


طظ أصعال

”إخعاظغ وأخعاتغ، «الحئاب عط المساصئض». ر�ا تضعن ثعه السئارة إتثى أضبر السئارات تردغثا 
والساجئ  الــرؤجــاء  خطاب  طــظ  وجـــجءا  أجغاله؛  تحضغض  خــقل  طــظ  �لمساصئض  الاأبغر  ضغفغئ  ســظ 

وافتجاب.
طظ �اطك المفاتغح لسصعل الحئاب، تفاح له أبعاب المساصئض. ثعه اقجاراتغةغئ اتئس� وغائس� 

ضض طظ غرغث أن غرجط طقطح افجغال، شالحئاب إن اصاظسعا برجالئ جغضرجعن تغاتعط شثاًء ل�.“.





اأبنائي وبناتي اخلريجيني...

حتتفل جامعة �لعل�م و�لتكن�ل�جيا �لأردنية هذه �لأيام بتخريج ك�كبة جديدة من �ل�ضباب �لأردين �ل��عد �مل�ؤهل �مللتزم بق�ضايا �أُمته 
ووطنه.

لقد بذلت هذه �مل�ؤ�ض�ضة �ل�طنية ممثلة بجميع �لعاملني فيها من �أع�ضاء هيئة �لتدري�س و�لإد�ريني جه�د�ً خمل�ضة لإعد�د وتاأهيل �ضباب 
ُم�ضلح بقيم �لعمل و�لرتبية و�ملعرفة و�لنتماء �ل�طني، ووفرت لطلبتها ما مكنهم من حتقيق �أهد�فهم يف �إكمال م�ضريتهم �لتعليمية، ومل 
تبخل يف ي�م من �لأيام عن �لعطاء، ولن تت�قف عن �لطم�ح و�لآمال، وكذلك بذل �أهايل �لطلبة جه�د�ً جبارة باإ�ضر�رهم على ت�فري �ل�ضبل 
�لالزمة لتعليم �أبنائهم وتذليل �لعقبات �لتي تعرت�س طريقهم، و�ضيك�ن �أمامنا �لكثري لتحقيقه باإذن �هلل، وها هم �لي�م �أبناوؤنا يقطف�ن 

ثمار تعبهم وجهدهم ويحمل�ن �ضهاد�تهم بكل فخر و�عتز�ز.

اأبنائي اخلريجني،
�أتقدم من �أبنائي خريجي �لدول �لعربية و�لأجنبية بخال�س �لتهنئة و�لتربيك على هذ� �لإجناز �لكبري، وكلنا �أمل �أن  باإ�ضمكم جميعاً 
يك�ن�� �ضفر�ء لبلدهم �لثاين �لأردن، فبيننا عدد من �خلريجني من جن�ضيات غري �أردنية وهذ� فخر لنا �أن ن�ضاهم يف تعزيز رو�بط �لأخ�ة 

و�ل�ضد�قة بني �ل�ضع�ب.
�إننا و�إذ نهن�ؤكم بالتخرج، فاإننا ن�ضتذكر باأمل وحرقة �لطالبة »�آيه م�ضطفى« و�لتي غادرتنا �إىل رحمة �هلل، �ضائلني �مل�ىل �أن يتغمدها 

برحمته و�أن يلهم �أهلها وزمالءها �ل�ضرب و�ل�ضل��ن.
 هنيئاً لكم وب�ركت جه�دكم وب�ركت �لرعاية �لأب�ية من �أ�ضاتذتكم ومدر�ضيكم لتخرج�� �ىل �حلياة وقد تزودمت بالعلم �لنافع و�خللق 
�لأمثل و�ذكرو� �ن ما �أوتيتم من �لعلم �ل قليال، فامل�ضرية ط�يلة، و�لف�ضل و�لجالل ل��لديكم و�هاليكم �لذين كان�� لكم �لدعم و�ل�ضند، 

فقدم�� لكم كل ما ي�ضتطيع�ن، فالتربيك لالأبناء و�لتهنئة لالآباء و�ل�ضكر هلل وحفظ �هلل قائد �ل�طن.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 



اال�ستاذ الدكتور / �سائب خري�سات
رئي�س اجلامعة
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معايل الدكتور/  منذر جري�س حدادين
رئي�س املجل�س

Board of Trusteesمجلس األمناء
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Board of Trusteesمجلس األمناء

الدكتور �سلطان عبداهلل املعاين
نائب الرئي�س

املهند�س احمد �سمارة الزعبي
ع�سوًا

الدكتور خلف من�سور ال�سرحان
ع�سوًا

الدكتور فهمي �سليم الغزو
ع�سوًا

الدكتور عدنان ميخائيل مقط�س
ع�سوًا

املهند�س ماهر حممد فراج
ع�سوًا

ال�سيد ايهاب حممد امني كمال
ع�سوًا

الدكتور موفق ار�سيد العمو�س
ع�سوًا

الدكتور ابراهيم كامل ال�سوابكه
ع�سوًا

الدكتور نائل فهد احل�سامي
ع�سوًا

الدكتورة فلك �سليمان اجلمعاين
ع�سوًا

اال�ستاذ الدكتور �سائب خري�سات
رئي�س اجلامعة
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اال�ستاذ الدكتور �سائب خري�سات
رئي�س اجلامعة

اال�ستاذ الدكتور حممد العبيني
نائب الرئي�س

اال�ستاذ الدكتور �سهيل كيوان
عميد الهند�سة

اال�ستاذ الدكتور �سرحان حداد
نائب الرئي�س

اال�ستاذ الدكتور خالد ال�سامل
نائب الرئي�س

University Councilمجلس الجامعة
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University Councilمجلس الجامعة

اال�ستاذ الدكتور برهان الدين الب�س
عميد الدرا�سات العليا

اال�ستاذ الدكتور حممد خليفه ن�سور
عميد الطب البيطري

اال�ستاذ الدكتور ا�سماعيل احلميدي
عميد تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

اال�ستاذ الدكتور زياد بطاينه
عميد العلوم الطبية التطبيقية

اال�ستاذ الدكتور فرا�س القرعان
عميد طب االأ�سنان

اال�ستاذ الدكتور ان�س النابل�سي
عميد �سوؤون الطلبة

اال�ستاذ الدكتور غ�سان ط�سو�س
عميد البحث العلمي

اال�ستاذ الدكتور كامل حممود
عميد الزراعة

اال�ستاذ الدكتور نائل عبيدات
عميد الطب

اال�ستاذ الدكتور كارم الزعبي
عميد ال�سيدلة

اال�ستاذ الدكتور قتيبة خطاطبه
عميد العلوم والالآداب

اال�ستاذ الدكتور حممد الفندي
عميد معهد النانوتكنولوجي
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الدكتور حكمت حماد
عميد العمارة والت�سميم

املهند�سة ربى الزعبي
ممثل خريجي طلبة اجلامعة

الدكتور زيد احمد احلوراين
ممثل كلية العلوم الطبية التطبيقية

الدكتور هدى غرايبه
عميد كلية التمري�س

الدكتور اأ�سلم العمري
ممثل كلية الهند�سة

الدكتورة فاديا ميا�س
ممثل كلية ال�سيدلة

ال�سيد نايف زكريا ا�ستيتية
ممثل املجتمع املحلي

الدكتور يزن الدويري
ممثل كلية الهند�سة

الدكتورة ربى دروي�س
ممثل كلية ال�سيدلة

معايل اأ.د. ن�سال القطامني
ممثل املجتمع املحلي

الدكتور خملد معايعه
ممثل كلية العلوم الطبية التطبيقية

االأ�ستاذ الدكتور �سوكت اليف
ممثل كلية الطب البيطري

University Councilمجلس الجامعة



11

االأ�ستاذ الدكتور زهري بني ا�سماعيل
ممثل كلية الطب البيطري

الدكتورة �سناء جنكات
ممثل كلية الزراعة

الدكتور زياد ال�سريف
ممثل كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

االأ�ستاذ الدكتورة ن�سرين طه
ممثل كلية طب االأ�سنان

الدكتورة اأ�سماء املومني
ممثل كلية العلوم واالآداب

االأ�ستاذ الدكتور نبيل خوري
ممثل كلية الطب

الدكتور عالء الدين الق�ساة
ممثل كلية طب االأ�سنان

االأ�ستاذ الدكتور كامل اخلالد
ممثل كلية العلوم واالآداب

الدكتورة نور الق�ساة
ممثل كلية الطب

االأ�ستاذ الدكتور م�سطفى بني دومي
ممثل كلية الزراعة

الدكتور اإياد تقي الدين
ممثل كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

الدكتور منذر جمحاوي
ممثل كلية العمارة والت�سميم

University Councilمجلس الجامعة
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الدكتور جا�سر حما�سنه
ممثل كلية العمارة والت�سميم

ال�سيد حممد فايز حداد
مدير وحدة رئا�سة اجلامعة

الدكتور زيد احلمدان
ممثل كلية التمري�س

ال�سيد وليد ن�سريمدير
وحدة املوارد الب�سرية

الدكتورة رمي احمد علي
ممثل كلية التمري�س

الطالب احمد العنانبة
ممثل طلبة اجلامعة

ال�سيد في�سل عبابنه
مدير وحدة ال�سوؤون املالية

University Councilمجلس الجامعة
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اال�ستاذ الدكتور �سائب خري�سات
رئي�س اجلامعة

اال�ستاذ الدكتور حممد العبيني
نائب الرئي�س

اال�ستاذ الدكتور �سهيل كيوان
عميد الهند�سة

اال�ستاذ الدكتور �سرحان حداد
نائب الرئي�س

اال�ستاذ الدكتور خالد ال�سامل
نائب الرئي�س

Deans’ Councilمجلس العمداء
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Deans’ Councilمجلس العمداء

اال�ستاذ الدكتور برهان الدين الب�س
عميد الدرا�سات العليا

اال�ستاذ الدكتور حممد خليفه ن�سور
عميد الطب البيطري

اال�ستاذ الدكتور ا�سماعيل احلميدي
عميد تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

اال�ستاذ الدكتور زياد بطاينه
عميد العلوم الطبية التطبيقية

اال�ستاذ الدكتور فرا�س القرعان
عميد طب االأ�سنان

اال�ستاذ الدكتور ان�س النابل�سي
عميد �سوؤون الطلبة

اال�ستاذ الدكتور غ�سان ط�سو�س
عميد البحث العلمي

اال�ستاذ الدكتور كامل حممود
عميد الزراعة

اال�ستاذ الدكتور نائل عبيدات
عميد الطب

اال�ستاذ الدكتور كارم الزعبي
عميد ال�سيدلة

اال�ستاذ الدكتور قتيبة خطاطبه
عميد العلوم والالآداب

اال�ستاذ الدكتور حممد الفندي
عميد معهد النانوتكنولوجي
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Deans’ Councilمجلس العمداء

الدكتور حكمت حماد
عميد العمارة والت�سميم

الدكتور هدى غرايبه
عميد كلية التمري�س
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University Presidencyرئاسة الجامعة

اال�ستاذ الدكتور �سائب خري�سات
رئي�س اجلامعة
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University Presidencyرئاسة الجامعة

املهند�س  جمال بطاينه
م�ساعد الرئي�س

ال�سيد اأجمد وح�سة
م�ساعد الرئي�س

اال�ستاذ الدكتور حممد العبيني
نائب الرئي�س

الدكتور وائل طيفور
م�ساعد الرئي�س

اال�ستاذ الدكتور �سرحان حداد
نائب الرئي�س

املهند�س عامر عليوي
م�ساعد الرئي�س

اال�ستاذ الدكتور خالد ال�سامل
نائب الرئي�س

املهند�س رعد التل
م�ساعد الرئي�س
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محاضرة بعنوان
استشراف المستقبل ودور الجامعات األردنية

زيارة وفد
شركة ميكروسوفت األردن / المدير اإلقليمي
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محاضرة بعنوان
استشراف المستقبل ودور الجامعات األردنية

زيارة وفد
شركة ميكروسوفت األردن / المدير اإلقليمي



30



31



32



33



34

تحــت رعايــــة معــالـــي وزيــــر الصناعــــة والتجــــــــارة 
فعاليات اليوم العلمي الثاني لقسم الهندسة الصناعية

المؤتمر الدولي الثامن لألطباء / نقابة األطباء - فرع اربد
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تحــت رعايــــة معــالـــي وزيــــر الصناعــــة والتجــــــــارة 
فعاليات اليوم العلمي الثاني لقسم الهندسة الصناعية

المؤتمر الدولي الثامن لألطباء / نقابة األطباء - فرع اربد
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Faculty of Engineeringكلية الهندسة

د. �سهيل حممود كيوان
اأ�ستاذ / عميد الكلية

د. ن�سال كامل العبابنه
اأ�ستاذ / نائب العميد

قا�سم العجلوين / قائم باأعمال
مدير مكتب العميد

د. حممد علي خ�ساونه
اأ�ستاذ م�سارك / م�ساعد العميد

د. ملك اإبراهيم ناجي
اأ�ستاذ م�سارك / نائب العميد

د. ربى اليا�س خنوف
اأ�ستاذ م�سارك / م�ساعد العميد
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Dept. of Civil Engineeringقسم الهندسة المدنية

د. و�سيم �سليم برهم
اأ�ستاذ  م�سارك / قائم باأعمال رئي�س الق�سم

د. تي�سري �سليم اخلديوي
اأ�ستاذ

د. �سعد احمد اأبو قدي�س
اأ�ستاذ

د. تركي اإبراهيم عبيدات
اأ�ستاذ

د. حممد حممود ال�سمادي
اأ�ستاذ

د. حممد طالب عبيدات
اأ�ستاذ

د. غازي عبد الفتاح اأبو فر�سخ
اأ�ستاذ

د. يحيى عبد الرحمن القوا�سمي
اأ�ستاذ

د. عبد اهلل اإبراهيم ملكاوي
اأ�ستاذ

د. فايز احمد عبد اهلل
اأ�ستاذ

د. ماجد حممود اأبو ازريق
اأ�ستاذ

د. ها�سم رفه امل�ساعيد
اأ�ستاذ

د. احمد �سال�س عالونه
اأ�ستاذ

د. اأ�سامه خالد ن�سري
اأ�ستاذ
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Dept. of Civil Engineeringقسم الهندسة المدنية

د. وائل يعقوب اأبو ال�سعر
اأ�ستاذ

د. رامي هيثم حداد
اأ�ستاذ

د. رجائي زهري الرو�سان
اأ�ستاذ

د. جمال �سيتان اأبو عا�سور
اأ�ستاذ

د. غازي ق�سيم اخلطيب
اأ�ستاذ م�سارك

د. خري الدين م�سطفى العبد اهلل
اأ�ستاذ م�سارك

د. ب�سار هاين العمري
اأ�ستاذ

د. هاين احمد اأبو قدي�س
اأ�ستاذ

د. جمعه احمد العمايره
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأمين نورالدين عبابنه
اأ�ستاذ

د. مهند �سريف ال�سريده
اأ�ستاذ م�سارك

د. زياد ذيب الغزاوي
اأ�ستاذ م�سارك

د. خلدون احمد بني هاين
اأ�ستاذ

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

د. عبد اهلل حممد الق�ساه
اأ�ستاذ م�سارك
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Dept. of Civil Engineeringقسم الهندسة المدنية

د. خالد احمد غزالن
اأ�ستاذ م�سارك

د. نبيل حممد االخر�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سامر احمد طلوزي
اأ�ستاذ  م�سارك

د. يو�سف �سالح الرجوب
اأ�ستاذ  م�سارك

مها عبد الرحيم حممود
حما�سر متفرغ

د. عبد اهلل احمد ال�سرع
اأ�ستاذ م�ساعد

د. امني ه�سام امل�سري
اأ�ستاذ  م�سارك

د. حنان �سليمان النمري
اأ�ستاذ  م�سارك

د. ندمي اإبراهيم �سبيب
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد رفعات اإر�سيدات
اأ�ستاذ م�سارك

ن�سرين عبد اهلل الداود
حما�سر متفرغ

ابت�سام م�سطفى اجلمال
حما�سر متفرغ

د. حممد علي خ�ساونه
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأ�سلم علي العمري
اأ�ستاذ م�ساعد

ن�سرين خريو عماري
حما�سر متفرغ
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Dept. of Civil Engineeringقسم الهندسة المدنية

د. كرمي �سويلم منري
اأ�ستاذ / زائر

د. حممد عبد الكرمي احل�سن
اأ�ستاذ  م�سارك

د. اأحمد راجي ق�ساميه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. براء و�سفي امل�سرتيحي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. زين غازي الكوفحي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. يا�سمني طالب عبيدات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ق�سي عبد الكرمي العمري
حما�سر متفرغ

مي�ساء عبد اهلل خ�ساونه
حما�سر متفرغ
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سة
ند

ه
 ال

ية
كل

البكالوري�وس في الهندسة المدنية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017
B. Sc. in Civil Engineering

اب����راه����ي����م ع����ب����داهلل امل���ن���ا����ص���ره
اث����ر ���ص��م�����س ال���دي���ن اخل��زاع��ل��ه
اح����������م����������د ب���������������ال ال�������زع�������ب�������ي
اح������م������د ح���������ص����ن����ي اب����وع����ا�����ص����ي
اح���������م���������د م��������ن��������ر ع������ب������ي������دات
اح���������م���������د ه���������������ص�������ام ح�������ج�������ازي
ا���ص��ع��د ع��ب��داجل��ل��ي��ل اب��و���ص��راي��ا
ال����ع����ن����ود ي����ون���������س ب����ن����ي ي���ون�������س
اجم��������������د �������ص������م������ر م����ق����ط���������س
اجم��������د �����ص����ال����ح ب����ن����ي ع��ي�����ص��ى
ان�������������������س خ���������ال���������د اب����������وال����������رب
اي�������ه�������اب ذوق��������������ان ال������رو�������ص������ان
ب������������ت������������ول حم���������م���������د ن�����������ص�����ر
ب���������������������ال ب�����������������������ص�����������ار زي��������ن��������و
ح�������������ازم غ�������������ازي امل���ق�������ص���ق�������س
ح������������ران ع�����������ص�����ام ان��������دراو���������س
ح�������������ص������ام اح��������م��������د اخل����ط����ي����ب
ح�����������ص�����ن ك�������اي�������د ب�����ن�����ي م���ل���ح���م
ح�������������ص������ن حم�������م�������د م������ع������اب������ره
ح�������ك�������م ري�����������ا������������س ب�����ط�����اي�����ن�����ه
ح��������م��������زه ف���������������وزي اخل����ط����ي����ب
خ���������ال���������د خ������ل������ي������ل رم�������������ص������ان
خ���������ال���������د حم���������م���������ود ح�������م�������ودة
دان�����������������������ا حم���������م���������د حم�������م�������ود
را���������ص��������د حم�����م�����د ال����ب����ط����اي����ن����ه
رام���������������ي ف�����������������وؤاد ال����ن����ع����ام����ن����ه

رام������������������ي ه���������اي���������ل ال�������������ص������ن������اق
رب��������������ى ��������ص�������ال�������ح �����ص����ع����ي����ف����ان
رن����������ا ع��������ب��������دال��������رزاق ال������دب������اغ
ره��������������ام حم�������م�������ود روا����������ص���������ده
زي�������������������������اد  حم���������م���������د �������ص������ت������ات
زي��������������د خ���������ال���������د اب��������ودل��������ه��������وم
���������ص��������ارة اح�������م�������د ال�����������ص�����وي�����ات
������ص�����ج�����ى اح�������م�������د ال�����رب�����اي�����ع�����ه
�������ص������ع������ود ع���������������ذاب ال����ل����ط����ي����ف
������ص�����ن�����د������س اح�������م�������د م����ط����اح����ن
������ص�����ي�����ف اح�������م�������د ب������ن������ي ع��������واد
�������ص������ي������ف م������ه������ن������د ال������ع������م������رى
�صاح الدين عبدال�صام فريحات
������ص�����ح�����ى خ��������ال��������د ر�������ص������ي������دات
ط���������������������ارق ع���������ل���������ي ال�������ك�������ت�������اب
ع�����ا������ص�����م ع�����ل�����ي اب����و�����ص����ه����ي����ون
ع���ب���دال���رح���م���ن م��ف��ي��د ع������واوده
ع��������ب��������داهلل غ�������ال�������ب اك�����ب�����اري�����ه
ع��������ب��������داهلل حم�����م�����د ال�����زع�����ب�����ي
ع�������ب�������داهلل حم������م������ود ال����ع����م����ري
ع����ب����ر ع�����زال�����دي�����ن امل������ق������دادي
ع���������������دي ف���������اي���������ز دق������ام�������������ص������ه
ع�������������ص������ام حم�������م�������ود ع�������ي�������ادات
ع���������ل���������ي ح�����������������ص��������ن اب��������وم��������ن��������ا
ع�������م�������ر ح�������������ص������ن ال�����ت�����ع�����م�����ري
ع��������م��������ر زي��������������������اد ال������������غ������������زاوي

