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أبناءنا الخريجني والخريجات،

أودعتكم  التي  جامعتكم  خريجي  من  جديداً  فوجاً  تشكلون  اليوم  أنتم  ها 

والعمل، ويف رحاب  الحياة  ميادين  لتكونوا سفراءها يف  والرتبوية،  العلمية  رسالتها 

والبحث  الدراسة  سنوات  يف  الظليل  جناحها  تفيأتم  أن  بعد  اإلنساين،  املجتمع 

والتحصيل، لتنجزوا حلمكم املأمول، وتعربوا بوابة املستقبل بعزم وعزمية، وبكفاءة 

علمية تؤهلكم ملواجهة متطلبات الحياة العملية الجديدة، واستكامل بناء الشخصية 

والتعامل مع الواقع مبوضوعية وثقة واقتدار.

املدرس  نفس  واطأمنت  طموحه،  الطالب  حقق  وقد  وسعادة،  فرح  يوم  هذا 

راضية واسرتاحت نفوس األهل يف كل مكان.

فهنيئاً لكم جميعاً هذا االنجاز النوعي الذي تعتز به الجامعة، ويزهو به الوطن، 

ويحفظه الزمن شهادة قيمة للعلم والثقافة والتميز.

طلبتنا األعزاء، رواد املستقبل وفرسان التغيري:

والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  تقدمه  الذي  والعرشون  الخامس  الفوج  هو  هذا 

األردنية هدية نوعية للمجتمع والوطن واملستقبل، ولعلكم تعلمون إن جامعتكم يف 

طليعة الجامعات األردنية واإلقليمية املميزة بتخصصاتها العلمية املتنوعة، وبرامجها 

وأنشطتها، واملعروفة بتطورها األكادميي والتطبيقي، ومواكبتها لروح العرص الحديث، 

وما يشهده من تسارع يف مجاالت التكنولوجيا، ومن تسابق يف اإلنجازات واإلبداعات، 

ويف تحديث املعلومات، لقطف مثار املعرفة اإلنسانية يف مناخ التنافس وتكافؤ الفرص، 

وتحفيز الطاقات واملواهب الشابة، لتكون روافد حقيقية للتنمية الوطنية الشاملة.

التعامل  ويف  واملخرجات،  املدخالت  يف  متالزمان  صنوان  واملجتمع  والجامعة 

والتنسيق، ويف التواصل والتفاعل، ويف التوازن القائم عىل األبعاد املعرفية والتطبيقية، 

العلمية، والرغبة  لدخول سوق العمل بكثري من عوامل االستعداد والكفاءة  متهيداً 

الذاتية ملامرسة التخصصات يف بيئة علمية وعملية مناسبة.

للمجتمع - فهي - كذلك - بؤرة إشعاع  وإذا كانت الجامعة رشيكاً اسرتاتيجياً 

علمي وخلقي ال يتوقف بثه وال يتقيد بعمر أو زمن.

كام أن للنجاح، أيها األعزاء، معنى عظيامً، ال يتمثل يف الحصول عىل الشهادة 

الصعاب،  تتمثل يف تخطي  يتجاوز ذلك إىل نجاحات أخرى  الجامعية فقط، ولكنه 

ومواجهة الواقع والتكيف معه، من خالل منظومة من القيم األخالقية واالجتامعية 

يف الخريج، كحسن اإلدارة وفعل اإلرادة والتحيل بالوعي والتصميم، والثقة بالنفس، 

الحياة، ومتطلباتها عىل صعيد  الشاملة ملعطيات  الحكيمة  النبيل، والنظرة  والخلق 

العلم والعمل والتجربة اإلنسانية وااللتزام باملسؤولية، هذا إىل جانب ما هيئته لكم 

واملحبة  التعاون  روح  من  أكسبتكم  وما  مرموقة،  علمية  تخصصات  من  جامعتكم 

الوطن  لخدمة  وإخالص  بصدق  يسعون  الذين  الرواد  طليعة  يف  لتكونوا  واإليثار، 

واملواطن، وبدرجة عالية من االنتامء واالتزان والتوازن يف السلوك واملامرسة.

أيها الخريجون والخريجات،

يا أملنا الباسم، وحلمنا املنشود،

لقد انقضت سنوات الدراسة، وها أنتم تحملون أطيافاً من الذكريات وصوراً من 

مشاهد الحياة الجامعية التي ستكون لكم أنيساً يف كتاب مفتوح تقرؤونه وتكتبون 

بأبجديته رسالة الجامعة وأهدافها، التي آمل أن تحملوها يف العقول والقلوب، إلثراء 

اإلنسان،  ويسعد  األرض  تعمر  فبكم  نجاحاتكم،  وقطف  عملكم،  وتعزيز  علمكم 

وتنهض الحضارة.

ولوالديكم  لكم  وهنيئاً  واإلعامر خطاكم،  البناء  الله وسدد عىل طريق  وفقكم 

وذويكم وملدرسيكم الذين قدموا لكم صفوة خربتهم العلمية واملعرفية يف ظل قائد 

املسرية ورائد العلم واملعرفة جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني حفظه الله ورعاه.

متمنياً لكم النجاح يف حياتكم العلمية واالجتامعية،

كلمة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة

رئيس الجامعة

األستاذ الدكتور عبدالله إبراهيم ملكاوي



مجلس الجامعة

مجلس الجامعة

أ.د. خليل عريفج
عميد كلية الزراعة

أ.د. موىس أبو عرايب
عميد كلية الهندسة

أ.د. خالد السامل
عميد كلية الدراسات العليا

أ.د. توفيق درادكه
عميد كلية  الطب

أ.د. أحمد العجلوين
عميد كلية العلوم واآلداب

د. رحاب الدويري
 ق.أ. عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب واملعلومات

أ.د. الهام أبو الهيجاء
عميد كلية طب األسنان

أ.د. فراس علعايل
عميد كلية الصيدلة

د. أروى عويس
 ق.أ. عميد كلية التمريض

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

أ.د. أحمد عالونه
 عميد شؤون الطلبة

د. حسني الزعبي
ق.أ. عميد كلية العامرة والتصميم

أ.د. فهمي أبو الرب
 عميد البحث العلمي

أ.د. أحمد املجايل
 عميد كلية الطب البيطري

د. راغب الطحان
 ممثل كلية الزراعة

أ.د. عبد الله ملكاوي
رئيس املجلس

أ.د. أحمد بطيحه
 نائب رئيس الجامعة

أ.د. عمر الجراح
 نائب رئيس الجامعة حتى 2013-5-31

أ.د. عاهد الوهادنه
 نائب رئيس الجامعة

University Council

University Council
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مجلس العمداء

د. هيثم العقييل
 ممثل كلية الطب

د. عمر بني ملحم
ممثل كلية تكنولوجيا الحاسوب واملعلومات

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

أ.د. أسامه حداد
 ممثل كلية الهندسة

د. سميح أبو طربوش
ممثل كلية الطب البيطري

م. عامد الطربي
 مدير وحدة املشاريع الهندسية

د. قتيبه خطاطبه
ممثل كلية العلوم واآلداب

د. فراس الفوارس
ممثل كلية العلوم الطبية التطبيقية

السيد عدنان سهاونه
 مدير وحدة املوارد البرشية

د. زياد الدويري
ممثل كلية طب األسنان

د. فردوس العمري
ممثل كلية التمريض

السيد عيل الدويري
 مدير وحدة شؤون املجالس

د. ساير العزام
ممثل كلية الصيدلة

د. آن غرايبه
 ممثل كلية العامرة والتصميم

الطالب عبادة العيل  
 ممثل طلبة الجامعة

أ.د. عبد الله ملكاوي
رئيس املجلس

أ.د. أحمد بطيحه
 نائب رئيس الجامعة

أ.د. عمر الجراح
 نائب رئيس الجامعة حتى 2013-5-31

أ.د. عاهد الوهادنه
 نائب رئيس الجامعة

مجلس الجامعة

University Council

Deans’ Council
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رئاسة الجامعة

أ.د. خليل عريفج
عميد كلية الزراعة

أ.د. موىس أبو عرايب
عميد كلية الهندسة

أ.د. خالد السامل
عميد كلية الدراسات العليا

أ.د. توفيق درادكه
عميد كلية  الطب

أ.د. أحمد العجلوين
عميد كلية العلوم واالدآب

د. رحاب الدويري
 ق.أ. عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب واملعلومات

أ.د. الهام أبو الهيجاء
عميد كلية طب األسنان

أ.د. فراس علعايل
عميد كلية الصيدلة

د. أروى عويس
 ق.أ. عميد كلية التمريض

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

أ.د. أحمد عالونه
 عميد شؤون الطلبة

د. حسني الزعبي
ق.أ. عميد كلية العامرة والتصميم

أ.د. فهمي أبو الرب
 عميد البحث العلمي

أ.د. أحمد املجايل
 عميد كلية الطب البيطري

السيد عيل الدويري
مدير وحدة شؤون املجالس

السيد أحمد القضاه 
 مساعد رئيس الجامعة

د. عبد الله القضاه 
 مساعد رئيس الجامعة

أ.د. عبد الله ملكاوي
رئيس الجامعة

أ.د. أحمد بطيحه
 نائب رئيس الجامعة

أ.د. عمر الجراح
 نائب رئيس الجامعة حتى 2013-5-31

أ.د. عاهد الوهادنه
 نائب رئيس الجامعة

مجلس العمداء

Deans’ Council

University Presidency
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 مندوبا عن جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم  وزير التعليم العالي
والبحث العلمي يفتتح مباني المكتبة المركزية ومجمع القاعات التدريسية

 لقاء صاحب السمو الملكي األمير حمزة بن الحسين المعظم بالطلبة الحاصلين
على المركز األول في مسابقة الروبوت على مستوى الجامعات األردنية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير حمزة بن الحسين المعظم 
أفتتاح أعمال المؤتمر الدولي الزراعي السابع

زي�������������������ارات وف�������ع�������ال�������ي�������ات م����ت����ن����وع����ةزي�������������������ارات وف�������ع�������ال�������ي�������ات م����ت����ن����وع����ة



زيارة السفير النيجيري للجامعة

معرض اليوم الياباني بحضور السفير الياباني

زيارة رئيس جامعة مكواري االسترالية

زيارة السفير الماليزي للجامعة

JEWEL مؤتمر االتحاد األوروبي واألردن فرص التعاون المستقبلية

زيارة وفد جامعة تسكوبا اليابانية للجامعة

زيارة السفيرة اليونانية للجامعة

زيارة صاحب السمو الملكي االمير حمزه بن الحسين المعظم للمكتبة المركزية

زيارة رئيس جامعة الينوي االمريكية
افتتاح مختبرات قسم الهندسة النووية في كلية الهندسة

زيارة وفد جامعة توتوري اليابانية ISO 9001 حصول جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية على شهادة

زي�������������������ارات وف�������ع�������ال�������ي�������ات م����ت����ن����وع����ةزي�������������������ارات وف�������ع�������ال�������ي�������ات م����ت����ن����وع����ة



توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة جيانغ سينغ الصينية زيارة رئيس جامعة ارلنجتون تكساس االمريكية

زيارة السفير السوداني للجامعة

توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة اريزونا االمريكية

توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة بيرث االسترالية

زيارة سفير دولة قطر للجامعة

زي�������������������ارات وف�������ع�������ال�������ي�������ات م����ت����ن����وع����ة
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Dept. of Civil Engineering

قسم الهندسة المدنية
Faculty of Engineering

كلية الهندسة 

د. رامي هيثم حداد
أستاذ - رئيس القسم 

د. موىس رحمون رشيدات
أستاذ 

د. محمد احمد عبد الحليم
أستاذ 

د. هاشم رفه املساعيد
أستاذ 

د. يحيى عبد الرحمن القواسمي
أستاذ 

د. تيسري سليم الخديوي
أستاذ 

د. صالح عبد الحميد تقي الدين
أستاذ 

د. سعد احمد أبو قديس
أستاذ

د. فؤاد احمد غرايبه
أستاذ 

د. تريك إبراهيم عبيدات
أستاذ 

د. احمد شالش عالونه
أستاذ 

د. غازي عبد الفتاح أبو فرسخ
أستاذ 

د. عبد الله إبراهيم ملكاوي
أستاذ 

د. محمد طالب عبيدات
أستاذ 

د. موىس خالد أبو عرايب- أستاذ
عميد الكلية

د. حسن عبد اللطيف حسن - أستاذ
نائب العميد

د. غازي قسيم الخطيب - أستاذ مشارك
 نائب العميد

د. أحمد سعيد الشياب - أستاذ مساعد
 مساعد العميد

د. تيمور فايز الدلقموين - أستاذ مساعد
 مساعد العميد

قاسم العجلوين
مدير مكتب العميد 
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Dept. of Civil Engineering

قسم الهندسة المدنية
Dept. of Civil Engineering

قسم الهندسة المدنية

د. ماجد محمود أبو ازريق
أستاذ 

د. جمعه احمد العاميره
أستاذ مشارك

د. بشار هاين العمري
أستاذ مشارك 

د. محمد محمود الصامدي
أستاذ 

د. وضاح سلامن عبد الله
أستاذ مشارك

د. زياد ذيب الغزاوي
أستاذ مشارك 

د. فايز احمد عبد الله
أستاذ 

د. جامل صيتان أبو عاشور
أستاذ مشارك 

د. عبد الله محمد القضاه
أستاذ مشارك 

د. أسامه خالد نصري
أستاذ 

د. خري الدين مصطفى العبد الله
أستاذ مشارك 

د. خلدون احمد بني هاين
أستاذ مشارك 

 د. هاين احمد أبو قديس
أستاذ 

د. مهند رشيف الرشيده
أستاذ مشارك 

د. نبيل محمد االخرس
أستاذ مشارك 

د. غازي قسيم الخطيب
أستاذ مشارك 

د. رجايئ زهري الروسان
أستاذ مساعد 

د. محمد عيل خصاونه
أستاذ مساعد

د. امين نورالدين عبابنه
أستاذ مشارك 

د. يوسف صالح الرجوب
أستاذ مساعد 

نرصي عبد القادر أبو نارص
مدرس 

د. سامر احمد طلوزي
أستاذ مساعد 

د. امني هشام املرصي
أستاذ مساعد

ابتسام مصطفى الجامل
محارض متفرغ 

د. خالد احمد محمد غزالن
أستاذ مساعد 

د. نديم إبراهيم شبيب
أستاذ مساعد

د. عبد الله احمد الرشع
أستاذ مساعد

د. حنان سليامن النمري
أستاذ مساعد 

د. محمد رفعات إرشيدات
أستاذ مساعد
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ابراهيم احمد القطناين

احمد محمد الروابده

ارواد محمد عبيدات

بهاء غازي الخضور

احسان رائد السمرديل

احمد محمد املومني

ارساء شعبان الحايف

حسام الدين عايد السمريان

احمد حسن صالح

احمد محمد عبابنه

الهام غازي الحاميده

حسن خالد الهزاميه

احمد خالد عمريه

احمد محمود الحميص

ايوب ياسني النتشه

حسن سليم الزريقي

احمد صربي عيل

احمد نبيل الكوفحي

بادي حسني العنزي

حسن عيل عبيدات

احمد عمر دحيليه

احمد ياسني االغا

باسل محمد املرصي

حمزه ابراهيم نخله

خليل ابراهيم بدارنه

عباس فارس عالونه

عالء نضال الطرزي

ماهر جامل ابو عكر

رزان خالد عبيدات

عبد الله عبد املطلب عبابنه

عامر محمد شطناوي

مجدي صالح حرز الله

رشا جامل النجار

عبد الله عيل الشبول

غيث محمود عالونه

محمد احمد عودة الله

زيد شاكر ايوب

عدي حسن الشبول

فراس عاقل سامل

محمد توفيق ابو صالح

شذى عامد الدين طه

عدي وضاح الوادي

مؤيد موفق خربط

محمد عمر العايص

صالح يونس بني يونس

عالء محمد الدردور

مالك عزام العزام

محمد عوين املومني

B. Sc. in Civil Engineeringخريجو الفصل الدرايس الصيفي 2011-2012البكالوريوس يف الهندسة املدنية- خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011
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احمد محمد السليم

ايات صالح العايص

خالد عديل الخطيب

احمد هارون الزريقي

بيان عبد املجيد امللك

خالد غازي ابوفرسخ

احمد وليد شحاده

بيان محمد خري الزعبي

خالد وليد الشبول

اسيل صالح املصطفى

حسني نبيل ابو العال

دعاء مصعب عبيدات

االء حسام فاخوري

حمزه جربيل عايش

رامي حسن ابو صبيح

االء عبد الرحيم ابوشنب

حمزه يوسف بني عيىس

ربحي »محمد عدنان« بسيسو خالد جميل حدادحسن عيىس الشلبي جهاد منذر الطاق يزن فيصل شقدان وئام فواز عبابنه هيثم فهيم زبن

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

معن محمد العمري معاذ »محمد خري« الغزاوي معاذ اسامه الخطيب مصعب عوده عثامن محمود عبد الله الطويق محمود رائد الرمحي

محمود احميدان شعت محمد موىس عوض محمد معروف املرصي محمد محمود نفاع محمد ماجد ابو كشك محمد قاسم بني هاين

اح���م���د ف������واز خ��وي��ل��د

ال��ح��م��دان م��ح��م��د  رؤى 

العجلوين ال��ل��ه  عبد  س��الم 

ع��اص��م ت����ريك ال��ع��ن��اق��ره

ع��ب��د ال��رح��م��ن م��ن��ص��ور

زغري عطا«  »محمد  الله  عبد 

عب��د الله تيس��ري الكيالين

عب��د الل��ه محم��د القض��اه

زريق ابو  عوض  العرب  عز 

ف�������ؤاد ح����س����ان ق��رب��ه

ل������ؤي ي����ون����س اح��م��د

ل���ي���ث اي������وب ال��ق��ض��اه

م��ح��م��د ح��س��ن ص��وم��ان

عبابنه م��ح��م��د  م��ع��اوي��ه 

م��ع��ت��ز م��ح��م��د رواق�����ه

م��ي��س��ا راف����ع ع��ب��د ال��ل��ه

مي�����ان خ���ال���د ب���رق���اوي

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012
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انس محمد جابر النوري انس اديب الرشع امجد موىس عبد الله الهام وليد الرشفات اسيل ابراهيم الرواشدة اسعد زهري السخني

ازهار حامد العليامت احمد نورالدين مخيمر احمد محمد امللكاوي احمد حسني الرفاعي ابراهيم محمد الرجوب ابراهيم سليامن عويس

وفاء فائق الغرايبه

فاتن يوسف حجات

وسيم عبد الله الطعاين ندين محمد العقييل نداء محمد نور النمراوي منى نظمي ابولبده منجد محمود الحموري

معتز جامل الديري محمد كامل الرواشده محمد عبد الله ابو دلو محمد رياض حامده محمد بشار حسان محمد احمد العمري

ليث ابراهيم مومني ملا عبد السالم الغزاوي كوثر ابراهيم الشيخ عمر عيل الشقريي عمر تيسري الغزاوي عبري احمد الدلوع

عبد ربه سمري حبوش عبد الله مفيد الشقريي عبد الله عامر سالمه عامر ماهر عقل ظافر فخري عبيدات سامل نبيل قعدان

زينه باسل املرشد روان خلف العقله روان ابراهيم الشاعر رهام زايد هياجنه رفعت سليم مالول رغد رضوان عتوم

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

البكالوريوس يف الهندسه املدنية خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

ابراهيم عبد الرحمن التميمي
سليامن ح��م��دي  اح��م��د 
اح��م��د زه����ري ال���رداي���ده
اح���م���د ط�����ارق ال��زع��ب��ي
اح��م��د ق��اس��م ال���روس���ان
اح��م��د م��ح��م��د ط��الف��ح��ه
اح���م���د وج���ي���ه ح��ب��وش

اس����الم م��ح��م��د امل��وم��ن��ي
ع���وض ج����ه����اد  ارشف 
ان�����س ق���اس���م ح���م���وري
ب���اس���ل ت��ي��س��ري ع����وده
ح��ات��م س����امل ال���رواش���ده
ح���س���ني اح���م���د ح��س��ن
خ���ال���د ي���وس���ف ال��ذي��ب
دع������اء ب���اس���م ط��ل��ف��اح

رام�����ي ي���وس���ف ال��ت��اي��ه
رغ����د ف���رح���ان ال��زع��ب��ي
زاي����د م����وىس ال��ق��واق��زه
رشاب م���ح���م���د  س������امل 
س��ف��ي��ان م��ح��م��د خ��ت��وم
حسان محمد  الحميد  عبد 
املغثه م���وىس  ال��ل��ه  ع��ب��د 
رساس م��ح��م��د  ع��ب��ي��ده 

ع���دي م��ح��م��د ال��ص��امدي
ع������روه س���ام���ي ح��س��ني
العثامن ال��ل��ه  ع��ب��د  ع��م��ر 
ع���م���ر وائ������ل ع��ب��اب��ن��ه
م��وىس ال  ع����الء  غ���دي���ر 
القواسمه اب��راه��ي��م  ق��يص 
م��ح��م��د اك�����رم ال��ع��م��ري
محمد ال���رزاق  عبد  محمد 

م��ح��م��د ع����يل ال��ط��وي��ل
م��ح��م��د ع���م���ر ع��ك��اش��ه
م��ص��ع��ب ص���ائ���ل ش��دي��د
اللوزي الكريم  عبد  مهند 
سليامن ح��ج��ازي  ن��ان��ي 
وف�����اء م��ح��م��د ع��ب��اب��ن��ه
ي����ارس ن���اي���ف ال��ع��ب��ايس

B. Sc. in Civil Engineering
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محمود مجاهد قنع محمد وائل محمد حسان بلبل محمد نعيم الرواشده محمد نبيل البشري محمد غالب خوالده محمد بهجت صالح

محمد اياد املخادمه محمد الباقر عدنان قصري محمد احمد ابو جارور مجاهد احمد السعودي مازن جعفر الجيويس لينا امني العقييل

قيس عواد الخزاعله فيصل هاين النويت فداء يحيى زيد الكيالين فداء محمد ابو احمد فارس احمد ابو صلب غدير سلامن عازر

عيىس رياض حداد عمر احمد الصانع عالءالدين عمر كنعان عصمت عدنان الطوره عدي كامل ذينات عبري عيل الخرابشه

صدام عبد الكريم ابو هزيم شيامء احمد العيىس رشوق زياد املعايطه سميه فؤاد الزبيدي سامح سليامن هزاميه رسى رياض الروسان

سجى فارس الذيب ساره زكريا الشياب ساره ابراهيم الدقس رنيم فيصل املقبل رنيم سمري عويس رند نارص الجيطان

رغد احمد العريان رامز اكثم الخيطان داوود لطفي داوود حنني محمود اسامعيل حمزه "محمد عيل" جرادات حسني ابراهيم خريس

حازم زيد الصعوب حاتم هاشم املساعيد جميل موىس العاممره جابر حسني ابو عبيد بيان محمد العمري انيمون احمد كساسبه

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012 B. Sc. in Civil Engineeringالبكالوريوس يف الهندسه املدنية املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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احمد ابراهيم صومان

ارساء هاين الربيع

امان حسني عبابنه

حسن بسام دردور

احمد بسام حموري

اسالم عبد الرؤوف اسعد

امنه عبد الله العبد الرحمن

حليم نجيب حداد

احمد رائد الجمل

البرش بشري نصار

امنار يارس غرايبه

حنان وليد الصامدي

احمد قاسم املومني

العباس عبد املطلب ابوعصبه

ايهاب محمد ابو رواق

خلود عيل الشقريى

احمد محمد زياد

الهام عاطف الغنيامت

باسم جامل عبد القادر

راكان حاتم املؤقت

احمد يوسف الزعبي

امال محمود عبد الحافظ

ثائر احمد العيىس

رعد هاين الربيض

يعرب محمد املومني يزن عوين حداد

وسن سمري القضاه وسام هاين بدر

معاذ احمد الشناق

هشام اسامه عزوين

فوزي عبد الفتاح الحاج يوسف

هبه الله يوسف ابوعبيد

برش محمد عبيدات

نور الدين زيد نصري

ندى محمد السخني مي محمد عالونه مهند محمد منصور مالك محمد غنيامت معتز فائق الدرويش معاذ مروان صوالحه

اح���م���د ع��ب��د ح��م��ي��دان

العزام الرحمن  عبد  احمد 

ال��زن��ي��امت م��ح��م��ود  اوس 

ب����اس����ل م����ك����رم ن��ص��ار

ب���اس���م م��ح��م��د ال��ق��ي��ي

يعقوب ال��ل��ه  عبد  جعفر 

الدهابشه اح��م��د  حذيفه 

ح���ن���ان ع���ق���اب ي��وس��ف

ح��ن��ني س��م��ري ال��ص��وص��ه

م��ك��اح��ل��ه ول���ي���د  رزان 

زي�����د ح��س��ن��ي ال��ق��ي��ام

س��ل��ي��امن م��ن��ري ال��ن��س��ور

ط������ارق م��ح��م��د ح��س��ن

العويض حسني  ال��ل��ه  عبد 

ع���روب���ه اح��م��د ال��رف��اع��ي

ع���ص���ام ح��س��ن ال��غ��ان��م

خنفر جميل  ال��دي��ن  ع��الء 

ع�����امد ف���اي���ز امل��وم��ن��ي

ع��م��ري م��ح��م��د ال��ع��م��ري

ربيع اب���و  م��ح��م��د  ف����ادي 

عايشه اب���و  اح��م��د  ف���راس 

حسني اب��راه��ي��م  م��ح��م��د 

م��ح��م��د اح���م���د ي��اس��ني

م��ح��م��د ج����ودت ال��خ��راز

م��ح��م��د خ��ل��ي��ل ع����واد

م���ح���م���د ف����اي����ز ص��ب��اح

الهيجاء اب��و  ري���اض  معن 

م���ه���ن���د ف���ي���ص���ل ص��ف��ا

ي����زن م��ح��م��د زري���ق���ات

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012 B. Sc. in Civil Engineeringالبكالوريوس يف الهندسه املدنية املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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بنان رسمي بني بكريزن عمر صافيه وئام احمد بطاينه هشام نبيل الخطيب هادي صالح القاسم

نظمي عمر ابو جودة نسيبه ياسني زغول مهند محمد الدعوم مهند محمد الخطيب مهند عبد السالم مرجي مهدي فهمي حمدان

معاذ وليد ملحم مصطفى طلب زنيط مراد عدنان فراج محمد هاين أبو بدر محمد محمود النمراوي محمد فهر غرايبه

محمد عيل الشديفات محمد عدنان العجلوين ليث فوزي جرار النا محمد الجمل قاسم عبد الرحيم االيويب فرح مروان غرايبه

فرح عامر عوض فارس عاطف القواسمي غانم نارص عويس عوين عزمي القواسمي عمر محمد رسور املومني عيل صالح عيل عقل

عالء ماجد عوض عقبه صدقي ابو فرسخ عدي محمد البطاينه عدي محمد ابو قمر عدي سامى العلوان عبد العزيز عبد القادر جلب

صالح صالح الجهمي سليامن عيل الحياري سفانه نارص النوارصه سايل سامر ريحاين روان محمد البوريني روان عيل الغزو

اب���راه���ي���م م��ن��ري ت��ف��اح��ه

اح��م��د ت��ي��س��ري ع��ب��ي��دات

حسينات ع��ي��ىس  ام����اين 

ام������ريه خ���ال���د ع��ب��ن��ده

ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��م��رو منر

ع�����امد ف��ي��ص��ل ال���ص���در

ع��ي��ىس غ���س���ان ال��ص��اي��غ

ق��ي��س م��ن��ص��ور ال��رب��يض

ك���ي���ن���ون ع���ث���امن ع��م��ر

م��ح��م��د ع��ي��ىس ج��ه��امين

ن��دي��م وائ����ل خ��ريال��دي��ن

ه��ي��ث��م اب��راه��ي��م ول��وي��ل

وس�������ام ي������ارس ح��م��ود

ي�����زن ق���ف���ط���ان امل���ج���ايل

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012 B. Sc. in Civil Engineeringالبكالوريوس يف الهندسه املدنية املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012
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Dept. of Electrical Engineering

قسم الهندسة الكهربائية
Dept. of Electrical Engineering

قسم الهندسة الكهربائية

د. إبراهيم موىس غريب

أستاذ مشارك - رئيس القسم بالنيابة

د. عبد الرحمن محمد جرادات

أستاذ 

د. صالح محمد ردايده

أستاذ 

د. محمد صالح آل سالمه

أستاذ 

د. بسام رشاد األسري

أستاذ مشارك 

د. احمد عرسان أبو الهيجاء

أستاذ 

د. محمد مفلح اإلبراهيم

أستاذ 

د. »محمد رشاد« ضياء الدين املظفر

أستاذ مشارك 

د. عمر رفيق األصفر

أستاذ 

د. خالد عبد الله مياس

أستاذ 

د. محمد احمد الخصاونه

أستاذ مشارك 

د. منصور إبراهيم العبادي

أستاذ 

د. نهاد إبراهيم ذيب

أستاذ 

د. محمد محمود بنات

أستاذ مشارك 

د. احمد محمد حرب

أستاذ مشارك 

د. ماجد محمود خضري

أستاذ مشارك 

د. مأمون فوزي املسرتيحي

أستاذ مساعد 

د. وليد احمد شهاب

أستاذ مشارك 

د. نضال كامل العبابنه

أستاذ مشارك 

د. تيمور فايز الدلقموين

أستاذ مساعد

د. حازم احمد مناور

أستاذ مشارك 

د. رايب إبراهيم الربيض

أستاذ مشارك 

د. ساري محمد ختالني

أستاذ مساعد

د. عمر راجي قساميه

أستاذ مشارك 

د. ابراهيم احمد الطويل

أستاذ مشارك - زائر

د. عامر محمد املقابله

أستاذ مساعد 

د. جهاد إسامعيل عبابنه

أستاذ مشارك 

د. طارق عبد املحسن السيد أحمد

أستاذ مشارك - زائر

د. فادي رافع الزغول

أستاذ مساعد 
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قسم الهندسة الكهربائية

احمد نبيل بوادي

حاتم خليل الهزاميه

طارق عبد الوهاب السقار

مجد عبد الكريم القضاه

احمد نبيل الرشيف

حذيفه زهري الخشاشنه

عامر جواد وظائفي

محمد عمر ابو الهيجاء

امريه ابراهيم الوحيدي

حسن منذر السيوف

عبد الله عبد الرزاق  لبابيدي

محمد محمود سلطان

انور محمد املجركش

ربا حيدر طافش

عريب صالح الروسان

محمد مصدق حمزه

اورهان محمد الرتك

ربا طالل البطاينه

ليث محمد عبيدات

محمد وليد الخطيب

جهاد عبد النارص الدغييل

طارق زهري الحردان

لني ماهر الدويك

معتصم غصاب فريحات

د. عامد محمد النجداوي

محارض متفرغ

إرساء مصطفى الرشع

محارض متفرغ

عادل محمد شواقفه

محارض متفرغ

د. أحمد عبد املجيد عبابنه

أستاذ مساعد

د. أسامه شحاده سعاده

أستاذ مساعد

د. محمود عايش خضري

أستاذ مساعد

خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

Dept. of Electrical Engineering

B. Sc. in Electrical Engineering
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يوسف عبد الكريم عفيفي يزن عبد الله الدرابسه معن نافع بنوره معاذ موىس الصايغ

معاذ محمد بني ملحم محمود محمد هندي محمود ابراهيم قطيش محمد ماجد حموده محمد شكري حرب محمد احمد بربراوي

فهد سامل الربكات فاروق عمر ياسني عزالدين نعيم العيسه عمر خلدون غرايبه عدي امني فريوان عبد الله فاروق ابو بكر

طالب حسني الذينات سليامن يوسف ديني سفيان تيسري دواغره زياد مروان شعبان حمزه احمد بني ياسني حازم رزق بطاح

بيان حسني بني فواز ايات حمد العليامت اماين راتب فاضل

رايض خالد الراشد

احمد هاين املومني احمد هاين غرايبه احمد زكريا محمود

يزن احمد برغل هاشم عيل ربابعه نرسين نبيل املني

امل��زاي��ده اسامعيل  ب��الل 

ابوالعينني سليم  ع��ام��ر 

سبينايت محمود  ك��ام��ل 

رحمه اب��و  محمود  لينا 

م��ح��م��د ع���يل ع��ب��ي��دات

م��ح��م��د غ����ازي ش��اه��ني

محمد محي الدين مخادمه

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

ابوعيد ي��وس��ف  اب��راه��ي��م 

اح��م��د اب��راه��ي��م خ��ض��ور

اح����م����د اي�������اد اح��م��د

دق��ام��س��ه زيك  اح���م���د 

اح���م���د ع����يل م��ص��ط��ف��ى

حسني اس��امع��ي��ل  اس��ام��ه 

اس���ي���ل خ���ل���دون زي��ن��ايت

ب������راء ع���ص���ام ع��م��وص

ال�����دراس خ���ال���د  روان 

س����ائ����د ه�������زاع ن��وف��ل

ش����ي����امء امي�������ن ن����ارص

مطري ج����امل  ال��ل��ه  ع��ب��د 

ع��وي��ض��ه ع����واد ال��ع��ن��زي

ع���ص���ام س��ه��ي��ل ع��ص��ف��ور

غ��ي��ث م��ح��م��د ع��ب��ي��دات

زايده ابو  الرحيم  عبد  محمد 

محم��د عبدالل��ه العبيس

م��ح��م��د ع������زام ع��س��اف

م��ح��م��د ف�����ؤاد ال��س��خ��ن��ي

نبيل عبد الله العمري

B. Sc. in Electrical Engineeringالبكالوريوس يف الهندسة الكهربائية - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011
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احمد اسامه الربغويث

