������ه�������م�������ي خ�����ل�����ي�����ل

جم������دول������ني م����ح����م����د ال����ط����وال����ب����ه

م���ح���م���د اب�����راه�����ي�����م ال�����روا������ش�����ده

م�����ح�����م�����د اح��������م��������د ال�����ط�����ال�����ب

ال����ب����ط����اي����ن����ه رزق  م�����ح�����م�����د 

م�����ح�����م�����د ��������ش�������امل ال������ق������رع������ان

م����ح����م����د وج������ي������ه اب����������و دوا�����������س

م�����ن�����ار ع����ب����دامل����ط����ل����ب امل������راي������ات

وع���������������د ي��������ا���������ش��������ني ������ش�����ي�����اب

م�����ش��ط��ف��ى ال������ق������ادر  ع����ب����د  والء 
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د. رمي عبد �هلل حتامله
اأ�شتاذ م�شاعد

د. هدى فالح غر�يبة / رئي�س �لق�شم بالنيابة
اأ�شتاذ م�شاعد

�شروق �حمد حو�مده
حما�شر متفرغ 

طروب علي �للطايفه
حما�شر متفرغ

فاطمه »حممد علي«ملكاوي
حما�شر متفرغ

قـ�صــم القبـالــة
Dept. in Midwifery
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البكالوريو�ض يف القبالة
B.Sc. in Midwifery

احالم ايوب محمود

دعاء جالل ابو �شقري

امنه غازي الكركي

ا�شالم ح�شني الروا�شده

رزان خالد باكري

امريه عي�شى عباده

�شمر ا�شماعيل ابو من�شور

متام عبداهلل عبابنه

روال حمزه قدي�شات

رحمه نعيم املومني

امنيات خالد مقدادي

رمي محمد ذيابات

ايات �شليمان ابو�شمره

االء محمد �شعيد

خريجوا الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجوا الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

����������ش���������ه���������ري ع�����������ل�����������ي ب�����������ن�����������ي م�������������ش������ط������ف������ى

جم����������������������������د ج�����������������������ه�����������������������اد م�������������وم�������������ن�������������ي

ن������������رج�������������������������س ن���������������������ش����������ر ال�������������رو��������������ش�������������ان

ه�����������������ال�����������������ه م�����������ح�����������م�����������د ال����������ب����������ط����������و�����������س

رغ������������������������ده ���������ش��������رح��������ب��������ي��������ل ال������������رو�������������ش������������ان

�����������������ش����������������ف����������������اء م��������������ح��������������م��������������د ع��������ب��������ي��������د

م���������������������������رمي م������������ح������������م������������د ������������ش�����������ط�����������ن�����������اوي

ي��������ا���������ش��������م��������ني ن������������اي������������ف اب�������������������و ال������ع�������������ش������ل 
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�شابرين عبد اهلل عبد القادر

مريانا فهمي حجات

غدير طاهر حوراين

نور ابراهيم الب�شتاوي

فردو�س محمد ابوالفول عائ�شه �شيف الها�شمي

مي�س عبد احلميد ابو عطيه

فداء زكريا ابوجليل

وعد ابراهيم اجلدوع

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�ض يف القبالة
B.Sc. in Midwifery

اي�����������������ه ع���������ل���������ي غ�������������زالن

دي��������ن��������ا ن��������اف��������ز ط���م���ل���ي���ه
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د. ر�مي حت�سني كريديل / �أ�ستاذ
عميد الكلية 

د. ليث حممد �لرو�سان / �أ�ستاذ م�سارك
نائب العميد

د. طه �أحمد �لعي�سى / �أ�ستاذ م�سارك
م�ساعد العميد

د. �أن�س عبد�لروؤوف �لنابل�سي / �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد العميد

جمال قاز�ن
مدير مكتب العميد
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ق�سم الإنتاج النباتي
Dept. of Plant Production

د. غازي نز�ل �لكركي
اأ�ستاذ 

د. نو�ف حممد فريحات / اأ�ستاذ م�سارك
رئي�س �لق�سم بالنيابة حتى 2011/6/5 

د. نبيله �سبحي كرم
اأ�ستاذ 

د. حممد حممود �لعجلوين
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سبا جري�س �لق�سو�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. منري عزيز �لرتك
اأ�ستاذ 

د. عبد �ملجيد �حمد �لغز�وي
اأ�ستاذ 

د. روؤول �ليا�س ن�سر
اأ�ستاذ م�سارك

د. فر��س حممد �بو �ل�سمن
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نز�ر ح�سني �سماره
اأ�ستاذ 

د. هاين ذو �لكفل غو�سه
اأ�ستاذ 

د. هايل كامل �سناق
اأ�ستاذ 

د. طه �حمد �لعي�سى
اأ�ستاذ م�سارك

د. زكريا �إبر�هيم �لعجلوين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ليث حممد �لرو�سان
اأ�ستاذ م�سارك

د. �بر�هيم حممود �ملخادمه
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبا�س فا�سل �جلمايل
اأ�ستاذ
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 رمياء رافع ابو الرب

 احمد ب�سام املليفي

 روان محمد املومني

 االء ماجد ال�سواحله

عائ�سة جمال الزعبي

 نارميان احمد ميا�س

 احمد كمال الزعبي

 �سحر عبد الكرمي النادي

 ح�سن جازي التبيني

 نور ح�سني اخلطايبه عبري يو�سف العمري

 خالد امين ابو را�سد

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

البكالوريو�س يف النتاج النباتي
B.SC. in Plant Production

�����س����ام����ه احل������ل������ي������م  ع������ب������د  اب�������ت�������ه�������ال   

ال��������ط��������اه��������ات ر��������������س�������������وان  اي������������ث������������ار   

��������س�������اه�������ني ج���������م���������ع���������ه  ������������س�����������ن�����������اء   

االق��������������������رع ه����������ا�����������س����������م  م���������ح���������م���������د   

دراب�������������������س���������ه اك�����������������������رم  ن��������������ادي��������������ن   

ال���������س����ي����اب غ������������ازي  �������س������ي������وار   
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 رمي عبد املهدي الروا�سدة

 ماك عبد الرحمن احلاج

 ر�سا عبد احلميد بخيت

 ن�سرين محمد ابو دلو

 عبد االله احمد وديان

 �سفاء منذر دراب�سه

 �سحى عبد القادر يحيى

 رند خلدون حتامله

 جمدولني ماجد �سنيك

 محمد ا�سماعيل ال�سديفات فرح جهاد ال�سباعي

 مكارم عبد احلليم 

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

البكالوريو�س يف النتاج النباتي
B.SC. in Plant Production

م����ن����ال ع���م���ر م��ن�����س��ور

ن�����س��اأت اجم��د اب��و ح�سن

ه���ب���ه اح���م���د ج������رادات

 اميان عبد اهلل النع�سان

 دن����ي����ا ن���ب���ي���ه ع��ي�����س��ى
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ق�سم الإنتاج احليواين
Dept. of Animal Production

د. مرو�ن ممدوح �ملوال
اأ�ستاذ 

د. بالل �سليمان عبيد�ت / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك

د. ر�مي حت�سني �لكريديل
اأ�ستاذ 

د. خليل �بر�هيم جو��سره
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سرحان جورج حد�د
اأ�ستاذ 

د. عبد �هلل يو�سف �ليو�سف
اأ�ستاذ م�سارك

د. ح�سام جمال �لتميمي
اأ�ستاذ م�سارك

د. م�سطفى قا�سم بني دومي
اأ�ستاذ 

د. كامل زهدي حممود
اأ�ستاذ م�سارك

د. نافذ عبد �للطيف �لبيتاوي
اأ�ستاذ م�سارك
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 دانا عبد احلميد العبا�سي

 امني عبد اهلل عبد القادر

 محمود عرفات نعامنه

 جال علي مومني

 �سقر خليفه بني دومي زينب مفلح محا�سنه

 �سروق في�سل ال�سلبي �سادي �سبحي ال�سيفي بهاء محمد عبيدات

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

البكالوريو�س يف النتاج احليواين
B.SC. in Animal Production

ط��������ن��������ط��������ور ح���������������������س����������ن  ب������������������������ال   

ب�������ط�������اي�������ن�������ه م����������ح����������م����������د  ب����������������������ال   

ال�����������������س��������وي��������ات اح�����������م�����������د  ��������س�������ي�������م�������ا   

احل���������م���������ي���������دات م�����������وف�����������ق  م�������ح�������م�������د   

امل������ج������ي������د اجل������ب������ايل ع������ب������د  ي�����ا������س�����م�����ني   
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 ا�سراء احمد بني دومي

 �سامر كامل م�سطفى

 محمد جهاد �سمره

 اكابر يو�سف املني�س

 امنه محمد املحا�سنه

 عمر �سالح اجلرارحه

 هديل محمد كنعان

 زكريا علي الفريحات

 اجمد حيدر مقدادي

 عبد الرحمن ابراهيم 

 هدى امني فاعو�س

امي�������ان زك����ري����ا ال����ع����زام

 ان�س محمود اجلنيدي

 غيث فهمي درادكه

 ايهاب ريا�س بني دومي

 فدوى احمد الر�سدان

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

خ�����زاع�����ل�����ه احل���������اف���������ظ  ع������ب������د  اي���������������ات   

خ�����������س�����ري �����������س����������ف����������وان  ت�������������س������ن������ي������م   

ال��������ع��������ج��������ل��������وين م��������ح��������م��������د  ع����������م����������ر   

اأم����������������ل ا�������س������م������اع������ي������ل ال���������������س�������ح�������ادات

ام��������������ل ا�������س������م������اع������ي������ل ال���������������س�������ح�������ادات

البكالوريو�س يف النتاج احليواين
B.SC. in Animal Production
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ق�سم التغذية وتكنولوجيا الغذاء
Dept. of Nutrition & Food Technology

د. ناجي م�سطفى �بو�رميله
اأ�ستاذ 

د. طارق حممد ع�سيلي / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سناء حممد خري جنكات
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سفيان �سليمان مغاي�سه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد ح�سني �لعود�ت
اأ�ستاذ م�ساعد

ع�سام طاهر م�سمار
مدر�س

د. خليل �بر�هيم عريفج
اأ�ستاذ 

د. طه حممد ربابعه
اأ�ستاذ م�سارك

د. بيان �حمد عبيد�ت
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ريا�س ر��سد عبيد
اأ�ستاذ 

د. هبة �حمد بو�دي
اأ�ستاذ م�سارك

د. �ن�س عبد �لروؤوف �لنابل�سي
اأ�ستاذ م�ساعد
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 ع�سام احمد البطران

 امريه »حاكم ابوخري« املني�س

 نور محمد بو طراده منار زياد خنفر م��ح��م��د ه�����س��ام ع�����س��اف

 عمار محمد ال�سخنيني عائ�سه قا�سم عبابنه اينا�س �سمري دوف�س �سرين ابراهيم املعاين

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

البكالوريو�س يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء
B.SC. in Nutrition & Food Technology

ال�������س���ب���ي���ح خ������ال������د  اح������م������د   

ال���ت���م���ي���م���ي ع�����ل�����ي  اخ�������ا��������س   

 ا������س�����راء م�����س��ط��ف��ى ���س��ل��ي��م��ان

��������س�������اره ن����������������ادر  ام����������������اين   

ال�����زع�����ب�����ي ف���������������وزي  ام������������ل   

ف�����اح�����ه اح��������م��������د  اي����������������ات   

����س���ل���م���ان م���������س����ب����اح   امي����������ان 

ال���������س����اي����ب اح�������م�������د  ح�����ن�����ني   

ع����ا�����س����ي  �������س������ام������ي  خ�������ل�������ود   

ح���������س����اي����ن ع�������م�������ر  دمي�������������ة   

ال����ب����واع����ن����ه ف��������������اروق  رب���������ى   

ع����ف����ان����ه م�����ح�����م�����د  رزان   

ع��������وده �����س����ل����ي����م����ان  روان   

ع������وده ب����ن����ي  اهلل  ع����ب����د  رمي   

 زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ق��ا���س��م ال�����س��ن��اق

ح������م������دان اح�������م�������د  ���������س��������اره   

ال�����را������س�����د را��������س�������د  �����س����ه����ري   

�����س����م����ور ع�������دن�������ان  ��������س�������روق   

ع����ن����ان����زه اهلل  ع����ب����د  غ����������رام   

 ف���اط���م���ه ع���ب���د ال�����ق�����ادر ج��اب��ر

رواب�������������ده اح�������م�������د  م�����ح�����م�����د   

 م���ح���م���د ����س���ل���ي���م���ان ال����رو�����س����ان

ال�����ع�����م�����ري م�����ح�����م�����د  ن�������ق�������اء   

ال���ع�����������م�����������������������ري م���ح�����������م�������������������������������د  روان 

ع��������������م��������������ار ع�����������م�����������ر ال����������ع����������م����������اي����������ره

ع��������و���������س م����������و�����������س����������ى  م����������ح����������م����������ود   

م����������ح����������م����������د ن��������������اج��������������ح ج��������������وارن��������������ه

ع�������ب�������ي�������دات ي���������و����������س���������ف  م�������������������������روان   
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البكالوريو�س يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء
B.SC. in Nutrition & Food Technology

 احام زهري ع�ساف

 اجمد روحي النزال

 رجاء ح�سونه طاهات

 حا جميل عيلبوين

 �ساره فوؤاد �سحاده

 اريج محمود طويط

 ب�سري فايز ابورافع

 ر�سا »محمد علي« علي

 دعاء امين ابوعي�سه

 �سناء خالد فاخوري

 ربى عبد الفتاح ابو �سيخه

 عائ�سه �سمري البدور

 اريج عمر يون�س

 امنة غ�سان العو�سي

 رزان احمد ابوهندي

 خديجه خليل محمد

 �سمريه طال عا�سور

 دوال عبد الرحيم الهندي

 �سهام �سمري عمري

 االء جميل دكنا�س

 بيان محمد الزعبي

 روان قي�س القي�سي

 االء غازي بدر

 تقى عزات اخلطايبه

 روان محمود ابواحلم�س

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 عبد الغفار يو�سف 

 غ�سون محمد الكوفحي

جناء �ساح ال�سقر

 عروب طارق اجلراح

 ليلى ديانا ع�سفور  

 هناء جمال ماهلي هاله ناظم ابوالهيجاء

 عدله امني فاعو�س

 لطيفة فوؤاد البنكي

 هبه محمود عبيد نهايه عبد اهلل الع�سويل

 عرين اح�سان �سليم

 معت�سم منذر منراوي

 غدير مروان جميعان

 ماك رائد اجلندي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء
B.SC. in Nutrition & Food Technology

م�����������س�����ري�����ح�����ي ف������ي�������������س������ل  اح����������م����������د   

ال������غ������ن������م اب����������������و  خ����������ال����������د  ا���������س��������ي��������ل   

ك�������ع�������و��������س ي�����������و������������س�����������ف  روان   

اخل���������ال���������دي م�������ح�������م�������ود  ف�����ل�����������س�����ط�����ني   

�������س������ل������ي������م������ان خ�������������ال�������������د  ول�������������ي�������������د   

اب�������و��������س�������ق�������ري م���������ح���������م���������ود  ي���������ق���������ني   
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احمد عو�س الوردات

امل علي خزاعله

 فريوز مطاوع خ�سان

 نور �سليم الرجال

 روان علي الفريحات

احمد محمد جمال الكتاب

دانا محمود فليح

 كوثر عدنان قاروط

 هديل ريا�س عا�سور

 �سفاء عمر املنا�سره روان وليد الغوله

احمد غازي ابو را�س

ت�سنيم محمد عبيدات

 قي�س محمد املومني

 هبه عمر ربابعه

 �ساره تركي الطافحه روان نايل الزعبي

ا�سماء محمد جوارنه

دميا محمد �سباهي

 ماك عبد اهلل عبابنه

االء ر�سوان ال�سبلي

 رها علي جرادات

 ندى محمد احلايف

البكالوريو�س يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء
B.SC. in Nutrition & Food Technology

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(
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ق�سم املوارد الطبيعية والبيئة

البكالوريو�س يف الرتبة واملياه والبيئة

Dept. of Natural Resources & Environment

B.SC. in Natural Resources & Environment

د. حممد خري جابر �ل�سطناوي
اأ�ستاذ 

د. ماأمون عبد �هلل غر�يبه / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك

د. ظاهر علي �لرو�جفه
اأ�ستاذ

د. ناجي خلف �ملفلح
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عادل �إبر�هيم �لكناين
حما�سر متفرغ / اأ�ستاذ

د. نبيل �بر�هيم �لطيف
حما�سر متفرغ  / ا�ستاذ م�ساعد

د. �مني �بر�هيم غر�يبه
حما�سر متفرغ  / ا�ستاذ م�ساعد

د. منري جميل �لرو�سان
اأ�ستاذ 

د. حممد نور �سليمان �حلمد
اأ�ستاذ م�سارك

د. ر�غب عبد �لرز�ق �لطحان
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سائب عبد �حلليم خري�سات
اأ�ستاذ 

د. حممد علي �لربابعه
اأ�ستاذ م�سارك

د. ماهر جمال تادر�س
اأ�ستاذ م�ساعد

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

ال������������������������داود م��������ح��������م��������د  ا������������������س�����������������راء   

ط��������ل��������ف��������اح اح���������������م���������������د  امي������������������������������ان   

ال�����������������س��������ل��������م��������ان ب���������������������در  امي���������������������������ان   

��������س�������ط�������ن�������اوي ت�������ي���������������س�������ري  ح�������������������س���������ام   

خ�������ط�������اي�������ب�������ه م���������ح���������م���������د  ���������������س��������������ذى   

�������س������امي������ه م�������ف���������������س�������ي  ���������س��������ي��������م��������اء   

ال���������زب���������ي���������دي م������������اج������������د  غ��������������ف��������������ران   

ح����������م����������دوين ع�������ي���������������س�������ى  ف����������اط����������م����������ة   

احل�������������دي�������������دي م�����������ح�����������م�����������ود  ف�����������ه�����������د   

�������س������ع������ب������ان ع���������������������س����������ام  ه�������م���������������س�������ه   
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البكالوريو�س يف الرتبة واملياه والبيئة
B.SC. in Natural Resources & Environment

 ا�سراء فواز ال�سوبكي

 مرام فريد عبابنه محمد ابراهيم ب�ساب�سه محمد زهري قزيح لبنى عبد الكرمي اللمع علي خلف محا�سنه

 �سو�سن راغب ابراهيم رنا فتحي فيا�س اميان علي الهندي حنني عفيف اخلطيب

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

اح��م��د هزاميه حال�سه خ��ال��د  علي  �سريين  داود عائ�سه مو�سى الوحيدي  محمد  اهلل  عبد  طراب�سه  محمد  م��ي   

 ا�سيل احمد ابو هندي

 هديل محمد ال�سديفات

 فريال عبد الكرمي عتوم محمد كرم القرم

 وداد ابراهيم الطويط

 مي حامت ابواعداد معتز ظاهر ال�سالح

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

�������س������ب������اح ج�������ع�������ف�������ر  رن���������������������زا   

ال�������ع�������ت�������وم م����������دح����������ت  ع���������������دي   
 امريه علي عتوم احمد »محمد خري« ار�سيدات

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي
2010 - 2011 )تدريب(
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 ليما محمد مريان �سجا في�سل غرايبه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

البكالوريوس في المراعي والغابات / خريج الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

البكالوريو�س يف الرتبة والري
B.SC. in Soil & Irrigation

 اخا�س محمد القواقزه

 يا�سمني احمد �سليم

 ياقوت ابراهيم ال�سباحني وائل �سليم اخلطيب معن زيد الغزاوي

 مخلد محمود عمايره طارق عليان الدويكات �سذى بال ال�سلمان �سفاء عبد اهلل ال�سرع

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

ح����������م����������دان ه���������������������س����������ام  اي������������ن������������ا�������������س   

ال��������ب�����������������س��������ارات اح����������م����������د  ��������س�������ه�������ن�������از   

ح���������������س�������ني ع�������������������������زت  ������������س�����������ي�����������م�����������اء   

اب��������وح�����������������س��������ان ن�������������������س���������ال  م��������ح��������م��������د   

ع�����������ب�����������ي�����������دات ع�������������ل�������������ي  ه����������������دي����������������ل   

ال��������ن�����������������س��������ر ادي�����������������������������ب  ح���������������������س����������ن   
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د. �أحمد حممود �ملجايل / �أ�ستاذ
عميد الكلية 

د. �إيهاب عبد�لرحمن �أبو با�سا / �أ�ستاذ م�سارك
نائب العميد

د. عبد�حلكيم ه�سام �جلر�ح / �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد العميد

د. م�سطفى »حممد خري« عبابنه / �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد العميد

حافظ رم�سان
مدير مكتب العميد
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ق�سم العلوم الطبية البيطرية الأ�سا�سية
Dept. Basic Veterinary Medical Sciences

د. �سائب نظمي �ل�سخن
اأ�ستاذ 

د. حممد �سبحي خليفه / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك

د. �يهاب عبد �لرحمن �بو با�سا
اأ�ستاذ م�سارك

د. فالح ح�سن �سديفات
اأ�ستاذ 

د. حممد برهان فخري �لزغول
اأ�ستاذ م�سارك

د. ر�مي حممود مقبل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. يا�سر حماده �لرتزي
اأ�ستاذ م�سارك

د. م�سطفى »حممد خري« عبابنه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عوده فالح �لرو��سده
اأ�ستاذ 

د. خالد مفلح �لق�ساه / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك

د. زهري عبد�هلل بني ��سماعيل
اأ�ستاذ م�سارك

د. مي�سر عمر �لعك�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �حمد حممود �ملجايل
اأ�ستاذ

د. عبد �ل�سالم قا�سم طالفحه
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد �حلكيم ها�سم �جلر�ح
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد حممود عبابنه
اأ�ستاذ م�سارك

د. مو�سى ح�سني در�دكه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سميح حممد �بو طربو�س
اأ�ستاذ م�ساعد

Dept. Clinical Veterinary Medical Sciencesق�سم العلوم الطبية البيطرية الكلينية
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ق�سم علم الأمرا�ض و�سحة احليوان
Dept. of Pathology & Animal Health

د. نبيل قا�سم هيالت
اأ�ستاذ 

د. مفلح �سالح عو�وده / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد قا�سم �لناطور
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد حميي �لدين عبيد�ت
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سوكت ق�سيم هيالت
اأ�ستاذ 

د. ر�ئده كرمي �لرقيبات
اأ�ستاذ م�سارك

د. �أكرم ري�سان �لعبودي
حما�سر متفرغ

د. لبيب عبد �ملغني �ل�سريف
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سعد حممود غر�يبه
اأ�ستاذ م�سارك

د. و�ئل حممود �حمد حننه
حما�سر متفرغ
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البكالوريو�ض يف الطب البيطري
B.Sc. in Veterinary Medicine

 ا�سامه محمد ك�ساب

 مهند »محمد خري« مقدادي

ط����������������������������ارق ح����������ل����������م����������ي اب������������و�������������س������������ام

ال�������رح�������م�������ن م������ح������م������د  ج������������اد اهلل ع������ب������د 

ي   ل���������������������ي���������������������ل���������������������ى ��������������س�������������ن�������������ط�������������

