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طلبتنا األعزاء، أيتها الخريجات، أيها الخريجون.

هذا يوم أغر من أيام جامعتكم الفخورة بكم، إنه يوم حصاد الرحلة، وجني الثامر. وقد وقفتم يف حرضة هذا اإلنجاز املحفوف بالجهد واملثابرة والنجاح، بعد سنوات الدراسة والبحث 
وقد تكللت جهودكم بالتوفيق والفالح، فأهديتم لألهل والوطن شهادة ممهورة بالعلم الحديث، والخلق النبيل، واإلبداع املتميز.

وها هي جامعتكم قد تطورت وإزدهرت يف العقدين املاضيني حتى تبوأت اليوم مكانة مرموقة محليا وإقليميا وعامليا بفضل جهود العاملني فيها من أساتذة وموظفني  قضوا جل 
حياتهم يف خدمة هذه الجامعة، والعمل عىل تقدمها ومتيزها، وكان للصورة اإليجابية املرشقة التي تشكلت أثناء مسريتكم العلمية يف رحابها دور فعال يف إكسابها احرتاما وتقديرا وسمعة 
طيبة يف األوساط األكادميية املرموقة، عىل الرغم من حداثة سن هذه الجامعة التي ال تزيد عمرا عنكم إال بالقليل من السنوات ولكنها قطعت شوطا بعيد املدى عىل صعيد اإلنجازات 

النوعية والتميز األكادميي واإلبداعي.

أبناءنا الخريجني والخريجات.

هذا يوم فرحة األهل والوطن بكم، يوم الخريجني والخريجات إنه يوم السعادة واألمل لكل ذويكم ومحبيكم، وأنتم تثبتون جدارتكم وكفاءتكم وقدرتكم عىل تخطي الصعاب، بروح 
الطموح والتحدي والرغبة يف تحصيل املزيد من العلم، واإلرتقاء يف سلم العال ، لتقر بكم عيون والديكم، الذين أسهموا مع الجامعة يف تهيئة الظروف املناسبة لكم ، لتكونوا اليوم حملة 

الشهادات التي تستحقون، والتي تؤهلكم للرشوع يف مجاالت الحياة وميادينها من أجل العمل وخدمة الوطن واملواطن بكل كفاءة واقتدار.

وال بد من التذكري يف هذا املجال بأن طريق النجاح لن تكون ممهدة سالكة يف كل األوقات والحاالت، فللنجاح استحقاقاته ومتطلباته املاثلة يف الصرب والجد واملتابعة واملثابرة كام قال الشاعر:

م��رة ك��ب��وت��م  اذا  ت��ي��أس��ن  مثاب��رال  كل  حلي��ف  النج��اح  إن 

وعليكم أيها األعزاء أن تدركوا لذة النجاح بعد اإلخفاق وسعادة املرء بعد املعاناة ومرارة التجربة، التي هي محك اإلنسان، واملعيار الحقيقي لثقته بنفسه وإميانه بهدفه.

الخريجات والخريجون  أبناء الجامعة األعزاء.

وليس أجمل من خلق حسن يتسم به املرء يف حياته: نزاهة وكرامة، وإخالصا وحبا للوطن، حفاظا عىل مسريتكم وسريتكم التي تنشد اإلصالح وتنظر اىل الشفافية واملصداقية نظرة 
إعجاب. وقد أخذ العقل واملنطق دورا عمليا يف حياتكم لينسجم العلم مع العمل، ويتحد العقل بالعاطفة يف كيان إنساين متكامل، من أجل دفع عجلة الحياة الحرة الكرمية، وفتح أبوابها 

عىل فضاءات التألق والنجاح.

إن املس��تقبل بني أيديكم وأمامكم، ولديكم من الطاقات واإلمكانات ما يحفزكم عىل ترك أثر إيجايب فاعل عرب محطات حياتكم القادمة مبش��يئة الله . أهنئكم، وأبارك لكم هذا النجاح 
والتفوق، كام أهنئ أهليكم وذويكم عىل تخرجكم  وأشكر ألساتذتكم وفاءهم وإخالصهم. راجيا لكم مزيدا من التقدم والتميز واإلبداع. 

وفقكم الله وسدد خط���اكم ف��ي ظ��ل قائد امل����سرية ورائد العل���م واملعرف�����ة جاللة امللك عبدالله الثاين حفظه الله ورعاه.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

                      رئيس الجامعة 

األستاذ الدكتور عبدالله ملكاوي



سعادة األستاذ الدكتور عبد الله العبادي 
 رئيس املجلس

سعادة الدكتور غازي بقاعني
نائب الرئيس

سعادة الدكتور يوسف العبد الالت
عضواً

 سعادة الدكتورة نجوى خوري
عضواً

سعادة الدكتورة هاله الخيمي
 عضواً

 سعادة السيد كامل البكري
عضواً

أ.د. عبد الله ملكاوي/رئيس الجامعة
عضواً

سعادة الدكتور عبد الله عبابنه
عضواً

سعادة الدكتور خالد أعيده
عضواً

سعادة السيد غسان نقل
عضواً

 سعادة الدكتور موىس اللوزي
عضواً

سعادة السيد »شادي رمزي« املجايل
عضواً

ــس الأمـــنـــاء ــ� ــل Board of Trusteesجم



ــة ــع ــام ــس اجل ــ� ــل University Councilجم

أ.د. عبد الله ملكاوي
 رئيس املجلس

أ.د. عاهد الوهادنه 
 نائب رئيس الجامعة

أ.د. عمر الجراح 
نائب رئيس الجامعة

أ.د. أحمد بطيحه 
 نائب رئيس الجامعة



ــة ــع ــام ــس اجل ــ� ــل University Councilجم

أ.د. خليل عريفج 
عميد كلية الزراعة

أ.د. أحمد املجايل 
 عميد كلية الطب البيطري

أ.د. موىس أبو عرايب 
عميد كلية الهندسة

أ.د. الهام أبو الهيجاء 
عميد كلية طب األسنان

د. راغب الطحان
 ممثل كلية الزراعة

أ.د. أسامه نصري
عميد شؤون الطلبة

أ.د. فهمي أبو الرب
 عميد البحث العلمي

أ.د. أسامه حداد
 ممثل كلية الهندسة

أ.د. حسني الحيص
عميد كلية الدراسات العليا

أ.د. توفيق درادكه 
عميد كلية  الطب

د. اروى عويس
ق.أ عميد كلية التمريض

أ.د. أحمد العجلوين 
عميد كلية العلوم واالدآب

أ.د. عبد الهادي حامشا 
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

د. هيثم العقييل
ممثل كلية الطب

أ.د. فراس علعايل 
عميد كلية الصيدلة

أ.د. نظري أبو عبيد 
عميد كلية العامرة والتصميم

د. قتيبه خطاطبه 
ممثل كلية العلوم واالدآب

أ.د. محمد الروسان
 عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب واملعلومات



ــة ــع ــام ــس اجل ــ� ــل University Councilجم

د. آن غرايبه
ممثل كلية العامرة والتصميم

د. زياد الدويري 
ممثل كلية طب األسنان

م. عامد الطربي 
مدير وحدة املشاريع الهندسية

د. عمر بني ملحم
ممثل كلية تكنولوجيا الحاسوب واملعلومات

السيد عيل الدويري 
 مدير وحدة شؤون املجالس

د. فراس الفوارس
ممثل كلية العلوم الطبية التطبيقية

د. عبد الله القضاه
 ق.أ. مدير عام وحدة الشؤون املالية

د. ساير العزام 
ممثل كلية الصيدلة

السيد عدنان سهاونه
 مدير وحدة املوارد البرشية

د. سميح أبو طربوش 
ممثل كلية الطب البيطري

الطالب عيل محمد البشابشه 
ممثل طلبة الجامعة

د. فردوس العمري 
ممثل كلية التمريض



ــداء ــم ــع ــ�ــس ال Deans’ Councilجمــل

أ.د. عبد الله ملكاوي
 رئيس املجلس

أ.د. عاهد الوهادنه 
 نائب رئيس الجامعة

أ.د. عمر الجراح 
نائب رئيس الجامعة

أ.د. أحمد بطيحه 
 نائب رئيس الجامعة



السيد عيل الدويري 
 مدير وحدة شؤون املجالس

ــداء ــم ــع ــ�ــس ال Deans’ Councilجمــل

أ.د. خليل عريفج 
عميد كلية الزراعة

أ.د. موىس أبو عرايب 
عميد كلية الهندسة

أ.د. الهام أبو الهيجاء 
عميد كلية طب األسنان

أ.د. أسامه نصري
عميد شؤون الطلبة

أ.د. فهمي أبو الرب
 عميد البحث العلمي

أ.د. حسني الحيص
عميد كلية الدراسات العليا

أ.د. توفيق درادكه 
عميد كلية  الطب

أ.د. أحمد العجلوين 
عميد كلية العلوم واالدآب

أ.د. عبد الهادي حامشا 
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

أ.د. فراس علعايل 
عميد كلية الصيدلة

أ.د. نظري أبو عبيد 
عميد كلية العامرة والتصميم

أ.د. محمد الروسان
 عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب واملعلومات

أ.د. أحمد املجايل 
 عميد كلية الطب البيطري

د. اروى عويس
ق.أ عميد كلية التمريض



ــة ــع ــام University Presidencyرئـــا�ـــشـــة اجل

أ.د. عبد الله ملكاوي
 رئيس املجلس

أ.د. عاهد الوهادنه  /  نائب رئيس الجامعة

السيد أحمد القضاه  /  مساعد رئيس الجامعةد. عبدالله القضاه  /  مساعد رئيس الجامعة

أ.د. أحمد بطيحه  /  نائب رئيس الجامعةأ.د. عمر الجراح  / نائب رئيس الجامعة



ــوعــة ــن ــت فـــعـــالـــيـــات م

وزير الشباب والرياضة يرعى فعاليات أيام شبابية

املؤمتر العلمي األول لألبحاث العلميةندوة: »دور الشباب يف صناعة الثقافة«اليوم العلمي الثاين عرش لكلية العلوم واآلداب

أرسة جامعة العلوم والتكنولوجيافوز كلية الصيدلة بجائزة سمو االٔمري الحسن للتميز العلمي
يوقعون وثيقة عهد ووالء للقيادة الهاشمية



زيــــــــــــــــــــــــــــارات

السفرية الفرنسية تزور الجامعة

رئيس الجامعة يلتقي وفد هيئة الطاقة الذرية االٔندونيسيةوفد نقابة الصحفيني يزور الجامعةرئيس الجامعة يلتقي رئيس جامعة أثينا

رئيس الجامعة يلتقي وفد امللحقني الثقافيني العربالسفرية األسرتالية تزور الجامعة



التفاقيات ومذكرات التفاهم

جامعة العلوم والتكنولوجيا توقع اتفاقيه تعاون مع الجمعية العلمية امللكيةاتفاقية تعاون مع جامعه تسوكوبا اليابانية

اتفاقيه بني مستشفى امللك املٔوسس وجمعية جامعة العلوم والتكنولوجيا توقع اتفاقيه تعاون مع »فارميس ون«

العون الطبي االٔردنية
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العمادة

ق�سم الهند�سة املدنية

ق�سم الهند�سة الكيميائية

ق�سم الهند�سة الكهربائية

ق�سم الهند�سة امليكانيكية

ق�سم الهند�سة ال�سناعية

ق�سم الهند�سة الطبية احليوية

ق�سم الهند�سة النووية

ق�سم هند�سة الطريان



د. حسن عبد اللطيف حسن /  أستاذ 
 نائب العميد

قاسم العجلوين
مدير مكتب العميد

د. تيمور فايز الدلقموين /أستاذ مساعد 
 مساعد العميد

د.  طارق طه درابسه / أستاذ مساعد 
مساعد العميد

د. موىس خالد أبو عرايب / أستاذ 
 عميد الكلية

د. خالد رفيق األصفر / أستاذ 
 نائب العميد

د. امين نورالدين عبابنه / أستاذ مساعد 
مساعد العميد

19 18



ق�سم الهند�سة املدنية

Dept. of Civil Engineering

د. رامي هيثم حداد/ أستاذ 
 رئيس القسم

د. تيسري سليم الخديوي
أستاذ

د. تريك إبراهيم عبيدات
أستاذ 

د. ماجد محمود أبو ازريق
أستاذ

د. هاشم رفه املساعيد
أستاذ

د. احمد شالش عالونه
أستاذ

د. فؤاد احمد غرايبه

أستاذ

د. عبد الله إبراهيم ملكاوي
أستاذ

د. محمد محمود الصامدي

أستاذ

د. صالح عبد الحميد تقي الدين
أستاذ

د. محمد طالب عبيدات

أستاذ

د. غازي عبد الفتاح أبو فرسخ
أستاذ

د. محمد احمد عبد الحليم
أستاذ

د. فايز احمد عبد الله

أستاذ 

د. موىس رحمون رشيدات
أستاذ

د. يحيى عبد الرحمن القواسمي
أستاذ

د. أسامه خالد نصري

أستاذ

19 18



د. كريم سويلم منري

أستاذ

د. وائل يعقوب أبو الشعر

أستاذ 

د. بشار هاين العمري
أستاذ مشارك

د. نبيل محمد االخرس
أستاذ مشارك

د. جامل صيتان أبو عاشور
أستاذ مشارك

د. عمر سليامن مغايضه
أستاذ مشارك

د. موىس فايز عتوم
أستاذ مشارك

د. هاين احمد أبو قديس

أستاذ 

د. زياد ذيب الغزاوي
أستاذ مشارك

د. امين نورالدين عبابنه
أستاذ مشارك

د. مهند رشيف الرشيده
أستاذ مشارك

د. خري الدين مصطفى العبدالله
أستاذ مشارك

د. جمعه احمد العاميره
أستاذ مشارك

د. عبد الله محمد القضاه
أستاذ مشارك

د. غازي قسيم الخطيب
أستاذ مساعد

د. وضاح سلامن عبد الله
أستاذ مشارك 

د. خلدون احمد بني هاين
أستاذ مشارك

د. سامر احمد طلوزي
أستاذ مساعد

ق�سم الهند�سة املدنية

Dept. of Civil Engineering

21 20



د. خالد محمد االخرس
أستاذ مساعد

د. خالد احمد محمد غزالن
أستاذ مساعد

ابتسام مصطفى الجامل
محارض متفرغ 

د. نديم إبراهيم شبيب
أستاذ مساعد

د. رجايئ زهري الروسان
أستاذ مساعد

د. حنان سليامن النمري
أستاذ مساعد

نرصي عبد القادر أبو نارص
مدرس

د. يوسف صالح الرجوب
أستاذ مساعد

د. امني هشام املرصي
أستاذ مساعد

د. محمد رفعات إرشيدات
أستاذ مساعد

ق�سم الهند�سة املدنية

Dept. of Civil Engineering

21 20



 خالد اسامه موىس خالد خريالدين جاد الله خالد منذر ابو عامرة خليل رضغام زوايده رامي بركات عبيدات رزق محمد الذبيان

 اسامه يوسف صالح االء هشام عبيدات انس خالد الخطيب بالل غالب الحايك جعفر محمد الغرايبه حمزه عبد الكريم القضاه

ابراهيم لطفي البيطار احمد ابراهيم الحاج حسن احمد خالد  شاعر احمد سمري زيتاوي احمد عبد الله سمرين اسامه نرصي ابوداود

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

البكالوري�س يف الهند�سة املدنية

23 22



 محمد عمر الربقاوي محمد محمود الرضاونه محمد نزار الجدع مصعب محمد الخوالده معتصم محمد غرايبة مهند موىس عبد الله

 عمرو سعيد الخطيب فاديه عبد اللطيف النصريات قاسم خليل الشبول النا احمد خزعيل ليث محمد الكيالين مامون محمد ضمره

 رقيه عبد الكريم ابو عويضه زيد عيل الجعربي عبد الله محمد ضمره عدي عايد بني هاين عطية احمد حاميدة عمر خالد خليل

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

B. Sc. in Civil Engineering

23 22



 احمد طاهر ابو ليىل احمد عبد الرؤوف العمري احمد عبد الكريم عبيدات احمد عبد النارص املرصي ارساء موىس العمري امريه محمد العمر

 وفاء مؤيد ادريس يحيى تغلب االلويس يزن نجيب النمري يزيد محمد قاسم

حسني ف��ت��ح��ي  س��م��و 

الرحمن عبد  هشام  الله  عبد 

ع����يل ن����دي����م ح���رب

حافظ محمد  ع��م��رو 

البشاتوه محمد  ل��ؤي 

البدر امني  محمد  محسن 

الرشيدات حسني  محمد 

مصطفى محمود  محمد 

البطاينه م��روان  محمد 

ح��ج��ازي محمد  م��ن��ار 

م��ه��ن��د ح���م���د ح��م��د

ي��ام��ن م���روان االس��دي

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

البكالوري�س يف الهند�سة املدنية

25 24



 عائشه خرض عثامن عبد الوهاب صالح القرم عبد اللطيف داود ابوشعله عبري حسني الرفاعي عصام بشري الحميص لينا محمد جرادات

 سفيان احمد الزعبي سندس نايف املعاين شادي عمر صافيه شيامء حسني ابودرويش صالح الدين اللبابنه طارق عبد املهدي القطامني

 ايناس عبد الكريم املالح بيان محمود الشياب حسام يوسف النجار حال نزيه حسن حمزه حسن عبد حسن زيد فياض مجاهد

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

B. Sc. in Civil Engineering

25 24



 والء مازن ابراهيم وليد محمد العديالت يزن احمد الديري

 ميساء محمود شقاقحه هديل عمر احمد والء بسام كراسنه والء حمزه درويش والء خالد ابونصري والء خالد عيارصه

 محمد عبد الكريم فقيه محمد نزار البدو محمود فتحي زياده مصعب يوسف ابو العدوس معتز عبد الحميد املومني مهند عزات القضاه

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

البكالوري�س يف الهند�سة املدنية

27 26



 احمد محمد عناب احمد عبد الله بني حمد احمد وليد عيل احمد عديل الخطيب ادم محمد الجنايده احمد غازى الحسينات

الحوساين مصطفى  ابراهيم   

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

س������وداح ع�����يل  اح����م����د   

م��ن��ص��ور ف���ري���د  اح���م���د   

ال��ق��ض��اه ي��ح��ي��ى   اح���م���د 

ع��يل ب����ش����ري  اس������ام������ه   

 اس���ام���ه ع���يل امل��س��ري��ح��ي

غ��ان��م م���ح���م���د  اس����ي����ل   

ق���اس���م ف���ه���م���ي  ام�������ل   

ام���ن���ه ج��ع��ف��ر م��ل��ك��اوي  

 اي���ه���اب ي���وس���ف ال��ق��ض��اه

امل��وم��ن��ي ب�����الل م��ح��م��د   

 ب��ي��س��ان ي��وس��ف االغ����واين

ح��س��ني ن�����رص  ح�����س�����ام   

ال��ق��ض��اة  ح���س���ان م��ح��م��د 

 خ���ال���د م��ح��م��د ه���زامي���ه

ال��ف��رج��ات  راك������ان ن����ارص 

ران����ي����ا ح���س���ني ج��ب��اع��ت��ه  

 رف���ي���ده ي��ع��ق��وب ح��ام��د

امل�����رصي اح����م����د  رن������د   

ال���ع���دايس  ره����ف م��ح��م��د 

ش���اه���ني ح����س����ان  زي������د   

ع���الون���ه ع���م���ر  س�������اره   

 س���ام���ر ف���اي���ز ال��ت��ك��روري

ق���ل���ود راش�������د  س���ع���ي���د   

ال��ن��ح��اس م���ن���ري   ص���ال���ح 

 ص���ف���وان ت��ي��س��ري ال��ق��ض��اة

 ظ���اف���ر ه���ش���ام اب����و ري��ا

الشلبي ع���زام  الحليم  عبد   

 ع��ب��د ال��س��الم م��ع��ل��م ص��الد 

عضيبات ع���يل  ال��ل��ه  ع��ب��د   

الحمود غ��س��ان  ال��ل��ه  ع��ب��د   

الزعبي محمد  ال��دي��ن  ع��الء   

ال���ب���ع���ول ي���ح���ي���ا  ع������الء   

ال����دوي����ري  ع����يل م��ح��م��د 

ش���ح���اده م���ح���م���د  ع����يل   

م��ن��ص��ور م���ح���م���ود  ع����يل   

ع���م���ر وض������اح ط��ه��ب��وب  

 ع��م��رو ع��زال��دي��ن ع��اش��ور

 ف�����ادي ن��ج��ي��ب ال��ب��ق��اع��ني

 ف�����ادي ن���ش���ات ف���اخ���ورى

س���م���ريات ن����ض����ال  ق����يص   

ال���ط���راون���ة ع����يل  ل���ي���ث   

 م���ؤي���د ج���ه���اد س��ه��اون��ة

اب��وع��س��ل  م���ال���ك س���ام���ي 

ابوشاويش مصطفى  مجدولني   

ال��ش��دي��ف��ات ح��س��ني  محمد   

 م��ح��م��د ري���ح���ان ال���ح���وراين

 م��ح��م��د ع����وين ال��رح��اح��ل��ه

غ���راي���ب���ه ن����رص  م���ح���م���د   

ال��ص��ي��اح  م��ح��م��د وج���ي���ه 

ب��ن��ات  م������روان اح���س���ان 

 م������روان ي���وس���ف امل����روج

خ��رض ع�����دن�����ان  م����ن����ذر   

حجلة اب���و  ق��اس��م  م��ه��ن��د   

م���ه���ن���د م����وف����ق خ���رب���ط

م���ي���س ع�������واد ال��س��ل��ي��م

م��ي��س م��ص��ط��ف��ى اب��ول��ب��ده 

ن������زار ع����ز ال����دي����ن ج����رار

ي�������ارا ع�������ارف ك���راس���ن���ه

ي����اس����م����ني واص���������ف ال���ل���ب���دي

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in Civil Engineering

27 26



 راشد عيل املشاقبة رنا محمد السويلميني سايل منر الدهني سامي يوسف الحسينات سعد خالد املحاسنه سالم عبد الله العجلوين

 حازم محمد الشويات حسني نارص محاسنه حمزه مصطفى الزغول خديجة خريي عبابنه رؤى محمد الحمدان رائد معن عبيدات

 ارشف محمد الخطيب انس جامل عوض اميان عبد الله النصريات ايناس عيل خصاونة ترشين محمد بطاينه ثامر عبد الرؤوف ارشيدات

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف الهند�سة املدنية

29 28



 عبد الوهاب تيسري الزعبي عبد الله عصام اللحام عامر رياض صاميه عمر صالح القواسمة فادي ميالد طاشامن فاطمة محمد الحسيني

 صهيب جوده مساعده صهيب غسان ابو نارص طارق محمد نداف طارق موفق الصالح عامر محمد خربط عبد الله تيسري الكيالين

 سلطان محمود نفاع سليامن حازم النابليس سوزان حسني العمري سريين صدقي ابوارشيد رشوق احمد القرعان صدام عبد العزيز دواغره

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in Civil Engineering

29 28



 محمد مصطفى عوض محمود عبد الله عبد الوهاب محمود عبد الله بني حمد مرام وائل فراج معاذ بشري الزعبي مهند طلعت ابو الرب

 مالك جامل القايض مجد موىس ريحاين محمد احمد ابو زهري محمد حسن الحوراين محمد صياح العكش محمد عيل بيوض

 فواز حسن حامدات فيصل سهيل عويس لطفي احمد جابر ليث محمد مهدي الغرايبه ليث وليد احمد مالك برهان الدين نور

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف الهند�سة املدنية

31 30



مالك احمد الطعاين يوسف عبد الرحمن الهويدي  نبيل نضال العابد ندى كايد بني ملحم

اب���راه���ي���م رش���ي���د غ��ان��م

اح��م��د ت��وف��ي��ق ال��ق��ض��اه

اح���م���د ح���س���ني ش��ه��اب

اب����و طه اح���م���د غ�����ازي 

ابوصعيليك محمد  احمد 

اح��م��د م��ح��م��د ال��ق��ض��اه

اس���ام���ه ب���اس���ل امل��ب��س��ط

ت�����ريك اك�������رم م�����رزوق

ج���ارس ه��اش��م ال��غ��راي��ب��ه

ح���س���ام ع�����امد ي��وس��ف

ح���س���ان رام������ي س��ع��ي��د 

ح���م���زه خ���ال���د ال����رشع

خ���ال���د م��ح��م��د درادك�����ه

رام�����ي ج����اك ت��ل��غ��راف

رام����ي ص��ال��ح ال��ح��س��ب��ان

زي������د امي������ن ه���زامي���ة

رشي�����ف م��ح��م��د ح��س��ن

ش��ف��اء اع��م��ر ال��ب��ط��اي��ن��ه

ط��������ارق ب����س����ام ع��يل

ط����الل ذوق�����ان ال��ض��ام��ن

 عبد الشكور محمد الشويكاين

زغري عطا«  »محمد  الله  عبد 

القدمي الله  عبد  االله  عبد 

باكثري س��امل  الرحمن  عبد 

اوزم���ان ال��ل��ه  عبد  ع��ث��امن 

ع���م���ر ف��ت��ح��ي ب���رغ���ال

ل��ب��ن��ى ن���اظ���م ال��ب��ق��اع��ني

ل���ي���ث ح���س���ن ص���وم���ان

م���ال���ك ت��ي��س��ري ال���زام���ل

هياجنه اح��م��د  م��ح��م��د 

باذيب الرحمن  عبد  محمد 

الربابعه تيسري  محمد  مدين 

م����راد ع��ي��ى ال��ن��ع��ي��امت

م�����راد م��ح��م��د ال���دع���وم

م���ع���اذ ن�����ارص ن��واف��ل��ه 

م��ي��س��ا راف����ع ع��ب��د ال��ل��ه

ه��اش��م خ��ال��د امل��ش��اق��ب��ه

ي����زن ف��ي��ص��ل ال��ع��ث��ام��ن��ه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in Civil Engineering

31 30



 احمد عمر دحيليه احسان رائد السمرديل احمد حسن صالح احمد صربي عيل احمد محمد عدنان املومني ابراهيم احمد القطناين

 احمد ياسني االغا احمد محمد عبابنه احمد محمد الروابده احمد محمود الحميص احمد نبيل الكوفحي ارواد محمد عبيدات

 بادي حسني العنزي اسالم محمد املومني ارساء شعبان الحايف الهام غازي الحاميده ايوب ياسني النتشه باسل محمد املرصي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

البكالوري�س يف الهند�سة املدنية

33 32



 حسن عيل عبيدات حسام الدين عايد السمريان بهاء غازي الخضور حسن خالد الهزاميه حسن سليم الزريقي حمزه ابراهيم نخله

 شذى عامد الدين طه

 عدي حسن الشبول

 رشا جامل النجار

 عبد الله عبد املطلب عبابنه

 زيد شاكر ايوب خليل ابراهيم بدارنه خالد يوسف الذيب رزان خالد عبيدات

 عاصم تريك العناقره صالح يونس بني يونس عباس فارس عالونه عبد الله عيل الشبول

B. Sc. in Civil Engineering

33 32

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011



 محمد توفيق ابو صالح محمد عمر العايص محمد عوين املومني محمد قاسم بني هاين محمد ماجد ابو كشك محمد محمود نفاع

 لؤي يونس احمد مؤيد موفق خربط مالك عزام العزام ماهر جامل ابو عكر مجدي صالح حرز الله محمد احمد عودة الله

 عدي وضاح الوادي عالء محمد الدردور عالء نضال الطرزي عامر محمد سعيد شطناوي غيث محمود عالونة فراس عاقل سامل 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

البكالوري�س يف الهند�سة املدنية

35 34



 معاذ اسامه الخطيب معاذ »محمد خري« الغزاوي معن محمد العمري

 محمد معروف املرصي محمد موىس عوض محمود احميدان شعت محمود رائد الرمحي محمود عبد الله الطويق مصعب عوده عثامن

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

B. Sc. in Civil Engineering

35 34



معاويه محمد عبابنة يزن فيصل شقدان احمد فواز خويلد وئام فواز عبابنه  هيثم فهيم زبن

 ميمون محمد الهامي نرمني عدنان الصوالحه منري عمر ربابعه هبه محمود بني احمد هدى عدنان الكباريه هديل جالل معايعه

عمريه خالد  احمد 
رشاب محمد  س��امل 
عبد الله محمد القضاة
عز العرب عوض ابو زريق
موىس ال  عالء  غدير 
القضاه اي��وب  ليث 
صومان حسن  محمد 
رواق��ه محمد  معتز 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

البكالوري�س يف الهند�سة املدنية

37 36



د. خليل عيل الحلحويل / أستاذ مشارك 

رئيس القسم بالنيابة

د. عبد الرحمن إبراهيم التميمي

أستاذ

د. موىس خالد أبو عرايب

أستاذ

د. فهمي احمد أبو الرب
أستاذ

د. فوزي احمد بنات

أستاذ

د. سمري محمد العاشه
أستاذ

د. منذر عيىس قندح
أستاذ

د. حسن عبد اللطيف حسن 
أستاذ

د. »محمد اسامه« جاد عزام
أستاذ مشارك

د. رامي يوسف جمعه
أستاذ

د. لؤي عيل زيتون
أستاذ مشارك

ق�سم الهند�سة الكيميائية

Dept. of Chemical Engineering

37 36



د. ممدوح عايد اللوزي
أستاذ مشارك

د. مجدي عيل املحاسنه
أستاذ مشارك

د. عوين يوسف العتوم
أستاذ مشارك

د. حسني راجي اللبون
أستاذ مشارك

د. يزن عاهد حسني
أستاذ مساعد

د. محمد حافظ الصالح
أستاذ مساعد

رويدا جورج الزعمط
محارض متفرغ

د. أحمد طالب شواقفه

أستاذ مشارك / زائر

د. محمد سالمه الحراحشه

أستاذ مشارك / زائر

ق�سم الهند�سة الكيميائية

Dept. of Chemical Engineering

39 38



 ماهر محمد العمري امنه مازن نوفل احمد اياد االسعد عبد الله محمد ابو قمر لينا عصام عبنده محمد محمود الدغيامت

 هبه ابراهيم ازبيدي

اي����������ه م����������وىس ال������غ������رب������اوي

ح����م����زة ي����وس����ف ع���ب���د ال���ك���ري���م

رام��������������ي ع������ب������د ال����ح����س����ن

 نهيل فوزي اعبيد محمد يعقوب ابو بكر

B. Sc. in Chemical  Engineering

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

39 38



 براء محمد دار محمود االء فؤاد العمري اميان يارس عواد بدر ابراهيم بنات حمزه احمد املسيمي اروى عبد الكريم العزايزة

 محمد تيسري زبن رميا عمر صياحني دميا محمد الدحيات سامي عبد املعطي تيم سمر صبحي مهنا محمد خالد الردايده

 مهند شعبان حاميده مرام عيل مخادمه محمد محمود غرام مصطفى حسن نوفل معن محمود ملكاوي نرسين احمد الصامدي

البكالوري�س يف الهند�سة الكيميائية

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

41 40



االء ابراهيم شتات هبه محمد ملص

 نورهان درويش ابوسعده نهاوند عبد الوهاب الزينايت

 امل عنرب العظاماتاقبال عطا الصامدي امل موىس بدوي ايات كامل كريشان اميمه حسني بني سلامن بيان عبد النارص ابوسمره

B. Sc. in Chemical  Engineering

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

اميمه »محمد عيل« الحايس

تلغراف ج��اك  انطون 

النمر ع��زم��ي  ب���دور 

بوفطيم سعد  حسني 

املحيش محمود  خالد 

نعيمي فريدون  شوق 

الجامل احمد  الكريم  عبد 

الهريني ابراهيم  محمد 

الغزاوي خالد  محمد 

حامد س��ام��ي  محمد 

ه��دي��ل اح��م��د ذي��ب

حامرشه مصطفى  هال 

وس����ام ج��ه��اد ال��ع��زه

41 40



 لورا نوران الجراح محمد عثامن العنايت محمود محمد عمرو مصطفى جميل الدقامسة معتصم عيى العموش ملك فواز احمد

 روان مالك الخصاونه رميا جهاد نقرش سجود بسام النمران سكينه سليامن الرطروط سمريه زاهي محمديه سناء ضيف الله العمري

 تسنيم جارس الدييس تسنيم منصور الصامدي خلود حسان منيس دعاء سليامن ملكاوي دميه احمد الخطيب رنا مروان العبد

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف الهند�سة الكيميائية

43 42



ابتسام عويد الرشفات احمد عزمي البيطار اسامه زيد نوارصه متارا فيصل التوبات خرض محمد عقله دنيا درويش عوكل

 وليد »فريد عثامن« بودراع  ياسمني عمر الحنبيل

عربيات ليث  بلقيس 

املصطفى ع��يل  ب��ي��ان 
عروب »محمد خري« الطنطاوي

خابور الله  عبد  عرين 

ابومطاوع مثقال  محمد 

ياسمني عبد الباسط عرايب

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in Chemical  Engineering

43 42



 منى عيل البواعنه هيالنا مرزوق الطبيشات

 ربا اساما الشايب سالم سليامن املعايطه عبد الله عزمي عيد قيص يوسف بكور النا جامل ابوحطب ليىل عصام الروسان

عيد م��ح��م��د  اي�����اد 

الياسني عمر  ج��امن��ه 

الطريفي عدنان  ري��م 

ال��ب��در م��ع��ني  فيصل   

م��ي��س��اء ش��ك��ري اليف  

مهيدات محمد  هدى   

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

البكالوري�س يف الهند�سة الكيميائية

45 44



د. إبراهيم موىس غريب / أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. احمد عرسان أبو الهيجاء
أستاذ 

د. محمد مفلح اإلبراهيم

أستاذ

د. »محمد رشاد« ضياء الدين املظفر
أستاذ مشارك

د. عبد الرحمن محمد جرادات

أستاذ

د. صاحب رزوقى علوش
أستاذ مشارك

د. عمر رفيق األصفر

أستاذ

د. خالد عبد الله مياس

أستاذ

د. محمد احمد الخصاونه
أستاذ مشارك

د. محمد صالح آل سالمه

أستاذ

د. بسام رشاد األسري
أستاذ مشارك

د. منصور إبراهيم العبادي

أستاذ

د. نهاد إبراهيم ذيب

أستاذ

د. محمد محمود بنات
أستاذ مشارك

د. عنان محمد حمدان
أستاذ

د. صالح محمد ردايده

أستاذ

د. وليد احمد شهاب
أستاذ مشارك

ق�سم الهند�سة الكهربائية

Dept. of  Electrical  Engineering

45 44



د. عمر راجي قساميه
أستاذ مشارك

د. ساري محمد ختالني
أستاذ مساعد

عادل محمد شواقفه
محارض متفرغ

د. احمد محمد حرب
أستاذ مشارك

د. رايب إبراهيم الربيض
أستاذ مشارك

د. أسامه شحاده سعاده
أستاذ مساعد

د. جهاد إسامعيل عبابنه
أستاذ مشارك

د. تيمور فايز الدلقموين
أستاذ مساعد

أروى امني فريوان
محارض متفرغ

د. حازم احمد مناور
أستاذ مشارك

د. مأمون فوزي املسرتيحي
أستاذ مساعد

د. ملياء عيل الجلبي
محارض متفرغ

د. ماجد محمود خضري
أستاذ مشارك

د. عامر محمد املقابله
أستاذ مساعد

د. نضال كامل العبابنه
أستاذ مشارك

د. فادي رافع الزغول
أستاذ مساعد

الزعبي حسن  محمد  د. 
أستاذ مشارك / زائر

د. محمود عايش العايش
أستاذ مساعد

عبابنه املجيد  د. أحمد عبد 
محارض متفرغ 

الششرشع مصطفى  إرساء 
محارض متفرغ

ق�سم الهند�سة الكهربائية

Dept. of  Electrical  Engineering

47 46



 امين سامل عبد الله احمد عنان طبيله احمد عمر مصطفى امال احمد الزريقات اميان سلامن القضاه تامر محمود ردايده