االء زيد الجريبيع

صهيب احمد العمري

محمد زيد سكر

احمد ماجد الرشع

بهاء عبد السالم العمري

عبد الرحمن فايز محيسن

محمد عبد املجيد املقابله

اسامه ابراهيم بني عامر

بيان عبد الله املكاحله

عيل محمد بني عيىس

محمود »محمد عيل« قواسمه

اسامه محمد سامره

حمزه فوزي الصامدي

عيل نواف عبابنه

معتصم احمد عواوده

ارساء عصام حسن

حنان عبد الحميد املومني

قيس محمود الرشمان

نداء محمد دقامسه

اكرم عبد اللطيف وهيبي

رؤى طالل شطناوي

مالك عامر ابو ربيع

احمد محمد ابو زينه

سعد الدين صايل العرجاين

مجد الدين عبد الوهاب عبيدات

اسامه يوسف السعاده

ضياء محمد القرعان

محمد خالد العريب

اسالم يوسف مساعده

عبد الرحمن سامي الهمرشي

نور الدين محمد دويكات

انس جلول سايس

عبد الله حمد الزيود

ايات هيثم العبد الرزاق

عصام امين الدويك

دينا صايل خرابشه

ليندا حسن الفقي

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2012-2013البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية - املتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

القنون ع��اي��د  اب��راه��ي��م 

احم��د مصطفى العالول

ال���زع���ب���ي ع����يل  االء 

ام���ج���د ج���ربي���ل ط��اه��ر

ح��س��ن اح���م���د ال��ن��ارص

عبد الرحمن سلطان النجوم

عبد الله جمعه العايدي

ع��م��ر م��ح��م��د ال��ع��م��ري

يعيش اس���ام���ه  ف�����راس 

م��ه��ن��د اح���م���د ع��ري��ق

العامل الحميد  عبد  ي��ارس 

B. Sc. in Electrical Engineering
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Dept. of Mechanical Engineering

قسم الهندسة الميكانيكية

د. قيس عزام خصاونه-أستاذ مساعد 
 رئيس القسم بالنيابة

د. محمد عثامن عبد الرزاق 
أستاذ 

د. »محمد خري« احمد أبو قديس
أستاذ 

د. حازم صبحي الزبده
أستاذ 

د. أسامه منور حداد
أستاذ 

د. يوسف سالمة النجار
أستاذ 

د. نعيم عبد املجيد الخرض
أستاذ 

د.برهان محمد طشطوش
أستاذ 

د. طه خليل الدوس
أستاذ 

د. محمد احمد النمر
أستاذ 

د. نضال حلمي أبو حمده
أستاذ 

د. خالد رفيق األصفر
أستاذ 

د. بسام عبد الكريم أبو حجله
أستاذ 

د. سامر عبد الله السعيد
أستاذ 

نشأت عثامن ابو موىس نسيبه زياد الصبح

القعاقعه ري���اض  اح��م��د 

ح��س��ن ع��ب��د ال��ل��ه ق��امج

عيل اح��م��د  الرحمن  عبد 

ع�����الء س�����امل ال������رزوق

ف����داء ب��س��ام اب��وص��ف��ي��ه

ال��ن��ويت اس��امع��ي��ل  محمد 

محيس��ن نضال  محمود 

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012
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قسم الهندسة الميكانيكية
Dept. of Mechanical Engineering

قسم الهندسة الميكانيكية

 عبد الله عيل الرشمان
محارض متفرغ

 ميساء فرعون خليل
محارض متفرغ

جامل محمد الفران
محارض متفرغ

محمد شحاده االحمد
محارض متفرغ

غانم محمد شطناوي
محارض متفرغ

نرسين خرض الزعاتره
محارض متفرغ

د. خالد سليم حتامله
أستاذ مساعد

د. بسام جميل الشاعر
أستاذ مساعد

د. عدنان محمود القاسم
أستاذ مساعد

د. خالد محمود بطاينه
أستاذ مساعد

د. حسني احمد عبابنه
أستاذ مساعد

د. وفاء محمود بطاينه
أستاذ مساعد

د. مهند محمد العطا
أستاذ مساعد

د. محمد غازي الفندي
أستاذ مشارك

د. محمد عبد الكريم جرادات
أستاذ مشارك

د. محمد خرض علقم
أستاذ مشارك

د. غسان موىس طشطوش
أستاذ مشارك

د. ملك إبراهيم ناجي
أستاذ مشارك

د. محمد إسامعيل الوديان
أستاذ مشارك

د. سهيل محمود كيوان
أستاذ 

د. عدنان إبراهيم خضري
أستاذ مشارك

Dept. of Mechanical Engineering
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ابراهيم حكمت البريه

امجد »محمد جمعه« طعمه

رأفت فارس النويت

عزالدين محمود الحوامده

احمد تقي الدين االحمد

امريه عبد القادر العايده

سامل صالح السطري

عوض عبد الله املومني

احمد رشيد يوسف

براء عبد الله خليل

سايل توفيق جباره

محمد سعيد علوان

احمد عبد الكريم الصويت

تامر نبيل التميمي

ضياء فتحي ابوصالح

محمد قاسم جرادات

احمد غازي الحاميده

جميل شوكت يوسف

عامر هالل النجار

محمد واصل مومني

اسامء عمر قبيعه

جواد سليامن التميمي

عبد السالم محمد الروسان

محمود عبد الفتاح بدوي

خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2011-2012البكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

هبه غسان عويسمعاويه احمد العمري

عبيد عبدالرحي��م  احم��د 

حم��دي محي الدي��ن ابواخميش

الخريشه رامي ش��يحان 

الخالق عبد  ف���ؤاد  رام���ي 

ص��الح الدين تيس��ري النوارصه

ع����الء م��ح��م��د اب���وس���امل

م��ح��م��د ع����يل ال���غ���زو

B. Sc. in Mechanical Engineering
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امجد زياد عبدات

سيف خالد الشمري

ليث مأمون خصاونه

انس احمد الشبول

طارق زياد السعيد

محمد صبحي القواسمه

حسام عبد القادر الرميل

عبد الرحمن محمد رمضان

محمد عبد الهادي العجارمه

حسام عيل مزاري

عبد الله عيل الزغول

محمد فؤاد نوفل

رزان محمود بطاينه

عالء حسن الصقر

نشات محمد نوافله

سام يوسف ظريفه

كامل جامل منصور

والء نرص حسني

ابراهيم احمد الرشيد

ثامر عيل خصاونه

زيد حسن الحويث

عيل حسن حمو

احمد محمود ابو بكر

ثاين عبد الله الشبول

زيدون خلف الشناق

عيل عمر دليك

احمد محمود ربايعه

حازم سامي املعاين

صفاء نرصالله الزيودي

فايز محمود مصطفى

انس محمد التميمي

حمزه »محمد سامح« طبيله

طارق منصور السكجي

قيص محمد العمري

بيان فيصل الرجوب

روزان ثائر غرايبه

طارق نبيل دبابنه

قيس محمد الحناوي

تسنيم عبد الرؤوف اسعد

زكريا محمد جباعته

عائشه فهمي محمود

لينا تيسري لطايفه

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2012-2013البكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية - خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

اح��م��د ب��س��ام ب��ن��ي ه��اين

اح����م����د ق����اس����م اغ���ا

اح���م���د ق��س��ي��م ع��ب��اب��ن��ه

ان����س م��ح��م��د اب���وج���ادو

ال��رزاق العبد  محمود  تامر 

حس��ان محمد ضيف الله

عيشه اب���و  اح��م��د  ح��م��زه 

مهيدات محمد  س��ليامن 

غزاله اب��و  ج��وزي��ف  صليبا 

الطيطي محمد  صهيب 

التميمي سليامن  ع��اص��م 

عب��د الله ناظم ابوس��عده

ع���امد ط���ارق ال��ح��ج��ازي��ن

ع��ي��ىس ن����ادر امل��اردي��ن��ي

غ��ي��ث م��ح��م��د ال��ش��ي��اب

ف�����ارس س����امل امل��ع��اي��ط��ه

ق���يص م��ع��اوي��ه ج����رادات
دويكات القادر  عبد  محمد 
الدين سعد  بكر  محمود 
ن�����زار ي���وس���ف ال��ح��م��ود

ي������زن ب����س����ام ح�����داد

B. Sc. in Mechanical Engineering
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احمد خلف الحليحل

انس امجد الحداد

عبد الله وليد الرشيده

مالك فخري حموري

احمد طارق التامم

انس خالد الرشع

عيل سامل فياض

محمد احمد الطرطور

احمد محمود عبابنه

تامر فرحان الزعبي

عمرو محمد الدرويب

محمد انور الزعبي

احمد نارصالرسحان

حسن نارص الروسان

عيىس كساب اندراوس

محمد فوزي شطناوي

افنان روحي البهلول

زياد محمد الرشع

قاسم موىس املقابله

محمد ماجد ابوخلف

االء حامد الزغول

زيد احمد ابو الزيت

ليندا محمد خابور

محمود محمد منصور

نرسين حسن النظامي

ممتاز شوقي ابادير معتصم محمد القضاه معتصم انور صوالحه محمود منري ريس محمد يوسف ابو العسل

زيد صالح قطشان

محمد محمود كساسبه

محمد فواز مرصي محمد فايز شعالن محمد عبد الله مقدادي محمد حسني الرفاعي مجد العرب احمد الشاميل مأمون عبد العزيز عبد النبي

B. Sc. in Mechanical Engineeringاملتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2012-2013البكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

احمد  احسان تحبسم

بت��ول س��عود القض��اه

جهاد »محمد نبيل« الجيويس

الس��وامله محم��د  داود 

رامي حكمت القنه

عبدالله احمد اسامعيل

العطاس حسني  عبدالله 

محم��د عارف الرجوب

»محمد اسالم« عصام عبابنه

مس��عود عم��ر  محم��د 

معاذ »محمد رمزي« السيوف

ندى سليم الرجوب

ه��ال بس��ام الصامدي
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Dept. of Chemical Engineering

قسم الهندسة الكيميائية

د. رامي يوسف جمعه
أستاذ 

د. مجدي عيل املحاسنه
أستاذ 

د. فهمي احمد أبو الرب
أستاذ 

د. »محمد اسامه« جاد عزام
أستاذ مشارك

د. عبد الرحمن إبراهيم التميمي
أستاذ 

د. خليل عيل الحلحويل - أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. منذر عيىس قندح
أستاذ 

د. لؤي عيل زيتون
أستاذ مشارك

د. فوزي احمد بنات
أستاذ 

د. موىس خالد أبو عرايب
أستاذ 

د. ممدوح عايد اللوزي
أستاذ مشارك

د. حسن عبد اللطيف حسن 
أستاذ 

د. سمري محمد العاشه
أستاذ 

د. حسني راجي اللبون
أستاذ مشارك

هديل حسني االحمد مهند زيك الكسواين محمود يوسف ابو السباع محمود نايف الوريدات

القيي اح��م��د  ح��م��زه 

خليل اب��و  ج��الل  خليل 

رن���ا اب��راه��ي��م ال��زي��ود

العقاد جميل  الدين  سيف 

مسرتيحيه رض���ا  ف���راس 

م��اج��د اح��م��د ال��ب��ي��اع

زي��دان اب��راه��ي��م  محمد 

م��ح��م��د ن�����زار ع��ل��وي

سليم ي��اس��ني  م��ح��م��ود 

البكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012
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Dept. of Chemical Engineering

قسم الهندسة الكيميائية

ابتسام عويد الرشفات

منى عيل البواعنهربا اساما الشايب

احمد عزمي البيطار

عبد الله عزمي عيد

هيالنا مرزوق الطبيشات

اسامه زيد نوارصه

قيص يوسف بكور

يوسف محمود الطرزي

متارا فيصل التوبات

النا جامل ابوحطب

خرض محمد الربايعه

ليىل عصام الروسان

دنيا درويش عوكل

د. عوين يوسف العتوم
أستاذ مشارك

د. محمد حافظ الصالح
أستاذ مساعد

د. محمد سالمه الحراحشه
أستاذ مشارك - زائر

د. مهند ذيب الجراح
أستاذ مساعد

د. يزن عاهد حسني
أستاذ مساعد

رويدا جورج الزعمط
محارض متفرغ

الياسني ع��م��ر  ج��امن��ه 

ف��ي��ص��ل م��ع��ني ال��ب��در

م��ي��س��اء ش��ك��ري اليف

B. Sc. in Chemical Engineeringخريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011
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اريج عادل عرايب

محمد رمضان شعبانامال فايز الرشدان

ارساء عيل داللعه

ميناس محمد الرشدان

ارساء ماهر الخشان

حنني طالل عرايضه

هبه احمد الصامدي

اسالم احمد الخوالده

دميا حسام القاروط

هديل محمد الخطيب

اسامء يوسف كتاين

سباء »محمد جامل« بني ارشيد

اسيل عبد الكريم عبيدات

كامل ذياب عامرين

احسان احمد العمري

رنا فؤاد الحتامله

صفاء عبد الفتاح رحال

ارساء محمد الحموري

رهف احمد كناكري

عدي عادل الحسينات

االء شاهر مومني

روان تيسري بدر

غيداء كامل دليك

االء يوسف ملكاوي

سوسن محمد جرادات

محمد حسني جباعته

حنني جامل دعباس

شادن شاهر العمري

محمود صالح الشتيوي

دانه نضال محمد

شيامء ابراهيم ابوالعسل

مالك اسامه العرعر

اح��م��د اب��راه��ي��م ال��ت��اج

البكراوي حسني  رج��ايئ 

الطريفي ع��دن��ان  ري���م 

املعايطه سليامن  سالم 

عز الدين ابراهيم خريس

مهيدات محمد  ه��دى 

البكالوريوس يف الهندسة الكيميائية- خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012
املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

عيد م��ح��م��د  اي�����اد 

B. Sc. in Chemical Engineering
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مي ارشيد الخطيب

هيا رأفت البريويت

ميس طالل الزعبي

وفاء موىس املالح

اروى محمد عبيداتهدى خليل الجبايلهبه محمد الرشعهاين زكريا عبابنهنور طارق التامم

اميان تحسني وايناخ

عبد الرحمن عزام بني نرص

نداء هاشم الخراشقه

اقبال احمد العمري

جامنه ناهل النعريات

عيل لطفي العثامن

هبه عيل بني خالد

االء خالد سعدون

حنني جميل الزبيدي

محمد عيل الرصايص

وجدان موىس الزغول

االء عزام عمر

دعاء إبراهيم عبد الخالق

محمد هاشم العبايس

والء عيل الزعبي

االء منري العساف

دعاء جايل النامرنه

مراد وليد عنيزات

اسامه عبد الحفيظ الهزاميهيوسف احمد بني طه

انوار نزار الطراونه

رؤى صالح ابو ربيع

منى سلامن الزعبي

العالونه ع��ي  اي��ات 

سوسن يحيى حميدان

عبد الله عيىس الحويكم

محم��د حس��ن ابوعثامن

نس��يبه عب��د الحمي��د العاميره

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2012-2013البكالوريوس يف الهندسة الكيميائية- املتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

الذيابات حس��ن  عبد الرحمن عب��د الكريم الصومايلسوسن 

B. Sc. in Chemical Engineering
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Dept. of Biomedical Engineering

قسم الهندسة الطبية الحيوية

د. لؤي امني فريوان- أستاذ مشارك
 رئيس القسم بالنيابة

د. خلدون يوسف لوييس
أستاذ مشارك 

د. عرين خالد البشري
أستاذ مساعد

د. نارص »محمد نزيه« حمدي
أستاذ مشارك 

د. حسام محمد الخليل
أستاذ مساعد

د. مشهور مصطفى بني عامر
أستاذ

د. رىب الياس خنوف
أستاذ مساعد

د. رباح محمد العبدي
أستاذ مساعد

د. رامي جوزيف عويس
أستاذ مشارك 

د. ايناس وليد عبد الحي
أستاذ مساعد

روان محمود بني احمدابتهال جربيل الهباهبه

ماجد عبد املاجد الجمل

هنادي فريد عبيدات

اسامء انور القرعان

ساره جامل الزعبي

محمد عبد الحكيم الهندي

اسيل سليامن العمر

قمر عمر االسمر

محمد يوسف ملكاوي

حنان محمد يوسفاملثنى احمد الشياب

ابوليل ابراهي��م  االء 

البيتي محمد احمد سامل 

محم��د محم��ود ش��موط

الوردات محمد يوسف 

B. Sc. in Biomedical Engineeringخريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011
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اسالم عاصم ابوصهيون

رند محمود املطر

اسيل منذر العرايضه

روان عادل الشبول

امريه عزيز حمدان

كرمل سامي شحاده

باسل رأفت الصناع

محمد مصباح الزغول

دميا جودت حسني

منى اسامعيل ادعيس

رحمه تيسري القرعان

ميساء باجس ربابعه

البكالوريوس يف  الهندسة الطبية الحيوية - خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

احمد عبد الكريم املتوكل

ارب عبد الكريم الحوامده

ارساء ماهر صالح

السيد محمد كامل الكامل

اميان عقله عليامت

جميل عدنان العبديل

رامي مروان خرض

فيصل خالد السخني

محمد احمد الخطيب

محمد حسن العنيزان

اروى ياسني عون

اياد سامل باجري

ارساء محمد حواري

براء احمد خصاونة

اسمهان ابراهيم ابو شارب

براءه امين املومني

اسيل خليل الرساج

بسمه حسن عبد القادر

سخاء ابراهيم املومني

صادق ماهر بشناق

افنان فايز الخواجا

بيان محمد الدويك

سناء عيل العمري

صالح سامل محمد

االء حافظ بكر

رمال جامل الريحاين

صابرين حسني ابو حامد

عرين جميل عواد

B. Sc. in Biomedical Engineering املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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Dept. of Industrial Engineering

قسم الهندسة الصناعية

عيل سامل العامري

باسم عثامن الطباع

عامر محمد الخيالتسنيم زكريا العمري

ليىل عمر الجراح

دعاء محمد بكارعبد الرحمن غسان العظمدعاء عيل بني هاين

ماهر محمد ابو رشيفه

روان صبحي عالونه

وعد محمد حموريهيفاء سامي عبد الغنينهال عبد اللطيف شواقفة

البكالوريوس يف  الهندسة الطبية الحيوية - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012

امي����ان ي��وس��ف م��ق��دادي

ه��ن��داوي س��ام��ي  تسنيم 

الشديفات سهيل  ذاك���ره 

ع���م���رو رف���ي���ق ع��ب��ده

ل����ن����دا ن����ظ����ام دي����اب

الله ص��ن��ع  ف��ه��د  م��ح��م��د 

الهادي عبد  ابراهيم  م��رام 

وائ�����ل ح��م��ي��د ال��خ��ال��د

شعبان شيخ  سامر  محمد 

حسن س��ل��ي��م  م��ح��م��د 

الجرود محمود  مصطفى 

ن����ور ب���س���ام ال���زاي���د

د. طارق حمدان الحوري أستاذ مساعد 
 رئيس القسم بالنيابة

 د. دريد »محمد أمني« داللعه
أستاذ مشارك

د. عمر محمد بطاينه
أستاذ مساعد

د. عمر مفلح العرايضه
أستاذ مشارك

د. عامر محمد مومني
أستاذ مساعد

 د. »محمد تيسري« ضيف الله هياجنه
أستاذ

د. عبد الله فواز الدويري
أستاذ مشارك

د. سامر خالد خريس
أستاذ مساعد

د. وائل رضوان طيفور
أستاذ مشارك

د. عبد الله عيىس الرشدان
أستاذ مساعد

د. طارق قاسم سعيد
أستاذ مساعد

د. رائد احمد األعمر
أستاذ مشارك
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Dept. of Industrial Engineering

قسم الهندسة الصناعية

د. محمد عيل املومني
أستاذ مساعد

د. حازم جميل الصامدي
أستاذ مساعد

د. حسام أحمد الرشيده
أستاذ مساعد

احمد جميل شحاده

حسني احمد الطويل

سند محمود البطاينة

محمد حكم العربيات

احمد عيىس برغوث

دعاء عيل مقدادي

طارق بسام الرشدان

»محمد خري« حسن ربابعه

احمد محمد اليامين

ديانا داوود اسكندر

عبد القادر عيل ابداح

مصعب حمزه عبيدات

اسامعيل محمد العرساوي

ساره محمد غرايبه

عبد الله رائد الخشامن

مهند امين الخوري

ارشف امني السامل

ساره هاين ابو هنطش

قيص صالح ابوالرب

نور الطاف بات

ارشف عيل الزغول

سليامن اسامعيل جداع

ليث »محمد صالح« التميمي

هال منري االدهم

B. Sc. in Industrial Engineeringخريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011
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يزن جهاد مهيار

احمد محمد عبيدات

رزان خليل نريوخ

ثناء محمد رباع

االء فهيم درويش

رهام احمد عبد القادر

اماين صبحي سليامن

روان نضال محاسنه

تهاين عامر التميمي

روىل خلف الشناق

حسام رائد داود

ساره خالد حميدي

حسام نسيم العمري

سناء محمد البطاينه

البكالوريوس يف الهندسة الصناعية - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

ري�����م ج�����امل ع��ق��ل

زي���د ع���ادل امل��ص��اروه

ملى عبد الرزاق الخطيب

ب��اوزي��ر سعيد  محمد 

ياسمني عيل سعيدانخريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012 هند جميل احمد هدى وليد الهندي فداء عبد الله السقار عمر فوزي عباس

عالء يعقوب بنات عريب خليفه البيايضه صفاء محمد فرغل صفاء صبحي داود صالح اديب الفقيه شادي محمد العبي

 خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

اب����و ب��ك��ر ف��اي��ز ال��ع��رين

ال��ط��وي��ق ال��ل��ه  ع��ب��د  االء 

الرفاعي الرحمن  عبد  خريي 

رب�����ا س������اري ال��زق��ي��ب��ه

يونس بني  هاين  القادر  عبد 

ع���م���ران ع���يل ك��س��اس��ب��ه

ل���ي���ث خ���ال���د رب��اب��ع��ه

م��ح��م��د خ��ال��د ال���رش���دان

بارجاء القادر  عبد  محمد 

الله ع��ب��د  ع��ب��ده  م��ح��م��د 

التميمي ع��ي��ىس  م��ح��م��د 

م��ح��م��د ول���ي���د ال��رشي��ف

م���ي���س ف����اي����ز ج���اب���ر

ن���ت���ايل زي����د ال���ش���وارب

ي���ح���ي���ى م���ح���م���د م��ط��ر

ي������زن ن����اف����ع ب���ن���وره

B. Sc. in Industrial Engineering
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اسامه عامد سالمه

بالل خليل العسيل

محمد سامي الغنانيم

يارس سفيان بدوي

انس بسام تاللوه

حسن سعيد ابو عيد

محمود طاهر عثامن

انس فياض اغرب

عال فايز عبابنه

ناديا زهري السعودي

اميان حسني محمد

عمر يعقوب حسونة

وجدي محمود بني سالمه

ايه حسن العويف

عمران هشام ابو ريا

والء عمران العناين

ايه محمد النعامنه

لني ذيب الدقم

والء فارس الرشمان

البكالوريوس يف الهندسة الصناعية - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

احمد »محمد سعيد« الشطناوي

ب������راء اح���م���د امل����رصي

الصبابحه خري«  »محمد  تسنيم 

رن�������ا ع����م����ر ف������ارس

العيص م��ح��م��ود  زي��ن��ه 

صالح الدين محمود ابو بكر

ع����دي ن����ارص ال��ي��وس��ف

هزاميه املهدي  عبد  قانت 

م��ع��ت��ز ه���ش���ام ع��ت��وم

احمد عبد الحميد عامرنه

ايات سامل عبيدات

حمدي اسحق شاهني

احمد عبد الرحمن القضاه

اميان محمود عبيدات

حمزه حامد الزريقات

احمد فايز عبد القادر

ايناس ابراهيم الربابعه

حنان محمود مني

احمد لطفي فوزي

بالل عبد املجيد ابو رمان

رزان عصام الحديدي

احمد محمد شاهني

بالل مصطفى الرواضيه

رند عبد الجليل املقدادي

االء محمد الجعافره

جالل صبحي ابو طه

ريناد محمود شويات

B. Sc. in Industrial Engineeringاملتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012
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Dept. of Nuclear Engineering

قسم الهندسة النووية

شريين صالح عبابنه

ليث عمر الشامي

صادق عبد الله صوفان

هاله عصام مربوك

عبد الله محمد الصامدي

هبه ضامن االبراهيم

عمر بسام الشلولعدنان منصور العقلهعبيده احمد العمري

البكالوريوس يف الهندسة الصناعية - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012

الرشيده عدنان  حمزه 

رشاي��رى ك��امل  شفيق 

د. صالح الدين رومي ملكاويمعاذ عمر الحاج محمد
أستاذ مساعد - رئيس القسم بالنيابة

د. زياد حمدان القضاه
أستاذ 

د. محمود السيد الجوهري
أستاذ مساعد

نيل رياض أبو عناب
محارض متفرغ
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ميس عدنان ابورسدانهمالك يحيى شقريدانه عبد الرحمن العزيزيابتهال محمد املالحيم

الفاروقي ف��ؤاد  احسان 

الطريني وصفي  محمد 

  خريجو الفصل الدرايس األول 2012-2013البكالوريوس يف الهندسة النووية -  خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

اسامه احمد الدحيات

خالد وليد الخصاونه

عيل عبد الوهاب الضامن

ارشف عيل البطيحه

روان منصور مصطفى

محمد احسان ابو صالحه

احمد تريك عبيدات

انسام منري بني عطا

سجى محمد ربابعه

محمد فتحي فدعوس

اواس محمود خريسات

تسنيم اديب بني مصطفى

طارق محمود الرشمان

محمد خليف الرسديهمروان مصدق طوالبه

عاطف محمد الخوالده

حذيفه وليد املومني

عباده »عيل خلقي« الرشايرى

حياه باسم ابو حميد

عبد الله عبد السالم الدالبيح

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

الن����ا زه����ري امل���رصي

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012

B. Sc. in Nuclear Engineering



77 76

.....................
........... Dept. of Aeronautical Engineering

قسم هندسة الطيران

د. فراس حلمي صقر درويش - أستاذ مساعد  
 رئيس القسم بالنيابة

د. منترص احمد حادر
أستاذ مشارك 

د. طارق طه درابسه
أستاذ مشارك

د. أحمد سعيد الشياب
أستاذ مساعد
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Dept. of General Surgery & Urology

قسم الجراحة العامة والمسالك البولية
Faculty of Medicine

كلية الطب 

د. توفيق خليل درادكه- أستاذ 
 عميد الكلية

د. إسامعيل إبراهيم مطالقه- أستاذ مشارك 
 نائب العميد

د. عصام محمود لطايفه- أستاذ مشارك 
 نائب العميد

د. رامي شاكر العزب-أستاذ مساعد 
 مساعد العميد لشؤون العالقات الدولية والطلبة األجانب

د. تغلب سمري مزاهره- أستاذ مساعد
مساعد العميد لشؤون العلوم الطبية الرسيرية

د. محمد زهري علوه-أستاذ مساعد
 مساعد العميد لشؤون العلوم الطبية األساسية والجدول الدرايس

عبد الرؤوف إرشيدات - مدير مكتب العميد

د. هيثم محمود العقييل- أستاذ مشارك 
 نائب العميد لشؤون املجتمع واالتصال املحيل

د. غازي راجي قساميه- أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. طارق محمد الجابري
أستاذ

د. ابراهيم فتحي الغالييني
أستاذ

د. رامي جالل ياغان
أستاذ

د. محمد احمد الغزو
أستاذ

د. كامل ابراهيم غرايبه
أستاذ

د. كامل الدين حسني بني هاين
أستاذ

د. يوسف سميح ماتاين
أستاذ مشارك 

د. ابراهيم حسني بني هاين
أستاذ

د. محمد رشدي خامش
أستاذ

د. عبد الكريم حسني العمري
أستاذ مشارك 

د. فؤاد فرحان عامري
أستاذ

د. حسني عيل الحيص
أستاذ

د. نواف جرب الشطناوي
أستاذ مشارك 
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Dept. of Special Surgery 

قسم الجراحة الخاصة
Dept. of General Surgery & Urology

قسم الجراحة العامة والمسالك البولية

د. نبيل عيل الزعبي
محارض متفرغ

د. رائد محمود عناب
محارض متفرغ

د. قيس محمد الوتار
محارض متفرغ

د. زياد أحمد بطاينه
محارض متفرغ

د. خالد عيل عبيدات
أستاذ مساعد 

د. خالد شاكر ابراهيم
أستاذ مساعد 

د. تغلب سمري مزاهره
أستاذ مساعد 

د. شادي محمد حموري
أستاذ مساعد 

د. رامي شاكر العزب
أستاذ مساعد 

د. اياد عايد بقاعني
أستاذ مساعد 

د. فهمي محمد املحمد
أستاذ مساعد 

د. نزار رايض الوقفي
أستاذ مساعد 

د. اسامه “محمد خري” بني هاين
أستاذ مساعد 

د. عامد محمد حجازي
أستاذ مشارك 

د. محمد نارص بني هاين
أستاذ مشارك 

د. ماجد خليل بني عطا
أستاذ مساعد

د. زياد محمد مهيدات
أستاذ مساعد

د. خالد جامل عطا
أستاذ مساعد

د. شادي قسيم الخطيب
أستاذ مساعد

ل د. هشام محمد جاماّ
أستاذ مساعد

د. وليد هاين حداد
أستاذ مساعد

د. فائق محمد الدرويش
أستاذ مساعد

د. معتصم محمد عبيدات
أستاذ مشارك 

د. وسام احمد شحاده
أستاذ مشارك 

د. مهند احمد القضاه
أستاذ مشارك 

د. زياد عيل مصطفى
أستاذ مشارك 

د. “محمد عزام” طاهر مسامر
أستاذ مشارك 

د. فراس قسيم الزعبي
أستاذ مشارك 

د. خلدون “محمد خري” بشايره- أستاذ مساعد 
 رئيس القسم بالنيابة
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Dept. of Internal Medicine & Dermatology

قسم األمراض الباطنية والجلدية
Dept. of Special Surgery 

Dept. of  Anesthesia

قسم الجراحة الخاصة

قسم التخدير واإلنعاش

د. أحمد محمد ردايده
محارض متفرغ

د. حسن موىس مهيدات
محارض متفرغ

د. وسام احمد القرقز
أستاذ مساعد

د. أمجد فوزي النصريات
أستاذ مساعد

د. ليىل طه عبابنه
أستاذ مساعد

د. هيثم أحمد عودات
محارض متفرغ

د. رامي أحمد جهامين
محارض متفرغ

د. خالد محمد الردايده-أستاذ مساعد 
 رئيس القسم بالنيابة

د. ظاهر خليف ربيض
أستاذ مساعد 

د. عمر احمد عبابنه
أستاذ مساعد

د. وائل نوري خريس
أستاذ مساعد

د. احمد خالد ابو بكر
أستاذ مساعد

د. عادل مفلح بطاينه
أستاذ مساعد

د. عالء أكرم الحوري
محارض متفرغ

د. ذياب عيل بني هاين
محارض متفرغ

د. عامر خالد داود-أستاذ مشارك
 رئيس القسم بالنيابة

د. موىس عيل ملكاوي
أستاذ مشارك 

د. محمود حسني عايش 
أستاذ مساعد

د. بشري يوسف خصاونه
أستاذ مشارك 

د. خلدون محمد العالونة
أستاذ مساعد

د. عبد الله محمود سعاده
أستاذ

د. فراس احمد القرقز
أستاذ مشارك 

د. شاهر محمد سمره
أستاذ مساعد

د. نيازي عبد الفتاح أبو فرسخ
أستاذ

د. مصطفى محمد العبويس
أستاذ مشارك 

د. سليامن محمد مومني
أستاذ مساعد

د. فواز اليف عامري
أستاذ

د. خالد عيل جاد الله
أستاذ مساعد

د. هنادي موىس قيام
أستاذ مساعد

د. نرسين عبد الله سعاده - أستاذ مساعدد. محمد إسامعيل جراح-  أستاذ مساعد
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Dept. of Anatomy

قسم التشريح
Dept. of Physiology & Biochemistry

قسم علم وظائف األعضاء والكيمياء الحيوية

د. محمد موىس جعفر- أستاذ 
 رئيس القسم

د. سعيد يونس الخطيب
أستاذ 

د. عثامن عبد الله الشبول
أستاذ مساعد

د. زياد جالل العكاوي
أستاذ مشارك  

د. مصطفى أحمد الشهابات
محارض متفرغ

د. عبد الفتاح احمد الحادر
أستاذ 

د. خالد فاضل الطالفيح
أستاذ مشارك  

د. نبيل احمد البشري
أستاذ 

د. مخلد عبد املنعم الجنايب
أستاذ مشارك-زائر

د. نايف صالح غرايبه
أستاذ 

د. محمد خالد نصري
أستاذ

د. صالح محمد بني هاين- أستاذ 
 رئيس القسم

د. محمد زهري علوه
أستاذ مشارك 

د. أمين غازي مصطفى
أستاذ مساعد

 د. راشد محمود الجومرد
أستاذ مساعد

د. نور سالمه عريقات
أستاذ مساعد

د. زياد محي الدين بطاينه
أستاذ

د. محمد حسن الحيدري
أستاذ مساعد

 د. فاضل عيل وصفي
محارض متفرغ

د. نبيل عازر الخوري
أستاذ مشارك 

د. جامل الدين حسن ابو غيداء
أستاذ مساعد

د. قاسم عبد الرحمن الدويري
أستاذ مشارك 
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Dept. of Neurosciences 

قسم العلوم العصبية
Dept. of Obstetrics & Gynecology

قسم النسائية والتوليد

د. عصام محمود لطايفه - أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. هيفاء عيل الجلبي
أستاذ مشارك 