م�����ح�����م�����د ع������ب������د ال�������غ�������ف�������ار ال���������س����ف����اري����ن����ي

ي���������ح���������ي���������ى خ��������ل��������ي��������ف��������ه ال��������وه��������ي��������ب��������ي

 ب�سر محمود ابو العناز ب�سار توفيق عواوده اماين عبدالرحمن امل�سرتيحيه امني عبد اهلل الدحيات

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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البكالوريو�ض يف الطب البيطري
B.Sc. in Veterinary Medicine

 جهينه �سليم عبابنه

 ذكريات محمد الرفوع

 محمد �سعيد محاجنة

 نور با�سم احل�سن

 دانه مروان عبابنه

 �سهيب ع�سام العواد

 م�سطفى محمد ا�سماعيل

 حذيفه »محمد �سفيق« طالفحه

 ريتا محمد اجلبايل

 مرام وليد ال�سمادي

 هند علي ابوالهيجاء

 دعاء ع�سام احلرا�سي�س

 طارق غ�سان  ابواحللق

 ندى روحي عجمي

 ديانا خليل �سمور

 محمد ح�سن العي�سى

 ن�سر �سيف الغاربي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

ال������ل������ي������ث جم��������ي��������د  �������س������م������ي������ه   

ال������ق������رع������ان ن�����ظ�����م�����ي  م���������������راد   



كلية العلوم والآداب
Faculty of Science & Arts

163

Faculty of Science & Arts
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د. �أحمد حممود �لعجلوين / �أ�ستاذ
عميد الكلية 

د. »حممد علي« ح�سن �لعمري / �أ�ستاذ
نائب العميد

د. كامل م�سطفى �خلالد / �أ�ستاذ
نائب العميد

د. خالد حممد �جلر�ح / �أ�ستاذ م�سارك
م�ساعد العميد

ن�سال �أبو �لهيجاء
مدير مكتب العميد
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د. خليل جميل �لع�سلي
اأ�ستاذ 

د. ر�تب ح�سن حينا / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سامل �حمد �لربكات
اأ�ستاذ م�سارك

د. حت�سني علي فني
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد �لقادر �سليم �ملعايطه
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد يا�سني �خلطيب
اأ�ستاذ 

د. بركات حممد �ل�ساب�سوغ
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممود خليل �حلموري
اأ�ستاذ م�سارك

د. نعيم ح�سني �ل�سعيد
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد فهمي زعرت
اأ�ستاذ م�سارك

د. نذير �حمد �لرو��سده
اأ�ستاذ م�سارك

د. مو�سى اليف �ل�سمادي
اأ�ستاذ م�سارك

د. ع�سام حممود عرفه
اأ�ستاذ م�سارك

د. خالد قا�سم �سو�قفه
اأ�ستاذ م�سارك

د. �حمد حممود �لعجلوين
اأ�ستاذ 

د. يحيى ربحي طهبوب
اأ�ستاذ م�سارك

د. جميل �بر�هيم �حمد
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد مو�سى فار�س
اأ�ستاذ م�سارك

ق�سم العلوم الكيميائية التطبيقية
Dept. of Applied Chemical Sciences

د. مازن يا�سني �سطناوي
اأ�ستاذ م�سارك



كلية العلوم والآداب
Faculty of Science & Arts

166

د. منى �أحمد �أبو دلو
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبد �لعزيز حممود �لعجلوين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �حمد عبد �لرحمن غر�يبه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. زياد �حمد طه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ح�سني قا�سم �ملغي�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ر�ئد �أحمد �لزعبي
حما�سر متفرغ

ق�سم العلوم الكيميائية التطبيقية
Dept. of Applied Chemical Sciences

د. عبد �لوهاب عمر �لرجوب
اأ�ستاذ م�سارك
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 حنني خريى الكحله

ادري�س مو�سى اأبو زيتون

ا�سماء محمد ابوعمره

 معتز جنيب العتوم محمد ح�سني نوافلة

 االء محمد الوقفي

اميمه محمود خ�سريات

 �ساره عبد العزيز العبد العزيز

 ا�سراء كايد املحا�سنه

امنه ب�سام الزغول

 ايه م�سرف ال�سكر

ايات يو�سف خليل

 ح�سني �سليمان الن�سار

اميان جميل بني �سم�س

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف العلوم الكيميائية التطبيقية

B.Sc. in Applied Chemical Sciences

 اب����راه����ي����م ك����ام����ل م���ه���او����س

 ا����س���م���اء ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف اآغ����ا

ال����ط����م����وين م����ح����م����د  االء   

ع���ط���ي���ه ح�������م�������دان  امي������������ان   

 خ�����ال�����د ط�����اه�����ر ج����������رادات

�����س����وي���������س ن�����ب�����ي�����ل  دالل   

ب���������س����ارات ع�����اط�����ف  روان   

ن���������س����اي����ره ن������اج������ي  رمي���������ا   

 ����س���ح���ر ح�����م�����دان ال����ق����ال����وه

العمري ال�����س��ام  ع��ب��د  �سكينه   

خ���ط���اط���ب���ه ذي����������ب  �����س����م����ر   

 ���س��م��ر ف��ت��ح��ي احل������اج ن��ا���س��ر

ع����ك����ور م�����ح�����م�����د  ع��������ب��������اده   

رداي���������ده ت�����رك�����ي  اهلل  ع����ب����د   

ال����ق���������س����اه اح������م������د  ع������م������ار   

ال����رف����اع����ي ف�����������وؤاد ح�������س���ني   

غ������امن م�����ح�����م�����د  ف������اط������م������ه   

ه���م�������س���ري ح������م������زة  ف����������رح   

 ل��ب��ن��ى ع���ب���د ال�����ق�����ادر م���غ���اري

�����س����ه����اون����ه ج������م������ال   جم�������د 

زم���������زم م�����ح�����م�����د  م��������������راد   

 ه�������ارون ر����س���ي���د ال�����س��م��ي��ع��ات

ال�����ط�����راون�����ه ع�����و������س   ه����ب����ه 

ال�ساحات احلافظ  عبد  وائ��ل   

ال��ع��ان ال����دي����ن«  »���س��ي��ف  االء   

ال���ع���م���ري  ح����ذي����ف����ه اح�����م�����د 

 ح���ل���ي���م���ه ع��������وين اب��������و ط��ري

ال����ب����ي����ط����ار م������ن������ذر  ع������ام������ر   

ال�����ك�����اي�����د زي����������د  ف�����اط�����م�����ه   

ال���ع���و����س  م����ي���������س����اء ذي���������اب 

اجلرك�سي م��ح��م��د  ال��دي��ن  ن���ور   
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اينا�س فتحي احلويطات

 �سريين جمال الزعبي

رنا عبد العزيز عرابي

 النا ح�سن العمري

 ن�سرين �سمري ابو ورده

حنان معت�سم عماره

 �سابرين احمد ابنيان

روان محمد املومني

 مروة عبد اهلل ال�سمريات

 والء تي�سري ابومعيلي�س

تهاين محي الدين عاونه

 �سريين �سليمان الن�سر

رهام »محمد جمعه« العكور

 ماجدة �سقر الق�ساة

 هبه يا�سر جاداهلل

خوله احمد عامر

 فداء عوده امل�ساعيد

�سارة عبد املنعم ال�سريحني

 مروه �سبحي اكبارية

رغد محمود ال�سمادي

 فرات ابراهيم الر�سيدات

�سمر فتحي محمود

 مروه عبد احلليم بلبي�سي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف العلوم الكيميائية التطبيقية

B.Sc. in Applied Chemical Sciences

العثامنه محمود  ا�سراء 

ب������������راء ع�����ي�����د خ���ل���ي���ل

هاين بني  قا�سم  �سو�سن 

 منري »محمد خري« حجازي

 ه���ب���ه م���ح���م���د ك��ن��ع��ان

 ه���ب���ه ن���ع���ي���م ح���م���دان

 ه���ن���اء ب��ا���س��م امل��وم��ن��ي

ال�سناق ابراهيم  يو�سف   
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 االء فوزي عي�سى

 حنان خلف الزواهره

 انوار �سيف الدين �سقري

 ملا ظاهر طه

 ان�س �سالح بني عواد

 عاء ابراهيم الطوال

 اميان محمد اجلنداري

 موؤمن مازن ار�سيد

 ثناء محمود الزغول

 هبه محمد الزعبي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

البكالوريو�س يف العلوم الكيميائية التطبيقية

B.Sc. in Applied Chemical Sciences

ال�������������������س���������دي���������ف���������ات ام���������������������ني  ام���������������������ل   

م�����������س�����ل�����م اب�������������راه�������������ي�������������م  اي������������������������ات   

م���������س����ل����ح ال��������رح��������ي��������م  ع�������ب�������د  م���������ن���������ال   
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د. وجيه مو�سى عوي�س
اأ�ستاذ 

د. عا�سم حممد �خلطيب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عدنان يا�سني �لقري�سي / رئي�س �لق�سم
اأ�ستاذ 

د. زياد وحيد جر�د�ت / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك 

د. �حمد حممود بطيحه
اأ�ستاذ 

د. ن�سرين عدنان �لقرعان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �جمد عبد �هلل حما�سنه
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد �لكرمي جرب �ل�سالل
اأ�ستاذ 

د. �سعيد علي جر�د�ت
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ��سماعيل »حممد خري« �سعدون
اأ�ستاذ 

د. فوزي حممد �ل�سياب
اأ�ستاذ م�سارك 

د. هما عزيز درماين
اأ�ستاذ 

د. فوؤ�د عبد �لعزيز �ملومني
اأ�ستاذ م�سارك

د. نز�ر حممد �بوهرفيل
اأ�ستاذ 

د. خلدون غازي �لبدور
اأ�ستاذ م�ساعد

د. زهري �سامي عمرو
اأ�ستاذ 

ق�سم العلوم احلياتية التطبيقية

ق�سم التقنات احليوية والهخند�سة الوراثية

Dept. of Biological Sciences

Dept. of Biotechnology & Genetic Engineering
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 حنان عواد ابو �سعيد

 ا�سماء غازي عبد القادر

 دينا نزار ا�ستيتيه

 ايات احمد ال�سوح

 �سفاء ح�سن بركاي

 اماين �سالح محمد

 رافت محمود العو�س

 براءة عاطف ال�سمادى

 عباده احمد الق�ساه

 دعاء محمد اليون�س

 جنوى محمد �سعد الدين

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

البكالوريو�س يف التقنات احليوية والهند�سة الوراثية

B.Sc. in Biotechnology & Genetic Engineering

امل��دادح��ه محمد  اح��م��د   

 اح����م����د م����ن����ذر م���ري���ان

 ا�سراء احمد ال�سيخ ح�سني

 ا����س���ام م�����س��ع��ل ال��رف��وع

 ام�������ل رات���������ب ف���ا����س���ل

�����س����ام����خ ذي�����اب  ام�������ل 

العليمات �سامه  بثينه   

الر�سايدة ع�سام  ت�سنيم   

 ت�سنيم محمد »حاج ح�سني«

 ح��ن��ني ن�����س��ال ع��م��وري

الرا�سد محمد  خديجة   

 خ���ول���ه م��ح��م��د امل��وم��ن��ي

 داري������ن ���س��ام��ي اأح��م��د

االدهمي الدين   دعاء عز 

 دع���اء ق��ا���س��م احل��ج��ازي

 ر����س���ا زي������اد ���س��ام��ات

ال��ت��م��ي��م��ي زي������اد  روان   

مف�سي ح�����س��ني  غ���دي���ر   

 ف��وزي��ه م��ه��دي ع��ب��د اهلل

 ل��ب��ن��ى زي������اد ال�����س��اك��ت

 ل���ي���ايل ط���ه ال��دراب�����س��ه

العلبي م��ح��م��د  م��ح��م��ود   

 م����رام ج��م��ي��ل ال��ف��ي��وم��ي

العبو�سي م�سطفى  مي�س   

 ن������ور ح�������س���ن ال���ق���زع���ه

 ن�����ور ك���م���ال ال���ع���وام���ل���ه

���س��ط��اره  ه��ب��ه دروي���������س 

 ه��ي��ف��اء اب���راه���ي���م ب��ك��ار

 وائ�������ل اح����م����د ال���ن���ج���ار

 ي�����زن ب�������س���ام امل���وم���ن���ي

اح�����م�����د ع�����ام�����ر اجل����ي����ط����ان  

 ا�����س����م����اء اح����م����د ال���ق���ه���وج���ي

ع�����ام�����ر ������س�����ل�����ي�����م  ام�������������ل   

ال����ق����رع����ان ب���ث���ي���ن���ه اح�����م�����د   

ب�������س���اي���ره  ح�����ن�����ان م����ح����م����ود 

دوي�����������ك ه���������������اين  دمي���������������ا   

�����س����رادق����ه  زاي����������د ح�������س���ن���ي 

ب����ك����ري ع��������م��������اد  �����������س����������اره   

ط�������رزي ج����م����ي����ل  ��������س�������ادي   

ال������رق������اد ح���������س����ني  ط�����������راد   

ال���ع���م���ري ان���������ور  اهلل  ع����ب����د   

م������ح������روم خ�����ل�����ي�����ل  ع������ب������ري   

امل���������س����ري ول�����ي�����د  ف����اط����م����ه   

 م��ح��م��د م���ح���م���ود ع���ب���د احل���ي

 م���ح���م���ود اب����راه����ي����م ظ���اه���ر

ال������رق������اد م����ح����م����د  م����ع����ت����ز   

ع�������ري ف���������������������وؤاد  م�������ن�������ى   

 م��ه��ن��د م��ح��م��د خ���ري ال��ب��ق��اع��ي

 م���ي�������س ان��������ور اب�������و ال���ع���د����س

ال���������س����ع����د م�����ح�����م�����د  ه������ب������ة   

احل����ري����ب����ي ج������م������ال  ه�����ب�����ه   

 ه�������دى ار�������س������ان اخل���ل���ي���دي

دب�����اب�����ن�����ه ه�����ي�����ث�����م  ي������������زن   

 امال يو�سف �سويات االء ابراهيم ابوحليوه احمد »محمد �سعيد« زيود اقبال قا�سم مهيداتاحمد تركي ال�سرع

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 رزان م�سعود بري�س

 اميمه احمد بني يا�سني

 عبري يو�سف ابو �سقري

 زينب ر�سي علي

 دعاء محمد جر

 محمد ح�سن تيلخ

 رمي ميخائيل عوي�س

 دعاء محمد ربابعه

 كفاح ا�سحق طه

 �سيخه محمد العو�سي

 دينا دميان قرط

 مرمي ر�سيد النوباين

 عالية في�سل ال�سيد

 ذكاء خالد العمو�س

 منى خالد محمد

البكالوريو�س يف التقنات احليوية والهند�سة الوراثية

B.Sc. in Biotechnology & Genetic Engineering

 نور كرمي خليل

 ع����م����ار ع���ل���ي امل��������رزوق

 يا�سمني خالد بليبله يا�سمني ا�سامه اجلعرى هبة عبد اهلل العلي يا�سر عبد الرزاق هزاع

ال�����رف�����اع�����ي م�����ح�����م�����ود  اي����������ه   

اي����������ه����������اب ك��������م��������ال م����ح����م����د

ع�����ل�����ي ول�����������ي�����������د  ب�����������ت�����������ول   

ح����ج����ري ي������ح������ي������ى  ح�������������س������ني   

ال���ط���وال���ب���ه ا����س���م���اع���ي���ل  روان   

غ����ال����ب ع������ل������ي  �������س������ام������ري������ن   

ال���������س����رم����ان ����س���م���ي���ا م���ح���م���د   

ن����ا�����س����ر ع�����ب�����ا������س  ف�����اط�����م�����ة   

ع����وي���������س����ي ن�����ب�����ي�����ل  ل�������ول�������و   

خ���������س����ان اح��������م��������د  م��������ع��������اذ   

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 احمد برهان ابو جي�س

 ان�سام من�سور يعقوب

 ا�سراء حامت الدر�سيه

 ايه م�سطفى قوقزي

 اريج مظفر اجلندي

 اميان �سيف اهلل القبيات

 اجمد وديع يا�سني

 بال محمد غوامنة

 اميمه حمدان جازى

 بيان محمد بني ح�سن

 يحيى محمد هياجنه

 لينا �سهيل قوره

 روان محمد خليل كلو�س

 هند خالد االطرم

 رايه محمد اخلوالده

 م�سطفى يا�سني حمدان

 �سفا معني علي

 وديعة علي العرادي

 فرح عبد اخلالق عبد الغني

 وفاء با�سم زقام

 تقى محمد ابوذياب

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

البكالوريو�س يف التقنات احليوية والهند�سة الوراثية

B.Sc. in Biotechnology & Genetic Engineering

 ع���ام���ر ه�����اين خ��م��اي�����س��ه

ال���ق���ادر علي ف���ل���وة ع��ب��د   

ابوال�سميد م��اأم��ون  جم��د   

ن��������واف ج���ري���ن  م���ي�������س 

 ن�����س��ي��م ن�������س���ال ���س��ام��ه

 ه����دي����ل ط�������ارق ع��ث��م��ان

����س���م���ري ط���ل���ف���اح  وع�������د 
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د. »حممد خري« عبد �لكرمي ق�سري
اأ�ستاذ 

د. معن �حمد غر�يبه / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سبحي عبد �هلل �ل�سقعان
اأ�ستاذ 

د. ب�سام عبد �لرحيم �ل�سلبي
اأ�ستاذ م�سارك

د. خالد م�سطفى �بو �لرب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد فريد غر�يبه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ح�سن مو�سى �خلطيب
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سحاده حممود �سعاده
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �كرم عبد �ملجيد �لرو�سان
اأ�ستاذ 

د. »حممد علي« ح�سن �لعمري
اأ�ستاذ 

د. فد�ء يو�سف �لزعبي
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد �هلل �أحمد عبيد�ت
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عدنان خلف جر�د�ت
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خالد حممد �لعديالت
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �حمد علي �لعمري
اأ�ستاذ م�سارك

د. �حمد حممد �ل�سعد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد خليل �لقا�سي
اأ�ستاذ م�سارك

د. خالد حممد �جلر�ح
اأ�ستاذ م�سارك

د. ح�سن حممد �لغامن
اأ�ستاذ م�سارك

د. عدنان »حممد �ني�س« �ل�سريعه
اأ�ستاذ م�سارك

د. خلف عبد �لعزيز �مل�ساعيد
اأ�ستاذ 

د. برهان �لدين �حمد �لب�س
اأ�ستاذ

ق�سم العلوم الفيزيائية التطبيقية
Dept. of Applied Physical Sciences
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البكالوريو�س يف العلوم الفيزيائية التطبيقية

B.Sc. in Applied Physical Sciences

 ان�ساف خلف ال�سريحني

 ا�سراء محمد اخلزاعله

 هبه تي�سري ابوالكر�سنه

 �سروق ب�سام الروا�س

 عبد اهلل احمد رم�سان

 زينب اكرم ابو علو�س

 دعاء جرين اخلليلي

 يو�سف احمد الزعبي

 ممدوح بركات امل�سطفى لينا محمد اليعاقبه

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خ���������س����ا�����س����ن����ه م�����ح�����م�����د  ا��������س�������م�������اء   

ال�������������س������م������ادي ب���������������س�������ام  ام����������������ال   

زاي����������������د م���������ح���������م���������د  ث�������������ائ�������������ر   

ال�������ق���������������س�������اه ���������س��������م��������ري  م��������������ي   

 اث�����ار اح���م���د ال��ر���س��ا���س��ي

اي���������وب م���ح���م���د ح�������س���ان  

دل����ب����وح اب�������و  ع����ل����ي  رزق   
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 اجماد وليد ال�سمادي

 �سادي عدنان عتوم

 دعاء محمد ابو�سردانه

 لوؤي احمد ال�سيد

 مي ر�سمي ال�سويطي

 ايهاب ح�سني ال�سريده

 عزت مفلح عتوم

 �سارة نافذ م�ساد

 جمد رائد داود

 ايه علي بني عامر

 عبد املالك ابراهيم عرام

 ديانا مو�سى ابوركبه

 لورينا محمد منا�سره

 وفا ظاهر العاونه

 بثينه عي�سى اخلزعلي

 عمران عبد الرحمن بدندي

 �ساره خالد محمود

 منار احمد الغباري

 خديجه محمد الرفوع

 عي�سى علي دواغره

 �سوزان محمود من�سي

 مها حازم الغزاوي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف العلوم الفيزيائية التطبيقية

B.Sc. in Applied Physical Sciences

امل�����������ي�����������ن�����������اوي ع�����������������������س�����������ام  ����������س���������م���������ر   

ال����������������������رك ������������س�����������ب�����������ح�����������ي  ه���������������ب���������������ه   

ح�����������س�����ن ب���������ن���������ي  ي���������و����������س���������ف  وج��������������������������دان   
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د. عبد �ملجيد قا�سم ن�سري
اأ�ستاذ 

د. قتيبه ذيب خطاطبه / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد �هلل حممد ربابعه
اأ�ستاذ

د. �بر�هيم حممد �اليوب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خالد توفيق بطاينه
اأ�ستاذ م�ساعد

هيام حممد �لبطاينة
حما�سر متفرغ 

د. حممود م�سطفى �ل�سمادي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد يو�سف علي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سالح علي عبد �هلل
اأ�ستاذ 

د. حممد ح�سن �لطويق
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سلطي علي �سماره
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مرو�ن تي�سري �لقرعان
اأ�ستاذ م�ساعد

ع�سام حممد �بو �رو�ق
حما�سر متفرغ 

د. عبد �لرز�ق �أحمد مقد�دي
اأ�ستاذ م�سارك

د. مالك �سامي بطاينه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �مينه �ساري ن�سري
اأ�ستاذ م�ساعد

�إنعام حممود ن�سري�ت
مدر�س

د. حممود �سالح �لرو��سده
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �سفيان طالل عبيد�ت
اأ�ستاذ م�ساعد

روؤوفه علي �ل�سعيدي
حما�سر متفرغ 

د. �سامر حامد �لقور
اأ�ستاذ م�سارك

د. �مني جميل عالونه
اأ�ستاذ م�سارك

د. كامل م�سطفى �خلالد
اأ�ستاذ 

د. حممد عبد �هلل �لرفاعي
اأ�ستاذ م�سارك

ق�سم الريا�سيات والإح�ساء
Dept. of Mathematics & Statistics
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البكالوريو�س يف الريا�سيات
B.Sc. in Mathematics

 �سريف فيا�س الزبيدي انوار احمد وردات

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

 امين احمد ال�سبول

 �سذى �سليمان ال�سويات

 وفاء فتحى مطالقه

 خلود عبد الكرمي عبيدات

 عامر محمود درادكه

 حنان عايد دراب�سه

 �سروق عبد اجلبار القبها

 ديانا اموفق الدردور

 جمد الدين محمد اخللوف

 راغب ر�سمي براهمه

 مروة محمد الزيوت

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 اميان محمد جمال بني يون�س

 خ���ال���د ح�����س��ني ب���دارن���ه

 راج�������ي ع���ل���ي ال�������س���ب���ول

 زي��ن��ب ���س��ام��ي ال��غ��راي��ب��ه

ب��ن��ي عطا  ���س��ف��اء خ��ال��د 

ال�سنجاوي عو�س  منال   

احلراح�سة احمد  ن�سيبة   

ال��ف��ري�����س��ي ���س��ي��اح  والء   

ادري�������س خ��ل��ي��ل ال�����س��ط��ن��اوي

اآم���������ال م���ح���م���د ال�����س��غ��ري

ع���ل���ي���اء ����س���ال���ح غ���راي���ب���ة

م���ح���م���د ب���������س����ام ����س���م���ارة

ال����ع����م����ري وح������ي������د  والء 
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البكالوريو�س يف الريا�سيات
B.Sc. in Mathematics