 طالل طارق الرتك

 مي وليد بايل

 سليامن »محمد خري« خزعيل

 ليث رياض العزه

 صهيب محمد الزعبي حمزه فواز اللطايفه حسان جامل عتييل خالد سمور سلهب

 فؤاد ابراهيم ابو عامره عمر فايز بطاينه فراس يحيى كالويت محمد فايز محيسن

B. Sc. in Electrical  Engineering

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

47 46



 بسام حمد الكيفي حمزه عيل خشاشنة حنني نبيل كنعان رزان عمر العالونه روان عبد الوهاب السقار زيد عبد السالم القييس

 احمد فايز عليان االء تحسني الزبيدي

وف������اء ف������ارس خ���روش���ه

احمد امين االغا احمد حسام الدين مهيدات احمد عبد الجليل حجازي احمد عبد الرزاق جابر

 نارص محمود العوامله نرص صبحي نرص هاين محمد حسن طه وجدان عبد الله الجمعاين

اح���م���د ع��ي��ى ال��ن��ح��ال

اح���م���د غ���س���ان ال��ص��ال��ح

اس����ام����ه ح����ات����م ص���ايف

الهنيدي م��ح��م��ود  ج��رم��ق 

ح���س���ام ي��ع��ق��وب ع��ث��امن

محفوظ ب��ن  ع��يل  سلطان 

السهيل وليد  الرحمن  عبد 

ع���م���ر ج����ربي����ل ج��ربي��ل

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

البكالوري�س يف االهند�سة الكهربائية

49 48



 محمد داود عبادي محمود صبحي سالمه

 محمد احمد الزيود محمد احمد ال خطاب

 زينه خالد همرشى طارق عمر قدوره عيل نعيم الدريني غدير محمود بني عيل فارس حسن الصامدي مجد بسام شنيص

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

B. Sc. in  Electrical  Engineering

49 48



احمد رافت عكور احمد رايق ابونارص احمد محمد صالح احمد نعيم مصالحه اسامه رسمي عبد الله اسامه منري بني موىس

 مراد خليل الخطيب مصطفى عبد العزيز ابونبعه معتز قاسم الروسان منترص محمد املوصليل هدايه حمدان اللوباين يارس فرج االشطر احمد 

احششششمششششد اعششششمششششر الششبششطششايششنششه
احشششششمشششششد اكششششششششششرم املششششششوىس
مساعده سعيد«  »محمد  احششمششد 
اسشششششامشششششه زهشششششششري بشششطشششايشششنشششه
بششششسششششام ابششششراهششششيششششم زيششششششدان
بششششسششششام مشششعشششتشششصشششم الشششششششوزين

بشششششششششششري امشششششششششني الششششتششششايششششه
حشششششمشششششزه صشششششالشششششح قشششطشششششششان
خششششششالششششششد نششششششذيششششششر نشششصشششري
خشششلشششيشششل ابششششراهششششيششششم حشششسشششان
زيشششششششد مششششحششششمششششود الشششكشششيشششايل
املششرصي مششششازن«  »مششحششمششد  صبحي 

عشششششامشششششر صشششششالشششششح حششششيششششدره
عششبششد الششكششريششم صشششالشششح ابششوسششل
عششششششششيل مشششششحشششششمشششششد مششششششوىس
مشششالشششك ابششششراهششششيششششم الشششرشمشششان
مشششحشششمشششد احشششششمشششششد الششششزبششششن
مششششحششششمششششد جشششششهشششششاد صشششالشششح

مشششششششراد مشششحشششمشششد ابششششششو الششششرب
مششششعششششتششششز اكشششششششششششرم بششششنششششات
نششششايششششف عششششلششششوي بشششامشششجشششبشششور
وديشششششششششششع نشششششششششرصي الشششششفشششششار
ولشششششيشششششد احشششششمشششششد مشششحشششامشششيشششد
يششششوسششششف مشششحشششمشششد املشششنشششصشششور

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف االهند�سة الكهربائية

51 50



عبد الرحمن عبد الباسط يوسف عيل عمر صبيح عمر قاسم حوراين عمرو محمد وانيل عندليب احمد زين العابدين  عبد الحي ربحي الزغول

 دياىل انور الحداد رزان رضار دخل الله روزان احمد املحاسنه ريم حسني عبيدات سيف الدين محمد الحوامده عاصم عمر زهران

 االء طالل جرادات امين محمد الريس جرب خالد الشلبي خلود زهري نافع دعاء امين نارص دعاء صالح القضاه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in  Electrical  Engineering

51 50



عدي مصطفى محمد يزيد بهجت عابدين  يارس محمد الحواري

 نادر احمد ابو حشيش مناء عادل شكوكاين نوار عليان العمرى هاشم حسن عالونه هاله ماهر ابو مويس والء سليم بني سعيد

 النا ابراهيم عوده لينا محمود ابو رحمه محمد عيل ملكاوي محمد غازي شاهني محمد محمود ابو رميله مروه راسم زيدان

 احششمششد عششبششد الششفششتششاح الششنششسششور

الشششبشششطشششايشششنشششه عشششششيل  حششششسششششني   

صشششالشششح مشششحشششمشششد  راششششششششششد   

سششششعششششاده حشششششاتشششششم  رامشششششششششي   

الشششششرواششششششده بششششسششششام  زيششششششد   

الششششنششششارص نشششبشششيشششل  عشششششامشششششر   

الشششسشششنشششكشششري عششششششامد  عششششششزت   

الششخششطششيششب هشششششششششام  مششششاجششششد   

عششششايششششدي حششششسششششني  مشششششاهشششششر   

الششبششطششايششنششه يشششوسشششف   هشششششششام 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف االهند�سة الكهربائية

53 52



 طارق زهري الحردان طارق عبد الوهاب السقار عامر جواد وظائفي عبد الله عبد الرزاق لبابيدي عريب صالح الروسان ليث محمد عبيدات

 جهاد عبد النارص الدغييل حاتم خليل الهزاميه حذيفه زهري الخشاشنه حسن منذر السيوف ربا حيدر طافش ربا طالل البطاينة

احمد ابراهيم خضور احمد نبيل بوادي احمد نبيل الرشيف امريه ابراهيم الوحيدي انور محمد املجركش اورهان محمد الرتك

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

B. Sc. in  Electrical  Engineering

53 52



مخادمه الدين  محي  محمد 

زايدة يزن احمد برغل ابو  الرحيم  عبد  محمد  بالل اسامعيل املزايده هاشم عيل ربابعه  معتصم غصاب فريحات نرسين نبيل املنيس

 لني ماهر الدويك مجد عبد الكريم القضاه محمد عمر ابو الهيجاء محمد محمود سلطان محمد مصدق حمزه محمد وليد الخطيب

ابوالعينني سليم  عششامششر 

يعيش اسشششامشششه  فشششششراس 

سبينايت مششحششمششود  كششامششل 

مششحششمششد عشششيل عششبششيششدات

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

البكالوري�س يف االهند�سة الكهربائية

55 54



55 54

د. غسان موىس طشطوش /أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. يوسف سالمة النجار
أستاذ

د. خليل نعيم الجمل
أستاذ

د. نضال حلمي أبو حمده
أستاذ

د. حازم صبحي الزبده
أستاذ

د. أسامه منور حداد
أستاذ 

د. طه خليل الدوس
أستاذ

د. محمد احمد النمر
أستاذ

د. سامر عبد الله السعيد
أستاذ 

د. نعيم عبد املجيد الخرض
أستاذ

د.برهان محمد طشطوش
أستاذ

د. خالد رفيق األصفر
أستاذ

د. بسام عبد الكريم أبو حجله
أستاذ 

د. سهيل محمود كيوان
أستاذ 

د. محمد عثامن عبد الرزاق 
أستاذ

د. »محمد خري« احمد أبو قديس
أستاذ 

د. محمد إسامعيل الوديان
أستاذ مشارك

ق�سم الهند�سة امليكانيكية

Dept. of Mechanical Engineering



57 56

د. محمد عبد الكريم جرادات
أستاذ مشارك

د. عدنان محمود القاسم
أستاذ مساعد

د. ملك إبراهيم ناجي
أستاذ مشارك 

د. خالد محمود بطاينه
أستاذ مساعد

غانم محمد شطناوي
محارض متفرغ

د. محمد غازي الفندي
أستاذ مشارك 

د. قيس عزام خصاونه
أستاذ مساعد

د. محمد خرض علقم
أستاذ مشارك

د. وفاء محمود بطاينه
أستاذ مساعد

د. مهند محمد العطا
أستاذ مساعد

محمد شحاده االحمد
محارض متفرغ 

د. حسني احمد عبابنه
أستاذ مساعد

جامل محمد الفران
محارض متفرغ

د. عدنان إبراهيم خضري
أستاذ مشارك 

د. خالد سليم حتامله
أستاذ مساعد

نرسين خرض الزعاتره
محارض متفرغ

ق�سم الهند�سة امليكانيكية

Dept. of Mechanical Engineering



57 56

Dept. of Mechanical Engineering

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

 جامل عيل غنيم احمد محمد مساعده احمد خليل الكردي احمد هشام املرصي بشار عاطف الشبول حازم حسني القواسمي

 عامر عبد الله حامد

 فهد عبد الكريم النداف

 شادي مصطفى صانوري

 فارس نجيب ايوب

 صخر محمد خصاونه رىب محمود النسورحازم عبد القادر الشخانبه زيد منصور الربيض

 عبد الرحمن حسني الخندق عبد الله فيصل الهزامية غيث جامل ابوالهيجاء فرح سعد خريس



عكور غششالششب  هششديششل 

 مصعب عبد الرحيم العمري هشام محمود زيداين  والء صفوان الحياري

 محمد عادل ادعيس محمد عدنان الشياب محمد عيل العثامن محمد منري بني موىس محمود يوسف مصطفى مراد عبد اللطيف ملوح

59 58

البكالوري�س يف الهند�سة امليكانيكية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010



59 58

B. Sc. in  Mechanical Engineering

 جعفر بهجت الحباشنة اسالم امني سنقرط اسعد احمد اسعد امني محمد نزال بشار عزت صالح راتب سمري الخياط

 معتز سليم فريحات عالء مسعود العبد القادر طارق محمد دهيمش عيل محمد كيالين  محمد شفيق منيس نسيم سامل العموش

 محمود فتحي غنب يزن محمد الزغول هاين سليامن صعابنه

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

محمد ج��م��ي��ل  اح��م��د 
الصالحي محمد  ارشف 
ان��ع��ام ص����ادق ال��زع��ب��ي
ميك ع���دن���ان  ت��ام��ب��ي 
ربابعه حاتم  الدين  تقي 
ابوالعافيه جامل  خلدون 
الله ح���رز  ص���الح  خليل 
ال���ن���ويت ف������ارس  رايب 

خليل م��ح��م��ود  س����امل 
س��ع��د ج���امل امل��ح��م��ود
مهيدات محمد  س��ي��ف 
عبيدات محمد  ش���ادي 
العبيس اح��م��د  صهيب 
شديد ن��ورال��دي��ن  صهيب 
العساف س��امل  الله  عبد 
ع���يل م��ح��م��د ال��ق��رع��ان

ع��ل��ي��ان ص��ال��ح م��ح��اوره
ع���م���ر رف���ع���ت ع��اب��د
ك����امل ص�����ادق اح��م��د
رجب اب��و  اح��م��د  محمد 
م��ح��م��د ط�����ارق م���رار
محمد عبد القادر ابو ناموس
الحنيطي ف���ارس  محمد 
م��ح��م��د م���ؤم���ن ال��ن��ص

م��ح��م��د م��ؤي��د ال��ن��ارص

ابوهديب ه��اين  محمد 

طهبوب ي��ون��س  محمد 

ال��روس��ان ي��ون��س  محمد 

ال��دوي��ري محمد  معتز 

العمري اب��راه��ي��م  ي���زن 

املحيش م��ح��م��ود  ول��ي��د 



 حسن سامي طوبايس احمد وليد الرتك املعتز بالله منترص الزغل اياد سامل القريني حسني قاسم النوارصه احمد عبد الكريم عثامن

 عدنان مفيد حمدان رؤوف عبد الله طيلوين حمزه نارص خليل رنده عيل القرم عبد الفتاح محمد حمو عدي ابراهيم الزريقات

 محمد احمد العيارصه غسان سليم القضاة عالم مؤيد الشكعه لبانه احمد عبابنه محمد اجنيد الجنايده محمد باسل احمد

61 60

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف الهند�سة امليكانيكية



 معاذ محمد العواودة محمد عبد الله النرباوى محمد رسول نايف السعايده محمد وائل كنعان مصطفى محمود القضاه معتصم عبد الفتاح الدباس

يزيد وليد معتوق ياسني عبد الله عنانزه نايف عوين العجور

61 60

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

ابششراهششيششم احششمششد الششبششالونششه
الحسن اللطيف  عبد  احمد 
اكشششششششرم امششششششني مششحششمششود
الشيشاين الششلششه  عبد  امششجششد 
الششرزاق العبد  محمود  تامر 

تشششومشششاس حششنششا مششخششلششوف
الخريشه شششيششحششان  رامششششي 
زيشششنشششه غشششسشششان عششسششاف
الحلواين تحسني  الله  عبد 
عشششمشششر يششششوسششششف شششاهششني

لشششيشششام حشششسشششني قششششواقششششزة
عيىس بني  سليامن  محمد 
مششحششمششد مششششوىس الشششربقشششوين
مششحششمششد هشششصشششام االعششششور
يششششششزن يششششاسششششني مششصششلششح

B. Sc. in  Mechanical Engineering



 احمد غازي الحاميدة احمد تقي الدين االحمد احمد رشيد يوسف احمد عبد الكريم الصويت اسامء عمر قبيعه ابراهيم حكمت البريه

 جميل شوكت يوسف امريه عبد القادر العايده امجد »محمد جمعه« طعمه براء عبد الله خليل تامر نبيل التميمي جواد سليامن التميمي

حمدي محي الدين ابواخميش عبد السالم محمد الروسان  عامر هالل النجار سامل صالح السطري رافت فارس النويت سايل توفيق جباره

63 62

البكالوري�س يف الهند�سة امليكانيكية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011



 محمد قاسم جرادات عوض عبد الله املومني عز الدين محمود الحوامده غيث محمد الشياب محمد سعيد علوان محمد واصل مومني

 محمود عبد الفتاح بدوي هبه غسان عويس

 ضياء فتحي ابوصالح

 معاويه احمد العمري

صالح الدين تيسري النوارصه

63 62

B. Sc. in  Mechanical Engineering

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

احمد عبد الرحيم عبيد

رامي فؤاد عبد الخالق

صليبا جوزيف ابو غزاله

سامل ابششو  محمد  عششالء 

مششحششمششد عششيل الششغششزو



65 64

د. دريد »محمد أمني« داللعه / أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. عادل محمود حسن

أستاذ

د. عبد الله عيىس الرشدان
أستاذ مساعد

د. محمد عيل املومني
أستاذ مساعد

د. عمر مفلح العرايضه
أستاذ مشارك

د. سامر خالد خريس
أستاذ مساعد

د. »محمد تيسري« ضيف الله هياجنه
أستاذ

د. عمر محمد بطاينه
أستاذ مساعد

د. عبد الله فواز الدويري
أستاذ مشارك

د. طارق قاسم سعيد
أستاذ مساعد

د. وائل رضوان طيفور
أستاذ مشارك 

د. عامر محمد مومني
أستاذ مساعد

د. حازم جميل الصامدي
أستاذ مساعد

د. حسام أحمد الرشيده
أستاذ مساعد

د. رائد احمد األعمر
أستاذ مشارك

د. طارق حمدان الحوري
أستاذ مساعد

ق�سم الهند�سة ال�سناعية

Dept. of Industrial Engineering



65 64

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

 سهيل فريح ابو حصرية حسن موفق قبيعه اصاله فوزى النارص ريم محمود طوالبه سليم امني سنقرط شذى ظاهر الشيخ

 محمد منري عمورة  غدير زهدى الوفايئ صالح خليفه العمري محمد احسان السكران محمد احمد الهذال مروج طارق عتمه

عهد باسم عبيدات نبال محمد البطاينه  معتز منري ابوجريس مصطفى عمر بريك

B. Sc. in  Industrial Engineering

ديب  مششامششون  القضاهحششسششام  سمري  رضششوان 

فششششادى مشششششروان بشششواب



 زينة جعفر الخاروف تغريد غسان نزال دانيا تيسري بني هاين زيد عصام شنوده عال رياض سالم ايه رشيف عيل

 نورما يوسف خرض فراس محمد حسني عمر بالل عبد الفتاح فهد محمود ابو عساف منار »محمد عيل« عتوم هبه احمد داود

 هدى هاين الحموري هبه رشدي االمري هند عصام قاقيش والء مرزوق طبيشات 

67 66

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

اح���م���د ع���يل ال���زب���ي���دات
دودوخ خري«  »محمد  احمد 
ع��واد ال��س��الم  ع��ب��د  ارساء 
ت���ي���م���ور خ�����ريي خ��م��ش
عباس الرحمن  عبد  حمزه 
ح���ن���ني رش����ي����د ال���ح���ايف
ن��اج��ي  دع������اء ج��م��ي��ل 
 راك����ان ح��ل��م��ي ال��زب��ي��دي

ه��ي��ت��و  س����ام����ر  زي������د   
ن��س��ي��م ع��وي��س  ش�����ذى 
ت���وغ���وظ ع�����الء س���م���ري   
ال��ص��ف��دي   ع���يل م��ح��م��د 
 ع���امد م��ح��م��د اب���وال���رب
امل���غ���ريب ف������ؤاد م��ه��ن��د   
ص��ق��ر م���ط���ر  م���ه���ن���د   
بوفطيم الله  عبد  هاشم   

البكالوري�س يف الهند�سة ال�سناعية



 امنه معن سناجله اسل خليل الشيخ خليلاحمد محمد ابوراجوح اسيل عبد الحميد الفريج االء عزت ابوعصبه انس محمد عاميره

 حنني عارف سمور

 سبا »محمد عيل« ابو دلو

 حنان عمر ياسني

 ساره يونس القضاه

 حنني رياض شبيطه تاال زياد الرشيف بنان وائل الكيالين جاد الله محمد جوارنه

 رزان يارس الزراق دانيه سيف الدين الحامد ساره زياد الرشيف سامي اياد حسيبا

67 66

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in  Industrial Engineering



 ماهر عبد النارص املحمود محمد طه املساوي محمد يوسف حمدان مفيد صقر حداد منترص نافذ سنقرط منى كامل بليه

 عبد الله سامل جديب عبد القادر رشاد سالمة عيل جميل الصباغ عمر رشيد بستوين عيىس جامل الشوبيك ملى عبد الرزاق الخطيب

 رسى توفيق البشابشة سهاد سميح الحايك سهر محمد طعامنه ضحى محمد العامرين طارق زياد العقلة عايد احمد الربابعه

البكالوري�س يف الهند�سة ال�سناعية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

69 68



 يحيى احمد الجيالين ينال نبيل الخصاونه

 هال فوزي سويدان هال نظري ابو عبيد هند معني الهنداوي وسن حسني التميمي والء محسن غنام ياسمني غانم حداد

عششقششل جشششششششامل  ريشششششششم   

 عششششامد مششحششمششود حششششواري

املشششطشششريي عشششمشششر سشششعشششد   

 محمد عبد الرحمن عبد الكريم

B. Sc. in  Industrial Engineering

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

69 68



 ارشف امني السامل احمد عيىس برغوث احمد محمد اليامين اسامعيل محمد العرساوي ارشف عيل الزغول احمد جميل شحاده

 ساره محمد غرايبه خريي عبد الرحمن الرفاعي حسني احمد الطويل دعاء عيل مقدادي ديانا داوود داود ساره هاين ابو هنطش

 عبد الله رائد الخشامن سند محمود البطاينة سليامن اسامعيل جداع طارق بسام الرشدان عبد القادر عيل ابداح قيص صالح ابوالرب

7071

البكالوري�س يف الهند�سة ال�سناعية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011



 مصعب حمزه عبيدات محمد حكم العربيات ليث »محمد صالح« التميمي محمد خري حسن ربابعه محمد عبد القادر بارجاء مهند امين الخوري

 يزن جهاد مهيار

 هال منري االدهم نور الطاف بات

7071

B. Sc. in  Industrial Engineering

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011



7273

د. لؤي امني فريوان / أستاذ مشارك
رئيس القسم بالنيابة

د. مشهور مصطفى بني عامر
أستاذ مشارك

د. ايناس وليد عبد الحي
أستاذ مساعد

د. رامي جوزيف عويس
أستاذ مشارك 

د. خلدون يوسف لوييس
أستاذ مشارك

د. رىب الياس خنوف

أستاذ مساعد

د. عرين خالد البشري

أستاذ مساعد

د. حسام محمد الخليل

أستاذ مساعد

د. نارص »محمد نزيه« حمدي
أستاذ مشارك

ق�سم الهند�سة الطبية احليوية

Dept. of Biomedical Engineering



7273

 عبد الله احمد متراز سريين محمد الرشايري طارق نارص القايض عبد العزيز محمد خليفي عبد الله حسن الخطيب رائد محمودعبد الله

 محسن محمد اللبني فراس محمد ابو صالح محمد عبد االله العزاين محمد محمود ابو غنام

B. Sc. in  Biomedical Engineering

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

 طارق فيصل املصطفى جذور محمد طبيشات



 والء خالد سلامن

 اسالم نظام الدين القاسم احمد قاسم احمدابراهيم احمد الحميد احمد محمد وليد سعد ارساء مبارك الفرايه اميان صالح الشويات

 روان يوسف ابوخرضه حنان ماجد الصامدي باسل عبد الكريم اليف رزان شكري صويلح رزان عبد اللطيف العساسفه سعيد ظافر االحمري

7475

البكالوري�س يف الهند�سة الطبية احليوية

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

 الشششهشششام مششحششمششد املششسششيششعششديششن

الششقشششششقششيششش انششششس رضششششششوان   

الشششعشششزه جشششمشششيشششل  اميششششششششان   

بششششرقششششان جشششمشششعشششة  اميشششششششن   

قششواسششمششه مششحششمششد   سشششامشششر 

الشششلشششه جششعششفششر  عششششيل عشششبشششد 

سشششامشششور   بششششتششششول  فشششاطشششمشششه   

احشششمشششد دردونششششششه مششحششمششد   

الششرشبششجششي  مششحششمششد عشششششادل 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 



 محمد خالد قدومي عبري يحيى باكري صالح سامل الكاف عمر بهاء الدين ايوب محمد ادم عناز طيطي محمد يوسف الوردات

 والء عبد الله صوالحه منار حسن الجراح مراد احمد املالحيم هديل عبد الله سليامن والء تيسري الراشد والء موىس اليونس

 ينال عامد حتوقاى يرسى احمد العثامني

7475

B. Sc. in  Biomedical Engineering

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

اميشششششششششششششان سشششششششششششامل الششششقششششطششششعششششان

رويشششششششششششششششده عششششششششيل الشششششعشششششمشششششرات

عشششششامشششششر مششششحششششمششششود الشششششششششديششششفششششات

مششششحششششمششششد مششششششمششششششدوح الشششخشششمشششسشششان

هششششششششبششششششششه يششششششششششوسششششششششششف خششششرض

هششششششششديششششششششل يششششششششوسششششششششف مشششهشششنشششا



 املثنى احمد الشياب احمد عبد الكريم املتوكل اسامء انور القرعان اسيل سليامن العمر اميان عقله النعريي ابتهال جربيل الهباهبه

 قمر عمر االسمر حنان محمد يوسف جميل عدنان العبديل روان محمود بني احمد ساره جامل الزعبي ماجد عبد املاجد الجمل

 هنادي فريد عبيدات

 محمد محمود شموط

 محمد يوسف ملكاوي محمد عبد الحكيم الهندي

7677

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

الحوامده الكريم  عبد  ابششولششيششلارب  ابششراهششيششم  االء 

البكالوري�س يف الهند�سة الطبية احليوية



7677

د. صالح الدين رومي ملكاوي / أستاذ مساعد 
رئيس القسم بالنيابة

د. زياد حمدان القضاه

أستاذ

نيل رياض أبو عناب
محارض متفرغ

د. محمود السيد الجوهري
أستاذ مساعد

ق�سم الهند�سة النووية

Dept. of Nuclear Engineering



 خليل سامي حمدان احمد قاسم عبابنه اروى مصطفى القضاه ايات حريب عودات رجايئ محمد التميمي ابتهال محمد املالحيم

 عبد الله فوزي بني ياسني ساري فتحي الخطيب رهف عيل عبابنه سامح بسام بني نرص سريين سمري عويس عبد الله لطفي ابوذراع

 محمد عبد املجيد حويلة قيص محمود مسرتيحي عيل محمد ابواشقري مالك موىس البدارنه مالك نضال املومني محمد محمود عمرى

7879

البكالوري�س يف  الهند�سة النووية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 



 نرسين محمد الضمريي مالك عبد املجيد بني ملحم محمود ياسني سعيفان مها عبد الفتاح الرسحان ناهد حمدان االحمد يارا هالل حداد

خويله يزن محمد االطرش الله  عبد  بسام   

7879

Dept. of Nuclear Engineering

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

 اماين محمد املحمود

 مالك يحيى شقري دانه عبد الرحمن العزيزي ميس عدنان ابورسدانه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

الششداودي داود  عثامن 

العمري نرصي  يوسف 

البكالوري�س يف  هند�سة النظم احليوية



80

د. طارق طه درابسه / أستاذ مساعد
رئيس القسم بالنيابة

د. منترص احمد حادر
أستاذ مساعد 

د. أحمد سعيد الشياب
أستاذ مساعد

د. فراس حلمي صقر درويش
أستاذ مساعد 

د. بسام جميل محمد الشاعر
أستاذ مساعد

ق�سم هند�سة الطريان

Dept. of Biomedical Engineering
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العمادة

ق�سم اجلراحة العامة وجراحة الأطفال وامل�سالك البولية

ق�سم اجلراحة اخلا�سة

ق�سم الأمرا�ض الباطنية

ق�سم علم وظائف الأع�ساء والكيمياء احليوية

ق�سم الت�رشيح

ق�سم اأمرا�ض الن�سائية والتوليد واأطفال الأنابيب

ق�سم العلوم الع�سبية

ق�سم طب املجتمع وال�سحة العامة وطب الأ�رشة

ق�سم طب الطوارىء واحلوادث

ق�سم الأطفال واخلداج

ق�سم الطب ال�رشعي وال�سموم والعلوم اجلنائية

ق�سم علم الأدوية

ق�سم علم الأمرا�ض والأحياء الدقيقة

ق�سم الأ�سعة الت�سخي�سية والطب والنووي

ق�سم التخدير والإنعا�ض

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011

ق�سم اإدارة اخلدمات ال�سحية



82

د. هاله صالح رمياوي / أستاذ 
نائب العميد

د. محمد زهري علوه / أستاذ مساعد 
مساعد العميد

طارق الصامدي

مدير مكتب العميد

د. إسامعيل إبراهيم مطالقه / أستاذ مشارك
نائب العميد

د. باسل رشيد عبيدات / أستاذ مشارك 
نائب العميد

د. توفيق خليل درادكه / أستاذ 
عميد الكلية

د. زياد محي الدين بطاينه / أستاذ 
نائب العميد

د. وسام احمد شحاده / أستاذ مساعد 
مساعد العميد

د. رامي شاكر العزب / أستاذ مساعد 
مساعد العميد



83

د.غازي راجي قساميه / أستاذ مشارك 
رئيس القسم بالنيابة

د.كامل ابراهيم غرايبه
أستاذ

د.محمد رشدي خامش
أستاذ 

د.نواف جرب الشطناوي
أستاذ مشارك 

د.رامي جالل ياغان
أستاذ

د.يوسف سميح ماتاين
أستاذ مشارك 

د.ابراهيم حسني بني هاين
أستاذ 

د.حسني عيل الحيص

أستاذ

د. كامل الدين حسني بني هاين
أستاذ 

د.عبد الكريم حسني العمري
أستاذ مشارك 

د.فؤاد فرحان عامري
أستاذ 

د.ابراهيم فتحي الغالييني
أستاذ

د. طارق محمد الجابري
أستاذ 

د.محمد احمد الغزو
أستاذ

البولية الأطفال وامل�سالك  العامة وجراحة  اجلراحة  ق�سم 

Dept. of General Surgery & Pediatric Surgery & Urology
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د.اياد عايد بقاعني
أستاذ مساعد 

د.خالد عيل عبيدات
أستاذ مساعد

د.تغلب سمري مزاهره
أستاذ مساعد

د.رامي شاكر العزب 
أستاذ مساعد 

د.قيس محمد الوتار
حارض متفرغ 

د.خالد شاكر ابراهيم
أستاذ مساعد

د.شادي محمد حموري
أستاذ مساعد

د.نزار رايض الوقفي
أستاذ مساعد 

د.زياد أحمد بطاينه
محارض متفرغ 

د.غسان سليامن مصلح
أستاذ مساعد

د.فهمي محمد املحمد
أستاذ مساعد 

البولية الأطفال وامل�سالك  العامة وجراحة  اجلراحة  ق�سم 

Dept. of General Surgery & Pediatric Surgery & Urology

د.محمد نارص بني هاين
أستاذ مشارك 

د.عامد محمد حجازي
أستاذ مساعد 

د.اسامه »محمد خري« بني هاين
أستاذ مساعد 
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د.خلدون »محمد خري« بشايره /أستاذ مساعد
رئيس القسم بالنيابة

د.فراس قسيم الزعبي 
أستاذ مشارك 

د.معتصم محمد عبيدات
أستاذ مساعد 

د.عيىس نارص الربيض
محارض متفرغ

د.وليد هاين حداد
أستاذ مساعد

د.خالد جامل عطا
أستاذ مساعد 

د.»محمد عزام« طاهر مسامر
أستاذ مشارك

د.شادي قسيم الخطيب
أستاذ مساعد

ل د.هشام محمد جاماّ
أستاذ مساعد 

د.ماجد خليل بني عطا
أستاذ مساعد

د.فائق محمد الدرويش
أستاذ مساعد 

د.وسام احمد شحاده
أستاذ مساعد 

د.زياد عيل مصطفى
أستاذ مساعد

د.مهند احمد القضاه
أستاذ مساعد

د.زياد محمد مهيدات
أستاذ مساعد 

د.هيثم أحمد عودات
محارض متفرغ

د.أمجد فوزي النصريات
محارض متفرغ

د.ليىل طه عبابنه
محارض متفرغ

ق�سم اجلراحة اخلا�سة

Dept. of Special Surgery
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د.سليامن محمد مومني/ أستاذ مساعد 
رئيس القسم بالنيابة

د.عبد الله محمود سعاده
أستاذ

د.عامر خالد داود
أستاذ مشارك

د.شاهر محمد سمره
أستاذ مساعد 

د.هنادي موىس قيام

أستاذ مساعد 

د.مصطفى محمد العبويس
أستاذ مشارك 

د.خلدون محمد العالونة
أستاذ مساعد 

د.نيازي عبد الفتاح أبو فرسخ
أستاذ 

د.خالد عيل جاد الله
أستاذ مساعد 

د.بشري يوسف خصاونه
أستاذ مشارك 

د.فراس احمد القرقز
أستاذ مساعد 

د.فواز اليف عامري
أستاذ 

د.محمود حسني عايش 
أستاذ مساعد 

د.موىس عيل ملكاوي
أستاذ مشارك 

د.عبد الله محمد الرشدان
أستاذ مساعد 

د.محمد إسامعيل جراح
أستاذ مساعد 

د.نرسين عبد الله سعاده
حارض متفرغ

ق�سم الأمرا�ض الباطنية

Dept. of Internal Medicine & Dermatology
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د.محمد موىس جعفر/ أستاذ
رئيس القسم

د.عبد الفتاح احمد الحادر
أستاذ 

د.زياد جالل العكاوي
أستاذ مشارك 

د.خالد فاضل الطالفيح
أستاذ مشارك 

د.نبيل احمد البشري
أستاذ

د.مخلد عبد املنعم الجنايب
أستاذ مشارك

د.فائق احمد املقدادي
أستاذ مشارك 

د.نايف صالح غرايبه
أستاذ 

د.مصطفى أحمد الشهابات
محارض متفرغ

د.سعيد يونس الخطيب
أستاذ 

ق�سم علم وظائف الأع�ساء والكيمياء احليوية

Dept. of Physiology & Biochemistry

د.عثامن عبد الله الشبول
أستاذ مساعد
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د.جامل الدين حسن ابو غيداء/ أستاذ مساعد 
رئيس القسم بالنيابة

د.صالح محمد بني هاين
أستاذ

د.محمد زهري علوه
أستاذ مساعد 

د.راشد محمود الجومرد
أستاذ مساعد 

د.زياد محي الدين بطاينه
أستاذ

د.فاضل عيل وصفي
محارض متفرغ 

د.محمد حسن الحيدري
أستاذ مساعد 

د.نبيل عازر الخوري
أستاذ مشارك 

د.قاسم عبد الرحمن الدويري
أستاذ مشارك 

د.نور سالمه عريقات
أستاذ مساعد

د.أمين غازي مصطفى
أستاذ مساعد

ق�سم الت�رشيح

Dept. of Anatomy
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د.عصام محمود لطايفه/أستاذ مشارك 

رئيس القسم بالنيابة

د.فهيم فرج زايد

أستاذ

د.عقبه احمد القرعان

أستاذ مساعد 

د.محمد فايز جالد

أستاذ مشارك 

د.زهري عوده عامرين

أستاذ 

د.نائل عبد الله عبيدات

أستاذ مساعد 

د.باسل رشيد عبيدات

أستاذ مشارك 

د.الياس عيىس الصناع

أستاذ مشارك 

د.هيفاء عيل الجلبي

أستاذ مشارك

د.الما منذر املحيسن

أستاذ مساعد 

ق�سم اأمرا�ض الن�سائية والتوليد واأطفال الأنابيب

Dept. of Obstetrics & Gynecology
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د.عيل حسني الرفاعي / أستاذ مشارك 
رئيس القسم بالنيابة