د. جهان محمود حامدنه
أستاذ مساعد

د. “محمد فايز” احمد جالد
أستاذ مشارك 

د. عامر محمود سندياين
محارض متفرغ

د. فهيم فرج زايد
أستاذ

د. باسل رشيد عبيدات
أستاذ مشارك 

د. ليىل عيل الزغل
محارض متفرغ

د. زهري عوده عامرين
أستاذ

د. نائل عبد الله عبيدات
أستاذ مساعد

د. الياس عيىس الصناع
أستاذ مشارك 

د. عقبه احمد القرعان
أستاذ مساعد

د. الما منذر املحيسن
أستاذ مساعد

د. محمد محمود الرببراوي - أستاذ مشارك
 رئيس القسم بالنيابة

د. سامح خليل ابو رحمه
أستاذ مشارك 

د. عيل جابر الربيعي
محارض متفرغ

د. محمد احمد جاموس
أستاذ مشارك 

د. محمود أحمد بشتاوي
محارض متفرغ

د. توفيق خليل درادكه
أستاذ

د. هيثم محمود العقييل
أستاذ مشارك 

د. أوس غالب خصاونه
محارض متفرغ

د. خالد عيىس السامل
أستاذ

د. عيل حسني الرفاعي
أستاذ مشارك 



89 88

Dept. of Pediatrics & Neonatology

Dept. of Legal Medicine, Toxicology & Forensic Medicine

قسم األطفال والخداج

قسم الطب الشرعي والسموم والعلوم الجنائية

Dept . of  Puplic Health, Community Medicine & Family Medicine

قسم طب المجتمع والصحة العامة وطب األسرة

د. عطا الله زايد ربيع
أستاذ مشارك 

د. احمد موىس بوران
أستاذ مساعد 

د. موىس عبد الله العمري
أستاذ مشارك 

د. خالد أحمد خري الله
أستاذ مساعد 

د. انور محمود بطيحه
أستاذ 

د. إبراهيم محمود الخطيب
أستاذ مشارك 

د. شريين سليم بطاينه
محارض متفرغ

د. هاشم يوسف كنعان
أستاذ 

د. عبد الحكيم محمود عكور
أستاذ مساعد 

د. عثامن احمد بني يونس
محارض متفرغ

د. يوسف صالح خرض
أستاذ 

د. احمد “محمد باقر” الخفاجي - أستاذ 
 رئيس القسم

د. وضاح محمد خريسات -أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. سعد سليامن حجازي
أستاذ رشف 

د. محمد يوسف خصاونه
أستاذ مشارك 

د. محمود ياسني الشياب
أستاذ

د. وائل احمد هياجنه
أستاذ مشارك 

د. عيل “محمد عيل” شوتر- أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. فيصل محمد ابو قطيش
أستاذ

د. سليامن أحمد السويدان
أستاذ مشارك 

د. هاله صالح رمياوي
أستاذ

د. رىل صبحي السقعان
أستاذ مساعد
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Dept. of Pathology & Microbiology

قسم علم األمراض واألحياء الدقيقة
Dept. of Pharmacology

قسم علم األدوية

د. مازن محمود حسن- أستاذ 
 رئيس القسم

د. قاسم عبد الحميد آل سعودي
أستاذ

روان عدنان ابو دلو
محارض متفرغ 

د. الحكم فائق الحديدي
أستاذ

 روان فهمي غزوي
محارض متفرغ

د. خليل عبود ميك 
أستاذ مشارك 

ريم محمد شياب
محارض متفرغ

د. لقاء عبد الرضا رفيع
أستاذ مساعد

 د. شادي محمد الحموري- أستاذ مساعد 
 رئيس القسم بالنيابة

قسم طب الطوارئ والحوادث

د. إسامعيل إبراهيم مطالقه - أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. نجالء حلمي الداود
أستاذ مساعد 

د. محمد عبد الحميد القضاه
محارض متفرغ

د. زياد عيل النارص
أستاذ مشارك 

د. صهيب محمود الخطيب
محارض متفرغ

د. هدى مظفر الزهاوي
أستاذ مساعد 

د. نارص موىس قبالن
محارض متفرغ

د. حسام خلف طلفاح
أستاذ مساعد 

د. محمد صايل العرجاين
محارض متفرغ

Dept. of Accident & Emergency Medicine
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قسم األشعة التشخيصية والطب النووي
Dept. of Diagnostic Radiology & Nuclear Medicine

د. خالد محمد عبد الله - أستاذ مساعد 
 رئيس القسم بالنيابة

د. حسان عيل البلص
أستاذ مساعد

د. لقاء أكرم الروسان
أستاذ مساعد

د. قيص معروف املقبل
أستاذ مشارك 

د. خالد زايد عالونه
أستاذ مساعد

د. مأمون حسن العمري
أستاذ مشارك

د. موفق عيل الحيص
أستاذ مساعد 

نور حزميه سفروان

احسان اديب القيي

خالد عبد الستار جباره

عمر سمري امللقي

محمد فارس صبح

اخالص فاضل الهواوشه

دميه عبد الرحمن العزيزي

عيدروس صالح العطاس

معتز عودة ابو ربيعه

انس محمود وردات

سحر سامح ابو عمر

غزل محمد جغل

مريندا يوسف محاميد

انس يوسف زهران

عبد الفتاح احمد الخطيب

فهد خالد العواد

نايل حامد الرشاري

باسم محمد البقعاوي

عبد الله خليفه البحراين

مالك محمد السيد عمر

نورازيان ديانا مد نارص

تريك خليل املغذوي

عمر زكريا صالح

محمد انوار احمد

B. Sc. in Medicine & Surgery خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011
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احمد كامل ياسني احمد طارق عريان احمد شهمي بن يحي احمد رفيق ابوبكر احمد خميس رداد احمد حسني الرمياوي

احمد اخوان بن صربي ابراهيم محمد ملكاوي ابراهيم محمد عليان ابراهيم محمد خري عواد ابراهيم عبد الرحمن أبو رشيعه ابراهيم رضا شاهني

وسام صبحي جبارين هبه عادل اليونس

عي��ىس محم��د  احم��د 

ن��زال من��ذر  احم��د 

حوراء ش��كري الحرز

القضاه مصطفى  رمي��ا 

ابراهيم محم��د  س��ليم 

منصور عوض  ع��امر 

الرحمون وسيم غسان 

البكالوريوس يف الطب والجراحة - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

املتوفع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012 

امل عطيا بنت عبد الحليم اماين عيل خصاونه الياس زياد نرصالله املعتز بالله احمد عبابنه االء فؤاد الزعاتره اكمل عاشيقني بنت عدنان

افنان توفيق حنفيش افراح محمد عيل ارشف محمد ابو شاهني اسيل حاتم سلهب ارساء احمد الصامدي اسامه مصطفى محتسب

اسامه عبد الكريم الدريويش اريج عبد العزيز الوحيد ارام عيل النوارصه اراء محمد بني ملحم ادم عبد املنعم ابو جامع احمد وديع كبها

احمد ناجح شحاده احمد موىس ابوعصا احمد محمد احميد احمد محمد محمود احمد محمد الشحادات احمد كامل عبد الخالق

B. Sc. in Medicine & Surgery املتوفع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012 
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ثامر يوسف العلي تسنيم احمد قشوع تريك محمد الخالدي تامر جميل مرجي بهاء محمد عبيدات بالل منري علقم

بالل محمد ياسني برشى اعقاب املعايطه بشار ماهر فتيحه بشار غازي بكر باسل عثامن حكمي ايهاب عدنان البلبيي

ايه نوري عبيدات امين موفق الدبش انس محمد عبد الهادي انس سامي الصامدي انس رئيف قنازع انس احسان حامده

انجكو يسمني عبد الرحمن امينه نبيل عبد الجبار امريه سعاد بنت عبد الشكور امري محمد عباره امري فريد حنوت امري عصام اماره

البكالوريوس يف الطب والجراحة - املتوفع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012 

دعاء ابراهيم الطاهات خليل عبد الكريم القرارعه خليل احمد كيلو خالد وليد بركات خالد محمد السوامله خالد جامل بشري

حوراء مصطفى الخاتم حنني عبد الله عزايزه حنان توفيق البقيش حمزه موىس الروابده حمزه محمود درادكه حصه عبد الرحيم الراشد

حسن هاين البطه حسن محمد ابراهيم حسام فواز السكاف حسام جامل العتوم حازم يوسف الزبده جود نديم جراح

جوانه عصام الخطيب جنى عبد الله الرشمان جامنه هايل مراد جامنه محمود مزاريب جامنه خرض عزام جاكلني رائد املومني

B. Sc. in Medicine & Surgery املتوفع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012 
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سامي سالمه الرشاري سامر محمد ابو عامريه سامر عادل محاجنه سامل رجايئ الربيض ساره عبد العزيز الشيوخ ساره عبد الرحيم ابواألرسار

زيد عبد الباسط الروابده زيد انور جميعان زها هشام حامم زاهر محمد شمس الدين ريا وائل نفاع روان حاتم عبد الرحمن

رهام وليد أبو خليفه رنا عبد املعطي ابوعواد رمزي مفيد رمضان رمزي محمد دغريري رفيده عبد الكريم ابوفنه رضوان محمد الجنيدي

رىب حسني العدوان رامي مصطفى ايوب رامي زيك ابوالهدى دينا قاسم الشاميله دميه بطرس جريسات دنيا محمد الغزاوي

البكالوريوس يف الطب والجراحة - املتوفع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012 

عبد الحميد يوسف هندي عباس عيل بيضون عايش عبد االمري السالمني عايد عبد الواحد الهادي عامر عمر سفاريني عامر احمد ابو حجله

عامر احمد العمري عاءيشه بنت فكري طاهر عامد زبن طارق مخائيل مسنات طارق جورج عامري رضار محمد الضميدات

ضحى حسن حجله صبا يحيى عبد النبي صبا عيل عيىس صبا ساري مهيدات شيامء جمشيدي شذى سامل النون

سيمون غسان ابوشقاره سيتي ماريه الذاكره بنت روسلن سوزان عليان العنيزات سلامن محمد ابوفريحه سالر كامل الدين بني هاين ستي نبيله بنت قمرالدين

B. Sc. in Medicine & Surgery املتوفع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012 
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عمر اسامعيل العتيبي عامد يوسف العمور عليا بنت محمد رايض عيل محمد ابنيان عيل حسني العرادي علمي نرضة بنت كاتيمن

عالء لطفي الخطيب عالء فؤاد الشيخ عالء ضيف الله العمري عفاف عبد الحسني الزاير عزه الناديه بنت ذو الكفيل عرين اسامعيل ابومخ

عديال عزورا بنت عبد الله عدي محمد العبيني عدي بهجت الجعربي عبد املعز بن احمد فضيل عبد الله فوزي نصار عبد الله عدنان خليفات

عبد الله سامح اليوسف عبد الله احمد بني صالح عبد الله احمد القضاه عبد الكريم وجيه صنع الله عبد القوي صالح دحوه عبد الفتاح عبدي جوتايل

البكالوريوس يف الطب والجراحة - املتوفع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012 

لؤي محمد الحسينات لؤي عصام عمري لؤي احمد دحابره كهرمان سمري كامله قيم بن عبد الحليم فيصل سليامن البدور

فيصل جامل بالل فوزي فادي شاهني فضل محمد عبد العال فرح انور الخصاونه فتحيه بنت ادريس فاطمه عامر قعدان

فاطمه جعفر القيم فاطمه تيسري العظم فاديه عبد املجيد الغزاوي غياث محمد الروسان غنوة مامون عوض غدير هايل املحيسن

عني املدينه بنت محمد عني العرينا بنت محمد نور عوض شحاده حالج عمرو فوزي بنات عمرو سامي ابوفرحه عمر يوسف جزار

B. Sc. in Medicine & Surgery املتوفع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012 
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محمد رفاعي بن عمر محمد خالد السليامن محمد حميد نعامن محمد حسني عزايزه محمد جامل زيدان محمد احمد ابو علوش

محمد احمد الحاج احمد مجد صرب الرواشده مبسام حسن الزاير ماهريا هودى بنت عبد الله ماهر محمد شقري مالك محمد الضميدات

مالك زايد عبيدات مالك راكان العنزي ماجد عايد الشمري مؤيد مأمون السيد حمد لني عامر عوض ليىل توفيق حكروش

ليث يارس رشدان ليث نايل البدور ملى عصام منصور ملا حسام الدين العمري لجني قيس الوتار لبنى هاين مساعده

البكالوريوس يف الطب والجراحة - املتوفع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012 

معاذ عبد الفتاح نصار مصعب محمد عيارصه مصعب عاطف العمري مصطفى مخلد الجنايب مريم صالح مفرع مروان نهاد يوسف

مراد فرح الربيض مراد حسام شهاب محمود مصطفى موىس محمود احمد عواد محمد يوسف السوامله محمد وليد ارشق لنب

محمد نايل الذيابات محمد فردوس بن عبد املوبينج محمد عنيزان الشمري محمد عمر الشاويش محمد عفيق معيذ بن عارفني محمد عبد الفتاح سالمه

محمد عبد الفتاح دلوع محمد طلق املطريي محمد طالل طهبوب محمد سفيان الحسون محمد سعيد باسليامن محمد زائد رشادقة

B. Sc. in Medicine & Surgery املتوفع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012 
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نور عطريه بنت سنويس نورعتيقه بنت محمد نظري نورشذواين بنت مامت نورالقسطى بنت عبد الرزاق نورالعزه بنت ابراهيم نور الحسنى بنت محمد داين

نوراالعيشه بنت رافاعي كاسيني نورارينا بنت احمد نصار عبد الحميد نصار ناشد محمود حموده ناردين احمد بدران ناديا محمد الطوالبه

ميرسه بنت زمزوري ميس محمد العطيات مياسه جامل ابو عطا موده يحيى عبابنه مهند يارس عتال مهند طايل الدالبيح

مها محمد حسينات مها مازن مرجي منال فهد ابوالشعر معن نايف الدباس معتصم بالله احمد االمعري معتز جوهر الوادي

البكالوريوس يف الطب والجراحة - املتوفع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012 

وليد عزام عوينه وليد عادل النتشه وعد حبيب العتيبي وسيم تيسري زيد الكيالين وسام عبد السالم مرجي ورود عبد القادر ابوعمر

وجدان يوسف القرعان وان نورعزلني اندوق هيثم سامل النارص هيثم باقر الصناع هيا فاروق الحوراين هناء زهري فارس

هامم موىس باشا هال زهري دايل هشام عادل الكخن هشام زيدون الجمل هديل جامل الخطيب هديل اسامعيل املرصي

هداية مهدي جامل هبه يوسف الفريحني نيفني تيسري بدران نورعائشه بنت مد سفيان نور نبيله بنت زين الدين نور ليال بنت الياس

B. Sc. in Medicine & Surgery املتوفع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012 
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Dept. of Health Management and Policy

قسم اإلدارة والسياسات الصحية

متعب خالد العتيبيمحمد غازي قساميهيوسف عيل الكثريي لؤي صالح حاللشهيوسف جريس الساليطه

يوسف احمد فرحان ميان سمري بطاينه يعقوب خليل زيادين يزيد مصطفى جوابرة يزن محمد هنانده يحيى بشار ابو طوق

البكالوريوس يف الطب والجراحة - املتوفع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012 

السيد زراع����ي  اب��راه��ي��م 

اح����م����د ج������امل ع���وض

ارش������د خ���ال���د ف��اض��ل

ال���زي���ن ح���س���ن  ارساء 

اس�����امء ع���وي���د ال��رشع��ه

اس����امء م��ح��م��ود اب����وراس

العنزي عقيل  الحميدي 

ام���ج���د ج��م��ع��ه ب��رق��ان

حسنن ب��ن  فضيل  ام���ريول 

ان�����س اح���م���د ح���م���دان

ان������س م���ح���م���د ع���وض

الرسوجي الله  عبد  اوي��س 

ب����اس����ل ب���ش���ري ع���ق���اد

ج����امل ع���يل ال��غ��ام��دي

خالد الشيخ  الله  عبد  جهاد 

زه��اري بنت  ارينا  رشيده 

زي����د اك�����رم ال��زري��ق��ات

ال��س��اموي سميح  س��ام��ي 

س����امح ع���يل م��ري��س��ات

س���ه���ام س��م��ري ك��ن��اك��ري��ه

س�����وار غ���ان���م م���ص���اروه

روسلن ب��ن  اح��م��د  س��ي��دي 

حمدان يوسف  الدين  سيف 

احمد سيد  بنت  نوراالميان  رشيفه 

الغويني فتحي  ص��اب��ري��ن 

زيد ابو  خالد  الرحمن  عبد 

عبد الرحمن مصطفى زرزور

دمنهوري بن  العفيفي  عبد 

عبد الله سليامن القفاري

عب��د الل��ه صالح العليان

عب��د الل��ه عايض اليامي

ع���ب���د امل���ن���ري س���ان���ويس

القيعان اب��و  طالب  عثامن 

ع���دن���ان ح��س��ن ع��دن��ان

ع����يل م���ح���م���د ال��ع��ي��د

ع���يل م��ح��م��د ال��ع��م��ري

ع����امر ح��س��ني ال��ي��ه��ري

املعايطة العزيز  عبد  عمر 

الحليم عبد  محمد  غيث 

ف����اروق ح���امد ال��ق��واع��ني

ف��اط��م��ه م��ح��م��د م��ب��ارك

سعيد ال��ل��ه  ع��ب��د  ف��اي��ز 

ال��دري��وي��ش محمد  م���ازن 

م����ج����د س���م���ي���ح ط��ه

م��ح��م��د اي������اد خ��رق��ي

م��ح��م��د ج���ه���اد خ��رق��ي

م��ح��م��د ح��ل��ف��ي اف��ي��ن��دي

شهرير ب��ن  خ��ري  م��ح��م��د 

محمد شفيق بن محمد رزايل

نارص محمد  بن  صديق  محمد 

م��ح��م��د ع��يل ال��ح��راس��ي��س

فوزي مد  بن  فردوس  محمد 

سليامن ب��ن  نقيب  محمد 

الكساسبه وصفي  محمد 

مصطفى بن  يوسف  محمد 

اقطيط ي��وس��ف  م��ح��م��د 

رمضان الرحمن  عبد  مروان 

م������روه ع�����وين م��ن��ص��ور

م���ري���م اح���م���د ض��اه��ر

م���ن���ار ح���م���زه ي��اس��ني

ربيع ال  الله  عبد  ميثاق 

الشبول ال��ل��ه  ع��ب��د  م��ي��س 

ن����دى ن��ج��ي��ب م��ه��ي��وب

ن��رسي��ن س��ع��ود امل��ط��ريف

ازلن محمد  بنت  ن��ورازل��ني 

مد ب��ن��ت  ن�����ورح�����زواين 

ه��ن��اء م��ح��م��د ال���زواه���رة

ه��ي��ا ع����وده ال��ش��دي��ف��ات

س��وح��ي��م��ي ن�����ور  وان 

الكري��م القضاه والء عب��د 

د. محمد رشيف اليحيى
أستاذ مساعد 

د. سريين محمود الخالدي
أستاذ مساعد

د. هبه هشام حجازي- أستاذ مساعد
 رئيس القسم بالنيابة
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زينب جامل جاملرهام حسني الزبيدياميان مازن محموداىل فضل عويص

هبه محمود ابو عوادفاطمه محمود ابداح

سليامن مصطفى  ابراهيم 

اري����ج ارش��ي��د ال��ج��س��ار

خ��وي��ل��ه ش��اك��ر  ارساء 

ع��ن��رب غ����ي����از  االء 

رن�����د ع����يل ال���رشي���ده

الزريقات محمود  سند 

عبايس ي��وس��ف  محمد 

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

والء وائل محافظه

البكالوريوس يف ادارة الخدمات الصحية - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

س��الم عم��ر حامدنه

عال يوسف عبد الرحمن

ارساء شايت شهاب

بنان فؤاد عبيدات

ارساء عوض الصخور

ريم مرعي الخالدي

االء هشام البصول

سامح محمد الكراميه

ايات احمد الكفريي

عاصم محمود الوردات

ايات شاهر حوراين

علياء محمود العودات

بانا مفيض بطاينه

فيفني قربي كرستوس

منى عوض الله زقول

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

املتوقع تخرجها يف  الفصل الدرايس الصيفي "تدريب"  2012- 2013

ب�����در ع����يل ال���رسح���ان

شنيك م��ح��م��د  ح���ن���ان 

س���ج���ود ع����يل امل���ري���د

عيىس بني  حسن  شريين 

ص��ف��اء اح��م��د ال��دوي��ري��ه

غرايبه الكريم  عبد  هاجر 

امل��دوب حسني  م��ري��م 

B. Sc. in Health Administration
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Faculty of Dentistry

كلية طب األسنان
Faculty of Dentistry

كلية طب األسنان

د. الهام صالح أبو الهيجاء - أستاذ 
عميد الكلية

د. كاظم سليم النمري- أستاذ
 نائب العميد

د. سوزان نديم الخطيب- أستاذ مشارك 
 نائب العميد

د. أروى عيىس عويس- أستاذ مشارك 
 نائب العميد

د. فداء عصمت زوايده- أستاذ مساعد 
 مساعد العميد

د. ُعال بركات البطاينه- أستاذ مساعد
 مساعد العميد

د. عامد فرحان املعايطه-أستاذ مساعد 
مساعد العميد

مجده فهد - مدير مكتب العميد
 

د. ارشف ابراهيم شاويش-أستاذ مشارك 
 مساعد العميد
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Dept. of Oral Medicine & Oral Surgery

قسم طب وجراحة الفم
Dept. of Oral Medicine & Oral Surgery

قسم طب وجراحة الفم

د. رميا احمد صفدي - أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. عزمي “محمد غالب” دروزه
أستاذ 

د. عبدالله محمود الذيب
أستاذ 

د. طارق محمود غرايبه
أستاذ مشارك

د. أنور بركات البطاينه
أستاذ 

د. هدى محمود حامد
أستاذ مشارك

د. جامنه عبد الله كراسنه
أستاذ مشارك

د. تيسري حسني الخطيب
أستاذ 

د. غيداء احمد الجمل
أستاذ مشارك

د. ارشف ابراهيم شاويش
أستاذ مشارك

د. أسيل قاسم الخطيب
أستاذ مساعد 

د. زيد زهري “عبد الباسط التميمي”
أستاذ مساعد

د. مصطفى محمود الخرض
محارض متفرغ

د. ريم عزام سقف الحيط
محارض متفرغ

رشا قاسم الرحاحله
محارض متفرغ
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Dept. of Preventive Dentistry

قسم الوقاية السنية
Dept. of Preventive Dentistry

قسم الوقاية السنية

د. كاظم سليم النمري
أستاذ 

د. أروى عيىس عويس 
أستاذ مشارك

د. سهاد حسني الجندي
أستاذ 

د. فداء عصمت زوايده
أستاذ مساعد

د. ضايف سلطان الطعاين
أستاذ 

د. سوزان نديم الخطيب
أستاذ مشارك

د. عال بركات البطاينه
أستاذ مساعد

د. الهام صالح أبو الهيجاء
أستاذ 

د. محمد محمود حامد
أستاذ مشارك

د. عامد فرحان املعايطه
أستاذ مساعد

د. عبد الهادي محمود حامشا
أستاذ 

د. خنساء طه عبابنه
أستاذ مشارك

د. هشام محمد الرشمان
أستاذ مساعد

د. روىل عبد الرحيم الحباشنه  - أستاذ مشارك
 رئيس القسم بالنيابة

عال تحسني ابو سامل
محارض متفرغ

ميسون محمود سعاده
محارض متفرغ

سوسن عبد الحميد العمري
محارض متفرغ

د. مالك إسامعيل هديب
محارض متفرغ

وسام زايد عازر
محارض متفرغ

منى موىس الشاويش
محارض متفرغ
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Dept. of Conservative Dentistry

قسم المعالجة التحفظية السنية
Dept. of Prosthodontics

قسم التركيبات السنية

د. بالل محمد املسعود - أستاذ مساعد 
 رئيس القسم بالنيابة

د. زياد نواف الدويري
أستاذ مشارك

د. محمود محمد أبو رجيع 
محارض متفرغ

د. خالد قاسم الحمد
أستاذ مساعد

د. ليىل عبد العزيز ابو نبعه
أستاذ مساعد

د. عاهد محمد الوهادنه
أستاذ 

د. موىس محمود مراشده
أستاذ مساعد

د. وائل موىس العمري
أستاذ مشارك

د. عصام “محمد صالح” العامل
محارض متفرغ

د. فراس عبد الرحمن القرعان
أستاذ مشارك

د. صالح نارص املحمد
محارض متفرغ

د. حنان جميل الزريقات- أستاذ مساعد 
 رئيس القسم بالنيابة

د. ملا عادل عواوده
أستاذ مشارك

د. ساره نزار رساج
محارض متفرغ

د. عالء الدين احمد القضاه
أستاذ مساعد

د. منى قاسم مراشده
محارض متفرغ

د. احمد صالح الحياصات
أستاذ 

د. نرسين احمد طه
أستاذ مساعد

د. محمد احمد العمري
أستاذ 

د. غاده احمد مغايره 
أستاذ مساعد

د. زكريا شنوان البشايره
أستاذ 

د. نواف إسامعيل الهزاميه
أستاذ مساعد

د. افني خالد حسن
محارض متفرغ
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كميل سلامن النارصبدر عوض العنزي بشائر زهري الحاج محمد

مضحي بدر العنزي

رىب فايز الخصاونه

يارس عيىس الحمود

فاضل محمد املهناءعبيده حسن الرفاعي

ارساء محمد دراغمهارساء عبد الفتاح مصاروهازهار محمد العرادي

اثري احمد الصابريه

افنان حمد الدعيج

اريج زيك فالح اللمع

االء احمد ابو جبل

اريج نبيل عبد الجبار

االء عيل الرسحان

البكالوريوس يف طب و جراحة األسنان - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

 املتوقع تخرجهم  يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

احمد عبد الكريم العبديل

املحسن عي  حسن 

الحداد فاطم��ه نعم��ه 

االء محمد كويس

حنني مصباح عقل

براءه ضيف الله الشبول

رىل يوسف اماره

ايات جمعه مومني

دعاء بكر بني ارشيد

بشاير عايد الهرش

رنده عايد العيىس

ايثار طلعت سالمة

دميا ماهر خرض

تقى رايض الوقفي

رهف احمد الشلول

ايه عبدالرحيم حمران

رانيه محمد الرشبايت

حسن سعدي قرطام

روان رضوان ريس

باسم الياس الدور

ربا عامد ابو ليىل

حنان عمر الخطيب

روان محمد قعدان

براء ابراهيم جميعان

رىب محمود بني احمد

حنان ماجد محاميد

روبيه بنت محمد نور

B. Sc. in Dental Surgeryاملتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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فاتنه جهاد ابوعقل غيداء عامد جباره غدير عبدالله سواقد عهد محمد ال سيف عمريه فطنني بنت برهان الدين عمر عبدون حيمد

عامر باسم عناقره عزة كامله بنت محمد طاهر عرفه عيل ال محروس عذاري اسامعيل يونس عدي هاين الطعاين عبري طالل الحامرنه

عبدالرحمن عمر الرسي عبد اللطيف خالد محاميد صالح الدين زياد مرتجى صالح رايض بوناقه شهد عديل حتامله شذى ابراهيم جوخان

شادي سهيل عرطول سوسن سعيد برين سحر سمري ابو صبحه سجى عبدالله ال رمضان ساره احمد جعفر رويده يوسف املعاين

البكالوريوس يف طب وجراحة  األسنان - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

نزار يارس شيتي نبيلة بنت نظري نادين نصري حمود مهنى ادوارد برهوم منري فرحان شليبي منري ابراهيم حجازي

منترص معتصم استيتيه منال حسن هارون معتصم نارص الخموس مرام عامد جرادات محمود ياسني بني سلامن محمد نرصول بن جوهاري

محمد عطيف نوردين محمد سليامن املوىس محمد رضوان بن اسامعيل محمد افنان ابراهيم ماهر محمود مبارك لونا مدحت مطر

فيفي رافيذا بنت عبدالوهاب فرح عتيقه بنت ابو عمر فداء رياض عرفات فاطن اكمل بنت احمد جعفر فاطمه زهري ال غريب فارس ابراهيم البلوي

B. Sc. in Dental Surgeryاملتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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احمد سمري اغباريه

امري نبيل توتري

بالل جواد عايص

حسن منري عطيه

ارسف حمدان ابو قويدر

اميان محمد آل ضيف

بيان صالح الرشع

حنا اييل رسوجي

اسيل احمد شبيل

امين توفيق الشوبيك

تسنيم شنطي

حنني سلامن زعبي

اسيل صالح االعرج

ايناس محمد علوه

توفيق محمود غباشنه

خلود وليد فاهوم

افنان محمد زبيدات

بدر عيل ابو بكر

جالل شاهر اطرش

دعاء محمد ابو صعيليك

اكرم عدنان كامل

بشار وليد سالمه

جني رمزي »شمعون كربوراين«

دالل يوسف العقييل عبد الجليل خميس املشعل احمد خليل الخليفي يوسف رياض الهوىل ياسمني راشد الجومرد

والء نوفل الليمون والء محمود غنايم والء محمود بطاينه وعد محمد ال سيف وان محمد عبدالهاليم همسه انور عبد الحفيظ

هدى احمد الصانع نوريزان بنت محمد ارداين نور هزيره بنت محاسن نور ناصوحا بنت معاريف نور محمود عوده نور سكينه بنت مرسون

نور سعد العيىس نور رياض طه نور خاليصه بنت عبدالرزاق نورايوين بنت محمد زويك نورالهدايت بنت محمد وزير نهى عفه بنت نور الدين

ارساء محم��د الصليي

الزعبي محمود  اك���رام 

س����اره ك��اظ��م امل��ذل��وح

عبدالعزيز بنت  ناصوحا  سيتي 

شعشاع ال  محمد  ظافر 

يحيى اح���م���د  ع�����ارف 

ل��ب��ن��ى ح��س��ني ال����دوالت

مل�����ى زه������ري ص��ب��ي��ح

الخضاري ف��الح  مجاهد 

البقيش ج����واد  م��رت��ى 

الحشاش محمود  م��ريا 

معتسم نيئ  بنت  مريم  نيئ 

ه���ب���ه س���م���ي���ح ح��ل��و

B. Sc. in Dental Surgeryاملتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الثاين 2012-2013البكالوريوس يف طب وجراحة  األسنان - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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مريم فيصل عيل مراد وهيب ابو الخري محمد مسعود اغباريه

محمد فهمي صالح محمد فاروق غره محمد غانم حبيش

محمد عبد الرؤوف محاميد محمد زياد اغباريه محمد زكريا جاسم مبدا داود عبود لينا محمد عدوي ليليان جميل اسعد

ملى توفيق نصار قمر عبد الرحمن سعدي فهد فيصل صالحي فاطمه موىس قدميات عيل سعد السامل عبد الله ابراهيم اسامعيل

عبد العزيز بن عثامن اليحياوي عارف حسني عباس رشيف شوييك

شادي فؤاد عبدالله سهام عثامن عثامن سعيد مصطفى اليافاوى

سايل نسيم عرام ساري عبد الرحمن قزمار ساره حسان الحفار زياد نهاد جباره رميا محمد بصول روان كامل زامل

رشا هايل البقاعني رسل رياض عبد الرزاق ربيع فايز الخصاونه رامز ابو السعود الرشواين دينا نبيل رمضان دينا ابراهيم عبوي

B. Sc. in Dental Surgeryاملتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الثاين 2012-2013البكالوريوس يف طب وجراحة  األسنان - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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يوسف توفيق راشد

وسام نائل موىس وجدي غالب دعاس وائل محمد اغباريه هيثم فضيل ابو سبيه هالل شوقي قاسم نضال كامل عبيد

نسيمه محمود بصول نادر محمود ابو بكر ميشيل الياس حداد منى لبيب عموري منار محمد ال سويف معاذ محمد السالك

اح���م���د س��ع��ي��د ري���ان

اي�����اس م��ح��م��د ن��ص��ار

امي���ان ج��اس��م امل��دل��وح

البطيخي ري��اض  حمزه 

يوسف ان��ي��س  زي����دون 

ع���ال ص����ادق ال��ح��ن��اوي

حنفيه حسني  ف���ارس 

م���اري���ا س��م��ري ع��ايص

البقيش توفيق  محمد 

نعمه ح��س��ني  ن���ج���وى 

خطيب ن��ب��ي��ل  ن���دي���ن 

عبيدات محمد  نرجس 

ن����ور اح��م��د ال��ط��ع��اين

شقره اب��و  سعيد  هديل 

البكالوريوس يف طب وجراحة  األسنان - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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Dept. of Pharmaceutical Technology

قسم الصيدلة التكنولوجية

د. وصفي محمد عبيدات - أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. امين عبد الكريم عبيدات
أستاذ 

د. ماجد محمد مساعده
أستاذ مساعد

د. بشار محمد الطعاين
أستاذ مشارك 

د. سهري سليامن النمري
أستاذ مساعد

د. معتز بالله عبد الوهاب الشيخ سامل
أستاذ 

د. شريين مشهور عساف
أستاذ مشارك 

د. منذر رفيق الشامي
أستاذ مساعد

د. بسام موىس طشطوش
أستاذ 

د. خلود عبد الرحمن الخميس
أستاذ 

Faculty of Pharmacy

كلية الصيدلة

د. فراس قاسم علعايل - أستاذ
 عميد الكلية

د. بسام موىس طشطوش- أستاذ
 نائب العميد

د. محمد أحمد الرشع- أستاذ مشارك
 نائب العميد

د. نزار محمود مهيدات - أستاذ مشارك 
 نائب العميد

د. عامر منترص املعايطه- أستاذ مساعد
 مساعد العميد

حسن الزعبي - مدير مكتب العميد     
د. ماجد محمد مساعده- أستاذ مساعد

 مساعد العميد

د. رنا محمد عبيدات- أستاذ مساعد
 مساعد العميد
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Dept. of Clinical Pharmacy

قسم الصيدلة السريرية

د.كارم حسن الزعبي - أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. ليندا محمد طحاينه
أستاذ مشارك 