 ابرار عماد ابولبده

 �سناء محمود �سالح

 اينا�س خليل املر�سد

 احمد محمد ال�سبول

 �سهد قا�سم املن�سور

 ح�سام نا�سر �سدوح

 اثري عبد اهلل مليحان

 �سند�س ابراهيم عبابنه

 تغريد عمر املومني

 انت�سار مفلح بني خالد

 �سالح جمال ابو �ساح

 رعد محمد ال�سبول

 ايات محمد خويله

 �سفاء غازي العمري

 رهام يو�سف ابوديه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 طالب عبد الكرمي الهزاميه

 هديل محمد طن�س

 عنود وليد عبابنه

 عبد اهلل علي بني عي�سى

 معتز �ساهر النعيمات

 عبد اهلل خليف احلوراين

 هند احمد الطاع

 فاطمه محمد ال�سويات

 عا باير ال�سبح

 معتز عاطف امل�ساحله

 عا محمد طواها

 هديل جمال دربا�س

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف الريا�سيات
B.Sc. in Mathematics

 ابتهاج عبد الرحيم جنايدة

الطعاين حكمت  ام���اين   

 ام����اين م��ح��م��د اجل��داي��ه

زه����ريع����ق����ل خ������ت������ام   

ي���و����س���ف  رب�������ا م���ح���م���د 

 ���س��ف��اء ن��اي��ف اب��راه��ي��م

ال�سلمان م��ح��م��ود  ع��ه��د   

الربايعه ���س��اك��ر  في�سل   

ل���ب���ن���ى م���ح���م���د ع���م���ور  

 م���ن���ال ���س��ال��ح دوي���ك���ات

النبي عبد  جميد  ميثم   

 ه��ب��ه ر���س��وان ال��ذي��اب��ات

محمد م�����س��ط��ف��ى  ه��ب��ه   

 وف�������اء ع���ل���ي ال���ق�������س���اه

ح���ج���ازي م��ح��م��د  والء   

 ي���زي���د ع��ط��ا ع�����س��ي��ب��ات
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د. حممود عبد �خلطيب
اأ�ستاذ 

د. حممد عبد �لكرمي بد�رنه
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد قا�سم �حلمد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. رىل فهمي �لبطاينه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سامر عمر جربوع
اأ�ستاذ م�ساعد

�سامي حامد �ملعاين
حما�سر متفرغ 

د. عبد �هلل عايد خويله
اأ�ستاذ 

د. كو�كب ر�سو�ن �ملومني
اأ�ستاذ م�سارك

د. فتحي ح�سن مقد�دي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عائ�سه عبد �هلل �بو غزي / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ��سامه عبد �لرحمن عبد �لغافر
اأ�ستاذ م�ساعد

منريه حممد جر�د�ت
حما�سر متفرغ 

د. زياد عقله �ملو�جه
اأ�ستاذ م�ساعد

��سماء حممد �لغزو
حما�سر متفرغ 

د. خالد ح�سن �بوعبا�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ثائر طر�د �لقا�سي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد نهار �لعلي
اأ�ستاذ

د. فد�ء يو�سف �لتميمي
اأ�ستاذ م�سارك

ق�سم اللغة الجنليزية للدرا�سات التطبيقية
Dept. of English for Applied Studies
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روىل عبد �لرحيم ناجي
حما�سر متفرغ 

و�ئل فهمي منر �لبيطار
حما�سر متفرغ 

د�نا في�سل �لرفاعي
حما�سر متفرغ 

ن�سيم ماجد �لد�ود
حما�سر متفرغ 

هند �سالح �لفقهاء
حما�سر متفرغ 

�الء توفيق جر�د�ت
حما�سر متفرغ 

ن�سرين جنيب عازر
حما�سر متفرغ 

�سميه ق�سيم �لزعبي
حما�سر متفرغ 

ق�سم اللغة الجنليزية للدرا�سات التطبيقية
Dept. of English for Applied Studies

حا�سن حممد بني ملحم
حما�سر متفرغ 
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البكالوريو�س يف اللغة الجنليزية للأغرا�س اخلا�سة

B.A. in English for Specific Purposes

 اينا�س نا�سر العبيدات

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

 اريج احمد زريقات

 اميان محمد الق�ساه

 راما محمد خزعلي

 ا�سماء محمود النمراوي

 حنان يو�سف ال�سرمان

 رنا محمود قنديل

 ا�سماء عمر حردان

 اينا�س فتحي ال�سايع

 رغد محمد امين خ�ساونه

 االء يحيى ابو زيد

 دانا امين اخلوري

 روان علي عثامنه

 الني يحيى الر�سدان

 رائد �سامي البطاينه

 روند �سعيد �سماره

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 اب��راه��ي��م ع��ل��ي ال��ده��ون

املنا�سري اهلل  عطا  ان�س   

عتوم ال��ك��رمي  عبد  اي���ات   

الكوافحه �سفيق  رام���ي   

ب���������س����ام م��ق��اب��ل��ه  رن�������ا 

 زي�����اد م��ح��م��د اجل���داي���ه

طهبوب اب��راه��ي��م  زي���ن   

 �����س����اره ن���ب���ي���ل امل���احل���ي

 ���س��ه��ري ف������واز امل��وم��ن��ي

 ع��ب��ري امي����ن ال��غ��اي��ن��ي

 ف�����رح ح���م���زه ال��ق��ي�����س��ي

 ف��ي��ح��اء اح���م���د غ��راي��ب��ه

خيال النا�سر  عبد  ليما   

 م��ح��م��د ����س���وك���ت ك��ت��ان��ه

ع����ب����د  م��������ح��������م��������ود   

ال�����ك�����رمي اخل�������س���اون���ه

ب����ا�����س����م خ��ت ن���ت���ال���ي���ا   

اب���و حم�س ���س��ام��ي   ه��ب��ه 

 ه�����دي�����ل ف�����اي�����ز ح�����داد

ع��ت��وم اب���راه���ي���م  ورود   



كلية العلوم والآداب
Faculty of Science & Arts

184

 زينب كمال عثامنه

 احام زكي زوايده

 ما�سه محمد عثامنة

 ا�سيل وليد بني عطا

 عمر جنيب الروا�س

 ا�سام محمد احمد

 محمود عبد الرحمن مقابله

 االء عزام مح�سن

 ع�سام ح�سني اخلطاطبه

 ازدهار احمد امل�سلوح

 محمد م�سهور ابو قريان

 االء احمد العزام

 فاطمه احمد بني بكار

 ا�سماء عبد اهلل الفا�سل

 هبه ابراهيم ال�سقار

 االء محمد اجلبايل

 كرم »محمد �سعيد« عبيدات

 ا�سيل نبيل  الزعبي

 االء محمود كياين

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف اللغة الجنليزية للأغرا�س اخلا�سة

B.A. in English for Specific Purposes

امل����وم����ن����ي ت�����رك�����ي  ا��������س�������راء   

ب������ي������ان اب������راه������ي������م م���ح���م���د

اب���راه���ي���م خ����ري  م��ح��م��د  روان 

���س��ل��م��ى اب���راه���ي���م ع��ب��د ال��ف��ت��اح

�����س����ف����اء م���ح���م���د ال����ط����اه����ات

احل�����م�����اد ع�����ل�����ي  اهلل  ع�����ب�����د 

عي�سى ���س��ل��ي��م��ان  ع���اءال���دي���ن 

ع���م���اد ���س��ل��ي��م��ان اب����و ���س��اوي�����س

ك�����ن�����ده ي���������س����ار اخل���������س����اون����ه

الن������������ا ح�����������س�����ني ال�����ع�����م�����ري

مل���������ا زي�����������������اد  ال�����������س�����ك�����ران

م����ح����م����د ف�������������وزات ع����ن����اق����ره

م���ح���م���ود ن���ا����س���ر ال������زواه������ره
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 االء يا�سني احلديد

 جمانه هزاع ال�سرحان

 اميان عو�س الذيابات

 دعاء »محمد خليل« الفندي

 امال علي ب�سري 

 حنان عطيه ابراهيم

 ايهاب محمد نعمان

 دعاء عماد بطاينه

 الزهراء وليد اجلندي

 حنان ابراهيم عوده

 اميان محمد الفندي

 دعاء عبد اهلل الدراي�سة

 امل احمد الدويري

 ختام ف�سيل بني �سامل

 بادي علي العودات

 ربى خليل عوده

 اميمه �سكري حجي

 دانه مروان خمي�س

 براءه عمر الذيابات

 ردينه محمد قماجات

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

رغده ا�سامه بدران رزان فتحي بني هاين  رنيم مروان ال�سعبي رنا ماجد ابورقيه ر�سا وجدي الرغوثي

البكالوريو�س يف اللغة الجنليزية للأغرا�س اخلا�سة

B.A. in English for Specific Purposes
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 فرح هيثم ديرانيه

 �سماح وليد ال�سمري

 �سارة ا�سماعيل الراوي

 محمد ح�سني الب�سري

 �سيماء �سحاده ابوبكر

 ق�سي نزيه ح�سان

 �سميه مامون حمزه

 �سامي محمد اأمني

 محمد محمود القرقز

 عبري عبد الكرمي عبيدات

 قتيبه ح�سني ن�سريات

 �سمر عبد اهلل ال�سمريات

 �ساري جهاد كرا�سنه

 محمد طه العي�سى

 عبد اهلل خزاعي خ�ساونه

 النا محمود اللوباين

 �سناء علي �سماره

 �سحر �ساح كرا�سنه

 معاذ يحيى مهيدات

 عمر محمد كرا�سنه

 ماأمون مو�سى الرحيمي

 �سادن جمال الدين الر�سدان

 �سعاد احمد ابو ال�سمن

 معت�سم �ساري امل�سارقة

 غدير محمد عتوم

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف اللغة الجنليزية للأغرا�س اخلا�سة

B.A. in English for Specific Purposes
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 منار نا�سر ال�سلول

 مي�س قا�سم العجلوين

 مها و�سفي الر�سدان

 ندى خليل جلغوم

 منى رافت م�سطفى

 مي�ساء خليل عواد

 مي�س عايد ب�ساب�سه

 ن�سرين محمد عنر

مي�س غ�سان الرو�سان

 نور ريا�س محا�سي�س

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 نور عارف حجازي

 ها محمد االحمد

 نور�س م�سطفى ر�سايده

 ي�سرى فتحي دقام�سه

 نور عبد اهلل العيطان

 وفاء فاروق ال�سريحني

 هبه عاطف م�سرقي

 يو�سف عي�سى معايعه

 هديل عدنان الزواهره

 يو�سف محمود الق�ساه

البكالوريو�س يف اللغة الجنليزية للأغرا�س اخلا�سة

B.A. in English for Specific Purposes

 اري��������ج م���ح���م���ود ال���رم�������س���ان

ا������س�����ام�����ة �����س����ام����ي ال����ك����ف����ري

ال������زب������ي������دي ج�����م�����ي�����ل  االء 

ام�����ن�����ه ن�������ور ال�����دي�����ن ف���ي���ا����س

ام��������������ريه خ�������ال�������د ال��������������داود

ب������������راء ف������اي������ز ال�����غ�����راي�����ب�����ه

ب������ره������ان م����ح����م����د ال���ن���ع���ي���م���ي

ب���ل���ق���ي�������س م���ي���خ���ائ���ي���ل ال��������داود

مت����������ام غ�������ال�������ب ال��������ق��������ادري

ط����اف����ح����ه غ�������ال�������ب  روان 

ج�������������رادات ن�������اي�������ف  روان 

م���ل���ح���م ب������ن������ي  ع������م������ر  رمي 

�����س����اج����ده ح�������س���ني ال���ق�������س���اه

ع�����ام�����ر م���ن�������س���ور خ���راب�������س���ه

ع����������دن����������ان ع�������ل�������ي ع����ط����ي����ه

م�������اج�������ده ع�����������ارف ال���ف���ق���ي���ه

»م���ح���م���د ام������ني« ع���ل���ي ال��ع��ت��وم

ه����ي����ث����م �����س����ل����ي����م����ان احل����م����اد

ه������ي������ل������ني خ������ل������ي������ل احل��������ج
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 ا�سراء �سعيد ن�سري

 �سروق عبد �سليمان

 ا�سيل عبد الفتاح جعرون

 لنا عقاب ب�ساب�سة

 ا�سراء عبد اهلل اعوي�سة

 عا عبد الرحمن مناع

 امريه »محمد خري« عياد

 ماك عبد الروؤوف عودات

 نادر عبد املجيد عبيني

 ثراء محمد الق�ساه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف اللغة الجنليزية للأغرا�س اخلا�سة

B.A. in English for Specific Purposes
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 ليلى معاويه ابو اجلبني

 �سحر عوده الهباهبه

 احمد خالد ابو الهيجاء

 احمد �سليم ابوغزالة

 محمد عادل جمعه

 زهور خليل بني عطيه

 اماين خلف بدارنه

 ب�سرى ماجد العمري

 محمد نزيه �سطناوى

 احمد »محمد نور« العزام

 ان�س ملكي اخلطاطبه

 محمد عادل الفندي

 �سفاء ح�سني م�سري

 عمار يا�سر غبا�سنه

 ثناء عدنان اخل�ساونه

 معن كايد املحا�سنه

 عي�سى زياد علي

 داود ايوب نت�سه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

البكالوريو�س يف العلوم اجلنائية
B.Sc. in Forensic Sciences



كلية العلوم والآداب
Faculty of Science & Arts

190

د. حممد �حمد �ل�سالح
اأ�ستاذ 

د. با�سم عي�سى �لعتوم / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سالح حممد عثامنه
اأ�ستاذ م�سارك

د. متوكل ممدوح عبيد�ت
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �فتخار �سليم حمي �لدين
حما�سر متفرغ

د. عدنان حممود عبيد�ت
اأ�ستاذ م�سارك

د. خالد حممد �لهز�ميه
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد علي �بنيان
حما�سر متفرغ

د. حممد خليفه �لعمري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبد �ملهدي ها�سم �جلر�ح
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عي�سى حممود �لعز�م
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سهيل حممد خ�ساونه
اأ�ستاذ م�سارك

ق�سم العلوم الإن�سانية
Dept. of Humanities
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كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات
Faculty of Computer & Information Technology
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د. حممد عبداملجيد الرو�سان / عميد الكلية
�أ�ستاذ

د. منري عقلة بني يا�سني / اأ�ستاذ م�ساعد
نائب �لعميد

�سحادة النع�سان
مدير مكتب �لعميد

د. منذر م�سطفى الدويري / اأ�ستاذ م�ساعد
نائب �لعميد
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ق�سم هند�سة احلا�سوب
Dept. of Computer Engineering

د. �سمري حمي الدين بطاينه
�أ�ستاذ 

د. مازن حممود اخلربطلي / رئي�س الق�سم بالنيابة
�أ�ستاذ م�ساعد

د. علي حممد ال�سطناوي
�أ�ستاذ م�سارك

د. عناد عبد املهدي اجلراح
�أ�ستاذ م�ساعد

د. مهند قا�سم قويدر
�أ�ستاذ م�ساعد

د. عمر حممود اجلراح
�أ�ستاذ 

د. تي�سري حممد الدو�س
�أ�ستاذ م�سارك

د. خلدون مو�سى مهيدات
�أ�ستاذ م�ساعد

�سذى نبيه احل�سن
حما�سر متفرغ 

د. عبد اهلل حممد بطاينه
�أ�ستاذ م�سارك

د. عبد الروؤوف حممد الرجوب
�أ�ستاذ م�سارك

د. ا�سامه �سيف اهلل اخلليل
�أ�ستاذ م�ساعد

حممد ابراهيم احلموري
حما�سر متفرغ 

د. �سالح م�سباح عبد احلفيظ
�أ�ستاذ م�ساعد

د. معاذ ح�سن جراح
�أ�ستاذ م�ساعد

د. لوؤي علي طوالبه
�أ�ستاذ م�ساعد

د. حممد امني حممد فريوان
�أ�ستاذ م�ساعد
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010
دي��اك اب���و  �شفيق  اح��م��د   

احمد اللطيف  عبد  اري��ج   

احل��ن��اوى محمود  ا���ش��راء   

 ا����ش���م���اء م��ح��م��د ال���ف���ار

ح��م��ور اب����و  ���ش��اك��ر  االء   

ال�شبول املجيد  عبد  ب�شار   

 ت�شنيم عبد ال�شتار غرايبه

 ج��م��ان��ه ع��ل��ي ال��ه��ب��اه��ب��ه

الرياحنة �شليمان  حمزة   

 خ���ال���د م��ح��م��د ال��ع��م��ري

�شتيات ج��ه��اد  خ��دي��ج��ه   

م�شلح م��ح��م��د  ���ش��ام��ي   

 ���ش��م��ر ع��م��ر ���ش��رط��اوي

 ����ش���ادق ام����ن ال��ع��اون��ه

 ���ش��ه��ي��ب ف���اي���ز ب��ط��اي��ن��ه

 ع��ال��ي��ه ع��اط��ف ال��زغ��ول

 عماد الدين ابراهيم م�شطفى

 فادي عبد احلليم ح�شاين

 م���اه���ر م��ح��م��د اب����و كف

 جم�����د ع��������ادل ب���واع���ن���ه

مو�شى  ا�شماعيل  محمد   

 م���ح���م���د ث����ائ����ر ���ش��ل��م��ان 

 م���ه���ن���د ����ش���ال���ح ن�����ش��ر 

 ن��ع��ي��م ح�����ش��ن ال���ع���زام

 ه���ب���ه اح����م����د ال���ف���ن���دي

 ي��و���ش��ف اك����رم ق��دي�����ش��ات

فريحات محمد  ي��و���ش��ف   

 اكرم ب�شام ملكاوي

 زيد من�شور ابو �شريعه

 فرا�س معروف �شالح

 محمد زياد محمد

 با�شم عبد الهادي �شالح

 عامر عبد القادر ابو �شليم

 موؤمنه فتحي الق�شاه

 محمد عايد بني هاين

 ان�شام محمد ابو دلو

 �شماح ع�شام الزعبي

 ق�شي ب�شام الرب�شي

 محمد طال الفار�س

 ا�شيل حنان احمد الغ�شون

 عبد الرحمن عدنان ادري�س

 محمد احمد الطاهات

 محمد فايز العابد

 خلدون عمر الدالبيح

 فار�س خالد ابو جوده

 محمد احمد عبدله

 معاذ وجدان االيوب

البكالوريو�س يف هند�سة احلا�سوب
B.Sc. in Computer Engineering
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 منى رزق االخر�س

 احمد نواف الطعاين

 بثينه �شليمان ال�شديفات

 رنا ر�شمي اندراو�س

 الهام مروان ال�شمادي

 تقى م�شدق الغرايبة

 �شائده نعيم ح�شن

 والء حاكم م�شرتيحي

 ا�شراء دروي�س الدر�شية

 بيان جمال ال�شحمي

 رند مو�شى الفقيه

 اماين عبد الرحمن الرحاميه

 جواد عبد العزيز دلوع

 �شادي خالد الزعبي

 ان�س جاد اهلل �شياحن

 دينا مف�شي احلويطات

 �شالح عبد القادر عمارين

البكالوريو�س يف هند�سة احلا�سوب
B.Sc. in Computer Engineering

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

ع�������ب�������ي�������دات ل�������ط�������ف�������ي  اح����������م����������د   

ال�����������������ودود مت���ي���م���ي ا�������ش������ام������ة ع�����ب�����د   

م�������رع�������ي ي���������و����������ش���������ف  م��������ح��������م��������د   
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 �شفاء اكرم ملكاوى

 عاء جهاد قبان

 مدلن عدنان �شهاونه

 مادلن من�شور اجليزاوي

 هاجر محمود الزعبي

 عبد اهلل محمود ع�شيبات

 غدير �شامي �شواقد

 مرمي وحيد الدقام�شة

 محمد راتب الردايدة

 هدى �شامي بني ملحم

 عبد اهلل محمد العمارين

 عماد الدين قا�شم اجلرادات

 مراد »محمد تي�شر« ق�شاميه

 مالك محمد عرق�شو�شي 

 هاله �شوقي برهم

 عبر راتب بطار�شه

 فادي وليم �شل�شع

 منى حلمي يو�شف

محمد �شاح عطا اهلل

 عرفات محمد ا�شماعيل

لبنى عماد �شخاترة

 نيبال عزام الزعبي

 محمد عبا�س �شبعان

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 ا�شامه عبد الغني بدارنه

�شعاده ع��م��اد  انتفا�شه   

غزله ابو  محمود  اينا�س   

ب����ال م��ح��م��د ري��ح��اين  

الكياين خ�شر  �شو�شن   

بكر بني  ابراهيم  �شفيه   

 ����ش���اح ����ش���ام���ي ح���رب

 عبد االله يعقوب ابو �شهيون

 عبد املجيد ا�شماعيل الذيابات

عنزي امل��ول��ى  عبد  ل���وؤي   

ال�شعيدين خالد  محمد   

البدارنه �شفيق  محمد   

ال�����زب�����ون ن�������ور ع����ل����ي   

 وائل عبد الرزاق البوايزه

البكالوريو�س يف هند�سة احلا�سوب
B.Sc. in Computer Engineering
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 اريج محمد القرعان

 �شو�شن عزمي ح�شن

 مادلن يو�شف ابو خليل

 امل عمر عبد اهلل

 عنود محمود الرحيبة

 محمد خالد القا�شي

 ا�شماء �شامه النعامي

 عمران عبد العزيز طبي�شات

 محمد ابراهيم مغايره

 اينا�س �شعيد الزعبي

 فادي محمد الطويق

 وجدان �شامل امل�شاعيد

 بهاء فوزي الربكات

 قي�س عمر احلاج محمد

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

م��ح��م��د اح�����م�����د  االء 

 بهاءالدين عبد املعطي اخلطيب

 عبد الرحمن �شيخ ح�شن عل�شو 

 ع���م���رو ج���ه���اد ع��و���س

البكالوريو�س يف هند�سة احلا�سوب
B.Sc. in Computer Engineering
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ق�سم علوم احلا�سوب
Dept. of Computer Science

د. اياد حممد �ساحليه
�أ�ستاذ م�ساعد

د. وائل اليا�س مارديني / رئي�س الق�سم بالنيابة
�أ�ستاذ م�ساعد

د. يا�سر حممد خماي�سه
�أ�ستاذ م�ساعد

د. عبد اهلل �سامل العلج
حما�سر متفرغ 

د. يحيى حممد ط�سطو�س
�أ�ستاذ م�ساعد

د. حممد �سالح احلموري
�أ�ستاذ م�ساعد

د. منري عقله بني يا�سني
�أ�ستاذ م�ساعد

د. نور عدنان زغل
حما�سر متفرغ 

د. يا�سر ابراهيم جراروه
�أ�ستاذ م�ساعد

د. حممود عبد الكرمي الأيوب
�أ�ستاذ م�ساعد

د. ملك عبد الغني عبد اهلل
حما�سر متفرغ 

د. قانته حممد بني بكر
حما�سر متفرغ 

د. امين ابراهيم زيدان
حما�سر متفرغ 

د. ر�سا حممد عبيدات
حما�سر متفرغ 
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البكالوريو�س يف علوم احلا�سوب
B.Sc. in Computer Science