د.توفيق خليل درادكه
أستاذ 

د.وائل صالح عريم
محارض متفرغ

د.محمد احمد جاموس
أستاذ مشارك

د.خالد عيىس السامل
أستاذ

د.حسام مشهور الرشيده
محارض متفرغ 

د.هيثم محمود العقييل
أستاذ مشارك

د.محمد محمود الرببراوي
أستاذ مشارك 

د.سامح خليل ابو رحمه
أستاذ مشارك

د.عيل جابر الربيعي
محارض متفرغ 

ق�سم العلوم الع�سبية

Dept. of Neurosciences
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د.احمد »محمد باقر« الخفاجي /أستاذ
رئيس القسم

د.انور محمود بطيحه
أستاذ 

د.عبد الحكيم محمود عكور
أستاذ مساعد 

د.موىس عبد الله العمري
أستاذ مشارك 

د.هاشم يوسف كنعان
أستاذ 

د.احمد موىس بوران
أستاذ مساعد 

د.خالد أحمد خري الله

أستاذ مساعد

د.إبراهيم محمود الخطيب
أستاذ مشارك

د.يوسف صالح خرض
أستاذ

د.عطا الله زايد ربيع
أستاذ مشارك 

د.جورج رافدين بريجوس

أستاذ / زائر

سريين سليم بطاينه

محارض متفرغ

د.وضاح محمد خريسات / أستاذ مشارك

رئيس القسم بالنيابة

ق�سم طب املجتمع وال�سحة العامة وطب الأ�رشة

Dept. of Community Medicine, Public Health & Family Medicine

Dept. of Accident & Emergency Medicineق�سم طب الطوارئ واحلوادث
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د.سليامن أحمد السويدان / أستاذ مشارك
رئيس القسم بالنيابة 

د.عيل »محمد عيل« شوتر / أستاذ مشارك

رئيس القسم بالنيابة

د.محمود ياسني الشياب
أستاذ

د.وضاح محمد خريسات
أستاذ مشارك

د.محمد يوسف خصاونه
أستاذ مشارك 

د.فيصل محمد ابو قطيش
أستاذ 

د.رىل صبحي السقعان
أستاذ مساعد 

د.وائل احمد هياجنه
أستاذ مشارك

د.هاله صالح رمياوي
أستاذ 

د.سعد سليامن حجازي
أستاذ رشف 

ق�سم الأطفال واخلداج

Dept. of Pediatrics

ق�سم الطب ال�رشعي وال�سموم والعلوم اجلنائية

Dept. of Legal Medicine, Toxicology & Forensic Medicine
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د.مازن محمود حسن/أستاذ 

رئيس القسم

د.إسامعيل إبراهيم مطالقه / أستاذ مشارك
رئيس القسم بالنيابة

روان فهمي غزوي
محارض متفرغ

د.قاسم عبد الحميد آل سعودي
أستاذ

د.زياد عيل النارص
أستاذ مشارك

ريم محمد شياب
محارض متفرغ 

د.الحكم فائق الحديدي
أستاذ 

د.هدى مظفر الزهاوي
أستاذ مساعد

د.خليل عبود ميك 
أستاذ مشارك

روان عدنان ابو دلو
محارض متفرغ 

د.حسام خلف طلفاح
أستاذ مساعد 

د.نجالء حلمي الداود
محارض متفرغ 

Dept. of Pathology & Microbiologyق�سم علم الأمرا�ض والأحياء الدقيقة

ق�سم علم الأدوية

Dept. of Pharmacology
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د.حسان عيل البلص /أستاذ مساعد 
رئيس القسم بالنيابة

د.خالد محمد الردايده / أستاذ مساعد 
رئيس القسم

د.قيص معروف املقبل
أستاذ مشارك

د.ظاهر خليف ربيض

أستاذ مساعد 

د.خالد محمد عبد الله
أستاذ مساعد

د.مأمون حسن العمري
أستاذ مشارك

د.وائل نوري خريس
أستاذ مساعد 

د. عمر احمد عبابنه
أستاذ مساعد

د.احمد خالد ابو بكر
أستاذ مساعد

د.عادل مفلح بطاينه
أستاذ مساعد

د.موفق عيل الحيص
أستاذ مساعد 

د.لقاء أكرم الروسان
أستاذ مساعد

د.عالء أكرم الحوري
محارض متفرغ

ق�سم الأ�سعة الت�سخي�سية والطب النووي

Dept. of Diagnostic Radiology & Nuclear Medicine

Dept. of  Anesthesia & Intensive Careق�سم التخدير والإنعا�ض
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بدر احمد قابل امجد سعيد ابو زيد احمد عيل العناقرة امري يوسف عزاماحمد حسني بني هايناثري عبد السالم قاسم

سيف عبد الله املميز ساملني عيل بن محفوظ زيد عيل عليان سندس احمد مياحيزكريا محمد ابو خرضهديب الياس خوري

عال عاكف الروسان عبد الله ابراهيم عمر شهاب محمود حبوش عفيف احمد سعايدةشمعه رئيس سليامنشعبان عبد املجيد القرصاوي

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة
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محمد يوسف الطاهات محمد عبد الكريم بني مقداد محمد عبد ربه هزاميهمحمد جميل الوييسمحمد احمد املومني محمد جهاد غره

منى محمد البطايحة معتز جربيل طمليه منال منصور الريشمحمود سلامن الجعربيمحمد يوسف مطر مروان حديد اسحاق

يزيد سعد اليوسف هيا عبد الرحمن الهرشمهران شاكر ياسني

الحوامدة الرحمن  عبد  حذيفه 

ع���ب���د ال���ل���ه ح���ات���م غ��ان��م

ال���ج���ف���ري رشف  ع����ل����وي 

ع����م����ران م���ح���م���د ه��ن��دي

وائ��������ل م���ح���م���د ش��ي��ب��ان

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

B.S. in Medicine & Surgery
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ابراهيم عيىس عيد  ابو بكر فيصل ابراهيم رشيد يوسف  ابراهيم مصطفى دار السيفابراهيم خلف الهميساتابتهال محمد عبيدات

احمد زياد الرتك احمد حازم نيزار احمد جامل عوض احمد خالد الشمرياحسان اديب القييس اثار عيل شبيل

احمد عصام لوباين احمد عثامن عبد الرحمن احمد عبد الهادي زعبي احمد عصام بدريهاحمد طبعان العنزياحمد طاهر املمنت

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة
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احمد منر الخطيب احمد محمود التميمي احمد محمد الصامدي احمد مصطفى حمداناحمد محمد الغنيامتاحمد محمد شعبان

  ازيان صالحا ابراهيم

اسيل سلطي سامره

اريج اسامعيل السالمني

ارساء باسم ابو عمره

اريج عبد الله حسناخالص فاضل الهواوشهاحمد يوسف الوحوش ارسالن محمد ابومخ

ارساء تيسري عبد الجليل اسامه عبد الحفيظ خان اسامه صالح النويهياسامه سامل النارص

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Medicine & Surgery
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املعتز بالله محمد الجعافره االء معتصم بعباع الحسن ابراهيم الرواشدهاالء خالد بواعنهاالء حسني عنيزات االء عادل هاشم

انس عاهد القزعه امرية احمد بكار امني بسام عبد الهادي انس ابراهيم الكراسنةامنه سيد عبد السالم اماين كامل محاميد

اويس عبد الله عيل انسام هاين مساعده انس يوسف زهران اولغا خالد الخوالدهانس محمود ورداتانس فواز منصور

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة
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ايناس وليد رسسك اميان احمد نارص امين موىس عبد الله ايناس جامل مقابلهاياد محمد ابو الشعر اويس موفق الدبش

 باسل بشري عقاد

براءه طالل عرايضه

ايهم محمود بطاينة

بتول محمد ابو غزال

ايهاب ماجد الطعاين ايهم هيثم الشطناويايهاب رياض ابو ارشيدايه صالح القادري

براء احمد دحله بتول عبد الكريم حمزه  باهر فهد رسحانباسم محمد البقعاوي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Medicine & Surgery
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تريك خليل املغذوي برش تيسري حموده بشري شيخ معلم بالل نضال شعيببشار عدنان الصيفيبراءه يارس رشدان

جاسم محمد العرادي جاد الله خلف جراح متام عبد الكريم الحسبان جاد محمد عبد الستارتغريد محمد الدعجةتسنيم رياض عبد الكريم

حسام كامل حداد جوانا حنا الطوال حانيس شزانا جامل الدين حسام خليل الروادجهاد محمد عبد العزيزجعفر عبد املحسن السلطان

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة
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خالد ابراهيم عبد الله حورية عيل املختار خاتون عبد الكريم عيىسحمزه حسام الرشيداتحسني مريزا عبد الله  حنينه ذو الكفيل

خليل عدنان الباسطي

دميه جامل النجار

خالد عبد الرحمن عريقات

دعاء ماجد الدويك

خالد سهيل زعبي  خالد عبد الستار جبارهخالد جامل ابو غايلخالد جرب البدوي

دميا فهد ابو جوده دعاء فيصل درابسه دانه مفيد سيفدانا عاطف ظاهر

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Medicine & Surgery
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رائد عوين جرادات رامي خالد رباح رائد سامي ابو خيط راشد محمود دوابشهرؤى محمود رواقةدميه عبد الرحمن العزيزي

رشيد خرض الجنايده ربيع ابراهيم زبيدات ربيع عيل محاميد  رشا محمد سامرةرىب حسني العبوهرامي نبيه عويس

رند محمود جيويس رمزي زياد سلباق رعد يوسف الطاهات رنا طاهر حسنيرعد سامي القسوسرعد زاهي عيسوه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة
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روان محمد جرادات رهام نواف الليمون رهام محمد الغزو روان لويس الريان رنده جالل اشقررندة نايف سمريات

زيد حسام الدين سبع العيش

زينه عامد الطربي

زهراء عيل االكرم

زينب معن الدول

ريناد عبد الكريم الرضغام زياد منذر فرمندريم عبد الله القضاةروان يحيى طهبوب

زينة الكسندرا يانبي زينب السيد هاشم زين العابدين عدنان قصريزيد عاطف يوسف

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Medicine & Surgery
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سحر سامح ابو عمر   ستي نور محمودسامر قاسم كليبساره احمد الصفدي  ستي زليخا ذوالكفل  ستي ناتاشا يزيد

سكينه عبد الله الزين سكينه صالح السامعيلسعد عبد الحميد عبد العزيز سعاد عبد الحليم حج يحيى سعيد جامل دراوشه سعيد فيصل الخطيب

سليامن محمد الخالدي سليامن سامر غنيم سليامن عبد الله رشادقه سليم محمد عاملسلسبيل احمد مطالقه سليم وائل سامرة

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة
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سهل خالد عبيدات سيتي هاجر ابراهيم سهر محمد يونس سوزان عبد النارص جراداتسمري عبد الله عيساويسميه غالب ربابعة

  شامحه مرضية عبد الرزاق

صالح سامي ابو لبده

شادي بسام الخزوز

صابرين عطيه الصانع

سيف عبد الرؤوف بشناق  شادي عزمي حبيب اللهسيف الدين نايف روابدهسيف الدين سلطان العدوان

صادق عيل مبارك شهرزاد محمد القيام شكيب رسالن بني ياسنيرشوق نعيم عبده

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Medicine & Surgery
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ضياء الدين حاتم الرصايره صقر خالد الخرابشه صفاء عبد الله العمري صهيب فاروق الحوراينصخر احمد عبيدات  صالحه از وا كريم

طه صالح حجازي  عائشة مارية شكري طارق محمد القضاة طيبه حسان الورديطارق فوزي الحموريطارق الحكم الحديدي

عبد الرحمن عبد الرشيد فايز عباس محمد يغمور عباس محمد عيىس عبد الحليم مؤمن العربياتعامر عبد الكريم الخوالدة عامر بسام املرهج

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة
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عبد الله خالد درس عبد الله احمد عبيد عبد الله احمد اغباريه عبد الرزاق عبد الله شيخ ابراهيمعبد الرحمن عبد الحليم الخمس عبد الفتاح احمد الخطيب

عبد الله يارس ابو شومر

عال عبد الله ابو الكرسنة

عبد الله قاسم الخطيب

عريب محمد الصامدي

عبد الله عوين الطوال عبد الله محمد بني فارس عبد الله عبد االله ياقتيعبد الله خليفه البحراين

عدي قاسم الخامش عصام فواز حاج احمد عدنان امين املعايطةعبري سامل سعادة

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Medicine & Surgery
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عامد زياد املعرش عيل منذر الخليفات عيل ناظم خطيب علياء حسن عبد النبيعيل محمد العمريعالء رياض الرسدي

عمر زكريا صالح عمر الياس حرت عمر حسان امام عمر خليل خليفهعامد مامون الزبده عامد عبد الهادي ابو عريشه

عمرو نزيه املصاروة عمر محمد راتب النجار عمر مازن الكيالين عمر محمود عبيداتعمر غازي ابو فرسخعمر سمري امللقي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة
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فارس محمود الزريقات غدير عيل نعمه غزل محمد جغل غيث محمد عطيهعيىس يوسف بطارسهعيدروس صالح العطاس

فراس خالد كفاوي

فواز وائل عريم

  فاطن دليال حسان

فهد حسن الصيعري

فاطمه مريزا حامد فراس بسام ارشيدفاطمه محمد مباركفاطمه فايز ابو عريضه

فهد خالد العواد فراس محمد الرواقة فراس عوده الحاميتفراس خلف الطعاين

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Medicine & Surgery
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قيس يزيد غنام قيس احمد سامرة قيص طاهر العرت قيس عامد السعدي قدورة راجي شلشفيصل حابس الطعيمه

ليان نبيل ال بركات لؤي ابراهيم شوباش كوثر صالح جوابرة النا برهان طشطوشكامل نظام صب لنبكريم عطوات عواد

ليث محمد ابراهيم لينا فرحانا داوي ليث فوزي عناين ليث محمد النعسانليث صالح الرشعليث احمد الشلول

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة
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ماهر فخري صويلح مجد زياد اغباريه مثنى عدنان شطناوي مالك محمد السيد عمرماجد ميك الجبل مالك ناشد عرو

 محمد اوايس عبد الرحمن

محمد راتب النسور

محمد امني ال سالم

محمد خالد الهزاميه

محمد احمد قريناوي  محمد انوار احمد  محفوظة عزم االمورمجدي بسام معروف

محمد خري عبد الكريم عليامت محمد جعفر الشعالن محمد توفيق املومنيمحمد بسام الحلواين

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Medicine & Surgery
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محمد عايد السمريان محمد سعيد صبابحه  محمد صفوان ازهاري  محمد غيث صفوة شورىمحمد سعيد الخطيب محمد زول ايزت بحر الدين

محمد عطية اغباريه محمد عدنان زعيرت محمد عبد الله الرجوب  محمد عزت برهان الدينمحمد عبد اللطيف خريممحمد عبد القادر الهور

محمد فوزات الشناق محمد عامد ابو حشمه محمد عيل عبد الفتاح محمد فارس صبحمحمد عيل عبد الجوادمحمد  عيل خلقي  الرشايرى

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة
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محمود سامل القرعان محمد وائل الجعربي محمد محمود مبارك محمد يعقوب ابو السعودمحمد محمود كليبمحمد محمود الحمدان

محمود فارس املعايطه

مرون زهري ابو رحمه

محمود عيل طناش

مروان خالد الخاليلة

محمود عبد الرؤوف ابو صالح محمود عمر سلامنمحمود عايش نعالويمحمود صالح خريس

محمود منترص الحميص مروان محمد القريناوي محمود مدين بدرمحمود محمد  الداري

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Medicine & Surgery
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معاذ خالد الحوراين مصعب محمد العيىس مصطفى عبد االله جبارين  مرض محمد العوممصطفى توفيق جابر مريم احمد ضاهر

معن خميس ابوحوسه معتصم خليل طوقان  معتصم زهري مجاديلمعاذ موىس ربابعهمعاذ سامي االحمد معتز عودة ابو ربيعه

مريندا يوسف محاميد مهند سليامن عبيدات مهد عبده احمد موىس طارق عتمهمنى فايز ابوجودهملك سمري ابوعيشه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة
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نايل حامد الرشاري نادين وسام املاجد نادر ماهر قرصاوي نانيس سامي الزيودميالد غالب ابو جريسميس حكيم شديد

 نور ازيان مد نارص

  نور زولياين رميل

نعيمة عبد الله حسن

 نور حنيسة محمد اسحاق

نضال عايد شبيل نور احمد الخزعيلنضال احمد ياسني نردين محمد سامل

 نور بشرية عبد الرحمن جيء  نور الزهره قمر الدين  نور حزميه سفروان نور ديانا محمد شري

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Medicine & Surgery
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نور محمد معله نور مجيد الريحاين نور غازى بطارسه نور محمد رشيف الرفاعينور عيىس ابو الشعر  نور شاهيناز حسيم

 ينء عبد الهادي عبد العزيز نورة عدنان حلف  نورازة عبد العزيز  نورفرحني عبد الرحيم نورول شفيقة احمد  ينء محمد فائز شكري

هاله عبد الرحيم الخطيب هاشم سامي النجداوي هادي احمد ردايده هاشم نبيل حايكهاجر السيد احمد جواد  نيالادلني رميل

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة
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هشام عبد الله ياسني هديل جرار عطية هبه عادل اليونس هديل سامي عويسهبه حاكم الهلسههاين مازن عيد

 وسيم رياض اسليم

وليد احمد العبادي

 وجدي بسام زعبي

والء عبد الجليل املقدادي

وئام محمد الزيادنه  وسام صبحي جبارينهند محمد الرصايرههشام نيازي ابو فرسخ

وفاء وائل الظواهرهوسيم عدنان زعبي والء حسن حجازي والء عيل خطيب

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Medicine & Surgery
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يزن احسان حسان

عامر عوض منصور

جميل غازي الفرحياسني محمد الخياط يارا جورج عبدووليد خالد ابو صالح

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة

محمد زيد العبادي محمد احمد اليوسفعمر نواف الوحيدي

اب����راه����ي����م ح���س���ن ش���ح���اده
اح�����م�����د ب�����اس�����م م��ل��ح��م
اح����م����د ح����ات����م ال���ن���ح���اس
اح�����م�����د م����ح����م����د ع��ي��ىس
اح�����م�����د م�����ن�����ذر ن������زال
اس�����امء م��ح��م��ود اب����و ع��اب��د
اس��������امء م������وىس ع���اب���دي���ن
ع����ام����ر ن����ع����ي����م  االء 
ام����ج����د ش����اه����ر ال����رش����دان
ب����ه����اء ج���م���ي���ل م���ق���ادم���ي

ت����ريك ض��ي��ف ال���ل���ه ال��ع��ت��ي��ب��ي
ث�����ائ�����ر غ�����س�����ان م��خ��ي��م��ر
ح���س���ني ك����اظ����م ال��ش��ب��ي��ب
ح���������وراء ش����ك����ري ال���ح���رز
خ���ال���د ع��ب��د ال���ف���ت���اح م��رش��د
خ��ل��ي��ل ج���ه���اد اب�����و ع��ص��ب��ة
مصطفى ب��ن��ي  ع���يل  دان���ي���ا 
رام������ي ت���وف���ي���ق اب�����و ص���اع
رج����اء ع��ب��د ال��ك��ري��م ال��ع��م��ري
ري����م م��ح��م��د ع���يل م��ح��ام��ي��د

رمي������ا م��ص��ط��ف��ى ال���ق���ض���اه
زي������د اك�������رم ال����زري����ق����ات
س����������اره زك������ري������ا م��ه��ي��د
س���ف���ان���ه ح���س���ني ال�������دوالت
ش���������ادي ي�����وس�����ف ح�����داد
ط�������ارق خ����ال����د ال����ف����وزان
ط��������ارق م�����ب�����ارك امل���ول���د
ع��ب��د ال��ل��ه س��ل��ي��امن ال��ق��ف��اري
ع��ب��د ال���ل���ه ع���اي���ض ال��ي��ام��ي
محمود دامنهوري  ال��ه��ادي   عبد 

ع��ت��ب��ه ع��ب��د ال���غ���ف���ار ي��ون��س
ع����الء اب���راه���ي���م ال����رواش����ده
ع�������يل م����ح����م����د ال���ع���ي���د
ع�������امر ح����س����ني ال���ي���ه���ري
ف��اط��م��ه ع����ادل ع��ب��د ال��ك��ري��م
ف���ت���ح���ي ت���ي���س���ري ب��ل��ب��ي��يس
 ف��������داء ج�������امل ع��������واوده
جبل اب����و  م��ح��م��ود  ف������ردوس 
ل���ي���ن���ا اح�����م�����د م���ح���ف���وظ
م�����ازن م��ح��م��د ال���دري���وي���ش

م����ام����ون اب���راه���ي���م ه��دي��ب
 م������ج������د س�����م�����ي�����ح ط���ه
م���ح���م���د اح����م����د ال���ط���ي���ار
  م��ح��م��د ال��ع��ط��ي��ق م���رزوق���ي
  م����ح����م����د ام���������ري ح����م����زة
م����ح����م����د امي��������ن ال����ك����رد
  م���ح���م���د امي������ن ج����وه����اري
  م���ح���م���د ح��س��ي��ن��ي ع���زي���زن
بكر اب���و  ب���ن    م��ح��م��د ش�����زوان 
م��ح��م��د ع���ري���ف ن���ورال���دي���ن

م���ح���م���د ع����يل ال���ح���راس���ي���س

م��ح��م��د م���ج���اه���د ال���ك���ردي���ة

م���ح���م���د ي����وس����ف اق��ط��ي��ط

م����ع����ت����ز غ����������ازى م������وايف

 م������ه������دي م����ح����م����د ص���ح

ه����اش����م م���ح���م���ود ي���اس���ني

ه����ب����ه ب�����رك�����ات ع����رم����وش

زخ����ري وان  ح��ن��ي��س   وان 

وس���ي���م غ���س���ان ال���رح���م���ون
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 مالك محمد الزبيدى دعاء حسني وحشه

خ���ال���د ج�����امل ال��ف��اص��د

اسامعيل بني  حسني  محمود 

م��ري��ان��ا ع��ي��ىس امل���دان���ات

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

د.سريين محمود الخالدي / أستاذ مساعد 
رئيس القسم بالنيابة

د.محمد رشيف اليحيى
أستاذ مساعد 

ق�سم اإدارة اخلدمات ال�سحية

Dept. of Health Administration

B.S. in Health Administrationالبكالوريو�ض يف اإدارة اخلدمات ال�سحية
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 منى اياد حامشا محمد عوده الرشعه سمريه فايز دايخ مريم حسني حوامته معتصم فيصل بكور منري شاهر حمود

 هيا خالد الطاهات هبه عوده الله العساسفه

ص��خ��ر م��ح��م��د ن��واف��ل��ه

املومني احمد  الله  عبد 

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

 امنه صالح سليم ارساء عادل زايد تسنيم محمد بدر خلود صالح ابوغريقانه حمزه عقاب ابوحسونه سجى حسني الزبون

البكالوريو�ض يف اإدارة اخلدمات ال�سحية
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 بيداء منترص عبابنه ايات احمد القضاهامينة عيىس املناعي بتول سامي السعيدين بيان هاين غرايبه دعاء قاسم مرعي

 سمريه احمد الحوامته شفاء عيل سامن

 ريم زياد ابوسمره روان محمود ابوبيدر ساره عبد الله ابداح

 سوسن عاطف ابو مخ

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Health Administration
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 والء وائل محافظه

 وعد حسني عبيدات هناء محمد الزعبي

الدهامشه نايف  عوين 

اع��ن��زه ش��ح��اده  لينا 

العنزي الله  عبد  ماجد 

 عيل عارف مرسل صالح سامل الكثريي عهود جاسم بورشيد ميساء محمد املومني محمد نعامن اسامعيل نوره نبيل حسن

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف اإدارة اخلدمات ال�سحية
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العمادة

ق�سم طب وجراحة الفم

ق�سم الوقاية ال�سنية

ق�سم الرتكيبات ال�سنية

ق�سم املعاجلة التحفظية ال�سنية

البكالوريو�س يف الطب وجراحة الأ�سنان

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011
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د.سوزان نديم الخطيب / أستاذ مشارك
نائب العميد

مجده فهد
مدير مكتب العميد

د.عامد فرحان املعايطه / أستاذ مساعد
مساعد العميد

د.ارشف ابراهيم شاويش / أستاذ مساعد
مساعد العميد

د.غيداء احمد الجمل / أستاذ مساعد
نائب العميد

د.رميا احمد صفدي / أستاذ مساعد
مساعد العميد

د.حيدر عبد األمري الوائيل / مدرس
مساعد العميد

د.الهام صالح أبو الهيجاء / أستاذ 
عميد الكلية

Dept. of Oral Medicine & Oral Surgery
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د.غيداء احمد الجمل / أستاذ مساعد

رئيس القسم بالنيابة

د.عزمي »محمد غالب« دروزه
أستاذ

د.رميا احمد صفدي
أستاذ مساعد

د.منصور عيل القضاه
أستاذ مشارك

د.ريم عزام سقف الحيط
محارض متفرغ

د.أنور بركات البطاينه
أستاذ 

د.طارق محمود غرايبه
أستاذ مساعد

د.هدى محمود حامد
أستاذ مشارك

د.تيسري حسني الخطيب
أستاذ

د.جامنه عبد الله كراسنه
أستاذ مساعد

د.عبدالله محمود الذيب
أستاذ مشارك

د.ارشف ابراهيم شاويش
أستاذ مساعد

الفم وج���راح���ة  ط��ب  ق�����س��م 

Dept. of Oral Medicine & Oral Surgery

د.أسيل قاسم الخطيب
أستاذ مساعد

د.زيد زهري »عبد الباسط التميمي« 
محارض متفرغ
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د.أروى عيىس عويس/أستاذ مساعد
رئيس القسم بالنيابة

د.ضايف سلطان الطعاين
أستاذ 

د.محمد محمود حامد
أستاذ مشارك

د.سهاد حسني الجندي
أستاذ مشارك

د.الهام صالح أبو الهيجاء
أستاذ

د.خنساء طه عبابنه
أستاذ مشارك

د.سوزان نديم الخطيب
أستاذ مشارك

د.عبد الهادي محمود حامشا
أستاذ 

د.روىل عبد الرحيم الحباشنه
أستاذ مشارك

د.كاظم سليم النمري
أستاذ

د.فداء عصمت زوايده
أستاذ مساعد

ق�����س��م ال���وق���اي���ة ال�����س��ن��ي��ة

Dept. of Preventive Dentistry
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د.عال بركات البطاينه
أستاذ مساعد

د.عامد فرحان املعايطه

أستاذ مساعد

د.حيدر عبد األمري الوائيل

مدرس

وسام زايد عازر

محارض متفرغ 

إيناس عبد الرحمن بصول

محارض متفرغ 

ميسون محمود سعاده

محارض متفرغ 

ق�����س��م ال���وق���اي���ة ال�����س��ن��ي��ة

Dept. of Preventive Dentistry

د.ريم سامي عبد الحافظ
أستاذ مساعد

د.مالك إسامعيل هديب
محارض متفرغ

عال تحسني ابو سامل
محارض متفرغ 

سوسن عبد الحميد العمري
محارض متفرغ



130

ق�سم الرتكيبات ال�سنية

Dept. of Prosthodontics

د.بالل محمد املسعود / أستاذ مساعد

رئيس القسم بالنيابة

د.عاهد محمد الوهادنه

أستاذ 

ساره رايض جارس
محارض متفرغ

د.خالد قاسم الحمد
أستاذ مساعد

د.وائل موىس العمري
أستاذ مشارك

د.عصام »محمد صالح« العامل
محارض متفرغ

د.موىس محمود مراشده
أستاذ مساعد

د.فراس عبد الرحمن القرعان
أستاذ مشارك

د.صالح نارص املحمد
محارض متفرغ

د.زياد نواف الدويري
أستاذ مساعد

د.قيس جورج زيا 
محارض متفرغ
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د.غاده احمد مغايره/أستاذ مساعد
رئيس القسم بالنيابة

د.احمد صالح الحياصات
أستاذ 

د.حنان جميل الزريقات
أستاذ مساعد

د.عالء الدين احمد القضاه
أستاذ مساعد

د.زكريا شنوان البشايره
أستاذ 

د.عال رائف السعيد
محارض متفرغ

د.نرسين احمد طه
أستاذ مساعد

د.محمد احمد العمري
أستاذ

د.ملا عادل عواوده
أستاذ مشارك

ق�سم املعاجلة التحفظية ال�سنية

Dept. of Conservative Dentistry

د.ساره نزار رساج
محارض متفرغ
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ايات عبد الحميد العبكرياحمد ابراهيم العيل

احمد رشدي الغول احمد عيل البريويت احمد انس بن اسمدي احمد عبد رب الرسول الصبيابراهيم وجيه شعيبابراهيم حسن طشطوش

اسيل طوين مقبل احمد نور محمد نور اسامه محمد سالمة  اسامء بنت ابو بكراحمد فخر بن محمداحمد فائز بن نبيل

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان



133

االء محمد صقر االء جميل غطاشة االء ابراهيم الشافعي االء طالل خطيبارشف مروان بن يحيارشف غازي القسوس

امريه صالحه شكري

ايات نزار خليليه

امي عطيه اساموي

انوار عيل شتيوي

اماين عيل القرعان  امري جريس ررششاماره حسن ابو عاقولةالحكم عادل املفرجي

ايات عبد الرحمن عبد النبي انس فخر انشايصانس عاطف عقدة انهار عبد الحكيم نزالت

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Dental Surgery
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بثينه احمد الذيابات ايه عامد السوامله ايهاب عفيف غره ايهاب محمد فضيىلايه زاهر الصيفي امين يزيت هاشيم

تعكو نضريه زينل بشائر زهري الحاج محمد برشى محمد حسن بنان محمد الناطوربراءه محمد اغباريهبدر عوض العنزي

حسن مصباح قشوع جون عيىس حداد جنان حسن العوامي   حانيسه بنت خري الدينجليله السيد هادي خلفمتارا عياده الزعبي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان
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حسني نايل الهرش حفيظان بن صوفيان حنان خالد محاجنه حميدي صالح صباح حسنيتا بنت عبد الحليمحسنى مديحا بنت زين العابدين

 ربيع بولس خليل

روان محمود زحالقه

دينا قريش القصري

ركن ابراهيم عثامنه

دميه محمد العتوم رىب فايز الخصاونهدميه حسني حامرشةداليا سامي عويس

روان شكري العمري رعد محمد اسامعيل  رشيدة خالد جبارينرجاء ظافر محاميد

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Dental Surgery
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زياد لطفي زعروره ريم ميشيل عايص ريان فهد عبد عبد الواحد زهراء عيل الصفواينروزن عبد الله ابو تينهروان منصور السكجي

سلطان سعيد الزهراين ساره مثنى الجبوري سامر عصام ابو جعفر سعيد فهمي ابو الهيجاءساره فريد ابوسارهزينه عادل ظاظا

سندس حسني شبيل سناء منيزل الطحاينه سناء عبد الله الجمعاين  سنان غانم مصاروةسمر محمد ابو فولسلطان سعيد القحطاين

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان
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رشوق احمد شناوي شهيده النور بنت نور عزمي شذى صالح االحمد  شكريه بنت اسامعيلسيتي مرضية بنت روسلنسوزان نبيل قاسم

ضحى غسان الخصاونه

 عبد الرحمن رياض عراقي

صهيب جامل الرفاعي

 عامر محمد كبها

ضحى بسام الرفوعصادق جعفر الحسنيشريين موىس برغوث صايف جودات حاج

عبد الرحمن بسام صاميه ظافريه هاين بنت محمدطارق جورج سلفيتي عارف احمد يحيى

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Dental Surgery



138

عبيده محمد عويض عبد الله عثامن الحامدي  عبيده حسن الرفاعيعبد الله يحيى الغاليينيعبد العزيز معتوق الهديبي عبد املجيد عبد اللطيف ابو الشعر

عالء عبد الله خطبا عتيقه مالينا بنت امري عرين عمر دراوشه عرين محمد الخراشقهعتيقه بنت ذو الفكرعبري سعيد هموز

عمر محمد فضل مرزوق عيل وليد غريب عامر محمد سامرة عمر فاروق الحاج ياسنيعيل محمد املهناءعيل عبد املحسن العيل

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان
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قيس توفيق عثامن فاضل محمد املهناء فاديه يحيى حامم قاسم عبد الكريم يونسغادة عبد الله الخطيبعمرو معن بايش

 لبابه عبد اللطيف محاميد

ماجد نارص احمد

لؤي عليان الحامد

لينا يحيى ابوندى

كو امرية بنت كو حارس الرا سمعان عويسكميل سلامن النارصكريم يحيى طربيه

لينه وليد الخصاونه لينا عامد جميل ليىل كرم بيدسلورين احمد بدران

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Dental Surgery
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محمد تريك الخطيب محمد الحكيم لطفي محمد احمد الجباب محمد املام بن صوفيانمحمد ابراهيم اسامعيل  مايا بنت الهام

محمد سمري بركات محمد رياض املومني محمد رائف عويض محمد سليامن املوىس محمد خالد عراقيمحمد حافظ بن شمسوري

محمد عبد الله العمري محمد شكري بن طالحة محمد عبد العزيز السامعيلمحمد شاكر بن زهاريمحمد سيف الهادي زبري محمد شزرين بن احمد

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان
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مرتىض باقر النارص محمود فارس صبح محمد فردوس بن كيناون  مرام توفيق حبيب اللهمحمد عيىس دوياتمحمد عبد الوهاب ابو عمر

منال عيل عتوم منار عبد الكريم الشبول

معتز رسي جارالله مضحي بدر العنزي مريس محمود عراقي

منال سيمون عبيد

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Dental Surgery
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نور فريحه بنت نرصي نور حفيظه بنت نور ويرا

نور جميل ولويل نور العيني بنت محمد نصوحا بنت ذورايدي

نور عفيفه بنت عدنان

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان

ميشيل فؤاد فالس مياسه احمد الصعيليكمها عصام حسن منيب محمد الرشع منى كاوس جمشيديمنصور عبد النبي العكري
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هاله ساهر عابد هادي ايليا عبود هاله اسامعيل عفيفهنور نبيله بنت مد نظرينور منريه بنت محمد نور  نوره بنت االمني

وان انتشار محمد هدى جامل مقابله

هبه عبد الرحيم العوران هبه شعبان عبد الحليمهبه حميد غزالن

هيثم حسني مندين

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Dental Surgery
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والء وليد ابو بكر وسيم عيىس رحال وسيم باسم عرطول وفاء عبد الله العيساويوسام نرص ابو رسيسورود خالد زعبي

صالح عصام مريانيوسف سامل الشباطات

يحيى عيل القرونيارس عيىس الحمود

الحسن الله  عبد  اسامعيل 
ث��ام��ر م���ب���ارك ال���زه���راين
دي���ن���ا ح��س��ن ال���ص���امدي