 د. فاديا عبد الله مياس
أستاذ مساعد

د. نزار محمود مهيدات
أستاذ مشارك 

 د. باسمه عبد الله املومني
أستاذ مساعد

د. خالد خليل العاين
أستاذ

د. خوله قاسم نصري
أستاذ مساعد

د. مريا عبد الكريم عبابنه
أستاذ مساعد

د. محمد احمد الرشع
أستاذ مشارك 

د. طارق لويس مقطش
أستاذ مساعد

د. قيس محمد العيفان
أستاذ مساعد

د. ساير ابراهيم العزام
أستاذ مشارك 

د. نصري هاشم الراوي
أستاذ مساعد

د. نهاد محمود أيوب
أستاذ مساعد

Dept. of Pharmaceutical Technology

قسم الصيدلة التكنولوجية

 روضه ياسني الشياب
محارض متفرغ

رفيف خالد مساعده
محارض متفرغ

د. يارا رايض التل
أستاذ مساعد

د. رنا محمد عبيدات
أستاذ مساعد

د. عامر منترص املعايطه
أستاذ مساعد

د. مي صبحي خنفر
أستاذ مشارك
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Dept. of Medicinal Chemistry & Pharmacognosy

قسم الكيمياء الطبية والعقاقير

د. قيص عيل البلص - أستاذ مساعد 
 رئيس القسم بالنيابة

د. فراس قاسم علعايل
أستاذ 

د. فوزيه محمد رضا
محارض متفرغ 

د. عدنان محمد مساعدة
أستاذ 

رنا محمد قسامية
محارض متفرغ

د. احمد سليامن الكوفحي
أستاذ 

د. جامل عبداللطيف الجيالين
أستاذ مشارك

د. مصطفى احمد ابو رجيع
أستاذ 

د. محسن صالح املحمود
أستاذ مشارك

د. أمجد محمد قنديل
أستاذ مشارك

د. نزار عيل الرشع
محارض متفرغ

د. محمد عبدالحفيظ حسان
أستاذ 

د. بثينه عبد الله العودات
أستاذ مساعد

Dept. of Clinical Pharmacy

قسم الصيدلة السريرية

رانيا »محمد عيل« جامل
محارض متفرغ 

نجاة جميل الخطاطبه
محارض متفرغ

براء عيىس أبو راشد
محارض متفرغ

بتول عيل شهابات
محارض متفرغ

ُعال يوسف العزه
محارض متفرغ

أمل جرب البدوي
محارض متفرغ

ملك جمعه جربيل
محارض متفرغ

انعام محمد املومني
محارض متفرغ

فاطمه عيل املحاسنه
محارض متفرغ

عبري محمود ايوب
محارض متفرغ

يارا نرص كنعان
محارض متفرغ

د. بالل عبد العزيز الحسني
محارض متفرغ

د. محمد جميل خطاطبه
أستاذ مساعد
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كاترين عيل بني سلامن

مرام محمد دياب

لبنى خالد السعيد

مرينا خليل بشاره

محمد اكرم الحوري

نوران جواد الهدمي

محمد ربحي بيتوين

هبه هاين الزغول

محمد عبد القادر بني اسامعيل

والء محمد زريقات

محمود عمر عيل

 خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

اميصصان نصصر مقابله

الصالصصح وليصصد  خالصصد 

ردفان راشد حيدره

عاصم حميد جاسصصم

عبصصري ماجصصد ابو اربيله

غسان عبد املنعم القبالن

معاذ عبد الرحمن طحان

الهيله عيىس  نانصصي 

ياسصصمني محمد عيل

B. Sc. in Pharmacy

احالم عبد السالم الرجوب

ايناس احمد الهوادي

دياال محمود حموري

روان محمد الشناق

اسيل عويد رتعان

ايناس عبد الله الطعاين

ديي عزمي ابو صفيه

روان نجيب الكوفحي

االء محمد خري القرعان

برشى خالد العامري

دميا عطا ابداح

سامء سيف الدين غاوي

اماين عيل العوييص

جوليانا وليد ابو سحليه

رايه رزق البياري

سريين محمد املومني

انوار جامل الرشيده

دانه محمود حموري

رىب سمري عبد الهادي

طارق وليد دبالن

اميان محمد اللواما

دعاء محمد بني ملحم

روان عدنان كناكري

عيل عبد الحكيم الحجاج

البكالوريوس يف الصيدلة - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011
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سنابل عبد الحكيم بني هاين

رشوق محمد ابوخميس

عرين عمر نوارصه

لينا محمد الدهون

سهر حسن خاليله

صفوان غسان موىس

غيث نعيم نصري

محمد زايد الغرايبه

سهري منري عطيه

صمود سليم جفال

غيداء نرص الشواهني

مرام اوس محسن

سوار عبد املنعم يونس

عائشه يحيى الحجار

النا كايد سالمة

مصعب محمود سعده

سوار عطا الله الحوراين

عامر احمد الدغلس

ملا فؤاد عبيدات

منى سليامن سلامن

سوزان احمد قواقزه

عروبه ادريس الطعاين

لور بديع عمل

مي محمود عفانه

B. Sc. in Pharmacyخريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

احمد ابراهيم احمد

امريه عبد القادر الفريحات

حسام الدين صالح الدين عابد

رناد خالد الخاليله

اروى فالح عبد الرحمن

ايات محمود نوافله

حنني سعيد املومني

روان حمدان الرشيده

اسامء جالل بواكني

ايه فايق حبوش

دانه عبد الحفيظ نوافله

روانا محمد الشبيل

االء سامل سعادة

ايهاب غافق جرب

دعاء سعيد الويي

رويدا محمد بنيان

االء عزيز ابوديه

براءه سليم يوسف

ديانا عبد الرحمن القيسيه

سمر عادل محاجنه

امل مصباح ملحم

براءه عبد الله الربابعه

رزان محمد رواقه

سميه كامل ابوالطيف

البكالوريوس يف الصيدلة - خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012
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ابراهيم عمر سواعد

اسالم جمعه الفقري

انس محمد خري الحلبي

تسنيم زيك الحسبان

احسان رجا بني ياسني

اسالم عبد الله بردويل

انيس رياض حشوه

تسنيم شكري حرب

احمد محمد فرج الله

اغادير عيىس ابوعيىس

اميان جامل رضوان

حال كامل القيقيه

اريج »محمد صادق« بطايحه

االء محمد مقدادي

اميان عقله ربابعه

حنان ابراهيم ابوغنيم

اريج يوسف الحسبان

امل عبد القادرعيل

اميان نرص العليان

حنان امني القرعان

اسامه محمود ابو السعود

امل عزمي النابلي

ايه خليف محاسيس

حنني انور شلول

B. Sc. in Pharmacyاملتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

ياسمني سمري محاجنه والء حسن هيب هيثم محمود ابوعريش هال عبد الرؤوف عبيدات هشام عبد العزيز الشمري هبه محمد رسحان

نور مصطفى العدوان نور عيىس دودين نارص سعود الحارث نادر عبد الله الشغدري ميسم مصباح قشوع مي يوسف عدوي

محمد الشيخ  عيىس  امصصريه 

ايصصصصنصصصصاس عصصصصاقصصصصل سصصصامل

جصصعصصفصصر سصصعصصيصصد الصصصوبصصصاري

ابراهيم الصصلصصه  عبد  خصصتصصام 

زيصصصنصصصب جصصعصصفصصر فصصصصردان

بعباع احصصسصصان  سصصاجصصده 

سصصصامح مصصحصصمصصود الصصرشمصصان

املبارك الله  عبد  الكريم  عبد 

الكوفحي اديصصصب  فاطمه 

مصصصاهصصصر حصصصمصصصود الصصبصصلصصوي

السعيد مصصحصصمصصد  مصصتصصعصصب 

مصصحصصمصصد غصصصصصزاي الصصحصصريب

مصصطصصلصصق مصصسصصعصصد الصصبصصلصصوي

العتيبي مصصزيصصد  مصصنصصاحصصي 

القطيش حصصسصصن  نسيبه 

نصصصور مصصحصصمصصد الصصصرواشصصصده

نصصصصصصصصصصصصصصصصصصادر داي وداد 

والء نعيصصصصم السواملصصصصصصصصصه

البكالوريوس يف الصيدلة - خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012
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ليىل نقوال ابو زيد ليىل ابراهيم الحسبان لوجني امين الدرويب ملى زهري حسن الرا عبد الرحمن القيام كامل محمد الشامي

كريستينا محمد فحاموي فلك فايز القايض غيداء جميل عثامنه عنود سمريعيلبوين عامد ياسني عوض عصام جامل ابو نوار

عروب محمد بشتاوي عدنان يوسف محاجنه عتاب احمد العربة عبيده سعيد كبها عاليه باسم ابراهيم عائده صربي دخان

ضحى إسامعيل الراوي صفاء حسن القيام صبا سليم عبد الله شمس مناف عبد الغني شادن »محمد سعيد« خطيب سامح عزام ابونارص

B. Sc. in Pharmacy املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

سلمى عبد الوهاب الطراونه سجود ياسني ابوعواد ساندي يعقوب بيضون ساميه منذر الشيخ سامل سايل محمود الدحلوش ساره عبد الكريم موىس

زينب عمر التل زيد فتحي رسحان ريهام رزق موىس روان رميون بطشون رنيم محمد املومني رنيم حسن الحاج عيل

رند قاسم الجبوري رند حسن الصباغ رشا محمد بشاتوه رشا عاطف الرشمان رزان عيل الشهاب رزان عبد العزيز سليامن

رزان حسني طشطوش راويه احمد سامل رانيا محمد محافظه راما ماجد الطويل حنني خليل الجمل حنني بشري سالم

البكالوريوس يف الصيدلة - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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اباء محمد بكر

اميان حسني الزريقات

دميا ابراهيم حتامله

رسى عبد السالم العجلوين

ابراهيم محمد لوانسه

باسمه محمد رستناوي

دميه عيل طلفاح

سامح بشري عيل

ارساء محمد ابراهيم

جالدس انطون جدعون

رزان زياد عامري

صفاء نبيل احمد

اسيل جامل فراسني

جامن عصام داود

رشاد محمد خطيب

عمر عيل الدالبيح

انديره غاندي موىس

حنني عبد الله اللطايفه

رغده احمد ابو رمحني

غدير محمد سعدي

انسام محمد حاج محمد

داليا رائد البريويت

ريم كميل توتري

فيحاء احمد املرايات

B. Sc. in Pharmacyاملتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012

والء بالل ربابعه والء ابراهيم ملكاوي

هيا كامل الديري هيا صالح القادري هديل عبد الكريم عبابنه هبه »محمد عيل« الحايس هبه غسان النمري نور نبيه عويس

نها عبد الكريم يونس نرجس سليامن بني بكر نادين رائق االقرع ناديا احمد ابراهيم ميس ابراهيم الرواشده منال عيىس دويات

مالك اسحق ابو فارس محمد وائل العزاوي محمد موفق ابو عاقوله مجد عدنان السخني لينه مصطفى العفيف ليندا حمود الرسحاين

البكالوريوس يف الصيدلة - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

النعيمي جصصصرب  امصصيصصنصصه 

بصصصهصصصاء جصصصصصصورج سصصعصصيصصد

الحليم العبد  قاسم  بيان 

دانصصصيصصصه نصصزيصصه الصصبصصصصصول

رشصصصصصا صصصبصصيصصح نصصجصصمصصي

رفصصيصصده حصصسصصني الصصصدوالت

ابصصوالصصرب محمود  عصصابصصده 

رضصصوان العليم  عبد  ليىل 

هصصامم عصصدنصصان  مصطفى 

خطاب ال  محمد  وجصصدان 
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ابراهيم شحده مرار

امل نبيل يوسف

دياال حسان الحفار

كنان محمد العالوين

احمد خالد رايض

ايات عبد العزيز عبد الله

رئاس ابراهيم شقريات

محمد ياسني اسحق

احمد عصام رشبايت

بسيل جامل رشيف

سامله فؤاد ساملني

منى عبد الله طشطوش

اسيل عدنان املومني

ثائر جالل النجار

صالح خالد ابو الحالوة

نفني عزمي حنش

االء مصطفى حسني

جامل زيك كساسبه

عبد الكريم محمد داوود

ياسمني وليد عيد

امل عبد املهدي غوامنه

دعاء محمد شاميه

عيل ناجي عقيل

برنامج دكتور صيدلة - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

غزله ابو  ابراهيم  اسامه 

خليصصل محمود عبد ربه

سيف كصصصصامل  روان 

شاهني احمد  وجصصصدان 

Pharm. D. Program

عرين هشام خصاونهياسمني محمد سواعد

وعد محمد غوشة وسام اسعد النادي هبه زكريا سليامن هبة جامل قشوع مي غالب الخالدي معتصم محمود طاهات

الصصصصصبصصاغ نصصصائصصصل  روان 

زعفصصران خالد ابو عراق

سصصومر غالصصب خصاونه

البكالوريوس يف الصيدلة -املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012
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سميه ياسني املعايطه سامح هود القضاه سلمى عاطف ساموي سالم محمد السليامن سالم محمد امني ابوشنب سكينه عطا الله الشحاده

ساره امجد حبجوقه زينب يحيى الصبح زاهر محمد قاسم ريتا عدنان جربين رزان صابر جلغوم رزان انور خصاونه

رامي سفيان خطيب رامي اكرم الفار دميه هيثم الحياصات حنني يوسف صالح حنني نواف الخرابشه حنني محمد فرج الله

حنني عبد الحميد حبوش بيان فيصل عبابنه بهيه رضوان العليوات براءه هاين عبيدات بثينه تيسري نصريات ايه محمد الشخاتره

Pharm. D. Program املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

خوله عبد الله قويدر

احمد حسام عايص

اصيل رعد االسدي

رميا فوزي العمري

احمد سعيد قاسم

االء حسني القرعان

زينه عثامن ابوراشد

اروى حسن عفانه

االء عبد الفتاح سامل

هند فاروق غرير

اريج عزالدين قفاف

اماين عيل خوالده

والء خالد جرب

ارساء حميد الشطناوي

اميان جابر غرايبه

اسالم محمد عامري

ايه فتحي فدعوس

برنامج دكتور صيدلة - خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

اصاله احمد الفريحات

نائل احمد ابوالقيعان
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يانا محمد املحمد

ياسمني عز الدين عبد السالم وفاء عيل الجراح وفاء عثامن كنعان وجدان سليامن بدور هناء موىس خرض هناء محمد عبد الله

هديل هشام الكرد هبه سليامن العيل هبه ادم الشيخ عيل نور عبد الله عبد الله نضال موىس ادم ندى صدقي ابوفرسخ

االء حسصصام الدين الخطيب

حنان عصصزت برهم

خطايبه راتب  دعاء 

زياد عمر رسطاوي

املهايره غالب  رشوق 

فيصل حوري محمد 

Pharm. D. Programاملتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

ميرس غسان قطب ميساء وضاح الوادي مريان مروان حسن مهدي بالل ابو خلف منار حمزه القيام مراد حمزه السالمات

محمد فتحي ابو حفيظه محمد سامل خشان محمد امني القواسمي مؤنس احمد دحله ليندا غسان بركات ليىل محمود مالعبه

كريم نارص املومني فيصل شايت العنرب فرح نايف الجرادات غانم فوزي ابو ناهية عيل سعد عبد الجسايب عالء الدين حسن القزعة

عرين حسني ملكاوي عروبه عوض شطناوي عبري وليد الرشيف عبد الله عبد الفتاح الغوراين رشوق رضوان الشاعر سريين لطفي داوود

برنامج دكتور صيدلة - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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اسامء محمود عيل

ساجده ممدوح حراحشه

االء جامل ملحيس

ساره عبد العزيز شاويل

اماين عبد الكريم عبابنه

ندى محمد يارس التميمي

انس مصطفى الحمران

نور محمود التميمي

برنامج دكتور صيدلة - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012
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Dept. of Community and Mental Health Nursing

قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

د. نعمه احمد العكور- أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. إبراهيم غالب الفاعوري
أستاذ مساعد 

د. فاطمه أحمد الزعبي
أستاذ مساعد

د. باسل حميد عامرنه
أستاذ مساعد 

محمد نزار خالد التميمي
مدرس 

د. رويدا محمود املعايطه
أستاذ

د. هيام فواز دليك
أستاذ مساعد

نجاح صياح صياح
محارض متفرغ

د. رائده فوزي ابو الرب
أستاذ مشارك 

د. نرسين نايف ابو بكر
أستاذ مشارك

Faculty of Nursing

كلية التمريض

د. اروى عيىس عويس- أستاذ مشارك 
 ق. أ. عميد الكلية

د. ليىل محمود اخو زهيه- أستاذ مساعد 
 نائب العميد

جامل الروسان - مدير مكتب العميد
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Dept. of Maternal & Child Health Nursing

قسم تمريض صحة األم والطفل

د. ريم عبد الله حتامله - أستاذ مساعد
 رئيس القسم بالنيابة

د. هدى فالح غرايبه
أستاذ مشارك

د. سلوى مسلم العبيسات
أستاذ مساعد

د. منتهى خليل غرايبه
أستاذ

د. ختام ابراهيم محمد
أستاذ مساعد

د. اروى عيىس عويس
أستاذ مشارك

د. نهايه عدنان الشياب
أستاذ مساعد

د. نعمه احمد العكور
أستاذ مشارك

د. كرميه موىس النعيمي
أستاذ مساعد

Dept. of Community and Mental Health Nursing

قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

طارق ناجح الدويكات
محارض متفرغ

امال عيل الجدي
محارض متفرغ

فدوى عرفات حمدان
محارض متفرغ

بثينه محمود الطالفحه
محارض متفرغ

مائده خزعل حسن
محارض متفرغ

مياده محمد العديالت
محارض متفرغ

ملياء شاكر بروق
محارض متفرغ

د. نهله منصور العيل
أستاذ مساعد

د. عبري محمد قنديل
أستاذ مساعد

د. احالم شحاده الناطور
أستاذ مساعد

د. زيد محمد الحمدان
أستاذ مساعد

نبيله شحده الجدع
محارض متفرغ

شفاء عبد غرايبه
محارض متفرغ
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Dept. of Adult Health Nursing

قسم تمريض صحة البالغين

د. ميساء حسني املومني - أستاذ مساعد 
 رئيس القسم بالنيابة

د. سهى »محمد خري« عمران
أستاذ مشارك

مريم عبد املجيد عثامنه
محارض متفرغ

د. ليىل محمود اخو زهيه
أستاذ مشارك

ليىل راتب صقر
محارض متفرغ

د. موىس عيل الطعاين
أستاذ مشارك

د. فردوس حسن العمري
أستاذ مساعد

اصفا عبد الحميد عامرنه
محارض متفرغ

د. عيىس محمد هويدي
أستاذ مشارك

د. منال محمد الزغول
أستاذ مساعد

فداء يوسف الصويص
محارض متفرغ

د. إبتسام معاويه الزرو
أستاذ مشارك

د. برش عبد االله غرايبه
أستاذ مساعد

اسمهان عبد الفتاح حمدان
محارض متفرغ

Dept. of Maternal & Child Health Nursing

قسم تمريض صحة األم والطفل

نرسين محمد النعيمي
محارض متفرغ

ميساء عوض الحمد
محارض متفرغ

خلود حسن حمد
محارض متفرغ

انتصار لطفي منر
محارض متفرغ

خلود جميل برقاوي
محارض متفرغ

د. منال إبراهيم كساب
أستاذ مساعد

د. ريم أحمد عيل
أستاذ مساعد
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مصطفى عبد الله العلياتسميه محمود القرعان

B. Sc. in Nursingخريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

السنيد محمد  ابصصراهصصيصصم 

احصصمصصد حصصسصصنصصي مصصعصصابصصره

مصطفى احصصمصصد  ارساء 

امصصصصاين عصصلصصيصصان الصصعصصنصصيصصزات

اميصصصصصصان بصصصسصصصام مصصنصصصصصور

اميصصصصصصان فصصصايصصصز الصصصتصصصالوي

عيىس بصصنصصي  محمد  اميصصصان 

تصصسصصنصصيصصم عصصصيل عصصضصصيصصبصصات

حصصمصصزه خصصالصصد الصصشصصوابصصكصصه

عبيدات مصصحصصمصصود  دلصصيصصدا 

صهيون ابصصصو  مصصصصازن  رشصصصا 

زهصصصصراء سصصامصصي الصصسصصراوي

الحايك املطلب  عبد  ضياء 

عصصصصصصصام حصصسصصني الصصحصصمصصود

عصصمصصر احصصمصصد ابصصصو الصصعصصنصصاز

غصصصصصازي فصصصخصصصري املصصهصصنصصاء

مليصصاء عبصصد الكريصصم محمد

الكريم شقريات محمد عبد 

محمد عبد املجيد الشبول

مصصحصصمصصد قصصسصصيصصم الصصرشمصصان

الفقهاء اسامعيل  محمود 

نصصيصصفصصني طصصصصصالل جصصصصصروان

العمري الصصلصصه  فصصتصصح  هصصبصصه 

مصطفى مصصحصصمصصد  هصصديصصل 

الصصعصصيصصده اركصصصصصصصان  والء 

Dept. of Adult Health Nursing

قسم تمريض صحة البالغين

محمود خالد نرصالله
محارض متفرغ

امل خالد محمد بصول
محارض متفرغ

مليس خزعل خزاعله
محارض متفرغ

عبري طايل الكوفحي
محارض متفرغ

صابرين أحمد درويش
محارض متفرغ

منى احمد تيم
محارض متفرغ

خلود زيك ابوعبيد
محارض متفرغ

د. وجدان عبد الكريم خاطر
أستاذ مساعد

آيات مصطفى الجواوده
محارض متفرغ

آالء فهمي أنشايص
محارض متفرغ

عواد احمد ابوعواد
محارض متفرغ

آرام ماجد هبهب
محارض متفرغ
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زينب احمد محمد

محمد امني جرار

منال يوسف هنداوي

سحر مؤنس العبد الله

محمد صالح الربابعه

وفاء صالح جرادات

سوسن خالد ابو صهيون

محمد عز الدين استيتيه

والء قسيم البطاينه

بنان زهري البعول

عمر حسني قديسات

محمد غازي العبيد

غدير عيل الزغول

محمود صبيح نجمي

فرات يعقوب الدهني

معتز عبد الله بني عيىس

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

امصصصصاره شصصاهصصر الصصعصصجصصوري
عيىس بني  زيصصدان  بسمه 
حتامله الهادي  عبد  برشى 
بصصكصصر مصصحصصمصصد عصصبصصيصصدات
املصطفى يصصوسصصف  تصصهصصاين 
الصصصرشاري حصيد  جصصصازي 
ياسني مصصحصصمصصد  خصصديصصجصصه 
راس ابصصو  محمود  دعصصصاء 
السيوف الله  عبد  رانصصيصصا 
ربصصصيصصصع مصصحصصمصصد هصصصصزاع

سصصرييصصن احصصمصصد الصصصدوالت
شهيناز »محمد هشام« الطوالبه
صصصصبصصصا غصصصسصصصان احصصمصصد
عصصصصيل مصصحصصمصصد الصصصغصصصزو
مصصجصصد سصصالمصصه الصصحصصسصصان
منصور ذيصصصصاب  مصصحصصمصصد 
املصصوىس يصصوسصصف  مصعب 
الشديفات هصصصالل  مصصنصصار 
الهاشمي محمد  هصصاجصصر 
ولصصصيصصصد مصصحصصمصصد حصصبصصوش

B. Sc. in Nursing

احمد محمد اسمر

ايات فارس الحوراين

احمد محمد فوده

حنان بسام ابو بكر

احمد محمد الشبول

خالد فيصل العنيزات

احمد نارص القايض

ذكريات خالد مقدادي

احمد يحيى العمري

رشا بسام عيل

ارشف احمد الشدوح

روان وليد الصبابحه

البكالوريوس يف التمريض -خريجو  الفصل الدرايس األول 2013-2012
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انسام محمود ابو الحسن

اميان محمد محافظه

برشى عبد الكريم الحراحشة

تقى عبد النارص اللوباين

انوار عواد فريحات

اميان محمد الرشمان

برشى عيل جامع

متارا خالد حواوره

انوار محمد الداللعه

بتول توفيق عمرو

بيان عصام ابوالكاس

تهاين سليامن البالونه

اياد عبد القادر محاميد

بدريه حسن عيل

بيان عيل حوراين

تهاين عطى كساسبه

اميان رضا زواتني

براءه عدنان ابو حليوه

بيان مقبل قادري

توفيق منصور فوده

اميان محمد غانم

براءه مازن رشايعه

تسنيم مبارك نجيدات

جامنه يحيى العمري

B. Sc. in Nursingاملتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

اخالص محمد الرساديح

ارساء عوض درويش

اسامء عبد الله عثامن

اماين عامد نصار

اريج حسني رشمان

ارساء ماهر املومني

اسيل ابراهيم الصياحني

اماين محمد قرعان

ازهار محمد ابوعابد

ارساء محمد الرباهمه

االء حسن الزعبي

امجد ابراهيم الحراحشة

اسامه محمد طايع

ارساء محمد بني اسامعيل

االء محمود فحاموي

امل ابراهيم مسامله

ارساء شكري حسني

اسالم عكاش البشايره

الفت محمود احمد

امل محمد عبابنه

ارساء عيل املومني

اسالم محمد حبوش

اماين احمد حسني

انسام عبد الله الطالفحه

البكالوريوس يف التمريض - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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ضحى عيل الدرنايك صفاء عيل الشعار صفاء عبد الله الشلول شذى لطفي البواعنه سيمون محمود البشابشه سريين محمد خطاب

سناء فتحي العمري سامح سعدو ابو سعده سالم عمر الردايده سعيد طارق شلبي سعد محمد اخوعمريه سحر احمد الرصايص

سامرين سفيان نرص الله سامر عيل الجراح ساره عبد الكريم مطلق ساره »محمد خري« املنيص ساجده يوسف العمري زياد جميل عفيف

روعه نايف دقدوقه روان موفق شطناوي روان زياد الجيويس روان اكرم ربابعه روان ابراهيم الخطيب رهف وصفي ابو عباس

B. Sc. in Nursing املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

رزان محمد العجاوي رزان محمد القرعان رزان قاسم حشاش رداد عيل الرواشده رحمه باسم املومني رايه محمد الجبايل

رامي طه املشاقبة رؤى نايف املوايل رؤى فيصل عبيدات دولت عيل عضيبات دنيا نعيم عودات دعاء محمد ابراهيم

دعاء كامل ابراهيم دعاء عيل بني عبد الله دعاء سلطان الرواشده داليا يوسف ابو الهيجاء خلود يحيى حيدر خلدون محمود اسامعيل

حنني هاين الطراونه حنني نايف الثعلبي حنني محمود مهانوه حنان محمد الخطيب حنان اسامعيل مرعي حامد غالب اسامعيل

البكالوريوس يف التمريض - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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نداء يوسف الرشمان نداء خرض النجمي نجاه محمد ابو راشد نايف عبيد الله الحريب ميمونه محمد شوارشه ميعاد حسني عدوس

ميسم عيل الرشيده مياده سلطان الخزعيل مها محمد دار حسني معاذ زياد هنانده معاذ تريك بني سالمه مروه مأمون التميمي

مرح محمد العمري محمود عبد الله املساعيد محمود عبد الله ابو دلو محمد وحيد الطوبايس محمد عبد الكريم بني عيل محمد صلفيق الشمري

محمد خالد الحمدون محمد جودت جمعه محمد جامل العمري محمد احمد سمرين محمد احمد جبارين ماجده محمد الزعبي

B. Sc. in Nursingاملتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

لينا محمد الجالبنه لينا فيصل حوري ليايل محمد القضاه لقاء احمد مني الرا نايل السليم الرا سليامن الربع

كنار اديب الرشمان كاترين باسم شقور فهد مستور الثبيتي فداء فايز ابو حسني غيداء محمد ملكاوى غفران محمود خويله

غدير عبد االله الشقريي غاده جامل فرح غاده باسم العيل عمر موىس اللطايفه عامر محمد السليامن عامد عيل ثابت

عالء فتحي ملكاوي عدي محمد الطواها عبري محمود النقرش عبد الله كامل الداليكه عائض سعيد الغامدي ضياء هايل االخرس

البكالوريوس يف التمريض - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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فاطمه قاسم خلفيوئيل بطرس عوده روان خالد خويلهيزن فوزي الخطبا والء مفيد الحوري

والء عاطف القصريين والء خالد بني اسامعيل والء جامل بيدس والء تحسني االسمر وفاء صالح بني فياض وعد احمد العثامنه

الزعبي عقاب  اسصصامعيل 

الصصشصصيصصاب سصصصصامل  االء 

امنصصار قاسصصم املري

ايصصات محمود الغوادره

ايناس ادريس العارضه

بصصصصصصراءه مصصحصصمصصد بصصزه

بسصصام فايز ابو رسحان

تغريصصد محمد بني عيىس

حصصصصال نصصصصصارص احصصمصصد

عصصمصصور مصصحصصمصصد  روان 

سصصجا محمد عبيدات

وهبه طالب  شصصريين 

ابوعالوي محمصصد  صدام 

عائشه جامل شصصلبي

عبيصصده يارس طهبوب

فيصل عبد العزيز الحاريث

فيصل عبده االسمري

كرميه عبد اللطيف ابو بكر

املالح لؤي جامل 

الدغيدي ليث محمد 

العمري ابراهيم  محمد 

محمصصد اكصصرم مغاربه

الصقصصر هصصزاع  هبصصه 

هشام محمد الذيب

يونس جابر الخضريات

B. Sc. in Nursingاملتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

هيثم امجد النمراوى هويده صالح دراوشه هناء احمد الخطيب

هامم حسن خشان هديل نبيل حبوش هديل سعيد الحمد

هديل احمد الطرزى هبه عيل النوارصه هبه شاكر الشلول هبه احمد الزواهره هاله عصام كليب هاجر محمد الزبون

نور فخري القضاه نور حسني حجازي نور احمد الديرى نسيم زياد ابومخ نرسين روحي ابو الهيجاء نزار عاطف الشناق

البكالوريوس يف التمريض - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012



173
172

دعاء عيل قضاه دعاء مصطفى الصياحروان منذر العيىس

خريجو الفصل الدرايس األول 2012-2013 خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

دعصصاء نايصصف الفضل

ابتسصصام عمر الطرادات

نرسين مازن خليل

نهصصى فايصصز البحييص

B. Sc. in Midwifery

Dept. of Midwifery

قسم القبالة

د. ريم عبد الله حتامله - أستاذ مساعد
 رئيس القسم بالنيابة

طروب عيل اللطايفه
 محارض متفرغ



174

ارساء عيل عويف

شهد سيف االسالم موىس

نرسين يحيى الصالح

هنادي حمد ذياب

ارساء كامل ابوزينه

شهد غسان الشختور

نسيبه صالح الخشان

وفاء جعفر ملكاوى

اسامء محمد الرحيبه

ضحى عاطف الصامدى

هديل بسام دليك

اسيلة محمود عبيدات

كفى عبد الحافظ شكور

سهاد احمد شناق

ميساء حسن محمد

رشوق حمدان الباكري

نجوى موفق عبيدات

البكالوريوس يف القبالة - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

املومني يوسف  خديجه 

رايصصصصصصه عصصصصيل الصصصرضصصصا

البطران محمد  رميصصا 

بكر ابصصو  سامي  سهى 

عصصبصصري عصصيل بصصنصصي هصصاين

وفاء عبد الحكيم يعقوب

البشاتوه محمد  ياسمني 
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Dept. of Plant Production

قسم اإلنتاج النباتي

د. منري عزيز الرتك- أستاذ
 رئيس القسم

د. عبد املجيد احمد الغزاوي
أستاذ

د. محمد محمود العجلوين
أستاذ

د. هايل كامل شناق
أستاذ

 د. عباس فاضل الجاميل
أستاذ

د. غازي نزال الكريك
أستاذ

د. نزار حسني سامره
أستاذ

د. رؤول الياس نرص
أستاذ مشارك

د. هاين ذو الكفل غوشه
أستاذ

د. نبيله صبحي كرم
أستاذ

Faculty of Agriculture

كلية الزراعة

د. خليل ابراهيم عريفج - أستاذ 
 عميد الكلية

د. إبراهيم محمود املخادمه-أستاذ مشارك 
 نائب العميد

د. طه محمد ربابعه-أستاذ مشارك 
 مساعد العميد

د. خليل إبراهيم جوارسه-أستاذ مساعد 
 مساعد العميد

م.ابراهيم محمد الطاهات
مدير دائرة التدريب والبحوث الزراعية
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ايات حسن خوالده

نسيبه عمر قديسات

وفاء عبد الله عباده

رشوق ابراهيم جوخان

وعد صالح ابوعاشور

عدن عيل املرادات

يوسف عمر جرادات

مؤيد سمري الخطيبكوثر نايف خوالدهعدي رضوان الخرابشه

خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

العويدات محمد  سصصاره 

اسصصيصصل تصصيصصسصصري خصصرشوم

هالله ابصصو  عمر  مهند 

هصصصال سصصصامصصصي املصصغصصريب

B. Sc.  in Plant Production

Dept. of Plant Production

قسم اإلنتاج النباتي

د. زكريا إبراهيم العجلوين
أستاذ مساعد

د. فراس محمد ابو السمن
أستاذ مساعد

د. صبا جريس القسوس
أستاذ مشارك

د. ابراهيم محمود املخادمه
أستاذ مشارك

د. نواف محمد فريحات
أستاذ مشارك

د. ليث محمد الروسان
أستاذ مشارك

د. طه احمد العيىس
أستاذ مشارك
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احالم عارف الزعبي

رائده برجس مياس

معاويه محسن بني هاين

نور قاسم الداود

احالم نضال نزال

روان رايض الشديفات

ارساء حسن غانم

ساندي رياض الدرابسه

امل يارس اسامعيل

صفاء محمد عصريي

بتول سامي البيارى

فريال مروان منصور

دعاء محمد الداود

محمد الهادي شيخ عبد الله يوسف

B. Sc. in Plant Productionاملتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الصيفي "تدريب"  2013-2012

احمد ابراهيم ابودخيل

روان إبراهيم ابوشقرا

ياسمني وليد حتامله

اروى قيرص مهداوي

روان ضيف الله الخزاعلة

برشى جهاد الرشود

النا محمود ابو رشيعه

حال قاسم الدردور

مرام سامي العواوده

رؤى رزق نوارصه

مها محمود مبارك

رؤيه عبد الحميد بخيت

نادين احمد الشديفات

البكالوريوس يف اإلنتاج النبايت - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