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

 اح�����م�����د ف������ار�������س ا�������ش������رق ل��ن

ع�������������وده اح�����������م�����������د  االء   

ال�����ك�����اي�����د ح�����������ش�����ن  ان����������������وار   

ب����ط����اي����ن����ه زاي���������������د  مت���������������اره   

غ��������امن �������ش������ه������ي������ل  رب����������������ى   

ال�������ش���ب���اح���ن ي���ح���ي���ى  �����ش����ن����اء   

ع����ري����ف����ج خ�����ل�����ي�����ل  ���������ش��������ادي   

 ط�����������ارق ه�����������ش�����ام اب���������و ط�����وق

 ع������اء ال�����دي�����ن اح����م����د اب������داح

ال�������ش���ل���ي���م���ان م����ح����م����د  ع�����م�����ر   

 ل���ي���ن���ا ن�������ش���ر ع����ب����د ال���������رازق

احل�����اف�����ظ ع�����ب�����د  م�����ح�����م�����ود  االء   

ال�����ع�����ث�����ام�����ن�����ه م������ح������م������د  ام���������������ل   

خ�����������ش�����اون�����ه ������ش�����ه�����ي�����ل  ب���������������ش�������ار   

ق����ط����ي���������ش����ات م����������������ازن  ف����������را�����������س   

ق�������ا��������ش�������م رزق  م��������ح��������م��������د   

غ��������راي��������ب��������ه ع���������ل���������ي  م��������ح��������م��������د   

ال�����ق�����ح�����ط�����اين م�����������ش�����ف�����ر  م�����ح�����م�����د   

امل������ح������م������ود ��������ش�������ال�������ح  م�����ي�����������ش�����م   

روا����������ش���������ده اح��������م��������د  ي������ا�������ش������م������ن   
 فاتن احمد ال�شدوح

 مي�شاء قا�شم الزعبي

 ابرار ابراهيم الر�شيدات

 خالد وليد اخلاجه

 ا�شراء ابراهيم ابوهيفا

�شذى محمد ال�شلول

 اريج قا�شم خ�شاونه

 زين محمود جرادات

 ا�شرف محمد يو�شف

 عبد الرحمن احمد عاونه

 ايات احمد بطيحه

 فاتن محمود عبد الرازق
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

 ليث نزيه بني ملحم

 احمد عزمي عوده

 هديل ماجد رزق

 جميلة اكرم قنو

 مروه علي اخلليفه

 ا�شماء »محمد خر« العاونه

 رانيا عقيل ابو غزله

 جمد الدين قا�شم عثامنه

 احمد عمر ال�شرع

 هيا كامل ربابعه

 ح�شن علي العفو

 نور عماد الدين ابو الرب

 ان�س ماجد القبان

 رحمه عيد احلراف�شه

 هبة حامت الن�شر

 متا�شر حمد العكاليك

 رمزي مو�شى بدير

ن���������������ش�������ر ط�����������������������������������ارق  ث������������������ن������������������اء   

م�������������ح�������������اوره م����������ح����������م����������ود  ج�������������ه�������������ان   

ع�����ي�����������ش�����ى ب���������ن���������ي  ���������ش��������ق��������ر  ذك����������������������اء   

احل������������م������������ود م��������������وف��������������ق  ر�������������ش������������ي������������د   

البكالوريو�س يف علوم احلا�سوب
B.Sc. in Computer Science
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

 رندا جمال عبيدات

 عبد اهلل ابراهيم اخلطيب

 محمد جمال  �شعيف

 يزيد محمد ال�شباطات

 روان �شليم �شطناوي

 عقيل »محمد نزار« التميمي

 ن�شرين عبد الكرمي اخلن

 رهام �شليم عبد الرحيم

 عبر حمزه امللكاوي

 م�شعب عبد الرحمن كياين

 �شمر محمد اخلطاطبه

 لينا يو�شف املومني

 و�شام احمد الهامي

 عايد حمد امل�شاعيد

 محمد ابراهيم ال�شماره

 والء تي�شر يو�شف

ي�����ون�����������س ب�������ن�������ي  خ������ل������ي������ف������ه  ال�������ع�������ل�������ي�������اء   

ال����������وق����������ف����������ي ع��������������اك��������������ف  �����������ش����������ج����������ى   

اخل��������ل��������ي��������ل ي�����������و������������ش�����������ف  ع��������������ط��������������اء   

ال�����������������ش��������م��������رديل رائ���������������������ف  ه�������������اي�������������دي   

ال���������������������������ش�������������اري ه�������������������������اين  ه�������������ب�������������ه   

البكالوريو�س يف علوم احلا�سوب
B.Sc. in Computer Science
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ق�سم نظم املعلومات احلا�سوبية
Dept. of Computer Information Systems

د. رحاب م�سطفى دويري
�أ�ستاذ م�سارك

د. عامر ف�سيل البدارنه / رئي�س الق�سم بالنيابة
�أ�ستاذ م�سارك

د. حممد قا�سم �سطناوي
�أ�ستاذ م�ساعد

�سوزان قا�سم البدور
حما�سر متفرغ 

قي�س اجمد مرجي
حما�سر متفرغ 

اياد عبد الفتاح ال�سريف
حما�سر متفرغ 

د. ا�سماعيل ابراهيم احلميدي
�أ�ستاذ م�سارك

د. رامي �سالح الغرايبه
�أ�ستاذ م�ساعد

د. ح�سن حممد جنادات
�أ�ستاذ م�ساعد

د. خالد عز الدين اخلطيب
�أ�ستاذ م�ساعد

د. م�سطفى زياد علي
�أ�ستاذ م�ساعد

د. ق�سي قا�سم ابوعني
حما�سر متفرغ / ��ستاذ م�ساعد
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البكالوريو�س يف نظم  املعلومات احلا�سوبية
B.Sc. in Computer Information Systems

 ال�����ه�����ام ع����زم����ي اب������و ن��ا���ش��ر

 ب����ت����ول ����ش���ه���ي���ل اخل�������ش���اون���ه

ع����م����اري����ن اح������م������د  مت����������ام   

 ح����ا ع���ب���د ال���������روؤوف احل���م���ود

ع����ث����م����ان م�����ح�����م�����د  خ�������ول�������ه   

ال�������ش���خ���ن���ي زه���������ر  دع�����������اء   

 دمي�����ا ع���ب���د ال����ه����ادي اجل�����راح

امل����وم����ن����ي �������ش������امل  رزان   

ال������وق������ف������ي خ��������ال��������د  رمي   

اح�����م�����د احل����������وراين ������ش�����امل   

ط����وي����ق م����ح����م����د  �����ش����ي����م����اء   

ق���ا����ش���م �����ش����ف����ي����ان   �����ش����ف����اء 

ال���زع���ب���ي  ����ش���ه���ي���ب ع����ب����ا�����س 

الزعبي �شلطان  ال��رح��م��ن  عبد   

احل�������ش���رى ع���م���ر  اهلل  ع���ب���د   

ال�����������ش�����رق�����اوى ع�����ل�����ي  ع�������ا   

ال�������ش���ب���ع���ان م����ح����م����د   ع��������اء 

ال������ت������ل ع��������ل��������ي  غ����������دي����������ر   

ال���ع���ت���وم ف������ار�������س م����ح����م����ود   

ال����ك����وف����ح����ي ف����ه����م����ي  ل����ي����ن����ا   

ال����زع����ب����ي اح������م������د  م����ح����م����د   

ال����زع����ب����ي م����ف����ل����ح  م����ح����م����د   

 م��ع��ت�����ش��م را�����ش����ي اب�����و ���ش��امل

ال������ب������دور ق�����ا������ش�����م  م����ي���������س   

 م���ي�������ش���ون اح����م����د ال�����دوي�����ري

دواغ�������������ره ف�������اي�������ز  ن�����ع�����ي�����م   

 ه���ب���ه ب����ه����اء ال����دي����ن احل��ب�����س

م���ح���م���ود اهلل  ع�����ب�����د  ه�����ب�����ه   

م���ن�������ش���ي جن������ي������ب  ه������������دى   

اجل����������راح ث�������اب�������ت  ه�������دي�������ل   

 وج����������دان ع����اي����د اب�������و ح����رب

 وف���������اء ح�������ش���ن اب�������و ����ش���اح

اح��������م��������د ج���������������واد امل������ط������وع

 ا����ش���ام���ه ف����رح����ان احل��راف�����ش��ه

 ح�����ش��ن م�����ش��ط��ف��ى ال��ع��ب��و���ش��ي

�����ش����واه����ن ف������خ������ري  ح�����ن�����ن   

ال����ط����وي����ل زه�����������دي  خ����ل����ي����ل   

 ���ش��ح��ر ����ش���اح ال����دي����ن غ����زال

 ���ش��اح ال���دي���ن ع����ارف اح��وي��ت

 ع�������اء م����ح����م����ود احل����ان����وت����ي

 ع����م����ار ع����م����ران ال���ع���ا����ش���ورى

ال���ي���و����ش���ف  م����ح����م����د اح�����م�����د 

عبيدات ���ش��وك��ت  را���ش��د  محمد   

ال���ل���ب���ون  م���ح���م���د ر��������ش�������وان 

 احمد علي الداود

 الزهراء م�شطفى حمدان

 �شاره عبد الكرمي النظامي

 نوار نوفان الطويل

 بتول ح�شن بركات

 عدي توفيق بني حمد

 رموز علي محا�شنه

 معاذ انور البطاينه

 ح�شان يو�شف خويله

 ايات تي�شر الوردات

 عامر احمد �شلهب

 ح�شان يون�س اخلوالده

 محمد عاطف كنعان

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 ابراهيم هاين احلميدي

 متارا فاح ابراهيم

 �شدام اح�شن ابو عاقولة

 ليث »محمد خر« ال�شريده

 ا�شامه عبد احلكيم عكور

 دانه محمد القا�شي

 عبر را�شد الرا�شد

 محمد علي العمور

 احمد عمر بانقيطه

 حياه احمد �شبعان

 عبد اهلل قا�شم املومني

 ليث »محمد �شعيد« احلوامدة

 االء عدنان عبيدات

 دينا عبد الوهاب الق�شاه

 علي ح�شني الزعبي

 معاذ روؤوف القطناين

 بلقي�س عبد احلميد االزايده

 �شماح عبد العزيز الذيابات

 غ�شان فتحي املرعي

 نرج�س جميل �شواحلة

البكالوريو�س يف نظم  املعلومات احلا�سوبية
B.Sc. in Computer Information Systems
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 هناء علي الزيود

 ا�شالة ابراهيم الزعبي

 براء فوزات ال�شليم

 روان غازي امل�شري

 والء ا�شعد الزيني

 او�س عبد اهلل الزهد

 بيان خليل اخل�شاونه

�شكينة وليد عواودة

 هناء نايف الدويري

 االء عبد احلميد امل�شري

 ب�شار كرم احلداد

 روان يحيى ردايده

 يارا عمر ال�شالح

 ايات عبد الكرمي عتوم

 دعاء احمد ال�شياب

 �شفاء ر�شيد امل�شطفى

 يحيى احمد املومني

 براء ح�شن ال�شيفي

 رنده تي�شر ابو �شنينه

 عبد الرحمن م�شباح بوزنيف

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

اوزت�����������������رك ع�������ل�������ي  ب�������ك�������ر  اب�������������و   

ط�������وال�������ب�������ه م�������ح�������م�������د  ان���������������������س   

ح����م����د ب�������ن�������ي  اجم��������������د  ت���������ه���������اين   

خ���������ال���������د ع��������ل��������ي اب���������������و �����ش����ف����ي����ه

دع����������������������اء ن��������ب��������ي��������ل ال��������ه��������ي��������ات

ال���ه���ي���������������ات ن���ب�������������������ي���������������ل  روان 

�������ش������ام������ه ح�����������م�����������زه  ف���������������������ادي   

البكالوريو�س يف نظم  املعلومات احلا�سوبية
B.Sc. in Computer Information Systems
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 عاء يو�شف جنايدة

 ماريا �شالح الذيابات

 نان�شي رزق حايقه

 يا�شمينه احمد فرح

 فاطمة مو�شى ح�شاين

 مرمي ح�شن البدارنه

 نهلة عو�س علعايل

 ينال ن�شر غرايبه

 فاتن احمد اخلوالدة

 محمد عبد الرحيم عبد الهادي

 ندى احمد الرو�شان

 يحيى عطا اهلل عرب

 فرح فاروق الطويل

 معتز فايز املخزومي

 نور محمد القرعان

 ق�شي يحيى عبيدات

 منال ح�شن محمد

 نورا �شالح ابو حمدان

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

اح��������������������م��������������������د غ���������������������������������������ازي وت����������������د

ال����������������ع����������������زام احل����������������ك����������������م  االء 

رب����������������������������������ا ع����������������������������������وين م���������ح���������م���������د

غ�����������دي�����������ر خ�������ل�������ي�������ف�������ه ب���������ن���������ي دوم�������������ي

ف���������������را����������������س م���������ح���������م���������د ال���������ط���������وي���������ق

البكالوريو�س يف  املعلومات احلا�سوبية

B.Sc. in Computer Information Systems
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ق�سم هند�سة الربجميات
Dept. of Software Engineering

د. احمد حممد دللعه
�أ�ستاذ م�ساعد

د. رائد امني �سطناوي / رئي�س الق�سم بالنيابة
�أ�ستاذ م�ساعد

د. قتيبه انور الذبيان
�أ�ستاذ م�ساعد

يو�سف حممود خ�ساونه
حما�سر متفرغ

د. زياد عبد الفتاح ال�سريف
�أ�ستاذ م�ساعد

د. نذير يو�سف خ�ساونه
�أ�ستاذ م�ساعد

د. رامي عبداهلل النعامنه
�أ�ستاذ م�ساعد

د. �سفوان �سالح العمري
�أ�ستاذ م�ساعد

ح�سن ابراهيم ال�سبول
حما�سر متفرغ 
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د. حممد عبد املجيد الرو�سان
�أ�ستاذ

د. فهد ح�سن عو�س / رئي�س الق�سم بالنيابة
�أ�ستاذ م�ساعد

د. ب�سري نايف الدويري
�أ�ستاذ م�ساعد

د. احمد توفيق احلموري
�أ�ستاذ م�ساعد

د. معاذ يا�سني موايف
�أ�ستاذ م�ساعد

د. رائد حممد بني هاين
�أ�ستاذ م�ساعد

د. منذر م�سطفى الدويري
�أ�ستاذ م�ساعد

د. اياد �سالح تقي الدين
�أ�ستاذ م�ساعد

د. حممد حممود ال�سرمان
�أ�ستاذ م�ساعد

د. عمر قا�سم بني ملحم
�أ�ستاذ م�ساعد

ق�سم هند�سة واأمن �سبكات احلا�سوب
Dept. of Network Engineering & Security
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كلية العلوم الطبية التطبيقية
Faculty of Applied Medical Sciences
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د. عبد�لهادي حممود حما�سا / �أ�ستاذ
عميد الكلية 

د. خلف عبد�لعزيز �مل�ساعيد / �أ�ستاذ
نائب العميد

حممد در�دكة
مدير مكتب العميد

د. حممد �سبحي نز�ل / �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد العميد

د. فر��س �سالح �لفو�ر�س / �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد العميد
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ق�سم العلوم الطبية املخربية
Dept. of Medical Laboratory Sciences

د. ليلى فرحان �لنمري
اأ�ستاذ 

د. حممد �حمد بني �حمد / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سهيله علي �ل�سبول
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد يون�س غر�يبه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سامر فوؤ�د �سويد�ن
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عمر فالح خابور
اأ�ستاذ م�ساعد

د. يا�سمني علي �ل�سبول
حما�سر متفرغ 
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

ع����ي���������س����ى  ع�������ل�������ي  اح��������م��������د   

ع���ل���ي  ع�������و��������ض  ازده�������������������ار   

م���ح���م���د زي�������������اد  ا�������س������ال������ة   

ال���ب���ط���اي���ن���ه ف���������اح  ������س�����ب�����اأ   

ال���ع���واي�������س���ه  ����س���ي���ف م���ح���م���د 

ط�����اه�����ر ������س�����ي�����ف  ع��������م��������اد   

ال����ق���������س����اه ه����������ود  م�������وؤم�������ن   

اب�����ول�����ي�����ل ح�����������امت  م�����ح�����م�����د   

ه���ي���ل���ه ح�����������س�����ن  م�����ح�����م�����د   

ب����ط����اي����ن����ه ع����������زت  م�����ح�����م�����د   

ج������وري������ه ع������ل������ي  م�����ح�����م�����د   

ال�����زري�����ق�����ي �����س����ع����ي����د   من���������اء 

م���وم���ن���ي غ������ال������ب  وج�������������دان   

 ام����اين زك��ري��ا ال��ع��اون��ه

 ره������ام ن����وا�����ض ب���واط���ي

يا�سن بني  احمد  �سفيان   

الهزاميه اح��م��د  �سفيان   

 ل�����وؤي ك���م���ال اب����و اح��م��د 

 ل��ي��ن��ا رم�������س���ان ���س��ره

الع�سويل م��ح��م��د  م��ال��ك   

 م��ح��م��د ع���ل���ي ال��ق�����س��اه

 م��ح��م��د م��ح��م��ود ه��ي��ات

 م��ع��اذ ���س��ل��ي��م اجل���وارن���ه

 ا�سراء عبد الرحمن العبد اهلل

 ثائر ح�سن لوابنه

 �سام زياد املغربي

 نعمه بحري مرجان

 بلقي�ض محمود مومني

 وفاء ح�سن العزام

 �سفاء عبد اللطيف عبد اهلل

 هناء زين الدين القوا�سمي

 امل ح�سن ال�سبيحي

 عاء محمد �سخاتره

 �سمري عمر الرومي

 هبه يو�سف اخل�ساونه

 دعاء خالد البعجاوي

 عا ح�سن القديري

 دعاء عبد الكرمي اجلراجره

 نداء يو�سف ال�سرع

البكالوريو�س يف العلوم الطبية املخربية
B.SC. in Medical Laboratory Sciences
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 احام �سري ابو مطاوع

 ا�سام عماد الطعاين

 حمزة من�سور البطاينه

 ايه عبد اهلل الرو�سان

 رانيا اكرم ابو �سفيه

 احمد �سعيد ال�سلول

 ا�سماء علي العوي�سي

 حوريه ريا�ض ابو كحيل

 بال م�سطفى ال�سمادى

 رزان طال كنعان

 احمد حمد مري�سات 

 ا�سماء خليل ح�سن

 حنان ح�سن بني عامر

 براءه فوزي احل�ساد

 رزان احمد العمو�ض

 احمد موفق بكريه

 ا�سيل فاح عبابنه

 دعاء �سليمان ال�سبيح

 جمال محمد ال�سرفات

 رزان فار�ض عاونه

 احمد هال الزعبي

 اياد محمود �سويات

 دميا ح�سن املومني

 حمزة خالد الب�ساب�سة

 رفاه علي عبابنه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف العلوم الطبية املخربية
B.SC. in Medical Laboratory Sciences
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 رنا تي�سري ابو �سلع

�سوزان ح�سن احلراح�سه

 فداء علي الهنيني

 عبري احمد عبد الكرمي

 �ساجده ابراهيم دنون

 عامر جميل الزير

 مازن عبا�ض عبد الرحمن

 عاء �ساهر ال�سمادى

 رنا راتب بير�ض

 عا�سم �ساح عديلة

 لبنى احمد قعاقعه

 عبري محمد اخلزعلي

 �سليم محمد زعروره 

 عبد الرحمن محمد النوافله

 ماأمون عبد اهلل ال�سويات

 عمر ح�سن العزه

 �سند�ض غازي بنات

 عبد اهلل محمد املحي�سن

 محمد بال الهيله

 فاطمه احمد بني طه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف العلوم الطبية املخربية
B.SC. in Medical Laboratory Sciences
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 محمد رفعات الباعوين

 ماك علي �سمره

 مرينا فريد �سروع

 هديل م�سطفى ال�سماك

 محمد �سميح احلتامله

 منار نعيم زريقات

 هاين في�سل االن�ساري

 محمد �سعد احلربي

 منار �سلطي ال�سنجاوي

 نور علي الكوري

 يحيى محمد املومني

 محمد عبد املهدي العبا�ض

 منى ح�سن �سعيد

 هبه محمود نبهاين هبه حاب�ض الرفوع

 مرمي احمد ال�سعد

 مها خالد ك�سواين

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

ال��������غ��������ادي ي������و�������س������ف  اح��������م��������د   

امل������وم������ن������ي ف�����������������واز  امي�����������������ان   

 امي����������ان ي����ا�����س����ر ال���������س����ي����خ خ��ل��ي��ل

ع����ام����ر ب������ن������ي  اح�������م�������د   دع�������������اء 

ح�����������س�����ن ن��������ع��������ي��������م  دمي�������������������ة   

ال�����������س�����رف�����ات اح�������م�������د  ���������س��������اره   

ن�����ف�����اف�����ع�����ة  م������ح������م������د  �������س������م������ر   

ال�����ع�����وي�����دي�����دي  م����ح����م����د  �����س����م����ي����ة   

ن������واف������ل������ه ح�������������س������ن  ������س�����م�����ي�����ه   

دي�������������ات م���������ح���������م���������ود  ن�����������������ور   

البكالوريو�س يف العلوم الطبية املخربية
B.SC. in Medical Laboratory Sciences
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د. خلف عبد�لعزيز �مل�ساعيد
اأ�ستاذ

د. حممد ذيب �جلر�ح / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خملد فالح �ملعايعه
اأ�ستاذ م�ساعد

مر�م م�سطفى �لأخر�س
حما�سر متفرغ 

�ألء حممد �لعامري
حما�سر متفرغ

د. حممود عزت نز�ل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فد�ء حممد �ملومني
اأ�ستاذ م�ساعد

�أريج �حمد عكا�سه
حما�سر متفرغ 

عالء عمر عطري
حما�سر متفرغ

د. حممود حممد �لعمري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد �سبحي نز�ل
اأ�ستاذ م�ساعد

د�نا ندمي كوف
حما�سر متفرغ 

عالء فايز جرب
حما�سر متفرغ 

د. فر��س �سالح �لفو�ر�س
اأ�ستاذ م�ساعد

حممود طالل �لوديان
حما�سر متفرغ

نور طالب �إ�سماعيل
حما�سر متفرغ

د. مري� فرحان حد�د
اأ�ستاذ م�ساعد

هناء �حمد �ملحمد
حما�سر متفرغ

�إبر�هيم حممد حممود
حما�سر متفرغ

ق�سم العلوم الطبية امل�ساندة

Dept. of Allied Medical Sciences

د. فد�ء يو�سف �لتميمي
اأ�ستاذ م�سارك

�زدهار عبد �هلل �سلمان
حما�سر متفرغ 
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