ع�����������م�����������ر ك���������������������رم احل���������������������داد
ع������م������ر م�����������ص�����ر ال������رغ������وث������ي
ع�����م�����ر ي�����ا������ص�����ن ال���ك�������ص���ا����ص���ب���ه
ع�������م�������رو ع��������دن��������ان ال��������ودي��������ان
غ����دي����ر ع���ب���دامل���ن���ع���م ال���ط���وي���ط
غ������������روب اح������م������د ال����ع����ل����ي����م����ات
غ������ي������ث �������ص������ال������ح ال�����ف�����ي�����وم�����ي
غ�������ي�������ث حم�������م�������د ال��������ه��������االت
ف����������������رح حم��������م��������د ال�������ع�������م�������رى
ف����ي���������ص����ل ا������ص�����ام�����ه ال�����رف�����اع�����ي
الن����������������������ا وف���������������������������اق رج�����������������وب
ل���������������������������وؤي وائ���������������������������ل ف����������������راج
ل������ي������ث اح�������م�������د ال���������ص����ب����ي����ح����ي
ل���������ي���������ث ج�����������م�����������ال م������������������رزوق
ل����ي����ث ع������ب������داالإل������ه احل����������وراين
ل�����������ن ������������ص�����������رار ��������ص�������واحل�������ه
م��������ال��������ك اح��������م��������د ع���������������ودةاهلل
م���������ال���������ك ح�����������������ازم ال������ن������م������ري
جم��������������د حم���������م���������د اجل������������������راح
جم������دي م�������ازن ال�������ص���ي���خ خ��ل��ي��ل
حم���������م���������د  ف���������خ���������ري م����ف����ل����ح
حم������م������د اب��������راه��������ي��������م �������ص������رور
حم�������م�������د امي��������������ن اخل�����ط�����ي�����ب
حم���������م���������د ب�����������������در ال�����������زرع�����������ي
حم����������������������م����������������������د ح�����������������������ص�����������ن
حم�������م�������د ح��������ي��������در ال������ع������م������ري

حم����م����د ع��������زت اجل���ب���ا����ص���ي���ن���ي
حم��������م��������د ع��������م��������ر ح�������م�������ادن�������ه
حم�������م�������د م��������اه��������ر ال�����������ص�����اي�����ب
حم�������م�������د وح���������ي���������د امل������وم������ن������ي
حم���������م���������ود ام��������������ن ال������ن������وت������ي
حم�������م�������ود ج�������م�������ال ف�����را������ص�����ن
حم�����م�����ود �����ص����ام����ي ال���ب���ط���اي���ن���ه
حم�����م�����ود �����ص����ع����ود ال�������ص���ق���ري
ملكاوي ال��دي��ن  �صم�س  حم��م��ود 
حم��������م��������ود ن������ع������ي������م امل������وم������ن������ي
م������������������راد ري�����������ا������������س ع�����وي�����������س
م�����������راد م����ن���������ص����ور امل�������ص���ط���ف���ى
م���ع���ت�������ص���م م���ن�������ص���ور اخل��ط��ي��ب
م������ع������ن ������ص�����ل�����ي�����م�����ان امل�����و������ص�����ى
م�������������اك اح���������م���������د ال������ط������وي������ل
م������ه������ن������د ب���������������ص�������ام ال����������ودي����������ان
م������������وؤم������������ن حم��������م��������د �������ص������ام
م�������وؤي�������د ي�����و������ص�����ف ال����ن����واف����ل����ه
جن���������وى حم�����م�����د اب�����وح�����م�����دان
ن���������ص����ي����ب����ه م������������ازن ال������ق������زاق������زه
ن������������ور م��������وف��������ق ال�������������ص������ق������رات
ن��������ور���������س ������ص�����ك�����ري ال�����ع�����م�����ري
ه���������دي���������ل زي������������������اد ال���������دي���������رى
ه�������دي�������ل حم������م������د �����ص����ط����ن����اوي
ه��������ن��������ي ن����������ائ����������ل ال�������������ص������ب������اغ
ول���������ي���������د خ���������ال���������د اخل�����ط�����ي�����ب

ي����������������زن ح�����������������ص��������ان اب�������وك�������ب�������هي�������ح�������ي�������ى ب��������ا���������ص��������م ال������ع������ل������ي
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البكالوري�وس في الهندسة المدنية

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

ان�س مازن غادي

ح�صام ر�صدى حداد

زيد حممد بني عواد

�صماح بال خنجر

ان�س عبدالرحيم العدمات

جودت جواد الع�صلي

زيد احمد الن�صر

�صليمان حممد عبيدات

ا�صرف جمال ع�صيبات

تامر فايز اخل�صاونه

روال جمال عليان

�صعد جمال احللته

ا�صامه م�صطفى ال�صيخ ح�صن

اينا�س عبداملجيد ال�صبلي

رغده منر ح�صن

�صجى �صامي بطاينه

اروى عامر الرب�صي

امين ح�صني مدلل

دعاء عبداللطيف احمد

�صارة خالد الزوايدة

ابراهيم حممد ابوعراق

اوي�س حممد الزعبي

حمزه يون�س �صديفات

�صارة برهان ابو�صنب
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خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018
B. Sc. in Civil Engineering

عبدالرحمن عبداهلل االخر�س

غيداء عبداملجيد بدور

حممد احمد م�صمار

ممدوح مهند جعمور

عبدالرحمن رائد الرحمي

غاده خلف بعاو

مالك اياد الغرايبه

م�صعب حممود حجازى

عبداجلليل حكم النوباين

عمر �صبحي عاونه

ليث علي عبابنه

مريانا �صعد مقط�س

طارق عديل الرواجبه

عمر �صالح احل�صينات

قا�صم تركي ابوك�صاب

مروان موفق ال�صالح

طارق خالد ابوعاقوله

عمار حممد ربابعه

فوؤاد خالد م�صطفى

حممد عماد عبابنه

�صادن نوفان بطاينه

عا احمد خ�صاونه

فرا�س ن�صيم اخل�صاونه

حممد عبداهلل �صويدات
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البكالوري�وس في الهندسة المدنية

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

نوح عاي�س جيدع نا�صر منذر املوال مي�صيل زهر الرب�صي

هيثم ناجي اخل�صور

مو�صى ابراهيم ال�صلمان

هبه متوكل يخلف

مهند حممد احل�صن

نور حممد البطاينه

منر �صمر قدي�صات

نور حممد الربري

اح����������م����������د زه����������������ر ح��������م��������دان
اح��������م��������د حم������م������د ال���������غ���������دران
اح������م������د حم�����م�����د امل����ع���������ص����راين
ازه���������������ار ق�����ا������ص�����م ال������ذي������اب������ات
ا���������ص��������ام ������ص�����دق�����ي امل�����وم�����ن�����ي
ال�����������راء ع������ب������داهلل اجل���ي���و����ص���ي
امل����ث����ن����ى ع����ب����دامل����ن����ع����م ال����������داود
ان���������������������س اح����������م����������د ب����ط����ي����ح����ة
اي�������ه�������م ������ص�����ل�����ي�����م�����ان دب�����اب�����ن�����ه
ب�������ا��������ص�������ل ب���������������ص�������ام ح������م������ادن������ه
ب�������ا��������ص�������ل حم�������م�������د امل������وم������ن������ي
االزم ط��������������������������ارق  ب���������������������ال 

ب����������ن����������ان خ����������ال����������د ع�����ب�����اب�����ن�����ه
ب���ه���اءال���دي���ن اب���راه���ي���م ���ص��ه��اب��ات
مت������ي������م ع��������ب��������داهلل ال���������ص����ب����ول
ح���������ص����ام ر�����ص����ي����د ال���ب�������ص���اب�������ص���ه
خ���������ال���������د خ������ل������ي������ف زع���������ات���������ره
��������ص�������اج�������ده ه�������اي�������ل احل�����������وري
������ص�����اج�����ده و������ص�����ف�����ي ال���������ص����ن����اق
�������ص������ام������ي غ���������������ازى ال����ع����ف����ي����ف
�������ص������ع������د ف������ت������ح������ى م�����ط�����ال�����ق�����ه
�����ص����ع����ي����د م����������������روان اب������ول������ب������اد
�����ص����ل����ط����ان اح������م������د ن���������ص����رات
�����ص����ل����ي����م����ان ب���������ال ال�����رو������ص�����ان

�����ص����ي����ف ك������م������ال ع����ب����دال����ف����ت����اح
��������ص�������ال�������ح م�������ن�������ر ال�������ري�������ك
������ص�����ه�����ي�����ب اح��������م��������د م�����و������ص�����ى
ع���ب���د ال����ك����رمي ����ص���اف���ق ال��ع��ن��زي
ع��������ب��������داهلل ح�������������ص������ام ال����ع���������ص����ي
ع�������ب�������داهلل حم�����م�����د ال���ع���ل���ي���م���ي
ع�������������������اء ع����������ل����������ي جن�������������������ادات
ع��������ل��������ي اح����������م����������د ال�������������ص������ب������ول
ع���������ل���������ي ه������������������اين ال������������زب������������ون
ع�����م�����ر ع������ب������دال������ك������رمي ن����اي����ف����ه
ع������م������رو م�����ع�����ن احل����را�����ص����ي���������س
غ�������ي�������ث حم�������م�������د اخل������ط������ب������اء

ف������������������������������ادي ب������������������������ال ع������م������ر
ف������������واز ف��������را���������س ال�����������ص�����م�����ادى
ف������������������وؤاد ج��������م��������ال ال�����ب�����اي�����������س
ق��������ي�����������������س ع���������ب���������د ع���������اون���������ه
ك�������م�������ال اي�������ه�������م اأب�����وال�����������ص�����ع�����ر
ع�������ب�������ي�������دات اجم�����������������د  الرا 
ل���������ي���������ث ح���������������ص�������ن �������ص������اه������ن
حم��������م��������د اح����������م����������د احل���������������داد
حم�����م�����د اح�������م�������د ال����ك����وف����ح����ي
حم�������م�������د ح�������������ص������ن ال������ع������م������ري
حم����م����د ر�����ص����ي����د ال���ب�������ص���اب�������ص���ه
حم������م������د ع������ل������ي ال�����ب�����ط�����اي�����ن�����ه

حم�������م�������د حم��������م��������ود ال��������ع��������زام
حم��������م��������ود ع��������ام��������ر ع������ج������اوى
م�����ظ�����ف�����ر حم������م������د ال�����ق�����������ص�����اه
ن������������اي������������ف ه��������ي��������ث��������م خ�����ل�����ي�����ل
ن�������������دى اب���������راه���������ي���������م ال�����ع�����ل�����ي
ه��������ي��������ث��������م ع����������م����������ر ��������ص�������ال�������ح
ي��������ا���������ص��������ر ب��������ا���������ص��������م ط�����ل�����ف�����اح
ي���������ام���������ن ع��������������وين ال���������دوي���������ك
ي����ح����ي����ى حم����م����د ال���ب�������ص���ت���ن���ج���ي
ي�����������زن خ�����������ص�����ر ال������ه������واو�������ص������ه
مي���������������ان ن�������������ص������ر ال��������ع��������ري��������ان
ي����و�����ص����ف ح������م������دان امل����ه����ي����دات

ي�������و��������ص�������ف حم�������م�������د �������ص������م������اره
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
B. Sc. in Civil Engineering

ان�س امن يون�س

حا كمال ال�صلطي

زيد اجمد طبي�صات

غيث عبدالروؤوف ملحم

امر معن ال�صرابي

حا خليفه اجلراح

رهف ها�صم املومني

عمر عطااهلل مطلق

ا�صامه احمد الرفاعي

ح�صن �صليمان عبداهلل

رند بال املومني

عبداهلل قا�صم ال�صريده

احمد غازي الكركي

تاال طارق حدادين

ذكرى لطفي عبيدات

عبداهلل جعفر ن�صر

احمد جميل مغايره

ب�صار عبدالرحيم بني علي

خالد وليد البطاح

عبدالرحمن ح�صان عبيدات

ابراهيم ن�صيم عوده

ب�صمه ح�صن زبيدات

حنن احمد اخلطيب

�صاره زكريا ال�صمادي
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البكالوري�وس في الهندسة المدنية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

منقذ �صامي بني عامر منال بهجت اقطيط

ميان عبدالروؤوف املقابله

مروان ذيب مرجى

يعقوب علي حمار�صه

حممد ربحي ال�صبان

يا�صمن فتحي عبدالنبي

حممد خالد جعمور

يارا خالد الزعبي

فار�س عامر ال�صباعي

مي مهدي ن�صر

اح�������م�������د ح�����������ص�����ن ال������������������درادره
اح����������م����������د زي�������������������اد ح�����ت�����ام�����ل�����ه
اح������م������د ع�������م�������ران م�������ص���ط���ف���ى
اح���������م���������د ع�����ي�����������ص�����ى حم�����م�����ود
اح����������م����������د حم����������م����������ود غ������ري������ز
ا�������ص������ام������ه ن�����������ص�����ال ع�����ب�����ي�����دات
اجم��������د �����ص����ام����ه ال���������ص����م����رديل
امي�����������ان ي�����و������ص�����ف اب����وع����ل����و�����س
ت��������اج ال������دي������ن زي��������د ال����دب����ا�����س
ح���������ص����ام اب�����راه�����ي�����م اب����وغ����زل����ه
ح�����������م�����������زه اح�����������م�����������د ال�������������اال

ح�������م�������زه رات��������������ب احل�������ج�������اوى
خ�������ال�������د ن�������اج�������ح ������ص�����واف�����ط�����ه
دال�����������ي�����������ا �������ص������ع������ي������د ج�������رب�������وع
دان����������������ا ا���������ص��������ام��������ه ال������ع������م������ري
را�������������ص������������د ج����������م����������ال ال��������ب��������وز
رن����������������د ن����������اج����������ي ال������ق�������������ص������اه
�������ص������اج������ده حم������م������ود خ���ف���اج���ه
����������ص���������ع���������د م�������������ن�������������اف ال��������ت��������ل
ه���ي���اج���ن���ه اح�����م�����د  اهلل  �����ص����ي����ف 
����������ص���������ي���������ف ن���������ب���������ي���������ل ح���������������داد
������ص�����ي�����ل�����ن ف���������اي���������ز ع�������ب�������داهلل

���������ص��������ه��������ي��������ب ع����������ط����������ا غ����������امن
ط�������������������ارق م����������وف����������ق حم������م������ود
ع����ب����دال����رح����م����ن زي���������اد ه���ي���ات
ع����ب����دال����ع����زي����ز ع����ل����ي ال���ق�������ص���اه
ع����������ب����������داهلل اح���������م���������د ذب�������ي�������ان
ع������ب������داهلل ������ص�����امل ال�����روا������ص�����ده
ع���ب���داهلل ع���م���ادال���دي���ن ال��ق�����ص��اه
ع���������ب���������داهلل ي������ع������ق������وب ع����ل����ي����ان
ع������ب������ي������ده ق������ا�������ص������م ع�����ن�����اق�����ره
ع�������م�������ر م�������ن�������ر ال������غ������راي������ب������ه
ع��������ن��������ان حم�������م�������د ال����ع����ب����ي����ن����ي

غ���������ي���������داء خ���������ل���������دون احل�����ج�����ي
ف��������ار���������س ه������ا�������ص������م ف�����ري�����ج�����ات
ل��������������������وؤي زي��������������������اد اخل������ط������ي������ب
ل������������ي������������ان ي��������ح��������ي��������ى ������ص�����ق�����ر
حم�����م�����د اب������راه������ي������م ال����دق���������س
حم������م������د ج�������ه�������اد ال�����ع�����ار������ص�����ه
حم�����م�����د ري��������ا���������س ب�������ص���اب�������ص���ة
حم��������م��������د ع��������ل��������ي خ�����ن�����اط�����ل�����ه
حم�������م�������د ع���������م���������اد ع������ب������ي������دات
حم��������م��������د ع��������م��������ر ع����������زاي����������زه
حم�������م�������د م�����������ص�����ع�����ب ق�����ب�����ان

حم����������م����������د م����������ن����������ر خ�����������ص�����ر
حم��������م��������ود ع�������م�������ر ال��������رك��������ات
حم�������م�������ود ف����ي���������ص����ل اق���������ص����ر
م����������������راد ��������ص�������ال�������ح رم�������������ص������ان
م�����ن�����ي�����ب �������ص������اك������ر م��������ق��������دادى
م������ه������دي حم�����م�����د ب�����ن�����ي ع�������واد
ن�����ا������ص�����ر خ������ال������د ال���ك�������ص���ا����ص���ب���ه
ن�������ص���ر ع����ب����دامل����ط����ل����ب ع���ب���اب���ن���ه
ي����ا�����ص����م����ن م�����ن�����ر اب���و����ص���ل���م���ه
ي�����������زن ب�����������ص�����م�����ان ال�����������ص�����رخ�����ي
ي���������زي���������د ول���������ي���������د ع������ب������ي������دات
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب
B. Sc. in Civil Engineering

ان�س حممود الطرده

ب�صار �صمر النمري

ح�صن حممد ربيع

�صرى احمد ال�صامن

امل امن الق�صاه

بتول مرعي الغادي

ح�صان نا�صر ال�صاكت

رميا عبداهلل زامل

احمد علي مقدادي

با�صل هاين العبد العال

ح�صان حممد العمري

رهف علي العقلي

احمد رامي الدلقموين

با�صل تي�صر ابو ال�صعر

ثائر ن�صال �صاميه

رزان �صالح الربيع

ابراهيم مثقال عبدالرحمن

ايه فهيم زايد

بيان نبيل اجلراح

خالد منر ميا�س

ابراهيم ح�صن فواعر

اياد مفيد ال�صقري

بكر عبد املجيد ال�صبول

خالد امن الق�صاه
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البكالوري�وس في الهندسة المدنية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

عبدال�صام عبدالرحمن هنط�س

في�صل نزار عرمو�س

حممد زياد حلو�س

حممد نواف ال�صنجاوي

عبد العزيز قا�صم ب�صاب�صه

عمر فائق عواوده

حممد خالد ال�صمادي

حممد م�صطفى العتوم

عامر حممد الرا�س

عمار ا�صماعيل منارنه

حممد ب�صام ابو�صيف

حممد جمدي اخلر�صة

طارق ماهر �صويدان

عاء اياد خربو�س

قي�س عبدالفتاح جرادات

حممد عبدالكرمي من�صور

�صيف الدين جهاد مقابله

عرين حممد ال�صرمان

قي�س طارق ابو الهيجاء

حممد عبدالعال ابواجلديان

�صعد  و�صاح  اخلليفة

عبداهلل مازن الغاييني

قي�س ابراهيم الغويري

حممد �صلطان الربايعه
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب
B. Sc. in Civil Engineering

موؤمن عاكف الوح�صات مهند فوزى عبداحلفيظ منت�صر ح�صن ابولبده مرح ماجد حمدوين

يزن نزار الزعبي

حممود �صعد �صيام

يزن مهند احلمد

حممود احمد �صطناوي

وليد خالد قازان

اح������������م������������د ح�����������������ص��������ن ال�����������������������رواد
اح�����������م�����������د ح���������������ص�������ن ع������ج������اي������ن������ه
اح��������������م��������������د ع���������������������������ارف امل�������ق�������ب�������ل
اح����م����د ك����م����ال ال�����دي�����ن ب���ن���ي ه���اين
اح�������������م�������������د حم�����������م�����������د غ�����������ب�����������اري
ال�����������ف�����������ت ��������ص�������م�������ر امل���������ل���������ك���������اوي
ان�����������������س اب��������راه��������ي��������م ال�����������رواب�����������ده
ان�������������������������������س ج���������������م���������������ال ح���������ج���������از

امي��������������ن حم���������م���������ود ال������ع������ج������ل������وين
اي����������������������ه ف���������������������������وزي ع���������ب���������ي���������دات
اي�����������ه�����������اب امي��������������ن ال�������دراي���������������ص�������ه
ب�����������������������راء ي����������ون���������������������س ال��������ن��������وت��������ي
ب���������������������ص����������ار ���������ص��������م��������ر ال��������ب��������ك��������ار
دي�������������������اال ���������ص��������ام��������ر ال��������ع��������اون��������ه
ال������ع������م������اي������ره ي�������و��������ص�������ف  روؤى 
رغ������������������د و����������ص���������ف���������ي ع��������ب��������ي��������دات