ع����واد س���م���ع���ان  روز 
السبع ال��ل��ه  ع��ب��د  زي��ن��ب 
ص��ف��ي��ه خ��ل��ي��ل ال��خ��ي��اط

ع��اص��م رئ��ي��س س��ل��ي��امن
القحطاين ربيع  الله  عبد 
حنفية ح��س��ن��ي  غ��س��ان 

ك��وث��ر ه��اش��م ال��ش��اخ��وري
مل����ى اح���م���د ال���دوي���ك
صالح الحميد  عبد   محمد 

خطيب ع��اط��ف  م��ي��الد 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�س يف طب وجراحة الأ�سنان
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العمادة
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ق�صم ال�صيدلة ال�رسيرية
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د.بسام موىس طشطوش / أستاذ 
نائب العميد

د.عامر منترص املعايطه / أستاذ مساعد
مساعد العميد

د.محمد أحمد الرشع / أستاذ مشارك
نائب العميد

حسن الزعبي
مدير مكتب العميد

د.فراس قاسم علعايل / أستاذ 
عميد الكلية

د.رنا محمد عبيدات/ أستاذ مساعد 
مساعد العميد
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التكنولوجية ال�صيدلة  ق�صم 

Dept. of Pharmaceutical Technology

د.وصفي محمد عبيدات / أستاذ مشارك 
رئيس القسم بالنيابة

د.معتز بالله عبد الوهاب الشيخ سامل
أستاذ 

د.ماجد محمد مساعده
أستاذ مساعد 

د.يارا رايض التل
أستاذ مساعد 

د.بشار محمد الطعاين
أستاذ مشارك

د.عامر منترص املعايطه
أستاذ مساعد 

د.بسام موىس طشطوش
أستاذ

د.شادي فايز غرايبه
أستاذ مساعد

رفيف خالد مساعده
محارض متفرغ 

د.شريين مشهور عساف
أستاذ مشارك

د.رنا محمد عبيدات
أستاذ مساعد

د.خلود عبد الرحمن الخميس
أستاذ 

د.سهري سليامن النمري
أستاذ مساعد 

روضه ياسني الشياب
محارض متفرغ

د.امين عبد الكريم عبيدات
أستاذ

د.منذر رفيق الشامي
أستاذ مساعد

د.مي صبحي خنفر
أستاذ مشارك
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ق�صم ال�صيدلة ال�رسيرية

Dept. of Clinical Pharmacy

`د.كارم حسن الزعبي/ أستاذ مشارك
رئيس القسم بالنيابة

د.خالد خليل العاين
أستاذ

د.طارق لويس مقطش
أستاذ مساعد

ملك جمعه جربيل
محارض متفرغ 

د.ليندا محمد طحاينه
أستاذ مساعد

فاطمه عيل املحاسنه
محارض متفرغ 

د.محمد احمد الرشع
أستاذ مشارك

د.نصري هاشم الراوي
أستاذ مساعد

انعام محمد املومني
محارض متفرغ

د.خوله قاسم نصري
أستاذ مساعد

اميان عمر البلتاجي
محارض متفرغ 

د.ساير ابراهيم العزام
أستاذ مشارك 

د.فاديا عبد الله مياس
أستاذ مساعد

د.نزار محمود مهيدات
أستاذ مشارك 

عبري محمود ايوب
محارض متفرغ

د.باسمه عبد الله املومني
محارض متفرغ

د.قيس محمد العيفان
محارض متفرغ

أمل جرب البدوي
محارض متفرغ

يارا نرص كنعان
محارض متفرغ
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ق�صم الكيمياء الطبية والعقاقري

Dept. of Medicinal Chemistry & Pharmacognosy

د.قيص عيل البلص / أستاذ مساعد
رئيس القسم بالنيابة

د.احمد سليامن الكوفحي
أستاذ 

د.محسن صالح املحمود
أستاذ مشارك

د.عدنان محمد مساعدة
أستاذ 

د.مصطفى احمد ابو رجيع
أستاذ

د.أمجد محمد قنديل
أستاذ مشارك

د.جامل عبداللطيف الجيالين
أستاذ مشارك

د.محمد عبدالحفيظ حسان

أستاذ 

د.فوزيه محمد رضا
محارض متفرغ 

د.بثينه عبد الله العودات
أستاذ مساعد

د.فراس قاسم علعايل
أستاذ 

رنا محمد قسامية
محارض متفرغ 
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دنيا فايز القايض دانيا منصور نعامن دعاء عمر الدالبيحامل محمد وهيبياماين فاروق كنعان انعام كامل ناجي

عامر محمد الحسيني سجى محمد شعبان سوسن محمد علقمريم عبد الله الخطايبهروان نصار الحمود سامح نواف بدارنه

محمود عدنان اعنيزان محمد اسامعيل صباح لبنى احمد الكوفحي محمد ياسني السبتي كنان مروان طرادعنان جميل دراس

خريجو الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2011/2010

البكالوريو�س يف ال�صيدلة



151

هديل عبد املجيد الخطيب نادين جامل الروسان ميس احسان املحاسنه نادين رايض البدورمها سعد الرفاعيمروى رحيم عبد االمري

والء قاسم الرجوب

اسعيد م��ح��م��د  دع����اء 

الجرايش ابو  ابراهيم  شذا 

ق��رع��اوي محمد  ف���راس 

ال���رزي ال��ل��ه  ع��ب��د  لينا 

رشف خ���ال���د   م��ح��م��د 

م��ص��ل��ح ع���يل ال��ع��ن��زي

جبارين سليامن   م��الك 

العقباوي ذي��ب  ه��دى 

ه���ال ت��ي��س��ري ال���غ���زاوي

ان���اس ح��س��ني ال��س��امره

محاسنه خ��ال��د  ب��ت��ول 

الكريم العبد  احمد  بشار 

املومني ق��اس��م  ح��م��زه 

خريجو الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2011/2010

B.S. in Pharmacy
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اسيل شفيق ابو هنيه ارساء عصام خرض احمد نعيم زامل ارساء نادر البزوراحمد جربيل حبيبابراهيم معاند العنزي

بريال نواف االحمد ايه حكم قاسم ايناس عيل التل بتول محمد الخطيباميان عبد الله محمداالء سامي الغنانيم

رىب بسام دبابنه حنني عبد اللطيف العيه جامنه زيد الجمل دانا خالد حنتويلمتاره طالل عرايضهمتارا حسني مقدادي

خريجو الف�صل الدرا�صي الأول 2012/2011

البكالوريو�س يف ال�صيدلة
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زهراء صالح الطالب روان هاين ازحيامن روان رسمي البستنجي ريم جامل الكلباينرند رشاد العوده اللهرزان عبد الله العريان

شرياز نواف نصار

فاطمة عيل عليامت

سمه جامل اوعيل

 عالء الدين عيل زيدان

سامح خالد املبارك سها فتحي االعرجرسي فتحي حسنيساره عمر املبيضني

غاليه عبد الكريم عويس عال حسام ذوابة عبد االله عيل جراداتعبد الله يوسف نرص

خريجو الف�صل الدرا�صي الأول 2012/2011

B.S. in Pharmacy
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نجله محمد الشاميل منار محمد جرادات مالك احمد جابر نادين ابراهيم شعبانليث وليد غنام  لبنى طاهرالسبتي

والء سليم هزاميه نور سامل الربكات هبا غسان الدنيفات هديل عمر الحمداننور حسني الخطيبنور حسام الدين متام

شنار الفتاح  عبد  احمد 
مهنا الكريم  عبد   احمد 
محاجنه ع��دن��ان   اح��م��د 
 اح��م��د ن��ب��ي��ل اب��راه��ي��م
ال��ح��ل��و س���م���ري  اروى 
ال��ص��امدي محمد  اري���ج 
ع��امي��ره اب��راه��ي��م  ارساء 
اس��ي��ل ج��ه��اد ج����رادات

ال��ع��راي��ض��ه ع��ط��ي��ه  االء 
ع��ت��وم م���ح���م���د  االء 
الحياري مصطفى  االء 
الله حبيب  عزمي   الحان 
ال��ح��وام��ده محمد  ب��ت��ول 
 ب���ن���ان اح���م���د ال��ن��اص��ري
 ت��ح��ري��ر ول���ي���د غ��راب��ه
 ح���س���ني ع����يل ه����ادي

ح��ل��ي��م��ه ح��س��ن ي��اس��ني
ح��ن��ني ت��وف��ي��ق امل��ق��ب��ل
داري������ن ام���ج���د ع���وده
صوالحه اب��راه��ي��م  دع���اء 
دع����اء ح��اف��ظ ال��ن��وب��اين
خ��وري��ه ميشيل   رام����ي 
رج�����اء ي��ع��ق��وب ب��ن��ات
رق���ي���ه ع���ص���ام ح����ردان

ع���امي���ري م��ف��ي��د  رىل 
اغ��ب��اري��ه م��اج��د   روزان 
زي������ن امي������ن امل����رصي
نفافعه ج��م��ي��ل   س��ن��اء 
القصري م��ح��م��د   س��ه��ي��ل 
ابوالهيجاء ط��ارق  ش��ذى 
محاجنه ج���امل   صبحي 
 ص���ف���ا خ���ل���ف م��ح��م��د

 ص���ف���اء راف������ع ع��م��ري
ض��ح��ى م��ح��م��د ال��ق��ض��اه
ع��ائ��ش��ه ي��وس��ف زي��وت
خنفر السالم  عبد  عصام 
ع��ف��ي��ف��ه م��ه��دي ع��ب��اس
ع���ال ج���ه���اد اب��وح��س��ن
الزعبي م��ح��م��ود  غ��دي��ر 
ك���ف���اح ح��س��ن ض��م��ريي

ج����رادات س��ف��ي��ان  الرا 
ل�����ورا اك�����رم س��ه��اون��ه
م��راد اب���و  خ��ال��د  محمد 
يوسف الفتاح  عبد   محمد 
شهاب ابو  جامل  مصعب 
م��ن��ى ف����وزي ال��ش��وم��ري
العطار خري”  “محمد  ميس 
محاجنه م��ح��م��د   ن����وره 

خريجو الف�صل الدرا�صي الأول 2012/2011

البكالوريو�س يف ال�صيدلة
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ارساء حسني بزي احمد ممدوح بطاينه احمد محمد عامرين اراك اسامعيل الصفورياحمد جميل حامداحالم عبد الصابر عبد الله

اماين ماجد هنيه

اميان عبد املهدي غوامنه

االء عيىس ابو راشد

اياد حمزة غزالن

ارساء محمود دحيدل االء محمد خري العبينيارساء محمد الخصاونهارساء رسمي ردايده

اياد عصام ابو غوش انس فؤاد غرايبه امينه احمد عمرامجاد زهري الروسان

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2012/2011 

B.S. in Pharmacy
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ثريا ماجد املوسوي بلسم منري ابو عيشه برشى عبد الحليم حساين تاال سليم الفرخبراءه عبد الله خليلايه محمد املومني

خويلد رجاء الحاريث حنني عدنان عبيدات حسام الدين احمد يونس خلود برهان الحطابجامل عبد النارص بن سنكرجعفر سعيد الوباري

رىب محمد العمري دينا ماجد ادكيدك دميا باسل عبد العزيز رباب موفق النوارصهدياال فايز عبد اللهدعاء باسم ابوعمره

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�س يف ال�صيدلة
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رزان محمد عالونه ردفان راشد حيدره رجاء جهاد بدارنه رزان مازن عبد جاملرىب موفق الشلولرىب محمد البطاينه

 سامي يوسف عبود

شذى بركات العوامره

زينب خالد النعسان

سوزان مروان ابوترابه

رينال جريس الربيض ساره عبد االله ديباجهرميا يوسف العطاررشا نارص بني موىس

سهاد احمد حمدان شادي يوسف خوري سمر نشات الزيادينسامره يارس طوقاتيل

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2012/2011 

B.S. in Pharmacy
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عبري محمد خري جرادات عالء جريس ابو رحمة عامر ابراهيم دنديس عدي احمد مرعيصفاء فايز املغايرهصفاء جامل ابو شمه

كفاح بسام الشطناوي فداء محمد ابو سل فاطمة حسن شطاره كرم حسام ابو  ديابغسان عبد املنعم القبالن عوين لطف سليامن

مرام محمد الكوز محمد زياد حواشني محمد وسيم شمس الدين مرام فرعون خليللينا صبحي الخطيبلني بسام خصاونه

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�س يف ال�صيدلة
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نادين فايز كيوان مها محمد البزور مها شوقي سيف ميس فايز الزعبي منترص فهد رسحانمروه عيل الحراسيس

هبه احمد داللعه نور عارف املومني

نور رضار الخاروف نعمه جميل داود ندى خالد جعص

هاله فؤاد مراشده

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2012/2011 

B.S. in Pharmacy
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يرسى عبد الحميد ابو عسل ياسمني احمد الشاميلياسمني احمد الرحيل

ان��ي��س��ه ح��س��ني ال����دوالت

ب���ه���اء ج������ورج س��ع��ي��د

 خ���ال���د ول���ي���د ال��ص��ال��ح

الدين جوالق  خديجة حسام 

ري���ه���ام س��م��ري ح��ج��ازي

ك��وث��ر زي����اد ال��زرع��ي��ن��ي

م��ع��ت��ز م��ح��م��د اب��ول��ن

م�����ي ك����ام����ل غ��ن��اي��م

م��ي��س��م رف��ع��ت ال��ع��ب��ود

ه��ب��ه اب��راه��ي��م ال��دب��س

وس�����ام ص��ب��ح��ي س��م��ور

بطاينه اح��م��د  زي���اد  وع��د 

والء سلطان الغزاوي وفاء محمد صالح القناويهيلني عبد الله جلو هديل محمد عبيدات هديل عارف املومني هبه نضال عمري

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�س يف ال�صيدلة
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ايناس احمد الهوادي انوار جامل الرشيده اماين عيل العوييص اميان محمد اللوامااالء محمد خري القرعاناحالم عبد السالم الرجوب

دياال محمود حموري

روان محمد الشناق

دانه محمود حموري

رىب سمري عبد الهادي

جوليانا وليد ابو سحليه دعاء محمد بني ملحمبرشى خالد العامريايناس عبد الله الطعاين

روان عدنان كناكري رايه رزق البياري دميا عطا ابداحدييس عزمي ابو صفيه

املتوقع تخرجهم يف الف�صل ال�صيفي - تدريب 2012/2011

B.S. in Pharmacy
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عيل عبد الحكيم الحجاج سريين محمد املومني سومر غالب خصاونه طارق وليد دبالنسامء سيف الدين غاويروان نجيب الكوفحي

محمود عمر السويف محمد ربحي بيتوين محمد اكرم الحوري محمد عبد القادر بني اسامعيللبنى خالد السعيدكاترين عيل بني سلامن

هبه هاين الزغول نوران جواد الهدمي  والء محمد عيل زريقات مرينا خليل بشارةمرام محمد دياب

امي�����ان ن���رص م��ق��اب��ل��ه

ابراهيم الله  عبد  ختام 

الرشمان محمود  س��امح 

ع��اص��م ح��م��ي��د ج��اس��م

املتوقع تخرجهم يف الف�صل ال�صيفي - تدريب 2012/2011

البكالوريو�س يف ال�صيدلة
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ارساء ابراهيم الصامدياحمد صالح ملكاوي اروى محمد النوارصه اروى اكرم حداد اسامه ابراهيم ابو غزلهاحالم وجيه الحاج حسن

ارشاق موىس ابو العناز

امال يوسف الحسن

اسيل فؤاد الكراسنه

االء عمر بدر

اسامء محمد الغزاوي ارشاق فتحي العبوينيارساء نايف الطعاينارساء عيل العمري

االء غازي الذيابات االء عبد الغني القرصاوى االء صالح صالحاالء نظمي عبد الفتاح

خريج الف�صل الدرا�صي ال�صيفي

2011 - 2010
املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2012/2011 

Pharm. D. Program
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بيان رضوان الحجي بسمه عايش ابو لحيه براءه بدر البدور بنان كاظم نارصاينور منذر السيوفاميان محمد الزبون

دانيه صالح احمد حنان زكريا صالح

جميله نبيل عوييص تقى سامي الخريساتتبارك محمود الزعبي

خالد باسم املومني

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2012/2011 

برنامج دكتور �صيدلة
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رناد محمد ابو نارص راما محمود خليفه رؤى عبد الحميد االقطش رامي منر عبد املجيدرؤى خليل الحداريسدميا تريك عبيدات

سالم عدنان السوقي سايل تيسري الطاهر

زينب صاحب علوش ريم احمد عجلوينرنيم جامل الزمر

سجا عصام عويس

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2012/2011 

Pharm. D. Program
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املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2012/2011 

ضياء محمد العبد الالت

عمر نرصى اليعقوب

شيامء عبد الرؤوف خرابشه

عفاف هشام خصاونه

شيامء سعيد القضاه صفاء محمود ربابعهسامح خلدون القرعانسالم محمد مومني

عامد عبد الحكيم الداود

عرين احمد عبيدات عثامن صالح الزعبيعامر عبد الحافظ عامر

برنامج دكتور �صيدلة
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ملا عبد الله الطويط فرح احمد درادكه فتحي يونس ثابت فهد راكان الفايزفاطمه محمد بني عامر فارس مازن قموه

ميسون عيل دراوشه محمد منري زايد

مجد يوسف ظريفة مؤيد محمد شقرهليث احمد ابو حجيله

ميساء احمد بني عواد

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2012/2011 

Pharm. D. Program
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املتوقع تخرجهم يف الف�صل ال�صيفي - تدريب 2012/2011

هدى بهجت مومني هبه احمد الديري نضال حافظ املحاميد هبه حسام الحلونارص محمود صالحنادين منري ابو خاطر

وسام محمد شطناوي وسام صالح السعود

هديل صالح املنصورهدى يوسف املومني

ديانا عبد الهادي داود

برنامج دكتور �صيدلة
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امل عبد املهدي غوامنه اسيل عدنان املومني احمد عصام رشبايت االء مصطفى حسنياحمد خالد رايضابراهيم شحدة مرار

دعاء محمد شاميه ثائر جالل النجار

بسيل جامل الرشيف ايات عبد العزيز عبد اللهامل نبيل يوسف

جامل زيك كساسبه

املتوقع تخرجهم يف الف�صل ال�صيفي - تدريب 2012/2011

Pharm. D. Program
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عيل ناجي عقيل صالح خالد ابو الحالوة سلمى فؤاد ساملني عبد الكريم محمد داوودرئاس ابراهيم شقرياتدياال حسان الحفار

نفني عزمي حنش منى عبد الله طشطوش محمد ياسني اسحقكنان محمد العالوين

روان كامل سيفخليل محمود عبد ربهياسمني وليد عيد

شاهني اح��م��د  وج����دان 

املتوقع تخرجهم يف الف�صل ال�صيفي - تدريب 2012/2011

برنامج دكتور �صيدلة
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د. ليىل محمود اخو زهيه / أستاذ مساعد 
نائب العميد

جامل الروسان 
 مدير مكتب العميد

د. اروى عيىس عويس / أستاذ مشارك 

قائم بأعامل عميد الكلية
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د. نعمه احمد العكور / أستاذ مشارك
رئيس القسم بالنيابة

د. رائده فوزي ابو الرب
أستاذ مشارك 

ملياء شاكر بروق
محارض متفرغ

محمد نزار خالد التميمي
مدرس 

د. نرسين نايف ابو بكر
أستاذ مشارك

مياده محمد العديالت
محارض متفرغ

عبري عيل الرجاء
محارض متفرغ

نبيله شحده الجدع
محارض متفرغ 

د. إبراهيم غالب الفاعوري
أستاذ مساعد 

مائده خزعل حسن
محارض متفرغ

د. باسل حميد عامرنه
أستاذ مساعد 

امال عيل الجدي
محارض متفرغ

ق�سم متري�ض �سحة املجتمع وال�سحة النف�سية

     Dept. of Community & Mental Health Nursing

د. رويدا محمود املعايطه

أستاذ

د. نهله منصور العيل

أستاذ مساعد 

د. هيام فواز دليك

أستاذ مساعد 

د. فاطمه أحمد الزعبي

أستاذ مساعد 

نجاح صياح صياح

محارض متفرغ 

بثينه محمود الطالفحه

محارض متفرغ

شفاء عبد غرايبه

محارض متفرغ

فدوى عرفات حمدان

محارض متفرغ

طارق ناجح الدويكات

محارض متفرغ

محمد منذر الحموري

محارض متفرغ
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وال��ط��ف��ل الأم  ���س��ح��ة  مت��ري�����ض  ق�����س��م 

Dept. of Maternal & Child Health Nursing

د. هدى فالح غرايبه / أستاذ مشارك 
رئيس القسم بالنيابة

د. منتهى خليل غرايبه
أستاذ

انتصار لطفي منر
محارض متفرغ

د. نهايه عدنان الشياب
أستاذ مساعد

د. اروى عيىس عويس
أستاذ مشارك

نرسين محمد النعيمي
محارض متفرغ

خلود جميل برقاوي
محارض متفرغ

د. نعمه احمد العكور
أستاذ مشارك

د. سلوى مسلم العبيسات
أستاذ مساعد

د. ختام ابراهيم محمد
أستاذ مساعد

د. كرميه موىس النعيمي
أستاذ مساعد

د. ريم أحمد عيل
أستاذ مساعد

د. منال إبراهيم كساب
أستاذ مساعد

خلود حسن حمد
محارض متفرغ

ميساء عوض الحمد
محارض متفرغ
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ق�����س��م مت��ري�����ض ���س��ح��ة ال��ب��ال��غ��ني

Dept. of Adults Health Nursing

د. ابتسام معاويه الزرو / أستاذ مشارك
رئيس القسم بالنيابة

د. موىس عيل الطعاين
أستاذ مشارك

مريم عبد املجيد عثامنه
محارض متفرغ 

د. ليىل محمود اخو زهيه
أستاذ مساعد

د. عيىس محمد هويدي
أستاذ مشارك

ليىل راتب صقر
محارض متفرغ 

د. منال محمد الزغول
أستاذ مساعد

د. سهى »محمد خري« عمران
أستاذ مشارك

اصفا عبد الحميد عامرنه
محارض متفرغ 

د. فردوس حسن العمري
أستاذ مساعد

فداء يوسف الصويص
محارض متفرغ
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منى احمد تيم
محارض متفرغ

اسمهان عبد الفتاح حمدان
محارض متفرغ

محمود خالد نرصالله
محارض متفرغ

صابرين أحمد درويش
محارض متفرغ

خلود زيك ابوعبيد
محارض متفرغ

مليس خزعل خزاعله
محارض متفرغ

امل خالد محمد بصول
محارض متفرغ

د. وجدان عبد الكريم خاطر
أستاذ مساعد

د. نرسين محمد القييس
أستاذ مساعد

آرام ماجد هبهب
محارض متفرغ 

عبري طايل الكوفحي
محارض متفرغ

آالء فهمي أنشايص
محارض متفرغ

عواد احمد ابوعواد
محارض متفرغ

آيات مصطفى الجواوده
محارض متفرغ

ق�����س��م مت��ري�����ض ���س��ح��ة ال��ب��ال��غ��ني

Dept. of Adults Health Nursing
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محمد سالمه املرايف رشوق عطا الله البكور سالم محمد عبابنه عبد الرحمن عبد الله عثامنحازم محمد كساسبهاياد منصور قزق

وعد يوسف عبيد هدايه احمد العقييل معتصم احمد ابو العيشمحمد فريد ردايده

النعسان فيصل  اب��راه��ي��م 
اح���م���د م��ح��م��د ال��ق��ض��اه
اك���ث���م اح���م���د ادري�����س
امل��خ��ات��ره م��ح��م��د  االء 
اي����ات اح��م��د ش��ح��ادات
الدقامسه الدين  عالء  ايناس 
ب���رى غ����ازي ال��س��وال��ق��ه
ح���م���زه رشي����ف م��ن��ص��ور
ح���ن���ن ع����يل امل���وم���ن���ي
دع�����اء زك���ري���ا م���ق���دادي
رش��������اد خ����ال����د ف��ض��ه
ال���س���امل ص���ال���ح  روان 
زي���ن���ب ص��ب��ح��ي اح��م��د
ض���ح���ى ع����يل ب��ط��اي��ن��ه
ض��ي��اء م���وىس ال���رواش���ده

الناطور ميالد  الرحيم  عبد 
العنزي احمد  املجيد  عبد 
ع���يل اح���م���د ال��ح��ج��ي��ل��ه
ف����داء ف���الح ال��دوي��ك��ات
القديسات محمد  ق��ي��س 
م��ج��د ري���ح���ان ال���ح���وراين
م��ح��م��د اح��م��د ال��ط��ال��ب
عيل ال��رح��م��ن  عبد  محمد 
م���ح���م���د ن����اج����ي زي���د
ال��دع��وم محمد  م��ح��م��ود 
دح��ادح��ه محمد  م��ش��ه��ور 
ه��ب��ه اب���راه���ي���م م��الع��ب��ه
ه���ن���اده ك����امل ال��ص��ال��ح
ه��ي��ا ع��ي��ىس ال��خ��رن��ويب
مصطفى ال��ق��ادر  عبد  والء 

B.S. in Nursing

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010
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اماين احمد الطيبي افنان محمود حجازي اسيل محمد غرايبه االء زيد الشدوحاحمد نايل البشايرهاحسان خلف جراح

جهاد سميح العامرين

سالم ابراهيم غوامنه

بيان سعد مومني

دينا خالد التميمي

براء عيل عمري ثروت صالح دبكامل فايق مسرتيحيامجد احمد ابو سمور

زمزم صيتان خشان دعاء شتيوي فياض حنان سعيد ابوالخريحسام وليد محرم

البكالوريو�ض يف التمري�ض

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011
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مؤنس فيصل الخطيب عتاب يوسف العرود عبد الرحمن عارف ابو رشيعه عيل صالح الرفاعايده مسلم ابو غريبهطراد عودة حمد

محمود احمد عيل محمد بكر املومني

محمد احمد نجادات مجد قيص عبابنهماهر مصطفى اجباره

محمد حامد طلفاح

B.S. in Nursing

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011
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وفاء تريك البخيت هبه هاين ابو ربيعهبه عطيه ابو الحسن

نور سامي ابو محفوظ نور رياض ابو زيادمعايل احمد العيل

الشحيامت ارشف  اح��م��د 
اح��م��د م��ح��م��ود ال��ط��واه��ا
اح���م���د م��ح��م��ود ال��غ��زو
اس���ام���ه ح���اف���ظ ش��وب��يك
اس������الم اك������رم ال��رب��ي��ع
ام�����ج�����د ي�������ارس ع��ي��د
امي����ان ف����الح اب����و م��ل��وح
مصلح دار  ن��اج��ي  امي���ن 

ث����ائ����ر ع�����يل ال���ج���امل
ال��دري��وي��ش محمد  ث��ام��ر 
ج���ه���اد ف��ه��م��ي خ��ل��ي��ل
ح��س��ن ن����ارص خ��ط��اط��ب��ة
الرحمن عبد  ع��يل  ح��م��زه 
الشيح اب���و  محمد  خ��ال��د 
رائ������ده ح��س��ن رض����وان
رام����ز ادري�����س ال��زع��ب��ي

العزيز عبد  الكريم  عبد  رىب 
رواش���دة ال��ل��ه  ضيف  رمي��ا 
ال��ش��ي��ش اح����م����د  رسا 
رسي����ن اح���م���د ال��ش��ي��ش
ص����الح اح���م���د امل��ح��م��ود
ض���ح���ى ع����يل امل��وم��ن��ي
ط�������ارق ه�����اين ب��ن��ي��ان
ط���ارق ي��وس��ف ال��رم��ض��ان

الشمري االسود  العزيز  عبد 
عليان ص��ايف  املجيد  عبد 
ع���الء م��ح��م��ود ال��ع��ودات
ع�����امد ح����م����دان خ��ل��ف
ع���م���ر ع�����يل رب���اب���ع���ه
ع���وض اح��م��د ال��ط��ري��ن��ي

ق��ت��ي��ب��ه م��ح��م��د ع����ودات
ل���ي���ث ت��ي��س��ري ج��الي��ل��ه
م��ج��دي م��ح��م��د ع����واوده
اليحيى ت��وف��ي��ق  م��ح��م��د 
حموري الحفيظ  عبد  محمد 
جويد اب��و  محمد  محمود 

م����ن����ال ص����ال����ح اي����وب
ن�����ور م��ح��م��د ال��ظ��اه��ر
رزق ح����س����ن  ه����ب����ه 
ه��ب��ه ي���وس���ف اح����الوي
طشطوش اح��م��د  ه��ش��ام 
وس������ام س�����امل ال���رب���ي

ي�������زن ح����س����ن ال���ع���يل

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

البكالوريو�ض يف التمري�ض
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ارشيد عاطف نجادات احمد جامل ابو اسيا احمد ابراهيم عرايضه احمد عقله دلوعاحالم يونس ابو الهيجاءابراهيم محمود الروف

ارساء عبد الله عبيدات

االء غانم ناجي

ارساء سهيل عساف

االء خميس الصوالحة

استشهاد عبد الرحمن عبيد ارساء عبد الله ابو حرباسامه حاتم احمداريج نايف الروسان

االء عيل سليم ارشف فارس ابو جراس اسيل عيل املومنيارساء كامل الصامدي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Nursing
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انوار حسن الزبيدي امريه معتصم مهيدات امنه صالح الناجي  انهار فؤاد ابو بكرامتياز عيل الجراحاالء محمد الحمد

امين عاطف غضيه

بهاء حسن الصيفي

ايات محمود هياجنه

ايهاب محمد النوافله

ايات محمد الزيوت اميان عدنان الطعامنهايات عبد الرزاق يوسفايات حسن الشحيامت

بشائر حاتم خصاونة ايهاب اسامه زغلول ايه سليامن الرياحنهايه احمد العيل

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف التمري�ض
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حال وليد الصامدي جامنة صالح الشديفات ثراء محمد الرحاميه حسن جميل ربابعهثراء اسامعيل عنانزهبيان عارف محمد

ختام ياسن املومني

رائد محمد الرشدان

حنن ياسن منراوي

رأفت تيسري رشادقة

حنن صالح الطوالبه ختام محمد الزيودحمزه محمد نصارحامد ابراهيم حتامله

رؤى وصفي ابوعباس دميا عيل املومني دعاء عبد الله شعباندانيال محمد مجدالوي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Nursing
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رشا حسن الروسان رجاء احمد الذيابات رىب سليم الخريف رزان محمد العيدهربا يوسف شهابرائده عيل الربيزات

روىل عبد الكريم العمري

ساره يوسف ابوالكشك

رنيم ابراهيم دواهده

ساجده نواف فرسان

رفيده محمد املحاسنه روان سامل كساسبهرضاب بركات البطاينهرشا محمود الدهون

ساره سمري النعيمي ساجده محمود درويش ساجده صالح الغريززيك احمد شواقفه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف التمري�ض
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سيف الدين سعيد حاج سوزان الزعيم الحسن سمر جميل ابوحليمه سوسن محمود السمرياتسامح محمد مرييسسجود سليامن الصانع

صفاء محمد رجب ملكاوي

عطاء احمد املقصقص

صفا عيل بني عطا

عرفات رياض اغبارية

صالح محمد عالونه صفاء احمد الذياباتصالح عيل نارصشيامء خالد خانجي

عروب ابراهيم الصامدي عثامن محمد العمودي عبري محمد الصامديعبد الله هاين الحسينات

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Nursing
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فاديه عبد الله ابوعمره غزيل خليل بني عطيه فاخر رياض ابو مخ فادي محمد ابو ارواقغدير عوض الصخورعال زياد عيل امللكاوي

لبنى منصور خزاعله

محمد حيدر الزقايبه

 الرون انور جمعة

محمد ثابت غرايبه

كرم قاسم املحمود لبنى محمد سليامنقيص محمود بني كنانهفاطمه صربي البخيت

محمد جميل محاجنه محمد ابراهيم جراح مالك معاذ  جربانماجده احمد الراشد

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف التمري�ض
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مرام حمد العنانزه محمد محمود الصامدي محمد عبيد الله عبيدالله محمد يوسف الديكهمحمد عبد الكريم العمريمحمد عادل العرايفي

منال غازي املقصقص

نرسين احمد الصامدي

 مصطفى محمود اشقر

نادين محمد يحي العمري

مصطفى عبد الله العليات منار راشد الراشدمريم صالح الزيوتمروه زياد اغبارية

نداء جهاد السخني ميس محمد عبابنه مريفت عادل دحادحهموىس هاين الخطيب

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Nursing
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نور محمد  القريناوي نهايه جميل العمور نعمه احمد عبد الله نور احمد اليعقوب نسيبه احمد محاميدنرسين فايز عبيد الله

هبه سعد مومني

هند محمد سليط

هبا ياسن الوردات

هديل هيكل عليان

هالة خالد الشبول هبه حسن بني سعيدنيفن نعيم البلصنورهان عليان شداد

هناء خالد عثامنه هديل انور جرادات هدى غزاوي الخشانهبه محمد عامر

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف التمري�ض
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يحيى هاين حامشا وفاء خالد الدويكات يزن عبد الكريم فريحاتوجدان زياد الحاميدههيفاء عيل الريده

السنيد محمد  اب��راه��ي��م 

اح���م���د ع����يل ال��ط��ي��ط��ي

ب���رك���ات ش���ح���ده  االء 

مصطفى ال��ق��ادر  عبد  االء 

العثامنه اح��م��د  خ��ال��د 

مديغم اب��و  سالمه   رحمه 

شبييل م��ح��م��د  س��م��ي��ة 

صالح الوهاب  عبد   صفيه 

ع��ب��ري ح��س��ن��ي رشادق����ه

ع��ص��ام ح��س��ن ال��ح��م��ود

ع����يل ق���اس���م ح���ج���ازي

الخالدي الله  ضيف  فوزيه 

م���ح���م���د ح���س���ن ن����زال

م��ح��م��د ع��دن��ان ال��زع��ب��ي

م��ح��م��د ن��اي��ف ال��ش��ي��اب

م��ن��ى اب��راه��ي��م ال��ج��راح

م���ن���ى م���ح���م���د ه���ريد

ابوعقل اس��امع��ي��ل  ه��ال��ه 

 ه���ب���ه اس����ن����اي ع��ث��امن

ه��ي��ا خ���ر ال��س��م��وري

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Nursing
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د. هدى فالح غرايبه / أستاذ مشارك 