اجل����ي����و�����س����ي م�����ع�����ن  ران�������ي�������ه   

 ع�������اء ج�����������ودات اب�������و امل���ه���ن���د 

 غ�������س���ان ���س��ل��ي��م اب������و رط���ي���و����ض 

رب�����اب�����ع�����ة ع������ل������ي  م�����ح�����م�����د   

 م��������رام ع����ب����د ال���������س����ام ام�����ام

 محمد جمال مطر �سلوى عبد اللطيف فلمبان حمزه محمد الطوقتلي

 �سجود ع�سر ال�سرمان

 ابرار ح�سن علي

 اميان احمد ح�سن

 ادهم محمد من�سور 

 ايهاب حبيب زهران 

 احام حلمي كري�سان

 اميان فرحان اللكايده

 ا�سماء عبد الهجن

 تامر ريا�ض نعامنه 

 اماين �سعيد دراو�سه 

 حمزة كمال فريج 

البكالوريو�س يف العالج الطبيعي

B.SC in Physical Therapy

ادري���������������������������ض م����������ح����������م����������ود  ث�������������������������روت   

دل����������و اب�������������������و  م��������ح��������م��������د  ح���������������������س����������ام   

ال�������������س������ب������اع������ي م��������ح��������م��������د  ع���������ن���������اي���������ة   

دي���������ري���������ة اب������������راه������������ي������������م  ف��������������وزي��������������ة   

ال�������ع�������ق�������ي�������ل�������ي ه�������������اي�������������ل  م���������ح���������م���������د   

ال�������زق�������ي�������ل�������ي�������ه اح�������������م�������������د  وائ�������������������������ل   

ع���������������ي���������������س�������������������ى ع���������������ي���������������س���������������ى  والء   

ال���������رب���������اب���������ع�������������������ه ن���������ب���������ي���������ل  ي���������������������زن   
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 خالد بركات ال�سافعي

 �سلطان عبد اهلل عبد النبي

 فردو�ض تي�سري بدور

 محمد عدنان فراج

 عبد املطلب عبد اهلل بني 

 دانيه كمال ابوليلى

 �سوزان فيكتور �سحرات 

 قمر �سامي ال�سنتف

 محمود ابراهيم عرابة 

 عاء محمود ابو �سالح 

 خالد نا�سر دحلة 

 �سلطان يحي ال�سيني

 فهد جمال من�سور 

 محمد محمود عبد الرزاق

 عثمان ح�سن ب�ساره 

 دينا فتحي ن�سار

 �سادي ا�سماعيل اجلهماين

 لينا يو�سف الدويكات

 معاذ محمد مبارك

 عمر علي من�سور 

 رمي محمد الذوادي

 عايد �سليم خوري 

 محمد ح�سن عمر

 معايل عادل ابو احمد 

 فاطمة عبد الكرمي ال�سرعه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف العالج الطبيعي

B.SC in Physical Therapy



كلية العلوم الطبية التطبيقية
Faculty of Applied Medical Sciences

219

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 من�سف احمد �سدقه

 مييخائيل خليل ن�سر 

 و�سن نبيل امن

 يو�سف �سالح ابو مخ 

 منى يو�سف محمد

 ن�سال محمد عوده

 والء محمود اليف

 يو�سف كمال من�سور

 منى �سالح عويدات 

 جناح زكريا التميمي

 والء �سعيد ح�سيبا 

 يو�سف عبد اهلل مادهان 

 مي�ض عاطف الدغمي

 نور احمد الرجوب

 يزن غازي ال�سوملي

 مي�سيل حنا حماتي 

 هيفاء نافذ العجمي

 ميان توفيق عزايزة 

م������ح������اج������ن������ة  ي���������و����������س���������ف  ا������������س�����������ال�����������ة   

��������س�������ع�������د  م�������������ح�������������م�������������ود  ت����������������ام����������������ر   

ال�����������رو������������س�����������ان م����������ح����������م����������ود  رع�������������������د   

امل������ح������ي�������������س������ن م��������ح��������م��������د  ����������������س���������������ارة   

رح������ي������ب������ي  م�������������س������ط������ف������ى  ���������س��������ن��������اب��������ل   

ح�����������������س��������ن م�������������ح�������������م�������������د  ع���������������ل���������������ي   

دوم��������������ي ب���������ن���������ي  اح������������م������������د  م��������ح��������م��������د   

البكالوريو�س يف العالج الطبيعي

B.SC in Physical Therapy
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

م���������س����ع����ل ت�����ي�����������س�����ري  �������س������ه������ن������از   

احل�سيني يو�سف  ال�سيد  الزهراء  فاطمة   

ظ�������اظ�������ا م��������ح��������م��������د  ق��������ي�����������������ض   

ال���������زغ���������ول اح���������م���������د  م������ح������م������د   

اجل������������������������راح ي����������ح����������ي����������ى  رائ������������������������������د   

ال��������غ��������زو امل��������ج��������ي��������د  ع��������ب��������د  روح��������������������ي   

ك�������و��������ض  اب�����������������و  ����������س���������ام���������ه  ف�������������������������وؤاد   

 منارق عبد رب الر�سول املحرو�ض ماك احمد محاميد  زياد احمد الكفريى

 جمانة محمد بازيان ايه ر�سدي ب�سري  احمد محمد الغرايبه اينا�ض احمد القا�سم احمد توفيق ع�سلي

البكالوريو�س يف  العالج الوظيفي

B.Sc. in Occupational Therapy

 عنان عادل ابو را�ض  �سام محمد بدران  ختام عبد الكرمي حمادات ر�سوان يو�سف االأحمد ح�سام ع�سام بخاري
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

البكالوريو�س يف  العالج الوظيفي

B.Sc. in Occupational Therapy

 مروة �سيبان خوري 

 غامن عادل غامن

 هبه ح�سن عبابنه

 لينا عدنان احلايك

 نهيلة يو�سف ابو را�ض 

 غدير محمد الكايد

 هند جمال الزمر

 محمود عبد الغني ال�سيخ

 يا�سمن محمد ابو احمد

 مرام �سليمان طاهات

ال����������زع����������ب����������ي �����������س����������ق����������ر  ع������������������������اء   

م����������رع����������ي ف�������������������������������������وؤاد  م�����������ح�����������م�����������د   

ال����������زع����������ب����������ي اح��������������م��������������د  ن��������������ب��������������ال   

��������س�������ل�������ي�������م�������ان ���������س��������ل��������ي��������م  والء   
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010
ال����ن����ظ����ام����ي ن�����ا������س�����ر  االء   

ال�������س���ل���م���ان  ����س���ل���ي���م���ان اح����م����د 

ال����ع����ن����زي ه����ل����ي����ل  اهلل  ع�����ب�����د   

اال������س�����ط�����ه زه�����������ري  م�����ح�����م�����د   

 ن�����ور ال����دي����ن م��ح��م��د ب���ن���ي ف����واز

ح���������س����ن ع��������ل��������ي  ن��������������������وره   

الزعبي احمد  اب��راه��ي��م 

ال�����س��ال��ح ���س��ل��ي��م��ان  االء 

ت�سلق ع���رف���ان  ���س��م��ري 

ع����ل����ي ا�����س����ام����ه ح����رب

ال��زع��ب��ي ع��م��ر ع��ب��د اهلل 

غ�������س���ان ع���ل���ي ال�������رزاق

ل����ي����ايل زه������ري ال����ب����دور

ملكاوي ر���س��وان  محمد 

معاذ محمود عبد الرحمن

ن�������ور اح�����م�����د ع�������ودات

ق�سي نعيم ال�سقريات

احمد خالد زعبي 

مازن زيدان من�سي

ا�سراء �سامة ابو �سارب

معتز نايف خراب�سه

�سيف ب�سام �سقرياتايا�ض فوؤاد الذياباتامنه مهنا املاحوزي

ابراهيم محمد امل�سرتيحي

حنان احمد �سردانه

 ا�سامه محمود �سعايده

خليل نظام يا�سن 

ابراهيم محمد مو�سى

حنان يعقوب املالكي

االء كمال بطاينه

رابعه قا�سم املحا�سنه

بتول محمود الزقايبه

راكان علي عبيدات

البكالوريو�س يف تقنيات الأ�سعة
B.Sc.  in Radiologic Technology
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

ا����س���ام���ه زي�����د ال��ق�����س��اه

ا���س��رف م��و���س��ى اأب���و ليل 

مت��������ارا ف���ا����س���ل ال�����زق

خ���ريي���ة اح���م���د احل�����س��ن

���س��م��ي��ه ن���اي���ف امل��وم��ن��ي

الثبيتي عاي�ض  اهلل  عبد 

ال�سجار ك��ام��ل  اهلل  عبد 

املومني ع��ل��ي  ع��زال��دي��ن 

ع����ل����ي ج���ع���ف���ر ر����س���ت���م

م��ح��م��د خ��ال��د ب��ن��ي بكر

م�������راد ك������رمي م��ع��اي��ع��ه

ن�����ور ع���ل���ي ال���ن���وا����س���ره

ي��ا���س��ر م��و���س��ى امل��ه��ريات

روان جميل مغايره

ليث محمد احلمد

�سفاء محمد اليعاقبه

محمد مو�سى �سحاده

هدى مهدي ال�سباق

زهيده احمد عبد احلليم 

موؤمتن احمد ر�سايده

عبد الرحمن عماد الثويران

مرمي احمد رم�سان

ورد مالك قبطي 

زهرة مهدي محيميد

لينا محمد عرابي

�سهيب يو�سف الك�سا�سبه

محي عمر عبد الغني 

هديل عارف الفروخ

زينب محمود القا�سي

محمد احمد �سالح 

عمر محمد زغري

معاذ ح�سن بني فواز

�سوزان �ساكر بنات

محمد زياد جبارين 

لوؤي �ساهر عبيدات

معن م�سطفى ابوعابد

البكالوريو�س يف تقنيات الأ�سعة
B.Sc.  in Radiologic Technology
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

ب���������������������������ك�������������������������������ار ب�������������������������������������������������در  االء 

ح������������������������������ازم م������������ح������������م������������ود ك��������ن��������اك��������ر

�������������س������������اه������������ر �������������س������������ال������������ح خ������������������وري 

��������س�������ي�������ف ال������������دي������������ن ف��������������������واز ال��������ع��������زة

اب����������وه����������وا�����������ض ح���������������س�������ن  اهلل  ع��������ب��������د 

جم������������������������������دالوي من�����������������������ر  ن���������������ه���������������ى   

احل�سوي  ايه ابراهيم الربابعه �سعيد  ن�سرين   

 هدى عبد اهلل محمد البطاينه اماين امين املعاين ا�سراء عبد الرحمن البدارنه

 احمد ابراهيم اجلرايف

 االء محمد ابراهيم

 ا�سراء علي العمري

 ح�سن محمد املدحوب

 ا�سامه نظام الدين القا�سم

 بديع عبد الكرمي علي

 ا�سيل اياد عرفة

 حنان نايف فريحات

 ا�سيل ناجح مومني

 حوراء ح�سن ابو ن�سيب

البكالوريو�س يف الب�سريات
B.Sc. in Optometry
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البكالوريو�س يف الب�سريات
B.SC. in Optometry

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 دانيه محمد مفلح

 فار�ض محمود الرو�سان

 عبري �سامي حمدان

 مي�ساء وليد ال�سقران

 روان مثقال �سليمان

 مروه كنعان احلج 

 عا مو�سى غنيم

 والء �سامل خراب�سه

 رنا �سامي محاجنة 

 مروة توفيق ابو فروة 

 عا محمد �سخاتره

 نداء خالد ك�سا�سبه

 زينب عبد الواحد كاظم

 مرمي عامر الزبيدي

 عاء محمد الهزاميه

 يارا غاندي املومني

 �سكينة عبد الكرمي اخلطيب

 م�سعب محمود مقدادي

 عمر محمود الزرعيني

 ا�سراء ح�سن النعيمات

ابراهيم �سميح   �سرار 

الزائري  �سهراب  نادر   
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

ا�����������س����������راء ع������ب������د ال���������ك���������رمي ال����ن����ع����ام����ن����ه

من��������������������ا م��������������ح��������������م��������������ود ������������س�����������وي�����������ات

ع�������������ت�������������وم اح���������������������م���������������������د  والء 

زري���������ق ن�����������س�����ر  اروى   

 ح���م���زه م��ح��م��د اب�����و ���س��ري��ف��ه

غ�����راي�����ب�����ه م�����ح�����م�����د  زي����������د   

ن���ا����س���ر  ع������اه������د  ������س�����اه�����ر   

ال�����زي�����ود �����س����م����ريه اح�����م�����د   

راب�������و��������ض  ع������م������ر  ع�����������اء   

م�����ن�����ال ج����ع����ف����ر احل���ب�������س���ي  

 �سامي علي �سكوكاين حنن �سامي عا�سي 

 ا�سراء محمد املحا�سنه

 رايه علي العبد الوايل دعد عبد الفتاح عبد احلي بتول عمر الطواها جواد نبيل زيداتاأني�سام »محمد �سبحي« جوارنة

البكالوريو�س يف  ال�سمع والنطق
B.Sc. in Audiology & Speech Pathology
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 رزان علي دحيدل

 غيث ا�سماعيل �سباحن

 محمد عمر عيا�سره

 نور مفلح ابو �سهاب 

 رواند يو�سف خليلية 

 فتون عبد اهلل غريب

 مرمي عادل عي�سى 

 هبة وليد اغبارية 

 رمزي عطيه ال�سمايل 

 فتحي ا�سعد ابو �سهاب 

 مروه ن�سري ن�سريات

 هالة محمد �سلمان 

 �سهى عوين را�سد 

 محمد جميل نفافعة 

 مي وائل عقل 

 يوعاد جميل ابو را�ض

 �سيف الدين �سامخ الزعبي

 محمد علي حبيب اهلل 

 ن�سيم م�سطفى بدران 

البكالوريو�س يف  ال�سمع والنطق
B.Sc. in Audiology & Speech Pathology

ابو ملحم   رامي طارق 

ال�سريده ري��ا���ض  والء   

 يا�سمن خالد اجلروان
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 نور م�سطفى عبد الكرمي

 ا�سماء علي ابو�سيام

 االء عو�ض زغول

 رغد يحيى الفرا

 بثينه محمد بني �سعيد

 بال ا�سماعيل �سبح

 فاتن ن�سال االن�ساري

 اميان مفلح محا�سنه

 اماين عبد الرحمن جرادات

 عماد الدين علي الربابعه

 خالد كامل جامو�ض

 ر�ساب ح�سن العزام

 هديل احمد �سالح

 دميا خالد اخللف

 فرح ا�سامه النعيمي

البكالوريو�س يف ال�سمع

البكالوريو�س يف النطق

B.Sc. in Speech Pathology

B.Sc. in Audiology

ه���ن�������ان���������������ده �����س����م���������ي���������ح  والء 

 ����س���ام ع���ل���ي ال��ب�����ض

 ���س��ذى ع��ل��ي ال��ذوي��ب
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ق�سم علوم الأ�سنان التطبيقية
Dept. of Allied Dental Sciences

د. عبد �لرحيم حممد بيرب�س
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. زيد �حمد �حلور�ين / رئي�س �لق�سم بالنيابة
اأ�ستاذ م�ساعد

رمي �سليم طبي�سات
مدر�س

زين عبد �للطيف ملكاوي
مدر�س

�لينا قبالن �لطو�ل
حما�سر متفرغ 

�سهري رفعت عبيد�ت
مدر�س

مها �حمد �لعمري
حما�سر متفرغ 

�أروى حممد حما�سنه
حما�سر متفرغ
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 ا���س��ام��ه ع��ب��د ال��رح��م��ن اب����و ال�����س��ب��اع

ال����ف����ري����ح����ات م����ح����م����د  ام������������اين   

 خ����دي����ج����ه م����ح����م����ود اب�������و ع���ا����س���ي

ال����ب����ط����و�����ض ت������وف������ي������ق  ق����ت����ي����ب����ه   

ال���������س����راري اهلل  ع���ب���ي���د  م�������س���ه���ور   

ال����ع���������س����ي����م����ي ب�������������ادي  ن�������اي�������ف   

 ه����ي����ام ن�������س���م���ه م���ح���م���د ع���رم���و����ض

ع����ب����اب����ن����ه اهلل  ع�����ب�����د  اح�������م�������د   

ال�����������س�����اح م�����ح�����م�����د  اح��������م��������د   

ال�����ع�����ن�����زي ع�������و��������ض  ������س�����ل�����ط�����ان   

ال���������س����ي����د ن�������������س������ال  ����������س���������ادي   

م�����وم�����ن�����ى م�������ح�������م�������ود  ع�������ل�������ي   

ع���ي�������س���ى اهلل  ع�����ب�����د  م�����ح�����م�����ود   

اجل�������راي�������ده ن������اي������ف  م���������س����ع����ب   

ال�����ع�����������س�����اف اح��������م��������د  م��������ن��������ار   

ع���������زاي���������زه ب���������������س�������ام  ن�����������������داء   

 خلود ح�سن احلراح�سه

 روز نايف املومني

 احمد تركي ابو �سعيد

 اميان بركات بطاينه

 حمزه �ساكر احلاج

 العنود خليفه الع�ساف

اينا�ض محمد عري�سه 

 دانه ح�سن دروي�ض

 مو�سى عبد الرحمن ال�سمادي

 �سهيب زهري خري�ض

 اروى عي�سى ابوال�سعر

 اميان محمود ال�سادق

 خالد ح�سن دروي�ض

 اماين علي امل�ساهره

 ثراء عايد ابراهيم

 راأفت محمد عبيدات

 انوار محمد عدو�ض

 ح�سن رزق اجلرايدة

 رامي ع�سام الزغول

البكالوريو�س يف تكنولوجيا �سناعة الأ�سنان

B.SC. in Dental Technology
خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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 رنا جال قندح

 �سوزان عبد اهلل دراو�سه

 عمر احمد ال�سلول

 محمد و�سفي نا�سر

 هند محمد ابوقرق

 روند حافظ عد�ض

 عبد اهلل علي اخلطاطبه

 قا�سم جنيب مومني

 م�شعل �شموط ال�شراري

 روان احمد ربابعه

 �سفاء احمد علي

 غدير عادل املومني

 م�ساعل عبد الرحيم العنزي

 والء م�سطفى ال�سمادي

 �سحر علي ال�سباح

 عاء اهال الدلعه

 محمد زكي اخل�ساونه

 نقاء عطا ابو حليمه

 �سهري من�سور املن�سى

 عماد بدري ارجوب

 محمد هاين املومني

 نوران عبد الوهاب عبابنه

البكالوريو�س يف تكنولوجيا �سناعة الأ�سنان

B.SC. in Dental Technology

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

ال�������ق�������ب�������اري ع�������ل�������ي  اح���������م���������د   

ال����ط����اه����ات اب������راه������ي������م  ب���ث���ي���ن���ه   

ع�����اي�����������ض ع��������ب��������ا���������ض  دان������������������ا   

����س���ف���ر اآل  م����ح����م����د  ف�����اط�����م�����ة   

ال��������زي��������ر م������ح������م������د  م���������اج���������د   

ال������ن������ج������ار غ�����������������ازي  م�����������������ارن   

 م���ح���م���د ع���ب���د امل���ن���ع���م ال��ب��ط��اي��ن��ه

�������س������واع������ي ت���������رك���������ي  م��������������اك   
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البكالوريو�س يف علوم الأ�سنان امل�ساندة

B.Sc in Allied Dental Siences

ح�سن ج��م��ال  ان�����س��راح   

 م��ح��م��ود م��ح��م��د زل���وم

 ه���ب���ا غ�������س���ان اح��م��د

 زكريا تي�سري املحا�سنه راأفت زهاء الدين املهاو�ض رانيا احمد الدهون

 ا�سيل طاهر احلوراين

 خليل ا�سعد ابوال�سوارب

 ملاء خالد اخلماي�سة

 اميان »محمد عاطف« الفواخريي

 رايه محمد العجارمه

 محمود محمد ال�سليمان

 االء م�سطفى طافحه

 دانيا خالد املعايطه

 محمد زكي عمور

 اينا�ض غ�سان احلديدى

 رنيت هاين حداد

 موده فواز الق�ساه

 بال غ�سان ابومر�سيه

 زيد عواد خوالده

 جناح نايف العمري

 يحيى �سلمان احلليمي

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

اب����وح���������س����ن ي�����و������س�����ف  اح�������م�������د   

ال�����������س�����ع�����دوين ح�����������س�����ن  دي�������ن�������ا   

ع�����م�����ر  اح�������������م�������������د  ع����������ب����������ري   

احل�����راح�����������س�����ه اح������م������د  ع������م������رو   

 م�����س��ط��ف��ى ع���ب���د ال���وح���ي���د م�����س��ب��ح

ع������ب������ا�������ض اح�����������م�����������د  ن������������������ور   

ال��������ع��������زام اهلل  ج������������اد  ه������ب������ه   
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 ا�سماء »محمد علي« محمود

 عرين عمر طلفاح

 محمد علي مومني

 يو�سف محمد خطاطبه

 زينب محمد الق�ساه

 ق�سي ناجح جوارنه

 مناء علي زواتن

 ح�سن علي املومني

 علي م�سطفى غزالت

 معاذ محمود املومني

 �سخاء احمد بني �سعيد

 لوؤي يحيى الزواهره

 نور الدين محمود ظاظا

 �سالح ماجد خطاطبه

 محمد احمد كحول

 يزن ح�سن ابو عاوي

البكالوريو�س يف ال�سعاف والطوارئ

B.Sc. in Paramedics

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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اأحمد احلموري / مدير مكتب العميد د. ح�سني هندي الزعبي / نائب العميد
�أ�شتاذ م�شارك

د. نظري نايف اأبو عبيد / عميد الكلية
�أ�شتاذ 
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ق�صم العمارة
Dept. of Architectural

د. عبد ال�سالم احمد ال�سبول
�أ�شتاذ م�شارك

د. يا�سر حممد �سقر
�أ�شتاذ م�شاعد

عبري تي�سري اندراو�س
حما�شر متفرغ 

د. بثينه ح�سن عيلوطي
�أ�شتاذ م�شارك

احمد عبد اهلل فريوان
�أ�شتاذ م�شاعد

انوار حممد بني �سلمان
حما�شر متفرغ 

د. حكمت حماد علي
�أ�شتاذ م�شاعد

هند حممد املومني
حما�شر متفرغ 

د. نظري نايف ابو عبيد
�أ�شتاذ 

د. ح�سني هندي الزعبي
�أ�شتاذ م�شارك

امنه هندي الزعبي
حما�شر متفرغ 

�سناء �سالح طا�سمان
حما�شر متفرغ 

ب�سمه عادل بني حممد
حما�شر متفرغ 

د. عبد ال�ساحب حمودي العزاوي
�أ�شتاذ م�شاعد

ا�سماء حممود بطاينه
حما�شر متفرغ 

�سناء حممد الرقيبات
حما�شر متفرغ 

د. رائد �سامل التل / رئي�س الق�سم بالنيابة
�أ�شتاذ م�شاعد

ب�سرى بدر عبيدات
حما�شر متفرغ 
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ق�صم التخطيط احل�صري
Urban Planning