احل�������م�������ورى ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز  رمي 
�������������ص������������ارا غ�����������������ص��������ان ج�����م�����اح�����ن�����ه
������������ص�����������ع�����������د ن�����������ب�����������ي�����������ل ح��������������������داد
������ص�����ه�����ل ع�����ب�����دامل�����ح�����������ص�����ن ال�������ع�������زام
�������ص������ي������ف احل�������������ق حم�������م�������د ع����������زام
�������ص������ق������ر اب����������راه����������ي����������م ال������������������داود
ع�����������ام�����������ر حم�����������م�����������ود ال��������ع��������ك��������ور
ع��������ام��������ر م������ر�������ص������د ال�����ق�����وا������ص�����م�����ي

ع�������������ب�������������اده ح�����������������ص��������ن م������وم������ن������ي
ع����������ب����������داهلل اح��������م��������د ال�������ه�������زامي�������ه
ع����������ل����������ي جم��������������������دي ن�������������������ص���������راهلل
ع�������������م�������������اد ي����������و�����������ص����������ف ال����������ت����������وم
ع����������������م����������������ران ن�������������ائ�������������ل خ�������������ص������ر
غ��������ي��������ث حم��������م��������د ال��������ن��������وا���������ص��������رة
ق��������ي�����������������س ح�����������������ص��������ن م��������ل��������ك��������اوي
حم����������م����������د اح������������م������������د ح����������ج����������ازي

حم���������م���������د اجم�����������������د ال�����ت�����م�����ي�����م�����ي
حم�������م�������د ��������ص�������ري�������ف ب�������ن�������ي ه�������اين
حم����م����د ع����ب����دال����ع����زي����ز ط���ب���ي�������ص���ات
حم��������م��������د حم���������������ص�������ن ج��������������������رادات
حم�������������م�������������ود ع�������������م�������������اد خ������ن������ج������ر
حم�������������م�������������ود حم�����������م�����������د خ������ن������ف������ر
م�����ع�����ت�����������ص�����م ج���������ه���������اد امل����������رازي����������ق
م�������������اك ������ص�����ب�����ح�����ي اب�������������و ف����������وده

ي���������������زن حم��������م��������د احل�������راح���������������ص�������ةي��������������������زن ر�����������ص����������م����������ي رداي�������������������������دهم����ن����ت���������ص����ر ي������و�������ص������ف ال����ع����ب����اب����ن����هم����������ن����������ار م����������اه����������ر اب������وع������ي�������������ص������ه
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Dept. of Electrical Engineeringقسم الهندسة الكهربائية

د. �ساري حممد ختالني
اأ�ستاذ  م�سارك  / قائم باأعمال رئي�س الق�سم

د. احمد عر�سان اأبو الهيجاء
اأ�ستاذ

د. خالد عبد اهلل ميا�س
اأ�ستاذ

د. عبد الرحمن حممد جرادات
اأ�ستاذ

د. ماجد حممود خ�سري
اأ�ستاذ

د. حازم احمد مناور
اأ�ستاذ

د. عمر رفيق االأ�سفر
اأ�ستاذ

د. نهاد اإبراهيم ذيب
اأ�ستاذ

د. حممد �سالح اآل �سالمه
اأ�ستاذ

د. »حممد ر�ساد« �سياء الدين املظفر
اأ�ستاذ

د. حممد �سالمه العبيني
اأ�ستاذ

د. من�سور اإبراهيم العبادي
اأ�ستاذ

د. عمر راجي ق�ساميه
اأ�ستاذ

د. ن�سال كامل العبابنه
اأ�ستاذ
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Dept. of Electrical Engineeringقسم الهندسة الكهربائية

د. اإبراهيم مو�سى غريب
اأ�ستاذ م�سارك

د. رابي ابراهيم الرب�سي
اأ�ستاذ

د. تيمور فايز الدلقموين
اأ�ستاذ  م�سارك

د. وليد اأحمد ال�سهاب
اأ�ستاذ م�سارك

د. ع�سام عبد ال�سمادي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فادي رافع الزغول
اأ�ستاذ م�سارك

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

د. حممد حممود بنات
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممود عاي�ش خ�سري
اأ�ستاذ  م�سارك

د. عامر حممد املقابله
اأ�ستاذ  م�سارك

د. اأحمد حممد اأبو الرب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �ساهر عبد املجيد البطران
اأ�ستاذ م�سارك

د. ماأمون فوزي امل�سرتيحي
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأحمد عبد املجيد عبابنه
اأ�ستاذ م�سارك

عادل حممد �سواقفه
حما�سر متفرغ
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حممد زياد ال�سريده
حما�سر متفرغ

Dept. of Electrical Engineeringقسم الهندسة الكهربائية

د. �سالح حممد ردايده
اأ�ستاذ

د. يزن حممد ال�سمادي
اأ�ستاذ م�ساعد

هبه م�سطفى اجلمل
حما�سر متفرغ
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البكالوري�وس في الهندسة الكهربائية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

B. Sc. in Electrical Engineering

اب������راه������ي������م ي�����و������ص�����ف حم����م����ود
اح��������م��������د خ������ل������ف ب������ن������ي ه������اين
اح�������م�������د حم������م������د ال�����������ص�����ري�����ف
اح���������م���������د م��������������������روان �����ص����ن����ج����ق
اح������م������د م����ع����ت���������ص����م ال���������ص����م����ان
امل������������������������زاودة حم��������م��������د  االء 
وردات ي��������و���������ص��������ف  اي�������������������ات 
اي������ن������ا�������س ������ص�����اك�����ر ال����ف����ا�����ص����د

ب�����������ص�����ار حم������م������ود اب�����وط�����ال�����ب
ب�����ه�����اءال�����دي�����ن حم����م����د م���ال���ك
ت�������ص���ن���ي���م ����ص���م���ي���ح ال����ب����واع����ن����ه
ت��������������ه��������������اين اح��������������م��������������د غ������ن
ح�����������ص�����ان حم�����م�����دخ�����ر ب����اك����ر
ح�������������ا ي���������ا����������ص���������ر ح�������������ص������ون������ه
ح���������م���������زه ب���������اي���������ر ال�����ف�����ق�����ه�����اء
ح������������م������������زه م����������ن����������ر ع�����ف�����ي�����ف

������ص�����اج�����ده را��������ص�������ي ال���������ص����ب����ول
��������ص�������ام�������ي ح�������������ص������ن م����ق����اب����ل����ه
����������ص���������وار حم�������م�������ود ل����ط����اي����ف����ه
ع�����ب�����داهلل اب�����راه�����ي�����م اب����راه����ي����م
ع����ب����دال����ن����ا�����ص����ر ام���������ن ج�������رار
ع������م������ار ي�����و������ص�����ف ال������ط������راون������ه
ف�������������رح ك��������م��������ال اب�����وحم�����������ص�����ن
جمدالدين عبدالرحمن ال�صكران

حم�������م�������د اح��������م��������د ال������ع������م������ري
حم������م������د ب�������������ص������ام اب����وم����ل����ح����م
حم�����م�����د �����ص����م���������ص����ي ع����ب����ي����دات
م��ع��ت�����ص��م خ���ال���د ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف
م��������ن��������ذر رائ���������������د اخل�����������ص�����م�����ان
م������وؤم������ن ع�����ب�����دامل�����ه�����دى ب������دور
ن����ان���������ص����ي ع������و�������س ال���������ص����م����ور
ه�����ن�����اء اب�����راه�����ي�����م اب���وه���ن���ط�������س

حممود من�صور ابوبكر عمر تي�صر املعازي �صند�س ح�صن بطاينه رم�صان �صعيد ح�صونه

يزن جمال ابو�صعده

جمال رامي ال�صليمان

مهند وليد زواوا

ا�صامه غازى الفريجات

معت�صم �صليمان عليمات

اح���م���د ال�����ص��ي��د اال���ص��ط��ل
ان�������ف�������ال ح���������ص����ن �����ص����وه
�صهم الدين رم�صان البطاح
�����ص����وق����ي زاي���������د اب�����وزي�����د

ا�صعد ع��ب��دال��ق��ادر  ط����ارق 
ع����ب����داهلل زي������اد ال�����ص��ب��ول
ع����م����اد اح����م����د ال���ق�������ص���اه
جم��������د ام����������ن ع����ب����اب����ن����ه

حممد ابراهيم املحا�صي�س
حم������م������د ول�������ي�������د ق���ط���م
ه���ب���ه حم���م���د امل�������ص���اع���ده
ه������دى ح�������ص���ن ج�������رادات

م�صاعده اب��راه��ي��م  و���ص��ن 

ال��������ت��������م��������ي��������م��������يه��������ن��������ادي اجم�����������د ك����ري���������ص����ان ب��������������������������ك��������������������ر  ي�����������زن ول�������ي�������د ع����ب����داحل����ل����ي����مورد 
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البكالوري�وس في الهندسة الكهربائية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

�صهيب في�صل ح�صن

حممد ا�صعد ابوح�صن

�صارا ا�صامه املومني

فرح ب�صام نزال

بال فار�س الطراونه

عمرو ناجح رحال

مهند هاين العلي

ب�صرى اجمد عواد

عاء نواف كنعان

حممود عدنان ال�صال

براءه عبدالوهاب عطر

ع�صام زياد جرادات

حممد فتحي مومني

امنه حممد الغزو

عبداملجيد عبدالقادر جرار

ا�������ص������ام������ة ع�����ل�����ي ال����ط����اف����ح����ه
ا�����������ص����������راء ب������ا�������ص������ل ك����را�����ص����ن����ه

اك�����������������������رم ف��������������را���������������س رب�������ي�������ع
اي������������ه������������اب ع����������م����������اد ع������ب������ا�������س

ب���������������������راءه اب���������راه���������ي���������م ع����ل����ي
رغ��������������د ع�������م�������ر ال�����ب�����ط�����اي�����ن�����ه

������ص�����م�����اح حم�����م�����د اب����و�����ص����ب����ي����ح
���������ص��������م��������اح حم��������م��������د ح���������ص����ن

ع��ب��دال��رح��م��ن ع���دن���ان احل��ب��ي��ه
ع����ب����داهلل حم���م���د ع���ل���ي ال��ن�����ص��ر

ه������م������ام ع�������ب�������داهلل ال������رو�������ص������انحم�������م�������د ب���������������ص�������ام دراب���������������ص�������هف�������اط�������م�������ه ع�������م�������ر ع�������اون�������ه
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب
B. Sc. in Electrical Engineering

اب��������راه��������ي��������م من���������ر ال�����زع�����ب�����ي
ب���������ا����������ص���������ل ري�������������ا��������������س ح�����م�����د

����ص���اج���ده ع����ب����داهلل ال��ي��ا���ص��ج��ن
ه�������������ص������ام ري���������ا����������س امل�����ق�����اب�����ل�����ه

زياد �صمر اخلزاعله رحيل وائل الربيع حنان عبداهلل طيلوين تقوى نبيل م�صطفى اميان خالد ردايده

حممد احمد الهاالت

اريج منعم العي�صى

�صاندي مازن بخيت
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Dept. of Mechanical Engineeringقسم الهندسة الميكانيكية

د. �سعود عبد العزيز خ�سان
اأ�ستاذ  م�سارك / قائم باأعمال رئي�س الق�سم

د. حممد اأحمد النمر
اأ�ستاذ

د. نعيم عبد املجيد اخل�سر
اأ�ستاذ

د. حممد عثمان عبد الرزاق
اأ�ستاذ

د. �سهيل حممود كيوان
اأ�ستاذ

د. اأ�سامه منور حداد
اأ�ستاذ

د. طه خليل الدو�س
اأ�ستاذ

د. �سامر عبد اهلل ال�سعيد
اأ�ستاذ

د. حازم �سبحي الزبده
اأ�ستاذ

د. حممد اإ�سماعيل الوديان
اأ�ستاذ

د. ن�سال حلمي اأبو حمده
اأ�ستاذ

د. خالد رفيق االأ�سفر
اأ�ستاذ

د. برهان حممد ط�سطو�س
اأ�ستاذ

د. غ�سان مو�سى ط�سطو�س
اأ�ستاذ
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Dept. of Mechanical Engineeringقسم الهندسة الميكانيكية

د. ملك اإبراهيم ناجي
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد خ�سر علقم
اأ�ستاذ

د. عدنان حممود القا�سم
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ب�سام جميل ال�ساعر
اأ�ستاذ  م�سارك

د. خليل ر�سيد اخل�ساونه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ليث �سامي �سواقد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبد الكرمي جرادات
اأ�ستاذ م�سارك

د. خالد حممود بطاينه
اأ�ستاذ

د. قي�س عزام خ�ساونه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ن�سرين رزق عبدالعال
اأ�ستاذ  م�سارك

د. اأحمد »حممد خري« ال�سرمان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد حممود بطاينه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. وفاء حممود بطاينه
اأ�ستاذ م�سارك

د. خالد �سليم حتامله
اأ�ستاذ م�ساعد

غامن حممد �سطناوي
حما�سر متفرغ
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Dept. of Mechanical Engineeringقسم الهندسة الميكانيكية

د. نا�سر �سافع احلنيطي
اأ�ستاذ / زائر

د. عدنان اإبراهيم خ�سري
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد عبد العزيز الطراونه
اأ�ستاذ  م�سارك / زائر

د. حممد اأحمد عمري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. يحيى حممد ال�سمادي
اأ�ستاذ م�ساعد

حممد �سحاده االحمد
حما�سر متفرغ

جمال حممد الفران
حما�سر متفرغ

مي�ساء فرعون خليل
حما�سر متفرغ

ن�سرين خ�سر الزعاتره
حما�سر متفرغ
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البكالوري�وس في الهندسة الميكانيكية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017
B. Sc. in Mechanical Engineering

اب���راه���ي���م م��و���ص��ى اب��وال��ه��ي��ج��اء
اح������م������د اب������راه������ي������م امل���������ص����رى
اح������م������د ج������م������ال ال�������ص���ل���ي���م���ان
اح���������م���������د �������ص������ل������ي������م ال���������ع���������واد
اح�������م�������د غ��������������ازي احل�������م�������وري
اح�������م�������د م���������ص����ط����ف����ى ����ص���ل���ي���ط
اح��������م��������د ي������و�������ص������ف ع����ب����ا�����ص����ي
ا��������ص�������ام�������ه اح��������م��������د خ���م���ي�������س
ا��������ص�������ام�������ه �������ص������ام������ح ج����وي����ع����د
اك������ث������م ن�����ا������ص�����ر ال�����ن�����وا������ص�����ره

ان���������������������س حم��������م��������د ح��������م��������دان
امي��������������������ن ت��������ي�����������������ص��������ر ج����������زر
ج�������������������ورج خ���������������ص�������ر ه��������وا���������س
ح�����������ص�����ن زه���������������دى م�����ر������ص�����ود
رم�������������������زي ي��������ع��������ق��������وب ح������������داد
ع������ا�������ص������م م������و�������ص������ى م���ق���ط�������س
ع���ب���دال���رح���م���ن اب���راه���ي���م دن����ون
ابو�صاح يو�صف  عبدالرحمن 
ع��ب��دال��ف��ت��اح خ���ال���د ال���ن���ج���داوي
ع��������ب��������داهلل ع�����ث�����م�����ان جن����������ادات

ع�����ب�����دامل�����ن�����ع�����م ن�����ب�����ي�����ل �����ص����ي����ام
ع�������ب�������ي�������ده حم�������م�������د زق�����ي�����ل�����ي
ع���������������دي ا����������ص���������ام���������ه م��������ري��������ان
ع�����ل�����ي ع�����ب�����دال�����غ�����ن�����ي ب�����رك�����ات
ع����������م����������رو ج����������ه����������اد ���������ص��������وان
ل��������������وؤي م�����������ص�����ب�����اح ال�������زغ�������ول
ل�������ي�������ن�������ا ه�������ي�������ث�������م غ�������راي�������ب�������ه
ل������ي������ن������ه ع���������������ص�������ام م�����ن�����������ص�����ور
حم�������م�������د اح���������م���������د زواه�����������������ره
حم����������م����������د ان������������������������ور ظ��������اه��������ر

حم������م������د ع������م������ر ال�������ذي�������اب�������ات
حم������م������د ف������������اح ب������ن������ي ه������اين
حم�������م�������د ه�������������������ارون ������ص�����ام�����ه
حم������م������د وج��������ي��������ه ال���������غ���������دران
حم������������م������������ود اي������������������������اد ن���������������زال
حم������م������ود ن������اج������ي ال�������ص���وب���ك���ي
م����ع����ت���������ص����م وج������ي������ه ال���������ص����ي����اح
م��������ه��������دي ه������ا�������ص������م غ�����راي�����ب�����ه
م�����وؤم�����ن حم����م����ود ال���ع���ي���ا����ص���ره
ن���������������ص�������ات ع������ق������ل������ه امل������وم������ن������ي

ي�������و��������ص�������ف خ��������ال��������د ال������ع������ك������ور
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البكالوري�وس في الهندسة الميكانيكية

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

ان�س خالد ال�صطناوى

راكان في�صل احلوامده

عمر خالد القا�صم

حممد جا�صر عبدالرزاق

ا�صامه حممد القرعان

ح�صام عي�صى ال�صناق

عبداهلل ماهر اخلطيب

حممد انور النمراوي

احمد حممود التيتي

جعفر ماهر عاوي

عبداهلل داهود ا�صماعيل

حممد احمد ال�صياب

احمد زياد دواميه

براء ح�صان عرار

عبداهلل ح�صن فواعر

قي�س فخرى ق�صيم

احمد داود الرحمي

با�صل خليل البي�صاوي

عبداهلل جا�صر ملحم

ق�صي يو�صف االحمد

احمد جا�صر القوا�صمه

اياد علي ابوهمام

عبدالرحمن عزام ملحم

عي�صى عمر قطام�س
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خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018
B. Sc. in Mechanical Engineering

اح������������م������������د ع���������م���������ر دالب���������ي���������ح
اح������������م������������د حم���������م���������د ��������ص�������ام
اده���������������م ح�����������ص�����ن االك�����ح�����ل�����ي
ا��������ص�������رف ه���������اين ال����ب���������ص����ت����اوى
اك������رم حم���م���د م���ن���ذر ا���ص��ت��ي��ت��ي��ة

اي����������ه����������م ج����������ه����������اد ال�������ع�������ن�������زي
ب��������������������ال حم����������م����������د م�����ع�����م�����ر
ج���ال ال��دي��ن ع��ب��داهلل ع��ب��داهلل
خ������ال������د حم�����م�����د ال���������ص����دي����ف����ات
دوم��ي بني  ع�صام  عبدالرحمن 

عبدالرحيم عبداللطيف النا�صر
ع�������ب�������داهلل ب�������رك�������ات ع����ب����ي����دات
ع�����ب�����داهلل ف�����ار������س ال���������ص����رادي����ح
ع�����������ص�����ام ن�����������ص�����رى ال���ه���ل�������ص���ه
ع��������م��������ر ع����������زم����������ي ع�����ب�����اب�����ن�����ه

عبداخلالق ع��ب��داخل��ال��ق  غ�صان 
ف������ادي حم���م���د رم�������ص���ان ن��اي��ف��ه
ف��������ار���������س حم������م������د امل����ط����ال����ق����ه
م�������ال�������ك حم�������م�������ود �����ص����ك����ارن����ه
م������ال������ك ن������اي������ف ال�����������ص�����م�����ران

حم���������م���������د اح������������م������������د ع�����ت�����م�����ه
حم�������م�������د ف�����ي�����������ص�����ل ������ص�����وح�����ه
م���������ع���������اذ ن���������اج���������ح اب������وح������م������د
م����ع����ت���������ص����م امي����������ن ال����ف����ق����ه����اء
ن����������ا�����������ص����������ر ان�����������������������ور ع�����ت�����م�����ه

ول�����������ي�����������د ج���������ري�������������������س ف�������������راجه������م������ام ف�������رح�������ان ال�����ن�����م�����راويه����ا�����ص����م را�������ص������ي احل����راح���������ص����ه

معتز عاطف مومني حممد وائل ح�صان حممد معاوية م�صلح

يو�صف عبدالرحمن نايفة

حممد عبداهلل اجلابنه

نائل تي�صر دواغره

حممد �صالح الزعبي

مي�س حممد عليان

حممد �صامي ق�صوع

معت�صم حممد ن�صايره
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البكالوري�وس في الهندسة الميكانيكية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