ارساء عدنصصان بني هاين

دالل احمصصد الحوامصصده

ساميه عبد الحليم العيل

هنصصاء احمد خباص
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ارساء محمد تيسري بطاينه

نادرين حكمت كيوان

عائشه احمد الحراحشة

ثائر عايش مقدادي

يزيد احمد االرشم

محمد حسني عثامنه

مرتىض عبد الرحمن خصاونه

محمد عيل املنيص

مكرم عبد الرحمن خصاونه

نداء عيل العبد الرحمنمروه ناجح العمري

خريجو  الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

الهرش ثامصصر راجي 

صدام عبد العزيز بني عيل

حسني هصصصصاين  ايصصصنصصصاس 

ثصصصراء عصصايصصش مصصقصصدادي

سصصلصصيصصم جصصصصصامل قصصمصصر

الربيعي مؤيصصد فتحي 

B. Sc. in Animal Production

Dept. of Animal Production

قسم اإلنتاج الحيواني

د. حسام جامل التميمي - أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. رامي تحسني الكريديل
أستاذ 

د. بالل سليامن عبيدات
أستاذ مشارك

د. عبد الله يوسف اليوسف
أستاذ 

د. نافذ عبد اللطيف البيتاوي
أستاذ مشارك

د.مروان ممدوح املوال
أستاذ 

د. كامل زهدي محمود
أستاذ مشارك

د. خليل ابراهيم جوارسه
أستاذ مساعد

د. رسحان جورج حداد
أستاذ 

د. مصطفى قاسم بني دومي
أستاذ 
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Dept. of Nutrition & Food Technology

قسم التغذية وتكنولوجيا الغذاء

د. محمد حسني العودات - أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. سناء “محمد خري” جنكات
أستاذ مشارك

د. بيان احمد عبيدات
أستاذ مساعد

د. طه محمد ربابعه
أستاذ مشارك

د. سفيان سليامن مغايضه
أستاذ مساعد

د. ناجي مصطفى ابوارميله
أستاذ 

د. هبه احمد بوادي
أستاذ مشارك

د. يوسف حسني طوالبه
محارض متفرغ

د. خليل ابراهيم عريفج
أستاذ 

د. طارق محمد عسييل
أستاذ مشارك

عصام طاهر مسامر
مدرس

د. رياض راشد عبيد
أستاذ 

د. انس عبد الرؤوف النابليس
أستاذ مشارك

اسامء ارشف بني هاين

النا زهري الدويري

امين كامل عبابنه

حنني ابراهيم الرفاعي

محمد ابراهيم الرفاعي

محمد سليامن رفيع

رفاه محمد قرباع

محمد احمد ابو دريع

محمد مصطفى املسريحيه

صفاء طه بني اسامعيل

ميساء نبيل بني عيىس

عامر سامل السعيدين

هازار محمود عبد العزيز

فارس عبد الرحمن جرادات

البكالوريوس يف اإلنتاج الحيواين - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012
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االء هاين ابوعباس

احمد محمد بطاينه

جيهان رميون زروق

حسن عيل عبد االمري

احمد محمد الزغول

داليا »محمد خري« الخليل

سجود صدقي الحوري

اماين وجدي مرازقه

دانا زياد الصامدي

عبد الرحمن محمد ردايده

انوار سامل الحديان

دانا فرح النرب

عيل يوسف عيل

اميان حسني بني فياض

رايه احمد حوراين

الرا هشام هنانده

تسنيم فريد عبيدات

رىب احمد عطا الله

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

ابصصراهصصيصصم خصصلصصيصصل  اروى 

افصصصصنصصصصان بصصصشصصصري احصصمصصد

مصطفى بني  حصصيصصدر  رنصصد 

الزطاميه سليامن  الدين  عامد 

لصصصصصؤي مصصحصصمصصد بصصطصصيصصحصصه

مصصحصصمصصد خصصصريو شصصطصصنصصاوي

مصصحصصمصصد هصصصصاين الصصصروسصصصان

العيىس مصصحصصمصصد  مصصهصصدي 

وفصصصصاء مصصحصصمصصود الصصشصصبصصول

B. Sc. in Nutrition & Food Technology

اسامه محمد ابوصوصني

لينا محمد الفاخوري

والء حسن زياده

جربان مسعود محاميد

مراد زهري معايعه

حنان محمد املحايش

نور عبد املعز الحرصي

دعاء حسني عوده

هبه محمد حسنني

دعاء عدنان العمري

هدى جرب الفواخره

عيل شهاب الفردان

هديل محمد عبيدات

البكالوريوس يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

محمد سواعي اسيل 

امنه محمود الياسني

صفيصصه حسصصن التعمري

الليث كاظمني مجيد 

الرفاعي سصصعد  ندى 

نور خالد بني هاين
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هديل رشيف البطاط مالك محمود القطيشات محمد يونس مزيد محمد حسن الشدوح فاتن رجب شعبان غدير محمد دغيم

صبا غسان املومني شريين خلف خشاشنه روان عيل الربابعه رنني حسن كنعان رؤى عبد النارص ابو نارص حال وديع ابو سمره

انتصار احمد مقدادى اقبال احمد الدويري اسالم ابراهيم البطوش

ياسمني مجدي ابو هنطش وفاء عدنان حجري هديل خالد سامل

عصصصصصصصام جرب بصصصصصصراءه 

عبد الرحمن جهاد مكسب

مصصنصصار صصصالصصح جصصاسصصم

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012

B. Sc. in Nutrition & Food Technology

هبه عمر حمدان نيفني مصطفى حسني نارص حسن مقدادى مي حابس الدهون مها اسامه بدر منار محمد العريب

منار فياض العزام محمد محمود عثامنه ملا قاسم ابو غزال فداء خليفه نوافله عرين باسم شطناوي سولينا عامد عبد الهادي

سندس محمود فليح سجى احمد خليفات سبل محمد بني مصطفى زينب محمد قاسم ريم محمد حسني روزين رياض عوده

روان فرج الرومي روان عوين الغرايبه رنيم احمد الشلبي رغده ناظم صفوري رزان عيل طوالبه رزان زهري العيل

البكالوريوس يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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ايات ناظم غادي

عمر »محمد تيسري« الربابعهايات رياض هالل

مها محمد غزالن

رشيف رياض العبد العال

مازن ابراهيم ابو قمر

محمد جميل الرباهمه

هبه محمد العيل

ضياء خالد املحاسنه

هناء عيل الخرابشههديل حسن البريقدار

البكالوريوس يف الرتبة والري - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو  الفصل الدرايس األول 2013-2012

البكالوريوس يف الرتبة واملياه والبيئة - خريج الفصل الدرايس األول 2013-2012

جامنصصه محمد ربابعه

غدير محمد ابو سالمه

القضاه تسنيم عيل 

سصصلطان مزيصصد الجويان

بطاينصصه عمصصر  عصصالء 

»محمد صقر« رايض املحاسنه

العالوين معصصاذ عيل 

B. Sc. in Soil & Irrigation

B. Sc. in Soil, Water & Environment

Dept. of Natural Resources & Environment

قسم الموارد الطبيعية والبيئة

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

د. ظاهرعيل الرواجفه
أستاذ مشارك

د. راغب عبد الرزاق الطحان
أستاذ مساعد

د. محمد عيل الربابعه
أستاذ مشارك

د. ماهر جامل تادرس
أستاذ مساعد

د. »محمد خري” جابر الشطناوي
أستاذ 

د. مأمون عبد الله غرايبه
أستاذ مشارك

د. ناجي خلف املفلح
أستاذ مساعد

د. منري جميل الروسان
أستاذ 

د. صائب عبد الحليم خريسات
أستاذ 
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احمد خالد بني هاين

رواء احمد السلوط

رنيم عبد الكريم حجازي

بشار عبد الله خليل

عباده فراس الرجا

ساجده عقله العليان

بلقيس خلدون الصامدي

عروب خالد قواسمه

شيامء احمد عبد الهادي

حسام الدين صدقي عبيد

محمد عيل العجلوين

محمود محمد بني فياض

خوله محمد الرشمان

مي محمد الخطيب

وعد ظاهر الصامدي

دانيا سمري مغايره

البكالوريوس يف الرتبة والري - خريجو الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

البكالوريوس يف الرتبة والري - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2013-تدريب

ايصصصصه نصصبصصيصصل عصصبصصيصصدات

القرعان غسان  راويه 

صابرين راتصصب عبيدات

ابوربيع نايف  مهصصا 
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د. محمد صبحي خليفه أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. ايهاب عبد الرحمن ابو باشا
أستاذ

د. محمد برهان الزغول
أستاذ مشارك

د. صائب نظمي السخن
أستاذ 

د. مصطفى “محمد خري” عبابنه
أستاذ مساعد

د. فالح حسن شديفات
أستاذ 

د. رامي محمود مقبل
أستاذ مساعد

د. يارس حامده الرتزي
أستاذ مشارك

قسم العلوم الطبية البيطرية األساسية
Dept. of Basic Veterinary Medical Sciences Faculty of Veterinary Medicine

كلية الطب البيطري

د. احمد محمود املجايل - أستاذ 
 عميد الكلية

د. ايهاب عبد الرحمن ابو باشا- أستاذ 
 نائب العميد

د. عبد الحكيم هاشم الجراح- أستاذ مساعد 
 مساعد العميد

د. محمد محمود عبابنه- أستاذ
 مساعد العميد

زهري ابو الرب - مدير عيادات الطب البيطريجامل قيزان - مدير مكتب العميد
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Dept. of Pathology & Public Health

قسم علم األمراض البيطرية والصحة العامة

د. رائده كريم الرقيبات - أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. نبيل قاسم هيالت
أستاذ 

د. محمد قاسم الناطور
أستاذ مشارك

د. شوكت قسيم هيالت
أستاذ 

د. سعد محمود غرايبه
أستاذ مشارك

د. لبيب عبد املغني الرشيف
أستاذ مشارك

د. مفلح صالح عواوده
أستاذ مشارك

د. محمد محي الدين عبيدات
أستاذ مساعد

د. وائل محمود حننه
أستاذ مساعد

د. أكرم ريشان العبودي
محارض متفرغ  

Dept. of Clinical Veterinary Medical Sciences

د. خالد مفلح القضاه - أستاذ
 رئيس القسم

د. عوده فالح الرواشده
أستاذ 

د. زهري عبدالله بني اسامعيل
أستاذ مشارك

د. موىس حسني درادكه
أستاذ مساعد

د. احمد محمود املجايل
أستاذ 

د. عبد السالم قاسم طالفحه
أستاذ مشارك

د. عبد الحكيم هاشم الجراح
أستاذ مساعد

د. محمد محمود عبابنه
أستاذ 

د. سميح محمد ابو طربوش
أستاذ مشارك

د. ميرس عمر العكش
أستاذ مساعد

د. موىس أحمد الشهابات
أستاذ مساعد

قسم العلوم الطبية البيطرية األكلينيكية
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حنني حسام الدين ابو بكر

سناء سعيد السكارنه

فاطمه احمد االحمد

هبه حمد الزبون

خالد غالب الزريقات

صهباء ياسني الشياب

فرح حسن النابلي

هناء محمد البكريات

دانا عمر الديي

عبد الله فالح الدويكات

مؤمن محمد الرواشده

والء محمد الزيادات

دعاء عاطف املسيعدين

عبري اسامه غيث

مراد احمد خطيب

سعيد محمد بركه

عوض سعيد عزايزه

ناهد جامل ابداح نائل حسني الزعبي

سعيد محمود الحوامده

غاليه سامي الرفوع

هاله رسور الشقريات

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

ابو غنيمه جميل باسم 

النابلي حمدي  سصصامي 

مجصصد عبصصد الله بدارنة

B. Sc. in Veterinary Medicine

شصصاهر فصصالح ابودلبصصوح

الزيود احمصصد  عدي صالح محسنامجصصد 

البكالوريوس يف الطب والجراحة البيطرية - خريج الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجا الفصل الدرايس األول 2013-2012
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Dept. of Applied Chemical Sciences

قسم العلوم الكيميائية التطبيقية

د. زياد احمد طه - أستاذ مساعد 
 رئيس القسم بالنيابة

د.سامل احمد الربكات
أستاذ مشارك

د. تحسني عيل فني
أستاذ مشارك

د. بركات محمد الشابسوغ
أستاذ مشارك

د. محمود خليل الحموري
أستاذ مشارك

د. خليل جميل العسيل
أستاذ 

د. يحيى ربحي طهبوب
أستاذ مشارك

د. جميل ابراهيم احمد
أستاذ مشارك

د. محمد ياسني الخطيب
أستاذ 

د. محمد فهمي زعرت
أستاذ مشارك

د. نذير احمد الرواشده
أستاذ مشارك

د. احمد محمود العجلوين
أستاذ 

د. عصام محمود عرفه
أستاذ مشارك

د. خالد قاسم شواقفه
أستاذ مشارك

Faculty of Science & Arts 

كلية العلوم واآلداب

د. احمد محمود العجلوين - أستاذ 
 عميد الكلية

د. »محمد عيل« حسن العمري - أستاذ 
نائب العميد

د. كامل مصطفى الخالد - أستاذ 
 نائب العميد

د. رائد محمد الزعبي - أستاذ مساعد 
 مساعد العميد

د. متوكل ممدوح عبيدات - أستاذ مساعد 
مساعد العميد

د. سريين “محمد بدر” بطاينه - أستاذ مساعد 
مساعد العميد

نضال أبو الهيجاء- مدير مكتب العميد
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Dept. of Applied Chemical Sciences

د. عبد اللطيف عيل ابداح
أستاذ مساعد

د. أحمد كامل حجازي
أستاذ مساعد

د. سعاد عبد الله عودات
أستاذ مساعد

أديب صالح الفقيه
محارض متفرغ

مروان عبد الله حامدنه
محارض متفرغ

ابراهيم سليامن عبد الله الجوارنه
محارض متفرغ

امين حسن عمرات
محارض متفرغ

قسم العلوم الكيميائية التطبيقية
Dept. of Applied Chemical Sciences

قسم العلوم الكيميائية التطبيقية

د. راتب حسن حينا
أستاذ مشارك

د.عبد الوهاب عمر الرجوب
أستاذ مشارك

د. حسني قاسم املغيض
أستاذ مساعد

د. نعيم حسني السعيد
أستاذ مشارك

د. عبد العزيز محمود العجلوين
أستاذ مساعد

د. منى أحمد أبو دلو
أستاذ مساعد

د. محمد موىس فارس
أستاذ مشارك

د. احمد عبد الرحمن غرايبه
أستاذ مساعد

د. رائد أحمد الزعبي
أستاذ مساعد

د. موىس اليف الصامدي
أستاذ مشارك

د. مازن ياسني شطناوي
أستاذ مشارك
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احالم حمزه مرار

اميان فيصل جهامين

ساجده غالب بني صالح

محمد قاسم الشطناوي

احمد قاسم بني هاين

اميان هايل العتايقه

صابرين عبد الفتاح ابو عوض

مصعب نزيه الشبيل

ارساء محمود يوسف

ايه احمد الخطيب

صفاء ريحان رشادقه

هبه شاكر كنعان

اسيل عاطف البطاينه

تسنيم ابراهيم ابوالكشك

عبد الهادي احمد ابو غزله

هبه عمرالخطيب

االء ابراهيم الصامدي

تسنيم اكثم عكور

عبري محمد الصامدي

هبه فايزالكوز

اماين حسن سعيد

رزان وليد بصول

محار وليد كراسنه

هديل تيسري العليمي

B. Sc. in Chemistry املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

االء عدنان الشامع

منار عثامن الجوابره

خوال محمود الزقييل

اماين عيل محمود

منال ابراهيم غرايبه

رؤى »محمد بركات« جابر

ايات احمد صوفان

زياد ابراهيم ابوعزام

ايه موىس نوارصه

صالح الدين يوسف الصادق

بالل فايز شحاده

الرا وليد الفاضل

فراس عبد الكريم الطيطي

والء عبد الرؤوف ابو مراد

البكالوريوس يف الكيمياء - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

بصصنصصي حسن يصصوسصصف  ثصصنصصاء 

داريصصصصن مصصصازن الصصجصصيصصاتصصوه

العجلوين السالم  عبد  شذى 

معتصصز محمود الشصصمري

مصصصهصصصا خصصصصالصصصصد طصصصنصصصاش

يصصصصارس احصصصمصصصد الصصشصصامصصي

الهادي عبد  جميل  يوسف 

اميان عبد الرحمن الرواشصصده

مصالحه اسصصامعيل  شاديه 

الصامدي محمد  مالك 

ميصصس تريك ابو شصصقره
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Dept. of Applied Biological Sciences 

قسم العلوم الحياتية التطبيقية

د. نزار محمد ابوهرفيل - أستاذ 
 رئيس القسم بالنيابة

د. اسامعيل “محمد خري” سعدون
أستاذ 

د. عدنان ياسني القرييش
أستاذ زائر

د. زهري سامي عمرو
أستاذ 

 د. امجد عبد الله محاسنه
أستاذ مشارك

د. وجيه موىس عويس
أستاذ 

د. هام عزيز درماين
أستاذ 

د. فوزي محمد الشياب
أستاذ مشارك

د. عبد الكريم جرب السالل
أستاذ 

 د. فؤاد عبد العزيز املومني
أستاذ 

د. سريين “محمد بدر” بطاينه
أستاذ مساعد

د. احمد محمود بطيحه
أستاذ 

د. ليث نارص العيطان
أستاذ مساعد

د. رشين ذيب نصري
محارض متفرغ

هيا هاشم املومني هديل سهيل الخطيب نيفني فيصل العنيزى سامح خالد الردايده

شصصصرييصصصن مصصحصصمصصد مصصفصصرج

زيد محمد العرقان روان رياض حبش

خنساء حسن مساعده تبارك عيل الغرايبه اميان »محمد تيسري« الشبول امنه نرصى الزعبي ارساء عيىس الخزعيل احمد قاسم الشناق

وفاء غازي قرصاوي هديل عيل الرواشده هديل تيسري رسحان

شنيور خليل  احصصمصصد 

رانصصيصصا عصصمصصر عصصيصصارصه

البكالوريوس يف الكيمياء - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب"  2013-2012 
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جيانا فؤاد جربين

محمد يحيى القضاهعيل خالد املرشد

ذكريات يوسف شتيات

معن فتحي العرايضهالنا هاين بني عواد

سالم محمد الزغول

محمد عيل بني دومي

ملهم مشهور هياجنه

عامر محمد الشبول

محمد محمود الصامدي

عدي عبد السالم خطايبهعبد السالم فرح الحرايزه

 البكالوريوس يف العلوم الجنائية - الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

الصامدى احمد  اهصصداء 

مضيه خصصالصصد  ايصصصهصصصاب 

رؤى عبد الرؤوف العمري

عباده عادل اليعقوب

روان فهد الخصاونه

قيس حسني حوري  شريين حسني ابو اسعيدسالم صابر الجمل

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي 

"تدريب" 2013-2012

قيس سصصمري ابوطبيخ

B. Sc. in Forensic Science

اسامه فتحي ابو عايش

منري نارص النوارصه

حنني هشام الدلقموين اقبال محمد العمري

هشام محمد املقصقص

سهاد حصيد فريوان عال محمد سعديهزياد مصطفى الخصاونه شحاده فاروق طناش

احمد محمد دراوشه

عامد عدنان الرواشده

عبد الرحمن محمود الحسني

احمد موىس ابوعكاز

محمد عادل داغر

حسام نور بني حمد

خريجو  الفصل الدرايس األول 2012-2013البكالوريوس يف العلوم الجنائية - الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

الطويلتهصصاين خالصصد الحوامده عايصصش  محمد 

االء عبد الحكيم عبد الهادياحمد محمد املومني

بكر فايز النصاربراءه عدنان ابو دلوايه احمد الخزاعلهامنه رشف الدين الشيخ محمد

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس 

الثاين 2013-2012

ايصصصصصاس مصصحصصمصصود غصصريصصز

دعصصصصصاء زيصصصصصاد طصصالفصصحصصه

الصامدي صيتان  الله  عبد 

عصصصصصيل ولصصصصصيصصصصصد دلصصصصصوع

قصصصاسصصصم مصصحصصمصصد الصصلصصحصصام

اسامعيل بني  حسني  ليث 

مصصحصصمصصود صصصقصصر الصصخصصوالصصده

محمود عبد الرحمن حمدان

مصصيصصسصصون حصصسصصني ربصصابصصعصصه
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اقبال فايز جابريه

روان محمد الزعبي

محمد احمود الشديفات

الهام ابراهيم الزيود

ساره فيصل الوردات

محمد جاد الله مصطفى

بان وائل الكردي

سايل يوسف عويس

هنادي عيل جرادات

تسنيم فوزي عبيدات

شهد عبد املجيد حسينات

هيا صالح القباين

حسام سميح سالم

عبد الله حميد الشاعر

هيا محمد ابوحصريه

رناد عزمي الغرايبه

عرين عبد الكريم الجراح

وجدان محمد رشيد البطاينه

خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

بصصسصصمصصه عصصبصصد الصصرضصصا عيل

دعصصصصصصاء عصصصصيل مصصحصصفصصوظ

صصصبصصيصصح خصصصلصصصيصصصل  رؤى 

رنصصصصصصد صصصصصالصصصصح احصصصمصصصد

طصصصايصصصل نصصصايصصصف الصصقصصايض

عصصصصالء يصصصوسصصصف خصصاميصصسصصة

عصصمصصر كصصايصصد بصصنصصي دومصصصي

مصصصؤمصصصن رسصصصصصالن نصصعصصالصصوه

مصصحصصمصصد طصصصصالل املصصحصصمصصد

هصصديصصل عصصبصصيصصده مصصسصصوده

الصصصزعصصصاريصصصر يصصصصارس  والء 

B. Sc. in Biotechnology & Genetic Engineering

Dept. of Biotechnology & Genetic Engineering

قسم التقانات الحيوية والهندسة الوراثية

د. نزار محمد ابوهرفيل - أستاذ 
رئيس القسم بالنيابة

د. سعيد عيل جرادات
أستاذ مساعد

د. خلدون غازي البدور
أستاذ مساعد

د. زياد وحيد جرادات
أستاذ مشارك 

د. نرسين عدنان القرعان
أستاذ مساعد

د. عاصم محمد الخطيب
أستاذ مشارك 

د. رامي قسيم الخطيب
أستاذ مساعد
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براءه مثقال النمرات

خنساء محمد املوىس

شادي وليد طويل

مريم وائل القباين

بيسان محمد ابورسايه

ذكريات عصام وديان

عامر محمد ملحم

نورالهدى اسامعيل االحمد

تاال محمود عيىس

رانيا فايق حداد

عبد الرحمن وسام املحتسب

هبه طه عنر

متاره صابر جرايسه

رنا عصام الستيتي

ملى عزات خاليلة

هيا تيسري زياد

حنان عبد الرحيم الجامل

ساره اسامعيل حسني

محمد زهري احمد

حنني مأمون قاسم

سجى خالد حيفاوى

محمد عامد عوده الله

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

انصصصتصصصصصصصار عصصصيل منصصصرات

جونيت سليامن عبد الباقي

راشصصصصصد صصصصالصصصح هصصزاميصصة

عصصيصصاش داود  سصصصصصصاره 

سصصيصصمصصون عصصمصصر عصصيصصارصه

مصصهصصا جصصهصصاد بصصنصصي هصصاين

B. Sc. in Biotechnology & Genetic Engineering

ارساء رجب الزعبي

غيداء محمد عابدين

احمد محمود الكوز

تاال هاين بني عواد

مصطفى محمد املحاسنه

اريج اسامه الديب

رايه احمد الزغول

ناديه يوسف جهوبو

اسامء عبد الله القضاه

ريم عوض الله زقول

ارشف عبد الله اليامين

ساجده عبد املنعم الخطيب

الهام زيك عبد الله

سيف عز الدين الدواميه

ايه يوسف املرصي

البكالوريوس يف التقانات الحيوية والهندسة الوراثية - خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

الصصفصصاعصصوري عصصقصصلصصه  االء 

حصصصصصوراء انصصصصور مصصعصصيصصوف

سصصصنصصصدس عصصصصيل الصصصصصقصصر

فصصاطصصمصصه سصصعصصيصصد الصصفصصرج

الصصزبصصيصصدات محمد  فصصصداء 

عجلوين تصصيصصسصصري  مصصحصصمصصد 

العقييل عصصصيل  مصصحصصمصصود 

الكوامله مصصروان  الله  هبه 

ياسصصمني رياض ابو جباره
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مروه محمد ابو لبه

وئام نرصى اليعقوب

منار اسامعيل سالمه

والء هاين دويري

نرمني عمر املومني

جهاد عبد الكريم جرادات

نور هشام يونس

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012  

رواشصصده ابراهيم  ارساء 

الدهامني مصصازن  دانصصيصصا 

الحلو مصطفى  ديصصنصصا 

رائصصصصصد خصصصرض طصصبصصاين

رشصصصا ريصصصاض ابصصوهصصالل

B. Sc. in Biotechnology & Genetic Engineering

اسامء محمد مبارك

رزان محمد املصاروه

اماين باسم خرض

روال ثائر البيطار

ايات حمد العنرب

ريم عز الحلبي

جامل خالد ابراهيم

زينه برهان الدين عرفات

شذى هاين عرفات

فاطمه محمد الخوالده

جامن عدنان حموده

ساجده حيدر املنديل

رشين محمود عجاوى

قيص خالد الحاممده

حوراء حسن خميس

سامح سعود النادي

عبري مصطفى عبابنه

لينا محمد السعودي

البكالوريوس يف التقانات الحيوية والهندسة الوراثية - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب"  2012 -2013 
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Dept. of Applied Physical Sciences

قسم العلوم الفيزيائية التطبيقية

د. حسن موىس الخطيب
أستاذ مشارك

د. خالد مصطفى ابو الرب
أستاذ مشارك

د. احمد عيل العمري
أستاذ مشارك

د. محمد فريد غرايبه
أستاذ مساعد

د. محمد خليل القايض
أستاذ مشارك

د. احمد محمد السعد
أستاذ مساعد

د. معن احمد غرايبه
أستاذ مشارك

د. عدنان خلف جرادات
أستاذ مساعد

د. عبد الله أحمد عبيدات
أستاذ مشارك

د. خالد محمد العديالت
أستاذ مساعد

Dept. of Applied Physical Sciences

قسم العلوم الفيزيائية التطبيقية

د. خالد محمد الجراح - أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. محمد خري عبد الكريم قصري
أستاذ 

د. »محمد عيل” حسن العمري
أستاذ 

د. عدنان “محمد انيس” الرشيعه
أستاذ مشارك

د. اكرم عبد املجيد الروسان
أستاذ 

 د. برهان الدين احمد البس
أستاذ 

د. بسام عبد الرحيم الشلبي
أستاذ مشارك

د. خلف عبد العزيز املساعيد
أستاذ 

د. حسن محمد الغانم
أستاذ مشارك

د. فداء يوسف الزعبي
أستاذ مشارك
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اريج طالب ابو اسامعيل

حنان خلف املساعيد

عرين ناجي حناوي

هيفاء محمود الطريني

اسعد عبد الكريم عبيدي

رىب ابراهيم غنيامت

فريوز ممدوح غرايبه

وعد محمود حواوره

االء ابراهيم عبد الخالق

رزان عدنان الجراروه

مرام فيصل بني ملحم

وفاء عيل بني ياسني

اميان قاسم عبابنه

رعد عبد املجيد الرشمان

مرام نرص عليان

وفاء محمود دلوع

براء عبد الفتاح االسود

روان راتب بني عامر

مرام يوسف صباح

والء محمد القضاه

حمزه احمد املومني

روان فاروق بشابشه

مالك نايف الزعبي

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 3102-2102

الحيحي محمد  دعصصاء 

عصصنصصان نصصايصصف جصصصرادات

الصصوردات مهند  محمد 

B. Sc. in Physics

االء سليامن بني سامل

اماين زيك شعبان

اميان شاكر ربابعه

دانا محمد عتوم

لينا جميل القواسمه

رشوق معن عوجان

محمود يوسف زغول

معاذ محمود الزغول

ميسون عوض بني مصطفىمعتصم حكمت العمري

البكالوريوس يف الفيزياء - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

جالبنه مصطفى  انصصصصوار 

هياجنه مصصحصصمصصود  حصصمصصزه 

الصصجصصراح الصصلصصه  عبد  رهصصصام 

عصصصصصزت مصصصفصصصلصصصح عصصتصصوم

عصصصيل عصصصاطصصصف الصصشصصبصصول

نصصصصصورا احصصصمصصصد حصصرفصصوش

هصصصبصصصه جصصصصصامل الصصنصصجصصار

اسصصامه عبد العزيز ابو الشيخ

طاهات اماين زايد 

حياه حسصصن الجوهري

ابوحطب قاسصصم محمود 

الرك رضوان  محمصصد 

محمصصد محمصصود الحديدي

منتهى خالد حراحشصصه

وعد عبد الكريم اسامعيل
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Dept. of Mathematics & Statistics

قسم الرياضيات واإلحصاء

د. مالك سامي بطاينه
أستاذ مساعد

د. محمد ماجد دوالت
محارض متفرغ

د. محمود صالح الرواشده
أستاذ مساعد

إنعام محمود نصريات
مدرس

 د. محمد يوسف عيل
أستاذ مساعد

عصام محمد ابو ارواق
مدرس

د. خلدون فالح الزعبي
أستاذ مساعد

هيام محمد البطاينة
محارض متفرغ

د. محمد خليل شخاتره
أستاذ مساعد

د. محمود حسن الرفاعي
أستاذ مشارك

د. امينه ساري نصري
أستاذ مساعد

رؤوفه عيل الصعيدي
محارض متفرغ

Dept. of Mathematics & Statistics

د. عبد الرزاق أحمد مقدادي - أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. محمد حسن الطويق
أستاذ مشارك

د. مروان تيسري القرعان
أستاذ مشارك

د. سامر حامد القور
أستاذ مشارك

د. ابراهيم محمد االيوب
أستاذ مشارك

د. صالح عيل عبد الله
أستاذ

د. امني جميل عالونه
أستاذ مشارك

د. سلطي عيل سامره
أستاذ مساعد

 د. كامل مصطفى الخالد
أستاذ

د. قتيبه ذيب خطاطبه
أستاذ مشارك

د. سفيان طالل عبيدات
أستاذ مساعد

د. عبد الله محمد ربابعه
أستاذ

د. محمود مصطفى الصامدي
أستاذ مشارك

د. خالد توفيق بطاينه
أستاذ مساعد

قسم الرياضيات واإلحصاء
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ارساء احمد وردات

بشار عادل شطناوي

اشواق محمد حامدنه

متارا محمد خطاطبه

امريه صالح بطاينه

حال منصور السقار

انوار ضيف الله املومني

حنني عمر الدرابسه

ايات احمد الزعبي

حنني ناجي حناوي

اميان احمد ابداح

دعاء هاين عبيدات

B. Sc. in Mathematics & Statisticsاملتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

فاتن عيل هواشاالء نواف ابو ورده

مادلني منذر قندح

محمد موىس خاميسهحنان محمد هياجنه

ماهر راتب الوردات

خالد هاين الحاج عيل

مروه محمد العمري

شذى مجدي الحيلواين

رابعه عقيل بني سليم ايه خالد حسني

ندى غسان الرشع

ماجد حسن الصامديملياء جامل زغول

البكالوريوس يف الرياضيات - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو  الفصل الدرايس األول 2013-2012

اسصصصيصصصل حصصسصصني غصصرايصصبصصه

سصصصصصهصصصصصاد هصصصصصصصصاين طصصه

عصصصامصصصر بصصصسصصصام الصصزعصصبصصي

عصصصصالء عصصيصصىس الصصسصصاكصصت

فصصصاديصصصه حصصصمصصصزه سصصالمصصه

مصصحصصمصصد عصصصمصصصر مصصنصصيصصزل

بصصنصصي عطا احصصمصصد  مصصصصرادي 

مصصصصروج قصصاسصصم الصصشصصبصصول

مصصصي مصصحصصمصصد الصصنصصعصصامصصنصصه

شطناوي الصصلصصه  ضيف  محسنامصصنصصه  ابصصصو  محمد  رهصصصصصصصام احصصصصمصصصصد عصصصتصصصومحصصنصصان 
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Dept. of English for Applied Studies 

د. محمود عبد الخطيب - أستاذ 
 رئيس القسم بالنيابة

د. كواكب رضوان املومني
أستاذ مشارك

د. محمد قاسم الحمد
أستاذ مساعد

د. فداء يوسف التميمي
أستاذ مشارك

د. فتحي حسن مقدادي
أستاذ مساعد

د. عبد الله عايد خويله
أستاذ

د. خالد حسن ابوعباس
أستاذ مساعد

د. اسامه عبد الرحمن عبد الغافر
أستاذ مساعد

د. محمد نهار العيل
أستاذ

د. سامر عمر جربوع
أستاذ مساعد

د. زياد عقله املواجه
أستاذ مساعد

د. محمد عبد الكريم بدارنه
أستاذ مشارك

د. ثائر طراد القايض
أستاذ مساعد

د. رىل فهمي البطاينه
أستاذ مساعد

قسم اللغة اإلنجليزية للدراسات التطبيقية

هند محمود االدهم

منال عيىس قويدر معاذ محمد الشياب محمود سامل ابوغزله محمد وليد سلهب محمد غصاب الشناق عامد الدين امين بني مفرج

عيل محمد الرفاعي عبري حيدر ابو سته صفيه عاطف اليحيى صفاء عبد الحميد الدرابسه سيف الله موفق الخرفان روان ابراهيم عبد العزيز

اسصصصصالم عصصصيل الصصحصصمصصدون

عيشه ابصصصو  طصصصالل  االء 

احمد بصصنصصي  ولصصيصصد  امصصصاين 

بصصيصصان مصصحصصمصصد الصصربصصاعصصي

الهادي العبد  نارص  سصصاره 

مصصصصرام احصصمصصد الصصصصصامدي

هصصيصصا احصصصمصصصد ربصصابصصعصصه

وئصصصصام مصصصصوىس ابصصوتصصيصصلصصخ

البكالوريوس يف الرياضيات - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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احسان احمد الزعبي