د. عاطف علي ن�سري
��شتاذ م�شاعد

د. اآن عاي�س غرايبه
��شتاذ م�شاعد

�ساميه اأيوب �سليم
حما�شر متفرغ

د. عماد اكرم الها�سمي
��شتاذ 

جمانه ح�سن عبد اجلواد
حما�شر متفرغ 

د. منذر حممود جمحاوي / رئي�س الق�سم بالنيابة
��شتاذ م�شاعد
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

 يو�ضف عبد العليم ر�ضوان

 ابرار محمد ابوقلي�ضه

 ا�ضالم عبداهلل ذياب

 احمد ا�ضحق ر�ضا�ص

 ا�ضيل جمال الردايده

 احمد عبد املجيد مرعي

 ا�ضاله عماد بندك

 اريج عادل عد�ص

 افنان ابراهيم دروي�ص

 ا�ضامه عزت محمد

 االء فوزي ابو �ضعيليك

م��������ن��������زالوي اهلل  ع�������ط�������ا  اري����������������ج 

ام������������ل ع�������ب�������دال�������ك�������رمي االده��������م��������ي

امي�����������������ن م��������ح��������م��������د ال��������ب��������ح��������ري

ت�����������ام�����������ر ع�����������������ديل م�����ي�����خ�����ائ�����ي�����ل

ح��������������ال ه���������������������ض����������ام ال��������زع��������ب��������ي

اهلل  ح������ب������ي������ب  ج������م������ي������ل  �����������ض����������ادي 

ع��ب��د ال����ه����ادي ���ض��م�����ص ال���دي���ن م��ه��ن��د���ص 

ع������������������ال ج����������م����������ي����������ل زه�����������������������ران

ك����������ات����������ي����������ا ن���������������������ض����������ال ح��������������داد

م�����ح�����م�����ود اب������راه������ي������م امل�����������ض�����ه�����راوي

ن�����������������ض��������ري��������ن ام�����������������ن ال�������������ض������ي������خ

ه����������ب����������ه م��������ح��������م��������د اخل�������ط�������ي�������ب

ت�������وم�������ا ل����������ي����������ث  زي�������������������ن   

 ع��م��ر ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال�����ض��ال��ح

البكالوريو�س يف الهند�صة املعمارية
B.sc. in Architectural Engineering
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 االء هاين ب�ضطا�ص

 اياد عنان طبيلة

 اميان محمد العمورى

 خديجه عبدالرحمن ابوعابد

 دينا خالد حنتويل

 اجمد ح�ضام اجلربوعه

 ايثار محمد املومني

 با�ضم في�ضل دودين

 دانه فتحي عوده اهلل

 روؤى جميل زيدان

 امل محمد الغزو

 اميان احمد العاين

 بتول عماد الرب�ضي

 دعاء علي طعان

 رامي رجا �ضعد 

 ان�ص منر الهور

 اميان عطااهلل اجلعافره

 براءه عبداهلل ال�ضمايله

 دميا عدنان الداوديه

 رانيا داود زبانه

 ايات اديب عودات

 اميان عماد ريان

 بيان عبدالكرمي ابواخلر

 دينا جمال عو�ص

 ربى خالد عوده

البكالوريو�س يف الهند�صة املعمارية
B.sc. in Architectural Engineering



كلية العمارة والت�صميم
College of Architecture & Design

241

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 ربى محمد بطه

 رمي عبداللطيف �ضالح

 زينة �ضالح املبي�ضن

 عبد اهلل زياد املجذوب

 ر�ضل عبد الرزاق العبيدي

 رمي علي الربكات

 �ضائد ح�ضن ابو طه

 عروب عبدالنا�ضر العتوم

 روان تي�ضر ابوالعطا

 زهيه وليد الربمي

 �ضاره محمود الدحلو�ص

 عريب علي اجلعافره

 روان »محمد اأمن« الق�ضاه

زين احمد حجاحجه

 �ضروق ن�ضال الزعبي

 عمر احمد ر�ضيد 

 روال معتز العمامره

 زينب ن�ضرى الزعبي

 �ضفاء �ضميح ايوب

 عمر ح�ضن غنيم

 ملى احمد يون�ص النا ابراهيم �ضاهن كرمي محمود قادري في�ضل زهر العلي فرح ن�ضال الفحماوي

البكالوريو�س يف الهند�صة املعمارية
B.sc. in Architectural Engineering
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011 

 محمد ب�ضام عبوده

 نور معاذ »محمد حافظ«

 هدى وليد �ضالح

 محمد عابد عابد

 هبه احمد ابو حماد

 وئام محمود العمري

 معتز با�ضم املر�ضد

 هبة زيد ن�ضر

 والء انور امل�ضري

 مي�ضون محمد ابو خ�ضر

 هبه فوزي عبيدات

 ن�ضرين في�ضل ال�ضامن

 هبه يو�ضف الق�ضاه

امل�����ق�����ط�����و������ص م�����ح�����م�����د  ا��������ض�������ام�������ة   

ع�����ا������ض�����ي ��������ض�������ري�������ف  ا�����������ض����������رف   

امي������������������������ان ن�������������������دمي اخل�������ط�������ي�������ب

ع�����وي�����������ض�����ة ن������ب������ي������ل  ��������ض�������ون�������ي�������ا   

ال�����زع�����ب�����ي ع���������ب���������داهلل  �������ض������ري������ن   

م����������������رار م���������ح���������م���������د  م���������������������رمي   

خ�������اط�������ر م���������ح���������م���������ود  م������������������رمي   

خ�������ل�������ف ط���������������������������الل  ن���������������������������ور   

البكالوريو�س يف الهند�صة املعمارية
B.sc. in Architectural Engineering
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2010 - 2011 )تدريب(

 احمد ب�ضام الزبن

 زينه عبد املهدي العالوي

 �ضهيب عبدالفتاح موعد

 منى با�ضل عوي�ص

 براء ا�ضعد اخلطيب

 زينه محمد خليل

 عمر ابراهيم جراد

 هديل حازم فطاير

 دانا خليل الفار

 �ضجى ح�ضن هزامية

 عمرو عماد جربي

 ربى عبداهلل ابوالهيجاء

 �ضهد عوين جرادات

 محمد فوؤاد عليان

 رزان فواز خري�ص

 �ضالح خمي�ص در�ص

 مرمي نبيل الدرا�ص

 ع��ب��د ال���ع���زي���ز م��ح��م��د ج��ري��ري

اب����و�����ض����ن����ب �����ض����ل����م����ان  ه�����ن�����د   

البكالوريو�س يف الهند�صة املعمارية
B.sc. in Architectural Engineering

حنن محمد العمري

B.sc. in Architectureالبكالوريو�س يف العمارة

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011 
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د. خالد عي�شى �ل�شامل / �أ�شتاذ م�شارك
قائم باأعمال عميد الكلية 

د. عا�شم »حممد علي« �خلطيب / �أ�شتاذ م�شاعد
نائب العميد

د. عامر حممد �ملومني / �أ�شتاذ م�شاعد
م�ساعد العميد

�أ�شمى عبيد�ت
مديرة مكتب العميد
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املاج�ستري يف الهند�سة املدنية

املاج�ستري يف الهند�سة الكهربائية

 »احمد مريوي�س« »جنيب اهلل« جنيب 

هزاميه الكرمي  عبد  ايات   

 اح���م���د ه�����اين ال��ع��م��ري

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

م��ال اهلل م��ه��دي   ح�سن 

الرحيبه محمد  رائ���د   

 احمد محي الدين احللبوين

امل�سري  مي�سر  ا���س��رف   

 اي���ات م��ح��م��ود احل��ن��اوي

العي�سى م��ح��م��د  اي���ث���ار   

 اي��ن��ا���س ع��ل��ي ع��ب��ي��دات

 ب�����راء م�����ازن اجل��ي��ات��وه

 ح�����امت رب����ي����ع ال���ف���ن���دي

 خ���ال���د ع��ل��ي��ان ال��ب��ل�����س

ال�����س��ع��دي االزور  خ��ول��ه   

 دان������ه ه�������س���ام ق���ع���دان

احلجي اب��راه��ي��م  �سفاء   

العليمات �سليمان  �سفاء   

 ع�سام »محمد نايف« غيث

الطرابل�سي ع��اي��د  ل���وؤي   

هاين بني  �سريف  لبنى   

 ه�����س��ام ح�����س��ن ع��ل��ي��ان

 ا����س���ام���ه ار����س���ي���د ال��رح��ام��ن��ه

ب�������س���اي���ره ا��������س�������راء اح�����م�����د   

اب������راه������ي������م ����س���ب���اح  امي��������ن 

 ���س��ري��ف ن�����س��ر ع��ب��د ال�����رازق

ق��������اروط م����������ازن  ع������ب������داهلل   

ع���ا����س���ي  جم�����اه�����د ج�����م�����ال 

 م�����س��ط��ف��ى ك���م���ال ال�����س��واق��ف��ه

 م���ي�������س���اء ع�����دن�����ان ح�����س��ون��ه

 م�����ي�����اد م�����������رزوق ع���ل���ي���م���ات

 ي�����زن ���س��ي��ف ال����دي����ن م��ح��م��ود 

ال����ك����رمي����ن ه���������اين  ي������زي������د   

�سباعنه م��ح��م��د ����س���اح م��رع��ي م��ح��م��د اح���م���د اجل����راح ���س��ه��اب م��ح��م��د ط��وال��ب��ه زي����ن����ه ام�������ان ال�����س��ب��ول ح���م���زه  ن���ادي���ه   

 ح�������س���ام اب���راه���ي���م اب�����و ع���ان 

 ح�������س���ام اب����راه����ي����م ����س���وي���دان

ال�������س���م���اي���ل���ه امي���������ن  خ�������ري   

ال��ذي��اب��ات ا���س��م��اع��ي��ل  �سل�سبيل   

�������س������ادي خ�����ال�����د امل���ن���ا����س���ري  

 �����س����دام ا����س���م���اع���ي���ل خ��ري�����س

امل���ق���ب���ل ت�����وف�����ي�����ق  ������س�����ف�����اء   

ب�����س��ري م������������روان  ع������ب������داهلل   

ال�������س���ام���ي م�����ه�����دي  ف��������رح   

خ���ل���ي���ل ف�������رع�������ون  م����ح����م����د   

 م�����س��ه��ور ا���س��م��اع��ي��ل ال��ط��راي��ره

اب�����وغ�����ل�����وه ح���������س����ن  م�����ن�����ري   

ال�����ب�����دارن�����ه ي��������زن ح���������س����ن   

 اح�����م�����د ب�����ه�����اء ال������دي������ن م����ل����ك����اوي

ع����������م����������اوي اح������������م������������د  ح��������������ا   

ع���������������وده اح�������������م�������������د  رب��������������������ى   

م��������ه��������داوي ف�����ت�����ح�����ي  �������س������ام������ي   

ال�����������غ�����������زاوي م�������ح�������م�������د  ع�����������ا   

ع�����ا������س�����ور م�����������س�����ط�����ف�����ى  م������ه������ا   

ح����������������داد ب�����������������������س�����������ام  م����������������ي   
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املاج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية

املاج�ستري يف الهند�سة الكيميائية

املاج�ستري يف الهند�سة ال�سناعية

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

ال��������دراب�����������������س��������ه م������ح������م������د  ���������س��������ف��������اء   

ال��������زع��������ب��������ي ع�������ي���������������س�������ى  ام�����������������������اين   

ه�������دي�������ب ا���������س��������م��������اع��������ي��������ل  ب�����������ن�����������ان   

ح��������������������وراين ق����������ا�����������س����������م  غ�������������������������اده   

ال�����������������س��������رع ج������������م������������ال  ل����������ب����������اب����������ه   

ع��������ب��������ي��������دات ي���������و����������س���������ف  اح�����������م�����������د   

ال������������ه������������ور م��������������اه��������������ر  اح��������������م��������������د   

ال����������ع����������زة ي����������و�����������س����������ف  م���������ح���������م���������د   

زي�����������اد اب���������������و  ح���������������س�������ن  ا����������س���������ام���������ه   

ال��������ب��������ع��������ول م��������ح��������م��������د  ���������������س��������������ادي   

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

م���وم���ن���ي ق�����ا������س�����م  اح������م������د   

ال�سرمان خ��ري«  »محمد  احمد   

 ����س���ف���ي���ان م���ح���م���د ع���ا����س���ور

االح���م���د م���ح���م���د  اهلل  ع���ب���د   

ال�������س���ب���ول ع�����و������س  ع��������اء   

االع�����م�����ر م�����ح�����م�����د  ع�����م�����ر   

 م���ح���م���د ا����س���م���اع���ي���ل ع��و���س

ن�������س���ر ط�������������ارق  م�����ح�����م�����د   

 م���ح���م���د ع����دن����ان احل���ان���وت���ي

 م���ح���م���د ع���ي�������س���ى ال���رب���اع���ي

ن�������زال م�����ح�����م�����ود  م����ح����م����د   

 م��ح��م��ود م�����س��ط��ف��ى ن��ع��ريات

 ه�������س���ام ع���ب���د امل����ل����ك اح��م��د 

 ي���و����س���ف ح����اف����ظ ����س���ردح���ي

خ�������س���ر ي����ح����ي����ى  ي�����و������س�����ف   

����������س���������امل ول���������������ي���������������د  االء 

ال����ط����اف����ح����ه م�����ح�����م�����د  ط��������������ارق   

غ�����ي�����ث�����ان م�������ن���������������س�������ور  اح���������م���������د   

ع�����ل�����ي م��������ح��������م��������د  او�����������������س����������������ان   

ال�������������س������م������ري خ����������ال����������د  دان�������������������ه   

وح���������������س�������ه اح������������م������������د  ع����������ب����������ري   

ل�������ط�������اي�������ف�������ه ط�����������������ه  ع�����������ب�����������ري   

ن�������ا��������س�������ر ع����������ل����������ي  م����������������������������روان   

ال������ق�������������س������اه م�������ح�������م�������د  م����������ع����������اذ   

ال�����������س�����ري�����ده اح��������م��������د  م�����ي�����������س�����اء   

ال�������ف�������اع�������وري ج�������م�������ال  م�����ي�����������س�����اء   
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

ال�������������ق�������������رم خ�����������ل�����������ي�����������ل  رن��������������������������ا   

خ����ط����اب ال  اح������م������د  ������س�����ه�����اب   

غ������راب ������س�����اح  اح�����م�����د   

ب���ا����س���ط  م�����اج�����د  اح�����م�����د   

 عبد ال�سام احمد بني احمد

غ�����س��م��ي ه���ا����س���م ب����ن ط��ال��ب

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خ�ساونه محمد  ابت�سام   

 ا�سراء محمد ال�سديفات

ال����ع����واد ����س���ل���ي���م  االء   

 ام�����ل ث���اب���ت امل���ل���ك���اوي

ح�سينات �سلطان  ت���اال   

 دي����ن����ا داه���������ود دب�������س

 �����س����ادي ل���ب���ي���ب م��رق��ه

 ف��ل��ن��ت��ي��ن��ا اح��م��د ال��ع��ط��ا 

 محمد م�سطفى من�سور

ت����اي����ه ن����ع����ي����م  ن����������ور   

 اح����م����د ب�������س���ام اخل��ط��اط��ب��ه

 امل������اأم������ون ن����اي����ف ال���ع���ث���م���ان

ال����ن����ج����ار م����ح����م����د   ح����������ازم 

 دع��������اء ول����ي����د االن���������س����اري

 رام��������ي ����س���وك���ت ال�������س���ل���م���ان

ال�����س��ط��ن��اوي رب��ي��ع ���س��ي��ف اهلل   

ال�������س���ب���ات���ن ت���ي�������س���ري  ل���������وؤي   

امل������زاي������ده  م���ح���م���د خ���ل���ي���ل 

�سطناوي ع��ل��ي  خ���ري«  »م��ح��م��د   

 ن�����ادي�����ا ع�����دن�����ان ال����رو�����س����ان

ع���ق���ي���ان ي�����ا������س�����ر  ن�����ف�����ن   

 اب�����راه�����ي�����م م���ف���ي���د م���ح���م���ود

 اح����م����د ع�����ب�����داالل�����ه م���وم���ن���ي

ال���ع���ل���ي ه���������ال  احل�������ج�������اج   

 ح�������س���ن ح���ك���م���ت م�����س��ري��ح��ي

اب����وط����اي����ع  زي�����ن�����ب ع����ث����م����ان 

ال����ع����ي����دي اح�����م�����د  �������س������روق   

ال�������س���ل���ي���ت���ي ن����ا�����س����ر   ع��������اء 

 م��ح��م��د ع��ب��داحل��ل��ي��م امل�����س��ري

 م�������ي م����ح����م����د اب���������و ال�����ف�����ول

������س�����ن�����ج�����ال   ه������������������������ارون   

 ه����دي����ل م����������رزوق ط��ب��ي�����س��ات

����س���م���ي���م ري�����������ث  ي������ا�������س������ر   

ال�����������س�����ب�����ول ع������ل������ي  ي������������زن   

املاج�ستري يف الهند�سة املعمارية

املاج�ستري يف علوم احلا�سوب

املاج�ستري يف هند�سة احلا�سوب

ال�سكرجي ع��ب��ا���س  ن���دى   

 ع���م���اد م��ح��م��د ال��ع��ب��ي��ن��ي

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول
2011 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 اح����������ام »م����ح����م����د ج������م������ال« ا�������س������رق ل��ن

م����ح����م����د ب��������ن��������ي  ع�������������������ادل  ب�������������س������م������ه   

ط������ا�������س������م������ان ���������س��������ال��������ح  ���������س��������ن��������اء   

ع����ي���������س����ى اب��������������و  ي�������و��������س�������ف  ه���������دي���������ل   

 ب�������س���ار اح����م����د احل�������اج ا���س��ع��د

 ح�����س��ن »م��ح��م��د خ����ري« ال��زع��ب��ي

 خ����ال����د اب�����راه�����ي�����م اخل���ط���ي���ب

ال���������س����اح م�����ح�����م�����ود  رب���������ى   

محافظه جن��ي��ب«  »م��ح��م��د  رمي   

 ع���م���ر ع���ب���د ال����ك����رمي دروي���������س

ال�����غ�����ادي ق����ا�����س����م   م�������س���ع���ب 

ج����ف����ال م������و�������س������ى  ي������ا�������س������ر   

ال����ع����ام����ري  ام���������ريه ح�������س���ن 

ن����ي����ف����ن م����ح����م����د ح����ج����ازي  
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املاج�ستري يف ال�سحة العامة

املاج�ستري يف علم وظائف الأع�ساء

املاج�ستري يف الكيمياء احليوية
املاج�ستري يف علم الأدويةوالبيولوجيا اجلزيئية

املاج�ستري يف الت�سريح

خريجو الفصل الدراسي الصيفي
2010 - 2009

�سعد م��ح��م��ود  اخ���ا����س   

 رائ������د ����س���امل م��ح��ا���س��ن��ه

 م���ع���ايل خ���ال���د ب��واع��ن��ه

ن���ا����س���ر ع���ل���ي ج�����اد اهلل  

رح�����������ال ي������ح������ي������ى  ا��������س�������ع�������د   

ا�������س������ام ع����ب����داحل����ك����ي����م ع���ك���ور  

ال����ع���������س����ل اب�����������و  ع������م������ر  ب�����������ال   

ال�������ك�������ردي ج�������م�������ال  ت������غ������ري������د   

اب�����راه�����ي�����م ������س�����ال�����ح   خ�����دي�����ج�����ه 

اب����وح���������س����ون����ه ذي����������ب  دي��������ان��������ا   

ب����ط����اي����ن����ة �����س����ل����ي����م����ان  زي�������������اد   

احل������ارث������ي ������س�����ع�����ود  ع�����ائ�����������س   

���س��ل��م��ي  ع��������اء ع����ب����دال����رح����م����ن 

 »م����ح����م����د رات����������ب« ع����ل����ي ي���و����س���ف

امل�����ح�����م�����ود ف����ي���������س����ل  م�����������س�����ار   

خ���ط���ي���ب راف��������������ت  م�����ن�����ا������س�����ل   

ال������ع������وادي������ن ع������ل������ي  م�������ريف�������ت   

 ن�����اي�����ف ب������ن �����س����ب����اب امل����ط����ريي

ن���������زار ع���ب���ي���دات م��ح��م��د ح�����س��ن ال����دي����راوي ���س��ام��ي ا���س��م��اع��ي��ل زق���وت رف���ع���ت اح���م���د اب�����و غ��زل��ه  ه�����ي�����ام 

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

 خ���ل���ود اح���م���د اب����و ال���رب

 روان فهمي غزوي رغد و�سام خطاب

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

رم���������������������س����������ان ع������������ل������������ي  ام����������������������������ال  ������������س�����������اح  اي�����������������������������������اد  ه��������������ب��������������ه   

وه�����ي�����ب�����ي ح�������������س������ن  �������س������ه������ى   

�����س����م����ي���������س����م اح��������م��������د  من����������ري   

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010
ال��������������������رزاق ع��������ب��������د  ح���������������س�������ن  رب����������������ا   

ال�����������س�����ط�����ن�����اوي ن��������اي��������ف  ط���������������ارق   

الدبلوم يف ال�سحة العامة

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011
ح����������م����������وده م����������ح����������م����������ود  اح������������م������������د   

الدبلوم يف علم و ظائف الع�ساء
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العبو�سي ع��ل��وان  اح�����س��ان   

 ر�����س����ا اح����م����د ال�����س��ن��اق

 ك���ات���ري���ن ف��ه��م��ي ع��ك��ور

 ب����ي����ان ع���ل���ي ال���ع���ث���م���ان

 عبد الرحمن عبداهلل املنا�سره

 ان��ي�����س ����س���امل ال��ع��ط��ا���س

 رل�������ى م���ح���م���د ����س���ام���ة

 ن����وار غ�����زوان احل�����س��ام��ي

الفطافطه زك��ري��ا  ج��ه��اد   

 ع����دي اح���م���د اخل��زاع��ل��ه

 ح�������س���ن ع���ل���ي اب���وع���ل���ي 

البقاعن جن��ي��ب  ف��را���س   

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

ال��رك��اب��ات ال�����رزاق  ع��ب��د  االء   

 ام�������اين م���ح���م���د ال����رو�����س����ان

 ����س���ف���اء غ����ال����ب ال����ف����وار�����س

 م���ي�������س���اء ه���ا����س���م ال��ق��ي�����س��ي

 ح����ي����در ك����اظ����م ال��رب��ي��ع��ي

احل�����م�����وري م���������ازن  رمي   

�سقري اب����و  ن��ا���س��ر  ���س��ال��ح   

 ع����م����ر ك����م����ال ال�������س���ال���ح

 ف���اط���م���ه ا����س���ع���د رم�����س��ان

 م���ح���م���د ف��ي�����س��ل ي��ع��ق��وب

ن����واف����ل����ه ت������رك������ي  ه�����ب�����ه   

اخلراب�سه محمود  اح���ام   

 اح��م��د ���س��ح��اده ال�����س��رف��ات

 اح���م���د ع��ي�����س��ى ال��ع��م��ري

 اح���م���د م��ح��م��د اال����س���ت���اذ

م���ن�������س���ور ع����م����ر  ام��������ل   

 ب�������س���ام راج������ح ال���زري���ق���ي

 ب������ال ن����اظ����م روا������س�����ده

 ج��م��ان��ه ول���ي���د ال�����س��ل��ي��م��ان

 ح���م���زه ر�����س����وان امل��وم��ن��ي

زي�����د اح�������م�������د  رام�������������ز   

 رب������ى اح����م����د ال��ع��ج��ل��وين

 زي������اد رم�������س���ان ع���ب���داهلل

ال���ع���ب���د  ����س���ه���ا �����س����ال����ح   

����س���ت���ي���وي  ع����ل����ي ح�������س���ن 

 ع���ل���ي م���ح���م���د رم�������س���ان 

ب�������س���ول  ع����ل����ي م���ح���م���د 

 ع���م���ر ه������اين اب������و ع����زام

 ف���ار����س ع��ي��ا���س ���س��ال��ده

 ق�سي »محمد امن« اجلراح

 »محمد رامي« �سليمان عبيداهلل

 م��ح��م��د ع�����س��ام ال���غ���زاوي

ج���ر ف�������اي�������ز  م�����ح�����م�����د   

 م��ح��م��د ن����زار اب����و ه��رف��ي��ل

 محمود عبد الرحمن ال�سخارنه

 معاذ م�سطفى عبد الرحمن

 م���ه���دي اح���م���د ال�����س��ب��ول

 وائ����ل ي��و���س��ف ال��ق�����س��ا���س

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

املاج�ستري يف العلوم اجلنائية وال�سموم

الخت�سا�ص العايل يف الطب

ج����������������رادات م������ح������م������د  ا������������س�����������راء   

������س�����ع�����ب�����ان  م�������������س������ل������ط  ت�������غ�������ري�������د   