براء تامر �صماره

حذيفه عبداهلل �صقر

عمران اجمد الزعبي

حممد ناجح حويله

احلارث مروان الزعبي

حمزه عمر القا�صم

عمر فوؤاد فار�س

حممد في�صل بني �صعيد

احمد امن ال�صامل

حمزه جمال يو�صف

عماد علي القا�صم

حممد فوزي اخلطيب

احمد ابراهيم �صاهن

ح�صن كمال الدين بازل

عبداهلل حممد حممود

حممد امن عاونه

ابراهيم ه�صام قا�صم

جعفر عادل عبدالكرمي

عبدالكرمي حممد القي�صى

جماهد حممد بني م�صطفى

ابراهيم فوؤاد برجاوي

ب�صر مازن الرفوع

�صهاب الدين غ�صان اخلطيب

ليث �صامه �صطناوى
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
B. Sc. in Mechanical Engineering

يحيى حممد ال�صالح يا�صمن ذياب ال�صعدي ها�صم احمد العقله نادر حممد عي�صى

يو�صف عبداهلل حجازى

نادر �صيف اهلل املومني

يو�صف زهر فيا�س

م�صطفى خالد اجلمال

اح����������م����������د زي���������������د ن��������وا���������ص��������ره
اح���������م���������د حم�������م�������د م�����������ص�����م�����ار
ا����������ص���������ام���������ه ب��������ا���������ص��������ل ن����خ����ل����ه
ا���������ص��������ام��������ه �������ص������ع������د ع�������ط�������روز
ا������������ص�����������ام�����������ه من�������������ر ال������ن������م������ر
ا������������ص�����������رف ��������ص�������ال�������ح دوي�����������ك
امل����ث����ن����ى ت���ي�������ص���ر ال���������ص����ط����رات

ام�����������������ن ت���������وف���������ي���������ق ر�������ص������ي������د
ب�������������ال ع���������������ص�������ام اخل�����ط�����ي�����ب
ح�������������ص������ام ل��������وي��������ز ف�����وا������ص�����ل�����ه
ح�����ص��ان ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ص��ري��ده
ح�����م�����اده ����ص���ل���ي���م���ان اخل�����وال�����ده
ح�����������م�����������زه ع���������م���������ر ال�����������ع�����������زام
راك�����������������ان حم������م������د ح�����رف�����و������س

ط�����������������ارق ��������ص�������ال�������ح اجل��������������راح
ع�������������������������ادل ع�������������������������زام ف��������ري��������ج
عبدالرحمن عبدالعزيز جرادات
ع������ب������داهلل ذي����������اب ال�����رواج�����ف�����ه
ع������������ب������������داهلل ن��������ا���������ص��������ر ع����ل����ي
ع������ب������داهلل ه���������ص����ام اب����و�����ص����اح
ع��������م��������ر ع����������زم����������ي م�����������ص�����م�����ار

ع��������م��������رو اح��������م��������د زح����������������راوي
ف������������ادي ح�����اب�����������س ال����ب����ط����اي����ن����ه
ف��������خ��������ري اح��������م��������د اب������ول������ب������اد
ف���ي�������ص���ل ع�����ب�����دال�����ق�����ادر ق���ط���وم
حم��������م��������د ح�������������ص������ن������ي غ������وج������ه
حم�������م�������د خ������ل������ي������ل ال������ن������ج������ار
حم������م������د ع���������������ارف ك�����را������ص�����ن�����ه

حم��������م��������د ع�����������دن�����������ان خ���������ص����ر
حم������م������د حم�������م�������ود اب�������وع�������رب
حم�����م�����د ي�����و������ص�����ف ال������ب������دارن������ه
م����ع����ت���������ص����م م�������اج�������د غ����ي����ظ����ان
م���������ع���������ن خ�����������ال�����������د ال�����������ع�����������زام
م���������ع���������ن ذي������������������ب ال�������������ص������ل������ي������م
ه�����������������ص��������ام ن�����������������ص��������ال اي������������وب

ي�����و������ص�����ف حم�����م�����د امل����ع����ا�����ص����ف����هي�������������زن وج����������������دي م�����������ص�����اع�����دةي��������������زن حم���������م���������ود ال���������زي���������دى
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البكالوري�وس في الهندسة الميكانيكية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

ثامر حممد غامن

علي خالد را�صي

حممد احمد ابوراي�صه

مروه مروان الع�صيلي

ان�س ح�صن اخلطيب

عطاء امين اخلطيب

لينا علي ال�صمامعه

حممد وائل ال�صطناوى

ا�صحاق �صرف الدين بني يون�س

زيد مذكور عبيدات

ليث مدحت احلوري

حممد عوين داود

احمد �صعيد العمري

ح�صن حممد ال�صفدي

ليث خالد �صناق

حممد زياد العمور

احمد بن فرج االأ�صطر

ح�صام عدنان ال�صياب

عمران حممد العمري

حممد اديب الغماز

احمد با�صم احلمورى

جميل رائد ردايده

علي فرحان احلماد

حممد احمد ايوب
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب
B. Sc. in Mechanical Engineering

يزن فوزي ال�صريده و�صام اياد عبابنه نور�س ن�صال امل�صري

اب�����راه�����ي�����م حم����م����د احل�������ص���ب���ان
اح������م������د ج������ه������اد اخل����م����اي���������ص����ه
ادري�����������������������س ع�������ل�������ي امل�������������ص������رى
ا�������������ص������������ام ن�������ب�������ي�������ل �������ص������ت������ات
ام����������ن����������ه ر���������������ص��������������وان ن���������ص����ر
ح�����ذي�����ف�����ه خ������ال������د اب�����و������ص�����اح

ح���������������ص�������ام ع���������اط���������ف امل�������������ص������اد
خ����������ل����������دون �����������ص����������رار ������ص�����ال�����ح
را��������ص�������د اح������م������د ب�����ن�����ي ي���ون�������س
زه��������������������ر ب��������������������ال ط�������ل�������ف�������اح
�������ص������ن������د ه�������������اين ال�������������ص������رم������ان
�����ص����ه����ي����ب اح�������م�������د ال�������ده�������ون

�����ص����ه����ي����ب ادري�����������������س ف������ري������وان
ط������������ارق ح���������ص����ن ا�����ص����م����اع����ي����ل
ط�������������ارق زي�������������اد ال�����������ص�����م�����رديل
ع�������������ام�������������ر ع�������������������������واد ع��������ك��������ور
احل�صاين عبداهلل  عبدالرحمن 
ابوم�صامح ���ص��ل��م��ان  ع��ب��دال��ق��ادر 

ع�����زال�����دي�����ن حم����م����د ال���ط���ع���اين
عي�صى بني  عبدالرحمن  ع��اء 
ع��������ل��������ي ع��������م��������ر اب��������وف��������رح��������ه
ع�����م�����ر حم������م������ود ال����ف����ح����م����اوي
ق�����ت�����ي�����ب�����ه اح��������م��������د امل�����������ص�����ري
حم��������م��������د ب���������������ص�������ر م��������ري��������ان

حم���������م���������د ح�����������������ص��������ن اح�������م�������د
حم�������م�������د رع��������������د رم������ا�������ص������ن������ه
حم��������م��������د ف�����������������������وؤاد ال����������ع����������زام
حم������م������د حم��������م��������ود ع������ب������داهلل
حم�������م�������د م���������ه���������دي ال������ك������رن������ز
م�������ص���ط���ف���ى حم����م����د ال���ع���م���رى

ي��������ن��������ال اح��������م��������د ب�������ن�������ي ع����ط����اي�������ح�������ي خ���������ال���������د ال�������ع�������رم�������زهه������ي������ث������م اح��������م��������د ال�����ق�����������ص�����اهم������������ع������������ن اأم�����������������������������ي ف�����������������روخ
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Dept. of Chemical Engineeringقسم الهندسة الكيميائية

د. لوؤي علي زيتون
اأ�ستاذ م�سارك / قائم باأعمال رئي�س الق�سم

د. عبد الرحمن اإبراهيم التميمي
اأ�ستاذ

د. مو�سى خالد اأبو عرابي
اأ�ستاذ

د. فهمي احمد اأبو الرب
اأ�ستاذ

د. حممد �سالمه احلراح�سه
اأ�ستاذ

د. »حممد ا�سامه« جاد عزام
اأ�ستاذ

د. ح�سن عبد اللطيف ح�سن
اأ�ستاذ

د. �سمري حممد العا�سه
اأ�ستاذ

د. منذر عي�سى قندح
اأ�ستاذ

د. ممدوح عايد اللوزي
اأ�ستاذ

د. عوين يو�سف العتوم
اأ�ستاذ

د. رامي يو�سف جمعه
اأ�ستاذ

د. جمدي علي املحا�سنه
اأ�ستاذ

د. ح�سني راجي اللبون
اأ�ستاذ م�سارك
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Dept. of Chemical Engineeringقسم الهندسة الكيميائية

د. مهند ذيب اجلراح
اأ�ستاذ م�ساعد

د. يزن عاهد ح�سني
اأ�ستاذ م�سارك

رويدا جورج الزعمط
حما�سر متفرغ

د. حممد حافظ ال�سالح
اأ�ستاذ  م�سارك

�سالح الدين ابو يحيى
حما�سر متفرغ
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البكالوري�وس في الهندسة الكيميائية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

عمر خالد مطلق

ماك فاعور الزعبي حممد ماأمون عبداهلل رزان نعيم الرحمي روؤى غ�صان الدلقموين ان�س حممد املو�صى

يانا حممود �صعبان

احمد حممود عابد

اب�������راه�������ي�������م حم�����م�����د خ���م���ي�������س
اث��������������ره ي������ا�������ص������ن ال����ب����ط����و�����س
ا��������ص�������ي�������ل حم�������م�������د ال���������غ���������روز
ب�������������������������راء ج�������������م�������������ال ع���������������واد
ب�����������ص�����م�����اء ع������م������ر اخل��������وال��������دة
ت�����������ص�����ن�����ي�����م اح���������م���������د م����ط����ل����ق
ت���������ص����ن����ي����م حم������م������ود ال���������ص����ن����اق
مت��������ي��������م ح����������م����������زه غ�������راي�������ب�������ه

خ�����ل�����ي�����ل م�������اه�������ر ال������ك������ال������ده
دال���������ي���������ا حم������م������د ن�����������ص�����رات
دان������������ي������������ة ف������������������������وؤاد �������ص������م������ور
دي����������ن����������ا غ�������������������ازي ع�������ب�������ي�������دات
ردي����������ن����������ه م���������ن���������ذر ع�����������������واوده
ب������������دوان اب��������راه��������ي��������م  رزان 
ب����ك����ر ب�������ن�������ي  حم�������م�������د  روان 
م���������ص����ري اب�������راه�������ي�������م  روىل 

اب���������وع���������ك���������ر زي�������������������������اد  رمي 
�������ص������ف������اء ح�����������ص�����ن�����ي ع������رم������ان
ط�������������������ارق زي�������������������اد اأب������������ول������������وم
ع��������ري��������ن اح��������م��������د ������ص�����واحل�����ه
ع������م������ر ع�������اط�������ف اب����و�����ص����ن����ي����ن����ه
ع�����������ن�����������ر اح��������������م��������������د ع������ن������ر
ف���������������������داء ي���������ا����������ص���������ر ع������ل������ي������وه
ف��������������������رح ع�������������اط�������������ف خ�����ل�����ي�����ل

حم�������م�������د اح��������م��������د اخل�������ط�������اب
حم������م������د ج��������م��������ال ال�����������ص�����ب�����ول
حم������������م������������د خ���������������ال���������������د ت������ي������م
م���������ص����ط����ف����ى اح�������م�������د ب���������دوي
م������ي�������������ص������اء خ���������ال���������د ع�����ل�����ي�����ان
ن��������ه��������ال ع��������ام��������ر اب�������ورا��������ص�������د
ه����ا�����ص����م م����و�����ص����ى ال����ب���������ص����اي����ره
ه����������ي����������ا حم����������م����������د ول����������وي����������ل

اب�������راه�������ي�������م اح������م������د ن������وي������ران
ب���������������ص�������م�������ة ج�����������م�����������ال ف�������ت�������ال
ب�����������������ص��������ار ع��������م��������ر ع�������م�������اي�������ره

ع�����ب�����ي�����دات حم��������م��������ود  روؤى 
���ص��ن��د ع���ب���دال���وه���اب ال���ط���راون���ه
������ص�����ه�����ن�����از زي������������اد ال�����دراب�����������ص�����ه

���������ص��������ي��������خ اح�����������م�����������د ال���������ك���������اف
���������ص��������ال��������ح اح����������م����������د حم����م����د
ف��������اط��������م��������ة ح���������������ص�������ن حم����م����د

ف�����ي�����������ص�����ل ح��������م��������اد اب�����و������ص�����ت�����ة
حم�������م�������د م��������وف��������ق ال������زع������ب������ي
م�������ي�������اده �����ص����ع����ي����دي امل�������ص���ي���ل���م

ه�������ب�������ه ح�������������ص������ن ال�����دل�����ي�����م�����يم���ي�������ص���م اح�����م�����د ب����ن����ي م���و����ص���ى

ي�������ا��������ص�������ر خ��������ال��������د امل�����ن�����������ص�����ور
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
B. Sc. in Chemical Engineering

ام�������������ل ������ص�����ب�����ح�����ي اخل�����ط�����ي�����ب
ت�������ق�������ى حم���������م���������ود م������ه������ي������دات

ران�����������������ي�����������������ا ب�������������������������ص������������ام ط������ه
رغ����������������������د ع��������������م��������������اد ح���������م���������اد

����ص���ح���ر ع���ب���دال�������ص���ام ال��ف��ا���ص��ل
ع�������ب�������ر ه���������������ص�������ام روا�����������ص����������ده

حم��م��د حم���ي ال���دي���ن ال��ع��م��ري
م�����ع�����اوي�����ه ع�����ام�����ر ال�������ص���راي���ع���ه

رهف عبدالفتاح التله

م�صطفى حممد قبان

رهام علي عوي�س

م�صطفى ح�صن امللكاوي

دانيه احمد العمرى

حممد مروان املراونه

حمده حممد املثيلي

الرا حممد اعبيد

ا�صراء حممد قوا�صمه

�صجى فواز ابوالهيجاء

ا�صراء امن ال�صالح

�صاره عدنان �صعايده
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البكالوري�وس في الهندسة الكيميائية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

اب������راه������ي������م ح�����م�����د اب�����وال�����رب�����ع
ح���������������ص�������ام ���������ص��������اح ال������ع������ت������وم
ال������ط������ع������اين ف����������������وزى  رزان 

�������ص������اره اي������ه������اب اب����وال����ه����ي����ج����اء
����������ص���������ن���������ان ف�����������اي�����������ز ع�������م�������ره
���������ص��������وزان حم�����م�����د ال�����دالب�����ي�����ح

حم������م������د ن�����ب�����ي�����ل ال�����ط�����ر������ص�����ه
م������������رمي ول��������ي��������د ال����ب����ط����اي����ن����ه
م���������ع���������اذ م��������ن��������ر روا������������ص�����������ده

غاليه وليد ابودلو �صارا ذيب اجلبايل رهف حممد الطعيمات دانا حممد الروا�صده اماليا خالد ميا�س

ها امين احمد

احمد �صرحان عبدال�صام

في�صل وائل الزبيدي

B. Sc. in Chemical Engineering
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قسم الهندسة الطبية الحيوية

د. خلدون يو�سف لوي�سي
اأ�ستاذ م�سارك / قائم باأعمال رئي�س الق�سم

د. م�سهور م�سطفى بني عامر
اأ�ستاذ

د. اينا�س وليد عبد احلي
اأ�ستاذ م�سارك

د. رباح حممد العبدي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. لوؤي امني فريوان
اأ�ستاذ م�سارك

د. عرين خالد الب�سري
اأ�ستاذ م�سارك

د. ربى اليا�س خنوف
اأ�ستاذ م�سارك

د. ح�سام حممد اخلليل
اأ�ستاذ م�ساعد

Dept. of Biomedical Engineering

د. يزن حممود الدويري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. االء عبد القادر الر�سدان
اأ�ستاذ م�ساعد
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البكالوري�وس في الهندسة الطبية الحيوية

خريج الف�سل الدرا�سي الثاين 2018/2017

عبداللطيف لطفي حمد

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

اح���������م���������د ن���������������ص�������ال اجل��������������راح
ا�������ص������ام������ه خ������ال������د ال����ت����خ����اي����ن����ه
ب�������ا��������ص�������ل اح���������م���������د احل�������اي�������ك
رزق حم������������م������������د  ح������������ن������������ن 

خ���دي���ج���ه ع����ب����داهلل اب��وال��ع�����ص��ل
ذك������ري������ات حم����م����ود ح���راح�������ص���ه
رات���������������������������ب جم����������������د ق������ط������م������ة
ران�����������ي�����������ا اح���������م���������د ������ص�����ب�����ع�����ان

رب������������������ى حم���������م���������د االح���������م���������د
���������ص��������ع��������د را��������������ص�������������م ع�������و��������س
ع�������������ادل م�������دح�������ت �������ص������ان������وري
ع������ب������داهلل اح�����م�����د اأق����ط����ي����ف����ان

ع�������ب�������ر ������ص�����ع�����ي�����د ال�����ق�����������ص�����اه
ع����������م����������رو حم��������م��������د ع������ب������ا�������س
ف������������ار�������������س ن��������ا���������ص��������ر �����ص����ي����ف
ال������دالب������ي������ح ي������و�������ص������ف  الرا 

حم��������م��������د اح���������م���������د م�����ه�����ي�����وب
م������������������رح ح�����������������ص��������ن ق���������وق���������زه
م�������ي���������������ص�������ر ع���������ل���������ي ع�����ي�����������ص�����ى
م�����ي�����������ص�����ون حم������م������د ������ص�����م�����اره

ن�����������������ور اح�����������م�����������د ب������ط������اي������ن������ه

B. Sc. in Biomedical Engineering
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البكالوري�وس في الهندسة الطبية الحيوية

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

�صو�صن خالد ال�صبول

موؤمن �صمر �صنجاب

جيهان �صاح الدين العزام

م�صطفى عدنان ناع�صه

جري�س عيد من�صور

مرام عبداهلل النعيمي

بيان زهر القرعان

جمد وا�صف �صعبان

بلقي�س عماد حجازى

لوؤي حممد خالد

ب�صر عامر ال�صقطي

همام باج�س البيطار

�صوق زياد العمور

ام������������������ان اح���������م���������د ال������ع������م������ري
مت������������������������ارا م������������ن������������ذر ق��������ن��������دح

دمي��������������ا اح���������م���������د اب�������راه�������ي�������م
زي�����������ن�����������ب ع���������م���������ر ع���������اون���������ه

�������ص������ارة ال����ه����ي����ث����م ع���ب���دال���غ���ف���ار
���������ص��������اره ح�����اب�����������س ط����ا�����ص����م����ان

حم������م������د ج��������م��������ال دراو����������ص���������ه
حم�����م�����د �����ص����ع����د ال����ط����وي���������ص����ات

م�����ي�����������ص�����اء ف�����������������وؤاد ال�����ق�����ا������ص�����مم����ي���������س حم������م������ود ال�����رف�����اع�����يم������������������روه اح���������م���������د ال�����ع�����ق�����ب�����ي
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
B. Sc. in Biomedical Engineering

دعاء حممود ابوالعيله

�صوزان �صامخ الزبيدي

جهينة فوؤاد عياد

�صماح �صامل ال�صرحان

ا�صيل حم�صن ال�صوا

رمي عبدالعزيز الغرايبه

اريج اكرم ابو�صويد

رهام عمر ال�صبح

ابراهيم عبدالرحيم ر�صدي

رغد منيف ابوطبنجه

اباء احمد الذيابات

رابعه احمد حماد

فريال اجمد ال�صكايف

نور احمد العمري

فرح عمر �صعيد

ندى �صمر ولويل

فاطمه امين طلفاح

مي�س منت�صر احللو

عا حممد مقدادي

جمدولن زياد خري�صه

�صديق ثاين ا�صياكو

النا عيد هال

�صكران نعمان عتوم

كفاح حممد ن�صر
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البكالوري�وس في الهندسة الطبية الحيوية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

يارا و�صفي الزيادنه يارا احمد ال�صخني وعد حممود العطارى وجدان علي بني احمد

اب���ت�������ص���ام اب����راه����ي����م ال�����دوي�����رى
ا���������������ص��������������راء حم��������م��������د ب������ن������ات
اي�����������ث�����������ال رائ������������������د ال������زع������ب������ي

دان���������ي���������ال غ�����������ص�����ان اخل����������ورى
دي�������������������������اال ول�������������ي�������������د حم�����م�����د
��������ص�������م�������اح م�������ر��������ص�������د زي�������ت�������ون

���������ص��������اك��������ر ع�����������دن�����������ان خ����ن����ف����ر
ع���ب���دال���رح���م���ن ي���و����ص���ف غ�����زال
ع�����������م�����������ر ����������ص���������م���������ر خ������ل������ي������ل