دعاء محمد القضاه

ناديا عبد املجيد عبيني

اسيل وليد التهتموين

رىب احمد بشابشه

هديل وجيه عتوم

تغريد عبد الله الصامدي

ساره محمد الغزو

ينال اسالم الذيابات

حال محمد اللحام

سالم حسني الحوراين

يوسف غسان عساف

حال محمود طبيشات

سامح عيىس بركات

دعاء كامل رزق

سريين موفق ابوعاقوله

 خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

يصصوسصصف ولصصصيصصصد  ارساء 

اميصصصصان سصصصامل الصصنصصجصصداوي

مصالحه الباسط   عبد  اميان 

ايصصصصه مصصحصصمصصود شصصواهصصني

خصصصصلصصصصود ولصصصصيصصصصد عصصصصزام

دالصصصيصصصا طصصصصصارق سصصعصصاده

رنصصصصصصا شصصصصوقصصصصي حصصصصصداد

الصصشصصكصصري سصصلصصيصصامن  روان 

نصصصرصاويصصصن عصصصنصصصاد  روان 

سصصصصيصصصصف عصصصصصيل سصصصامصصصي

سصصيصصف مصصحصصمصصد الصصعصصابصصد

الشاميله ابصصراهصصيصصم  عاليه 

عمور تصصيصصسصصري  الصصلصصه  عصصبصصد 

عصصصصصصالء احصصصصمصصصصد عصصصيصصصون

عصصصصيل سصصلصصيصصم الصصطصصويصصق

العتييل حلمي  الدين  عامد 

عبيد ابصصصصو  نصصظصصري  غصصنصصى 

فصصصصصصرح حصصصسصصصن املصصصصرصي

مصصحصصمصصد فصصصصصوزي نصصصصوارصه

عليقه ابصصو  متعب  محمد 

هصصصنصصصاء احصصصمصصصد الصصصزيصصصود

هصصصنصصصاء عصصصصيل الصصصصصصصامدي

B. Sc. in English Language & Linguistics

Dept. of English for Applied Studies 

قسم اللغة اإلنجليزية للدراسات التطبيقية

االء توفيق جرادات
محارض متفرغ

سميه قسيم الزعبي
محارض متفرغ

نسيم ماجد الداود
محارض متفرغ

سامي حامد املعاين
محارض متفرغ

نرسين نجيب عازر
محارض متفرغ 

دانا فيصل محمد الرفاعي
محارض متفرغ 

وائل فهمي منر البيطار
محارض متفرغ 

حاسن محمد بني ملحم
محارض متفرغ 

روىل عبد الرحيم ناجي
محارض متفرغ 

منريه محمد جرادات
محارض متفرغ 

اسامء محمد الغزو
محارض متفرغ 

هند صالح باير الفقهاء
محارض متفرغ 

د. عائشه عبد الله ابو غزي
أستاذ مساعد
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ابتسام خالد االخرس

احمد محمد عبيدات

اسالم هاين الحاج عيل

انيت حسن حجاب

ابرار حسام غيث

ازهار تيسري الذيابات

اسامء عبد الله قامج

اميان نايف بني عامر

احمد »محمد جمعه« شياب

ارساء طراد الزعبي

افنان عمر األصفر

ايناس ماهر الصامدي

احمد بسام كناين

ارساء عبد الحفيظ الغزاوي

االء احمد الصبيحات

ايه ابراهيم ادعيس

احمد قاسم طاهات

ارساء ماجد ملكاوي

االء نبيل املالحي

ايه صقر التل

احمد محمد احمد

ارساء هاين دويري

امريه محمد ملوحي

براء رياض الروسان

B. Sc. in English Language & Linguisticsاملتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

امل عبد اللطيف جرادات

سجى عادل بواعنة

هبه مصطفى حنون

تسنيم شاهر القرعان

سجى عبد الفتاح سليامن

والء خالد ابوملحم

حمزه حلمي طبيشات

عمر سعد عبد الحافظ

رزان انور املصطفى

قيص إبراهيم عرام

رند ماجد الربيض

هاجر نايف احمد

رهام محمود املوىس

هاله فيصل الزعبي

البكالوريوس يف اللغة االنجليزية واللغويات - خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

الصامدي ابراهيم  احمد 

احصصمصصد حصصسصصني الصصزعصصبصصي

البطاينه سصصعصصد  اسصصصصالم 

طصصوالصصبصصه هصصيصصثصصم  االء 

ايصصصه شصصصاهصصصر  صصصصب لنب

غريب الصصلصصه  عصصبصصد  بصصيصصان 

حصصنصصني نصصاجصصح الصصذيصصابصصات

دانصصيصصه خصصالصصد زعصصبصصالوي

ربصصصصصصصا هصصصصصصصاين راشصصصصصد

مصصحصصمصصد نصصصور الصصقصصرعصصان

مصصحصصمصصود سصصصامل الصصرشعصصه

نصصصصصصداء وائصصصصصصل سصصصصامره
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فاطمه يوسف العلعايل غيث ياسني ارشيدات غفران عبد الله ابو راشد غدير عمر الرشع غاده محمد الكوفحي عمران سامي ابو جليل

عرين خالد العريان عروه وجيه منراوي عبري وائل العطاري عبري محمد البشابشه صفاء خالد بني حمدان صخر حسني خرابشه

شفاء محمد الصامدي سالم عيل ابوالكشك سالم حمدان النجار سجى بسام عمور ساره صالح عبابنه ساره ادريس ملكاوي

زينب نعامن الشواهني روان احمد الشوبيك رهام محمد الخطيب رنده صيتان الصامدي رند رضا ابراهيم رنا نضال ابوعباه

B. Sc. in English Language & Linguisticsاملتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

رغد عيىس عالونه رزان رايض ابوسامل رجاء صالح القضاه رايه صخر التل رانيا سليامن الرشع رؤى غسان العيل

رؤى عامد بني يونس دينا »محمد ياسني« الخطيب دميا حسام معيوف ديانا شاهر عطايا دانيه سمري لحلوح دانيه احمد حمورى

حنني عبد املهدي القالب حنني سهيل قوره حنان نضال قدومي حنان سمري غانم حال ابراهيم منصور حذيفه رياض البشري

تسنيم هولو العابد تسنيم عصام الجزار بيان محمد محمود بيان عبد الله فريحات بلقيس وليد زعير براءه عبد الله الخزعيل

البكالوريوس يف اللغة االنجليزية واللغويات - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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نور محمود الطنطاوي يزن محمد ماللحه ياسمني احمد الروسان

وعد عيل مطالقه وعد بكر نصار وسن احمد الزعبي هنادي لطفي العثامن هال يوسف الذيب هديل تيسري النادي

الصصزيصصود عصصصدنصصصان  ارساء 

الصصصروسصصصان مصصنصصري  ارساء 

طبنجه ابصصصصو  عصصصيل  االء 

مسوده الصصديصصن  زيصصن  ايصصاد 

الصبيحي احصصمصصد  حصصنصصني 

رامصصصصز حصصسصصني مصصقصصدادي

رانصصصيصصصا ريصصصصصاض الصصدلصصيك

رفصصصصصاء احصصصمصصصد بصصطصصايصصنصصه

خصصرض كصصصصصصصامل  روان 

العجلوين احصصمصصد  سصصاجصصده 

عصصصريصصصن عصصصصيل الصصغصصانصصم

فصصاطصصمصصه حصصصاتصصصم غصصانصصم

الصصرساج ابراهيم  مجدولني 

عودات الصصرؤوف  عبد  مالك 

مصصهصصا فصصصصصاروق الصصرفصصاعصصي

هدى عبد الكريم ابو رشعان

الرسيحني جصصصامل  هصصديصصل 

B. Sc. in English Language & Linguisticsاملتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

نورما فاروق الرسيحني نورالهدى حاكم الزعبي نهايه عيل القبالن نداء عبد الله بنات نجيب »محمد امني« القرعان نارين سمري البدر

نادين عبد الرحمن الدربايش مريال سامر ريحاين مريا وليد الريحاين منى عبد املنعم املغريب منتهى حسن سعيد منار محمود الصباغ

منار اسامه زغلول مريم محمد العمري محمد يحيى القضاه محمد سيف عبيدات محمد حكمت خريس محمد تريك الرشع

مجد يوسف عبيدات لينه طالل عاشور ليندا حازم عبيدات الرا كساب اندراوس فرح كامل بدوي فداء رضوان عقرباوي

البكالوريوس يف اللغة االنجليزية واللغويات - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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د. باسم عيىس العتوم - أستاذ مشارك 
 رئيس القسم بالنيابة

د. صالح محمد عثامنه
أستاذ مشارك

د. محمود محمد شلبي
أستاذ مشارك - زائر

د. خالد محمد الهزاميه
أستاذ مشارك

د. متوكل ممدوح عبيدات
أستاذ مساعد

د. محمد احمد الصالح
أستاذ 

د. سهيل محمد خصاونه
أستاذ مشارك

د. محمد عيل ابنيان
أستاذ مساعد

د. عدنان محمود عبيدات
أستاذ 

د. محمد خليفه مفلح
أستاذ مشارك

د. افتخار سليم محي الدين
أستاذ مساعد

د. عيىس محمود العزام
أستاذ مشارك

د. عبد املهدي هاشم الجراح
أستاذ مشارك

د. أسامء احمد املومني
أستاذ مساعد

Dept. of Humanities

قسم العلوم اإلنسانية

احمد غازي بني ملحم

ريم يوسف الطاهات

عبري فالح الطويل

نسيبه فياض ابو قريان

حنني اياد مريان

رميا صالح الذيابات

عبري محمد صالح

هال حسني سعد

دانا عبد الله حسني

ساره حسن يوسف

عال ابراهيم ابو عاقوله

هيفاء محمد خري الحاج عيىس

دانيه جامل ابو قياص

سوزان نرصت ابو العسل

عال حسن الرشع

يارا عبد الرحمن نجار

رزان رياض العط

ضحى سعيد ابو طوق

مريان عيل الذيابات

يزن عبد الله فريحات

روند تحسني فني

عبد الله محمد الدرويب

نرمني عادل الفندي

البكالوريوس يف اللغة االنجليزية واللغويات - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012 

هصصصال هصصشصصام الصصزعصصبصصي

سنونو زيصصصدان  يصصرسى 
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Dept. of Computer Engineering

قسم هندسة الحاسوب

د. صالح مصباح عبد الحفيظ - أستاذ مشارك
 رئيس القسم بالنيابه

د. عيل محمد الشطناوي
أستاذ مشارك

د. لؤي عيل طوالبه
أستاذ مساعد

د. تيسري محمد الدوس
أستاذ مشارك

د. مازن محمود الخربطيل
أستاذ مساعد

د. سمري محي الدين بطاينه
أستاذ

د. عبد الرؤوف محمد الرجوب
أستاذ مشارك

د. عناد عبد املهدي الجراح
أستاذ مساعد

د. عمر محمود الجراح
أستاذ

د. عبد الله محمد بطاينه
أستاذ مشارك

Faculty of Computer & Information Technology

كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات

د. رحاب مصطفى دويري - أستاذ مشارك 
 ق.أ. عميد الكلية

د. مهند قاسم قويدر- أستاذ مساعد 
 نائب العميد

د. وائل الياس مارديني- أستاذ مساعد 
 نائب العميد

شحاده النعسان - مدير مكتب العميد
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امجد منري كيوان

عبد الغني خالد الحجريي

اميان سمري املوىس

مازن غازي الوادي

دميا فالح املخادمه

محمد نايف الذيابات

رىب ذياب السعدي

مشعل احمد الشبول

سوزان خزاعي املومني

ياسمني زهري عبيدات

سيف سامي طاشامن

البكالوريوس يف هندسة الحاسوب - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

احمد عبد الفتاح الزعبي

الخلييل منذر  روان 

مغريب تحسني  الله  عبد 

محمد سامي حسنيعبد الله نسيم عودهصهيب عبد الله العمريايه جودت طوالبهاسالم حسني قوقزه

خريجو الفصل الدرايس األول 3102-2102

B. Sc. in Computer Engineering

Dept. of Computer Engineering

قسم هندسة الحاسوب

شذى نبيه الحسن
محارض متفرغ 

محمد ابراهيم الحموري
محارض متفرغ

د.مهند قاسم قويدر
أستاذ مساعد

د.محمد امني محمد فريوان
أستاذ مساعد

د. اسامه ضيف الله الخليل
أستاذ مساعد

د. خلدون موىس مهيدات
أستاذ مساعد

د. معاذ حسن جراح
أستاذ مساعد
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يوسف عبد الله حسن

رشا عبد الكريم الصغري

بنان جميل قرقز

سجى وليد نخله

وعد محمد عيل البطاينه وئام محمد ربابعة هناء احمد الذيابات

هديل احمد العبد الرزاق هاشم عصام عبنده نوال سليامن املسيعدين ميس سليامن الشناق مالك عبد الله زامل معاذ محمد العسويل

مرام محمد رواشده محمد عيل الجرادات محمد شاهر حميدات محمد زياد الحسن مجد رضوان سعود فادي ابراهيم الشطناوي

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

السليم مصصحصصمصصد  احصصمصصد 

شصصهصصاب احصصصصمصصصصد  االء 

مناع زيصصاد«  »محمد  امامه 

امصصصصصل خصصصصصريو الصصصزبصصصون

امصصصنصصصه عصصيصصد الصصصرشفصصصات

الدين نارص  صابر«  »محمد  انس 

اميصصصصان مصصحصصمصصد الصصغصصدران

الحنيطي مصصحصصمصصد  ريصصصم 

سصصحصصر هصصايصصل الصصرشفصصات

املساعيد عطااللصصصصصه  عائده 

الشبول راشصصصد  الصصلصصه  عبد 

املنيص مصصحصصمصصد  نسيبه 

B. Sc. in Computer Engineering

غفران بركات القور غدير كامل حداد عال حسن الشوايل عائشه شهاب السعدي رينادا زيك حداد رىب فيصل حايك

ايناس عامد ابولبدهانس فايز الصيفيارشف احمد الذيابات

ابرار حمزه عبد النبي

حنني مفيد عنانبه

احمد محمد ابو غزال

دانه تحسني البطاينة

اروى محمد بني عيىس

دعاء غسان مطر

 املتوقع تخرجهم  يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

مرام نزال الرباحمحمد سامي دنو

الصصصوديصصصان صصصصالصصصح  االء 

بصصصصصالل مصصصحصصصمصصصد قصصيصصي

مطلق مصصحصصمصصد  رهصصصصصام 

سصصصنصصصاء عصصصصيل الصصبصصاسصصط

عصصصصصال مصصصصصصصوىس الصصصعصصصيل

مصصصالصصصك هصصصشصصصام املصصجصصايل

الروابده املهدي  عبد  هبه 

البكالوريوس يف هندسة الحاسوب - خربجو الفصل الدرايس األول 2013-2012
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Dept. of Computer Science

قسم علوم الحاسوب

د. يارس محمد خاميسه
أستاذ مساعد- رئيس القسم بالنيابه

د. وائل الياس مارديني
أستاذ مساعد

د. يارس ابراهيم جراروه
أستاذ مساعد

د. منري عقله بني ياسني
أستاذ مشارك

عبد الله سامل العلج
محارض متفرغ

د. اياد محمد صالحيه
أستاذ مساعد

نور عدنان زغل
محارض متفرغ

د. يحيى محمد طشطوش
أستاذ مساعد

د. محمد صالح الحموري
أستاذ مساعد

د. محمود عبد الكريم الشبول
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

ابراهيم احمد االبراهيم

رعد مازن مرجي

سناء عبد العزيز سامره

هدى مازن الشبول

اثيل عدي حداد

روال صقرعفانة

ضياء ابراهيم الزيوت

والء غسان شطناويوجدي محمد سالمه

احمد سامح الحموري

زين العابدين احمد زين العابدين

ملى فوزي الربقاوي

امل عوض الوردات

ساره محمود اللوباين

محمد زاد داود الحمد

جويس فندي النمري

سايل منذر ارشيدات

مرام عبد املجيد املومني

دميه مروان طوالبه

سالم يوسف العجلوين

نرمني زياد شعبان

البكالوريوس يف هندسة الحاسوب - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012

اسصصحصصار زكصصريصصا رواشصصصده

ايصصصصصه عصصصصدنصصصصان مصصرعصصي

شصصصصادي الصصصيصصصاس قصصصاروط

الحفار الصصصفصصصاروق  عصصمصصر 

مصصحصصمصصد امصصجصصد ربصصابصصعصصه

مصصصرام يصصاسصصني الصصعصصويصصدات

الدرابسصصه معتصم مطر 
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ابتهال محمد ملحم

حسن محمود اليوسف

صفاء خالد الشبول

وسام وليم سويدان

اسامء احمد الصوافطة

خديجه سليامن الحويطات

غدير بسام مسريحي

االء اسعد احلوح

دعاء احمد الرواش

فردوس محمد املومني

االء صادق السقار

روان احمد زايد

محمد رضوان مساعده

تهاين زيد الزعبي

روان حسني القضاه

محمد محمود جرار

حسن عيل املبارك

روان مصطفى فياض

نايف هايل سلوم

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

احصصصمصصصد عصصصمصصصر الصصصعصصصزام

العفيف مصطفى  احصصمصصد 

الليمون ابصصصو  يصصصارس  متصصصارا 

خصصلصصدون مصصطصصر الصصدرابصصسصصه

رائصصصصصصد خصصصالصصصد الصصصصرشع

فصصتصصحصصيصصه عصصبصصد الصصلصصه نصصور

السعدي محضار  محمد 

مصصحصصمصصد نصصبصصيصصل الصصشصصامصصان

B. Sc. in Computer Science

ارساء وليد عالونه

قيص عزت منصوردميا احمد الكرنز

اسالم شاكر الحسبان

رنده سليامن عيارصه

محمد سعيد العبيدات

امجد كميل ايوب

سائد جورج الحداد

محمد عبد القادر العالونة

ايات محمد الطالب

سامح محمد الزغول

مروان سعيد الزعبي

متارا احمد القيام

فرح فاروق حداد

حنني شحاده النعسان

البكالوريوس يف علوم الحاسوب - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

االء محمصصصصد عقيصصيل

جريس رأفصصصت  يصصوسصصف 
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ابراهيم فتحي سعيد

رزان حاتم بني فواز

مروان كريم الريحاين

االء مفلح املحاسنه

سجى خالد طوالبه

نضال ابراهيم الدلقموين

امالك انور الزعبي

عرين احمد العودات

هديل محمود العثامنه

انسام طالل الزعبي

عامر مهدي عبد الله

هشام خالد عطيه

اميان سليم الحميدات

محمد قاسم الروسان

ثناء محمد الزعبي

محمد نعيم السعيد

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012

يصصوسصصف عصصصصيل  االء 

مطالقه فصصصواز  بصصصراءه 

العمري محمد  روان 

شطناوي زيصصصد  مصصجصصد 

البطاينه قسيم  محمد 

B. Sc. in Computer Science

انس فيصل زعارير

شفاء بسام املساعده

حنني غالب ابوالهيجاء

عبري محمد الطويق

رائد رجا قندح

لبنى فيصل العثامنه

سحر محمد الشطي

نور فيصل حراحشه

شعاع غالب السواعريسالم مصطفى سخنيني

البكالوريوس يف علوم الحاسوب - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

سعيد خصصصالصصصد  اميصصصصن 

املصصالصصح محمد  رامصصصي 

السالم عبد  خليل  رايه 

الكيالين باسل  سجود 

الشلول الله  عبد  عهد 

القاسم الله  هدايه جاد 

حصصداد محمد  وسصصصام 
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احمد باسم شامخ

اشجان رياض اليوسف

برشى عبد املحسن العزام

روان يوسف املدهون

احمد عبد النعيم بني عامر

االء فيصل درابسه

حنان فؤاد االزرعي

سالني فؤاد الزعبي

احمد يوسف عكاشه

اماين نعيم بدر

رانا اكرم الرباع

سامح ابراهيم عبيدات

ازهار ذوقان مصالحه

اناس وائل كيوان

رىب رائد السمرديل

سنابل محمود طه

اسالم محمود الطوالبه

ايه عوين حمدان

رضوان سعيد مرتجى

سريين محمد خصاونه

اسامء عدنان البطايحه

براءه خالد الشقران

رناد عامد الذيابات

رشوق محمود غريز

B. Sc. in Computer Information Systemsخريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

Dept. of Computer Information Systems

قسم نظم المعلومات الحاسوبية

د. قيص قاسم ابوعني- أستاذ مساعد
 رئيس القسم بالنيابه

د.محمد قاسم شطناوي
أستاذ مساعد

سوزان قاسم البدور
محارض متفرغ

د. رامي صالح الغرايبه
أستاذ مساعد

قيس امجد مرجي
محارض متفرغ

د. رحاب مصطفى دويري
أستاذ مشارك

د. خالد عزالدين الخطيب
أستاذ مساعد

د. اسامعيل ابراهيم الحميدي
أستاذ مشارك

د. مصطفى زياد عيل
أستاذ مساعد

د. حسن محمد نجادات
أستاذ مساعد

د.عامر فضيل البدارنه
أستاذ مشارك

اياد عبد الفتاح الرشيف
محارض متفرغ
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الفت محمد غرايبه

نزار عصام الخوري

اميان صالح الياسني

هاشم محمد الزعبي

خنساء ابراهيم الشقران

هديل هاين السيالوي

خيالء سامي السخني

وعد محمد ادريس

محمد عمر الحيحيساجده عامد العمري

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

احصصمصصد غصصصصصزوان رسصصصالن

طبيشات بصصسصصام  بصصهصصريه 

زيصصنصصه مصصنصصيصصب رواشصصصصده

عصصاموي ابصصراهصصيصصم  سوسن 

بصصطصصايصصنصصه نصصصصرص  رشف 

سامره راتب  الرحمن  عبد 

طواها عدنان  الدين  عامد 

هصصنصصاء سصصصصامل الصصرسحصصان

خصاونه فيصل  ياسمني 

B. Sc. in Computer Information Systems

يقني عبد املهدي ابواشقري

ياسمني عيل القضاه وفاء محمد طويق هال سامي ابو حمص هديل وصفي علعايل هديل محمد صالح هبه بسام الصامدي

مالك محمد خري الرجوب مصطفى عواد الشناق محمد عيل النادر محمد حيدر جوارنه مثنى ابراهيم الفاعوري مالك صياح جدوع

لبنى مأمون الخواجا قيس محمد الحموري قيس سليامن خريس فايز شوقي حداد عامر كامل عبايس عبيده محمد عنانبه

اسصصصصامء طصصاهصصر دقصصامصصسصصه

ابوحجيله عصصيل  اسصصصصامء 

رامصصصصا خصصلصصف الصصقصصطصصارنصصه

سصصصصاره سصصامصصح الصصغصصرايصصبصصه

سصصصصالم عصصصدنصصصان الصصحصصسصصن

املومني ابصصراهصصيصصم  شصصامء 

مصصحصصمصصود عصصمصصر املصصومصصنصصي

مصصعصصتصصز مصصحصصمصصد غصصرايصصبصصه

البكالوريوس يف نظم املعلومات الحاسوبية - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011
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ابراهيم قاسم الشياب

ايات سليامن الصبيح

رامي هاين محمود

عدنان فائق حجازات

ارساء عيل حجاحجه

ايه سعيد حوسو

رايه عادل خريس

عيل خالد القضاه

ارساء محمود رشدان

براءه بسام حداد

رماح حسني عتوم

غرام عبد املنعم الطويط

اسامء احمد بني احمد

تسنيم احمد املومني

شذى عبد الكريم عقيالن

فاتن محمد الطويق

االء امين عبيدات

حنني حسني غريفات

عامر فالح السمريات

فداء نضال العمري

االء فيصل ابو قطيش

دانا لؤي الخطيب

عبيده جاد الله طوالبه

محمد احمد غزالن

B. Sc. in Computer Information Systemsاملتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012

ابراهيم يوسف الظاهر

حنني محمد الرواشده

مريم مجبل العنزيعبد الحكيم محمود ابو خضري

احمد خالد عطا الله

رباب خالد الوقفي

منار ابراهيم العطارملى عيل العمري

اسامه عبد املحسن العزام

رىب خالد العقييل

محمد عيل االيوب

املهند محسن عثامنه

ريم فؤاد مفرج

محمد محمود ابو عابد

اينت احمد بشخوج

رميا عدنان الدالبيح

تسنيم »محمد زكريا« طالفحة

سامراء زياد العقييل

البكالوريوس يف نظم املعلومات الحاسوبية - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

هصصصاين مصصحصصمصصد بصصنصصي هصصاينفصصصصصصادي حصصصمصصصزه سصصالمصصهعصصصصصدي بصصصسصصصام املصصصغصصصريببصصصصصروج سصصصصامل الصصخصصوالصصدهامصصصصريه نصصايصصف الصصصدويصصصري
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Dept. of Software Engineering

قسم هندسة البرمجيات

د. قتيبه انور الذبيان - أستاذ مساعد 
 رئيس القسم بالنيابه

د. رامي عبدالله النعامنه
أستاذ مساعد

د. يوسف محمود خصاونه
محارض متفرغ

د. زياد عبد الفتاح الرشيف
أستاذ مساعد

د. نذير يوسف خصاونه
أستاذ مشارك

د. رائد امني شطناوي
أستاذ مساعد

د. احمد محمد داللعه
أستاذ مساعد

د. حسن ابراهيم الشبول
محارض متفرغ

د. محمود حسن سعيد
محارض متفرغ

ياسمني غالب العقييل وعد عبد الوهاب الحمزه هنادي مسعود قاسم هديل سمري عويس هديل سامح العبيدات

هبه مشهور رواشده نيفني جامل حسن مرام عبد الله القضاه »محمد نور« منذر الرشدان محمد مصطفى مبارك محمد حكمت عيل

احمصصد سصصليامن الجمره

بصصراءه محمصصد املحمود

روان حسصصني الحامد

عبد النارص كايد املحاسنه

محمد عامد ابريوش

هنادي ابراهيم عالونه

البكالوريوس يف نظم املعلومات الحاسوبية - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012
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اسامه محمد خري ذينات

لينا فارس ابو خشفة

انس محمد العثامنه

محمد شحاده التاج

بيان محمد السعد

مريم رائد بيطار

دانيه محمود العمري

ميس وليد الخاليله

شريين عبد الله املناعي

وعد محمد الذيابات

عوايل عثامن حمدان

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي  "تدريب" 2013-2012 

الشيخ ابصصراهصصيصصم  االء 

امصصصصل عصصصيل جصصصصصرادات

رشصصصا رافصصصصع ابصصصوالصصصرب

B. Sc. in Software Engineering

حمزه عمر الكوفحي

ليث محمود طوالبه

خالد نارص السايح

محمد حسني خرض

راما كامل الرفاعي

يزن محمد بني يونس

صالح الدين بسام خضريات

البكالوريوس يف هندسة الربمجيات - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

الخالد كصصامصصل  اسصصيصصل 

اميصصصان قصصاسصصم عصصيصصادات

نصصصور غصصالصصب الصصشصصيصصاب
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Dept. of Network Engineering & Security

قسم هندسة وأمن شبكات الحاسوب

د. عمر قاسم بني ملحم- أستاذ مساعد
 رئيس القسم بالنيابه

د. بشري نايف الدويري
أستاذ مساعد

د.اياد صالح تقي الدين
أستاذ مساعد

د. رائد محمد بني هاين
أستاذ مساعد

د. محمد محمود الرشمان
أستاذ مساعد

د. محمد عبد املجيد الروسان
أستاذ

د. منذر مصطفى الدويري
أستاذ مساعد

د. احمد توفيق الحموري
أستاذ مساعد

د. معاذ ياسني موايف
أستاذ مساعد

د. فهد حسن عوض
أستاذ مساعد
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Dept. of Medical Laboratory Sciences

قسم العلوم الطبية المخبرية 

سليم عيل بني هاين - أستاذ مساعد
 رئيس القسم بالنيابه

د. سهيله عيل الشبول
أستاذ مساعد

د. محمد احمد بني احمد
أستاذ مساعد

د. ليىل فرحان النمري
أستاذ

د. سامر فؤاد سويدان
أستاذ مساعد

د. عمر فالح خابور
أستاذ مشارك

د. محمد عيل شخاتره
محارض متفرغ

د. محمد يونس غرايبه
أستاذ مساعد

د. ياسمني عيل الشبول
محارض متفرغ

Faculty of Applied Medical Sciences

كلية العلوم الطبية التطبيقية

د. عبد الهادي محمود حامشا - أستاذ 
 عميد الكلية

د. عمر فالح خابور - أستاذ مشارك 
 نائب العميد

د. مريا فرحان حداد- أستاذ مساعد
 مساعد العميد

د. زيد احمد الحوراين- أستاذ مساعد
 نائب العميد

د. فراس صالح الفوارس- أستاذ مساعد 
 مساعد العميد

د. سهيله عيل الشبول- أستاذ مساعد
 مساعد العميد

محمد درادكه - مدير مكتب العميد
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احمد حسني قادريه

ايناس جارس فريحات

حنني انور مطر

رائد جهاد عتوم

ارساء اسامعيل عثامنه

براء اديب بني مصطفى

حنني محمد سلامن

رىب محمد الرفاعي

ارساء صالح الجرايده

براء موىس ضوه

خلود فريد الخاروف

رىب منصور مقدم

ارساء لطفي حمد

تسنيم عاطف سوامله

داليه وائل ابو الهيجاء

رنا جميل مغايره

االء اسحق بركات

جامنه سليامن الشديفات

دانا هشام الربقاوى

رنا عوض مبارك

اميمه محمد الزامل

حنني »محمد عيل« عنانبه

دميا حسني عتوم

رناد قاسم طواها

B. Sc. in Medical Laboratory Sciencesاملتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

دانه محمد الخطيب

كرميال سعيد عباسعبد الحميد ابراهيم نصرياسامء مفلح سعيد

ميساء محمود السالمهلينه ياسني الرجوب

البكالوريوس يف العلوم الطبية املخربية - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

احصصصمصصصد مصصحصصمصصد الصصبصصس

دحصصصصام مصصفصصلصصح الصصصصصبصصاح

رشصصصاد عصصثصصامن الصصغصصامصصدي

خليليه صصصبصصحصصي  رنصصصصا 

الدسوقي املجتبى  محمد 

ماللحه مصصحصصمصصود  احصصمصصد 

الصصصغصصصانصصصم بصصصصصصدر  االء 

مصطفى بني  يوسف  االء 

امصصصصري حصصصامصصصد الصصصصصصصاوي

خصصصلصصصود صصصصالصصصح مصصحصصمصصد

رنصصصصصا يصصصصوسصصصصف هصصنصصدي

رويصصصصدا عصصصصارف املصصزايصصده

ريصصصصصصم احصصصصمصصصصد صصصالصصح

العمري محمد  سصصاجصصده 

سصصصصصصصاره حصصصسصصصني عصصامصصر

الحسني الحميد  عبد  سميه 

عصصصصالء عصصصيل الصصصصصبصصيصصحصصات

مصصحصصمصصد مصصصصصصروان حصصرب
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يارا موىس النجار والء غازي العودات وعد خميس الصباغ

هبه وليد مشعور هبه نعيم حنون هبه محمد عبويني نور محمد احمد نور صبحي الصالح نسيبه صالح حميدات

نازك عيل عجو مي موىس الروسان معن عبد القادر الشامي مروه عمر مريزيق مجد نارص الزعبي لينه هاشم غرايبه

اسصصصصامء مصصاهصصر الصصرشيصصف

صويلح فصصخصصري  ايصصصنصصصاس 

دعصصصصاء هصصصصاين الصصصعصصصامرات

ذكصصصصصصاء عصصصصيل الصصتصصمصصيصصمصصي

الصصغصصرايصصبصصه بصصاسصصل  رزان 

سصصلصصامن مصصحصصمصصد الصصزيصصاين

عصصصبصصصري مصصصصهصصصصدي لصصيصصبصصان

الصصرشيصصف يصصحصصيصصى  فتحيه 

القمصه شصصحصصاده  فيصل 

B. Sc. in Medical Laboratory Sciencesاملتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

عالء سليامن القريناوي عدي عيل القواسمه عبري محمد الفقهاء عبد الرحمن مروان عبيدات طارق صالح الرجوب ضحى غسان الدنيفات

صهيب رياض صباحني صدام احمد الدويري صابرين رشيف بوتيادات شفاء خليفه عبابنه سيف عمر الحامد سوسن عمر برهوش

سوسن احمد عليامت سناء زيتون الحرافشه سامح عدنان مسعود ساره محمد بيربس ساره محمد القضاه ساره عامد جرادات

ساجده محمد الربكات زينب عبد الرحمن تقي الدين زهره محمد ال خطاب روند عيل العبايس روان عمر العجارمه رند وليد بني ياسني

البكالوريوس يف العلوم الطبية املخربية - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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سفيان خليل العبيد

ابراهيم صالح نخاش

حنا نعيم نارص

ابراهيم عيل امللك

رؤيا عاطف دلقموين

الياس مينا دكور

سامر صدقي طيبي

امري صالح رشاره

شيامء حامد الشنيك

بهاء احمد طه

طاهر فالح ياسني

حسام عوده أبو ربيعة

عامد غزال ابو ريا

خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

 خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

شهاب ابو  عادل  انغام 

اشقر مصصسصصعصصود  بصصصالل 

كراسنه محمد  رزان 

رنصصصا مصصحصصمصصد الصصحصصمصصزه

مصصهصصا ابصصراهصصيصصم زبصصون

الجمره زيصصصاد  مصصصوىس 

نديم فصصؤاد ابوالهيجاء

B. Sc. in Physical Therapy

محمود محمد طه محمد موىس العطاونه ماهر ابراهيم جدعون مؤنس محمود يعقوب ملياء امني الرسخي فاطمه حمد مرزوق