ال����ع����ب����ي���������س����ات ح���������م���������دان  ح������ل������ى   

ع������ل������ي م�����������������س��������ط��������ف��������ى  رمي   

ال�������ع�������ن�������زي اح����������م����������د  ���������س��������ع��������ود   

 ع����ب����د ال����رح����م����ن ح���������س����ريي ال���ب���ل���وي

زرد م������ح������م������ود  ال������غ������ن������ي  ع������ب������د   

ال���������������س�������م�������اره ح���������������س�������ن  ع��������م��������ر   

ف�������ري�������ج ج������������ي������������اد  غ��������������ي��������������داء   

ال��������ب��������ل��������وي م��������ح��������م��������د  ف���������ه���������د   

ف�����ت�����اوي ل�����ي�����ن�����ا ع�����ب�����د احل�����������س�����ن   

ال���������س����رح����اين ال���������س����اط����ر  م����ن���������س����ور   

خ������ال������د ب�������ن�������ي  ع���������و����������س  ن��������������وف   

ح�������م�������دان م�������و��������س�������ى  ه�����������ن�����������ادى   
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خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010
 اث����ي����ل ع�����دن�����ان رح���ي���م 

 اح��م��د م��ح��م��د رح��م��اين 

الرب ابو  محمود  ا�سامه   

ه��اين ب��ن��ي  ه�����س��ام  االء   

 ال��ف��ت ح��اف��ظ اجل��ب��ايل

 امي����ان م��ح��م��ود رداي����ده

فنا�س اب���و  ���س��امل  امي���ن   

 ح����ن����ان ����س���وق���ي ب��ره��م

 دي�����ان�����ا ج���ا����س���م دي���ت���و

احل��دي��ث��ي ث���ام���ر  روؤى   

ع���وي�������س ر������س�����ا  رمي   

احل�سن ابو  يا�سر  عا�سم   

 عبري مو�سى عبد احلفيظ 

ال�سعر  اب��و  محمد  ع��م��ار   

 ع���م���ر ل���ط���ف���ي ك�����اوي 

 ف����ات����ن ع���م���ر اب������و زي���د

ا�سعد الرحمن  عبد  فرح   

 كارينا عبد العزيز املثقال

عرقوب اب��و  عمر  م��اج��د   

 جم����دي م���اج���د ادري�������س

 م��ح��م��د خ��ل��ي��ل ف���رج اهلل

 محمود »محمد �سهيل« ابو رجيع

 م��ن��ى ق��ا���س��م م��را���س��ده

احل���اوه اب���و  خ�سر  م��ي   

ن�������دى ح���������ازم م��ح��م��د   

ع����ث����م����ان م�����ح�����م�����ود  اح������م������د   

 اري������ج ع���ب���د امل���ج���ي���د اب�����و رم����ان

ع���ث���ام���ن���ه ا���������س��������راء جن�����ي�����ب   

 ا����س���واق ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��روي��ت��ع

 امل���ع���ت���ز ب������اهلل م���ح���م���د ال���ت���اي���ه

دودي�����������ن ع��������������زات  امي��������������ان   

ن�����ا������س�����ر ح�������������س������ن  دع����������������اء   

ط�����ه ول�����������ي�����������د  ران�������������ي�������������ا   

�����س����اه����ن اح�������م�������د  ������س�����ه�����اب   

ن�����اظ�����ر ��������س�������اك�������ر  ط����������������ارق   

 ع���ب���د امل���ط���ل���ب م���ح���م���د رح�����اب

ال����ع����م����ري ي�����و������س�����ف  ع������ري������ب   

 ع���م���اد »م���ح���م���د ع���ل���ي« ���س��ري��ت��ح 

اب�����راه�����ي�����م ف�������اي�������ز  ف�������������ادي   

وزوز ت�����ي�����������س�����ري  ف����������������داء   

اب���������و زم�����ر  م����ح����م����د اح������م������د 

ع����ري����ق����ات �����س����م����ري  م����ح����م����د   

اجل�����م�����ل خ������ل������ي������ل  م����������������رام   

ق�������������دوره خ��������ال��������د  ول��������ي��������د   

 ي���و����س���ف ت��ي�����س��ري اب�����و ج��ام��و���س

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 م��ح��م��د اح���م���د ���س��ح��اده

����س���ب���ح���ه ح����ل����م����ي  اح������م������د   

 اح����م����د ع���ب���دال���ف���ت���اح ب���دي���ر

اب���و����س���م���اح���ه  اح�����م�����د ع����ل����ي 

 اح����م����د م���ح���م���ود ال��ب��ط��اي��ن��ه

ن����ب����ه����ان ف������ري������د  ا��������س�������رف   

 اع�����راب ���س��ل��ي��م��ان ال�����س��وري��ك��ي

ام��������ن ع������ب������داهلل �����س����وف����ان  

 اي��������اد خ�����ل�����دون ال���ط���وا����س���ي 

���س��ي��ف اآل  م�����ه�����دي  امي���������ان   

ع����ل����ي����ان ������س�����ع�����د  ب������ا�������س������ل   

ال����ق���������س����اه ف������ال������ح  ب���������س����م����ة   

ي����ا�����س����ن ن���������������زار  ب��������ن��������ان   

 ت�������اال م���ح���م���د اب�������و م���ن�������س���ار

�����س����م����اره م����ح����م����د  ح������م������زه   

 خ�����ال�����د خ���ل���ي���ف���ه ح���م���ي���دات

اهلل ف�������س���ل  م���ح���م���د  خ�����ال�����د   

ال����ع����ي����ان م����ح����م����د  خ������ال������د   

غ�����راي�����ب�����ه م������ن������ري  دع�������������اء   

ال���������س����ادق   دي������ان������ا اح�����م�����د 

ب��������در ح����������م����������دي  دمي���������������ا   

ح������م������دان ف�������ائ�������ق  دمي�����������ه   

اب������وه������ره ح�����������س�����ام  زي����������د   

ال���ك���ع���ب���ي اح������م������د  �������س������امل   

����س���ح���ر م����ح����م����ود م�����س��ت��ه��ى  

ال���ع���ف���ي���ف���ي �����س����ن����اء ع���ف���ي���ف   

 ����س���ه���اب ر����س���ت���م ج����وامن����ردي 

ن����ق����ر�����س م�����ح�����م�����ود  ع�����م�����ر   

 غ�����م�����دان ع�����ب�����ده ال�������س���ري

ه�����ر������س ج�������م�������ال  ف��������������ادي   

ال���������س����ب����ع م������ح������م������ود  مل���������ا   

 م���اج���د ع��ب��د ال���ك���رمي ال�����ورايف

ال���������س����ب����ول ع�����ل�����ي  م������اج������د   

 م����اه����ر ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف ول���ي���د 

 م��ح��م��د اب���راه���ي���م خ�����س��اون��ه

عي�سى« »ال�����س��ي��د  اح��م��د  محمد   

ي���ح���ي���ى  ري�������ا��������س  م����ح����م����د   

 م��ح��م��د ���س��ق��ر ع���ب���د احل��ل��ي��م

ح�����م�����اده ف����ت����ح����ي  م����ح����م����د   

 م���ح���م���د م����ح����م����ود ح����ج����ازي

م���ح���م���د م���ح���م���ود اب���وم���وي�������س

م����ح����م����ود م����ح����م����د ال����ق����رن����ه

م�����رمي خ��ل��ي��ف��ه ع���ل���ي ال�����س��رمي

م��ن��ى م��و���س��ى ح��م��زة ال�����س��اوي�����س

م������ه������ا ح�����������س�����ن ا�����س����ت����ي����وي

م����ي���������س ف����ت����ح����ي دوي������ك������ات

ن�������������زار ج�������������واد ال�������س���ع���ي���د

ن�������س���ال م���ح���م���ود ال��دع��ام�����س��ه

ه��������ب��������ه م�������ح�������م�������د ع����ب����ي����د

ي�����������زن ي������ا�������س������ن م����ع����اي����ع����ه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011



كلية الدرا�سات العليا
Faculty of Graduate Studies

253

املاج�ستري يف العلوم الطبية املخربية

املاج�ستري يف ال�سيدلة

 خ���ال���د ن���ا����س���ر ال�����س��ل��ول

 اح����م����د ع���ل���ي اب���وع���ل���ي 

جمال علي«  »محمد  رانيا  ن     »ف����ري����د اح����م����د« ط��ن��

 »محمد مهند« احمد ال�سابط

ح��م��زات محمد  يا�سمن   

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 ج������ان ����س���م���ي���ح ك���رمي

 ف���ات���ن ف�����واز اخل��ط��ي��ب

ال��زي��ادي��ن ن�سات  راي���ه   

 ا���س��راء اب��راه��ي��م ال��ط��راد

الن�سرات �سليمان  ا�سرف   

ال���ب���ق���وم ام�����ن�����ه ح����م����د   

ال�������س���ي���خ ب����ك����ر م���ح���م���د   

 رب���ى ع�����س��ام ع��ب��د اجل���واد

 زه�����ره زك���ري���ا اجل����والين

�سليمان ي��و���س��ف  ����س���ادي   

 ع���ب���ي���دة م��ح��م��د ع���ل���واين 

ا�ستيه ال��ك��رمي  عبد  ع��ن��ان   

 م�سطفى محمد ابو احل�سنى

 ن�����ازك م��ح��م��د اب����و زي��ن��ه

ال�سدفان �سعادات  ه�سام   

حمدان احمد  ابراهيم   

اب��وال��رب اج��ال محمد   

 اح���م���د ب�����س��ام ف��رح��ان

ال�سعد اح��م��د  احل����ارث   

 جعفر عبد الرحمن ابو عبيله

النجادات محمود  رامي   

 رغ����ده ي��و���س��ف ح����واري

ع����اء م�����س��ه��ور ي��ا���س��ن  

قانه   ال��زه��راء«  »فاطمة   

 م��ح��م��د ب��ه��اء امل��ج��ذوب 

ط�سطو�س ح�سني  م��راد   

 م����ن����ال ف�������احت خ�����س��ر

اخلطاطبه جميل  جن��اة   

ب���ل���ق���ا����س���م   ن���������س����ي����م   

 ه���ي���ا خ�������س���ر ي��ا���س��ن

ب�����دوي  اح����م����د ح�������س���ن 

 ا���س��ام��ه ف��ت��ح��ي م��ن�����س��ور

 ام��������ريه ح�������س���ن ح��ج��ري

 ب���������راءه ع���ل���ي ع����زاي����زه

اجلبعيتي ح�سني  تي�سري   

 دي����اال اب��راه��ي��م اب���و دي��ه

 ل��ب��ن��ى م��ح��م��د ال��ت��ي��ن��اوي 

 ماجده عبد اللطيف من�سور

الكردي ا�سماعيل  محمد   

 م���ه���ا ب����ره����ان ال���ع���م���ري

 ن�����س��ري��ن م��ح��م��د ه��م��ا���س

ع��������واد ع�������م�������اد  ن����������ور   

 ه���دي���ل م��ن�����س��ور ي��ع��ق��وب

 ب��������راء ع���ي�������س���ى اب�������و را�����س����د

خ�������ي�������ال م���������ع���������ن  رمي   

ب������رك������ات ع������ل������ي  �������س������ه������اد   

 �������س������وزان ����س���ه���ي���ل ع�����س��ف��ور

 ����س���ي���م���اء م���ح���م���ود اب������و ب��ك��ر

اف���ل���ي���ف���ل ح���������س����ن  م����ي���������س   

غ����ن����م����ا ول��������ي��������د  م������ي�������������س   

خريجو الفصل الدراسي الصيفي
2010 - 2009

 مرام عبد الكرمي الزعبي

دبلوم / العلوم الطبية املخربية
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خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010
غ�����امن ي�����و������س�����ف  اح������م������د   

ال��ق��ي�����س��ي اهلل  ع���ط���ا  االء   

 ام�������اين ي���و����س���ف اب������و وع���ر

 ام����ل اب���راه���ي���م ا���س��م��اع��ي��ل

جمامعه ع��ب��دال��ك��رمي  اي�����س��ر   

 رن�����ا اب����راه����ي����م ق��دي�����س��ات

ي����و�����س����ف خ����رف����ان  رن���������ده 

 رون�������زى ي���و����س���ف ال��ط��ي��ط��ي

 ����س���م���ر ي���ع���ق���وب اب����وظ����ام

القباطي امل��ل��ك  ع��ب��د  �سمري   

 ����س���م���ي���ه م���ح���م���د رب���اب���ع���ه

 ����س���ه���ام م��ح��م��د ���س��ط��ن��اوي

ي����و�����س����ف ع���ط���ول���ه  ع����ب����ري 

احلجوج امل��ه��دي  عبد  ف��وزي��ه   

 ل����ي����ايل ح�����م�����دان غ���راي���ب���ه

 ل��ي��ل��ى م��ح��م��د ع��ب��د ال���ه���ادي

ط���ع���ي���م���ه ك������اي������د  م������ن������ال   

ال�سيد �سعيد«  »محمد  منى   

�شباط  « ج��ورج  »جري�س  مريفت   

غ���ل���م���ي ن��������ائ��������ل  ن������������دى   

 ن��ع��م��ه ع���ب���داهلل ال�����س��واب��ك��ه

 وف��������اء م���ح���م���ود م���ه���او����س

 ابراهيم روحي عيا�سره

طوالبة ج���ودت  ا���س��راء   

طيب م��ح��م��د  ح��ف��ي��ظ   

 رن������ا م���ي���ه���وب خ�����س��ر 

 رمي�����ا خ���ل���ف ال�����س��ن��اق

 زي����اد م��ح��م��د اال���س��ت��اذ

 عبداهلل يحيى املخ�سمي

 غ���دي���ر م��ح��م��ود ح��رب��ا 

 ف���ار����س ����س���رور ح���داد

ذي��اب��ات ح�سن  محمد   

حمدان عزمي  محمود   

الكوي�سي جميل  مهند   

ج���رادات محمد  اح���ام   

م�����س��اع��دة ب�����س��ام  اروى   

�سبيب ابو  محمد  ا�سراق   

العنانبه ي��و���س��ف  ان��ع��ام   

ابراهيم ابراهيم  امي��ان   

غريفات م��و���س��ى  امي���ان   

ابراهيم  خرييه عبد اهلل 

الق�سريي ح�سن  �سفاء   

امل�سريحي �سعيد  طلحه   

 ع��ب��ري ع���ب���داهلل ال��زي��ات

 ع���م���ر اح����م����د ���س��ام��ه

 ل���ي���ن���ا ع���ل���ي ال����دوي����ري

ملحم بني  احمد  محمد   

عي�سى بني  ه��اين  محمد   

 ن����ور ف������وؤاد  ال�����س��م��اع��ن��ه

 ه��دي��ل ام��ن اب��و مطحنه

 ه���ي���ا م��ح��م��د ال��زع��ب��ي

اخل��ط��ي��ب خ���ل���ف  والء   

 ي��ح��ي��ى م��ح��م��د احل��ي��ل��ه

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 م���ه���ا ح�������س���ن ال�������س���ويف

 زاه������ر م��ح��م��د ال���دق���اق 

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

املاج�ستري يف التمري�ص )التحليل ال�سلوكي(

ا�سام خريي عبابنة

رمي نا�سر مري�سة

هنادي احمد الر�سايدة

ا�سماء علي ابو عذبة

�سهد محمد »ال�سيخ عليوات«

هنادي محمد اأبو را�س

بال عي�سى مرعي

محمد عبدالكرمي الزعبي

اماين ح�سني �سواحلة

ماية عواد العفنان

وعد محمد احلوامدة

رزان عبدالقادر اأبو عتيق

منى يعقوب ابو الهول

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

عادل عبدالقادر ابو العا

محمد محمود ال�سمادي
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خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010
 ادي�������ل ن�������وري االب���راه���ي���م

ال��ل��ط��ي��ف جابر ان��ي�����س ع��ب��د   

 ح�����م�����زه م���ح���م���د ح���ي���اين 

ن���ا����س���ر اح�����م�����د   ح�����ن�����ان 

ال�����ده�����ان ����س���ل���ي���م  ف��������رح   

ف�����ائ�����ق  ب������ه������م������ن  ئ����������������اري   

اح�����م�����د ا�������س������ع������د  اح�������م�������د   

ب���ري�������س���ي  ا�������س������راء م����ح����م����ود 

ال���������س����ريي����ن����ي ع�����ل�����ي  االء   

 ح�������س���ن ع���ي�������س���ى اب���وال���ف���ت���وح

ال����ع����م����ري م����ح����م����د  ������س�����ف�����اء   

 ع�����ب�����داهلل م���ح���م���د اب������و ع���ن���زه

ال�������غ�������زاوي ع������������رار  ع�����ب�����ري   

م���ح���ا����س���ن���ه م����ف����ل����ح  ع�����م�����ر   

 م���ن���ري ط���ال���ب اب�����و ا���س��م��اع��ي��ل

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

املاج�ستري يف الكيمياء التطبيقية

املاج�ستري يف العلوم احلياتية التطبيقية

املاج�ستري يف الفيزياء التطبيقية

 ام������اين م���ح���م���ود ك��ل��ي��ب

 دمي�������ا ع����ل����ي اال����س���ع���د

 ر����س���ا اح���م���د احل���م���وري

 ر����س���ا ج���م���ال ال��ن�����س��ري

ق����دور امل�����اأم�����ون  روان   

ال���دي���ر ال���ي���ا����س  روان   

م��ن�����س��ور ع���اط���ف  رمي   

ابقاعي ع��ب��داهلل  محمد   

 محمد م�سطفى ال�سمادي

الرجال نور »محمد عيد«   

ال�����������ب�����������دور م���������ح���������م���������ود  االء   

ب������ت������ول ع�����ب�����د احل�����م�����ي�����د ع����م����ارن����ه  

ه����������������������دوان ع�����������ل�����������ي  مت�����������ي�����������م   

ال�������ن���������������س�������رات ع�������ل�������ي  ح�������������س������ن   

ال�������������س������م������اع ع�����������دن�����������ان  ران�����������ي�����������ا   

خ������وي������ل������ه اح����������م����������د  م�������ي���������������س�������ون   

ال��������دي��������ن ��������س�������اح م�������رزوق�������ه ن����������ور   

ط����ب����ي���������س����ات م�����������������رزوق  ه���������ن���������ادي   

ج��������ع��������رون ���������س��������ام��������ي  ي��������و���������س��������ف   

اجل���������������راروه م������وف������ق  االء   

ال����ع����م����ري امل���ع���ت�������س���م ع����ل����ي   

����س���ك���ري  ع������ب������داهلل ع�����اط�����ف 

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 بثينه عبد الرحمن جران

 محمد مو�سى ال�سرمان

 لينا محمود قي�سي

غ�سيه ع��اط��ف  زي��ن��ب   

جرادات ق�سيم  �سفوان   

 ق�����س��ي ن��اي��ل ال�����س��ي��اب

 دالل م�سطفى الب�سارات

 با�سمه مفلح محا�سنه
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املاج�ستري يف الريا�سيات

املاج�ستري يف اللغويات التطبيقية

اخل��ط��اي��ب��ه ع�����زات  االء   

 ���س��م��ي��ه م��ح��م��د ال���ع���زام

رب��������ى م����ح����م����د م��ل�����س  

م����ن����ري ع������وده �����س����ه����اد   

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 
2010 - 2009

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 احمد حمد الك�سا�سبه

خزاعله لطفي  االء   

 اميمه محمد العمري

 رجاء فتحي القديرات

 �سامي عاطف �سكري

كحيل خ��ال��د  �سفاء   

�������س������ل������م������ان ح���������������س�������ن  ام���������������������اين   

ال���������������������داود م���������ح���������م���������ود  دمي�����������������ا   

غ�������راي�������ب�������ه ع�����������������س��������ام  م�������ي���������������س   

ال����������������رزاق ال�������ع�������ب�������د  ع�������ل�������ي  ن�������������ور   

�������س������ه������اون������ه ب�������������������س���������اره  ي������������������ارا   

 فرا�س عبد اجلابر ع�ساف

العامري ح�سن  امي���ان   

 ب���ي���ان ع���ث���م���ان ال���غ���ول

 ع�����وده ���س��ح��م��ي ال��ه��ت��م

ب�����در ن�����������زار  ل����ي����ل����ى   

املرا�سده ح�سن  محمد   

ال�������س���ي���اب  امي���������ان �����س����ال����ح 

ال�����ع�����م�����ري ح�����������س�����ن  رب�����������ا   

خ����ل����ي����ل ع�������ل�������ي  �����������س����������اره   

ع����ب����ري ع������دن������ان احل���������س����ون  

ال���ب���اي�������س ����س���م���ي���ح   غ�����دي�����ر 

 م����ح����م����ود م���ح���م���د م���ح���م���ود

 ه���ن���اء �����س����رور ع���ب���د ال�����س��ام

�����س����ل����ي����م اح����������م����������د  اري��������������������ج   

ال�����������س�����م�����ادي م�����ح�����م�����د  االء   

م������ل������ك������اوي �������س������ل������ي������م  اي���������������ه   

ال������ن������ج������ار ف����������رح����������ان  ب��������ي��������ان   

ال�����ع�����ي�����������س�����ى ع�������م�������ر  خ���������ال���������د   

 دان����ا »م��ح��م��د ع���دن���ان« ال�����س��ي��خ �سامل

ح�������ج�������ازات اح�������م�������د  ر�������س������ي������د   

ال����زع����ب����ي م����ط����ل����ق  �����س����ل����ي����م����ان   

م�������س���ط���ف���ى غ������������ازي  �������س������ادي������ه   

������س�����خ�����ات�����ره �������س������ال������ح  ع������������اء   

ب�����������دور ب�������������������دري  ف��������اط��������م��������ه   

اب����������و م�����ح�����ارب ن����ب����ي����ل ع������اي������د   

ال�������زع�������ب�������ي اجم����������������د  ه��������ب��������ه   

ي���ا����س���م���ن ا�����س����م����اع����ي����ل ق����راع����ن  

مومني م��ح��م��ود  ا���س��م��اء   

 براءه عبد املجيد العبابنه

عي�سى اب���راه���ي���م  ���س��ن��اء   

 ه����ال����ه غ��������ازي االي������وب

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

امل����������وم����������ن����������ي ح���������������������س����������ن  ن����������������������ور   