حم���������م���������د اي����������������������اد ال���������غ���������امن
م�����رف�����ت ج���م���ع���ه ال����ن����وا�����ص����ره
ن�������������������ور اح������������م������������د ��������ص�������اه�������ن

ه���������دي���������ل م���������اه���������ر ع������ب������ي������دات
ه���������������زار م������ي������م������ون ال�����ع�����م�����ري
وع������������������د ع���������ل���������ي ال���������������ص�������ل�������ول
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب
B. Sc. in Biomedical Engineering

�صمية حممد عمر خالد حممد الك�صم حنن فرحان هنانده

مي�صاء خالد بني عي�صى

ايه مازن �صم�صي

لبابه ايوب ابوجنم

اميان ح�صام �صانوري

عبر فوزي اأ�صعد

ابو بكر امبي عبداحلميد

اح�������������م�������������د ����������ص���������م���������ر ح�����م�����د
ا����ص���ام ا���ص��م��اع��ي��ل اب��و���ص��ه��ي��ون

ا�������ص������ي������ل ا��������ص�������ام�������ه درب�������ا��������س
ح������������ازم اح������م������د اب�����وع�����اق�����ول�����ه

ح������������م������������زة ���������ص��������م��������ر ح�����م�����د
ال������روا�������ص������ده حت���������ص����ن  روؤى 

اب����وال���������ص����ع����ود ي�����ا������ص�����ر  روؤى 
رب���������اح حم����م����د م���������ازن غ���رب���ي���ه

رن����������������ي����������������م غ�������������������������امن ع�������ل�������ي
ع����������ب����������داهلل ب�������������ال احل�����ل�����ب�����ي

ه������ا�������ص������م م�����ع�����ت�����ز احل����م���������ص����يحم������م������د حم�������ف�������وظ ب������اط������ريفف��������������رح ع�����������دن�����������ان ع������ب������ي������دات



84

Dept. of Industrial Engineeringقسم الهندسة الصناعية

د. حممد علي املومني
اأ�ستاذ م�سارك / قائم باأعمال رئي�س الق�سم

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

د. دريد »حممد اأمني« داللعه
اأ�ستاذ م�سارك

د. وائل ر�سوان طيفور
اأ�ستاذ م�سارك

د. طارق قا�سم �سعيد
اأ�ستاذ م�سارك

د. عامر حممد مومني
اأ�ستاذ م�سارك

د. عمر مفلح العراي�سه
اأ�ستاذ

د. عبد اهلل فواز الدويري
اأ�ستاذ م�سارك

د. عمر حممد بطاينه
اأ�ستاذ م�سارك

د. حازم جميل ال�سمادي
اأ�ستاذ م�سارك

د. ح�سام اأحمد ال�سريده
اأ�ستاذ  م�سارك

د. طارق حمدان احلوري
اأ�ستاذ

د. �سامر خالد خري�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. نادر اأحمد الذيب
اأ�ستاذ م�ساعد
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Dept. of Industrial Engineeringقسم الهندسة الصناعية

د. حممد �سعيد عبيدات
اأ�ستاذ م�ساعد

مي�ساء اأحمد ال�سريدة
حما�سر متفرغ

د. ا�سراء �سالح عبد العال
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خالد حممد الزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عماد �سحاده املومني
اأ�ستاذ م�ساعد

اإبتهال »حممد خري« يون�س
حما�سر متفرغ

حممد يون�س الدراغمه
حما�سر متفرغ
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البكالوري�وس في الهندسة الصناعية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

اب��������راه��������ي��������م م������ع������ن االح������م������د
اح�����������م�����������د ان����������������������ور ع������ب������ا�������س
اح����������م����������د ع��������م��������ر م����������ق����������دادي
اح�������������م�������������د حم����������م����������د ح����������رب
ا������ص�����ام�����ه ا�����ص����م����اع����ي����ل حم���م���ود
ا������ص�����راء حم���م���د ال��ع��ب��داحل��ل��ي��م
ا������ص�����ي�����ل ح���������ص����ن ال������ذي������اب������ات
اي���������������ص�������ر م���������ن���������ذر ع������ب������ي������دات
ب�������ت�������ول ي�����و������ص�����ف اب����وج����م����ي����ل

ح�����م�����د ع�������و��������س ال�����ع�����وب�����ث�����اين
خ�����������ت�����������ام ح���������������ص�������ن م�����������ص�����ع�����ل
داري�������������������ن ع���������������ص�������ام ال��������ع��������زام
دان���������������������������ة حم�����������م�����������د ب���������ك���������ار
دمي�������������������ا حم����������م����������د ع�������ب�������ن�������ده
احل���������������واري غ�������������ص������ان  رزان 
رغ�������������������د ي����������ا�����������ص����������ر ������ص�����ع�����ي�����د
روع������������������������ه خ������������ال������������د غ�����ن�����ي�����م
���������ص��������اج��������ده م����������������ازن ي�����ون�����������س

������������ص�����������اره امي��������������ن اخل�����ط�����ي�����ب
����ص���ام���ي���ه ع�����ب�����داهلل ال�������ص���ردي���ه
����ص���ل���ط���ان حم���م���د ال����ن����ج����داوى
�������ص������م������اح ب������ا�������ص������ل ال����ع����ن����ان����ب����ه
��������ص�������ف�������اء ب���������������ص�������ام ال�����������ص�����ل�����ول
������ص�����ف�����اء �������ص������ف������وان ����ص���وي���ل���ح
ط��������������ارق حم������م������د ع�����ب�����داحل�����ي
ع����������ب����������اد ج�������م�������ي�������ل اب�������وب�������ك�������ر
ع�������ب�������داهلل م��������������روان ال����زع����ب����ي

ع��������ب��������داهلل ن�������������ص������ات ال����ع����ب����ي����د
ع�����������اء ب�������������ص������ام اب�����وال�����������ص�����ب�����ع
ع�������م�������ر ع�������ث�������م�������ان �������ص������ق������ااهلل
غ������������دي������������ر ب��������������������ال خ�����������ص�����ر
غ���������ف���������ران حم������م������د امل�����وم�����ن�����ي
م������������ال������������ك حم������������م������������ود وف����������ا
حم�������م�������د ج���������م���������ال ال�����ع�����������ص�����ل
حم�����م�����د ������ص�����ل�����ط�����ان ال���������ص����ق����ار
حم�������م�������د �������ص������ه������ل ع������ب������ي������دات

ابورجيله ع��ب��دال��ك��رمي  حم��م��ود 
حم���������م���������ود ق�������ا��������ص�������م ج����ب����ع����ي
حم�����م�����ود ي����و�����ص����ف اب���وع�������ص���ب
م���������ص����ط����ف����ى حم������م������د ح�����ل�����وه
م�����ظ�����ف�����ر ع�����ي�����������ص�����ى ح����ت����ام����ل����ه
ط�����ب�����ي�����������ص�����ات رزق  م����������ع����������اذ 
م������وؤم������ن ع���������ص����رى ال�����رو������ص�����ان
ن�������������������ور ع����������ل����������ي ���������ص��������م��������ادى
ه�����ا������ص�����م ع�������ب�������داهلل ال���ع�������ص���ك���ر

ع�����������ب�����������اديه��������دي��������ل ع���������دن���������ان اال������ص�����م�����ر داود  ي������������زي������������د حم���������م���������د ف�������رغ�������لي���������������������زن 

بيان جمال طن�س

زيد عبدالنا�صر �صيفي

ايه حممود ابو عمر

رند علي �صالح

افنان علي طوالبه

رانيه ن�صال دردور

ا�صامه غازى ابو فر�صخ

رانيا عمر بطه

احمد رجا عبدالعال

دعاء نبيل القرعان

احمد اياد طه

ح�صام عادل ال�صرع
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اح������������م������������د �����������ص����������ام����������ي ع�����ل�����ي
اح�����������م�����������د ه�������������������ص���������ام خ�����ن�����ف�����ر
ب��������������ان ف���������������������وؤاد ال��������زع��������ات��������ره
ج�������������م�������������ال اي��������������������������اد اي����������������وب
ح�������ص���ام ال����دي����ن حم���م���د ���ص��اح

ح���������������ص�������ن ع����������م����������اد ال�����������ص�����ق�����ا
ح������ن������ن ف�������ائ�������ق ال�������دروي���������������س
خ����ل����ي����ل خ������ال������د ع����ب����دال����ع����زي����ز
دان�����������������ه ي�������و��������ص�������ف ال������زع������ب������ي
زي���������������������������د م�����������������ع�����������������اذ ع�������ل�������ي

�����ص����ف����اء حم����م����د ب����ن����ي ���ص��ع��ي��د
������ص�����ح�����ى حم������م������د ع�����ب�����ي�����دات
ع�������ب�������داهلل ب�����������ص�����ام اب�����ور������ص�����اع
ع�����م�����ر حم�����م�����د �����ص����ع����دال����دي����ن
ال�����������ص�����ي�����اح�����ن ن����������������زار  الرا 

حم�����م�����د ر���������ص��������وان امل������ج������دوب
حم��������م��������د ع��������ل��������ي ������ص�����ع�����ي�����ف�����ان
حم������م������د ع������م������ر ال�������������ص������ق������ران
حم�������م�������د ن���������اج���������ح امل���������ب���������ارك
حم�����م�����د ن�������������واف اب����وع����ل����ي����ق����ه

م��������������رح ف���������������������وؤاد ال�����������ص�����خ�����ن�����ي
م����������������روه اح��������م��������د اخل�����ط�����ي�����ب
م�������ص���ط���ف���ى ج���ع���ف���ر ال���ق�������ص���اه
ه�������ي�������ث�������م ع��������ب��������د رم���������������ص�������ان
ال��������زع��������ب��������ي ن����������������������زار  والء 

B. Sc. in Industrial Engineering

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

�صيف حممد جرادات

حممد يو�صف العطاري

�صماح ماجد ا�صويد

حممد خالد عبدال�صام

وداد عثمان ا�صتيه

�صرى با�صم ال�صاحلي

حممد ح�صن عادل العجبه

هبه جاداهلل احلمورى

�صامي حممود مطالقه

فرات جعفر الغرايبه

موؤمن ح�صن الزعبي

�صاره جمدى العطارى

�صحى ع�صام الكردى

معتز جمال ابوحمديه

زينه عمر ال�صعدي

�صادن زياد العمور
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
البكالوري�وس في الهندسة الصناعية

دياال احمد حماد

طارق زياد قرعي�س

و�صفيه مروان ح�صن

حنن �صاهر قا�صم

�صرى زهدى احلانوتي

م�صعب ا�صحق اأبوفار�س

حا حممد ال�صليتي

�صاري �صخر مهيار

مراد عدنان اجلدايه

براء ماأمون اللحام

�صاره ع�صام دامر

فرح هاين الغرايبه

يزن معن العيان

ايه وائل الركات

�صاره اياد العمري

عبر عاكف �صطناوى

يارا رائد حموده

احمد حممد مقبل

ريف احمد اخلري�صات

عبر ريا�س الب�س

وعد امين ابوزيتون
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اب���������������������اء غ�����������ال�����������ب م������وم������ن������ي
اح���������م���������د ف�������������اح ال����ن����ع����ي����م����ي
اح����������م����������د حم��������م��������د ع�����وي�����������س
ان���������������������س غ����������ال����������ب ال�����ن�����������ص�����ر
ت�������ص���ن���ي���م حم�����م�����د ال�����رو������ص�����ان

دان���������ي���������ه ن��������ائ��������ل ال�����ف�����ي�����وم�����ي
ال�����ق�����ي�����������ص�����ي ن������ب������ي������ه  رزان 
�����������ص����������اره اح��������م��������د م������ل������ك������اوى
�������������ص������������اره ه����������������اين ع��������رف��������ات
��������ص�������ا ف��������اي��������ز ال��������ه��������ن��������داوي

ع���������ام���������ر حم�������م�������د امل������وم������ن������ي
ع��ب��دال��رح��م��ن زه����ر اخل��ط��ي��ب
ع������������اء دول���������������ت ال�������ر��������ص�������دان
ع������ل������ى اب��������راه��������ي��������م ال���������ص����ق����ر
ع�����������م�����������ار خ�����������ال�����������د ع������ي������ا�������س

القوا�صمي حممد  ج��م��ال  ك��م��ال 
ل������ي������ن������ا ف�����������را������������س ال������ن������ج������ار
حم�����م�����د ع�����������ص�����ام اجل����ي����و�����ص����ي
حم���������م���������د حم�����������م�����������ود دل�������ب�������ح
حم������م������د م��������ن��������ذر اب�����وع�����ب�����ي�����د

ن�������������اظ�������������م  م���������������������ازن وه�������ب�������ه
ن����������������ور �����������ص����������اح ع�������اب�������دي�������ن
ه�������ا��������ص�������م ح��������ام��������د زري��������ق��������ات
ه�����دي�����ل ن����ا�����ص����ر ع���ب���دال�������ص���ام
ه������ن������د ت������وف������ي������ق اب�����وا������ص�����ب�����ع

B. Sc. in Industrial Engineering

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

دينا �صمر عوي�س

عبدالقادر حيدر اخلطيب

حممد ريا�س العاونه

خلود بهجت احلجي

�صياء ح�صن ن�صايره

الرا وائل �صحاده

يزن حممد حتاحت

حنن خالد ابوع�صبه

�صيف الدين خليل عبا�صي

فرح فوؤاد ابومو�صى

مرنا عاطف احللو

جميله ماجد بنات

�صعدي زهدى احلانوتي

عمر منذر عطار

موفق ماجد خر

احمد خمل�س العبيني

زيد خليل احلمد

عريب عدنان ال�صريده

منر حميد الفقيه

احمد ماجد الزبيدي

رهف زكي اخل�صاونه

عبداهلل حممد بني فواز

مرام غ�صان عوي�س

البكالوري�وس في الهندسة الصناعية
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب
B. Sc. in Industrial Engineering

اح�������م�������د ا��������ص�������ام�������ه دروي���������������س
ب������������������������راء ���������ص��������ع��������د ��������ص�������ال�������ح
ب���������������ص�������ار ي������ح������ي������ى اب��������وح��������رب

ح���������������ص�������ام ح�������������ص������ن ح�������ج�������ازى
ح�������م�������زه ه�����������اين ال�������ر��������ص�������دان
���ص��ي��ف ال���دي���ن ح����امت اب��وع��ي�����ص��ه

ع����ا�����ص����م م�����ن�����ذر ال����ع����راي���������ص����ه
ع��������م��������ر ف���������������ص�������ل ال����������ب����������دوى
ف����������رح خ��������ل��������دون ال����ع����ج����ل����وين

حم���م���د ع��ب��دال��ن��ا���ص��ر امل��ح��م��ود
حم����م����د م����ن���������ص����ور ال���ط���ري���ن���ي
حم�����م�����د ي�����و������ص�����ف اب����وع����ب����ي����د

ه������������ب������������ة وائ����������������������������ل �������ص������ق������ر
و��������ص�������ي�������م حم�������م�������د ع�����ب�����اب�����ن�����ه
ول���������ي���������د حم�������م�������د ح������م������اي������ده
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قسم الهندسة النووية

د. خالد فاروق ال�شبول
اأ�شتاذ  م�شارك / قائم باأعمال رئي�س الق�شم

د. زياد حمدان الق�شاه
اأ�شتاذ

د. غدير حمزه امللكاوي
اأ�شتاذ م�شاعد

نيل ريا�س اأبو عناب
حما�شر متفرغ

د. �شالح الدين رومي ملكاوي
اأ�شتاذ م�شارك

د. اأحمد ه�شام ال�شباغ
اأ�شتاذ م�شاعد

د. عبد اهلل عي�شى العلي
اأ�شتاذ م�شارك

د. ربيع عبد اهلل اأبو �شليم
اأ�شتاذ م�شاعد

Dept. of Nuclear Engineering
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B. Sc. in Nuclear Engineering البكالوري�وس في الهندسة النووية

خريجي الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

خريج الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

�����ص����ي����ف خ������ال������د اب�����وج�����ام�����و������سم�����و������ص�����ى ج������م������ال ال������ب������دارن������هدان�����������������ا حم���������م���������ود ع�����ث�����ام�����ن�����ه

اح��������م��������د ب���������������ص�������ام اخل�����ط�����ي�����ب

عفيف حممد مرادرغد طايل الزعير

هبه �صالح اجلهني

يزن حممد امل�صلم

�صوزان عمر غرايبهجنات ابراهيم ال�صقرات

هبه اياد خفاجه

جنان طلعت عكاره

�صجى عبداهلل ال�صبيلها�صجان غالب بني �صخر

مهند ماهر العلي

بيان رائد ال�صنطي
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قسم هندسة الطيـران

د. يزن حممد طعامنه
اأ�ستاذ م�سارك / قائم باأعمال رئي�س الق�سم

د. منت�سر احمد حادر
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأحمد �سعيد ال�سياب
اأ�ستاذ م�سارك

د. طارق طه دراب�سه
اأ�ستاذ م�سارك

د. فرا�س حلمي دروي�س
اأ�ستاذ م�سارك

Dept. of Aeronautical Engineering

د. خالد فرحان اجلنايده
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبداهلل حممد املومني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. معاذ احمد بني هاين
اأ�ستاذ م�ساعد
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B. Sc. in Aeronautical Engineering البكالوري�وس في هندسة الطيـران

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

ال�����ع�����ن�����ود ع������دن������ان ح���راح�������ص���ه
اي������������������اد حم��������م��������د �������ص������ق������رات
ت����ي���������ص����ر ت�����وف�����ي�����ق ال����ع����م����ري

ح������م������زه ن������اي������ف ال����ع���������ص����اي����ل����ه
دع����������������������اء حم���������م���������د �������ص������ع������ده
�صرف الدين عبدال�صتار غرايبه

ق���������ص����ي �����ص����ل����ي����م����ان غ���ن���ي���م���ات
حم��م��د ���ص��ي��ف ���ص��م��ر ال��ع��ب��ادي
حم�������م�������د ف����������را�����������س ن������واف������ل������ه

م���ع���ت�������ص���م حم����م����د ال���ن���ع���ام���ن���ه
م��������وؤي��������د �������ص������ام������ي ال�����دغ�����م�����ي
ال����ب���������ص����م����اوي ع�����ث�����م�����ان  ورد 

ي������������زن ع���������ب���������داهلل اخل����ط����ي����ب
مي��������ام��������ه اح��������م��������د امل������وم������ن������ي

اح�����������م�����������د ل���������������������وؤي ال���������ع���������اين
ب���������������ال اح����������م����������د ال�������زع�������ب�������ي

ح�����ص��ام ال���دي���ن م��ه��ن��د ال��ك��ال��ده
ح�������ص���ن ����ص���ل���ي���م���ان ال���ن���ع���ي���م���ات

ح�����ن�����ن حم�����م�����د ال���������ص����دي����ف����ات
رات������������ب غ������ال������ب اخل����ط����اط����ب����ه

غ��������ي��������ث ب�����������������ص��������ار ن�����ع�����ام�����ن�����ه
ل�������ي�������ث ف����������������واز ال�����ن�����اب�����ل�����������ص�����ي

حم����م����د ح�����ام�����دي احل�����وام�����ده
م������ه������ن������د اح���������م���������د ع������ب������ي������دات

ي���������������������زن اي��������������������������اد اجل���������������������راحم�����ه�����ن�����د غ���������������ازى اخل�����اي�����ل�����ه

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

حممود احمد �صمرين �صهيب حممد م�صطفى

ع��ب��دال��ل��ط��ي��فح��م��زه ول��ي��د حم��م��ود ك��ري�����ص��اناح���������م���������د ط�����������������ارق ق�����د������ص�����ي�����ة حم����م����ود  روان 
م�������ع�������اذ م����������������روان اجل�������ري�������ريحم��������������م��������������د ط���������������������ه ح��������������رب

عمر حاب�س العبابنه عامر حازم املومني �صيماء ح�صن ال�صقر

اح�����م�����د حم����م����د ال����ق����ري���������ص����ات
اي����������������������ات ف���������ه���������د ال��������زع��������ب��������ي

ع������������ب������������داهلل حم��������م��������د ب������زب������ز
ع�����م�����ر م���������ص����ط����ف����ى ا�����ص����ب����ان����ي����ا

حم�����م�����د ي�����ا������ص�����ن اخل����ل����ي����ف����ات
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Faculty of Medicineكلية الطب