رئيس القسم بالنيابة

د. ريم عبد الله حتامله
أستاذ مساعد

رشوق احمد حوامده
محارض متفرغ 

طروب عيل اللطايفه
محارض متفرغ

فاطمه »محمد عيل«ملكاوي
 محارض متفرغ

ق���������س����م ال����ق����ب����ال����ة

Dept. of Midwifery

منى عيل الخشاشنهعروب بشري عربيات

اس���ي���ل اح���م���د خ��ش��ان

ال��ع��م��ري ري������اض  االء 

ال��ص��ال��ح ج����امل  روان 

ك���رمي���ه اح���م���د االح��م��د

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

B.S. in Midwiferyالبكالوريو�ض يف القبالة
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والء فهد املهداوي هناء سمري البكارلينا عطا الله العساسفه سهام قاسم الياصجن ساره محمد رشاد العمرياالء جامل الخرابشه

ال����ن����واف����ل����ةب�������������راءه م����ح����م����د ال������ج������راحاي����������������ات م������ح������م������د ع����ب����د اح������س������ون  رزقرشوق  اب��������و  ع������يل  ص�����اب�����ري�����ن 

دوي������ك������اتن�������ادي�������ه اح������م������د زواه�����������رهم����������روه ج����م����ي����ل امل���ص���ال���ي���خ ع������ث������امن  والء 

براء محمود الرمان امريه زهري دهون ارشاق محمد العمري ايناس عبد الله الحامدهاسيل موىس العمراتازدهار سليامن العموش

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

B.S. in Midwifery
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منى صالح بكراوي غيداء هاشم املومني عايشة عادل الشطي مريم عدنان مناسسندس اسامعيل الذياباتسامح عبد الكريم ابو صفا

ميامه حسن مومنيهبه احمد الشلبي هيام محمد السالميهنوره محمد عيل ابراهيمميسون مزيد جنايده

السعيد رم��زي  اس��الم 

ابوزبيد سعيد  االء 

العيل عقله  ج��ي��ه��ان 

يونس بني  جهاد  غدير 

ه���ال اح���م���د ن��ع��امن

متارا انور السطري روان منذر العيىسبيسان عيل عيىسبراءه قاسم الحواري روان غانم ناجيرائده حمد ابوطافش

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف القبالة
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د. غازي نزال الكريك / أستاذ 
 نائب العميد

جامل قازان 
 مدير مكتب العميد

د. خليل ابراهيم عريفج / أستاذ 
 عميد الكلية

د. حسام جامل التميمي/ أستاذ مشارك  
مساعد العميد

د. زكريا إبراهيم العجلوين / أستاذ مساعد  
مساعد العميد



195

د. غازي نزال الكريك
أستاذ 

د. عبد املجيد احمد الغزاوي
أستاذ 

د. ليث محمد الروسان
أستاذ مشارك

د. هايل كامل شناق
أستاذ 

د. نواف محمد فريحات
أستاذ مشارك

د. محمد محمود العجلوين
أستاذ مشارك

د. صبا جريس القسوس
أستاذ مساعد

د. نزار حسني سامره
أستاذ 

د. ابراهيم محمود املخادمه
أستاذ مشارك

د. عباس فاضل الجاميل
أستاذ

د. فراس محمد ابو السمن
أستاذ مساعد

د. رؤول الياس نرص
أستاذ مشارك

د. زكريا إبراهيم العجلوين
أستاذ مساعد

د. منري عزيز الرتك
أستاذ 

د. هاين ذو الكفل غوشه
أستاذ 

د. نبيله صبحي كرم
أستاذ 

د. طه احمد العيىس / أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

ق�سم النتاج النباتي

Dept. of Plant Production
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فرح جهاد السباعيحسن جازي التبيني روان محمد الخريشا رند خلدون حتامله صفاء منذر درابسهرشا عبد الحميد بخيت

دنيا نبيه عيىس

والء محمود ابو دلو نرسين محمد ابو دلومحمد اسامعيل الشديفات

منال عمر منصوراميان عبد الله النعسان

البكالوري�س يف النتاج النباتي

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010
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عامر عبد العزيز العيىسافنان احمد العسييل رشا طعمه النهود امل احمد سواعي روميال عواد الجوهراماين عيل الجرادات

لؤي عبد العزيز الداود عبد الله فؤاد ابوساملعايده اسامعيل الخطيب

نجد عبد الله الشلولمقبل نواف املعىل

B. Sc. in   Plant Production

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املليفي ب��س��ام  اح��م��د 

دي���ان���ا ط����الل دع��ن��ا

السعيدين زي��اد  روان 

صفاء مصطفى بني ملحم

عروبه عبد املجيد الزعبي
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صفاء ابراهيم بني عامرارساء عمر امللكاوي رشوق ابراهيم جوخان تالني لؤي القرعان صبا فيصل غرايبهايات حسن خوالده

مؤيد سمري الخطيب فاديا جامل الصامدي فاتن امني عبويني لينا محمد الدحياتغيداء خالد عبيداتعيل عبد الله الغرايبه

وفاء عبد الله عباده

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

خ�����ول�����ه م����ح����م����ود ع����الون����ه

زي���������ن م����ح����س����ن ال������رج������وب

س��������ارة م���ح���م���د ال����ع����وي����دات

س���ام���ي���ه ع���ب���د ال���ح���ل���ي���م ال��ع��يل

ل��ب��ن��ى ع���ب���د ال���رح���ي���م م���راش���ده

ه����ي����ا ع���������زات ب����ن����ي ي���ون���س

البكالوري�س يف النتاج النباتي
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عدي رضوان الخرابشهعدن عيل املرادات

نسيبه عمر قديساتكوثر نايف خوالدة

يوسف عمر جراداتوعد صالح ابوعاشور

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

B. Sc. in   Plant Production
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د.مروان ممدوح املوال

أستاذ 

د. عبد الله يوسف اليوسف
أستاذ مشارك

د. بالل سليامن عبيدات
أستاذ مشارك

د. خليل ابراهيم جوارسه
أستاذ مساعد

د. نافذ عبد اللطيف البيتاوي
أستاذ مشارك

د. حسام جامل التميمي

أستاذ مشارك

د. رسحان جورج حداد

أستاذ 

د. مصطفى قاسم بني دومي
أستاذ

د. رامي تحسني الكريديل
أستاذ 

د. كامل زهدي محمود / أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

ق�سم النتاج احليواين

Dept. of Animal Production
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زكريا عيل الفريحاتاكابر يوسف املنيص اميان زكريا العزام

محمد زياد السعدي عالء الدين عمر القرعان عبد الستار صالح ابو شنديخلود زياد بني هاين

وجدان محمود مقابله هبه محمد القيامنايف محمد املنايصه

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

ايهاب رياض بني دوميايات عبد الحافظ خزاعلهامل اسامعيل الشحادات

سامح احمد البطاينه

مهند سمري الجوابره

B. Sc. in Animal Production
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نادرين حكمت كيوانايات طاهر الحوراين محمد خالد العويدات عبد الله حسني عبيدات منى محمد عبوينيرنا عبد الرزاق ابوالذهب

مكرم عبد الرحمن خصاونه مرتىض عبد الرحمن خصاونه يزيد احمد االرشمثائر عايش مقداديارساء محمد تيسري بطاينه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

مصعب محمد الشلولعيل عبد الكريم بدارنهعبد القادر خالد عمرسفيان سليم كليب

صدام عبد العزيز بني عيل

البكالوري�س يف النتاج احليواين
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د. ناجي مصطفى ابوارميله
أستاذ 

د. طه محمد ربابعه
أستاذ مشارك

د. طارق محمد عسييل
أستاذ مشارك

د. هبه احمد بوادي
أستاذ مشارك

د. بيان احمد عبيدات
أستاذ مساعد

د. انس عبد الرؤوف النابليس
أستاذ مساعد

د. سفيان سليامن مغايضه
أستاذ مساعد

د. عصام طاهر مسامر
مدرس

د. خليل ابراهيم عريفج
أستاذ 

د. رياض راشد عبيد
أستاذ 

د. سناء محمد خري جنكات
أستاذ مشارك

د. محمد حسني العودات /أستاذ مساعد

رئيس القسم بالنيابة

ق�سم التغذية وتكنولوجيا الغذاء

Dept. of Nutrition & Food Technology
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امل عيل خزاعلهاحمد عوض الوردات اسامء محمد جوارنه احمد محمد جامل الكتاب امجد روحي النزالاحمد غازي ابو راس

روان عيل الفريحات دميا محمد صباهي دانا محمود فليح رها عيل جراداتتسنيم محمد عبيداتامنه غسان العويض

قيس محمد املومني صفاء عمر املنارصه ساره تريك الطالفحه فريوز مطاوع خشانروان وليد الغولهروان نايل الزعبي

البكالوري�س يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010
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هديل رياض عاشوركوثر عدنان قاروط نور سليم الرجال ندى محمد الحايف هبه عمر ربابعهمالك عبد الله عبابنه

مريم عامر زيد عبد الرحمن سليم الحميدات شيامء محمد القبيالت غدير جامل دنونرزان مراد عليانخليل كايد السعد

B. Sc. in Nutrition & Food Technology

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

ال�����ش�����ب�����يل رض�������������������وان  االء 

امي��������������ان م�����ح�����م�����د م����ح����اس����ن����ه

ث���������ائ���������ر م������ح������م������د ع������ج������ويل

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

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

ن�����������������ورا ع����������دن����������ان ف����������راح

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011
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هناء محمد العمري

اماين يوسف العطار االء سامي السلامن اقبال فرج الكايد اماين حسني قواسمهارشاق عيل املنيسارساء جامل سعد

داليا محمد العبيس بيان خليل عنايه ايناس محمد رجب ملكاوي تقوى شاكر عكاوىاناس محمود الجبايلامنه محمود الياسني

اب������راه������ي������م ج����ع����ف����ر خ��ل��ف

امي�������������ان س�����������امل ع����ك����اش����ه

دع���������اء ص���ب���ي���ح اب��������و ك����رش

رن���������اد ح�����اب�����س ال����ف����اخ����وري

س���ج���ى اب����راه����ي����م ب���ن���ي م��ل��ح��م

ع����������روب ط����������ارق ال�����ج�����راح

ع��������يل ج�����م�����ع�����ه ال�����ع�����م�����ور

ع���������يل ح�������ام�������د ال����ق����ي����يس

ف�����دى ع���ب���د ال���ك���ري���م اس��امع��ي��ل

ف�������ي�������ان ي�������وس�������ف ص����ال����ح

ن������رسي������ن ي������ون������س دول��������ه

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

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء
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نهال عبد الله سامرة نسيبه حامد جيويس نداء عاطف السكران ميساء فريد جرادات منار محمود العمرى مامون احمد السعد

مليس مازن محاجنة فرح »محمد منذر« استيتيه عمر مازن برقاوي عال جامل عنبتاوي عفاف امين الغاليني شذى عبد الفتاح حيمور

ساره رضار الخاروف زينب سامي ابو راشد رهام سعيد حامد رؤى احمد خري ملكاوي دعاء عدنان العمري دعاء صربي البخيت

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in Nutrition & Food Technology
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لينا محمد معني الفاخوري ساره محمد عليان عيل شهاب الفرداندعاء حسني عوده

والء حسن زياده هدى جرب الفواخرة هبه محمد حسنني هديل محمد عبيداتنور عبد املعز الحرصيمراد زهري معايعه

حنان محمد املحايش جربان مسعود محاميد 

ياسمني وحيد الحاج عبد الرحمن وئام عامد املرصي هناء حسن القضاه هانيه ماهر طه

التعمري حسن  هاينصفيه  بني  خ��ال��د  ن��ور 

ذك��������ري��������ات رس������م������ي س�����واع�����ي

ع����������ال ع����������يل ال�������ه�������ن�������دوش

ك�����اظ�����م�����ني م�����ج�����ي�����د ال����ل����ي����ث

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011
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د. »محمد خري« جابر الشطناوي

أستاذ 

د. محمد عيل الربابعه
أستاذ مشارك

د. مأمون عبد الله غرايبه
أستاذ مشارك

د. ماهر جامل تادرس
أستاذ مساعد

د. راغب عبد الرزاق الطحان
أستاذ مساعد

د. ناجي خلف املفلح
أستاذ مساعد

د. نبيل ابراهيم الطيف
محارض متفرغ

د. منري جميل الروسان
أستاذ 

د. صائب عبد الحليم خريسات
أستاذ 

د. ظاهرعيل الرواجفه
أستاذ مشارك

د. محمد نور سليامن الحمد / أستاذ مشارك
 رئيس القسم بالنيابة

ق�سم املوارد الطبيعية والبيئة

Dept. of Natural Resources & Environment
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احمد »محمد خري« ارشيدات

هديل محمد الشديفات

محمد خلف الحمد بشار عصام الشطناوي امريه عيل عتوم

معتز ظاهر الصالح

عبد الكريم حسان بني هاين

البكالوري�س يف الرتبة واملياه والبيئة

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

املتوقع تخرجها يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 خريج الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

ابوفرحان اسامعيل  منى 

ه��ي��ل��ه ح���س���ني  والء 

سامح احمد بني ياسني

B. Sc. in Soil, Water and Environment
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سجا فيصل غرايبه

شاكر عمر الياسني

االء فريد العمري ارساء فيصل عبابنه ليام محمد مريان

فاطمة زيك الزعبي

ارساء محمود شخاتره

روان ناجح الصامدي بيان رشيف بني هايناياد عيادة العبد الرزاق

هديل صالح الطويل فارس »محمد خري« العياديساره محمد الرقيبات

البكالوري�س يف الرتبة والري

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

هديل عيل عبيدات

العكور محمد  تسنيم 

الحناتله حسني  رن��ا 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in  Soil & Irrigation
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نداء نايف مخادمهوالء محمد القضاه

هبه محمد العيل

خلود خالد ابو شقري

مها محمد غزالنايات ناظم غادي

هناء عيل الخرابشههديل حسن البريقدار

بعريات عيل  بلقيس 

سعيدسجى محمد الحوري ب��ن��ي  اح��م��د  م��ح��م��د  م��ه��ن��د 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

ربابعه صادق  محمد  جامنه 

غ��دي��ر م��ح��م��د اب��وس��الم��ه

خريج الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجها يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف املراعي والغابات

البكالوري�س يف الرتبة والري

B. Sc. in  Soil & Irrigation
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العمادة

ق�سم العلوم الطبية البيطرية الأ�سا�سية

ق�سم العلوم الطبية البيطرية الكلينيكية

ق�سم علم الأمرا�ض البيطرية وال�سحة العامة

البكالوريو�ض يف الطب البيطري

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011

214

215

216

217

218

218
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د. ايهاب عبد الرحمن ابو باشا / أستاذ مشارك 
 نائب العميد

حافظ رمضان 
مدير مكتب العميد

زهري ابو الرب
مدير العيادات

د. مصطفى »محمد خري« عبابنه / أستاذ مساعد 
 مساعد العميد

د. عبد الحكيم هاشم الجراح / أستاذ مساعد  
مساعد العميد

د. احمد محمود املجايل / أستاذ 
 عميد الكلية

عيادات الطب البيطري
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د. محمد صبحي خليفه / أستاذ مساعد
رئيس القسم بالنيابة

د. صائب نظمي السخن
أستاذ 

د. رامي محمود مقبل
أستاذ مساعد

د. محمد برهان فخري الزغول
أستاذ مشارك

د. فالح حسن شديفات

أستاذ 

د. مصطفى »محمد خري« عبابنه
أستاذ مساعد

د. يارس حامده الرتزي
أستاذ مشارك

د. ايهاب عبد الرحمن ابو باشا
أستاذ مشارك

ق�سم العلوم الطبية البيطرية ال�سا�سية

Dept. of Basic Veterinary Medical Sciences
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د. خالد مفلح القضاه / أستاذ
رئيس القسم

د. عوده فالح الرواشده
أستاذ 

د. عبد الحكيم هاشم الجراح
أستاذ مساعد

د. ميرس عمر العكش
أستاذ مساعد

د. عبد السالم قاسم طالفحه
أستاذ مشارك

د. احمد محمود املجايل
أستاذ

د. موىس حسني درادكه
أستاذ مساعد

د. سميح محمد ابو طربوش
أستاذ مساعد

د. محمد محمود عبابنه
أستاذ مشارك

د. زهري عبدالله بني اسامعيل
أستاذ مشارك

البيطرية الكلينكية ق�سم العلوم الطبية 

Dept. of Clinical Veterinary Medical Sciences
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د. رائده كريم الرقيبات / أستاذ مشارك
رئيس القسم بالنيابة

د. نبيل قاسم هيالت

أستاذ 

د. محمد محي الدين عبيدات
أستاذ مساعد

د. أكرم ريشان العبودي
محارض متفرغ

د. سعد محمود غرايبه
أستاذ مشارك

د. شوكت قسيم هيالت
أستاذ 

د. مفلح صالح عواوده
أستاذ مساعد

د. وائل محمود احمد حننه
أستاذ مساعد

د. لبيب عبد املغني الرشيف
أستاذ مشارك

د. محمد قاسم الناطور
أستاذ مشارك

ق�سم علم الأمرا�ض البيطرية وال�سحةالعامة

Dept. of Vet. Pathology & Public Health



حسانه طه قوقزه اميان محمد فطيامت اناس محمود نصريات حامد محمود ابو جبلاسل عمر شطناوياحمد بدوي نعامن

عبد الله محمد مكاحله شفاء حكمت جرادات ساجده راجي القبيالت  عبد اللطيف جميل محاجنهرشا امين التلحياه تيسري خاميسه

متارض ابراهيم البطوشاياد عبد الكريم الدالبيح

ابراهيم صبحي العالوين

خريج الف�صل الدرا�صي ال�صيفي

2011 - 2010

حمدان ح��م��دان  اح��م��د 

س��ع��ي��د س��ل��ي��م ال��ع��ل��وي

س��وس��ن ح��م��زه اب��و ليىل

رضار عبد القادر بني مفرج

الكفوف ام��ي��ل  طعمه 

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�ض يف الطب البيطري

218
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عيل قيرص مشايخ عيل حسن عيل سعدعالء رياض النجار عرين عبد السالم اليوسف عدي خليل حجازينعتبه محمد الشياب

ليث رياض الخاميسه فاطمه محمود النسورغدير احمد جرادات

محمد محمود رضوانمثنى محمود عكور محمد مصعب محفل

خ��������ال��������د ج������������امل ال������زم������ر

 س�������اه�������ر داه�������������ش ف�����ه�����دان

ص�����الح ال����دي����ن اب����راه����ي����م  ك��ب��ه��ا

ع�������������امر ع����������������ادل ب�����رغ�����ش

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.Sc. in Veterinary Medicine
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العمادة

ق�سم العلوم الكيميائية التطبيقية

ق�سم العلوم احلياتية التطبيقية

ق�سم التقانات احليوية والهند�سة الوراثية

ق�سم العلوم الفيزيائية التطبيقية

ق�سم الريا�سيات والإح�ساء

ق�سم اللغة الإجنليزية للدرا�سات التطبيقية

ق�سم العلوم الإن�سانية

222

223

230

231

237

241

248

261
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د. »محمد عيل« حسن العمري / أستاذ 

نائب العميد

د. متوكل ممدوح عبيدات / أستاذ مساعد

مساعد العميد
نضال أبو الهيجاء

مدير مكتب العميد

د. كامل مصطفى الخالد/ أستاذ 

 نائب العميد

د. عائشه عبد الله ابو غزي /أستاذ مساعد 

مساعد العميد

د. احمد محمود العجلوين/ أستاذ 

عميد الكلية
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د. خليل جميل العسيل

أستاذ 

د. محمد فهمي زعرت

أستاذ مشارك

د. خالد قاسم شواقفه

أستاذ مشارك

د. بركات محمد الشابسوغ

أستاذ مشارك

د. جميل ابراهيم احمد

أستاذ مشارك

د. محمد ياسني الخطيب

أستاذ 

د. عصام محمود عرفه

أستاذ مشارك

د. راتب حسن حينا

أستاذ مشارك

د. يحيى ربحي طهبوب

أستاذ مشارك

د. نذير احمد الرواشده

أستاذ مشارك

د. احمد محمود العجلوين

أستاذ 

د. تحسني عيل فني

أستاذ مشارك

د. محمد موىس فارس

أستاذ مشارك

د.سامل احمد الربكات

أستاذ مشارك

د. محمود خليل الحموري

أستاذ مشارك

د. موىس اليف الصامدي

أستاذ مشارك

د. نعيم حسني السعيد / أستاذ مشارك 

 رئيس القسم بالنيابة

ق�سم العلوم الكيميائية التطبيقية

Dept. of Applied Chemical Sciences



224

د. احمد عبد الرحمن غرايبه

أستاذ مساعد

د. مازن ياسني شطناوي

أستاذ مساعد

د. منى أحمد أبو دلو

أستاذ مساعد

د. رائد أحمد الزعبي

أستاذ مساعد

د. حسني قاسم املغيض

أستاذ مساعد

د.عبد الوهاب عمر الرجوب

أستاذ مساعد

أديب صالح الفقيه

محارض متفرغ

د. زياد احمد طه

أستاذ مساعد

د. عبد العزيز محمود العجلوين

أستاذ مساعد

ق�سم العلوم الكيميائية التطبيقية

Dept. of Applied Chemical Sciences
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 ثناء محمود الزغول انس صالح بني عواد انوار سيف الدين شقري اميان محمد الجنداري حنان خلف الزواهره االء فوزي عيىس

 ملا ظاهر طه عالء ابراهيم الطوال مؤمن مازن ارشيد هبه محمد الزعبي

B. Sc. in  Applied Chemical Sciences

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

الشديفات امييني  امييل 

مسلم ابييراهيييييم  اييييات 

القضاه محمد  امييييان 

الزغول حسني  شوكت 

الرشيف الفتاح  عبد  محمد 

عنانبه محمود  محمد 

مصلح الرحيم  عبد  منال 

الشناق ابراهيم  يوسف 
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 صالح حسن قوقزه بلقيس رئيس بني احمد رامي جهاد العيده ساره عيل درابسة محمد جامل صالح اثار احمد الزريقات

 ميام محمد محاسنه وفاء محمد قرقز

البكالوري�س يف العلوم الكيميائية التطبيقية

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

جباره توفيق   ايهاب 

عنانبه نييايييف  حيياتييم 

الفواعره ممدوح  خالد 

حمدان ابراهيم  دعيياء 

املحمود تيسري  كيييرم 

 »محمد خري« تريك الجيت

عمر نييبيييييل  مييعييتييز 

املعابره محمد  والء 
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 اسالم حمد ابوارشيد اسامه زهري حجاب اسامه سليامن عالونه ارساء يوسف عيىس اسالم نواف فرحات اريج عز الدين سعيد

 امين عبد الله الخالدي االء جامل الناجي االء احمد نوارصه االء عبد السالم العرود اميان حمدان الزغول بيان بدر الجعبه

 سلوى عيل الدويكات راما عادل العبد تهاين احمد بني هاين رجاء وائل سامره رنا خرض الطريني سناء ابراهيم احمد

B. Sc. in  Applied Chemical Sciences

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 
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 وفاء محمد الرشع وليد خالد الجامل

 محمد فتحي زقييل معاذ حلمي يوسف منار محمد عبابنه منال اكرم القيق مريفت احمد زريقات هدى محمد حامد

 عرين ركاد عكور عصام محمود الجعيدى عفاف حسني بطاينه عامر احمد الصياح فاطمه عبد املحسن بنات فاطمه مفلح املحاسنه

شييينيييييييور خيييليييييييل  احيييييميييييد   

اليييحيييسييين نيييييجيييييدي  اسيييييييييييل   

جييييييوده سييييميييييييييح  انييييييييييال   

امليييزييييد ميييحيييميييد  سييييياجيييييده   

الييعييتيييييبييي ميييحيييميييد  سيييهيييى   

اعييييييييرار رائييييييييييد  مييييحييييمييييد   

مييييحييييمييييد سيييييييييامل امليييطيييليييق

يييييييييارس احيييييميييييد الييييشييييامييييي

البكالوري�س يف العلوم الكيميائية التطبيقية
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 ايه موىس نوارصة اماين عيل محمود ايات احمد صوفان اميان عبد الرحمن الرواشده بالل فايز شحاده االء عدنان الشامع

 مييهييا خييالييد طيينيياش منال ابراهيم غرايبه

 منار عثامن الجوابره فراس عبد الكريم الطيطي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

بيييينييييي حييسيين يييييوسييييف  ثيييينيييياء   

B. Sc. in  Applied Chemical Sciences
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د. وجيه موىس عويس

أستاذ 

د. هام عزيز درماين

أستاذ 

د. اسامعيل »محمد خري« سعدون

أستاذ

د. سريين محمد بطاينه

محارض متفرغ

د. عبد الكريم جرب السالل

أستاذ 

د. فؤاد عبد العزيز املومني

أستاذ مشارك

د. زهري سامي عمرو

أستاذ 

د. نزار محمد ابوهرفيل

أستاذ 

د. امجد عبد الله محاسنه

أستاذ مشارك

د. احمد محمود بطيحه

أستاذ 

د. فوزي محمد الشياب

أستاذ مشارك 

د. عدنان ياسني القرييش/ أستاذ زائر 

رئيس القسم بالنيابة

التطبيقية احلياتية  العلوم  ق�سم 

Dept. of Biological Sciences
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د. زياد وحيد جرادات

أستاذ مشارك 

د. نرسين عدنان القرعان

أستاذ مساعد

د. عاصم محمد الخطيب

أستاذ مشارك

د. رامي قسيم الخطيب

أستاذ مساعد

د. سعيد عيل جرادات

أستاذ مساعد

د. خلدون غازي البدور

أستاذ مساعد

د. فوزي محمد الشياب / أستاذ مشارك 

رئيس القسم بالنيابة

ق�سم التقانات احليوية والهند�سة الوراثية

Dept. of Biotechnology & Genetic Engineering



232

اميمه حمدان جازىاحمد برهان ابو جيش ارساء حاتم الدرسيه اريج مظفر الجندي امجد وديع ياسنياحمد تريك الرشع

تقى محمد ابوذياب بالل محمد غوامنه ايه مصطفى قوقزي بيان محمد بني حسناميان ضيف الله القبيالتانسام منصور يعقوب

لينا سهيل قوره فرح عبد الخالق عبد الغني صفا معني عيل كارول لؤي القرعانروان محمد كلوشرايه محمد الخوالده

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

البكالوري�س يف التقانات احليوية والهند�سة الوراثية
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وفاء باسم زقالممصطفى ياسني حمدان وديعة عيل العرادي يحيى محمد هياجنههند خالد االطرم

هاله محمد بني ياسنيسامح محمد السلامن

مييييعيييياذ احييييمييييد خيييشيييان

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

B. Sc. in Biotechnology & Genetic Engineering

الييحييامد احييمييد  ارساء 

اييييه مييحييمييود الييرفيياعييي

احمد ابييو  كييامل  ايهاب 

شكوكاين وليييييد  سيياميير 

الييرشمييان محمد  سميا 

خاميسه هييياين  عيياميير 

ابوالسميد مامون  مجد 

ميييييس نييييواف جييربييين

نييسيييييم نييضييال سييالمييه

عثامن طييييارق  هييديييل 

وعييييد سييمييري طييلييفيياح

هزاع الييرزاق  عبد  يييارس 

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

قييياسيييم مييييحييييمييييد  االء 

خييييالييييد سييييييامل عيييبيييييييدات

دعييييييييييياء مييييحييييمييييد جيييرب

الييعييمييري اليييليييه  عييبييد  رىب 

ضييييحييييى هييييييياين قييييرعييييان

انقيز حييسيين  الييرحييميين  عييبييد 

عييينيييرب رزقيييييييي ابييييوهييييالل 

الييييقييييادر عيل فيييليييوة عييبييد 

مييحييمييد جيييييايل الييينيييامرنيييه
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برشى رايض جاغوباسامء زهري عقيالن ايه جامل ابوشيخه اميان احمد البصول بتول امني مهيداتامرية عبد ابوالخري

سارة باسل ابوجلبوش دميا محمد الرشوع دعاء ابراهيم الرواجفه ربا محمد عرعرثامر عبد الفتاح القطارنهتسنيم جازي الصالح

عبد الله فايز الحسبان طايل نايف القايض شذى شكري خضري عبد الله حسني زينايتشاليامر دعاء شديدسنابل منر طوق

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف التقانات احليوية والهند�سة الوراثية
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الرا عبد الله كاملعدن حسن النعامنه فاطمة محمود الرشيدات غيداء عادل جابر فرح عدنان ابوالسعودعمر عيل املومني

مريا خالد قوقزه مها جهاد بني هاين نادين تيسري عبابنهمرام نعيم اطرشمحمد سامي ابو النادي

رناد عزمي الغرايبه تسنيم فوزي عبيدات بان وائل الكردي حسام سميح سالمالهام ابراهيم الزيوداقبال فايز جابريه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

قطوم جييامل  احييمييد 
الحالمله توفيق  حنني 
زييييد حييسييني قييبييالين
عجلوين تيسري  محمد 
محمد خري الدين الحايك
محمد صابر ابو العدس
الدرادكة ديفيد محمد 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

B. Sc. in Biotechnology & Genetic Engineering
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رنييييد صييياليييح احييمييدوجدان محمد رشيد البطاينة

هيا محمد ابوحصريه هيا صالح القباين هنادي عيل جرادات محمد جاد الله مصطفى محمد احمود الشديفات عرين عبد الكريم الجراح

عبد الله حميد الشاعر شهد عبد املجيد حسينات سايل يوسف عويس سارة فيصل الوردات ساجده عبد املنعم الخطيب روان محمد عيل الزعبي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

البكالوري�س يف التقانات احليوية والهند�سة الوراثية

هييديييل عييبيييييده مييسييودهعييميير كييايييد بيينييي دوميييدعيييييياء عيييييل مييحييفييوظ
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د. محمد خري عبد الكريم قصري 

 أستاذ 

د. حسن محمد الغانم

أستاذ مشارك

د. »محمد عيل« حسن العمري

أستاذ 

د. اكرم عبد املجيد الروسان

أستاذ 

د. عدنان »محمد انيس« الرشيعه

أستاذ مشارك

د. برهان الدين احمد البس

أستاذ

د. خلف عبد العزيز املساعيد

أستاذ 

د. بسام عبد الرحيم الشلبي

أستاذ مشارك

د. صبحي عبد الله السقعان

أستاذ 

د. فداء يوسف الزعبي

أستاذ مشارك

ق�سم العلوم الفيزيائية التطبيقية

Dept. of Applied Physical Sciences

د. خالد محمد الجراح / أستاذ مساعد

 رئيس القسم بالنيابة



238

د. احمد عيل العمري

أستاذ مشارك

د. محمد فريد غرايبه

أستاذ مساعد

د. عدنان خلف جرادات

أستاذ مساعد

د. حسن موىس الخطيب

أستاذ مشارك

د. شحاده محمود سعاده

أستاذ مساعد

د. معن احمد غرايبه

أستاذ مشارك

د. محمد خليل القايض

أستاذ مشارك

د. احمد محمد السعد

أستاذ مساعد

د. عبد الله أحمد عبيدات

أستاذ مساعد

د. خالد مصطفى ابو الرب

أستاذ مساعد

ق�سم العلوم الفيزيائية التطبيقية

Dept. of Applied Physical Sciences

د. خالد محمد العديالت

أستاذ مساعد
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االء محمد الصغري  نور عبد الله الهيجاوي لؤي احمد السيد ديانا موىس ابوركبه

 االء عمر ابراهيم ارساء فاضل هزيماسامه عبد العزيز ابوالشيخ ارشاق طارق ابوالهيجاء االء عيل الجندى امان احمد الرشيده

 دعاء رايض املفلح اميان شاكر ربابعه انوار بدر الطعاين ايه تريك ملكاوي ايهاب حسني الرشيده دعاء محمد عبيدات

B. Sc. in Applied Physical Sciences
خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

العال عبد  زياد  رهام 

جرادات عيل  سوسن 

نييوارصه احمد  شييذى 

الحوامده احمد  عبري 

عكور محمود  محمد 

عبيدات محمد  نداء 

محسن عيييامد  اسييامييه 
الييهييام احييمييد عيييودات
ميييوفيييق خرض بيييييييان 
عبيدات امني  محمد  سمر 
بدندي الرحمن  عبد  عمران 
ياسني ال  محمد  نسيبه 
وفيييا ظيياهيير الييعييالونييه
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 ميسون عوض بني مصطفى هناء عايد الزواهره هند احمد ابوغزله واصف محمد وردات وجدان مايض الحرافشه

 مجد خالد العموش محمود يوسف زغول معتصم حكمت العمري منال حسني هالل منال رشيف حياصات مي حسني عدوس

 رهام محمود مومني رميا حمد العكاليك رميا محمود بني فواز عبري هشام زيدان عيل احمد كنعان لينا جميل القواسمه

السخني الله  عبد  احمد 
جالبنه مصطفى  انييوار 
القضاه محمود  اميييان 
الجراح الله  عبد  رهييام 
خطاطبه محمد  شفاء 
نيييور حييسييني الييسييامره
نييييورا احييمييد حييرفييوش

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف العلوم الفيزيائية التطبيقية
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د. عبد املجيد قاسم نصري

أستاذ 

د. امني جميل عالونه

أستاذ مشارك

د. محمد حسن الطويق

أستاذ مشارك

د. صالح عيل عبد الله

أستاذ 

د. قتيبه ذيب خطاطبه

أستاذ مشارك

د. سامر حامد القور

أستاذ مشارك

د. كامل مصطفى الخالد

أستاذ 

د. محمود مصطفى الصامدي

أستاذ مشارك

د. عبد الله محمد ربابعه

أستاذ

د. مروان تيسري القرعان

أستاذ مشارك

د. عبد الرزاق أحمد مقدادي / أستاذ مشارك

رئيس القسم بالنيابة

ق�سم الريا�سيات والح�ساء

Dept. of Mathematics & Statistics

د. ابراهيم محمد االيوب

أستاذ مساعد
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د. سفيان طالل عبيدات

أستاذ مساعد

إنعام محمود نصريات

مدرس

عصام محمد ابو ارواق

مدرس

د. محمد ماجد دوالت

محارض متفرغ

هيام محمد البطاينة

محارض متفرغ 

رؤوفه عيل الصعيدي

محارض متفرغ 

د. خلدون فالح الزعبي

أستاذ مساعد

د. خالد توفيق بطاينه

أستاذ مساعد

د. سلطي عيل سامره

أستاذ مساعد

د. محمد خليل شخاتره

أستاذ مساعد

د. محمود صالح الرواشده

أستاذ مساعد 

د. محمد يوسف عيل

أستاذ مساعد

ق�سم الريا�سيات والح�ساء

Dept. of Mathematics & Statistics

د. امينه ساري نصري

أستاذ مساعد

د. مالك سامي بطاينه

أستاذ مساعد
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 صالح جامل ابو صالح ادهم حسام الرتكامن حسام نارص شدوح رعد محمد الشبول عال باير الصبح ابراهيم رياض الربكات

 معتز شاهر النعيامت عال محمد طواها

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

B. Sc. in Mathematics & Statistics

الخزعيل احمد  اسييامء 

الحوارنه حسن  االء 

خويلة محمد  اييييات 

سييامره سميح  مهند 

والء عبد الكريم املحاميد

عضيبات عطا  يييزيييد 
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 دعاء عيل الربايعه اماين عبد السالم الغزاوى امرية عبد الله السنجالوي اناس احمد النجار راويه منيزل الديكه احالم احمد عبد الله