Dept. of Allied Medical Sciences

د. مصطفى خالد الحسن - أستاذ مساعد
 رئيس القسم بالنيابه

د. مي محمد حسني بكار
أستاذ مساعد 

روان عيل طوالبه
محارض متفرغ

د. احمد عيل الروشده
محارض متفرغ

ايهاب عبد الرحمن خصاونه
محارض متفرغ

د. محمد صبحي نزال
أستاذ مساعد 

بادره محمد املحمد
محارض متفرغ

د. مريا فرحان حداد
أستاذ مساعد 

أالء محمد العامري
محارض متفرغ

د. مصطفى عبد الرحمن ذيب
أستاذ مساعد 

دانا نديم كوف
محارض متفرغ

قسم العلوم الطبية المساندة 

د. هيثم احمد عويدات
محارض متفرغ

ازدهار عبد الله سلامن
محارض متفرغ
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حنان رافع عقله

رنا حسن البدور

حنان صالح القبالن

رهام اسامه حطيني

حنان محمد عطا

رواندا سائد حمدان

رجاء شكرى اليف

ساهر حنا معلم

رحمه محمد بعريات

سمري موىس البطني

رزين محمد غنيم

سهام جامل حنون

B. Sc. in Physical Therapy املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

فراس فؤاد  شعبان فؤاد غازي سواعد غانم احمد رسوجي عامر عبد الرحيم عيىس عبد الله حسن مفارجه عادل سليامن ابوغنيم

طراد تريك السيد صفيه عبد الله مغايره شفيق بشري حسنني شادي اسامه فاخوري سريين احمد الضامن سهى ادوار زريق

ابراهيم محمد اغباريه

انوار محمد الزبون

احمد شوعي غروي

باسل عيل بدارنه

احمد عوين ادريس

متاره هالل النجار

ازاهري زيد الكايد

جهاد محمود بياطره

امجد نادر عيىس

حسن سامح الخوالده

انس محمد الجبايل

حسني عبد الله العمري

يوسف يونس الرشبجي والء فهد ابو الهيال وعد خلف الجسار وسيم اسعد كتوره

وئام حسني ابو الهيجاء هزار صالح ابداح نعيم فرنسيس فرنسيس نداء عيل عوده نارميان محمد امني شطناوي معتز بالله احمد دخان

الصصخصصزعصصيل خصصصالصصصد  االء 

وتد عصصيل«  »محمد  بنان 

سصصعيد يحيى ال مطيف

حسن مصصريزا  محمد  عباس 

مصصصصروه عصصثصصامن عصصاصصصلصصة

نصصصصصصصور كصصصصصصصامل ذبصصصصصاح

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

البكالوريوس يف العالج الطبيعي - خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012
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B. Sc. in 0ccupational Therapy

نهله عدنان بصولمنتظر حسن الصفار

 خريجو الفصل الدرايس األول 2012-2013 خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

مفلح حصصسصصن  فصصاطصصمصصه 

احصصمصصد مصصحصصمصصد ابصصوزيصصد
سعد حصصسصصن  الصصصصزهصصصصراء 
بصصلصصقصصيصصس شصصبصصيل الصصعصصتصصوم
قطيفان ابو  سليامن  بهاء 
مصصحصصمصصد فصصصصصؤاد مصصرعصصي

كرم عبدالله الداوديوسف حسني عاصلةوالء حسان عبيدات وعد جامل الوقفي

وجيه محمد القريناوي هالل صربي مصاروه هديل مصطفى الجمل هبه وليد الجعربي نيفني جهاد اعيده نور امين جالد

نسيم ادوارد خوري ناظم قاسم الرشيدات محمود خالد سواعد مها شوقي رواشده محمد منر بكري محمد سلامن القريناوي

محمد ايوب طه محمد احمد غنايم مجدي نظام ابو مخ  كارلو سليم ليوس قادري محمد قادري فرح حسن ابو حسن

اسصصيصصل عصصزيصصز ابصصوالصصرب

جعفر ال  مصصانصصع  حسني 

ربصصصصصصصى عصصيصصىس ارشصصيصصد

ريصصصصصصصم مصصصصصصصوىس قصصبصصه

عصصصصصدي عصصصصصصصام حصصسصصن

محمود عصصادل  عندليب 

فصصهصصمصصي احصصصمصصصد املصصصاز

البكالوريوس يف العالج الطبيعي - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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B. Sc. in 0ccupational Therapy

ياسني محمود نعمة والء محمد مروات وائل توفيق غنايم

هناء احمد دباح هال »محمد عاطف« خريس هبه صالح الرشع

االء محمود اللبابنه

نهى نزار خرييش مرينا وائل الخورى موران وهيب ابو خري

مالك عيل حرب معاذ سليامن الفاعورى مرام عيل الطويق محمود سمري ابو السيالت محمد عبد املحسن الوباري محمد احمد محاجنه

مجد قاسم عبابنه مادونا معني متى لينا سعيد ذباح فاديه ابراهيم ابو عامره عبد السالم محمد االزايده عبد اللطيف احمد مسعود

ابصصتصصهصصال خصصالصصد خصصلصصوف

احصصمصصد حصصسصصني املصصحصصاديصصن

مهيدات نصصضصصال  اسصصامصصه 

الصصعصصيل مصصحصصمصصد  ارساء 

العيىس محمد  تسنيم 

الشلول الصصلصصه  عبد  دعصصصاء 

راكصصصصصصصان عصصصصيل مصصحصصمصصد

زيصصصنصصصب مصصحصصمصصد اعصصنصصزه

اغبارية جصصامل  سصصاجصصده 

فصصصداء عصصبصصد الصصسصصالم غصصرة

اسعيفان زيصصصاد  محمد 

محاجنه سصصمصصري  نصصرسيصصن 

يصصوسصصف عصصيصصىس الصصحصصرياين

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

احمد محمد الفقها

اماين خالد بدران

دعاء يوسف اليوسف

سعاد حسام العرو

ادم عيل الغديفي

امونه هاين يوسف

رائد نرص القلقييل

سامح فخري حسني

ارساء بشري مرعي

حسن خليل خاليله

رىل رتيب غندور

شذى يوسف ابوفاره

ارساء سعيد ابومخ

حال تيسري السليم

زيك سلامن قريناوي

شفاء موىس سواعد

ارساء محمود سفاريني

حنني عبد السالم اسدي

زينب حسن الحمر

صالح الدين عبد الله قويدر

اماين ادريس العارضه

دانه وليد عايش

سجى عبد الله محمد

عبد الرحيم محمد يحيى

البكالوريوس يف العالج الوظيفي -  املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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B. Sc. in Radiologic Technology

ابتسام محمد نرص

اكتامل عيد مبارك

بالغ عيل عيل

سجى محمد الصامدي

احمد خالد ابو الهيجا

االء محمد فرحان

حمد حمود الرسور

سعود حميد الرشيدي

احمد مطيع فريحات

امال محمود الغرايبه

خلود محمد ابو خيط

سيف مازن عبيدات

احمد نواف بدارنة

اماندا ابراهيم بني مفرج

دميا سمري قطينه

شيامء عبد الكريم املخادمه

ارساء احمد الدبيج

امل سمري صالح

رىب فتحي سعيد

صفاء محمود عنانزه

افنان عيل املسند

بدر معاضب الروييل

ساره محمود بلعاوى

عبد الجليل حسني الوباري

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

حنني عقله املحاسيس

احالم محمد الشويات

عبد الله ابراهيم فرخ

امريه عيل ابوراس

محمد نواف البزور

سهى عاطف سباعنهدانيا محمد بني مصطفىبهاء اكرم شناق

البكالوريوس يف تكنولوجيا األشعة - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

الخطيب شصصوكت  احمد 

النعسان فتحي  اميان 

درويش رياض  معصومه 

وعصصد محمصصد القعاميصصه

العيده حسن  ابراهيم 

الصصزغصصول محمد  تصصهصصاين 

عصصصامصصصر عصصصيل مصصلصصكصصاوي

قفله آل  نارص  الله  عبد 

فصصهصصد عصصيصصد الصصرشصصيصصدي

بني عيىس ابراهيم  محمد 

مصصوىس ال  عصصصالء  مصصنصصار 
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B. Sc. in Optometry

لصصؤي مازن جرايي

اسالم سليم الرضوان

تسنيم سليامن الزغول

مي خليل يوسصصف قرقش

شصصهصصد مصصدالصصلصصه املصصجصصايل

االء ابراهيم الخفش

خنساء تيسري النمر

معلم كريم  ميخائيل 

مطر سصصلصصيصصامن  والء 

امريه ابراهيم فرج الله

دانا خليل القسيس

اميمه فراس بني عطا

دعاء محمد الخزاعله

اميان عبد النور هزاميه

رىب سامح القرعان

امين راتب البشارات

زياد عبد املطلب الزبن

 خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

يوسف خالد ابو غوش يزن محمد خري باكري

والء منصور عتوم وعد عوض ابو راس هيا محمود الغرام

سهاد منصور العمر

هديل عمر الهامي

اماين عيل بني عيل

هدى حسن قوقزه نواف حسني املومني

منى محمد السويطي محمد صربي دحله مبارك عطالله  العنزي ماهر سليامن رشايده لني موفق الرواشده لؤي ياسني حميدات

فيصل محمد ابوليل عهود زياد املجذوب عامر زياد ابو ناجي عرين محمد منارصه عريب رشيف البكار عبد املجيد عبد املحسن العبد اللطيف

البكالوريوس يف تكنولوجيا األشعة - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

الصصصرشعصصصه اليف  خصصصالصصصد 

رميصصصصا مصصحصصمصصد عصصبصصيصصدات

سصصمصصر عصصبصصد الصصلصصه غصصزالن

عبري عبد املطلب بني يونس

عصصصصالء مصصحصصمصصد طصصوالصصبصصه

الطراونه ابراهيم  ماهر 

نصصصصور هصصصشصصصام شصصعصصبصصان

هصصصبصصصه عصصصصيل ابصصوهصصنصصد

الصصصصصامدي احصصمصصد  ورود 
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رند كامل ياسني
ملى عامر دباح

اباء ابراهيم عرعراوي

جامل جعفر ابوراس

روان خري نصار

ابرار نضال ابو مخ

جوانا اسعد درزي

زهراء رياض درويش

اسيل مراد بني احمد

جيهان رياض خلف

سهري منري خوري

امنه ماجد عفانه

رباب يوسف مرعي

شدن موىس شعبي

امري يوسف بدير

رىل سهيل داي

شذا فريد مرعي

ايناس حامد ابوعامر

رهام تامر عبود

رشوق حسن الرشمان

البكالوريوس يف السمع والنطق - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

احصصصمصصصد عصصصاطصصصف عصصيل

ملحم ابصصو  رامصصي طصصارق 

حجازي ابراهيم  فصصلصصوره 

هصصنصصاء فصصصصوزي الصصعصصرود

اميصصصصصان هصصصايصصصل عصصصوادورده رسمي السكران

الروسان ممدوح  فاطمه 

عمر مصصحصصمصصد  هصصصيصصصام 

B. Sc. in Audiology & Speech Pathology

سالم محمود العرقان

وفاء سليامن الدويكات

سوما عيل بني فواز

وفاء محمد بني مصطفى

ليىل جامل صالح

يحيى محمد خريساتيارس محمد الحلامن

محمد محمود سلامن

يقني زياد الصامدى

وعد عبد العزيز ررصصنسيم عامد سلامن

البكالوريوس يف البرصيات - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

املصصطصصارنصصه سصصامصصي  االء 

الهيالت صصصصالح  حصصنصصني 

شصصصذى تصصصريك املصصومصصنصصي
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احالم منري الهناده

فرح عمر طلفاح

ايه احمد الدومي

لؤي حسني الشالبنه

هامه هاجم الجراح

حنان حمد مصباح

محمد عبد املجيد رشمان

دميا فارس ابو عابد

مريم نظمي مني

روان محمد الزطميهرنا حسن الجراح

يوسف عادل حبيش والء محمد خاميي فانيسا بشاره مرجيهوالء قاسم ابو رسيحان

اريصصصج اعصصقصصاب الصصزغصصول

حصصصنصصصان اديصصصصصصب طصصه

مقبول فصصصارس  سصصمصصريه 

البكالوريوس يف السمع والنطق-سمع - خريجة 

الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

فاطمصصه محمصصد العامري

ديصصنصصا عصصمصصر املصصومصصنصصي

الصصنصصويت احصصمصصد  روان 

ابصصوسصصيصصف عصصصصارف  والء 

B. Sc. in Audiology & Speech Pathology

B. Sc. in Audiology 

عمر عوده ابو مديغمعامر متيم محاميدعرين جامل قاسمعبري محمد الصامديطارق بسام لوابنةشفاء تيسري التميمي

والء رفيق جبارين وعد محمد العمري هدى جمعه عامر نريوز هاين عبيدات نوريحان مسعود محاميد نهى سعيد عتييل

مناء عيل الحوامده نرسين موفق شقور نرومان محمد رميحات نرمني عصام اسعد نداء عصام ابو احمد معاذ محمد الجراح

محمد خالد سعدي لينا ماهر فتيحه لينا دميان قرط فريوز غازي امطانس فضيله عبد الحسن سهوان فداء عصام عبد العال

البكالوريوس يف السمع والنطق - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012
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B. Sc. in Paramedic 

هاله محمد العبدانوار محمد طرابشه ياسمني شتيوي املقداديعبد الرؤوف رياض البشري

احمد سمري حمود

مهند محمود املومنيمحمود خالد الشلبي

البكالوريوس يف اإلسعاف والطوارئ - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

مصصصعصصصاذ احصصصمصصصد عصصصصوادزيصصصصصصد سصصصمصصصري الصصصعصصصيلحصصصمصصصد مصصحصصمصصد عصصيصصىس

اسامء عبد الحي حميدان

خلف خليفه الرفاعي

مهاجصصر احمد السصصيوف

طعامنه باسل  نرصالدين 

انوار محمد الفوارسهاديب محسن ازيوتاحمد مصطفي الرشماناحمد عيل ابو العدساحمد حابس عبد القادرابراهيم سامل املومني

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

االء صالح العميص

رزان محمد بني عيىس

امل عادل زايد

ساندي انيس الشحادات

اروى عبد الله القضاه

امريه صالح الصانع

شذى قسيم سالمه

انتصار محمد اطحيمر

غدير عبد الرزاق الزيادات

بيان فخرى رواشده

مالك محمد غرايبه

حال خالد حالوه

البكالوريوس يف السمع والنطق-نطق - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

تصصصهصصصاين وجصصصيصصصه يصصونصصس

الشديفات احمد  سعاد 

نصصزار خليليصصصصصصصة االء 

ايصصه هيثصصصصصم العبابنه

ريصصصصم عصصصيل عصصمصصوره

عبد الرحمن ابراهيم جراح

عصصصبصصصري اميصصصصصن قصصاسصصم

B. Sc. in Speech Pathology
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د. عبد الرحيم محمد بيربص - أستاذ مساعد
 رئيس القسم بالنيابه

ريم سليم طبيشات
مدرس

أروى محمد محاسنه
مدرس

د. زيد احمد الحوراين
أستاذ مساعد

الينا قبالن الطوال
محارض متفرغ

زين عبد اللطيف ملكاوي
مدرس

مها احمد العمري
محارض متفرغ

سهري رفعت عبيدات
مدرس

قسم علوم األسنان التطبيقية 
Dept. of Applied Dental Sciences

يوسف سعيد ابوزعرور والء ابراهيم ابو حليوه وفاء فوزى قواسمي هديل فوزي حديدي نور مصطفى بني نعيم

بشار سليامن غدايره

سائد احمد رواشده

عمر نداء العنزي

بيان عبد العزيز العاميره

سلطان سليامن العنزي

غفران يونس هنانده

ثراء احمد العمري

سليامن محمد العرود

محمد زكريا »الخطيب التميمي«

حمزه حسني ابو بكر

عبد املحسن محمد العنزي

محمود سليامن الحنيطي

خلدون صالح الزعبي

عبد الله قاسم الجمل

مرتىض حسني السلطان

دعاء فايز الخن

عمر محمد الزعبي

ميسم اسامعيل ابو حسيان

البكالوريوس يف اإلسعاف والطوارئ - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

احمد عبد السصصالم عمرى

سصصعاد احمد الدعمي

مظفصصر محمد بنصصي عطا

منتر عيل النعيامت

هشام حسصصن بني ياسني
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B. Sc. in Dental Technology  املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

مأمون عبد ربه املومنيلينا صقر حسنعبد الله موىس سواعدعباده عيل القييعائشه حسن االيوبسناء تيسريالصباغ

والء احمد املومني وسام اكرم فريحات هاشم محمد متيمي هاجر سمري الدورسي

نور شكر عتييل منى منذر الكردي مصطفى عبد الرحمن بارودي محمد حسن الهزاميه محمد بسام خطايبه مجدي محمد الجرايدة

بطه راغصصصصصب  اسصصصامصصصه 

حصصسصصان حصصسصصني الصصصدارش

صصصهصصيصصب سصصمصصري االلصصفصصي

عصصصصصصامد يصصصصصصارس عصصمصصر

عدس حافظ  يحيى«  »محمد 

مصصحصصمصصد حصصسصصني الصصبصصلصصوي

هصصديصصل بصصسصصام خصصشصصان

هبه محمد ابوغربيهقتيبه عمر اغاخالد احمد املومني

خريجو الفصل الدرايس  األول 2012-2013البكالوريوس يف تكنولوجيا صناعة األسنان - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

انصصس يصصارس الصصزواتصصني

خصاونه اميصصن  بصصيصصان 

ريصصصم رشصصيصصد الصصويصصي

الصوالحه موىس  سالم 

عدي عبد الله الحنيطي
ابصصوسصصامل محمد  املعتز 

شعبان مصصؤنصصس  عصصصدي 

احمد ايوب الذيابات

بيان عصام عبيدات

احمد خالد املساعيد

تسنيم فاعور الذيب

احمد عبد الرؤوف الصامدي

توفيق حمدان ابو قويدر

اسالم خالد الصامدى

ثائر فايز ابو خشب

االء عيل ابو زيد

جوانا بكر حدادين

االء محمد ابو عيشه

حنني رياض الجريري

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

سالم عبد الرحيم نارصزينب جعفرآل حامدروان نورس االغواترنا عادل مومنيرازان فوزي حوامدهدانا جامل حسن
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املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

منار عدنان دغش مالك باسم عيل محمد عبد الكريم ابوسويلم ماجد جمعه الزريقات سامح خالد ابو ادعيق سالم محمود الشويات

سالم سمري ياسني سجى محمد املريان ساره عبد النارص موىس روان عيىس املصطفى رايه حسني ابو غزله رأفت غازي ابو سمحان

وعد فاروق الخلييل هديل فخري الزعارير هبه نظري خليفات منري ياسني العمري منى نايف فريحات منار هاين املشاعله

احصصمصصد مصصحصصمصصود عصصنصصانصصزه

اسصصصصصصصامء اميصصصصصصن الصصصصرك

اسصصصصصصامء نصصعصصيصصم حصصسصصن

ايصصصصه اسصصصامصصصه مصصصصصالصصحصصه

حصصسصصن عصصيل الصصدريصصويصصش

زيصصصنصصصب حصصسصصن شصصهصصاب

عصصصامد ابصصراهصصيصصم عصصاميصصره

مصصحصصمصصد قصصاسصصم الصصحصصمصصزه

B. Sc. in Allied Dental Sciences

ليث حسني دخل الله

اسيل زيك الباسط

محمد حسن العمري

دعاء عبد الكريم شلوفبيان خلف الزعبيبدور مازن محمودبتول »محمد غطفان« بركاتاماين شكرى الكريك

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

هصصصصاين بصصصاسصصصم الصصعصصجصصل

نبال محمد السالمهفواز شهاب السعديبيان ابراهيم القيشاويايه ضيف الله الليموناسامه سميح املحادين

البكالوريوس يف علوم طب األسنان املساندة - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

حسني خالد العطيه

سهام عبد الله محمد

محمود جهاد سصصليامن

عبابنصصه امجصصد  نذيصصر 
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كلية العمارة والتصميم Dept. of Rehabilitation Science

د. محمد صبحي نزال - أستاذ مساعد
 رئيس القسم بالنيابه

د. مخلد فالح املعايعه
أستاذ مساعد

د. حنان وحيد خليل
أستاذ مساعد

د. فراس صالح الفوارس
أستاذ مساعد

د. حكمت محمد حدوش
محارض متفرغ

د. محمد ذيب الجراح
أستاذ مساعد

د. خرض أحمد املهداوي
أستاذ مساعد

د. فداء محمد املومني
أستاذ مساعد

قيص محمد عبيدات
محارض متفرغ

د. محمود عزت نزال
أستاذ مساعد

د. فدوى أحمد خويله
أستاذ مساعد

د. محمود محمد العمري
أستاذ مساعد

قسم علوم التأهيل 
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Dept. of Architecture

قسم العمارة

د. رائد سامل التل - أستاذ مساعد 
 رئيس القسم بالنيابة

د. حكمت حامد عيل
أستاذ مشارك

سناء صالح طاشامن
محارض متفرغ

د. يارس محمد صقر
أستاذ مساعد

انوار محمد بني سلامن
محارض متفرغ

د. نظري نايف ابو عبيد
أستاذ 

د. احمد عبد الله فريوان
أستاذ مساعد

امنه هندي الزعبي
محارض متفرغ

د. بثينه حسن عيلوطي
أستاذ مشارك

د. احمد محمد الزعبي
أستاذ مساعد

عبري تيسري اندراوس
محارض متفرغ

د. حسني هندي الزعبي
أستاذ مشارك

اسامء محمود بطاينه
مدرس

هند محمد املومني
محارض متفرغ

College of Architecture & Design

كلية العمارة والتصميم

د. حسني هندي الزعبي- أستاذ مشارك

 ق.أ. عميد الكلية

د. رائد سامل التل- أستاذ مساعد 
 نائب العميد

د. عاطف عيل نصري-أستاذ مساعد 
 مساعد العميد

أحمد الحموري - مدير مكتب العميد
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احمد خالد البشابشه

حنني انيس الخصاونه

مكرم عبد السالم البيطار

ارساء جعفر الطويي

رشا منهل الحدادين

هبه سامي عويس

اسيل فايز طبيشات

ساره زين العابدين الرفاعي

وليد خالد ابو الضبعات

االء موىس سليم

صالح الدين محمد املرصي

يزن مازن النمرات

براءه عيل الرشدان

فرح محمد امني زنداقي

حسام ابراهيم جاد الله

معن جعفر الجيويس

خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

حمصصزه عبد الله املري

خالصصد ريصصاض محاجنه

B. Sc. in Architectural Engineeirng

Dept. of Architecture

قسم العمارة

أمل ثابت امللكاوي
محارض متفرغ

برشى بدر عبيدات
محارض متفرغ

سناء محمد الرقيبات
محارض متفرغ

بسمه عادل بني محمد
محارض متفرغ
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رزان احمد صفدي

ناديا مأمون املكاحله

رشا فوزي املرصي

نهال كامل صديق

روحي محمد فايز القطب

نور محمد عبد القادر

ساره عبد الرحيم رشدي

نورا زكريا مهيد

كامل محمد راغبسهى جربيل موىس

املتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

عطيوي خصصلصصيصصل  امصصصصاين 

بصصشصصار عصصصادل ابصصراهصصيصصم

خصصالصصد نصصائصصل الصصعصصمصصريى

بطشون رمصصصصزي  ديصصنصصا 

رامصصصصي بصصسصصام أبصصصا زيصصد

محيسن ابراهيم  رزان 

منصصصصر جصصصصصصامل حصصصصداد

محمد نضال الرشدانفراس عمر حمدانسامي بالل عليانبالل سامي عبايسابو بكر جميل درويش

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012

B. Sc. in Architectural Engineeirng

ابتهال سمري ابو زيد

فريوز سليامن عشا اياد احمد عودة الله

اماين احمد الزغول

مريم وليد سامل

براء جميل الخطاطبه

معن محمد الحلواين

رىب محمد ابوشاويش

ميس اكرم مساعده

سامء فوزي مرجي

ود خالد ال محمود اغا

شذا محمد ذياب

رائد نعيم النارصدانه فايز القرعانثناء بهجت الرواشدهامري مهند مسعودارساء يوسف السويطياروى رمزي املدانات

البكالوريوس يف الهندسة املعامرية - خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

ابراهيم عبد الله الحريب

رامصصصصصا رامصصصصصي الصصصشصصصوارب

زيصصصصصد ريصصصصصصاض الصصصطصصصوال

بدريه عصام  الرحمن  عبد 

الكبودي عيل  العزيز  عبد 

خالد وهصصيصصب  الصصلصصه  عصصبصصد 

هصصصصصامم جصصصصصصربان صصصالصصح

يصصوسصصف امصصصصني عصصبصصيصصدات
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عبد الله زياد العناسوه

منار محمود ربابعه

هيفاء احمد حواري

عال عزت مقصقص

موىس صالح االطرش

فوزي فهمي الدبس

مريان احمد زعر

ياسمني عمر مياس

لينه محمد حسني

نسيبه طالل ربابعه

محمد خالد الفرجات

هديل سليامن القضاه

مالك سامي مصطفى

B. Sc. in Architectureاملتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

حنان عوين عويضه

دينا بسام عيىس

داليا محمد عامد حايف

دينا زهري مهداوي

دانا عمر سليامن

رزان زياد شنك

ايه عامد بطاينه

دانه اسعد االسعد

رشا عدنان عطيه

بيان بسام زعبي

دانيه سامل السيايده

رفقه منري الهشلمون

ثائر خالد عبد الله

دعاء حسام الدين الخطيب

زهران عادل السالميه

عادل هيثم حاملضحى نبيل عنايهشهرزاد يوسف غريرسندس معاويه النوافلهسالم احمد العيارصهسايل عمر داوود

البكالوريوس يف العامرة - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

حنا جريس ابراهيمحال محمد كاظم املغريبجاكلني امني مصطفى
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Dept. of Urban & City Planning

قسم التخطيط الحضري وتخطيط المدن

د. عاطف عيل نصري - استاذ مساعد
 رئيس القسم بالنيابة

د. منذر محمود جمحاوي
استاذ مساعد 

م. ساميه أيوب سليم
محارض متفرغ 

د. عامد اكرم الهاشمي
استاذ

م. ياسمني فهمي عكور
محارض متفرغ

د. صباح فاضل الرحامين
استاذ مشارك

د. آن عايش غرايبه
استاذ مساعد

احمد عبد املجيد حسني

برش محمد الرومي

سوزان رسمي الخطيب

مياده هاين ابو قديس

اسيله وليد االحمد

دعاء زهري زعبي

شذى محمود العنقي

يارا حسن املايض

االء طه الدوس

ديانا خالد بركات

شيامء عبد املجيد عكور

ابو زغالن محمد سليامن 

طه عصصصصامر  مصصحصصمصصود 

امان قاسم اغباريه

رفيف عبد الله مقطش

عرين ماهر العمري

اياد محمد عيد غازي

ساره نعامن عمران

لؤي صبحي الرصايره

اميان محمود بني هاين

سالم توفيق رمان

البكالوريوس يف العامرة - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الصيفي "تدريب" 2013-2012
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Dept. of Design & Visual Communication

قسم التصميم والتواصل البصري

د. احمد عبد الله فريوان- أستاذ مساعد
 رئيس القسم بالنيابة

د. سامي محمد التل
أستاذ مساعد

جوليان فؤاد ريحاين
محارض متفرغ

رىل تيسري خريس
محارض متفرغ
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Faculty of Graduate Studies

كلية الدراسات العليا 

ملك عصام شويكه

رامي فايز محيسن

عالء الدين عبد الكريم مساعده

فارس عبد الكريم مطالقه

عمر عواد ابو النادي

مروى محمد الجمل

معاذ عبد الرؤوف وهدان

د. خالد عيىس السامل / أستاذ 
 عميد الكلية

د. عدنان محمد مساعده / أستاذ 
 نائب العميد

د. محمد قاسم شطناوي/ أستاذ مساعد 
 مساعد العميد

أسمى عبيدات / مدير مكتب العميد

املاجستري يف الهندسة املدنية - خريج الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

املاجستري يف الهندسة الكهربائية

خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

خريجو  الفصل الدرايس األول 2013-2012

املخاليف محمصصد  جالل 

احصصمصصد حصصسصصنصصي غصصزال

مصصصصصصرام مصصحصصمصصد زيصصصد

الحجاج احصصمصصد  معتز 

الرمياوي سليامن  ارشف 

دميا سصصامي ابوعايشه

اريصصصصج ثصصابصصت املصصلصصكصصاوي

الصصصصصصصرباء مصصحصصمصصد مصصنصصاع

بصصثصصيصصنصصه مصصحصصمصصود الصصقصصضصصاه

حصصسصصن صصصصفصصصوان نصصعصصامن

زيصصصصصد سصصصمصصصري الصصصنصصصمصصصري

صصصصفصصصاء مصصحصصمصصود ادغصصيصصم

مرجي سصصلصصيصصامن  كصصاتصصريصصن 

كصصصصصامل احصصصمصصصد الصصفصصقصصيصصه

الحلو بصصصدرالصصصديصصصن  لصصيصصنصصا 

لصصصيصصصنصصصا رضصصصصصصصصصوان غصصنصصام

محمد تحسني ابوسصصفاقه

مصصحصصمصصد سصصلصصيصصم عصصلصصيصصان

مهصصا عبدالرحيصصم محمصصود

الصصصداود الصصلصصه  عبد  نصصرسيصصن 

الطوس حسن  نصصورالصصديصصن 

الحبييش صالح  احمد 

البداينه ذيصصاب  تصصاال 

تريك سصصامح الرشيدي

الله خديجه سصصامي عبد 

ميصصس محمصصد الخصاونه
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فايق تيسري الربيع

االء هشام الشباك

املاجستري يف الهندسة الكهربائية 

 الفصل  الدرايس الثاين 2013-2012

املاجستري يف الهندسة امليكانيكية 

 خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو  الفصل الدرايس األول 2013-2012

 املتوقع تخرجهم الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

الدبلوم يف الهندسة امليكانيكية - خريج الفصل 

الدرايس األول 2013-2012

عطياين رشصصصدي  امصصصاين 

صالح الدين عيل محاسنه

أبوعيدة محمد  محمود 

الجوارنه احمد  مطيعه 

هياجنه احمد  ميمونه 

الطرده رسمي  نضال 

سباع ابصصو  عصصوين  هصصاين 

هياجنه رايض  سليممحمد  بني  نصصارص  مصصعصصاذ 

مصصقصصدادي محمد  لصصقصصامن 

عصصصصامد حصصصسصصصام بصصصدوي

حتامله عيىس  محمصصد 

نعريات مصطفى  محمود 

هصصصصالصصصصه خصصصلصصصف عصصيل

ابتهال محمد خري يونس

انصصور يحيى ابومسصصيل

رائد عبدالله هرش

سصصائد عباس عالونه

محمصصد امني األدميي

الصفدي يونصصس  محمد 

العال عبصصد  محمد  رزق 

ابوخشبه شحاده  احمد 

الطالفحه محمد  طارق 

سصصعصصاده حصصسصصني  والء 

الصصعصصواد سصصلصصيصصم  االء 

مينصصا صالح الحديثي

نصصصصصور نصصعصصيصصم تصصايصصه

طبيشات محمد  شامخه 

الخالدي سصصليامن  مروه 

العزاوي منقصصذ  مصعب 

تهصصاين صالح الكيالين

الربيض سلطي  سحر 

مثقصصال فيصصصل التمياط

السوالقه الله  عبد  حنني 

ديصصنصصا نصصبصصيصصل درادكصصصصه

الدويري ابراهيم  شدان 

ملصصصا مصصنصصقصصذ االحصصمصصد

يارا مصطفى املناصري

احمد عبصصد الحفيظ مومني

بيسصصان سصصمري البيطار

تصصصامصصصر ايصصصلصصصيصصصا يصصصصارد

رشصصصصا احصصصمصصصد عصصكصصور

مصصحصصمصصد هصصصاين منصصصرات

الحجي بهجت  مصصنصصار 

هشام عبد الرحمن الشبامي

احمد امني  العزيصصز  عبد 

جواد »محمد تيسري« قساميه

املاجستري يف الهندسة الكيميائية - خريج 
الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

املاجستري يف الهندسة املعامرية - خريجو 
الفصل الدرايس األول 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس 

الثاين 2013-2012

املاجستري يف التخطيط والدراسات الحرضية - 

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس

 الثاين 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس

 الثاين 2013-2012

املاجستري يف الهندسة الصناعية - خريج 

الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريج الفصل الدرايس األول 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس

 الثاين 2013-2012

املاجستري يف الصحة العامة - خريجة 

الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجة- الفصل الدرايس 

األول 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

املاجستري يف علم وظائف األعضاء - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

املاجستري يف الترشيح - الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2012-2013املاجستري يف العلوم الجنائية والسموم - خريجة الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريج الفصل الدرايس األول 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

الخرابشصصه محمصصود  لينصصا 

عال خالد املحاسنة

احمد ابراهيم العجلوين

عبري ماجد ابو رصاع

زيصصنصصب مصصصصدين احصصمصصد

محمد صصصديصصق  محمد 

الطراونة عارف  اسصصالم 

ارساء محمصصد جصصرادات

رهصصصصام بصصصهصصصزاد الصصقصصرم

اسامء عبدالرحمن يوسف

الشويل احمد  سصصهري 

ادم مصصحصصمصصد  مصصهصصنصصد 

ايات صالح بني هاين

املعايطة سصصناء زكريصصا 

رانيصصه نواف عبيدات

سارا عثامن شصصوتر

محمد رضوان مسصصاعده

مها احمد ابوصهيون

اميصصن احمد شصصعيب

اينصصاس محمد الدلقموين

الطنيجي محمصصد  فيصل 

النصصا عبصصد اللصصه بواعنه

سهري منصور املنىس

سصصينه عمصصر حتقاي

مي طالل محمد

الرواشصصده سصصميح  وفاء 

طصصارق عيد الرشاري

محمصصد ابراهيم لصوي
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هديل بهجت هيالتمراد سامل شطناويمحمد عبد الله بازلارقم مفيد القاسم