د. نائل عبداهلل عبيدات
اأ�ستاذ / عميد الكلية

د. و�ساح حممد خري�سات
اأ�ستاذ / نائب العميد

د. ا�سرف عمر عوي�س
اأ�ستاذ م�سارك / م�ساعد العميد

د. جمال الدين ح�سن ابو غيداء
اأ�ستاذ م�سارك / نائب العميد

د. رامي احمد جهماين
اأ�ستاذ  م�ساعد / م�ساعد العميد

د. �سادي حممد حموري
اأ�ستاذ م�سارك / نائب العميد

د. �سامر حممد الب�سري
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد
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Faculty of Medicineكلية الطب

د. ر�سيد خالد ابداح
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد

د. احمد عدنان الطريفي
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد
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 Dept. of Physiology & Biochemistryقسم علم وظائف األعضاء والكيمياء الحيوية

د. حممد عبد الكرمي الق�ساه
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. عبد الفتاح احمد احلادر
اأ�ستاذ 

د. زياد جالل العكاوي
اأ�ستاذ

د. �سعيد يون�س اخلطيب
اأ�ستاذ 

م�سطفى اأحمد ال�سهابات
حما�سر متفرغ

د. عثمان عبد اهلل ال�سبول
اأ�ستاذ م�سارك

د. نبيل احمد الب�سري
اأ�ستاذ

د. حميد نايف بطاينه
اأ�ستاذ

د. حممد خالد ن�سري
اأ�ستاذ

د. احمد نايف الدويري
اأ�ستاذ م�سارك

د. نايف �سالح غرايبه
اأ�ستاذ 

د. خملد عبد املنعم اجلنابي
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممود اأحمد الفقيه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ن�سيبه زكريا العزام
اأ�ستاذ م�ساعد
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Dept. of General Surgery & Urologyقسم الجراحة العامة والمسالك البولية

د. تغلب �سمري مزاهره
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم  بالنيابة

د. كمال ابراهيم غرايبه
اأ�ستاذ

د. ابراهيم فتحي الغالييني
اأ�ستاذ

د. حممد ر�سدي خما�س
اأ�ستاذ  

د. نواف جرب ال�سطناوي
اأ�ستاذ م�سارك  

د. غازي راجي ق�ساميه
اأ�ستاذ

د. طارق حممد اجلابري
اأ�ستاذ 

د. حممد احمد الغزو
اأ�ستاذ

د. ح�سني علي احلي�س
اأ�ستاذ  

د. عماد حممد حجازي
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد نا�سر بني هاين
اأ�ستاذ م�سارك  

د. رامي جالل ياغان
اأ�ستاذ

د. عبد الكرمي ح�سني العمري
اأ�ستاذ 

د. نزار را�سي الوقفي
اأ�ستاذ م�سارك
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د. �سادي حممد حموري
اأ�ستاذ م�سارك 

د. رامي �ساكر العزب
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد الرحمن عبداهلل املنا�سره
اأ�ستاذ م�ساعد

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

د. زياد اأحمد بطاينه
اأ�ستاذ م�سارك

د. خالد �ساكر ابراهيم
اأ�ستاذ م�سارك

د. عمر حممد احلالل�سه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خالد علي عبيدات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نبيل علي الزعبي
اأ�ستاذ م�سارك

د. ق�سي حممد اجلراح
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ميان عبد الروؤوف التل
اأ�ستاذ م�ساعد

Dept. of General Surgery & Urologyقسم الجراحة العامة والمسالك البولية
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Dept. of Internal Medicineقسم األمراض الباطنية

د. �ساهر حممد �سمره
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. عبداهلل حممود �سعاده
اأ�ستاذ

د. عمار خالد داود
اأ�ستاذ م�سارك

د. مو�سى علي ملكاوي
اأ�ستاذ

د. خلدون حممد العالونة
اأ�ستاذ م�سارك 

د. خالد علي جاد اهلل
اأ�ستاذ م�سارك

د. نيازي عبد الفتاح اأبو فر�سخ
اأ�ستاذ 

د. فرا�س احمد القرقز
اأ�ستاذ م�سارك

د. ب�سري يو�سف خ�ساونه
اأ�ستاذ 

د. حممد اإ�سماعيل جراح
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سليمان حممد مومني
اأ�ستاذ م�سارك

د. فواز اليف عماري
اأ�ستاذ 

د. حممود ح�سني احلاج يو�سف 
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأ�سرف عمر عوي�س
اأ�ستاذ م�سارك



104

د. ر�سيد خالد ابداح
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سكينه اإ�سماعيل روا�سده
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. دياال حممود ال�سياب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأ�سامه حممد ال�سرع
اأ�ستاذ م�ساعد

Dept. of Internal Medicineقسم األمراض الباطنية

د. قي�س عديل البلبي�سي
اأ�ستاذ م�سارك

د. ن�سرين عبد اهلل �سعاده
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عالء الدين اأحمد عبابنه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. جهان حممد مهيدات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبد اهلل حمد ك�سا�سبه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مهند جودت عبابنه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. معتز عبد اهلل عبيدات
اأ�ستاذ م�ساعد
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Dept. of Special Surgeryقسم الجراحة الخاصة

د. اجمد فوزي الن�سريات
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. فرا�س ق�سيم الزعبي
اأ�ستاذ 

د. فائق حممد الدروي�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. و�سام احمد �سحاده
اأ�ستاذ 

د. و�سام احمد القرقز
اأ�ستاذ م�ساعد

د. زياد حممد مهيدات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مهند احمد الق�ساه
اأ�ستاذ 

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

د. ه�سام حممد جّمال
اأ�ستاذ م�سارك

د. ليلى طه عبابنه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ماجد خليل بني عطا
اأ�ستاذ م�ساعد

د. زياد علي عودات
اأ�ستاذ 

د. اأحمد حممد ردايده
اأ�ستاذ م�سارك

د. ح�سن مو�سى مهيدات
اأ�ستاذ م�ساعد
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د. رامي علي الدويري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عا�سم احمد الق�ساه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نور »حممد اأمني« الق�ساه 
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. رامي اأحمد جهماين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. علي اأحمد العمري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد عي�سى العمري
اأ�ستاذ م�ساعد

Dept. of Special Surgeryقسم الجراحة الخاصة

د. هيثم اأحمد عودات
اأ�ستاذ م�سارك

د. عمر اأحمد �سالح
اأ�ستاذ م�ساعد
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Dept. of Public Health & Community Medicineقسم الصحة العامة وطب المجتمع

د. رامي عبد اهلل �سعاده
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ذكريات ماجد القرعان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبد احلكيم حممود عكور
اأ�ستاذ م�سارك/ رئي�س الق�سم بالنيابة

د. اأنور حممود بطيحه
اأ�ستاذ

د. عثمان احمد بني يون�س
اأ�ستاذ م�ساعد  

د. مو�سى عبداهلل العمري
اأ�ستاذ 

د. ها�سم يو�سف كنعان
اأ�ستاذ 

د. نور حممد عبده
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خالد اأحمد خري اهلل
اأ�ستاذ م�سارك

د. يو�سف �سالح خ�سر
اأ�ستاذ

د. عدي حربي خ�ساونه
اأ�ستاذ م�ساعد
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Dept. of Neuroscienceقسم العلوم العصبية

د. جمدي القوا�سمه
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. توفيق خليل درادكه
اأ�ستاذ

د. هيثم حممود العقيلي
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سماح خليل ابو رحمه
اأ�ستاذ م�سارك

د. رائد حممد كوفحي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خالد عي�سى ال�سامل
اأ�ستاذ

د. اأو�س غالب خ�ساونه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد احمد جامو�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. كفاح عدنان احلايك
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. حممد حممود الرببراوي
اأ�ستاذ

د. حممود اأحمد ب�ستاوي
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. اأحمد حممد يا�سني
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �سلطان حممد جرار
حما�سر متفرغ

د. �سليمان �سهري داود
حما�سر متفرغ
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Dept. of Obstetrics & Gynecologyقسم النسائية والتوليد

د. ليلى علي الزغل
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. زهري عوده عمارين
اأ�ستاذ 

د. عامر حممود �سندياين
اأ�ستاذ م�ساعد

نائل عبداهلل عبيدات
ا�ستاذ

د. با�سل ر�سيد عبيدات
اأ�ستاذ

د. روان احمد عبيدات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. جهان حممود حمادنه
اأ�ستاذ م�سارك

د. ع�سام حممود لطايفه
اأ�ستاذ

د. عمر فاروق التل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ح�سن حممد روا�سدة
اأ�ستاذ م�ساعد
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Dept. of Pediatrics & Neonatologyقسم األطفال والخداج

د. و�سيم عبد الرحمن اخل�ساونه
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. حممود يا�سني ال�سياب
اأ�ستاذ

د. �سليمان اأحمد ال�سويدان
اأ�ستاذ م�سارك

د. و�ساح حممد خري�سات
اأ�ستاذ 

د. داود حامد يو�سف
اأ�ستاذ م�ساعد

د. في�سل حممد ابو قطي�س
اأ�ستاذ

د. رىل �سبحي ال�سقعان
اأ�ستاذ م�سارك

د. وائل احمد هياجنه
اأ�ستاذ 

د. حممد يو�سف خ�ساونه
اأ�ستاذ 

د. �سماح م�سهور عو�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اإياد حممود التميمي
اأ�ستاذ م�سارك

د. مريال عبد اهلل املومني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. كامله اأحمد برهم
حما�سر متفرغ

د. نداء حممد الغزو
حما�سر متفرغ
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Dept. of Pathology & Microbiologyقسم علم األمراض واألحياء الدقيقة

د. �سامر حممد الب�سري
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. اإ�سماعيل اإبراهيم مطالقه
اأ�ستاذ

د. �سهيب حممود اخلطيب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. جنالء حلمي الداود
اأ�ستاذ م�سارك

د. زياد علي النا�سر
اأ�ستاذ م�سارك

د. نا�سر مو�سى قبالن
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد �سايل العرجاين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبد احلميد الق�ساه
اأ�ستاذ م�سارك

د. علياء حاب�س املحت�سب
اأ�ستاذ م�ساعد  
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Dept. of Anatomyقسم التشري�ح

د. جمال الدين ح�سن ابو غيداء
اأ�ستاذ  م�سارك/ رئي�س الق�سم بالنيابة

د. �سالح حممد بني هاين
اأ�ستاذ

د. نور �سالمه عريقات
اأ�ستاذ  م�سارك

د. نبيل عازر اخلوري
اأ�ستاذ 

د. فا�سل علي و�سفي
حما�سر متفرغ

د. زياد حمي الدين بطاينه
اأ�ستاذ

د. اأمين غازي م�سطفى
اأ�ستاذ م�سارك

د. قا�سم عبد الرحمن الدويري
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد زهري علوه
اأ�ستاذ

د. را�سد حممود اجلومرد
اأ�ستاذ م�ساعد

حنان عبد القادر اللطايفه
حما�سر متفرغ
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د. وائل حممد مرا�سده
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خالد حممد عبد اهلل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ربا عبداهلل خ�ساونه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مها حممد غرايبه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عز الدين اإبراهيم قطي�س
اأ�ستاذ م�ساعد

 Dept. of Diagnostic Radiology & Nuclear Medicineقسم األشعة التشخيصية والطب النووي

د. ق�سي معروف املقبل
اأ�ستاذ / رئي�س الق�سم

د. ماأمون ح�سن العمري 
اأ�ستاذ 

د. خالد زايد عالونه
اأ�ستاذ م�سارك

د. موفق علي احلي�س
اأ�ستاذ م�سارك  

د. لقاء اأكرم الرو�سان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ح�سان علي البل�س
اأ�ستاذ م�سارك
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Dept. of Anesthesia & Recoveryقسم التخدير واإلنعاش

د. ذياب علي بني هاين
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. خالد حممد الردايده
اأ�ستاذ م�سارك

د. احمد خالد ابو بكر
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ظاهر خليف رب�سي
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عالء اأكرم احلوري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. وائل نوري خري�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. عادل مفلح بطاينه
اأ�ستاذ م�ساعد
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قسم علم األدوية

قسم الطب الشرعي والسموم والعلوم الجنائية

Dept. of Pharmacology

Dept. of Legal Medicine, Toxicology & Forensic Medicine

د. عبداهلل عادل الزعبي 
اأ�ستاذ �سارك / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. علي »حممد علي« �سوتر
اأ�ستاذ / رئي�س الق�سم

د. اأحمد عدنان الطريفي 
اأ�ستاذ م�ساعد

رمي حممد �سياب
حما�سر متفرغ

روان فهمي غزوي
حما�سر متفرغ   

د. ن�سر نوفل الرب�سي 
اأ�ستاذ م�ساعد  

د. لينا حممد ال�سامل 
اأ�ستاذ  م�ساعد 
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قسم اإلدارة والسياسات الصحية

قسم الطوارئ والحوادث

Dept. of Health Management & Policy

Dept. of Accident & Emergency

د. فريد توفيق ن�سريات
اأ�ستاذ / رئي�س الق�سم

د. لقاء عبد الر�سا رفيع
اأ�ستاذ م�سارك/ رئي�س الق�سم بالنيابة

د. حممد �سريف اليحيى
اأ�ستاذ م�سارك

د. هبه ه�سام حجازي
اأ�ستاذ م�سارك

د. معن ن�سر العليان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. رايه تركي البطاينه
اأ�ستاذ م�ساعد
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B. Sc. in Medicine & Surgeryالبكالوري�وس في الطب والجراحة

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

ام������ي������ن������ه ف�����������������ؤاد ح�����������س�����ن ط���ه
اي���������������اد ي��������������س������ف االح��������م��������دي
ح��������ك��������م ع�����������������س��������ام ت����������ادر�����������س

�سعيب نا�سر من�س�ر عي�سى الدالل
ع���ب���دال���ف���ت���اح ب����ن اح���م���د ف�����زي
ع��������ب��������داهلل خ�����ل�����ف ال���������س����م����ري

ع�����������دي اب��������راه��������ي��������م رب�����اب�����ع�����ه
حم�����م�����د ج������ه������اد اب�����ال���������س����ي����خ
ن������ا�������س������ر حم������م������د ال���������س����ط����ي

ن�������������������را ��������س�������ال�������ح ال������ب������ل�������ي
ه�������دي�������ل ������س�����ع������د اخل�����ل�����ي�����دان
ي�����������������زن ي�������ح�������ي�������ى ع���������اون���������ه
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البكالوري�وس في الطب والجراحة

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

احمد خالد القاع�د

احمد عبد الكرمي كحله

احمد حممد اأب� قدي�س

ادهم فار�س النمر

احمد ح�سني عمر

احمد عبد الرحمن بغدادي

احمد كمال حماميد

احمد ي��سف �سه�ان

احمد جمال �سناق

احمد عاهد ريان

احمد ف�ؤاد الدويري

احمد يا�سني عبيدات

احمد جال العا�سي

احمد عادل ال�سال

احمد فرحان ف�زي

احمد ن�سيم العمرى

ابراهيم نزيه خامت

احمد طالب كال�تي

احمد عماد خ�سان

احمد نبيل ع�اوده

ابراهيم حممد ال�سالك

احمد خليل اأب� الوى

احمد عبد املجيد الغزاوى

احمد حممد عبيدات



119

ب
ـــ

ط
 ال

ية
كل
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

ا�سامه حممد اخلطيب

ا�سام علي ال�سقار

افنان �سرف الدين احل�راين

االء غازي الرقيبات

ا�سامه ح�سام حم�ده

ا�سام اكرم الدويرى

ا�سيل وائل هياجنه

االء عمر بني ملحم

ا�سامه با�سل الكياين

ا�سرار فخري بني عامر

ا�سيل عرفات العمرى

االء علي بني ملحم

ازهر مهند العل�اين

ا�سراء حممد الع�سف�ر

ا�سيل ر�س�ان البل�س

االء ر�سمي بني بكر

اريج حمم�د ال�سمادي

ا�سراء كاظم الداودي

ا�سيل ح�سني اجلداونه

االء ح�سني ال�سقر

اريج مبارك الن�افله

ا�سراء ب�سار العمري

ا�سيل ا�سعد اخل�سر

االء اجمد اأب� �سخدم
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البكالوري�وس في الطب والجراحة

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

اجمد حممد ال�ساحلي

ان�سام امني الداللعة

اياد حممد حجه

ايه عايد ح�سني

اماليا م�سطفى عبابنه

ان�سام احمد الدويري

اوي�س حممد عبابنه

ايه ب�سام اإبراهيم

الفاروق عزمي نزمي

ان�س خالد الزعبي

اني�س �سهرية بنت خريالعزيزي

اينا�س علي اأب� خ�سره

العن�د ماهر الب�ستنجي

امريه فخرى افتيحه

ان�ر حممد الغامدي

اميان مقري عبد الرحمن

العن�د ب�سار مرجي

امريا علي�سا ازحن

ان�ار يحيى العمري

اميان ح�سن �سايغ

االء ي��سف م�سامح

امنه عبد الرحيم هزاميه

ان�سام خالد الروا�سده

ايا�س �سامي عمايره
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

با�سل خالد الردايده

بتاء عبداهلل الرا�سد

بدر عبداهلل طاهر

ب�سرى با�سم م�سامله

با�سل امين احمد

با�سم ابراهيم فحماوي

بثينه يحيى الط�ره

ب�سار �سامي عكا�سه

ايه ن�سال عكاوي

با�سل م�سطفى خبل

بثينه احمد اخلماي�سه

ب�سار جمال اأب� نا�سر

ايه حممد خري النمراوى

با�سل حممد اأب� �ساوي�س

بت�ل م��سى اخلايله

بركات زهري ال�سقا

ايه علي اأب� �سيني

با�سل حممد خري احللبي

بت�ل عبدالكرمي اخلطاطبه

براءه علي دراو�سه

ايه عبد الروؤوف حجازي

با�سل �سامل �سعاده

بت�ل ح�سني �س�اقفه

براء خالد املنا�سره
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بيان خالد ال��سيفر

تاال وائل خري�س

ت�سنيم حممد اأب� دل�

جمانه منظر اأب� حم�ر

بيان تي�سري عمارين

بيان نادر حممد

ت�سنيم غ�ساب ال�سقر

جا�سم حممد النجاده

بهاء الدين �سامن بني ف�از

بيان علي الدويرى

ت�سنيم عماد هنانده

ثبات �سليمان التميمي

بال حممد علي

بيان عطيه حم�ده

ت�سنيم جميل ال�سباعي

متاره عمر العاونه

بكر عبداهلل خ�يله

بيان عبد الرحيم احل�سبان

ت�سنيم احمد الزعبي

متارا احمد دواميه

بكر �سليمان م�مني

بيان �سعيد اجلغيمي

ترنيم عمر اجلنادية

تقى عبد الرحمن فحماوي

B. Sc. in Medicine & Surgeryالبكالوري�وس في الطب والجراحة

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
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حامت عبداهلل اخل�سروم

حا عماد حجات

حنان اليف ال�سرعة

خالد احمد جبارين

جيان حممد ادلبي

ح�سه حممد ال�سطي

حنان فتحي الب�س

حياة علي حروب

ج�د حممد عرب

ح�سني علي حاجيه

حمرياء حممد غزايل

حياة  حممد املن�س�ر

جهاد ريا�س ال�سرمان

ح�سن عادل عبيدات

حمزه حمم�د قنديل

حنني و�سفي ال�سمادى

جهاد جب�ر ع�ي�س

ح�سام حممد العنانزه

حمزه هاين معت�ق

حنني ل�ؤى اأب� ف�ده

جنان عبا�س اكرب

ح�سام خالد عاونه

حمد عاي�س املري

حنيم رو�سلي

البكالوري�وس في الطب والجراحة

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
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خالد م�سلط العتيبي

دانا �سعيد كنعان

دميا ح�سني اأب� خرمه

روؤى عمر خطاطبه

خالد حممد اجلعفرى

دانا �سامي عكا�سه

دعاء ح�سن الق�ساه

روؤى ح�سني مقدادي

خالد جميد الع�م

دانا ح�سني جديتاوي

دعاء احمد ابنيان

روؤى تي�سري الزعبي

خالد �سعد النا�سي

داليا �سياء �سعداهلل

دانيه حمم�د احل�امده

راكان ب�سام القرا

خالد جال عمرو

دارين عبد الكرمي �سرحان

دانة  �س�قي عنتابي

دينا ن�اف الهزاميه

خالد اأحمد ال�سدر

خالد وليد العنزي

دانا حمم�د البغدادي

دميه عبد الرزاق بني ي�ن�س
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رائد م�سفر الدو�سري