 محمد عبد الله الخزاعلة شيامء »محمد عريب« خرض رزان فواز الشبول فاتن طه جرادات قاسم محمد الجيزاوي محمد عبد الله الداود

 والء عبد الرؤوف هزاميه معتز عاطف املصالحه

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

البكالوري�س يف  الريا�سيات والح�ساء

الييطييرادات الحفيظ  عبد  ابتهال 

احيييميييد ابييييراهيييييييييم حييبيييييب

اميييييييميييه مييحييمييد اليييصيييامدى

بييييتييييول حييييمييييزه جييينييياييييده

بييثييييينييه عييييويييييد الييتييوييينييه

تيييييهييييياين عيييييييل ابييييولييييبيييياد

حييييمييييزه صييييالييييح اليييزيييينيييايت

زيييييييييد حييييسييييني خيييالييييليييه

الييعييال عييبييد  ييييوسيييف  رسى 

عيييينييييود وليييييييييد عييبييابيينييه

فيييييصييل شييياكييير الييربييايييعييه

نييبيييييلييه سيييليييطيييان الييخييزعيييل
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B. Sc. in Mathematics & Statistics

 االء احمد الزعرتي ارساء عبد الله شحيرب اسامء فيصل الحوراين اسامء محمد الزيود االء صالح بني هاين احمد فتحي زقييل

 االء يوسف العمري االء عدنان ابوالهيجاء امل صبحي الفريحات ايه بسام يونس

 براءه محمد حمدوين ايه فهد عموش برشى محمد الربابعه بيان سليامن حوراين

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 
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 رانيا عبد الكريم العنانبه رهام احمد ابوالكرسنه روان زياد الزعبي

 دعاء محمد عدنان الخالدي دعاء نواف الخزاعله رؤى محمد دهيمش

 حسام »محمد تيسري« املومني حسام قاسم بطيحه حسن عيل الجندي حنان محمد هياجنه خالد هاين الحاج عيل خلود شفيق الجبعي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف  الريا�سيات والح�ساء
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 عدي نضال دراغمه عاصم فتحي القديرات عبد الله فوزي عبيدات عبري سليامن العبد الرزاق فاتن عيل هواش سجى راتب الوردات

 نرجس نوفان الطويل ماهر راتب الوردات لينا محمد السامره محمد موىس خاميسه معايل مصطفى عبد الجواد نور سمري بني عامر

 هديل منصور الجامل

عيييبيييييييدات عيييييييل  االء 

اميييييييان ابيييراهيييييييم قيياسييم

تييسيينيييييم حيييسييين غييرايييبيية

حيييينييييني رشييييييييياد غييينيييام

عيييييل حيييسييين اليييعييينيييييييزان

غيييفيييران احييمييد الييدرابييسيية

مييحييمييد عيييييييد اليييقيييوقيييزه

وفييييياء صيييدقيييي اليييزعييياريييير

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in Mathematics & Statistics
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د. محمود عبد الخطيب

أستاذ 

د. ثائر طراد القايض

أستاذ مساعد

د. فداء يوسف التميمي

أستاذ مشارك

د. عبد الله عايد خويله

أستاذ 

د. محمد قاسم الحمد

أستاذ مساعد

د. خالد حسن ابوعباس

أستاذ مساعد

د. محمد نهار العيل

أستاذ

د. فتحي حسن مقدادي

أستاذ مساعد

د. كواكب رضوان املومني

أستاذ مشارك

د. سامر عمر جربوع

أستاذ مساعد

د. محمد عبد الكريم بدارنه / أستاذ مشارك 

رئيس القسم بالنيابة

د. رىل فهمي البطاينه

أستاذ مساعد

د. اسامه عبد الرحمن عبد الغافر

أستاذ مساعد

د. عائشه عبد الله ابو غزي

أستاذ مساعد 

د. زياد عقله املواجه

أستاذ مساعد

التطبيقية للدرا�سات  الجنليزية  اللغة  ق�سم 

Dept. of English for Applied Studies
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اسامء محمد الغزو

محارض متفرغ 

االء توفيق جرادات

محارض متفرغ 

سميه قسيم الزعبي

محارض متفرغ 

نسيم ماجد الداود

محارض متفرغ 

حاسن محمد بني ملحم

محارض متفرغ 

وائل فهمي منر البيطار

محارض متفرغ 

هند صالح باير الفقهاء

محارض متفرغ 

سامي حامد املعاين

محارض متفرغ 

جون جوزف يارغو

محارض متفرغ 

روىل عبد الرحيم ناجي

محارض متفرغ 

منريه محمد جرادات

محارض متفرغ 

دانا فيصل محمد الرفاعي

محارض متفرغ 

نرسين نجيب عازر

محارض متفرغ 

داين تشو فو تساي

محارض متفرغ 

التطبيقية للدرا�سات  الجنليزية  اللغة  ق�سم 

Dept. of English for Applied Studies
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 ايهاب محمد نعامن ارساء عبد الله اعويضة االء جامل القضاه امريه »محمد خري« عياد ساره عدنان الرواشدة ارساء سعيد نصري

 يوسف محمود القضاه عال عبد الرحمن مناع رشوق عبد سليامن لنا عقاب بشابشة ندى خليل جلغوم

البكالوري�س يف  اللغة الجنليزية للدرا�سات التطبيقية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

الشلبي الفتاح  عبد  اييينيياس 

النعيمي مييحييمييد  بيييرهيييان 

دمييييييه بيييكييير ابيييييو عيينيياب

عيييامييير ميينييصييور خييرابييشييه

مييحييمييد صييياليييح الييبييطيياييينييه

عبيني املييجيييييد  عييبييد  نييييادر 

ربابعة الييرحييميين  عييبييد  نييهييى 

هيييينييييادي نييبيييييل مييطيياحيين
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 دانه محمود عاشور اسيل صبحي القواسمه اسيل عبد الفتاح جعرون حمزه احمد زريقات ديانا يوسف بطارسه ابراهيم محمد شياب

 روز كامل حداد رحيل تيسري قديسات رامي عواد خوالده رزان راتب خصاونه رند وليد النارص ساره عيل سبع

 لورا بسام عبيدات عدي فايز الرشيده عدي عبد املوىل الهيالت عمر فرح ابوغزله قيص عبد املوىل الهيالت لينا وائل الخليل

B. Sc. in English for Applied Studies

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011
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 اريج محمود قديسات ايات محمد عامري االء عيل الخزاعلة اسالم محمد غنيامت اديب محمد بني فياض ارساء عيل الحمود

 ماجد عبد الله العساسلة ماجد مصطفى خريسات منار خالد شعشاعه هال وليد النمري والء محمد زيك حتامله والء يوسف الكراسنة

الكفرعيني محمد  احييمييد 

ملكاوي كامل  بالله  املعتصم 

حييتييامييلييه مييييييييازن  ان 

اليييدليييو متييييييارا جييييييورج   

كيييريك ميييياهيييير  حييينيييني   

 رديييينيييه مييحييمييد قييامجييات

يييوسييف فييتييحييي  رزان   

اليييخيييوري عييييديل  روزان   

عيييوض عييييييادل   شييييييادى 

الزعبي احييمييد  الييلييه  عييبييد   

 فيياطييمييه سييمييري اليييغيييزاوي

الرحيمي ميييوىس  مييامييون   

 ميييؤييييد احيييميييد عييييدوس

 ميييجيييدي جييييامل الييزعييبييي

الييغييزو  مييحييمييد مييطييلييق 

املساعيد محمد  هيياجييم  اليييتيييل  ميييشيييعيييل  هيييبيييه   ييييزييييد زيييييياد عييبيييييدات 

البكالوري�س يف  اللغة الجنليزية للدرا�سات التطبيقية

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 
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 حال عبد الفتاح الصاحب حال محمد اللحام حنان رشيد مصلح حنان عيل صوالحه حنني محمد الحميدي حنني محمد ابوالعرجه

 اميان عبد الباسط  مصالحه اميان عوده الخطيب بيان عصام الدرايسه متارا عزيز محمد جامنه احمد محاميد حال اكرم حداد

 اسيا »محمد جمعه« ارجوب اسيل عبد الرحمن عبد الهادي ارشاق عبد االله سعد اعتدال محمود الرحال االء عاطف الصامدي االء فرحان خزعيل

B. Sc. in English for Applied Studies

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 
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 رين يعقوب الربيض زين نواف خويله ساجده خالد العموري سعود خالد الزعبي سلمى صفوح خريس سوار عبد الكريم حجازي

 رشا نايف الذيابات رهف حامد عبابنه روان خالد ذيابات روان سليامن الشكري ريم احمد الحسني رميا راتب النوارصه

 خالد محمد مقدادي خلود وليد عزام دعاء خرض القنعري دعاء محمد عابدين رافت نرص عليان رشا عدنان بدوي

البكالوري�س يف  اللغة الجنليزية للدرا�سات التطبيقية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 
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 فرح محمد العابدي طارق عبد الرحيم حسان عال عمر الخزاعله عالء كريم معايعه قاسم محمود العمري رشوق محمود عنانبه

 محمود احمد جوارنه مجد صالح العتوم ليىل عيل الداود محمد فواز قرعان محمد متعب ابوعليقه مرام قاسم بني هاين

 مهى حسني تيم منار واصف الغرايبه منار احمد هياجنه منى مصطفى قرطلو منري محمد الرسميني ميس احمد دباجه

B. Sc. in English for Applied Studies

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 
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 هاين نايف »عيل النارص« ناهد نارص القادري ندى سامي اللحام نور اسامه »محمد عيل« هبا رشيد ابو دحيله نادين راتب فياض

 وليد عبد املهدي حتاملة هديل محمد الرجوب هبه سليامن الخالدي وعد عوض القضاه وعد نبيل النمري ياسمني رائف حوراين

 ياسمني محمد شطناوي ياسمني عفيف اللفداوي يرسى عبد الرحمن تقي الدين

البكالوري�س يف  اللغة الجنليزية للدرا�سات التطبيقية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

يييوسييف وليييييييد  ارساء 

اميييييان سيييامل اليينييجييداوي

بييييراءه احييمييد الييعييودات

بييكيير يييوسييف الييزواهييره

ثييييراء مييحييمييد الييقييضيياه

طبيشات حلمي  حييمييزه 

ختام ابراهيم بني مصطفى

خييريييس مييحييمييود  رؤى 

الشويات محمد  رجييياء 

الحكيم فييخييري  روان 

سيييييييف عييييييل سييياميييي 

الدقامسه جميل  ميييرام 

مييييرام مييييازن اسييامعيييييل

نيييور شييبيييل الييحييوامييده

هييينييياء عييييل اليييصيييامدي
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 يوسف غسان عساف

 ناديا عبد املجيد عبيني

 ينال اسالم الذيابات

 سارة محمد الغزو سالم حسني الحوراين سامح عيىس بركات

اسيل وليد التهتموين تغريد عبد الله الصامدي حال محمود طبيشات دعاء كامل رزق دعاء محمد القضاه رىب احمد بشابشة

B. Sc. in English for Applied Studies

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011
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 نور داهود هامش جامنه عقاب الزبيدي حمزه موىس الحمد محمود صالح الزبون احمد كامل الخزاعلة

 داود ايوب نتشه انس مليك الخطاطبه برشى ماجد العمري ثناء عدنان الخصاونه زهور خليل بني عطيه احمد سليم ابوغزالة

 شفاء حسني مرصي

البكالوريو�س يف العلوم اجلنائية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

سييتيينيياي كيييرم ابيياظيية

الهباهبه عييوده  سحر 

 طارق محمود املومني

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011
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 عبيده احمد البشاراتاسامه موىس شهاب ليث منذر مرجي محمد فتحي الجدايه

 نرصي محمد بني فواز مسار حمدان العمرو نضال محمد الصباغ

B.S. in Forensic Sciences

عوده الحليم  عبد  احمد 

محمود عبد الرحمن حمدان

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 
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 عبد الرحمن محمود الحسني شحاده فاروق طناش اقبال محمد العمري زياد مصطفى الخصاونه اسامه فتحي ابوعايش

 هشام محمد املقصقص منري نارص النوارصه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

 تهاين خالد الحوامده

 قيس سمري ابو طبيخ

وداد عثامن محمد

خريجة الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

البكالوريو�س يف العلوم اجلنائية

Dept. of Environmental Sciencesالبكالوريو�س يف علوم البيئة
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د. محمد احمد الصالح

أستاذ 

د. محمد خليفه مفلح

أستاذ مشارك

د. خالد محمد الهزاميه

أستاذ مشارك

د. عدنان محمود عبيدات

أستاذ

د. عبد املهدي هاشم الجراح

أستاذ مشارك

د. افتخار سليم محي الدين

محارض متفرغ

د. سهيل محمد خصاونه

أستاذ مشارك

د. عيىس محمود العزام

أستاذ مشارك

د. محمود محمد شلبي

أستاذ مشارك / زائر

د. محمد عيل ابنيان

محارض متفرغ

د. صالح محمد عثامنه

أستاذ مشارك

د. متوكل ممدوح عبيدات

أستاذ مساعد

د. باسم عيىس العتوم/ أستاذ مشارك 

رئيس القسم بالنيابة

ق�سم العلوم الإن�سانية

Dept. of Humanities
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العمادة

ق�سم هند�سة احلا�سوب

ق�سم علوم احلا�سوب

ق�سم نظم املعلومات احلا�سوبية

ق�سم هند�سة واأمن �سبكات احلا�سوب

ق�سم هند�سة الربجميات

264

265

271

277

285

286
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د. منري عقله بني ياسني / أستاذ مساعد

 نائب العميد
شحاده النعسان 

مدير مكتب العميد

د. منذر مصطفى الدويري/ أستاذ مساعد 

 نائب العميد

د. محمد عبد املجيد الروسان / أستاذ 

عميد الكلية
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د. سمري محي الدين بطاينه

أستاذ 

د. صالح مصباح عبد الحفيظ

أستاذ مشارك

د.مهند قاسم قويدر

أستاذ مساعد

د. تيسري محمد الدوس

أستاذ مشارك

د. اسامه ضيف الله الخليل

أستاذ مساعد

د. عمر محمود الجراح

أستاذ 

د. لؤي عيل طوالبه

أستاذ مساعد

شذى نبيه الحسن

محارض متفرغ 

د. عبد الرؤوف محمد الرجوب

أستاذ مشارك

د.محمد امني محمد فريوان

أستاذ مساعد

د. عبد الله محمد بطاينه

أستاذ مشارك

د. مازن محمود الخربطيل

أستاذ مساعد

محمد ابراهيم الحموري

محارض متفرغ 

د. عيل محمد الشطناوي

أستاذ مشارك

د. عناد عبد املهدي الجراح

أستاذ مساعد

د. معاذ حسن جراح

أستاذ مساعد

د. خلدون موىس مهيدات /أستاذ مساعد 

 رئيس القسم بالنيابه

ق�سم هند�سة احلا�سوب

Dept. of Computer Engineering



266

 ايناس سعيد الزعبي اسامء سالمه النعامي امل عمر عبد الله انس جاد الله صياحني بهاء فوزي الربكات اريج محمد القرعان

 فادي محمد الطويق عرفات محمد اسامعيل سوسن عزمي حسن عمران عبد العزيز طبيشات عنود محمود الرحيبة قيس عمر الحاج محمد

 وجدان سامل املساعيد مالك محمد عرقسويس  مادلني يوسف ابو خليل محمد خالد القايض محمد عباس ضبعان

البكالوري�س يف هند�سة احلا�سوب

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

محمد اح���م���د  االء 

ره���ام ب��س��ام ال��ح��وراين

عبد الرحمن شيخ حسن علسو 

ع��م��رو ج��ه��اد ع��وض

السعيدين خالد  محمد 

 ن����ور ع���يل ال���زب���ون
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 رمزي بسام حداد بنان محمد سعيد شطناوى دعاء عيل القواقزه دعاء محمود القضاه رهام عبد الحميد مرار اخالص محمد الحسني

 محمد خالد القضاه عبد الرحمن ابراهيم النوري رهام ماهر السفاريني ليىل سليم الفراج محمد ابراهيم مغايره مروان بولص معايعه

 نور حسني عوض ناديه محمد بني مصطفى احمد صالح العيل هدى يوسف الشياب

B. Sc. in  Computer Engineering

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

ال��ق��اس��م اح��م��د  ارساء   
 بهاء الدين عبد املعطي الخطيب
ح���ات���م س��ع��د م��ش��اق��ي
عزايزه الرؤوف  عبد  حسام 
خ��ال��د ن���وف���ان خ��ص��اون��ه
رام����ي رض�����وان ع��ب��ن��ده
س���������اره م����ن����ري خ��ر

عبد السميع نور الله رحمت الله 

العنايت خليل  ال��ل��ه  عبد 

الزعبي خ��ال��د  ال��ل��ه  عبد 

العيل اب��راه��ي��م  م��ح��م��د 

الشديفات احمد  ممدوح 

م���ن���ى ك����ام����ل ص���الح

م�����وىس ع����يل ال��ه��ن��دي

الصويتي محمد  ودي���ان 
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 ايناس عيل الدرادرة اروى فيصل خزعيل امال محمود خابور ايناس »محمد نارص« زهران بثينة طايل الكوفحي احمد عمران النعريات

 ليىل فواز عناقره تاال شبيل مدانات بيان رياض مساعده سميه رياض القاسم غيث فؤاد القراله مارينا فرح النرب

 منى رياض عيلوطي معاذ محمد الرفاعي محمد باسم الربابعه منال ذياب عيل منى جواد جعارة منى وليد حسن

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف هند�سة احلا�سوب
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احمد نجيب عثامنه وعد نورالدين جاليلة هاشم عاطف القايض هيام احمد الكساسبه ورود محمد االحمد نعيم يعقوب حداد

 رىب ذياب السعدي امجد منري كيواناسالم حسني قوقزه اميان سمري املوىس دميا فالح املخادمه سوزان خزاعي املومني

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

 ب���ي���ان ح��س��ن ال��ق��ط��ي��ش

 ج��ن��ان م��ن��ذر ال��ب��ي��ط��ار

 خ��ول��ة ك��اي��د ب��ن��ي دوم��ي

ال��ع��يل م���ح���م���د  ع���م���ر   

 م��ح��م��د س��م��ري ع��ب��اب��ن��ه

ه����ال ص���ال���ح ال����روس����ان

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

B. Sc. in  Computer Engineering
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 ياسمني زهري عبيدات

 سيف سامي طاشامن عبد الغني خالد الحجريي مازن غازي الوادي محمد نايف الذيابات مشعل احمد الشبول نوال سليامن املسيعدين

احمد عبد الفتاح الزعبي

الس��مريات محمود  رزق 

الخلي��يل من��ذر  روان 

مغريب تحس��ني  الله  عبد 

هبه عبد املهدي الروابدة

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

البكالوري�س يف هند�سة احلا�سوب
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د. اياد محمد صالحيه

أستاذ مساعد

عبد الله سامل العلج

محارض متفرغ 

د. محمد صالح الحموري

أستاذ مساعد

د. يحيى محمد طشطوش

أستاذ مساعد

نور عدنان زغل

محارض متفرغ 

د. منري عقله بني ياسني

أستاذ مساعد

د. يارس محمد خاميسه

أستاذ مساعد

د. وائل الياس مارديني / أستاذ مساعد

 رئيس القسم بالنيابه

ق�سم علوم احلا�سوب

Dept. of Computer Science

د. محمود عبد الكريم األيوب

أستاذ مساعد

د. يارس ابراهيم جراروه

أستاذ مساعد

د. محمد ابراهيم الصالح

أستاذ مساعد

رشا محمد عبيدات

محارض متفرغ 

امين ابراهيم زيدان

محارض متفرغ 

ملك عبد الغني عبد الله

محارض متفرغ 
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 حسني عيل العفو احمد عمر الرشع اسامء »محمد خري« العالونه متارض حمد العكاليك رانيا عقيل ابو غزله احمد عزمي عوده

 رهام سليم عبد الرحيم رحمه عيد الحرافشه رىب »محمد خري« الشويات رمزي موىس بدير رندا جامل عبيدات روان سليم شطناوي

 عقيل محمد التميمي عايد حمد املساعيد سمر محمد الخطاطبه عبد الله ابراهيم الخطيب عبري حمزه امللكاوي لينا يوسف املومني

البكالوري�س يف علوم احلا�سوب

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010
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 محمد ابراهيم السامره

 جميلة اكرم قنو

 مصعب عبد الرحمن كيالين نرسين عبد الكريم الخن وسام احمد الهامي يزيد محمد الشباطات

محمد جامل ضعيف

 والء تيسري يوسف

 انس ماجد القبالن ارساء مصطفى قوقزةاحالم خالد فياض االء احمد »حيدر احمد« اميمه وليد نزال دينا عيل بني هاين

B. Sc. in  Computer Science

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

يونس ب��ن��ي  خليفه  ال��ع��ل��ي��اء   

ع���ك���ور اك�����ث�����م  ان��������س   

 ه���اي���دي رائ�����ف ال��س��م��رديل

ال�����س�����اري ه�������اين  ه����ب����ه   

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011
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 لبنى محمد الطبيشات محمود وائل احمد زينه جامل الطريني

 بسمة احمد العنزيايه سامي نصري حنان »محمد سعيد« حمدان

 خلود عبد الكريم السمريات خالد وليد نجار رؤى سامل معابره

ج����ه����ان م���ح���م���ود م����ح����اوره

دي���ن���ا اب����راه����ي����م ال��ع��م��وش

س����ج����ى ع�����اك�����ف ال���وق���ف���ي

س�������امح غ�����ال�����ب دواغ���������ره

س����ي����ف م���ح���م���د ح���ت���ام���ل���ه

ع��ب��د ال��رح��م��ن اح��م��د ع��الون��ه

ع����ط����اء ي����وس����ف ال��خ��ل��ي��ل

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

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف علوم احلا�سوب
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 محمد احمد وردات روندا نايف الدرابسه صبا محمد عبيدات مجد محمد جرادات يزيد احمد البصول رايه عبد الله العبابنه

 متارا احمد القيام اسالم شاكر الحسبانارساء وليد عالونه امجد كميل ايوب ايات محمد الطالب حنني شحاده النعسان

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

اح����م����د ع���م���ر ال����ع����زام

ان����وار ع��ب��د ال����رزاق ال��ق��زق

راي����ه خ��ل��ي��ل ع��ب��د ال��س��الم

ال��ق��ض��اه ح���س���ني  روان 

عيادات الكريم  عبد  صفاء 

ص��ه��ي��ب رام������ي ي���اغ���ان

ط���������ارق ج���م���ي���ل ط��ه

الحاج سعيد  محمد  ك��امل 

ل���ي���ن���ا م���ح���م���د م��ل��ح��م

م��ن��ى م��ح��م��ود ال���دري���دي

ي���وس���ف راف������ت ج��ري��س

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

B. Sc. in  Computer Science
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 مروان سعيد الزعبي

 »محمد سعيد« لطفي العبيدات محمد عبد القادر العالونة

 دميا احمد الكرنز رنده سليامن عيارصه سائد جورج الحداد سامح محمد الزغول فرح فاروق حداد قيص عزت منصور

عقييل محمد  االء 

متارا يارس ابو الليمون

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

البكالوري�س يف علوم احلا�سوب
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د. رحاب مصطفى دويري

أستاذ مشارك

د. مصطفى زياد عيل

أستاذ مساعد

د. رامي صالح الغرايبه

أستاذ مساعد

سوزان قاسم البدور

محارض متفرغ 

د. اسامعيل ابراهيم الحميدي

أستاذ مشارك

د. قيص قاسم ابوعني

محارض متفرغ

د. خالد عز الدين الخطيب

أستاذ مساعد

د. حسن محمد نجادات

أستاذ مساعد

اياد عبد الفتاح الرشيف

محارض متفرغ 

د.محمد قاسم شطناوي

أستاذ مساعد

قيس امجد مرجي

محارض متفرغ 

د.عامر فضيل البدارنه / أستاذ مشارك 

 رئيس القسم بالنيابه

ق�سم نظم املعلومات احلا�سوبية

Dept. of Computer Information Systems
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 براء حسن الصيفي االء عبد الحميد املرصي اوس عبد الله الزهد ايات عبد الكريم عتوم براء فوزات السليم اصاله ابراهيم الزعبي

 روان يحيى ردايده بيان خليل الخصاونه بشار كرم الحداد رنده تيسري ابو سنينه روان غازي املرصي سكينة وليد عواوده

 قيص يحيى عبيدات فاتن احمد الخوالدة صفاء رشيد املصطفى فاطمة موىس  حساين فرح فاروق الطويل ماريا صالح الذيابات

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

البكالوري�س يف نظم املعلومات احلا�سوبية



279

 نهلة عوض علعايل معتز فايز املخزومي نانيس رزق حاليقه ندى احمد الروسان نور محمد القرعان محمد عبد الرحيم عبد الهادي

 ينال نرص غرايبه

 ياسمينه احمد فرح نورا صالح ابو حمدان يحيى عطا الله عرب

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

B. Sc. inComputer Information Systems 

اب���راه���ي���م ه����اين ال��ح��م��ي��دي

اح������م������د غ�����������ازي وت�����د

ع������يل ح���س���ن���ي ال���زع���ب���ي

ف�������راس م���ح���م���د ال���ط���وي���ق

الحوامده سعيد«  »محمد  ليث 
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 شفاء احمد القضاه دعاء احمد الشياب سامر محمود العرجه سهم ذياب القطامني عالء يوسف جنايدة ادم »محمد حافظ« الزنايت

 نانيس حسني الغزاوي مريم حسني البدارنه فارس »محمد سعيد« عبيدات منال حسن محمد ميس سعيد حنون

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

اب�����و ب���ك���رع���يل اوزت������رك

ال����ع����زام ال���ح���ك���م  االء 

السلق حاتم«  »محمد  حسام 

رب������ا ع������وين ج��������رادات

رن�����ا زه�����ري ب���ن���ي ي��اس��ني

س���ع���د م���ح���م���ود ع��م��ري

ع����ري����ن م���ن���ري ف������ردوس

ع���م���ر ف���ي���ص���ل ال���س���ق���ار

دوم��ي ب��ن��ي  خليفه  غ��دي��ر 

م�����ازن ح��س��ن ب��ن��ي خ��ال��د

م��ح��م��د اح���م���د ع��ب��ي��دات

دي����اك اب�����و  ان������ور  والء 

البكالوري�س يف نظم املعلومات احلا�سوبية
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 انسام برهان ابو قرص ارساء احمد السايس اسامء وليد عبيد اصالح عبد الله القضاه ايات احمد »حيدر احمد« اسد فيصل الرشدان

 فالح احمد عالونه دعاء احمد محمد بتول زياد الزكريا عرين امجد الربيض عالء الدين ماجد الخلوف قتيبه يوسف العمرى

 هناء خالد رشيان

وفاء عبدالله الداود

 محمد هشام املطلق محمد رضار الخاروف نور محمد بني عطا

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

حجيله اب���و  ع��يل  اس����امء 

ن��ص��ري اس����ع����د  روان 

املومني اب��راه��ي��م  ش���امء 

ص���ب���ا ع���اي���د ال��خ��زع��يل

عبد الرحمن مصباح بوزنيف

م��ح��م��ود واص����ف ع��وض

البواعنه محمد  معتصم 

ابوعليقة اح��م��د  م��ريف��ت 

B. Sc. in Computer Information Systems 
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 اسالم محمود الطوالبه احمد عبد النعيم بني عامر احمد يوسف عكاشه ازهار ذوقان مصالحه اسامء عدنان البطايحة احمد باسم شامخ

 ايه عوين حمدان االء فيصل درابسة اشجان رياض اليوسف اماين نعيم بدر اناس وائل  كيوان براءه خالد الشقران

 رىب رائد السمرديل برشى عبد املحسن العزام بروج سامل الخوالده حنان فؤاد  االزرعي رانا اكرم الرباع رضوان سعيد مرتجى

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

البكالوري�س يف نظم املعلومات احلا�سوبية
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 سنابل محمود طه روان يوسف املدهون سالني فؤاد الزعبي سامح ابراهيم عبيدات سريين محمد خصاونه رناد عامد الذيابات

 قيس سليامن خريس عبيده محمد عنانبه رشوق محمود غريز عامر كامل عبايس فايز شوقي حداد قيس محمد الحموري

 محمد عيل النادر مالك صياح جدوع لبنى مامون الخواجا مثنى ابراهيم الفاعوري محمد حيدر جوارنه مصطفى عواد الشناق

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

B. Sc. in Computer Information Systems 
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 هديل وصفي علعايل هبه بسام الصامدي هديل محمد صالح هديل هاين السيالوي هال سامي ابو حمص مالك »محمد خري« الرجوب

 وفاء محمد طويق يقني عبد املهدي ابواشقري

 سالم عدنان الحسن

 ياسمني عيل القضاه

دقامسة طاهر  اس��امء 

القطارنه خلف  رام��ا 

رواش��ده منيب  زينه 

الغرايبة سامح  س��اره 

املومني عمر  محمود 

غرايبه محمد  معتز 

البكالوري�س يف نظم املعلومات احلا�سوبية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011
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د. محمد عبد املجيد الروسان

أستاذ

د.اياد صالح تقي الدين

أستاذ مساعد

د. رائد محمد بني هاين

أستاذ مساعد

د. معاذ ياسني موايف

أستاذ مساعد

د. محمد محمود الرشمان

أستاذ مساعد

د. منذر مصطفى الدويري

أستاذ مساعد

د. عمر قاسم بني ملحم

أستاذ مساعد

د. احمد توفيق الحموري

أستاذ مساعد

د. بشري نايف الدويري

أستاذ مساعد

د. فهد حسن عوض/ أستاذ مساعد

 رئيس القسم بالنيابه

ق�سم هند�سة واأمن �سبكات احلا�سوب

Dept. of Network Engineering & Security
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د. نذير يوسف خصاونه

أستاذ مشارك

د. زياد عبد الفتاح الرشيف

أستاذ مساعد

د. احمد محمد داللعه

أستاذ مساعد

د. يوسف محمود خصاونه

محارض متفرغ

د. رامي عبدالله النعامنه

أستاذ مساعد

د. رائد امني شطناوي

أستاذ مساعد

ق�سم هند�سة الربجميات

Dept. of Software Engineering

د. صفوان صالح العمري

أستاذ مساعد

د. حسن ابراهيم الشبول

محارض متفرغ

د. قتيبه انور الذبيان/ أستاذ مساعد 

رئيس القسم بالنيابه
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العمادة

ق�سم العلوم الطبية املخربية

ق�سم العلوم الطبية امل�ساندة

ق�سم علوم الأ�سنان التطبيقية

ق�سم علوم التاأهيل

288

289

294

314

322
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د. عمر فالح خابور/ أستاذ مشارك
نائب العميد

د. عبد الرحيم محمد بيربص/ أستاذ مساعد 

مساعد العميد
محمد درادكه 

 مدير مكتب العميد

د. محمد صبحي نزال / أستاذ مساعد 
 مساعد العميد

د. فراس صالح الفوارس/ أستاذ مساعد
مساعد العميد

د. عبد الهادي محمود حامشا/ أستاذ 
 عميد الكلية
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د. ليىل فرحان النمري
أستاذ 

د. ياسمني عيل الشبول
محارض متفرغ

د. عمر فالح خابور
أستاذ مشارك

د. محمد يونس غرايبه
أستاذ مساعد

د. سامر فؤاد سويدان
أستاذ مساعد

د. محمد احمد بني احمد / أستاذ مساعد 

 رئيس القسم بالنيابه

ق�سم العلوم الطبية املخربية

Dept. of Medical Laboratory Sciences

د. سهيله عيل الشبول
أستاذ مساعد

محمد عيل شخاتره
محارض متفرغ
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فاطمه احمد بني طهغدير احمد الشياب

وجدان بشري الرشفات غيث حسني منصورانوار حسني العاصم

البكالوري�س يف  العلوم الطبية املخربية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

م�������رام ع���م���ر ال��خ��ط��ي��ب

ي��وس��ف م��ح��م��د اب����و م��ل��وح

اس����ي����ل اح����م����د ال��ش��ل��ب��ي

خليل« »ال��ش��ي��خ  ي���ارس  امي���ان 

ح��ت��ام��ل��ه زي�������اد  روان 

س������اره اح���م���د ال���رشف���ات

ع��ب��د ال��ل��ه ف����ارس ال��ب��ي��ط��ار

ع����ب����ري م���ح���م���د ح���ي���در

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

غ���ن���ام م����ح����م����ود  روان 

احمد بني  اح��م��د  ال��رح��ي��م  عبد 

م���ح���م���د ح����س����ني ال����ع����زه

ي����اس����م����ني خ������ر امل���ل���خ
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ازهار عوض مخادمةاحمد اسامعيل عبده احمد محمود حسني احمد عبد الحميد القضاه ادهم عبد العفو ابو رميلهاحمد تيسري املنيزل

ايات بسام فريحات امري حامد الصاوي ارشف زيد الرشدان انتصار عبد الرزاق مقبويلارساء نعيم بني مصطفىارساء مرعي القصريي

رواند رضوان موىس خلود محسن القرعان ثائر فوزي الجخ دانه محمد الخطيبتقوى حسني بطاينهاميان احمد زريقات

B. Sc. in   Medical Laboratory Sciences

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 
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رشوق سليامن حاميدهروال عيل زريقات سميه صالح املحمد ساجده عيل الطالفحه سها اسامعيل بناتريم عبد الله عبابنه

فداء عادل كنعان فؤاد اليف عزايزهضحى زياد الواكد

مالك زاهر الشدفان ماريا محمد ابو تايهلبنى سليامن ابراهيم

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف  العلوم الطبية املخربية
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والء باسم بحلقمحمد عيل الزغول نسيبه عمر العساسله مها نارص قاسم هبه »محمد سعيد« عبيداتمحمود منصور طاهات

ياسمني نبيل عوييص والء حسني ذيابوالء حسني بطاينه

ال�������رواد خ���ل���ي���ل  ارشاق 

امي������ان م���ح���م���ود س��ل��ي��امن

ال����ع����يل ريض  زي������ن������ب 

م��ح��م��د امل��ج��ت��ب��ى ال��دس��وق��ي 

الخطيب خ��ري«  »محمد  هديل 

ربه عبد  الحكيم  عبد  وج��دان 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in Medical Laboratory Sciences
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د. مريا فرحان حداد
أستاذ مساعد

د. مصطفى خالد الحسن
أستاذ مساعد

إبراهيم محمد محمود
محارض متفرغ

دانا نديم كوف
محارض متفرغ 

ازدهار عبد الله سلامن
محارض متفرغ 

عالء عمر عطري
محارض متفرغ

محمود طالل الوديان
محارض متفرغ

بادره محمد املحمد
محارض متفرغ

أالء محمد العامري
محارض متفرغ

د. محمد صبحي نزال/ أستاذ مساعد
 رئيس القسم بالنيابه

ق�سم العلوم الطبية امل�ساندة

Dept. of Allied Medical Sciences
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شفاء عبد الله املومنيبنان حسني الخليل روان احمد عبد الله تسنيم محمود الرجوب