ج����م����ام����ع����ه ع�������ب�������دال�������ك�������رمي  م������ح������م������د   

���������س��������ال��������ح م����������ح����������م����������د  رب������������������������ى   

 ع������ري������ن »م�����ح�����م�����د ع�������م�������ار« اب���������و ح���ج���ل���ه

ح���������م���������اد ج��������������م��������������ال  ف�����������������وزي�����������������ه   

�������س������ل������ي������م اب�����������������������و  اب����������������راه����������������ي����������������م  زي�����������������������������اد   

ح����������������������������داد ك�����������������������م�����������������������ال  ��������������������س�������������������م�������������������اح   

م�����������ي�����������ا������������س ع������������������������ب������������������������داهلل  م��������������ح��������������م��������������د   

ال�������������������س���������دي���������ف���������ات م���������ح���������م���������د  م�����������������س��������ط��������ف��������ى   

ع�������ل�������ي احل���������������������������������اج  اح�����������������م�����������������د  ن�������������ا��������������س�������������ر   

م���������ح���������ف���������وظ وه����������������ي����������������ب  ه�����������م�����������������������س   

ال���������زع���������ب���������ي ك���������������������رمي  ح��������������م��������������زه   

املاج�ستري يف النتاج النباتي

املاج�ستري يف النتاج احليواين

املاج�ستري يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء

الوديان املوؤمن  مالك عبد   

 ع���ل���ي ن����اج����ح اخل��ط��ي��ب عبدالرزاق محمد الطواها خ���ال���د م��ح��م��د ال��غ��وامن��ه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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املاج�ستري يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء

املاج�ستري يف الطب واجلراحة البيطرية

عوده عدنان  الدين  ع��اء  م����ح����م����د ه���������س����ام ط��ه   

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

ع�������و��������س ع�������������دن�������������ان  اب�����������������ي   

ال�����ل�����ح�����دان ��������س�������امل  �����س����ب����ي����ك����ه   

روا����������س���������ده ف�����ت�����ح�����ي  م�������ريف�������ت   

ي����ا�����س����ن« ن����ب����ي����ل »ح������������اج  ن����������دا   

امل�������وم�������ن�������ي ف�����������اي�����������ق  اح�����������م�����������د   

ال�����ق�����وا������س�����م�����ه م������و�������س������ى  ���������س��������رار   

ال�����������س�����دي�����ف�����ات ع��������و���������س  م��������ال��������ك   

ع�����ث�����ام�����ن�����ه م�������ح�������م�������د  ه�������ي�������ث�������م   

 محمد عبد احلليم ابو دلبوح

ال����ك����اظ����م  ع�����ام�����ر  ن����غ����م   

املاج�ستري يف املوارد الطبيعية والبيئة

ال�������س���ب���اح رن��������ا ع����ل����ي   

ي   ف���ي�������س��� اهلل  جن�����ي�����ب 

دلعب ���س��ع��د ر�����س����وان ال�����س��ع��د �سمري  عبداحلفيظ  الكبا�س  اب��و  مطر  محمد   ن�����س��ر ح�����س��ن ج��ل��ب��و���س 

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

خريجو الفصل الدراسي الصيفي 2009 - 2010

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011

خريجو الفصل الدراسي األول 2010 - 2011

 رب����ى ن��ا���س��ر ال��زع��ب��ي

ب������������دور ح��������م��������د  اح����������م����������د   

ع�����م�����اوي م�����و������س�����ى  ب����ث����ي����ن����ه   

ال����زع����ب����ي  ح���ف�������س���ه �����س����ال����ح 

 ���س��م��اح ع��ب��د ال���ك���رمي ج�����رادات

 ف����اط����م����ة ع����ل����ي ب����ن����ي خ���ال���د

 ن���ا����س���ر ع���ب���د احل���ف���ي���ظ ب���دي���ر

ع�����ب�����ي�����دات ��������س�������امل  ن��������������زار   

 دمي����ه م���اج���د امل��وم��ن��ي

 �سرين عي�سى اجلوا�سرة

ط�����ال خ�����س��ر ح�����س��ن  

 جمدي عبد الفتاح الرحاحله

 م���ح���م���د ن������دمي ح���رب

 مي�س عبد الكرمي ملكاوي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2010 - 2011
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Deanship of Research
عمادة البحث العلمي

د. فهمي �أحمد �أبو �لرب / �أ�ستاذ
عميد البحث العلمي 

د. نز�ر ح�سني �سمارة / �أ�ستاذ
نائب العميد

د. طارق قا�سم �سعيد / �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد العميد

زهري �أبو �لرب
مدير دائرة خدمات الباحثني

طارق �ل�سمادي
مدير مكتب العميد
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Deanship of Students’ Affairs
عمادة �ش�ؤون الطلبة

د. ��سامه خالد ن�سري / �أ�ستاذ
عميد �س�ؤون الطلبة

د. برهان �لدين �لب�س  
نائب العميد

د. حممد خليفة �لعمري 
م�ساعد العميد

د. حممد قا�سم �سطناوي 
م�ساعد العميد 

علي �لدردور
مدير دائرة الن�ساط الريا�سي

ب�سام خ�سري�ت
مدير دائرة اخلدمات الطالبية

ر�ئد عبابنة
مدير دائرة الن�ساط الثقايف والفني

عبد�حلافظ �خلاليلة
مدير مكتب التاأهيل ال�ظيفي

�سندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية

ر�ساد �لطربي
مدير مكتب العميد
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Students’ Activities
الن�شاطات الطالبية
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Students’ Activities
الن�شاطات الطالبية
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Students’ Activities
الن�شاطات الطالبية
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Students’ Activities
الن�شاطات الطالبية
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Students’ Activities
الن�شاطات الطالبية
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Students’ Activities
الن�شاطات الطالبية
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Students’ Activities
الن�شاطات الطالبية
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Students’ Activities
الن�شاطات الطالبية
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Students’ Activities
الن�شاطات الطالبية
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Students’ Activities
الن�شاطات الطالبية
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مكتبة اجلامعة
University Library

�أ. د. حممد نهار �لعلي 
مدير املكتبة اعتباراً 2011/1/16

د. ح�سن �ملومني 
مدير املكتبة حتى 2011/1/15

ر�ئد عبد�لرز�ق
مدير دائرة اخلدمات االلكرتونية

لنا �لعابدي
مديرة دائرة اخلدمات العامة

�أ�سرف ريحاين
مدير دائرة اخلدمات الفنية
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مركز امللكة رانيا العبدالله لعل�م وتكن�ل�جيا البيئة

مركز الأمرية هيا للتقنات احلي�ية
مركز الطاقة

مركز التقانات النان�يةمركز الدرا�شات الدوائية

Queen Rania Al-Abdullah Center for Environmental Science & Technology

H.R.H Princess Haya Biotechonology CenterEnergy Center

Pharmaceutical Research CenterNanotechnology Center

�أ. د. هاين �بو قدي�س 
مدير املركز

د. �سعيد جر�د�ت 
مدير املركز

�أ.د. �سهيل كيو�ن 
مدير املركز

�أ.د. معتز باهلل �ل�سيخ �سامل 
د. حممد �لفندي مدير املركز

مدير املركز

رغدة �لد�وود
مديرة دائرة التعليم والتدريب
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املركز ال�شت�شاري للعل�م والتكن�ل�جيا 

املركز ال�شحي

Consultative Center for Science & Technology

Health Center

�أ.د. �سرحان حد�د 
مدير املركز اال�ست�ساري للعل�م والتكن�ل�جيا و مركز جامعة 

العل�م والتكن�ل�جيا االأردنية لالإر�ساد وبح�ث الرثوة احلي�انية

د. منى حد�د 
مديرة املركز

كمال عثامنة
مدير دائرة اال�ست�سارات واخلدمات الفنية

حممد بني هاين
مدير دائرة اخلدمات االدارية

د. عدي خ�ساونة
مدير الدائرة الطبية

د. رجائي �لرو�سان 
نائب مدير املركز اال�ست�ساري للعل�م والتكن�ل�جيا

نوزت ق�سر�وي
مديرة الدائرة الفنية
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�أ.د. زكريا �سنو�ن �لب�سايره
مدير املركز

د. ن�سرين �حمد طه
م�ساعد املدير

Dental Centerمركز طب ال�شنان التعليمي

مركز التط�ير الكادميي

مركز تنمية املجتمع املديناملركز ال�شحي البيطري

Academic Development Center

Veterinary Health CenterCivil Society Development Center

د. �سمري »حممد ر�سيد« �لعا�سة 
مدير مركز التط�ير االأكادميي ومكتب اعتماد و�سمان اجل�دة

�أ.د. �أحمد حممود �ملجايل 
مدير املركز

د. حممد قا�سم �حلمد 
مدير املركز

منري رو��سدة
م�ساعد مدير مركز التط�ير االكادميي
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Computer & Information Centerمركز احلا�ش�ب واملعل�مات

د. ب�سري نايف �لدويري 
مدير املركز

نذير يو�سف خ�ساونه 
نائب مدير املركز

مدير دائرة نظم املعل�مات االإدارية

خالد ك�سا�سبة
م�ساعد مدير املركز

م. عامر �اليوب
مدير دائرة البنية التحتية املعل�ماتية
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Presidency Unitوحدة رئا�شة اجلامعة

رمي طيفور 
)ISO( مديرة وحدة الرئا�سة ومكتب الطلبة العرب واالأجانب

حممد حد�د
مدير دائرة املرا�سالت والربيد

فايز �ملخزومي
مدير دائرة املتابعة
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Financial Affairs Unitوحدة ال�ش�ؤون املالية

�أن�س �لعمري 
مدير عام ال�حدة حتى 2011/6/1

 �سالح �لعمري / نائب مدير ال�حدة
ومدير ال�حدة بال�كالة اعتباراً من 2011/6/1

م�ساري زريقات
مدير دائرة احل�سابات

��سامة �ل�سوحة
م�ساعد مدير ال�حدة

كمال �لدين �لدر�ي�سة
مدير دائرة الرواتب املركزية

عبد�لكرمي خمادمة
مدير دائرة امل�ازنة والرقابة

زهري خري�س
م�ساعد مدير دائرة الرواتب املركزية
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Admission & Registration Unitوحدة القب�ل والت�شجيل

في�سل �لرفاعي 
مدير ال�حدة

�جمد �لوح�سة
م�ساعد مدير ال�حدة

�سالح حجازي
مدير دائرة القب�ل واجلداول الدرا�سية واالمتحانات

قا�سم �لدويري
م�ساعد مدير ال�حدة

عال هند�وي
مديرة دائرة الكليات الطبية والزراعة والعل�م واالآداب
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Operation & Maintenace Unitوحدة الت�شغيل وال�شيانة

م. ريا�س �لزعبي 
مدير ال�حدة

م. ن�سر �لعريان
نائب مدير ال�حدة

م. مو�سى �ل�سناق
مدير دائرة الكهرباء

م. جمال بطاينة
مدير دائرة �سيانة املباين ودائرة التنفيذ

م. عمار �أبو �ل�سعر
مدير دائرة التخطيط والرقابة والدعم الفني

م. ماهر �ال�سفر
مدير دائرة امليكانيك

م. حكم �ل�سرمان
مدير دائرة ال�سالمة وال�سحة املهنية والبيئة
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وحدة امل�شاريع الهند�شية

وحدة امل�شاغل الهند�شية

Engineering Projects Unit

Engineering Workshops Unit

م. عماد �لطربي 
مدير ال�حدة

م. حممد ط�سطو�س  
مدير ال�حدة

م. �أحمد �لعز�م 
م�ساعد مدير ال�حدة

م. فوؤ�د �سنجالوي
نائب مدير ال�حدة

م. ر�سمي رد�يدة
مدير دائرة امليكانيك

عو�س �لدوقر�ين
م�ساعد مدير ال�حدة

م. عنان طبيلة
مدير دائرة الت�سميم والدرا�سات

م. حممد �لزعبي
مدير دائرة االإن�ساءات

م. عبد�هلل �لطويط
مدير دائرة الكهرباء



283

وحدة الل�ازم املركزية

وحدة اخلدمات العامة

Central Supplies Unit

General Services Unit

م. ب�سار �لدويري 
مدير ال�حدة

�حمد عو�ودة 
م�ساعد نائب الرئي�س ل�س�ؤون الل�ازم

م. رعد �لتل 
مدير ال�حدة

قا�سم ر�سيد�ت / م�ساعد مدير ال�حدة

فتحي بني هاين / مدير دائرة امل�سرتيات

تي�سري عمارين / م�ساعد مدير ال�حدة

م. �أ�سامة بال�سمة / مدير دائرة امل�ست�دعات املركزية

�بر�هيم �لدق�س
م�ساعد مدير دائرة خدمات النقل

حممد �لعمري
م�ساعد مدير ال�حدة

حممد عبيد�ت
م�ساعد مدير دائرة خدمات العاملني
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وحدة امل�ارد الب�شرية

وحدة التخطيط والتط�ير واملعل�مات

وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

وحدة �ش�ؤون املجال�س

Human Resources Unit

Planning, Development & Info. Unit

Internal Auditing Unit

Councils’ Affiars Unit

عدنان �سهاونة / مدير �لوحدة 

فرحان حجازي / مدير دائرة �س�ؤون العاملني

طالل حجازي / مدير ال�حدة

�سعيد �لزعبي / مدير ال�حدة

وليد ن�سري / مدير دائرة خدمات العاملني

علي �لدويري / مدير ال�حدة

حممد �لنقر�س / م�ساعد مدير �لوحدة
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Dept. of Public Relationsدائرة العالقات العامة

مهند ملكاوي / مدير الدائرة

عبد�هلل �لرجوب / مدير الدائرة

با�سل �ل�سوحة / مدير الدائرة

ليال �أبو زيد / م�ساعد مدير الدائرة

موفق �لنقر�س / م�ساعد مدير الدائرة

دائرة العطاءات املركزية

دائرة التغذية

Dept. of Central Tenders

Dept. of Food Services
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غازي �ر�سيد�ت / مدير الدائرة

Dept. of Legal Affairsدائرة ال�ش�ؤون القان�نية

Dept. of Securityدائرة الأمن اجلامعي

»حممد نور« �لرو�بدة
مدير الدائرة

ر�سيد �لرباعي
م�ساعد مدير الدائرة

�آمنة �خلروب / مدير الدائرة

Dept. of Students’  Housingدائرة ا�شكان الطالبات
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مالزم �أول ح�سن �لعمري / مدير �لد�ئرة

مالزم �أول عمر �ل�سعبي / مدير �ملكتب

�ملقدم جهاد �خلطيب / مدير �ل�سعبة

�ل�سيد / وليد نو��سرة
مدير املكتب

املكرمة امللكية ال�شامية

�شعبة العل�م الع�شكريةمكتب �ش�ؤون خدمة العلم

مكتب امل�شت�شار الثقايف
Royal Scholarships

National Military ServiceMilitary Sciences

Educational Advisor Office
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�شي�ف اجلامعة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

{ يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية 

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي }
صدق اهلل العظيم

فقدت أسرة الجامعة خالل العام الدراسي 2010 - 2011 عدداً من الزمالء األعزاء 
وأحد أبناءنا الطلبة الذين انتقلوا إلى رحمة اهلل تعالى، فلذويهم الصبر والسلوان 

ولهم الجنة وسيبقون في ذاكرتنا

�ملرحوم �أ.د. حازم �لزريقات
كلية الهند�سة

ت�يف بتاريخ 2010/2/14

�ملرحوم حممد �لعمري
وحدة ال�س�ؤون املالية

ت�يف بتاريخ 2011/1/9

�ملرحوم عبد�ملنعم طويط
وحدة امل�ساغل الهند�سية
ت�يف بتاريخ 2010/8/8

�ملرحوم �أ. د. ر�غب عتمة
كلية العل�م واالآداب

ت�يف بتاريخ 2010/7/29

�ملرحوم �أ. د. �سالح �لقادري
كلية الطب

ت�يف بتاريخ 2011/4/11

�ملرحوم د. نا�سر �لعمري
كلية الهند�سة

ت�يف بتاريخ 2010/11/10

�ملرحوم �لطالب طه هرم�س
كلية العل�م الطبية التطبيقية

ت�يف بتاريخ 2010/12/26

في ذمة اهلل
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اب�����ن س���ي���ن���ا وال�����خ�����وارزم�����ي ف��ي��ن��ا
ن��ح��ن ف��ج��رن��ا م���ن ال���ش���ك ال��ي��ق��ي��ن��ا
وات����خ����ذن����ا ال���ح���ق ن���ب���راس���ًا ودي���ن���ا
اليمينا م���دى  جامعتي  فانهضي 

ه�����������ذه ج������ام������ع������ة أح�������ي�������ت ل���ن���ا
اش����رق����ت ت����زه����و ب�����أن�����وار ال��ن��ه��ى
ن��ح��ن اق��س��م��ن��ا وع���اه���دن���ا ال��دن��ى
ه��ن��ا ن��ب��ق��ى  أن  اإلي����م����ان  وق���ض���ى 

ن��ه��ض��ة ال���ف���ك���ر وح���ل���م ال��ع��ل��م��اء
وم��ض��ت ت��رق��ى إل���ى ص���در ال��س��م��اء
العطاء أرض  في  العلم  نصون  أن 
أع���ي���ن���ًا ي���ق���ظ���ى وج����ن����دًا أوف����ي����اء

وال���ح���ض���ارات ال���ت���ي ع���اش���ت ق��رون��ا
الجبينا ال��ده��ر  م���دى  ف��ي  ورف��ع��ن��ا 
م��ع��ي��ن��ا ل���ل���ع���ل���م  األردن  ف����غ����دا 
ن��ك��ون��ا ق����د ع���زم���ن���ا م���ن���ذ ك���ن���ا أن 

ق�����د س����م����ا ب���ال���ع���ل���م ه�������ذا ال���م���ع���ه���د
ال����غ����د واع�������ت�������ز  األردن  وازده����������������ى 
ب������ورك������ت ج����ام����ع����ت����ي ف����خ����ر ال����وط����ن

ق�����د س����م����ا ب���ال���ع���ل���م ه�������ذا ال���م���ع���ه���د
ال����غ����د واع�������ت�������ز  االردن  وازده����������������ى 
ب������ورك������ت ج����ام����ع����ت����ي ف����خ����ر ال����وط����ن

ق�����د م���ه���رن���ا ف�����ي ال����ع����ل����وم ال��ت��ق��ن��ي��ة
وع�����م�����رن�����ا ال������س������اح روح����������ًا م���ع���رف���ي���ة
ف����ي ح���م���ى ج���ام���ع���ة ال���ع���ص���ر ال��س��ن��ي��ة

ن��ه��ض��ة ال���ف���ك���ر وح���ل���م ال��ع��ل��م��اء
وم��ض��ت ت��رق��ى إل���ى ص���در ال��س��م��اء
العطاء أرض  في  العلم  نصون  أن 
أع���ي���ن���ًا ي���ق���ظ���ى وج����ن����دًا أوف����ي����اء

ه�����������ذه ج������ام������ع������ة أح�������ي�������ت ل���ن���ا
اش����رق����ت ت����زه����و ب�����أن�����وار ال��ن��ه��ى
ن��ح��ن اق��س��م��ن��ا وع���اه���دن���ا ال��دن��ى
ه��ن��ا ن��ب��ق��ى  أن  اإلي����م����ان  وق���ض���ى 

اب�����ن س���ي���ن���ا وال�����خ�����وارزم�����ي ف��ي��ن��ا
ن��ح��ن ف��ج��رن��ا م���ن ال���ش���ك ال��ي��ق��ي��ن��ا
وات����خ����ذن����ا ال���ح���ق ن���ب���راس���ًا ودي���ن���ا
اليمينا م���دى  جامعتي  فانهضي 

وال���ح���ض���ارات ال���ت���ي ع���اش���ت ق��رون��ا
الجبينا ال��ده��ر  م���دى  ف��ي  ورف��ع��ن��ا 
م��ع��ي��ن��ا ل���ل���ع���ل���م  األردن  ف����غ����دا 
ن��ك��ون��ا ق����د ع���زم���ن���ا م���ن���ذ ك���ن���ا أن 

ق�����د س����م����ا ب���ال���ع���ل���م ه�������ذا ال���م���ع���ه���د
ال����غ����د واع�������ت�������ز  األردن  وازده����������������ى 
ب������ورك������ت ج����ام����ع����ت����ي ف����خ����ر ال����وط����ن

ق�����د س����م����ا ب���ال���ع���ل���م ه�������ذا ال���م���ع���ه���د
ال����غ����د واع�������ت�������ز  االردن  وازده����������������ى 
ب������ورك������ت ج����ام����ع����ت����ي ف����خ����ر ال����وط����ن

ق�����د م���ه���رن���ا ف�����ي ال����ع����ل����وم ال��ت��ق��ن��ي��ة
وع�����م�����رن�����ا ال������س������اح روح����������ًا م���ع���رف���ي���ة
ف����ي ح���م���ى ج���ام���ع���ة ال���ع���ص���ر ال��س��ن��ي��ة

شعر: د. محمود الشلبي
نشيد الجامعة
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زيارة جاللة الملك المعظم
كلمة رئيس الجامعة

مجالس الجامعة
رئاسة الجامعة

الكليات والخريجون :
كلية الهندسة

كلية الطب البشري
كلية طب األسنان

كلية الصيدلة
كلية التمريض

كلية الزراعة
كلية الطب البيطري

كلية العلوم واآلداب
كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات

كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية العمارة والتصميم

كلية الدراسات العليا
العمادات والمكتبة :
عمادة البحث العلمي
عمادة شؤون الطلبة

مكتبة الجامعة
المراكز والوحدات والدوائر اإلدارية

ضيوف الجامعة
نشيد الجامعة

4
6
7
14

15
59
89
105
121
141

157

163
191
209

235
245

260
261

272
273
288
290

أ. د. عمر الجراح / نائب رئيس الجامعة / رئيس اللجنة
أ. د. أسامة نصير / عميد شؤون الطلبة

اآلنسة ريم طيفور / مديرة وحدة الرئاسة
السيد فيصل الرفاعي / مدير وحدة القبول والتسجيل

السيد طالل حجازي / مدير وحدة التخطيط والتطوير والمعلومات
السيد مهند ملكاوي / مدير دائرة العالقات العامة

الطالب: ليث عبيدات / ممثل طلبة الجامعة

المحتويات

لجنة الكتاب السنوي

 اإلشراف
والتدقيق والمتابعة

تصميم الغالف
والصفحات الداخلية

وحدة التخطيط
والتطوير والمعلومات

االشراف
طلب ابو سويلم

آالء الذينات
مركز الحاسوب والمعلومات

A C P
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