اإلختصاص العايل يف الطب املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

عيىس جصصصصامل  ابصصصراهصصصيصصصم 

الخباص الصصرؤوف  عبد  احمد 

مطالقه مصصحصصمصصود  احصصمصصد 

اسصصيصصل واصصصصصف الصصغصصرايصصبصصه

اكصصصصصرام مصصحصصمصصد الصصعصصامصصري

انصصصس مصصحصصمصصود الصصجصصيصصويس

انصصصصوار عصصبصصد الصصلصصه رجصصوب

ايصصصهصصصاب مصصصوفصصصق ذبصصيصصان

عيل الشيخ  خصصريي  بسمه 

محمود الصصجصصعصصيل  بصصشصصار 

هاين بني  الدين  كامل  بيان 

تصصصوفصصصيصصصق اكصصصصصصرم الصصصفصصصار

جصصصهصصصاد مصصحصصمصصد الصصعصصتصصوم

السحيامت محمود  جصصوانصصا 

خالد عبد املحسن السيد ادريس

خصصصصالصصصصد هصصصصصصاين الصصعصصيش

ديصصصنصصصا هصصصشصصصام قصصصعصصصدان

ربصصصصصصا نصصصبصصصيصصصل كصصصيصصصوان

رعصصصد عصصبصصد املصصصالك دويصصس

مرمش الكريم  عبد  سامي 

سصصلصصمصصى يصصحصصيصصى بصصشصصايصصره

سصصلصصوى شصصصحصصصاده سصصعصصاده

الصلخدي ابصصراهصصيصصم  صخر 

خضري عبدالحسني  صصصفصصاء 

عصصصامصصصر مصصحصصمصصد مصصلصصوحصصي

عصصصصصال زكصصصصصصصصصي عصصصصصصدوان

القضاه عدنان«  »محمد  عالء 

الهيجاء ابصصو  شكيب  عصصالء 

فصصصالح مصصنصصصصصور الصصسصصيصصوري

مصصحصصمصصد ابصصراهصصيصصم احصصمصصد

مصصحصصمصصد احصصمصصد الصصخصصواجصصا

مصصحصصمصصد احصصصمصصصد طصصنصصاش

مصصحصصمصصد حصصسصصني الصصهصصزاميصصه

الكساسبه خصصالصصد  محمد 

مصصصحصصصمصصصد خصصصصصرض حصصسصصن

خليل الشيخ  عزالدين  محمد 

الصصفصصراس اسصصامعصصيصصل  مظفر 

مصصصعصصصاذ نصصصصصصواف كصصنصصعصصان

مصصصصصصصي نصصصصصصصرص الصصصصعصصصصيل

مصصصيصصصرسه مصصحصصمصصد عصصالونصصه

بطاينه مصصحصصمصصد  نصصرسيصصن 

فرسخ ابصصصو  نصصيصصازي  هصصصاين 

هصصبصصه عصصبصصد الصصلصصه جصصربيصصل

هصصصبصصصه غصصصصانصصصصم رشصصصيصصصد

مشنطط مصصحصصمصصد  هصصصصدى 

ولصصصيصصصد فصصصايصصصز الصصصدبصصصاس

يصصصصصصزن زيصصصصصصصصاد مصصصرجصصصي

يزن عبدالكريم التميمي

عبري هاين البطه

املاجستري يف طب و جراحة األسنان - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

ابوعمر العزيز  عبد  الفيضخصصصالصصصد ريصصصصصاض الصصعصصمصصيصابصصان  جصصمصصعصصه  ابصصصو صفارمصصصضصصصان  نصصسصصيصصم  هصصالصصه صصصالصصح ابصصوخصصشصصيصصممصصصهصصصا حصصصسصصصن اشصصتصصيصصويمصصصبصصصارك 

احصصصمصصصد فصصصصصارس قصصرعصصان

حصصمصصيصصدات خليفه  خصصالصصد 

زكصصريصصا شصصحصصاده ابصصوزمصصع

العفيفي عصصفصصيصصف  سصصنصصاء 

كامكارفر هصصصادي  سصصهصصراب 

عثامن الحسني  املصصوىل  عبد 

فصصضصصيصصلصصه مصصحصصمصصد حصصيصصدر

شكري الصصقصصادر  عبد  لبابه 

لصصصيصصصىل يصصحصصيصصى حصصسصصونصصه

العقاد الجواد  عبد  محمد 

نبعه ابو  العزيز  عبد  منى 

وسصصصصصام طصصصصالل الصصسصصلصصامن

وسصصصصصن خصصصالصصصد خصصصواجصصصه

وفاء محمد القضاهريم شحاده عبدالرحمن

املاجستري يف طب و جراحة األسنان - املتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

اإلختصاص العايل يف طب األسنان - املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

احصصصمصصصد حصصصصصازم الصصقصصطصصان
الحياصات محمد  احصصمصصد 
هويل ابو  العزيز  عبد  اسامء 
غيث االمصصصصصني  افصصطصصيصصمصصة 
امصصصصصصاين عصصصصيل الصصعصصسصصاف
سليامن مصصحصصمصصود  امصصجصصد 

اميصصصصصصصان سصصصعصصصيصصصد نصصصصزال
لباده خصصريي  محمد  اميصصن 
بسام عبد الجليل شجاع الدين
الزعبي فيصل  الدين  بهاء 
عيىس مصصصصصطصصفصصى  حصصسصصني 
خصصلصصيصصل فصصتصصحصصي خصصصصراز

شصصقصصرا جصصصصصان  روزايل 
الرحيم عبد  محمد  زيصصاد 
زيصصصصد عصصصدنصصصان الصصعصصتصصوم
كامكارفر هصصادي  شصصهصصرزاد 
صصصصبصصصا صصصبصصحصصي املصصصصوىس
طصصصصصارق احصصصمصصصد الصصزعصصبصصي

الصصعصصدوان محمود  عصصاطصصف 
الحميد عبد املجيد حمدان عبد 
عصصصلصصصيصصصاء زهصصصصصري نصصسصصيصصب
املقطوف ميلود  عصصواطصصف 
مصصجصصد اسصصصامصصصه الصصصصصيصصديل
الكناين اسصصامعصصيصصل  محمد 

احمد بني  صصصالصصح  محمد 
مصصحصصمصصد فصصصصصادي املصصهصصدي
مصصحصصمصصد ميصصصصصان الصصفصصقصصري
بشاتوه مصصمصصدوح  محمود 
الوداعي محمد  السيد  منال 
حصصاجصصوين محمد  مصصيصصسصصون 

نصصصائصصصل شصصفصصيصصق املصصصصرصي
هصصصالصصصه ضصصصيصصصاء شصصمصصخصصي
هصصصصصدى احصصصمصصصد مصصشصصعصصل
وجصصصصصصدان مصصحصصمصصد عصصتصصوم
يصصاسصصمصصني احصصصمصصصد قصصرقصصش

العرقان طه  تغريصصد 

مالك سصصامح دراوشصصه

نور زياد القسوس

هديل بسام عودهرشوق محمد ابراهيم

املاجستري يف الصيدلة - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

ايصصصصصصصصه غصصصصصالصصصصصب جصصرب

سصصصمصصصريه عصصصصيل الصصبصصايصصر

عمرين سصصومصصيصصه  شصصصصرياز 

شباك ابصصصو  حصصسصصني  عصصائصصد 

عصصصصصامد احصصصمصصصد عصصبصصيصصد

كباس الصصلصصه  عبد  محمد 

نصصصارص رمصصضصصان حصصمصصدان

العقيدي شعيبي  حسن 

احمد بني  احمد  كميليا 

وسام رشيف عبداوينبيله عيىس املومنيالهام عبد العايل مختاري

والء محمود العزايزه

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

الصصبصصريقصصدار احصصمصصد  اروى 

البواعنه سميح  امصصصل 

تصصهصصاين جصصهصصاد الصصوديصصان

جصصولصصيصصا فصصصصرج هصصجصصاج

حنان عبد الفتاح البطاينه

حصصنصصني احصصمصصد عصصصاموي

طاشامن نصصزمصصات  خصصولصصه 

الغرايبه بصصاسصصل  روان 

حبابه محمد  سصصانصصدرا 

سصصهصصا مصصحصصمصصود دعصصصدوع

شصصيصصامء احصصمصصد االمصصصام

جربيل ابصصراهصصيصصم  طصصصارق 

مصصحصصمصصد فصصصصصؤاد بصصيصصان

مصصصصصصصطصصصفصصصى بصصصريصصصيش

صويلح فصصخصصري  مصصنصصيصصه 

نصصصصصصور حصصصسصصصني بصصصزي

اسامعيل ولصصيصصد  وسصصصام 
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ضياء محمد الطوالبه

ايه طالل زيد الكيالين

عال جهاد النعيمي

ارساء رشيف مسعد

بيان يوسف الطريفي

فائزه محمد قلم

ديانا مفيد فلوح

فراس حمد ابوارشيد

رشا »محمد عيل« عيل

نجالء صالح الصقر

صفاء محمود مهناساره حكمت الروسان

الخطيب نصصاجصصح  الصصدرابصصسصصهعصصيل  عصصيل  والء 

حامدنه نورالدين  بندر 

رامي محمد الذنيبات

سصصاره طالل بنصصي هاين

محمد رياض الزعبي

هبصصه محي الديصصن عبيدات

عبد املنعم عيىس بني يونس

عالء عدنان القييرؤى خلف العقله

خريج الفصل الدرايس األول 2012-2013املاجستري يف االنتاج النبايت - خريج الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

 املتوقع تخرجهام يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

 خريجة الفصل الدرايس األول 2013-2012

املاجستري يف االنتاج الحيواين - املتوقع تخرجهام يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

املاجستري يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء - خريجو 

الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

الكريم جراداتارشاف عيل طالفحه سامح عبد  الرشعهانصصسصصام عصصيل االخصصصرس هشام  شصصادي 

املاجستري يف التغذية وتكنولوجيا الغذاء - خريجو الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

املاجستري يف املوارد الطبيعية والبيئة - خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

احصصمصصد مصصحصصمصصد الصصعصصمصصور

الرساحنه الفتاح  عبد  سند 

الله عبد  دميصصصري  طصصوين 

مصصعصصاذ بصصركصصات الصصقصصريصصويت

نصصصصورا مصصحصصمصصود الصصنصصجصصار

العيادي محمود  وفصصاء 

احصصصصمصصصصد حصصصمصصصد بصصصصدور

اميصصصصان مصصقصصبصصل الصصرشمصصان

بصصثصصيصصنصصه مصصصصوىس عصصصاموي

خميس مصصحصصمصصد  بصصصيصصصان 

حصصفصصصصصه صصصالصصح الصصزعصصبصصي

املصصسصصاعصصيصصد رايض  خصصالصصد 

ريصصصصا احصصصمصصصد الصصعصصمصصوش

بنيان بصصسصصام  كريستينا 

مصصحصصمصصد خصصلصصيصصل انصصشصصايص

نصصصصصصزار سصصصصصامل عصصبصصيصصدات

عثامنه ابصصراهصصيصصم  هصصنصصاء 

ربا فياض حسن

خريجا الفصل الدرايس األول 2012-2013املاجستري يف التمريض - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

امجصصد عيىس اللطايفه

غرايبه بصصدور هصصاين 

كساسصصبه محمصصد  خالصصد 

عمر رشيف عبد الرزاق

فاطمصصه احمد رواشصصده

الحليمي احمد  محمد 

بشصصايره محمصصود  معصصاذ 

مهيدات جامل  مياده 

الخوالده الله طالل  نور حسام العطارىعبد 

احمصصد محمصصد الحواري
اسالم فارس ابو الفوارس
الطصصالع احمصصد  اسصصامء 
ايصصات عثامن الزعاتره
بصصصصصصصدور بصصصصصصدر مصصطصصر
جمعصصه محمصصد  داليصصا 

مبارك رانيصصه جامل 

الدبس توفيق  ربا 

رىل عبدالفتصصاح ابوطعيمه

رنصصصصصصا خصصصصالصصصصد بصصاكصصري

رنا فصصواز حصصاج محمد

عايش عامر  سهى 

شصصفاء يوسف ملكاوي

شهناز اسامعيل عبدالجواد

ضيصصاء خالصصد حطصصاب

عبدالله بن رويبح اللقامين

بصول نايف  عصصال 

البطاينه رشيف  عمر 

الشصصطناوي عيد  فداء 

مسصصاعده محمصصد جارس 

الخطيب مسعود  منار 

مصصصنصصصال مصصصؤمصصصن صصصالح

املصصغصصريب محمد  نصصجصصوه 

القواسصصمه وفصصاء محمود 

الخطايبه عصصزات  والء 
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دالل عبد الرحمن مني

عنري جصصهصصاد  ايات محمود الصغريفصصصادي 

العمري عصصصادل  حنني 

الحموري احمد  رشصصا 

عكوراحصصصصمصصصصد عصصصصصيل مصصطصصلصصق الكريم  عبد  جهجاهداريصصصصن ايصصصصوب حصصمصصيصصداتشصصصصذا مصصحصصمصصد الصصقصصطصصنصصاينتسبيح  ابو  حسن  الله  عصصبصصري عصصصويصصصد الصصصرشفصصصاتعبد 

احالم محمد ابو بشاره

محمصصد عبصصد اللصصه صالح

عليلش صصصالصصح  اسصصصصامء 

غنيم اسصصصحصصصق  احصصصمصصصد 

ايصصصصه فصصصخصصصري صصصويصصلصصح

ابوعيطه نصصصصادر  روان 

عصصصصزه زاهصصصصصي االبصصيصصض

لبنى ابراهيم ابوالرب

ابوعرقوب عزمي  دعاء 

ايناس صالح الرباعي

وسصصيصصم احصصمصصد املصصصوىس

طبيشات مصصرزوق  هنادي 

ذكريصصات احمصصد غزالن

ليىل شنطي

املاجستري يف الطب والجراحة البيطرية - خريج الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

املاجستري يف الكيمياء - خريجة الفصل الدرايس الصيفي 2011-2012خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

املاجستري يف العلوم الحياتية التطبيقية - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

الدبلوم يف الكيمياء - خريجة الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

 املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

 خريجا الفصل الدرايس األول 2013-2012

اركصصصصان مصصحصصمصصد لصصوبصصاين

االء عزالدين بني سصصلامن

زيصصدون صالح الحجازين

سائد سليامن منارصه

طصصصصصالل خصصصصرض حصصسصصن

وفصصصصاء امصصصني الصصرمصصاضصصنصصه

وفصصصصاء مصصنصصذر الصصقصصرعصصان

 

احمد »محمد امني« العثامنه

اسصصصصصصصصصراء مصصصاجصصصد نصصصارص

الصصكصصوفصصحصصي احصصمصصصصصد  االء 

بصصرش مصصحصصمصصود ابصصوالصصعصصنصصاز

جصصهصصيصصنصصه سصصلصصيصصم عصصبصصابصصنصصه

عبدالدايم فيصل  الدين  حسام 

راشصصصصصد عصصصيل الصصسصصنصصيصصدي

رشيصصصن عصصيصصىس الصصصجصصصوارسه

عصصصصادل مصصحصصمصصد الصصرحصصبصصي

املسامله محمد  السالم  عبد 

عصصصصال خصصصلصصصف مصصحصصاسصصنصصه

العتيبي ابصصراهصصيصصم  فاطمه 

مصصحصصمصصد احصصصمصصصد خصصشصصان

مصصحصصمصصد شصصفصصيصصق املصصومصصنصصي

محمصصد صبحي عبصصد الله

ميصصس عبد الكريم ملكاوي

الباسط الحموريمامون محمد العكور يوسف مصطفى بني مصطفىمحمد عبد 
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اميان حسني املصطفىمعاذ سمري القضاهدعاء جربين الخلييل

حامد سامي املعاين

ربا زهري ابوحجله

براءه خلف الطراونة

يحيى احمد يحيىفداء ثلجي املعاقبهابراهيم انور شطناوي

املاجستري يف الرياضيات - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

املتوقع تخرجه يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2012-2013املاجستري يف الفيزياء - خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

الخزاعله سالمه  احمصصد سصصميح عبابنصصهاسامه 

روان احمد بني ملحم

الطعاين محمود  اللهاحمد محمد الزعبيامينه  عبد  بني  يحيى  اسالم 

هصصصبصصصه امصصصجصصصد بصصصصصول

ابونقطه احمد  اسصصامه 

ضياء جميل البياري

العزازمه الله  عبيد  عيل 

هصصاين حمد خزعيل

هاجم اديب الشصصبول

هشصصام احمصصد العمري

بدارنه حسني  خالد 

مريم فتحصصي القديرات

البقاعي ريصصصاض  مي »محمد نبيل« الخطيببنان حسني الرشيدهبصصصراء 

عبيدات احمصصد  نازك 

املاجستري يف اللغويات التطبيقية - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2012-2013املاجستري يف هندسة الحاسوب - خريج الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

اسصصصصامء مصصحصصمصصد سصصلصصامن

بصصيصصان عصصامصصر الصصجصصيصصزاوي

حصصصازم مصصحصصمصصود الصصزغصصول

كناين املجيد  عبد  خصصالصصد 

عصصصصادل مصصحصصمصصد الصصزبصصون

عصصمصصر رشيصصصصف عصصبصصابصصنصصه

مصصحصصمصصد وهصصيصصب رفصصاعصصي

خالد بصصنصصي  عصصيل  حصصسصصني 

عصصصصصوين شصصصصصايت عصصطصصيصصوي

لصصصيصصصث مصصصصصصوىس عصصتصصوم

نارص »محمد امني« الحوامده

هصصصبصصصه صصصصصصالح الصصقصصبصصاين

النوافعه سصصليامن  عامد 

وليد عبد الوهاب الجويب

فليفل محمد  اسصصصصصامء كصصصامصصصل بصصطصصايصصنصصهيحيى 

كساسبه سصصلصصيصصامن  دميصصصا 

الشياب نايل  الحليم  عبد 

عبصصد الرحيم عبدالله عجه

اللطايفه يصصوسصصف  عصصصامر 

الطاهات احمد  محمصصد 

الهليل مصصصصوىس  مصصحصصمصصد 

مصصصيصصصنصصصا عصصصصصيل يصصصونصصصس

هصصصصصاين مصصصصاهصصصصر احصصمصصد
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غيث حسام حرصي

صفوان محمود غالب

الهام خالد الرشع

هال محمود طوالبه

هائل عبد الله البشريي

صفاء مشهور بني عيىس

هدى اسامعيل عبابنه

يزن محمد ربابعهنور عامد الدين ابو الربفاطمه محمد ابوحجيلهعيل محمد حتامله

املاجستري يف علوم الحاسوب - خريجو الفصل الدرايس الصيفي 2012-2011

خريجو الفصل الدرايس األول 2013-2012

املتوقع تخرجهم يف  الفصل الدرايس الثاين 2013-2012

احمصصد عبصصد اللصصه منصور

نوافلصصه يحيصصى  بهصصاء 

عبد الله محمود الطريني

عصصصصال عصصصصيل الصصصصرشقصصصصاوى

مريم محمد عبد الغني

ميساء محمود بني عيىس

نرميصصان محمصصد الطحان

الشصصوميل اريج غازي 

بصصراق احمصصد غالصصب

الصصرشع محمصصد  زكريصصا 

عبد الرحمن قاسم املولجي

الصالح وصفصصي  محمصصد 

مصصروه خليصصل السصصالميه

يحيى عبد الرحيم فريحات

العبدالعزيصصزاحصصصمصصصد عصصصصيل الصصصصصصداوداحصصمصصد صصصالصصح الصصصصدوالت مفلصصح  جصصصصصراداتاحمصصد  قصصصاسصصصم  نوارصهارساء  احمد  الدين  شهاب 

العمادات
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عمادة شؤون الطلبة
Deanship of Students’ Affairs Deanship of Scientific Research

عمادة البحث العلمي

د. فهمي أحمد أبو الرب / أستاذ 
 عميد البحث العلمي

أ.د. أحمد شالش عالونه
العميد

د. نزار حسني سامره / أستاذ 
 نائب العميد

أ.د. برهان الدين البس
نائب العميد

د. رامي محمود مقبل / أستاذ مساعد 
 مساعد العميد

د. عبد الرؤوف محمد الرجوب / أستاذ مشارك 
 نائب العميد

د. دريد »محمد أمني« داللعه
نائب العميد - ق.أ. مدير صندوق امللك عبدالله للتميز

رشاد يوسف الطربي
مدير مكتب العميد

د. طارق قاسم سعيد / أستاذ مساعد 
 مساعد العميد 

بسام مصطفى خضريات
مدير دائرة الخدمات الطالبية

غالب عبد الرحمن الوحشه
مدير مكتب الطلبة العرب واألجانب

عيل أحمد الدردور
مدير دائرة النشاط الريايض

رائد عبد الكريم عبابنه
مدير دائرة النشاط الثقايف واالجتامعي والفني

نائله سليامن الزعبي
مدير دائرة إسكان الطالبات



Deanship of Students’ Affairsعمادة شؤون الطلبة
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لقطات متنوعة من نشاطات عمادة شؤون الطلبةلقطات متنوعة من نشاطات عمادة شؤون الطلبة

جانب من احتفاالت الجامعة بذكرى المولد النبوي الشريف

جانب من احتفاالت الجامعة بأعياد الوطن

جانب من معرض الجالياتجانب من انتخابات اتحاد طلبة  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

احتفاالت عمادة شؤون الطلبة بعيد ميالد جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم

عمادة شؤون الطلبة تستقبل الطلبة الجدد



Deanship of Students’ Affairsعمادة شؤون الطلبة
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لقطات متنوعة من نشاطات عمادة شؤون الطلبةلقطات متنوعة من نشاطات عمادة شؤون الطلبة

جانب من ندوة للدكتور محمد نوح القضاةجانب من المعرض الياباني

جانب من محاضرة الكاتب حسن الزعبيجانب من حفل اتحاد الطلبة



Deanship of Students’ Affairsعمادة شؤون الطلبة
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لقطات متنوعة من نشاطات عمادة شؤون الطلبةلقطات متنوعة من نشاطات عمادة شؤون الطلبة

جانب من فعاليات نادي العمل التطوعي

جانب من ورشة صوت الشباب العربي جانب من  فعاليات فرقة بقجة

جانب من  مسرحية )   زعل وخضرة   (

جان�ب م�ن بط�والت الجامع�ة الرياضي�ة المختلف�ةج���ان���ب م���ن ف��ع��ال��ي��ات ب��رن��ام��ج ان��ج��از
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المراكز والوحدات 
والدوائر اإلدارية

عمادة شؤون الطلبة
Deanship of Students’ Affairs

لقطات متنوعة من نشاطات عمادة شؤون الطلبة
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المراكز والوحدات والدوائر اإلدارية 

أ.د. هاين أحمد أبو قديس
مدير املركز

د. اميان صبحي األشقر
مدير املركز بالوكالة

أ.د. الهام صالح ابو الهيجاء
مدير املركز

د. سوزان نديم الخطيب
مدير العيادات

أ.د. برهان محمد طشطوش
مدير املركز

رغده حسن الداود
مدير دائرة التدريب والتعليم

نوزت أحمد قرصاوي
مدير دائرة الخدمات الفنية 

د. اروى عيىس عويس
مساعد مدير املركز

محمد حسني بني هاين
مدير دائرة الخدمات اإلدارية

د. سعد محمود غرايبه
نائب مدير املركز

كامل محمد عثامنه
مدير دائرة االستشارات والخدمات الفنية

طارق عبد الحفيظ الصامدي
مدير دائرة التعليم املستمر

المركز الصحيمركز الملكة رانيا العبد اهلل لعلوم وتكنولوجيا البيئة

المركز األستشاري للعلوم والتكنولوجيا

Queen Rania Al-Abdullah Center for Environmental Science & Technology

Dental Teaching CenterDental Clinics for Graduate Studies

Health Center 

Consultative Center for Science & Technologyعيادات طب األسنان للدراسات العليامركز طب األسنان التعليمي

Centers, Administrative Units & Departments

http://www.just.edu.jo/Centers/DentalTeachingCenter/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Centers/ConsultativeCenter/Pages/default.aspx
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مركز الدراسات الدوائيةمركز تنمية المجتمع المدني Civil Society Development CenterPharmaceutical Research Center

د. ليث محمد الروسان
مدير املركز

أ.د. فراس قاسم علعايل
مدير املركز

سمريه ابو الهيجاء
مساعد مدير املركز

د. نزار محمود مهيدات
نائب مدير املركز

Academic Development and Quality Assurance Centerمركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة

أ.د. سمري »محمد رشيد« العاشه
مدير املركز

م. عامر محمد األيوب
نائب مدير املركز

م. فؤاد صالح البطارنه
مساعد مدير املركز

Centers, Administrative Units & Departmentsالمراكز والوحدات والدوائر اإلدارية 

مركز التقانات النانويةمركز األميرة هيا للتقنات الحيوية
Princess Haya Biotechnology CenterNanotechnology Center

د. سعيد عيل جرادات
مدير املركز

د. محمد غازي الفندي
مدير املركز

http://www.just.edu.jo/Centers/CivilSocietyDevelopmentCenter/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Centers/PharmaceuticalResearchCenter/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Centers/AcademicDevelopmentCenter
http://www.just.edu.jo/Centers/PrincessHayaBiotechnologyCenter/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Centers/nano/Pages/default.aspx
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Computer & Information Centerمركز الحاسوب والمعلومات

د. عامر محمد املقابله
مدير املركز

د. زياد عبد الفتاح الرشيف
نائب مدير املركز

عامد احمد القاسم
مدير دائرة نظم املعلومات االدارية

م. عبد السالم الرجوب
مساعد مدير املركز ومدير دائرة البنية التحتية املعلوماتية

م. أسامه إبراهيم البالسمه
مدير دائرة الحوسبة األكادميية

مركز الطاقة

مركز جامعة العلوم والتكنولوجيا لإلرشاد وبحوث الثروة الحيوانية

المركز الصحي البيطري

مركز التميز للمشاريع اإبداعية

Energy Center

JUST Livestock Research Center

Veterinary Health Center

Creative Projects Excellence Center

د عوين يوسف العتوم
مدير املركز

أ.د. خليل إبراهيم عريفج
مدير املركز

أ.د. محمد محمود عبابنه
مدير املركز

أ.د. خالد رفيق األصفر
مدير املركز

Language Centerمركز اللغات

 د. خالد حسن أبو عباس
مدير املركز

Centers, Administrative Units & Departmentsالمراكز والوحدات والدوائر اإلدارية 

336337

http://www.just.edu.jo/Centers/ComputerandInformationCenter/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/~energy
http://www.just.edu.jo/Centers/HealthCenter/Pages/default.aspx
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وحدة الرئاسةمكتبة الجامعة

وحدة شؤون المجالس

Library UnitPresidency Unit 

Councils’ Affairs Unit

أ.د. محمد نهار العيل
مدير املكتبة

ريم عيل طيفور
مدير الوحدة

عيل أحمد الدويري
مدير الوحدة

م. رائد خالد عبد الرزاق
نائب املدير ومدير دائرة الخدمات األلكرونية

محمد فايز حداد
مدير دائرة املراسالت والربيد

سحر خالد ملكاوي
مدير دائرة املجالس

أرشف توفيق ريحاين
مساعد املدير

فايز عبد الله املخزومي
مدير دائرة املتابعة

فيوليت فرحان األزرعي
مدير دائرة الرقيات

محمود عيل عثامنه
مدير دائرة الخدمات الفنية

سلطان محمود الشياب
مدير دائرة الخدمات العامة 

Centers, Administrative Units & Departmentsالمراكز والوحدات والدوائر اإلدارية 

http://www.just.edu.jo/Units_and_offices/Units/PresidencyUnit/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Units_and_offices/Units/UnitofCouncilsAffairs/Pages/default.aspx
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وحدة الشؤون الماليةوحدة القبول والتسجيل Admission & Registration Unit Financial Affairs Unit 

أمجد محمد الوحشه
مديرالوحدة 

د. عبد الله محمد القضاه
مدير عام الوحدة

قاسم أحمد الدويري
نائب مدير الوحدة حتى 2013/5/21

عبدالكريم محمود املخادمه
مساعد مدير الوحدة

عصام عيىس حسن
مساعد مدير الوحدة للشؤون الفنية

فيصل قاسم عبابنه
مساعد مدير الوحدة

ُعال فاعور الهنداوي
مساعد مدير الوحدة 

مرشف عىل دائرة تسجيل الكليات الهندسية والعلوم واالداب والدراسات العليا

مصطفى ناجي الزريقات
مدير دائرة املوازنة

صالح بسام حجازي
مساعد مدير الوحدة 

مرشف عىل دائرة تسجيل الكليات الطبية والزراعة 

يوسف سليامن املقدادي
مدير دائرة الحسابات

عيل محمد بني ملحم
مساعد مدير دائرة الحسابات

ناديه تريك الروسان
مدير دائرة الرواتب املركزية

زهري محمد خريس
مساعد مدير دائرة املوازنه 

Centers, Administrative Units & Departmentsالمراكز والوحدات والدوائر اإلدارية 

http://www.just.edu.jo/Units_and_offices/Units/AdmissionandRegistrationUnit/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Units_and_offices/Units/FinancialAffairsUnit/Pages/default.aspx
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وحدة المشاريع الهندسيةوحدة التشغيل والصيانة

وحدة الموارد البشرية

Operation & Maintenance Unit Engineering Projects Unit 

Human Resources Unit

م. جامل سامح البطاينه
مدير الوحدة

م. عامد يوسف الطربي
مدير الوحدة

عدنان عارف سهاونه
مدير الوحدة

م. ماهر رفيق األصفر
مدير الوحدة بالوكالة ومدير دائرة امليكانيك 

م. محمد تريك الزعبي
نائب مدير الوحدة

وليد خالد نصري
نائب مدير الوحدة

منار هاين الهنداوي
مدير دائرة خدمات العاملني

م. عامر طعمه أبو الشعر
مساعد مدير الوحدة

مثقال نارص الدعوم
مساعد مدير الوحدة

فرحان عوده حجازي
مساعد مدير الوحدة

عبد املجيد محمد الشبول
مدير دائرة شؤون العاملني

سامي عبد العزيز الهامي
مساعد مدير الوحدة

م. حكم فالح الرشمان
مدير دائرة السالمة والصحة املهنية والبيئية

م. احمد محمد بني عواد
مدير دائرة التنفيذ

م. رياض محمد زريقات
مدير دائرة صيانة املباين واملرافق

م. اياد الزعبي
مدير دائرة التخطيط والرقابة والدعم الفني

Centers, Administrative Units & Departmentsالمراكز والوحدات والدوائر اإلدارية 

http://www.just.edu.jo/Units_and_offices/Units/OperationAndMaintenanceUnit/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Units_and_offices/Units/EngineeringProjectsUnit/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Units_and_offices/Units/HumanResourcesUnit/Pages/default.aspx
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وحدة الخدمات العامةوحدة اللوازم المركزية Central Supplies UnitGeneral Services Unit 

م. بشار حمد الدويري
مدير الوحدة

م. رعد عيل التل
مدير الوحدة

قاسم أحمد الرشيدات
نائب مدير الوحدة

م. بالل محمد عمر
نائب مدير الوحدة

خالد محمود الزعبي
مساعد مدير الوحدة

إبراهيم إسامعيل الدقس
مدير دائرة خدمات النقل

جامل حسني الشهابات
مساعد مدير الوحدة

يارس ابو زيتون
مساعد مدير الوحدة منتدب

محمد أحمد عبيدات
مساعد مدير دائرة خدمات النقل

م. عمر »محمد عيل« الرشيدات
مدير دائرة الخدمات الزراعية

رشيد عيل الرباعي
مدير دائرة األمن الجامعي

منري منصور الرواشده/ مساعد مدير الوحدة

هشام محمد عضيبات
مدير دائرة املشريات

Centers, Administrative Units & Departmentsالمراكز والوحدات والدوائر اإلدارية  المراكز والوحدات والدوائر اإلدارية 

Engineering Workshops Unitوحدة المشاغل الهندسية

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

http://www.just.edu.jo/Units_and_offices/Units/CentralSuppliesUnit/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Units_and_offices/Units/GeneralServicesUnit/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Units_and_offices/Units/CentralSuppliesUnit/Pages/default.aspx


347 346

Centers, Administrative Units & Departmentsالمراكز والوحدات والدوائر اإلدارية 

 Public Relations & Media Unitوحدة العالقات العامة واإلعالم

مهند عيىس ملكاوي
مدير الوحدة

ليال صالح أبو زيد
مساعد مدير الوحدة

سهم ابراهيم عبيدات
مساعد مدير الوحدة

زكريا عيل الحموري
مدير دائرة اإلعالم واملطبوعات

غصاب محمد الشلبي
مدير دائرة العالقات والتسويق

Internal Audit & Control Unitوحدة الرقابة الداخلية

سعيد صالح الزعبي
مدير الوحدة

قاسم أحمد الدويري
نائب مدير الوحدة اعتباراً من 2013/5/21

مشاري محمود الزريقات
مدير دائرة الرقابة والتدقيق املايل

تيسري سليم عامرين
مدير دائرة الرقابة الداخلية

باسل أحمد الشوحه
مدير الدائرة

موفق محمد النقرش
مدير الدائرة

املحامي / مهند غالب بني هاين
مدير الدائرة

دائرة الشؤون القانونية دائرة العطاءات المركزيةدائرة التغذية
Catering & Food Services DepartmentCentral Tenders Department Legal Affairs Department

http://www.just.edu.jo/Units_and_offices/Units/IndependentUnits/PublicRelationsDepartment/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Units_and_offices/Units/IndependentUnits/InternalControlDepartment/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Units_and_offices/Units/IndependentUnits/FoodServicesDepartment/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/Units_and_offices/Units/IndependentUnits/CentralTendersDepartment/Pages/default.aspx
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Other Offices         

مكتب المستشار الثقافي

مكاتب أخـرى

مكتب شؤون خدمة العلم

شعبة العلوم العسكرية 

مكتب البعثات العسكرية

Educational Advisor Office

National Military Service Office

Military Sciences Office

Military Scholarships Office

د. وائل الصامدي
مدير املكتب

النقيب / جامل خزاعله
مدير املكتب

العقيد الركن / عامد املغيض
رئيس الشعبة

النقيب / حسن العمري
مدير مكتب البعثات العسكرية