سلوى احمد امون  حنان منر عثامن  حسام سمري اغبارية  خالد قاسم منارصهبيان محمد الهيشاناالء يوسف اليحي

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

السندس اب��و  الله  عبد  اح��الم 

اي����������اد ح����س����ن ب���ك���ري 

ب�����ي�����ان م����ح����م����ود ع����رو 

ج������واد س���ام���ي اب�����و ب��ك��ر 

زاه�������ي ع����اط����ف خ��ط��ي��ب 

س������اره م��ح��م��د امل��ح��ي��س��ن

ف���اط���م���ة ع����م����ران ح��س��ني

م��ح��م��د اح��م��د ب��ن��ي دوم���ي

م��ي��ق��ات ع��ب��د ال��ع��زي��ز ميك

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

B. Sc. in Physical Therapy
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يحيى سلامن عمور عبد الله معاند العنزي هشام مصطفى عقل  نرسين محمود ذباح 

ه��ب��ه م��ف��ل��ح ال��خ��زاع��ل��ه

ايات فايز عتوم انس محمد الدرويب  انتصار مفلح نصار  انغام جالل حامدة ارساء عارف العجلوينابراهيم تحسني بدران 

جريس سهيل شحادة  بلقيس خالد يوسف بكر محمد ابو شلظم  جاد جواد سامرة ايهاب يوسف مرعب ايه محمد ابو عقاب 

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

عجمي ال  سلامن  احمد 

مفرج بني  اسامعيل  حازم 

عبد الرؤوف محمد خشاشنه

ع����الء س��ل��ي��م اب��وع��ق��ل 

ف�����رح راف������ت ي��ون��س 

املحياوي محمد  محسن 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف العالج الطبيعي
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حمزه محمد العمور جالل احمد محاميد  حسن عديل ابو صالح جواهر محمد موىس  حسني محمد يحيى جامنه جامل الصامدي

ربيع جميل ليوس  دعاء عبد القادر بني يونس داليا جامل محمد سكر دعاء محمد ابو عبيدخلود ماجد رزقخالد حميد ابو صالح 

رميا معروف ابو احمد  روزان جامل صباح  روان بري خطيب  ريم نرصات عيد روان احمد مجدالويرشا احمد ابو لنب

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in Physical Therapy
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عادل محمد مدخيلزاهي طالل عتييل  رشوق راجح الحموري سريين طالل بنات طه عبد الله الحجرييسفيان العبيد  

عبد الله ابراهيم ابو عايش  عبد الله امال  عبد الغافر عثامن رصصور 

عيل يحي مدخيل عيل فياض كريم عبد الله عبد النبي جاسم

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف العالج الطبيعي
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فيصل عواد القرعان عمر عبد العزيز سامل فاتن منر قاسم غادة حسني موىس  فهيم مصلح العزازمه عميد محمد زحالقة 

ليايل احمد خميس لؤي سعد محاميد لؤي سعد ابوالعشب

محمد رائف زحالقة  محمد حسني اشقرمحمد ابراهيم محاميد 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in Physical Therapy
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الصامديع�����دي ع���ص���ام ح��س��نس���ن���اء م��ح��م��ود ي��اس��نيدمي����ا ح��س��ني زواه�����ره مصطفى  هيفاء 

ياسمني غسان مرصي 

وفاء محمد حوامده وصال محمد مروان  هدى محمد املرصي نور عامد املومني ناهد عطيه ابو طه  منال محمد عقله

مصطفى خليل العمور  مشاري محسن زبر مراد احمد اغبارية  محمود محمد سيف  محمد عبد الرؤوف ابو صالح  محمد طالب مصاروه 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف العالج الطبيعي
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نرسين عبد اللطيف احمد

محمد احمد  ربابعه

هبه مروان التل هبه حسن عبابنه

احمد محمد الغرايبه

رشاد يوسف احمد رىب احمد جرادات

B. Sc. in Occupational Therapy

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

رىل وليام ايوب احمد محمد عفانة  ايناس مازن محاجنة  االء اسامة لهواين  دانيا مالك النابليسارساء احمد ثلجي
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صابرين موفق الدويريرنا جامل نجيدات  سامح يعقوب سويد  سامح صادق عبد القادر سهري توما توما ريم حاتم جربان 

عقبه طه فضييل  عبد الرحمن راتب بناتصفوان هاشم حيادري 

غاده عبد الرحمن ابوسامل عمر فاروق مرصي عيل صايف سعدي 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف العالج الوظيفي
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مرام جهاد نجم فدوى ابراهيم ابوعامره محمد عبد الوهاب التاجر لينا محمود الجالد محمد يارس بدران ملا فالح نجادات

هديل محمد الغوله

هاين محمد الديري ميس صبحي قرصاويمنال سامي سعايده 

وفاء عاطف الطوييس

دواه��ده صالح  اب��رار 

عسيل توفيق  اح��م��د 

يونس محمود  دع��اء 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in Occupational Therapy
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دعاء عامد ياسني تهاين محمد الزغول امني عدنان حلومي  خالد بريك العتيبياالء داود اغنيامتاصاله محمد خليل 

زهره مهدي محيميد

محمد ال�����رزاق  ع��ب��د  اح��م��د 

اس�������د ح����س����ام ه����زامي����ه

ام������اين اب���راه���ي���م امل��ف��ل��ح

س���ه���ري اح���م���د اب���واح���م���د 

ع�������الء ج�������الل ح����م����دان

محمد عبد الهادي ال عبد املحسن 

اح���م���د س���ام���ي ال���ده���ون

امي�������ان م���ن���ص���ور م��ص��ل��ح

ب����ش����ار ول����ي����د امل���وم���ن���ي

ال���ي���ام���ي ح���م���د  داوود 

ل������ؤي ف���ه���ي���م ع����وادي����ه 

م�������راد خ���ل���ي���ل ال���ق���ايض

م���ري���م ش���اي���ش ع��ب��اب��ن��ه

ن����وف����ل م����ن����ري ع����ط����وان

محمد عبد الله العبيديمحمد زياد جبارين 

ن������ور ع�����يل ال�����ن�����وارصه

سامل مهدي ال عطوةتوفيق غنطوس غنطوس 

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف تقنيات الأ�سعة
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سامل محمد بني عامردعاء محمد زغول روان نسيم راشد  رفل هديرس الدواهيك روعه »محمد خري« عجلويندينا ابراهيم املوىس

عبد الله حسني ابو الهيجاء  شادي لطفي قسيس  سندس فتحي مهداوي عبد الرحمن صالح الياميسجى عزام الكايدسجى باسم عواد

مانع عيل الربيعي عثامن فوزي كنانه عبد الله مازن فارس عامره توفيق مصطفىعبد الله عايض املطرييعبد الله سعود الرشيدي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in Radiologic Technology
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مرام هاين خطاطبهماهر ابراهيم الطراونه محمد حسني دحابرة  محمد جودت اغبارية  محمد يوسف ابو مزروعمجد »محمد خري« الخلييل

نور محمد الخطاطبه نرسين محمد مكاحله نزيه سليم الحكيم نغم زايد نواطحه مهى عدنان الرماضنهمناحي محمد القحطاين

والء محمد الفريحات والء حسني الغزووسام بسام بني نرص

الخطيب شوكت  احمد 

بهاء الدين يوسف النصريات

خ���ال���د ع���يل ح��م��دان

ال��ع��امري ن��اي��ف  رزان 

غزله اب���و  ع��يل  ط���الل 

النعيمي ع��يل  م��ال��ك 

دحلة  جميل  محمود 

العنزي ان���ور  م��ش��اري 

م��ق��دادي ول��ي��د  نسيبه 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف تقنيات الأ�سعة
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B. Sc. in  Optometry

حمد ال��ل��ه  عبد  اسامعيلره�����ام اح���م���د ق��اس��محسني  ن��واف  اب��راه��ي��مسلطان  سميح  دوميرضار  بني  احمد  ميساء 

مسامح رشيد  احمد 

الشوييك محمد  حسام 

النمرى ع��ام��ر  غيث 

املعاين محمد  مالك 

ي��ام��ن امي���ن ال��ج��راح

رشوق نبيل الصامديتسنيم ذياب شقريات مريم مصطفى رشيم جامن زياد ابوالحمص سايل محمد الشلختي

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

اميان عبد الرازق ابو حجلهاماين توفيق محاجنه  ايات عبد الرازق ابو حجله انوار احمد املحاوره اميان تيسري بني سعيدامتياز نواف جرادات

صفاء فائق ذبيانبرشى احمد حوامته سالم احمد االعمر سجى محمد خاطر سوزان ماجد بدارنه تقوى زارع ابودعابس
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هبه عمر مسامح

انفال محمد ابو ريا

فيصل سمري البصله غدير جعفر السعيد لينا حسن الزعبيعالء محمد باسالمهعبري اسعد سويدان

اسامء محمد الشياب والء احمد ابو جلبان ورود حمدان درويش

نجد عيل عبيدات

هديل عادل الكيايل

برشى ابراهيم عبد الجبار

هناء جامل القريش

خولة محمد رحمة

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

ال��زع��ب��ي اح���م���د  االء 

ض���ح���ى ف������واز ارح���ي���ل

ج��وامن��ردي رس��ت��م   نعيم 

ال��دراب��س��ه م��ح��م��د  والء 

البكالوري�س يف الب�رصيات
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ع����ري����ن زي��������دون امل��ح��ي��س��ن

م����ن����ريه م������وىس ال���ع���ل���ع���ايل

ه�������ال ج�����������زاع ال������روي������يل

معتز محمد الحياصات انيسام »محمد صبحي« جوارنه

عرين يوسف املقداديمرام جارس البشابشة

محمد عمر عيارصهسيف الدين شامخ الزعبي

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

اليزبت الياس بشارة ارجوان ناجد رباح  اعتدال سامل صباح  ارساء عيل سامل الفهد سمري ابو ريا اريج اديب منصور 

طه عبد  خ��ريال��ل��ه  ام��ل 

قمصية س��ام��ي  ج��ري��س 

الكتاب م��ال��ك  صهيب 

القباين ط���ارق  فاطمة 

ف����راس ي��وس��ف ب��ك��ور

القرعان اق��ب��ال  محمد 

B. Sc. in  Audiology & Speech Pathology
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رنا حسام عبود اماندا يوسف رزق  برجيس ياسني مدهون اميان حسن الدرابسه رشا مروان ابو بكر امل خليل شاهني 

زينب امبرييك ولد بلخري روان غانم رشيدرند كامل ياسني 

عبد الحميد ابراهيم املكراين شهد سعيد كنج ساره هشام الطحل

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف ال�سمع والنطق
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محمد محمود الرشمانعيل صالح شالعطه  فيحاء يوسف شلش  فرح محمد الرميض محمد حامد رصفندي فخرية عدنان احمد 

ياسني انور عقبي  ميسلون ميشيل غنادري  ميساء جريس جربان  مرام حمدان ابو شنب 

حنني عبد الرحمن عليان 

مروة يوسف سمعان 

رانيا سهيل شوكه

وصال خالد مصاروة 

ملحم اح����م����د ع����اط����ف ع��يل  اب���و  ط���ارق  رحمةرام���ي  اب���و  زاه���ي  س��م��رية 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B. Sc. in  Audiology & Speech Pathology
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ابوسليم الله  عبد  احمد 

عبيدات سلطان  ان��س 

اي����ن����اس ب�����در ب��ك��ار

ل��ي��ث ف����راس ال��ع��م��ري

ه��دي��ل اح��م��د ال��ع��زام نرسين نواف عبابنهاالء عريف عبيدات

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 خريجة الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

امل سامي عمري

هديل احمد اليعاقبه صفاء خالد الرجوب

تهاين يونس الصالحات امين حسني حسني

نعمه خليل ابوحامد

ه���ن���ان���ده س���م���ي���ح  والء 

ف���اط���م���ه م��ح��م��د ال���ع���ام���ري

البكالوري�س يف ال�سمع

B. Sc. in Speech Pathology
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ب���راء م��اه��ر ال��ص��امدي

حذيفة منصور ابوخضري

اماين حابس عبد القادر

العبيدات فندي  وف��اء 

والء حسن الحمزات

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

س����الم ع���يل ال��ب��س

رشا فيصل بني حمد حنني عمر املومنياروى عبد الله القضاه

نداء خلف الزغول رهام موىس مومني

يرسى محمد ابو صهيون

مالك خليل املارديني

البكالوري�س يف النطق

B. Sc. in Audiology
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د. عبد الرحيم محمد بيربص
أستاذ مساعد

أروى محمد محاسنه
محارض متفرغ

زين عبد اللطيف ملكاوي
مدرس

الينا قبالن الطوال
محارض متفرغ 

مها احمد العمري
 محارض متفرغ

سهري رفعت عبيدات
مدرس

ريم سليم طبيشات

مدرس

د. زيد احمد الحوراين / أستاذ مساعد 
 رئيس القسم بالنيابه

ق�سم علوم الأ�سنان التطبيقية

Dept. of Applied Dental Sciences
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سامء عاطف البطاينه

 سامح رضوان الدويري

 ليث احمد عاميره

 مشعل شموط الرشاري

 والء خالد الغزاوي

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

اح�����م�����د ع������يل ال����ق����ب����اري

اح�������م�������د من��������ر س���ل���ي���ل���ه

راس  اب��������و  س��������امل  ره���������ام 

س�����ن�����اء ب�����اس�����م امل���وم���ن���ي

الن���������ا ع�����ي�����ى ال������زغ������ول

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

B. Sc. in Dental Technology
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 برشى حيدر العمري االء سمري الرشع اميان احمد مسلم باسل نذير عقده دعاء عبد الرحمن عباس اسيل حسن متام

 عبد الرحمن احمد ادلبي ريم عيل جرادات دميا محمد جارس رواشده زيد عصام حجاوي رشوق احمد العموش ملى نبيه املدانات

 والء ظاهر الشياب محمد احمد العراعره مالك ياسني املومني ناديه جزاع املذهن نريوز نبيل الخطيب ياسمني محمد ابوعليقة

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

ال���رشاري ط��ل��ع��ت م��ح��م��د ال��ط��وره زه����ري س���ل���امن اع���ري���ويت امي����ان ف����ارس ال��ش��ط��ن��اوي ظ��اه��ر  ال��ل��ه  عبد   ف��اط��م��ه ص��ال��ح ال��زع��ب��ي 

البكالوري�س يف تكنولوجيا �سناعة ال�سنان
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 بالل غسان ابومرضيه اسالم محمود الحسني

 معتصم عبد السالم الرجوب االء جارس القاسمارساء يحيى القضاه بتول رائد صالح ثروت حسني الجوخان ورود صالح دويكات

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

 امرية حبالن الجارودي

 انغام خالد ابو كساب

ع���م���ور ل��ي��ث اب��راه��ي��م ال��زواه��ره ت��ه��اين ح��م��دي ال��ق��وي��در زيك  ال���ب���دور »محمد اقبال« احمد املصطفىم���ح���م���د   ه����دى س��ل��ط��ان 

B. Sc. in Allied Dental Sciences
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 ارساء عثامن غزاوي احمد عيى الشبيل اسامه سميح املحادين ارساء جميل الخطاطبه اسامء يارس عبابنه احمد راكان الشورة

االء حسني املوىس االء اسعد خطاطبة اميان محمد بدر

 دانا عدنان الدومي بيان ابراهيم القيشاوي رهام امروح القصاص

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوري�س يف علوم ال�سنان امل�ساندة
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 فاطمه بسام الرشفاء شيامء احمد مسرتيحي صابرين حسام الهنداوي عريب ابراهيم حداد فداء ابراهيم الدويري زيد اسامعيل القطاونة

 وسام محمد النجار

 هبه ابراهيم الداود مرام محمد  الجبايل

 والء سمري النصري

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

ابوغزله حسني  خياطحسن حسني النارصبتول احمد العوامياالء  نبيل  عيل يعقوب محمدرؤى 

B. Sc. in Allied Dental Sciences
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يوسف محمد خطاطبهمحمد عيل مومني نور الدين محمود ظاظا

محمود فايز شواهني عبد الله احمد الفندي انس ابراهيم حوريه مؤنس سلطان عبيداتاحمد فايز خطايبهاحمد توفيق املسعودي

هاين ناجح اليوسفسفيان حابس القطامني

محمد ابراهيم العمراينانس بسام فاعور

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

البكالوري�س يف ال�سعاف والطوارئ
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رزان احمد املشنياحالم حسن عمر اسامء عبد املجيد عبيدات احمد سعيد الوقفي اميمه محمد الغرايبهاحمد سعود الزعارير

مجد محمد حسني عامد رشاد املومني عبد الرحمن موىس عيارصه فداء جمعه محمدعبد الرحمن محمد النوافلهروان خالد طلفاح

نسيم حبيب زينايت محمد عاطف رواشده

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

مهاجر احمد السيوفمحيي الدين عبد القادر بني ملحماحمد زهري الزغول

B. Sc. in Paramedics
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د. محمود محمد العمري
أستاذ مساعد

د. فراس صالح الفوارس
أستاذ مساعد

د. محمود عزت نزال
أستاذ مساعد

د. خر أحمد املهداوي
أستاذ مساعد

نور طالب إسامعيل
محارض متفرغ

د. فدوى أحمد خويله

أستاذ مساعد

د. مخلد فالح املعايعه
أستاذ مساعد

د. فداء محمد املومني
أستاذ مساعد

د. محمد ذيب الجراح / أستاذ مساعد 

رئيس القسم بالنيابه

ق�سم علوم التاأهيل

Dept. of  Rehabilitation Sciences
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العمادة

ق�سم العمارة

ق�سم التخطيط احل�رضي وتخطيط املدن

324

325

326
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د. حسني هندي الزعبي / أستاذ مشارك
نائب العميد

أحمد الحموري 
 مدير مكتب العميد

د. نظري نايف أبو عبيد / أستاذ 
عميد الكلية
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د. رائد سامل التل / أستاذ مساعد 
رئيس القسم بالنيابة

د. نظري نايف ابو عبيد
أستاذ 

برشى بدر عبيدات
محارض متفرغ 

د. عبد الصاحب العزاوي
أستاذ مساعد

د. بثينه حسن عيلوطي
أستاذ مشارك

اسامء محمود بطاينه
محارض متفرغ 

د. احمد عبد الله فريوان
أستاذ مساعد

د. حسني هندي الزعبي
أستاذ مشارك

هند محمد املومني
محارض متفرغ 

د. حكمت حامد عيل
أستاذ مشارك

سناء محمد الرقيبات
محارض متفرغ 

ق���������س����م ال�����ع�����م�����ارة

Dept. of Architecture

د. يارس محمد صقر
أستاذ مساعد

انوار محمد بني سلامن
محارض متفرغ 

امنه هندي الزعبي
محارض متفرغ 

عبري تيسري اندراوس
محارض متفرغ 

بسمه عادل بني محمد
محارض متفرغ 

سناء صالح طاشامن
محارض متفرغ 
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د. منذر محمود جمحاوي / استاذ مساعد 
رئيس القسم بالنيابة

د. عامد اكرم الهاشمي
استاذ 

جامنه حسن عبد الجواد
محارض متفرغ

د. آن عايش غرايبه
استاذ مساعد

د. عاطف عيل نصري
استاذ مساعد

ساميه أيوب سليم
محارض متفرغ

ق�سم التخطيط احل�رضي وتخطيط املدن

Dept. of Urban Planning & City Planning



327

زينه عبد املهدي العالوي رىب عبد الله ابوالهيجاء دانا خليل الفار رزان فواز خريسبراء اسعد الخطيباحمد بسام الزبن

صهيب عبد الفتاح موعد

هديل حازم فطاير

شهد عوين جرادات

مريم نبيل الدراس

سجى حسن هزاميه صالح خميس درسسائد حسن ابو طهزينه محمد خليل

منى باسل عويس محمد فؤاد عليان عمرو عامد جربيعمر ابراهيم جراد

ابوشنبعبد العزيز محمد جريري سمملممامن  ولمميممد نممسمميممم يمموسممفهممنممد 

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

B.S. in Architectural Engineering
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ليث اكرم املومنيدمية محمد حواري

امل ظاهر مقدادى

بيان سالمه ابو كف

االء عطا الحاج عيىس

 ساريه مصطفى بيطار

براء بسام العيل

االء امني النارص

خالد يارس اسامعيل

االء محمد الفضويلاقبال جالل بطاينهارشاق عدنان ابو السعود

منى محمد اخوعمريه

براءه حسني ربابعه ايه صبيح مسامر ايناس احمد ابو عيىس  انس عدناين

دانه كامل الدين بني هاين

مهيب وليد السليامن

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية
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رزان سامي االحمد خالد يونس مسوده حيدر حادث عجيل رانيه اسامه الرواشحنني مصطفى السامكحنان احمد قدومي

سلوى محمد عالونه

عبد الله عمر درويش

زيد هاين الجمل

صباح ظاهر ابو راشد

رهف جهاد عبيدات ساره حسني الخطاطبهرناد جميل جويعدرزان محمد رشيد

صهيب محمد طه شهد ثامر الحديثى شفيق غسان شطارهشفاء عيل بني احمد

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Architectural Engineering
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ليث مازن مارديني فرح محمد ميك فاطمه خليل ابوحجر فهد محمد الهاشميعرين جورج النمريعريب خلف املعادات

مرام عصام ابو شاكر

هاشم رضوان عجلوين

محمود رسمي سليامن

منى سمري صالح

محمد صربي عيل مرام ذيب مرجيمجد محمد البطاينهلينا عبد الكريم املهر

نورا سمري ابوناعمه مالك ابراهيم مسامله مصطفى عيل رضامريم عبد العزيز عبابنه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

البكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية
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حسام ابراهيم جاد الله

مرينا بكر حدادين

االء موىس موىس

ساندرا نضال مسامر

اسيل فايز طبيشات براءه عيل الرشدانارساء جعفر الطوييساحمد خالد البشابشه

لينه وحيد شقره

معن جعفر الجيويس صالح الدين محمد املرصي سارة زين العابدين الرفاعي فرح محمد امني زنداقيرشا منهل الحدادينحنني انيس الخصاونه

ياسمني زهري حبوب هيثم محمد محيسنهديل حافظ ابو سنينه

عمممايص رشيممممممف  يمممممزن احمممممممممد المممشممماميلمممحمممممد عمممممممر حمممممممدانارشف 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

B.S. in Architectural Engineering
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يزن مازن النمراتوليد خالد ابو الضبعات ود خالد خليل اغا هبه سامي عويسمكرم عبد السالم البيطار

بطشون رمممممزي  ديممنمما 

عبد العزيز عيل الكبودي

ملا صدقي محافظهجينان عبد الحليم ابو قدوره

املتوقع تخرجهم يف الف�سل ال�سيفي - تدريب 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

B.S. in Architectureالبكالوريو�س يف العمارة

البكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية
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335

335

336

336

336

336

336

337

337

338

339

339

339

339

340

340

341

342

342

344

344

344

345

345

345

345

346

346

346

347

العمادة

املاج�ستري يف الهند�سة املدنية

املاج�ستري يف الهند�سة الكهربائية

املاج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية

املاج�ستري يف الهند�سة الكيميائية

املاج�ستري يف الهند�سة ال�سناعية

املاج�ستري يف الهند�سة املعمارية

املاج�ستري يف التخطيط والدرا�سات احل�رضية

املاج�ستري يف هند�سة احلا�سوب

املاج�ستري يف علوم احلا�سوب

املاج�ستري يف ال�سحة العامة

املاج�ستري يف علم وظائف الأع�ساء

املاج�ستري يف علم الأدوية

املاج�ستري يف الت�رضيح

املاج�ستري يف العلوم اجلنائية وال�سموم

الخت�سا�ص العايل يف الطب

املاج�ستري يف العلوم الطبية املخربية

املاج�ستري يف طب وجراحة الأ�سنان

املاج�ستري يف ال�سيدلة

املاج�ستري يف التمري�ص

املاج�ستري يف الكيميائي

املاج�ستري يف العلوم احلياتية التطبيقية

املاج�ستري يف الفيزياء

املاج�ستري يف اللغويات التطبيقية

املاج�ستري يف الريا�سيات

املاج�ستري يف الإنتاج النباتي

املاج�ستري يف الإنتاج احليواين

املاج�ستري يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء

املاج�ستري يف املوارد الطبيعية والبيئة

الدبلوم يف الإنتاج احليواين

املاج�ستري يف الطب واجلراحة البيطرية



334

د. عدنان محمد مساعده/ أستاذ 
نائب العميد

أسمى عبيدات
 مدير مكتب العميد

د. محمد محي الدين عبيدات/ أستاذ مساعد
مساعد العميد

د. حسني عيل الحيص / أستاذ 
 عميد الكلية
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 احمد محي الدين الحلبوين

 ارشف حمدان رشاقه

 صفاء سليامن العليامت

فايق تيسري الربيع

 الحارث »محمد عىل« منارصه

رضار فايز الحوامته

الرباء محمد مناع

املاج�ستري يف الهند�سة املدنية

املاج�ستري يف الهند�سة الكهربائية

 خريجو الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

 خريج الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

 خريجو الف�سل الدرا�سي

الأول 2012/2011

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

املرصي  ميرس  ارشف 

ايات عبد الكريم هزاميه

الفندي ربيع  حاتم 

 حسن عيل الذيابات

الذيابات سلسبيل اسامعيل 

 صدام اسامعيل خريس

عالء عبد الجبار »احمد خليل«

الجعافره مفلح  نعمه 

 محمد عيل الظبياين رماح راتب العنانزه دانه هشام قعدانايثار محمد العيىس

الخصاونهم���ن���ار م��ن��ري ال��ن��ج��ار معاذ عبد الرؤوف وهدان محمد  ميس  الطرده  رسمي  نضال   

ب��ث��ي��ن��ه م��ح��م��ود ال��ق��ض��اه
ص��������دام ح����س����ني ق�����ريان
غيث ن��اي��ف«  »محمد  ع��ص��ام 
ع��������الء ع����م����ر س���وي���ي
ع�����يل ك�����ري�����م االس�������دي
ل�����ؤي ع���اي���د ال��ط��راب��ل��ي
م��ح��م��د ت��ح��س��ني اب��وس��ف��اق��ه
م�������روى م���ح���م���د ال��ج��م��ل
م���ل���ك ع����ص����ام ش��وي��ك��ة
ه����ش����ام ح���س���ني ع��ل��ي��ان

اح���م���د ص���ال���ح  ال��ح��ب��ي��ي
ت�����اال ذي�������اب ال���ب���داي���ن���ه
خ��دي��ج��ه س��ام��ي ع��ب��د ال��ل��ه
دمي�����ا س���ام���ي اب��وع��اي��ش��ه
رام�������ي ف����اي����ز م��ح��ي��س��ن
ش������ادي خ���ال���د امل��ن��اص��ري
ع��م��ر ع�����واد اب����و ال���ن���ادي
عبابنه خ��ري«  »محمد  مجدي 
م��ح��م��ود م��ح��م��د أب��وع��ي��دة
م��ط��ي��ع��ه اح��م��د ال��ج��وارن��ه
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املاج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية

املاج�ستري يف الهند�سة الكيميائية

املاج�ستري يف التخطيط والدرا�سات احل�رضية

املاج�ستري يف الهند�سة ال�سناعية

املاج�ستري يف الهند�سة  املعمارية

 خريجو الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

 خريجة الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

 خريج الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

 خريجو الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

 خريجو الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

 املتوقع تخرجهم يف الف�سل 

الدرا�سي الثاين 2012/2011

 خريجو الف�سل الدرا�سي

الأول 2012/2011

 خريجو الف�سل الدرا�سي

الأول 2012/2011

 املتوقع تخرجهم يف الف�سل 

الدرا�سي الثاين 2012/2011

 خريجو الف�سل الدرا�سي

الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

م��ح��م��د اح��م��د غ��راي��ب��ه

م��ح��م��د ع��ي��ىس ال��رب��اع��ي

م��ح��م��د م��ح��م��ود ن���زال

س��امل ول���ي���د  االء 

زق��زق  سليم  حسام 

اي���ات ع��ب��د ال��ل��ه ال��ج��راح

احمد  امل��ل��ك  ع��ب��د  ه��ش��ام 

الطالفحه طارق محمد 

العنيد خ��ال��د  ه��ي��ا 

س��ع��اده ح��س��ني  والء 

 شامخه محمد طبيشات

 مصعب منقذ العزاوي

غيثان منصور  احمد 
العال ارساء صالح عبد 
النارص ف���وزي  لبنى 
عيل ع���يل  م������روان 

زي����دان م��ح��م��د  ادم 
م��ح��م��د عيل اوس�����ان 
جواد »محمد تيسري« قساميه

اليوسف اح��م��د  رش���ا 
احمد امني  العزيز  عبد 
الحجي بهجت  م��ن��ار 

الشمري خالد  دان��ه 

وحشه اح��م��د  ع��ب��ري 

ميساء جامل الفاعوري

ابتسام محمد خصاونه

ارساء محمد الشديفات

امللكاوي ثابت  ام��ل 

مرقه لبيب  ش���ادي 

العطا  احمد  فلنتينا 

ال��ع��واد س��ل��ي��م  االء 

حسينات سلطان  تاال 

شدان ابراهيم الدويري

مل���ا م��ن��ق��ذ االح��م��د

الحديثي ص��الح  مينا 

ن����ور ن��ع��ي��م ت��اي��ه

ان�������ور ي���ح���ي���ى اب���وم���س���يل

ح��س��ام ع��ط��ا ال��ل��ه ال��ع��ي��ىس

رائ������د ع���ب���د ال���ل���ه ه���رش

ع�������امد ح�����س�����ام ب������دوي

ع����م����ر م���ح���م���د االع����م����ر

ع����م����رو م���ح���م���د ح���م���زه

ل���ق���امن م��ح��م��د م���ق���دادي

ه��ي��اج��ن��ه رايض  م���ح���م���د 

م��ح��م��د ي���ون���س ال��ص��ف��دي

م��ح��م��ود م��ص��ط��ف��ى ن��ع��ريات

م���ع���اذ ن�����ارص ب���ن���ي س��ل��ي��م

ن����دي����م زاه�������ي ال���ص���ال���ح

ه������ال������ه خ�����ل�����ف خ���ل���ف

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

الشبامي الرحمن  عبد  هشام 

 دي��ن��ا داه�����ود دب��ش

خريجة الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011
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املاج�ستري يف هند�سة احلا�سوب

املاج�ستري يف علوم احلا�سوب

 خريجو الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

 خريجو الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

»محمد خري« عيل شطناوي

اس����امء س��ع��ي��د ص��ي��ام

خاطر محمد  اسامعيل 

الله عبد  محمود  س��ايل 

املسرتيحي عارف  محمد 

ن��ادي��ا ع��دن��ان ال��روس��ان

ن��ف��ني ي����ارس ع��ق��ي��الن

محمود مفيد  ابراهيم 

مسرتيحي حكمت  حسن 

محمد عبد الحليم املرصي

 براءة خلف الطراونة

 ايناس عيىس »حسن ابو يابس«

عدي احمد سامره

ريم احمد جرادات

 دميا سليامن كساسبه

ايه عبد الله الزعبي

ليث وليد الشهاب

 زينب احمد عودات

 يحيى احمد يحيى

محمد احمد العمري

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

البطاطيل����ؤي ت��ي��س��ري ال��س��ب��ات��ني ع��ام��ر  م��ح��م��د 

الشطناوي الله  ضيف  ربيع 
ع��ب��ي��دات ق���اس���م  روال 

ع����امر ي���وس���ف ال��ل��ط��اي��ف��ه
ف����ادي م��ن��ص��ور ال��ش��واب��ك��ه

ل��ي��ث ي���وس���ف ال��ج��داي��ه
ه�������اين م�����اه�����ر اح���م���د

ه����ب����ه ام�����ج�����د ب���ص���ول
الجويب ال��وه��اب  عبد  ول��ي��د 

اح���م���د اب���راه���ي���م ال���ك���اف
ان������س م���ح���م���د ش���ط���ن���اوي

خ���ل���ود م���ح���م���ود م���ق���دادي 
رن�����ا م��ص��ط��ف��ى ال���ح���ج���اوي

س����وزان ع��ب��د ال��ق��ادر ع��امري��ن
ال���ع���ي���دي اح����م����د  رشوق 

هاين بني  غ��ال��ب  ال��ن��ارص  عبد 
م��ح��م��د ح���س���ن ب���ن���ي ه���اين

ه���دي���ل م������رزوق ط��ب��ي��ش��ات

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011
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املاج�ستري يف علوم احلا�سوب

املاج�ستري يف ال�سحة العامة

 برشى محمد الجعافره

 طارق نايف الشطناوي

منري يوسف الزبون عالء نارص السليتي

فراس محمد الدربايش

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

منصور الله  عبد  احمد 
العزيز العبد  مفلح  احمد 
ب�����راق اح���م���د غ��ال��ب
ب��ه��اء ي��ح��ي��ى ن��واف��ل��ه
ش��ي��امء ع���يل ال��ب��اس��ط
غالب محمود  ص��ف��وان 
ض��ح��ى ن��اج��ي ال��زغ��ول
ع��ائ��ش��ه ح��س��ن زي���دان
عبد الرحمن قاسم املولجي

عبد الله محمود الطريني
ع���ال ع���يل ال���رشق���اوى
ع���الء زي���د ال��ه��وي��دي
ع��يل م��ح��م��د ال��رازق��ي
حتامله م��ح��م��د  ع���يل 
غ��ي��ث ح��س��ام ح��رصي
ل���ي���ث ع����يل ال���زب���ون
العليامت احمد  محمد 
خليل اسامعيل  محمد 

الصالح وصفي  محمد 

الغني عبد  محمد  مريم 

ميساء محمود بني عيىس

الطحان محمد  ن��رمي��ان 

البشريي الله  عبد  هائل 

عبابنه اسامعيل  ه��دى 

مهيدات محمد  ي��ارس 

يحيى عبد الرحيم فريحات

العسل منار هشام حجازي اب��و  عمر  ب��الل 

اس���ام���ه رف��ي��ف��ان ع��ت��وم

ال��ق��رع��ان م��ح��م��ود  االء 

خصاونه الرحمن  عبد  ايات 

ب��ن��ان ت��وف��ي��ق ع����واوده

ع��ائ��ض س��ع��ود ال��ح��اريث

ع���ث���امن ع���يل ال��ش��ه��ري

ابراهيم مبارك عبد الحافظ

الكردي ج��امل  تغريد 

عالء عبد الرحمن سلمي

املحمود فيصل  مسار 
الحمدان عمر  ايوبام��ل  محمد  عائشه 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 
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املاج�ستري يف علم وظائف الأع�ساء