رغد هاين اال�سقر

رنني حمم�د �سعدي

روان نايف احلربي

راية خالد اأب� غنمي

رغد منري بني ار�سيد

رنيم زهري ال�س�اقفه

روان حممد احللبي

رانيا جمدي بدوره

ر�سا ج�رج قم�ه

رند نا�سر النعيمي

روان عماد املحم�د

رامز هاين �سامة

رزان ابراهيم الدخن��س

رناد ع�ده ال�خيان

روان عبد الكرمي اغباريه

راما حمم�د الل�زي

رحمه نازم ملكاوي

رناد عمر وديان

رهف نبيل هيات

راما حممد مارديني

ربا عدنان حمافظه

رغد وليد ال�سنيقات

رهف جديع احل�سن
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زكريا يحيى احل�سنات

زيد حممد امني الزعبي

�ساره ابراهيم الفران

�ساره ه�سام عل�ه

زكريا يحيى الرفاعي

زهري رائد �سب لنب

�ساجده بدر اآل �سيف

�ساره م�سطفى علي

رمي عبد الكرمي الزريقات

زهره خليل الع�يناتي

�ساجده اكرم فردو�س

�ساره عبد ال�ايل اأب� �سيني

رمي امني الزيبق

زهراء ي��سف العل�اين

زينب علي اليعق�ب

�ساره خالد اأب� ط�ق

ريحان اليا ن�ر

زليخا عتيقه مد يزيد

زينب ح�سني ح�سني

�ساره جمال الق�ساه

روجينا يعق�ب خ�ري

زكيه حمم�د ال�سليحات

زيدة احلنيم بنت زين العابدين

�ساره احمد ال�سرايري
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�سجى ن�رالدين بني يا�سني

�سلمان احمد ح�سن

�س�ؤدد مازن العاين

�سذى خليل �سه�ان

�سجى م��سى الزعبي

�سلطان حمم�د الزي�د

�س�زان نا�سر من�س�ر

�سامخ عماد الغزاوي

�سجى فهيم ال�سعدى

�سل�سبيل زياد املعايطه

�سند�س �سالح العمري

�سيف عبد احلي الرم�سان

�سج�د م��سى مقدادي

�سعيد �سع�د ال�سهراين

�سميه  حممد املهيزع

�سيف ب�سام التهتم�ين

�سامر »حممد نا�سر« النجار

�سعدي �سعيد تلحمي

�سمر احمد �سمان

�سيتي نبرية بنت حممد ذوالكفلي

�ساما ن�سال امل�سري

�سراه انيازي ال�سبعان

�سماح بطيحان العط�ي

�سيتي عائ�سة بنت حممد زهيدي
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�سيماء عبداهلل بطايحة

�سهيب ادري�س م�ساعده

طال عدنان جابر

عبد الرحمن �سع�د ال�سراري

�سهد ها�سم امل�ساعيد

�سف�ان ح�سني ملكاوي

طاهر عبداهلل متيمي

عبد احلكيم حممد الداود

�سهد ماجد اأب� �سرار

�سخر ماهر الغاييني

طارق ع�سام ع��س

عائ�سه �سالح الباونه

�سهد عزمي �سعيد

�سبا حممد ال�سرمان

طارق خالد عجم

عاليه فرحانة ف�زي

�سريفه احمد مهدي

�سالح زايد بني عطا

طارق بن خ�سراء

عاقلة جهاري

�سذى منذر الع�دة اهلل

�سيماء حممد الزغ�ل

�سهيب ح�سني ال�سمادى

طيبه حممد حامد
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عبداهلل با�سل جماهد

عبد الهادي حمدان العمري

عرين عطيه اله�امله

علي الزرغني

عبد اللطيف ب�سري اخلطيب

عبد املجيد منذر حم�سن

عدنان حميد احمد

عاء ممدوح ال�سمريان

عبد القادر حممد ال�سيد عي�سى

عبداهلل فار�س القرعان

عثمان ح�سني حاق

عا حممد عبيدات

عبد العزيز هادي العجمي

عبداهلل عادل وديان

عبيده راأفت احل�سني

عا اكرم حتامله

عبد العزيز �سالح احل�سيف

عبداهلل �سمري عطار

عبله حممد القرعان

عزة العاطرة �سافعي

عبد الرحيم م�سه�ر ال�سده

عبداهلل زياد بطاينه

عبد ال�هاب جمال العي�ساوى

عرين حممد بني عي�سى
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عمار م��سى العمرى

عمر م�سطفى عت�م

عنان وليد الغامن

غرام حممد اأب� قر�س

عماد هيثم عبد الرحمن

عمر حممد داغ�ستاين

عمرو غ�سان ط�سط��س

غدير عبد الهادي البناوي

عماد �سامي ال�سقا

عمر حممد البطاينه

عمران معتز ن�سريات

غدير �سفاء بغدادي

علي حممد العمري

عمر رامي الغرايبه

عمر ي��سف ال�س�امله

عينا ن�سرية بنت زمري

علي مازن عبدالكرمي

عمر بال العمري

عمر منري الروا�سده

عي�سى اجمد الرب�سي

علي جمال ابدي�ي

عمر امين خ�ساونه

عمر منري الرو�سان

عيزات  بن عبداهلل
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فاطن �ساهرة حمكى

فرح خليل �سليمان

فريا حب�سي

قي�سر عادل معايعه

فاطمه ي��سف الب��سطة

فرح ح�سني احلي�س

ف�ؤاد حممد الب�اعنه

ق�سي خلف ال�ردات

فاطمه ح�سن طاهر

فرح جعفر غامن

فهد حمدان ال�سمري

في�سل وليد الطبيخ

فاطمة من�س�ر ح�سن

فرا�س حممد امل��سللي

فرح م��سى عت�م

في�سل وائل نفاع

فار�س حممد عي�سى

فرا�س ماهر ح�سيني

فرح حممد الرو�سان

في�سل خلف الطعاين

غيداء وجيه درادكه

فاطن ق�سطنا ها�سم

فرح عمار ع�ده

في�سل احمد اخلثعمي
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الرا حممد بطاينه

ملى هاين حتامله

ليال حممد ر�س�ان

لينا نا�سر ب�ساره

الرا عبدربه علي

ملى حممد دياب

ليال اجمد حما�سنة

لينا زياد النمرى

كري�ستينا رمزي حنانيا

جلني �سالح احل�راين

ل�ؤي عبد القادر �سلمان

لني عمار ال�سنكري

كرم حممد العمرى

جلني امين البكار

ل�ؤي  حمم�د اأب� ال�سعر

لني اأب� بكر العبد

كرم احمد ال�سباح

لبيب ي��سف ال�سبح

ل�ري�س كمال ع�سف�ر

ليث منقذ مهيار

كامل نعيم ح�سن

النا جهاد اخلماي�سه

ملي�س �سعيد احلاق

ليث جمال نزال
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جمد نبيل معدي

حممد احمد عناب

حممد امرياحلكيم جئ األيا�س

حممد ح�سني ح�سينات

جمد فرا�س احلمدان

حممد احمد الدوله

حممد اليف األيا�س

حممد ح�سن ك�فحي

جمد عادل االأبر�س

حممد احمد كنانه

حممد اليف عبد اللطيف

حممد جمعه اأب� ذياب

ماهر حممد علي

جمدولني حممد العك�ر

حممد اديب قمر الزمن

حممد جمال احل�سان

مالك عدنان ال�سماع

جمد هيثم ال�سلختي

حممد احمد �س�افطه

حممد ب�سار عبدو

ماريه ماجد ب�س�ل

جمد ن�سال داود

حممد احمد العبيني

حممد بديع م�سري



136

ب
ـــ

ط
 ال

ية
كل

البكالوري�وس في الطب والجراحة

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

حممد را�سد الزعارير

حممد �ساح امل�سطفى

حممد عبداهلل الثنيان

حممد عمار مدخنة

حممد خالد الزعبي

حممد �سفيق بن عبداهلل

حممد عبد الفتاح الزعبي

حممد عماد اأب� عمر

حممد خالد عبابنه

حممد زياد ع�دات

حممد عبد الرحمن الزبيدي

حممد عفيفي �س�

حممد خالد النع�سان

حممد زاهر خري�س

حممد عامر احلجيه

حممد عبيد اجلهني

حممد حكمت �سكري

حممد روحي اب� حمد

حممد طال عبيدات

حممد عبد املجيد ال�سرمان

حممد حكم اأب�عيد

حممد را�سد العجمي

حممد طاهر نا�سر

حممد عبداهلل احل�ثي
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حممد م�سه�ر بني خلف

حممد ي��سف الزعبي

مرام يا�سر الزب�ن

م�سفر حامد الغامدي

حممد حمم�د خ�ساونه

حممد وليد الردايده

مراد حممد الدراي�سه

مرمي اإبراهيم املح�سن

حممد كمال ازهار

حممد هال العنزي

حمي الدين م�سطفى من�س�ر

مروه عامر حم�ري

حممد فريد كنعان

حممد نبيل نظام

حمم�د ي�ن�س عربيات

مر�سية مزالن

حممد عمران ابراهيم

حممد من�سط القحطاين

حمم�د ي��سف اأب� طه

مرح عي�سى اخلزاعله

حممد عمر الرحيلي

حممد م�سطفى احلجاوى

حمم�د حممد ال�سربجي

مرح ر�س�ان خمي�س
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معاذ داوود العي�سى

ملك عبد الكرمي عي�سى

مها حممد املحت�سب

ميثم عادل ح�سني

معاذ خالد الزغ�ل

ماك حممد عبيدات

مها علي ع�ا�سره

م�ؤيد عي�سى بني حمد

معاذ حمدان اأب� �سمهدانه

ماك اجمد ع�اد

منى و�سفي حداد

م�ؤمن حممد ال�سدوح

معاذ ابراهيم ال�سماد

مع�س�مة ال�سيد ال�سرخات

منار �ساح الكبي�سي

م��سى جنيب الرب�سي

م�سطفى هاين الرو�سان

معتز حمم�د بطاينه

منار �سعيد الغامدي

م��سى عبد املنعم جابر

م�سطفى احمد ال�سمه�ري

معاذ عمر اجلراح

منار خالد �س�رة

مهند معت�سم العبيني
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نعمه با�سم ب�سري

ن�ر احلانا بنت امران

ن�ر اني�س ذوالقرنني

ن�ر �سكينة بنت ادري�س

نرمني ماهر ال�س�يطي

ن�ر االأميي عمران

ن�ر امرية حممد خالد

ن�ر ديانا بنت حممد رو�سلي

ندمي عبد النا�سر ال�سنيقات

ن�ر احمد ح�سن

ن�ر امانينا ر�س�ان

ن�ر حظرية حممد روزي

مي�س امين اأب� زيت�ن

ن�ال حممد الهزاميه

ن�ر النج�ى ذكري

ن�ر جهاد طنا�سات

مي�س الرمي عليان

ن�ار حممد العزام

ن�ر العينى زين العابدين

ن�ر جنة بنت ر�سلن

مريى عبداهلل ال�سب�ل

نهار عبداهلل املتلقم

ن�ر ال�سهرية اأ�سلي

ن�ر تي�سري جمعه
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ن�ر غ�سان دوا�س

ن�ره احمد احلميدي

هاين غ�سان حمد

هديل ح�سني الق�ساه

ن�ر عي�سى داود

ن�راء حممد خليل

هاله �سع�د الفراج

هبه ي��سف الفيلكاوي

ن�ر عقيا عتيكة را�سيد

ن�ر ن�سرية ر�سلي

هاديا عادل االبر�س

هبه ي��سف الرقب

ن�ر عبد ال�سام ط�سط��س

ن�ر جنيبة �ساح الدين

نيبال خالد اأب� ن�سر

هبه وليد العمرى

ن�ر عامر البدارنه

ن�ر م�سطفى احلاج ربيع

ن�ري حممد الن�ري

هبه ن�ساأت حماجنة

ن�ر �سكينة كرمي

ن�ر فرح عينا اأن�ار

ن�ره بنت �سع�د ال�سبيعي

هبه اأحمد العامل
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هيا �سفيان النجار

وائل ف�از العطع�ط

يارا احمد اأب� رم�سان

يزيد منذر ال�سبح

هديل مطر

وان ن�رالليانا وان ي��سف

والء نا�سر �ساح

يزن �ساح الدين عناقره

هديل لطفي العثمان

هيثم عبد ال�سام العبداهلل

والء حممد غ��سه

يحيى حم�سن ار�سيد

هديل عمر كناكري

هيام هايل ب�ستاوى

وفاء علي ال�سرمان

ياق�ت عدنان اغبارية

هديل زاهي بني �سعيد

هيام عبد ال�سام الرجال

وفاء احمد العليمي

يا�سر فاح عبيدات

هديل ح�سني عبيدات

هيا عدنان عم�ره

وعد خالد عطروز

يارا منري العزه
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ي��سف جا�سر الزعبي ي��سف حممد قفي�سه ي��سف عبداهلل عناقره
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اح�������م�������د خ�������ال�������د ال������غ������ري������ري
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اح����م����د ع����رف����ان ك����م����ال ال���دي���ن
اح����������م����������د ف���������������اح امل��������ط��������ريي
العجل�ين جعفر  حممد  احمد 
اح���������م���������د م�������������س������ح������ي ف������������زي
اح������م������د م������ه������دى اب������ال�����ه�����دى
ازع���������ان ع��������ارف ع���ب���دال���رح���م���ن
اغ����ي����د ع����ب����د ال����ن����ا�����س����ر ر����س���ي���د
ال�����������������������رباء حم��������م��������د خ���������س����ر
ر�����س����ل����ي ج������������يء  ام���������������رية  ام 
ام�����������ن اي��������ا���������س ال�����ق������ا������س�����م�����ة
ام�������������������ري �����������س����������اك����������ر ج�������ات�������ي
ام�����������������رية ن������ظ������ي������ف������ة زك�������ري�������ا
ان����������ي����������ا ع����������ام����������ر ال�����ه�����ل�����������س�����ة
��������س�������اق�������ي ل����������ي����������ث  اوراد 
امي���������������ان اح��������م��������د ال�����������س�����ب������ل
اي������������ه ع�����ب�����دال�����ل�����ط�����ي�����ف ع���ل���ي
ب���ت����ل ع���ب���دال���رح���م���ن م��ط��ال��ق��ه
ب����������دور ع�����ب�����ي�����داهلل ال����ف����ائ����دي
ب����������راءه ي����������س����ف اخل���������س����راوي
ت��������رك��������ي  ف����ي���������س����ل ال�����ع�����ن�����زي
ت���������س����ن����ي����م ع������اط������ف ال����ق���������س����اه
ت�������ق�������ى ه������ي������ث������م ال��������ر���������س��������دان
ث���������������اب م�����ث�����ي�����ب ال���������س����ب����ي����ع����ي
ج�����������ن�����������ان ع���������ل���������ي م���������ره����������ن
ن����ا�����س����ر اهلل  ع������ط������ا  ج���������������ان 
جيء حممد عظيم بن جيء مني
ج��يء ن���ر ام���ريا ج��يء �سمبيلن

ح�����������س�����ني اح�������م�������د خ���م���اي�������س���ي
ح����������������راء م������ه������دي امل������������س������ي
ح�����ي�����اة ع������ب������داهلل ط���راب���ل�������س���ي
خ������ب������ي������ب ع���������م���������ار االح��������م��������ر
دال����������ي����������ا ج�����������������اد ح�������ا�������س������ني
دمي�������������������ا خ������������ال������������د ��������س�������ب�������اح
ن�����������رم����������ن اح������������م������������د  راج 
رح��������م��������ه ن��������اج��������ح ال������ع������م������رى
ردي����������ن ق������ي�����ر ام��������ري ال����دي����ن
ال�����ن�����اط������ر م�����ن�����������س������ر  روان 
روم������ي�������������س������ه حم������م������د و�������س������اح
ري�������ح�������ان ن���������س����ي����م ع����ب����دامل����ع����ي
ال���������س����ل����م����ان رف�������ي�������ق  زوراء 
زي���������ن���������ة اي������������������اد احل������ل������ب�������ين
����س���امل حم���م���د ر����س���ي���د ال��ع��ن��زي
�����س����ب����اأ حم����م����د ع����ب����دال����رح����ي����م
������س�����م�����اح ع����������������س اب�������را�������س������د
������س�����ن�����د ������س�����م�����������س�����ي ب������اع�����ن�����ه
احلليم عبد  بنت  ف���ريوز  �سيتي 
���س��ي��ت��ي جن������ى ���س��م�����س ال���دي���ن
��������س�������ي�������ف ح�����������ي�����������در ط�������ح�������ان
ال���ق���ح���ط���اين اهلل  ع���ب���د  ����س���ي���ف 
�سريفة ر�سيدة بنت �سيد عبداحلميد
�سفيقة عقيلة بنت حممد ي�سري
�سهرية امالينا بنت عبداللطيف
�������س������ي������م������اء حم������م������د ال��������ع��������زام
������س�����ه�����ي�����ب ح�������������س������ن ع�����م�����ري
ط����������������ال ح��������م��������د ال�������ع�������ن�������زي
ط�����ه حم���م���د ط�����ه ����س���ي���د اح���م���د

ع������ا�������س������م اح�������م�������د ال����ع����ي���������س����ى
ع����ال����ي����ا ن����ق�����ي����ة ب����ن����ت ال���ي���ا����س
ع���ب���دال���رح���م���ن حم���م���د ع��ب��اب��ن��ه
ع���ب���دال���ع���زي���ز ����س���ع���د االح����م����دي
اب���راه���ي���م حممد ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
عبداللطيف احمد فنخ�ر العنزي
ع�������ب�������داهلل  م�������س���ل���م ال����ع����ط�����ي
ع������ب������داهلل ح���������س����ني اخل�����ال�����دي
ع�������ب�������داهلل حم�����م�����د احل������ارث������ي
ع�������ب�������دامل��������ؤم�������ن ام�����������ري ازه��������ا
ع�������ب�������ي�������ده م������������اأم�������������ن ال�����ك�����ن
ع���������������روب ن�����ع�����ي�����م ال�����رب�����������س�����ي
ع����������ا ��������س�������ائ�������د اأب���������ح���������ي��������ج
ع������������ا حم����������م�����������د اب��������ع�������ل�������م
ع����ل����ي امل�����خ�����ت�����ار ال�������س���ن���ق���ي���ط���ي
ع�������ل�������ي ج���������م���������ال اجل�������ي�������اين
ع�����ل�����ي �����س����ل����ي����م����ان ا����س���م���اع���ي���ل
ع������������م������������ار  ف�������������������������ؤاد �����س����ل����ي����م
ع���������م���������ر ب���������ا����������س���������م ط������ل������ف������اح
ع��������م��������ر ر�������������س������������دي �������س������دق������ه
ع�������ن�������اد را����������س���������ي ط����ب����ي���������س����ات
ع���������ن����������د حم�������م�������د ج�����������������رادات
غ������������ازي ع��������ب��������داهلل ال�����������س�����ادق
ف��اط��م��ة ال�����س��ي��د ف���اح ال�����درازي
ف��اط��م��ة ع��ب��دال�����س��ه��ي��د ال��ه��ن��دي
ف�������اط�������م�������ه ع�������ي�������د ب����������ردح���������ه
ف�����اط�����م�����ه ف�������خ�������ري امل�������دره�������م
ف�������اط�������م�������ه حم�������م�������د ح�������م�������اده
ف���ه���د ع���ب���دال���رح���م���ن ال���ع���ام���ري

ق����ت����ي����ب����ه م������������س�����ى ح����ي����ا�����س����ات
ق���������س����ي ن�����������س�����ال احل�������������راين
ل���������ي���������ث حم���������م���������د ال��������ع��������اب��������د
م�������اج�������د م����ع����ي���������س ال����ب����ق����م����ي
جم�������������د رم���������������������زى ح���������م���������دان
جم������دال������دي������ن ن���������س����ر ج�����ب����ي
حم���������ا����������س���������ر ب�������������ن ع������ث������م������ان
حم������م������د اح�������م�������د ال������زب������ي������دي
حم������������م������������د اف��������������ي��������������ق ع������ل������ي
حم��������م��������د اك������������������رم ب�����������ن زي��������د
حم������م������د ج�������م�������ال اأب����������غ���������ايل
حم���������م���������د ح���������������س�������ن ال���������ع����������م
حم�����م�����د ح����ن����ي����ف ب�������ن غ�������زايل
حم�������م�������د خ���������ال���������د اخل�������اط�������ر
حم����م����د خ�����ال�����د ال�������س���رب���ا����س���ى
حم����م����د ذوال����ف���������س����ل����ي ع���زم���ي
حم�������م�������د ر������������س������������ان ه�����������س�����ام
حم���م���د �����س����زوان ع��ب��دال��رح��م��ن
حم��������م��������د ������������س�����������زوي ه�����������س�����ام
حم������م������د ��������س�������اح ال������ت�������ب������ات
حم�����م�����د ع��������ب��������داهلل ع���������س����ريي
حم������م������د غ�������ال�������ب ال������روي������ل������ي
حم��������م��������د ف��������ا���������س��������ل ان�����������������ار
حم�������م�������د ف������ه������م������ي ف���������س����ي����ل����ة
حم������م������د م�������دح�������ت زح�����ال�����ق�����ة
حم�����م�����د م���������س����ت����ق����ي����م اظ�����ه�����ار
حم�������م�������د ه�����������م�����������زان ه�����ا������س�����م
م�������ع�������ن ع����������ب����������داهلل ادري�����������������س
م��������ق��������داد ي�����ا������س�����ني روا���������س��������ده