املاج�ستري يف الت�رضيح

املاج�ستري يف علم الأدوية

عبيدات ن���زار  ه��ي��ام 

 خريجة الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

 خريجو الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

 خريجو الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

 املتوقع تخرجه يف الف�سل 

الدرا�سي الثاين 2012/2011

 خريج الف�سل الدرا�سي

الأول 2012/2011

 خريجو الف�سل الدرا�سي

الأول 2012/2011

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

 املتوقع تخرجها يف الف�سل 

الدرا�سي الثاين 2012/2011

ه��ب��ه اي����اد ص��الح

عيل مصطفى  ري��م 

السامره حسني  عمر 

فريج ج��ي��اد  غ��ي��داء 

لينا عبد الحسني فتالوي

حىل حمدان العبيسات

الثاميل محمود  سمري 

عبد الرحمن حضريي البلوي

نوف عوض بني خالد

الزعبي محمد  امين 

رفعت احمد ابو غزله

 مصطفى سعد يوسف

جامن محمود املساعد

محمد  سعد  الزعبيمهند  ع��يل  دع���اء 

املاج�ستري يف العلوم اجلنائية وال�سموم

فاطمه اسعد رمضان

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

ج��رادات محمد  ارساء 

ب����در س����امل ال��ع��ن��زي

ره����ام ب���ه���زاد ال��ق��رم

العنزي اح��م��د  س��ع��ود 

حتقاي ع��م��ر  س��ي��ن��ة 

زرد محمود  الغني  عبد 

البلوي محمد  ف��ه��د 

منصور الشاطر الرسحاين

حمدان م��وىس  هنادى 
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املاج�ستري يف العلوم الطبية املخربيةالإخت�سا�ص العايل يف الطب

نادر حسن طشطوش االء يونس ابراهيم ماريا مريولوب فيسيلينوفيتش

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

أمي�������ن ج���ع���ف���ر ع��يل

ال��ن��س��ور ج��م��ي��ل  ارساء 

ال��رصاي��ره محمد  امل��ث��ن��ى 

ب���ت���ول ت��ي��س��ري ال����دوس

ب�����الل ق���ي���س ال����وت����ار

مت����ارا م��ح��م��ود ال��ح��ج��ات

ح���م���زه م��ح��م��د ف����راج

ح���ن���ان ع���يل ال���ص���امدي 

خ���ال���د ع���ي���ىس س��ي��ت��ان

خ���ال���د م��ح��س��ن ال��ع��م��ر

الجراح ام��ني«  »محمد  دميا 

القرعان م��اج��د  ذك��ري��ات 

رام�����ي م����وىس ال��ع��م��ري

رام����ي ن��اي��ف ال���دوي���ري

س���ع���اده ش����ح����اده  رىب 

ره���ام ع��الء ال��دي��ن ش��اور

زي����د م���وف���ق ال��ح��ام��د

س���امل ي��وس��ف ال���دوي���ري

داود ش���ه���ري  س���ل���ي���امن 

ص��ف��اء م��ح��م��د اب��وم��ل��وح

ص��������الح ط������ه زاي������د

ط����ارق ك��ام��ل ج����رادات

الخليل رب��ي��ع  ال��ل��ه  ع��ب��د 

نور« »محمد  الدين  ع��الء 

هرفيل ابو  نزار  الدين  عالء 

ع��امد ع���ارف اب��و راج��وح

ع��م��ر م��ح��م��د ال��ب��ط��وش

غ���زل ف����اروق ال��ج��ي��زاوي

ف���رح ب��ره��ان اب��وده��ي��س

ل�����ؤي ع����يل خ��ص��اون��ه

ل��ي��ث ح����ريب خ��ص��اون��ه

ل���ي���ىل م���ح���م���د م��ح��رم

ل��ي��ن��ا ع��ب��د ال��ل��ه س��ع��اده

م��ح��م��د اس��ح��ق ع��اش��ور

م��ح��م��د ص��ال��ح درادك����ه

م��ح��م��د ن����ارص خ��راش��ق��ه

م����ن����ار ح���س���ني ح��ج��ري

غرايبه االل���ه  عبد  م��ن��ذر 

م������ريه خ����ال����د ع���ن���اب

م��ي��س��اء ع���يل ال���زب���ون

املهدي عبد  كامل  نضال 

ن��ه��ى اب���راه���ي���م ج��ربي��ل

ن�����وال ن���ع���امن ه����دوان

ال����دوالت م��اج��د  وداد 

 خريج الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

الشيخ محمد  ب��ك��ر 

دودي���ن س��الم��ة  اروه 

الربغويث ابراهيم  سمريه 

ابولنب فاروق«  »احمد  طارق 

الخطيب ف����واز  ف��ات��ن 

ف��اط��م��ه ع����واد س��الم��ه

الن�����ا ت���وف���ي���ق ج��اب��ر

عنبتاوي مصطفى  ميس 

براهمه مصطفى  ميرس 

عيىس اب��و  محمد  ناديه 

الشدفان سعادات  هشام 

عبيدات خريالله  احمد 
اس��ام��ه ن��اج��ح اب��ون��رصه
 اسامء عبد اللطيف ابوعبيد
اك�����رم م��ح��م��ود ع���زام
ال��ج��امل رزق  جهينه 

ج����ورج ن��ق��وال ب��ش��اره 
خليل الرحمن يوسف ابوزايده

مصاروه عيىس  ذكريات 
الفشتيك  ع��دن��ان  ره���ام 
 عبد الفتاح صالح الفرارجه
السعيد ن��ع��ي��م  م��ن��ال 
الحكيم ع��م��ر  م��ن��ت��رص 

الزعيم  اللطيف  عبد  منى 
محمد املوىل  عبد  نجيب 

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

 مرام عدنان قطينه
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نضال محمود الدعامسه احمد عيل ابوسامحه فادي جامل هرش

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

ب��ث��ي��ن��ه ي��ح��ي��ى ب��ش��اي��ره

الزعبي فيصل  الدين  بهاء 

ت������اال غ����س����ان ق��ب��ع��ني

ج��ري��ر ط��ع��م��ه ال��ن��م��ري

حويج ال��ف��ي��ت��وري  خ��ال��د 

خ��ال��د ري����اض ال��ع��م��ي

دي����ن����ا م���ن���ج���د ن���ارص

رن�����د ح���اك���م ال��ه��ل��س��ه

العفيفي ع��ف��ي��ف  س��ن��اء 

كامكارفر  ه��ادي  س��ه��راب 

عبد الرحمن ابو بكر حتويش

ع���ب���ري ه������اين ال��ب��ط��ه

املقطوف ميلود  ع��واط��ف 

ف��ض��ي��ل��ة م��ح��م��د ح��ي��در

شكري  ال��ق��ادر  عبد  لبابه 

ل���ي���ىل ي��ح��ي��ى ح��س��ون��ه

اب���و صفا ن��س��ي��م  م��ب��ارك 

احمد بني  ص��ال��ح  محمد 

العقاد الجواد  عبد  محمد 

ابومويس محمود  محمد 

م��ح��م��د مي�����ان ال��ف��ق��ري 

م��ن��ال ال��س��ي��د ال��وداع��ي

م���ه���ا ح���س���ن اش��ت��ي��وي

م��ي��س ف��ت��ح��ي دوي��ك��ات

ن���ائ���ل ش��ف��ي��ق امل���رصي

شوفة اب��و  ال��ه��ادي  ن��ج��اة 

ابوخشيم ص��ال��ح  ه��ال��ه 

ه���ال���ه ض���ي���اء ش��م��خ��ي

ه�����دى اح���م���د م��ش��ع��ل

وس�����ن خ���ال���د خ���واج���ه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

املاج�ستري يف طب و جراحة الأ�سنان

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

إي���اد خ��ل��دون ال��ط��وايش 
صوفان ال��ل��ه  عبد  ام��ني 

ان�����س ح���س���ان ق��ب��اين 
ب��س��م��ه ف��ال��ح ال��ق��ض��اه
ع��م��ر م��ح��م��ود ن��ق��رش
الصربي ع��ب��ده  غ��م��دان 
مل���ا م��ح��م��ود ال��س��ب��ع

الورايف الكريم  عبد  ماجد 
وليد  اللطيف  عبد  ماهر 
محمد احمد »السيد عيىس«

يحيى  ري����اض  م��ح��م��د 
م��ح��م��د ف��ت��ح��ي ح��امده
ال��رصي��م خليفه  م��ري��م 
الشاويش م��وىس  منى 

ابوعمر العزيز  عبد  ابان 

صبحه ح��ل��م��ي  اح��م��د 

اح��م��د ف����ارس ق��رع��ان

ن��ب��ه��ان ف���ري���د  ارشف 

السورييك سليامن  اعراب 

سليامن محمود  ام��ج��د 

امي������ان س��ع��ي��د ن����زال

ب���اس���ل س��ع��د ع��ل��ي��ان

ه���ب���ه م��ح��م��د ع��ب��ي��د

صايف عباس  احمد 

احمد عبد الفتاح بدير

درويش احمد  اياس 

اميان مهدي آل سيف

العيان محمد  خالد 

غرايبه منري  دع���اء 

دمي���ا ح��م��دي ب��در

بندك ول��ي��د  رام���ز 

ابوهره حسام  زي��د 

الكعبي احمد  س��امل 

الغرايبه سناء واصف 

عالء الدين محمد الدقس

ملياء عبد املجيد القرارعه

محمد رياض جرادات

محمد سعيد الشحادات 

حجازي محمود  محمد 

معاذ جليل الرطروط

يوسف فيصل العباس 

هبه جمعه محمود اسامء قيدوم  
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اب��وال��رب محمد  اج���الل 
داود ن���ظ���م���ي  االء 
ب����راء ف��ائ��ق ال��غ��راي��ب��ه
النجادات محمود  رام��ي 
ح��س��ن  ع�����امد  رزان 
قانة   ال��زه��راء«  »فاطمة 
ع����الء م��ش��ه��ور ي��اس��ني
الخطاطبه جميل  نجاة 
ن��ور ع��الء ال��دي��ن حسني 
ه���ي���ا خ�����ر ي���اس���ني

اي�������ه غ�����ال�����ب ج��رب
ب��ي��ان س��ل��ي��م م��ل��ك��اوي
راج�����ي ط���ي ح��ت��ام��ل��ه
شباك اب��و  حسني  ع��ائ��د 
ف�������اي�������زة ق�������دور  
احمد بني  احمد  كميليا 
م��ح��م��د ف������ؤاد ب��ي��ان
حسن   ن��س��ي��م  م��ح��م��د 
صويلح ف��خ��ري  م��ن��ي��ه 
م��ي��س��ون ع���يل ع��ت��وم

مي���ي���ن���ة ب����ن ال���ف���ول 

اح���م���د ب���س���ام ف��رح��ان

دنيز »محمد اسامه« الطوالبة

م��ح��م��د ب���س���ام ن��ص��ري

املاج�ستري يف ال�سيدلة

املاج�ستري يف التمري�ص

 شرياز سوميه عمرين  عال يوسف العزه نور حسن طشطوش

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

دعاء يوسف املحارمه محمد هاين بني عيىسغاده محمد ابو ارشيد احمد محمد حجاج

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

اح����الم م��ح��م��د ج����رادات
اح���الم ي��وس��ف ال��زع��ات��ره

اس��ي��ا ع���ادل ال��س��ع��داوي
شبيب اب��و  محمد  ارشاق 

ام����اين ح��س��ن��ي ص��وال��ح��ه
امي����ان م����وىس غ��ري��ف��ات

يوسف الشيخ  عمر  تسنيم 
رائ�������د ع�����وين زغ���ل���ول

ري����م ن����ارص م��ري��س��ه
التعمري رب��ه  عبد  سعد 
س��ل��وى ع���يل اب���وال���رب
سهاد عبد الكريم ابراهيم
س��ه��ى م��ح��م��ود رشم��ان
عادل عبد القادر ابو العال
بدير ابو  عيل  الدين  عز 
العجوري داوود  ف��دوى 
ك���رمي���ه ع��ط��ا ه��دي��ب

محمد عبد الكريم الزعبي
م����رام ع����ادل ال��ك��ي��الين
الهول اب��و  يعقوب  منى 
الصامدي محمود  ن��ازك 
ن�����ارص ع�����وض ص��ال��ح
الغريب نرصالله  ن��وال 
الرشايده احمد  هنادي 
الحوامده محمد  وع��د 
الحيله محمد  يحيى 
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السلامن ط���ارق  امي���ان 
شديفات سليامن  مت��ارض 
ابراهيم الله  عبد  خرييه 
ش��ه��ريه س��م��ي��ح امل��ن��ي
 وصال »محمد خري« عجلوين

املاج�ستري يف التمري�ص

 شهرزاد محمد غزالن

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

اح�������الم م���ح���م���ود م��ن��ي

اس������امء ع�����وض اع��س��ي��ل��ه

ف���رح���ات ن������واف  ارشاق 

ب��ن��ي��ان ح���م���دي  ع���يل  االء 

 ام��ج��د ع��ي��ىس ال��ل��ط��اي��ف��ه

اي�����اد ه����اين اب��وال��ه��ي��ج��اء

ب�����الل م��ح��م��د م��ص��ط��ف��ى

ت���ام���ر م��ح��م��د ال���ص���امدي

دمي�������ا م��������ازن ع����الون����ه

ران���ي���ه ع����وض ال��ع��ج��ل��وين

رب������ا ت���وف���ي���ق ال���دب���س 

ال����واك����د س���ل���ي���امن  رىب 

رش������ا ح���س���ن ال���ي���وس���ف 

رغ�����ده م��ح��م��د ال��ص��ع��وب

محمد ح����اج  ف�����واز  رن����ا 

رن���ي���م اح���م���د ع��ب��ي��دات

س����ام����ر ع�����يل ال��ح��ل��ي��ق

ف��اط��م��ة اح���م���د رواش�����ده

م��ج��دي ص��ي��اح ال��ش��ع��راين 

م��ح��م��د ق���اس���م درادك������ه

م���ي���اده ج����امل م��ه��ي��دات

ه���ب���ه رض�������وان ال��ل��ب��ون

ه�����دى ف��ي��ص��ل ح��ب��ط��وش

ه������دى م���ح���م���د ع��ط��ي��ه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

 اسامه صالح الدبعي

 لينا عيل الدويري معتصم عامد الرشمان

 احمد محمد ابورسايا

معاذ محمود بشايره  لينا عباس باخته

صباح عيىس سليامن

هناء عبد الكريم اسامعيل

فرحان يوسف فرحان

 وريف عبد الرؤوف يعقوب
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خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011  خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

بالل »محمد رباح« هشلمون

ق��دور امل��أم��ون  روان 

ال��دي��ر ال��ي��اس  روان 

ابقاعي الله  محمد عبد 

الصامدي مصطفى  محمد 

 نور »محمد عيد« الرجال

محاسنهامل��ع��ت��ص��م ع���يل ال��ع��م��ري م��ف��ل��ح  ب��اس��م��ه 

بشاره ابو  محمد  احالم 

مطلق ع���يل  اح��م��د 

الرباعي صالح  ايناس 

غزالن احمد  ذكريات 

عناب محمود  عمر 

املنيص محمد  ه��ب��ه 

ح��ن��ني اب��راه��ي��م ال��ع��ث��امنج��ه��ي��ن��ه ن��ب��ي��ل ال��ب��ن��دك

ال��ب��دور م��ح��م��ود  الخضوراالء  اسامعيل  وائ��ل 

اب����والح����م ع�����يل  ه����دي����ل   

املاج�ستري يف الكيمياء

املاج�ستري يف العلوم احلياتية التطبيقية

 خريج الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

جعرون سامي  يوسف 

 متيم عيل هدوان

 معاذ احمد الدهون عادل عزمي النابلي

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

نيدين نضال سالمه  هبه عاطف عبادي »فاطمة البتول« نرص محمد

اي����ه ف���خ���ري ص��وي��ل��ح
ح��س��ني ع��يل ال��ن��رصات
ح��ن��ني ع����ادل ال��ع��م��ري
مني الرحمن  عبد  دالل 
ع����زه زاه�����ي االب��ي��ض
ابوالرب ابراهيم  لبنى 
صالح الله  عبد  محمد 
هاين بني  عليان  ميسون 

املاج�ستري يف الفيزياء

ش�����اك�����ر ع������يل اب�������و ب���دي���ر
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املاج�ستري يف الفيزياء

املاج�ستري يف الريا�سيات

 خريج الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

مومني محمود  اس���امء 

رب����ا ح��س��ني ال��ع��م��ري

س�������اره ع����يل خ��ل��ي��ل

محمود محمد  محمود 

اس���ام���ه اح���م���د اب��ون��ق��ط��ه
ال����ج����راروه م���وف���ق  االء 
امي������ان ح���س���ني امل��ص��ط��ف��ى
ح���س���ام م��ح��م��د ال��خ��ط��ي��ب
رغ������ده س��م��ي��ح ال��ب��اي��ض
ع��يل ع��ب��ي��د ال��ل��ه ال��ع��زازم��ه
م��ري��م ف��ت��ح��ي ال��ق��دي��رات
م����ع����اذ س���م���ري ال���ق���ض���اة
ه���ش���ام اح���م���د ال��ع��م��ري  عبد الكريم محمد مقدادي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

 خريجو الف�سل الدرا�سي

الأول 2012/2011

عنانبه ح��س��ني  ح��س��ن 

الحسون ع��دن��ان  ع��ب��ري 

اح���م���د س��م��ي��ح ع��ب��اب��ن��ه

ام��ي��ن��ه م��ح��م��ود ال��ط��ع��اين

ب���ن���ان ح��س��ني ال���رشي���ده

ياغي  ال��دي��ن  ح���ازم ص��الح 

ملحم ب��ن��ي  اح��م��د  روان 

غ���دي���ر س��م��ي��ح ال��ب��اي��ض

استيتي اس��امع��ي��ل  ل��ي��ن��دا 

ن�����ازك اح���م���د ع��ب��ي��دات

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

املاج�ستري يف اللغويات التطبيقية

االء محمد الصامدي

 خريجو الف�سل الدرا�سي

الأول 2012/2011

ط��ل��ف��اح اح���م���د  االء 

ربيع اب��و  رض���وان  ب��ن��ان 

ب��ي��ان ف���رح���ان ال��ن��ج��ار

قراعني اسامعيل  ياسمني 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

رشا بشاره خوري شادي عيل العبد الرزاق اريج احمد سليم

 صفاء محمود العزايزه

الله عبد  بني  يحيى  اس���الم 
اس�������امء م���ح���م���د س��ل��امن
ح����ام����د س����ام����ي امل���ع���اين
رب������ا زه������ري اب���وح���ج���ل���ه
ع��ث��ام��ن��ه ص������الح  روان 
الربايعة الحميد  عبد  سهاد 

ش�������ادي م����اج����د ال���رشع���ة
مصطفى غ�����ازي  ش���ادي���ه 
ع��ب��د ال��ل��ه م��ح��م��ود ب��دارن��ه
رفاعي ابراهيم  وهيب«  »محمد 
م��ح��م��ود م���م���دوح ن��ص��ار
الخطيب نبيل«  »محمد  م��ي 

 نور احمد الرشدان

الطواها محمد  ال��رزاق  عبد 

ك����وث����ر ع�����يل غ�����زالن

ال���دراب���س���ه ع���يل  والء 

 
املاج�ستري يف الإنتاج النباتي

 املتوقع تخرجهم يف الف�سل 

الدرا�سي الثاين 2012/2011

 
املاج�ستري يف الإنتاج احليواين

خريج الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2011/2010

خريج الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

 محمد عبد الله مياس

نارص احمد الحاج عيل

الخريسات ال��ل��ه  عبد  اح��م��د 
ع������ريوط ج��������امل  االء 
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املاج�ستري يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء

املاج�ستري يف املوارد الطبيعية والبيئة

الدبلوم يف الإنتاج احليواين

 خريجو الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

 خريجة الف�سل الدرا�سي

الأول 2012/2011

عبيدات م��ن��دوب  رن���ا 

م��ح��م��د ه���ش���ام ط��ه

ه����ال م��ح��م��د خ��زع��يل

رن�����ا ع����يل ال���س���ب���اح

سليم ابو  ابراهيم  زي��اد   

كيالين الرحمن  عبد  ارساء 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2012/2011

املتوقع تخرجه يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

 فدوى حسن مقدادي

ان����س����ام ع����يل االخ�����رس  

س����امح رك�����اد ال��ب��ط��اي��ن��ه

شطناوي احمد  امنه 

الذنيبات محمد  رامي 

الروسان حكمت  ساره 

النقيب ط��ال��ب  صبا 

الطوالبه محمد  ضياء 

قشوع ط���الل  ف��ات��ن 

مل���ى م��ح��م��د ج��دي��د 

حسني ادي���ب  ل��ول��ي��ا 

بحبوح  م��وف��ق  م��ه��ا 

الساحوري ام��ني  ن��ور 

هبه محي الدين عبيدات

وصال »محمد نجيب« كوجان 

اح���م���د ح��م��د ب���دور

مسعد رشي���ف  ارساء 

طالفحه ع���يل  ارشاف 

ال��رشم��ان مقبل  امي���ان 

ع��اموي م���وىس  بثينه 

خميس م��ح��م��د  ب��ي��ان 

الزعبي ص��ال��ح  حفصه 

ري���ا اح��م��د ال��ع��م��وش

 سامح عبد الكريم جرادات

الرشعة ه��ش��ام  ش���ادي 

خالد بني  ع��يل  فاطمه 

بنيان بسام  كريستينا 

انشايص خليل  محمد 

بدير الحفيظ  عبد  نارص 

ن����زار س����امل ع��ب��ي��دات

ه���دي���ل س��م��ري ال��ت��ل

ه���ن���اء اب���راه���ي���م ع��ث��ام��ن��ه
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املاج�ستري يف الطب واجلراحة البيطرية

 خريجو الف�سل الدرا�سي

ال�سيفي 2011/2010

 خريجو الف�سل الدرا�سي

الأول 2012/2011

عبد الحفيظ سمري دلعب

الكباش ابو  مطر  محمد 

الفقيه محمد  سامح 

م��ح��م��د ن��دي��م ح��رب

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011 

 خلف بشري الشلول

الحسيني م��ب��ارك  اب��راه��ي��م 

ارك�������ان م��ح��م��د ل���وب���اين

ن���ارص م����اج����د  ارساء 

اس����ي����ل ط����ال����ب ع��ي��ىس

سلامن بني  ع��زال��دي��ن  االء 

ان������س ع���م���ر دارع����م����ر

ب������رشى رس����م����ي ح����داد

الحجازين ص��ال��ح  زي���دون 

س���ائ���د س��ل��ي��امن م��ن��ارصه

رشي����ن ع��ي��ىس ال���ج���وارسة

ع�����ادل م��ح��م��د ال��رح��ب��ي

املسامله محمد  السالم  عبد 

العجلوين محمود  املجيد  عبد 

ف�������ادي ج����ه����اد ع��ن��رتي

ل�������ي�������ىل ش����ن����ط����ي  

م��ح��م��د ط������ارق مت��ي��م��ي

ملكاوي الكريم  عبد  ميس 

وف�����اء ام����ني ال��رم��اض��ن��ه
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د. نزار حسني سامره / أستاذ 

 نائب العميد

د. رامي محمود مقبل / أستاذ مساعد

مساعد العميد

د. فراس حلمي درويش / أستاذ مساعد 

مساعد العميد

د. فهمي أحمد أبو الرب / أستاذ 

 عميد البحث العلمي
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أ.د برهان الدين البس/نائب العميد

للتنمية الثاين  الله  عبد  امللك  مدير صندوق  ق.أ. 

أ.د أسامه خالد نصري/العميد

351

د. محمد قاسم شطناوي 

 مساعد العميد

د. محمد خليفه العمري 

 نائب العميد

م. بسام مصطفى خضريات

مدير دائرة الخدمات الطالبية

رائد عبد الكريم عبابنه

مدير دائرة النشاط الثقايف واالجتامعي والفني

عيل أحمد الدردور

مدير دائرة النشاط الريايض

رشاد يوسف الطربي

مدير مكتب العميد
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لقطات متنوعة من ن�شاطات العمادة
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ندوة حول معركة الكرامة

جانب من احتفاالت اجلامعة باأعياد الوطن
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عمادة �شوؤون الطلبة ت�شتقبل الطلبة اجلدد للعام الدرا�شي 2011

جانب من انتخابات احتاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا



357

جانب من احتفاالت احتاد  الطلبة  بعيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم

جانب من احتفاالت اجلامعة بذكرى معركة الكرامة
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لقاء اال�شتاذ الدكتور رئي�س اجلامعة مع الطلبة امل�شتجدين

جانب من احتفاالت  احتاد الطلبة با�شتقبال الطلبة امل�شتجدين
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جانب من معر�س اجلاليات

جانب من م�رضحية )زعل وخ�رضا(
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جانب من املوؤمتر العلمي الذي نظمه احتاد الطلبة

جانب من م�رضحية )درب(
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أ.د هاين أحمد أبو قديس
 مدير املركز

أ.د. رسحان جورج حداد
مدير املركز

رغده حسن الداود
مدير دائرة التدريب والتعليم

د. غازي قسيم الخطيب
نائب مدير املركز

كامل محمد عثامنه
مدير دائرة التعليم املستمر

مركز امللكة رانيا العبد اهلل لعلوم وتكنولوجيا البيئة

املركز الإ�شت�شاري للعلوم والتكنولوجيا

Queen Rania Al-Abdullah Center for Environmental Science & Technology

Consultative Center for Science & Technology
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أ.د زكريا شنوان البشايره
مدير املركز

د. محمد قاسم الحمد
مدير املركز

د. منى جميل حداد
مدير املركز

د. نرسين أحمد طه
مساعد مدير املركز

محمد حسني بني هاين
مدير دائرة الخدمات اإلدارية

نوزت أحمد قرصاوي
مدير دائرة الخدمات الفنية

مركز تنمية املجتمع املدينمركز طب الأ�شنان التعليمي

املركز ال�شحي

Dental Teaching CenterCivil Society Development Center

Health Center



368

د. سمري »محمد رشيد« العاشه
مدير املركز

منري منصور الرواشده
مساعد مدير املركز

Academic Development and Quality Assurance Centerمركز التطوير الأكادميي و�شمان اجلودة

د. سعيد عيل جرادات
مدير املركز

أ.د. معتز بالله الشيخ سامل
مدير املركز

مركز الدرا�شات الدوائيةمركز الأمرية هيا للتقنات احليوية Princess Haya Biotechnology CenterPharmaceutical Research Center
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د. عامر محمد املقابله
مدير املركز

خالد عيل الكساسبه
مساعد مدير املركز

م. عامر محمد األيوب
مدير دائرة البنية التحتية املعلوماتية

م. أسامه إبراهيم البالسمه
مدير دائرة الحوسبة األكادميية

Computer & Information Centerمركز احلا�شوب واملعلومات

أ.د خليل إبراهيم عريفج
مدير املركز

مركز جامعة العلوم والتكنولوجيا للإر�شاد وبحوث الرثوة احليوانية



370

أ.د سهيل محمود كيوان
مدير املركز

د. محمد غازي الفندي
مدير املركز

مركز التقانات النانويةمركز الطاقة Energy CenterNanotechnology Center

أ.د أحمد محمود املجايل
مدير املركز

Veterinary Health Centerاملركز ال�شحي البيطري

د. حيدر عبد األمري الوائيل
مدير العيادات

عيادات طب الأ�شنان للدرا�شات العليا
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أ.د. محمد نهار العيل
مدير املكتبة

أرشف توفيق ريحاين
مدير دائرة الخدمات الفنية

لنا محمد العابدي
مدير دائرة الخدمات العامة

م. رائد خالد عبد الرزاق
مدير دائرة الخدمات األلكرتونية

University Libraryم����ك����ت����ب����ة اجل�����ام�����ع�����ة
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ريم عيل طيفور
مدير الوحدة

عيل أحمد الدويري
مدير الوحدة

محمد فايز حداد
مدير دائرة املراسالت والربيد

سحر خالد ملكاوي
مدير دائرة املجالس

فايز عبد الله املخزومي
مدير دائرة املتابعة

فيوليت فرحان األزرعي
مدير دائرة الرتقيات

وح�����������دة ال����رئ����ا�����ش����ة

وح�����دة �����ش����وؤون امل��ج��ال�����س

Presidency Unit

Councils’ Affiars Unit
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أمجد محمد الوحشه

 مديرالوحدة 

   عصام عيىس حسن

مساعد مدير الوحدة للشؤون الفنية

ُعال فاعور الهنداوي

مدير دائرة تسجيل الكليات الطبية والزراعة والعلوم واآلداب

صالح بسام حجازي

مدير دائرة القبول والجداول الدراسية واألمتحانات

قاسم أحمد الدويري

 نائب مدير الوحدة

Admission & Registration Unitوحدة القبول والت�شجيل
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د. عبد الله محمد القضاه

مدير عام الوحدة

كامل الدين أحمد الدرايسه

مدير دائرة الرواتب املركزية

عبدالكريم محمود املخادمه

مدير دائرة املوازنة

زهري محمد خريس

مساعد مدير دائرة الرواتب املركزية

أسامه أحمد الشوحة

مساعد مدير الوحدة
حتى تاريخ 2012/4/1

Financial Affairs Unitوحدة ال�شوؤون املالية
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م. جامل سامح البطاينه

مدير الوحدة

م. ماهر رفيق األصفر

مدير دائرة امليكانيك

م. عامر طعمه أبو الشعر

مدير دائرة التخطيط والرقابة والدعم الفني

م. موىس محمود الشناق

مدير دائرة الكهرباء

م. حكم فالح الرشمان

مدير دائرة السالمة والصحة املهنية والبيئية

Operation & Maintenace Unitوحدة الت�شغيل وال�شيانة
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م. عامد يوسف الطربي

مدير الوحدة

مثقال نارص الدعوم

مساعد مدير الوحدة

م. رسمي صالح ردايده

مدير دائرة امليكانيك

م. عبد الله قاسم الطويط

مدير دائرة الكهرباء

م. فؤاد عبد العزيز السنجالوي

نائب مدير الوحدة

Engineering Projects Unitوحدة امل�شاريع الهند�شية

محمد تريك الزعبي

مدير دائرة اإلنشاءات
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عدنان عارف سهاونه

مدير الوحدة

فرحان عوده حجازي

مساعد مدير الوحدة

عبد الرؤوف مثقال إرشيدات

مدير دائرة خدمات العاملني

عبد املجيد محمد الشبول

مدير دائرة شؤون العاملني

وليد خالد نصري

نائب مدير الوحدة

Human Resources Unitوحدة املوارد الب�شرية
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م. بشار حمد الدويري

مدير الوحدة

سعيد صالح الزعبي

مدير الوحدة

قاسم أحمد الرشيدات

نائب مدير الوحدة

مشاري محمود الزريقات

مدير دائرة الرقابة والتدقيق املايل

هشام محمد عضيبات

مدير دائرة املشرتيات

تيسري سليم عامرين

مدير دائرة الرقابة الداخلية

وح����دة ال���ل���وازم امل��رك��زي��ة

وح���دة ال��رق��اب��ة وال��ت��دق��ي��ق ال��داخ��ل��ي

Central Supplies Unit

Internal Auditing Unit
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م. محمد قاسم طشطوش

مدير الوحدة

م. نرص فالح العريان

نائب مدير الوحدة

م. أحمد فايز العزام

مساعد مدير الوحدة

محمد موىس رواقه

مساعد مدير الوحدة

Engineering Workshops Unitوحدة امل�شاغل الهند�شية
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م. رعد عيل التل/ مدير الوحدة

م. بالل محمد عمر

 نائب مدير الوحدة

إبراهيم إسامعيل الدقس

مدير دائرة خدمات النقل

جامل حسني الشهابات

 مساعد مدير الوحدة

محمد أحمد عبيدات

مساعد مدير دائرة خدمات النقل

م. عمر »محمد عيل« الرشيدات

مدير دائرة الخدمات الزراعية

رشيد عيل الرباعي

مساعد مدير دائرة األمن الجامعي

General Services Unitوحدة اخلدمات العامة
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مهند عيىس ملكاوي / مدير الوحدة

سهم ابراهيم عبيدات

مساعد مدير الوحدة

رفيق عقله سهاونه

مدير دائرة العالقات والتسويق

ليال صالح أبو زيد

مساعد مدير الوحدة

زكريا عيل الحموري

مدير دائرة اإلعالم واملطبوعات

Public Relations and Media Unitوحدة العلقات العامة والعلم
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باسل أحمد الشوحه

مدير الدائرة

موفق محمد النقرش

مدير الدائرة

دائرة العطاءات املركزيةدائرة التغذية Dept. of Food ServicesDept. of Central Tenders

املحامي / مهند بني هاين

مدير الدائرة

Dept. of Legal Affairsدائرة ال�شوؤون القانونية

نائله سليامن الزعبي

مدير الدائرة

Dept. of Students’ Housingدائرة اإ�شكان الطالبات
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غالب عبد الرحمن الوحشه / مدير املكتب

العقيد / صالح الدين املومني

مدير الشعبة

د. وائل أحمد الصامدي / مدير املكتب

املكتب الثقايفمكتب الطلبة العرب والأجانب Office of Arab and foreign studentsEducational Office

مالزم أول / حسن العمري

مدير الدائرة

�شعبة العلوم الع�شكرية

املكرمة امللكية ال�شامية

Military Sciences

Royal Scholarships

الرائد / عامد املياس

مدير املكتب

National Military Service مكتب �شوؤون خدمة العلم
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يف ذمة اهلل

بسم الله الرحمن الرحيم

 »يَا أَيَُّتَها النَّْفُس الُْمطَْمِئنَُّة اْرِجِعي إَِل َربِِّك َراِضَيًة َمرِْضيًَّة َفاْدُخيِل ِف ِعَباِدي َواْدُخيِل َجنَِّتي« 

                                                                                                                         صدق الله العظيم

فقدت أسرة الجامعة خالل العام الدراسي 2011- 2012 عددًا من الزمالء وأبناءنا الطلبة األعزاء، الذين انتقلوا 
إلى رحمة اهلل تعالى، فلذويهم الصبر والسلوان ولهم الجنة وسيبقون في ذاكرتنا.

املرحوم الطالب أحمد أبراهيم عيل
كلية الطب البرشي

توف بتاريخ 2011/6/20

املرحومة الطالبة هبه حمزه مرار
كلية الهندسة

توفيت بتاريخ 2011/12/9

املرحوم الطالب مؤمن طالب منصور
كلية العلوم الطبية التطبيقية

توف بتاريخ 2011/9/8

املرحوم م. زياد البطاينه
كلية الزراعة

توف بتاريخ 2012/2/29

املرحوم محمد الشناق
عامدة شؤون الطلبة

توف بتاريخ 2012/12/27

املرحوم الطالب صالح عصام مريان
كلية طب األسنان

توف بتاريخ 2012/3/31

املرحوم الطالب عيل آل معربد السيد
كلية طب األسنان

توف بتاريخ 2012/3/30
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