م����ن����ار م�����س��ط��ف��ى ال���ق����ا����س���م���ي
م����ه����ا  ب���ن���ت ع�����ب�����داهلل ال���ب���ل����ي
ن�����������������دى غ�������������������س���������ان ج���������ب���������اره
ن�������������س������راهلل ك�����ل�����ي�����ب ال�����ب�����ل������ي
ن������������������������ر ال�����������������ه�����������������اين ع������ل������ي
ن������ر اي�������زا ب���ن���ت حم���م���د ان��ي�����س
ن�������������ر ��������س�������ه�������داء اإب�������راه�������ي�������م
ن������ر ����س���ه���ي���دة ب���ن���ت ذوال���ك���ف���ل���ي
ن�����������ر ع����ف����ي����ف����ة ب�����ن�����ت ر������س������ل
ن����������������ر ع�����������ني ق�������م�������رال�������دي�������ن
ن�������������ر ه������������اين ������س�����ع�����دال�����دي�����ن
ن���������������ف ح�������م�������د احل��������������س������ن������ي
ن���������������ف��������������ل ح����������ك����������ي����������م زي�����������د
ه����������اين جن����������اح ع�������ب�������دال�������رزاق
ه���������ب���������ه ������������س�����������اح ال�������ع�������اب�������د
ه�������������دى م���������ال���������ك اغ�������ب�������اري�������ة
ه���������دي���������ل ع�����������������زات امل�������م������ن������ي
ه���ي���ف���رون ع���اءال���دي���ن ي������س��ف
وان ن�ر �سهيزام بن وان حممد ن�ر
وج����������������دان ع�������م�������اد ح������ا������س�����ني
وف�����������������اء ث��������������اين ال�������������س������ردي������ة
ي������ا�������س������ر ع��������ب��������داهلل احل������رب������ي
ي�������ح�������ي�������ى اك���������������������رم امل���������دل���������ل
ي��������������زن خ���������ال���������د ������س�����ح�����ات�����ي�����ت
ي����������������زن ي���������ن�����������������س ������س�����ل�����م�����ان
ي�����زي�����د ا�����س����م����اع����ي����ل ال���ن���ق���ر����س
ي�������س���را ع���ب���دامل���ح�������س���ن االرب���������س
ي����������������س�������ف �������س������ع������د ال������ع������ن������زي
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خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجة الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

عرين نا�سر ر�سيد �سماح حمم�د الب�سري خ�له علي بني م�سطفى

هيا خالد �سم�ط

حنني مهي�ب الفرج

نان�سي حممد الدويكات

امريه حممد اب�الرب

مي�س احمد الغزاوى

اماين منت�سر مهان�ه

غيداء عبداهلل خزاعله

اح��������م��������د ف����������ار�����������س امل�������م������ن������ي
ج�������������اد ف�������������زي ال����ق�����ا�����س����م����ه
ح�������م�������زة خ�������ال�������د ال����ب����ا�����س����م����ه

خ���ل���ي���ل ن�������س���ر ال������دي������ن ����س���ام
وردات ن����������اي����������ف  ���������س��������م��������اح 
حم���م���د ع���ب���داحل�������س���ني اأح���م���د

حم�������م�������د ن��������ه��������ار م���������س����ط����ف����ى
ه���������دي���������ل اح���������م���������د �������س������م������اره
ي������اق�������ت ي����������س����ف ال���ع���ج���ل����ين

اح���������������ام ع��������زي��������ز ال����ق����ي���������س����ي

ا�����������س����������م����������ا اح�������������م�������������د ع�����ي�����د
ام�������������ريه حم�������م��������د ه����ي����اج����ن����ه
ت��������ي��������م��������اء ع����������م����������اد �������س������ك�������ر
رغ������������د زه������������ري ب������ن������ي م���ل���ح���م
رن�����������������������اد  ي����������ن����������ال حم������ف�������ظ
ه������ي������ا ع��������������ادل اب������������ ال����ع���������س����ل
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كلية طب األسنان

د. فرا�س عبد الرحمن القرعان
اأ�ستاذ / عميد الكلية

د. زكريا �سنوان الب�سايره
اأ�ستاذ / نائب العميد

د. ن�سرين احمد عبد العزيز طه
اأ�ستاذ / نائب العميد

د. تي�سري ح�سني اخلطيب
اأ�ستاذ / نائب العميد

د. حممد �سالح الر�سدان
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد

د. روىل عبد الرحيم احلبا�سنه
اأ�ستاذ / نائب العميد

د. ان�س نايف االبراهيم
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد
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Faculty of Dentistry

جمده فهد
قائم باأعمال مدير مكتب العميد

د. اأحمد عبد احلليم جمعه
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد

ادوارد ابراهيم قردحجي
قائم باأعمال م�ساعد عميد طب 

اال�سنان ل�سوؤون عيادات طب 
اال�سنان التعليمية /اربد
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Dept. of Oral Medicine & Oral Surgery قسم طب وجراحة الفم

د. غيداء احمد اجلمل
اأ�ستاذ م�سارك/ قائم باأعمال رئي�س الق�سم

د. عزمي »حممد غالب« دروزه
اأ�ستاذ

د. هدى حممود حماد
اأ�ستاذ م�سارك 

د. تي�سري ح�سني اخلطيب
اأ�ستاذ 

د. م�سطفى حممود اخل�سر
اأ�ستاذ م�سارك

د. ا�سرف ابراهيم �ساوي�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأنور بركات البطاينه
اأ�ستاذ

د. رميا احمد �سفدي
اأ�ستاذ م�سارك  

د. جمانه عبداهلل كرا�سنه
اأ�ستاذ

د. اإبراهيم حممد احلكيم
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأ�سيل قا�سم اخلطيب
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبداهلل حممود الذيب
اأ�ستاذ

د. طارق حممود غرايبه
اأ�ستاذ م�سارك

د. زيد زهري التميمي
اأ�ستاذ م�ساعد
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Dept. of Oral Medicine & Oral Surgery قسم طب وجراحة الفم

د. حممد �سالح الر�سدان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مالين فواز العزام
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فادي �سادق جراب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. م�سعب رفعت عابد
حما�سر متفرغ

د. حامد علي العريف
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ريحانه »حممد �سالح« العويديدي 
حما�سر متفرغ

د. �سالح حت�سني القا�سي
حما�سر متفرغ
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Dept. of Preventive Dentistry قسم الوقاية السنية

د. عال بركات البطاينه
اأ�ستاذ م�سارك / قائم باأعمال رئي�س الق�سم 

د. �سايف �سلطان الطعاين
اأ�ستاذ 

د. �سوزان ندمي اخلطيب
اأ�ستاذ

د. كاظم �سليم النمري
اأ�ستاذ

د. ه�سام حممد ال�سرمان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأروى عي�سى عوي�س 
اأ�ستاذ م�سارك

د. الهام �سالح اأبو الهيجاء
اأ�ستاذ 

د. روىل عبد الرحيم احلبا�سنه 
اأ�ستاذ

د. �سهاد ح�سني اجلندي
اأ�ستاذ

د. مالك اإ�سماعيل هديب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عماد فرحان املعايطه
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد الهادي حممود حما�سا
اأ�ستاذ

د. حممد حممود حماد
اأ�ستاذ م�سارك

د. غزاله خليفه اجلايل
اأ�ستاذ م�ساعد
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Dept. of Preventive Dentistry قسم الوقاية السنية

�سو�سن عبد احلميد العمري
حما�سر متفرغ

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

د. ماويه احمد بطاينه
اأ�ستاذ م�ساعد

ذكريات غازي بني هاين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اريج يو�سف القا�سي
حما�سر متفرغ

عبري اأمني ح�سني
حما�سر متفرغ  
رند منري الرو�سان
حما�سر متفرغ  

اأ�سماء خليل اجلمل
حما�سر متفرغ

روان جمال فرا�سني
حما�سر متفرغ

رائد يحيى ال�سامي
حما�سر متفرغ
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Dept. of Prosthodontics قسم التـركيبات السنية

د. رامي �سالح فوده 
اأ�ستاذ م�ساعد / قائم باأعمال رئي�س الق�سم

د. عاهد حممد الوهادنه
اأ�ستاذ 

د. بالل حممد امل�سعود
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فرا�س عبد الرحمن القرعان
اأ�ستاذ

د. حممود حممد ابو رجيع
حما�سر متفرغ

د. ع�سام »حممد �سالح« العامل
حما�سر متفرغ

د. وائل مو�سى العمري
اأ�ستاذ

د. �سالح نا�سر املحمد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خالد قا�سم احلمد
اأ�ستاذ م�سارك 

حنان �سوقي برهم
حما�سر متفرغ

د. �ساره نزار �سراج
حما�سر متفرغ

د. زياد نواف الدويري
اأ�ستاذ

د. اأن�س نايف االإبراهيم 
اأ�ستاذ م�ساعد
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Dept. of Prosthodontics قسم التـركيبات السنية

د. ليلى عبد العزيز ابو نبعه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. لينه وليد اخل�ساونه 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اإبراهيم حممد ال�سليمان 
حما�سر متفرغ

رامي جهاد اأن�سا�سي
حما�سر متفرغ

دعاء داود عيلبوين
حما�سر متفرغ

اإ�سراء جنيب عثامنه
حما�سر متفرغ
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Dept. of Conservative Dentistryقسم المعالجة التحفظية السنية

د. عالء الدين احمد الق�ساه
اأ�ستاذ م�سارك / قائم باأعمال رئي�س الق�سم

د. احمد �سالح احليا�سات
اأ�ستاذ 

د. حنان جميل الزريقات
اأ�ستاذ م�سارك

د. ملا عادل عواوده
اأ�ستاذ 

د. زكريا �سنوان الب�سايره
اأ�ستاذ

د. اأبو بكر �سيف الدين قطي�سات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. غاده احمد مغايره 
اأ�ستاذ م�سارك

د. ن�سرين احمد طه
اأ�ستاذ 

د. اأحمد عبد احلليم جمعه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. طاهر حممد العمري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ربى من�سور م�سطفى
حما�سر متفرغ 

د. حممد اأحمد عطيه
حما�سر متفرغ

دانه م�سعد اأحمد
حما�سر متفرغ

�سذى اأحمد مومني
حما�سر متفرغ
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B.Sc. in Dental Surgeryالبكالوري�وس في طب وجراحة األسنان

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

ال�������ع�������ن�������ود  حم�����م�����د ال����ع����ن����زي
ح���������������س�������ام غ����������������ازي احل�������رب�������ي

ح�����������س�����ه م���������س����ع����ل ال����ع����ت����ي����ب����ي
�����س����ارا ع���ب���دال���رح���م���ن ال���دوي���ل���ه

������س�����ع�����ي�����ب �������س������ام������ي ال�����رب�����ي�����ع
ط��������ارق اح����م����د ال����ع����ب����دال����رزاق

حم������م������د ع�����ي�����������س�����ى امل������ط������ري
ن�������ا��������س�������ر خ��������ال��������د ال������ع������ن������زي
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البكالوري�وس في طب وجراحة األسنان

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

ا�شامه ر�شيد عبدالكرمي

افنان مو�شى املحمود

ان�س حممد الداالتي

بانا خالد �شواقفه

ا�شامه خالد املطريي

افنان احمد العمري

امريه خطيب

ايه عبداالله ال�شديفات

ازري حافظ الدين بن رو�شلي

ا�شيل فايز الن�شا�س

اليف �شاكرين بن اأزهن

ايه �شوكت التميمي

اريج علي �شعيفان

ا�شيل تي�شري داود

االء الرحمن علي ال�شطناوي

ايه خالد عالونه

اذين اإنايرة بنت نور زيالن

ا�شماء حممد عمرو

االء هارون الفرجات

ايات حممد �شروح

احمد معتز م�شطفى

ا�شراء خالد العامري

االء حامد �شعبوط

ان�شاف عقله ربابعه
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B.Sc. in Dental Surgery

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

تاال احمد حرب

تولني هيثم طعمه

جميله ها�سم حمد

حنني ن�ساأت ح�سن

بهاء الدين رجائي ال�سريف

متارا حممد اخلطاطبه

جميله عبد الرحيم ب�سر

ح�سني علي ال�سخ�س

بل�سم عدنان ال�سيفي

متارا حمد الربيحات

ج�ستني عي�سى �سل�سع

ح�سنى بنت ح�سني

ب�سرى احمد جوارنه

ت�سنيم كمال �سرايرى

ثنيان غامن اخلالدي

جيء فري�سه ر�سيد

ب�ساير جعفر غلوم

تاال نعيم مراغه

ثناء حممد بني دومي

جنات جميد ربيع

بدر في�سل الكندري

تاال �سمر اخلوري

ثائر حممد اخل�سري

جنات حامت مرقة
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

دياال خالد اأبو حليمة

راكان احمد عبابنه

رحمه وحيد اخلطيب

رند �سامي ال�سمادى

دانه حممد عودات

روؤى ن�سال العمو�س

ربى منيب عواوده

رغداء �سعيد اجل�سار

خالد وليد ال�سادق

دميه ب�سام ال�سلبي

رامي رائد حميدي

رغد عبد الفتاح الزعبي

خالد فوؤاد العي�ساوي

دميا عمار علي قزيح

راما عبد الوهاب الرجوب

رغد ا�سماعيل النوتي

حوراء نا�سر ال�سمري

دميا عبداهلل ملكاوي

راما ب�سار الر�سدان

رزان وجيه االطر�س

حوراء ال�سيد عدنان الق�ساب

ديانا احمد زيدان

راما ب�سام الذهبي

رزان �سليم �سطناوى

البكالوري�وس في طب وجراحة األسنان
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

روان منذر الزعبي

�ساره احمد عمر

�ساره حممد فريجه

�سحر فوزي حماده

روان خ�سر �سرار

�ساجده حممد احلايك

�ساره ماهر جي

�سجى حممد رواقه

روان احمد العزه

�ساجدة �ساهر ا�سليم

�ساره في�سل القرعان

�سامية اخلياط

رواء مطلق الغزو

رميا ناجح الزغول

�ساره طاهر م�سعود

�سايل عبد القادر ب�سيله

رهف حممود احلالحله

رمي حممد القرعان

�ساره �سميح احلمود

�سايل ا�سامه هزاميه

رهام عبد الرحمن العليمات

رمي غازي الكركي

�ساره �سامر عازر

�سامل ر�سيد النا�سر

B.Sc. in Dental Surgery
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

�سيتي نور بنت داود

�سمعة علي نعمان

عبد الرحمن ح�سن العنزي

عبداهلل �سادق جا�سم

�سيتي �ساره زكريا

�سروق حممود الفريحات

طالب ابراهيم بخ�س

عبد الكرمي زياد ال�سوي�س

�سهام ماهر ع�ساف

�سروق ح�سني معابره

�سرار �سعود العنزى

عبد العزيز فهد ال�سراري

�سلطان زبن ال�سمري

�سذى عمر كنعان

�سحى حممد �سويدات

عبد العزيز �سعود العنزي

�سكينه احمد البلو�سي

�سذر مازن �سطناوي

�سفا ح�سنني البلبي�سي

عبد الرحمن �سعيد اأبو خ�سر

�سرينا ا�سامه املطري

�سيد حممد بن �سيد علي

�سهد ظافر ا�سعد

عبد الرحمن رائد اجلمل

البكالوري�وس في طب وجراحة األسنان
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

عالء في�سل دقماق

عهد بهجت املغاربه

فخر االأ�سيف الرازي

قمر حممد الدين البابا

عدنان مناع النمرى

عمر عبا�س اجلري�سي

فاطمه زهر العلقم

في�سل هالل العنزي

عبداهلل عي�سى اجلالهمة

عماد ر�سوان اجلراح

فادي في�سل قاقي�س

في�سل حممد القاعود

عبداهلل خالد ح�سني

عليا عطرة عدنان

غيداء ح�سام حمي�سن

فرح عماد اأبو هنط�س

عبداهلل امين امل�سري

علي م�سلم العي�سى

غاده جميل خواجا

فرح �سامي احلميدات

عبداهلل احمد ال�سمهورى

علي ح�سن الكندرى

عينا فرزانا بنت عزمان

فرات في�سل احلموري

B.Sc. in Dental Surgery
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

جلني ابراهيم مقدح

لني غالب ابو الهيجاء

حممد ابراهيم الري

حممد عايد ال�سمري

لبنى ماجد بني م�سطفى

ليلى حممد عوي�س

جمدولني حممد الرقاد

حممد ظافر الفريحات

النا وليد يو�سف

ليان عبد املنان احل�سامي

جمد ابراهيم حمايده

حممد ذوقان م�ساعده

الرا �سفوان مغاي�سه

ملى خالد ملكاوي

جمتبى ح�سن الدوخي

حممد جمال املومني

كنده منهل �سوتر

جلني عايد ال�سمران

لينا �سامل الطراونه

حممد امر ح�سن الدين

كندة خالد حمدان

جلني عادل ع�سفور

لينا احمد الفقراء

حممد افيق لقمان يو�سف

البكالوري�وس في طب وجراحة األسنان
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

حممود حمدان را�سي

ناتايل حممد الكراد

نور االإزلني بنت زهيدي

نور �سفاء حممد علي

حممود احلكم امل�سري

مي�سم ها�سم ال�سخاتره

نقاء اجمد عرجه

نور ر�سيدة بنت عبد احلليم

حممد و�سيم دنو

مي�س طالل التميمي

ن�سرين �سعيد هوديل

نور خليدا بنت خليد

حممد ه�سام املحاميد

مرمار حممود عبداهلل

جنيب حم�سن غنما

نور حافظة بنت مت ح�سن

حممد ناجي اآغا

مالك عدنان عبداهلل

نبيهة بنت حنفي

نور اأمانينا بنت كمال

حممد مبارك ال�سراري

مرح �سربي ابو ح�سني

ناردين جربائيل ابو خ�سر

نور الهدى بنت اأواجن نيال

B.Sc. in Dental Surgery
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

ها�سم عبا�س ال�سائغ

هديل �سقر الن�سافى

ها�سا بنت حممد را�سي

هبه نبيل التميمي

يعقوب هاين معريف

نورا فرا�س حداد

هبه زياد حالل�سه

يزن خرالدين املن�سور

نور وائل الغنمه

هبه خالد الدرعان

يا�سمني عبد املجيد عوادي

نور فرحانا االأميني

هبه ح�سن النعيمي

يا�سمني عبد الكرمي العيطان

نور عفة بنت حممد ر�سيد

هبه احمد معروف

والء حممد بني الدومي

البكالوري�وس في طب وجراحة األسنان
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

اح����م����د ر������س�����وان ب����ن اإب���راه���ي���م
ا������س�����ام�����ه ج����م����ع����ان احل����رب���������س
ا����������س���������الم ي�����ح�����ي�����ى ال��������زي��������وت
ام�����ي�����م�����ه حم������م������ود ه���ي���اج���ن���ه
ب�������س���رى ع���م���اد ال����دي����ن امل�����س��ل��ح
ح����������������ازم حم�������م�������د ال�������زن�������ات�������ي
ح������م������راء ب����ن����ت ع���ب���داحل���ل���ي���م

دان����������ي����������ا ع����������������زات ال�����ق�����������س�����اه
دمي������������ا ������س�����ع�����ي�����دي امل���������س����ي����ل����م
ر����������س���������ي���������د ع���������ل���������ي ع������ب������ا�������س
رن���������������د ر��������������س�������������وان ق�����������س�����اب
زه�������������رة ع��������ب��������داهلل امل����ح����م����ي����د
�����س����اج����ده ح�������س���ني اب���وع���ك���ل���ي���ك
��������س�������ان�������درا م����ه����ن����د ال���������س����ن����اع

����س���ل���م���ان ا����س���م���اع���ي���ل ال��ع��ي�����س��ى
ع����������الء حم������م������ود اب����������و دخ�������ان
ع���������م���������ار ف���������ائ���������ز ال�����������س�����ري�����ف
غ�������������زوان ف����ي���������س����ل ال����ف����الح����ي
ل����������ي����������ان ح�����������������س��������ان ف�����ا������س�����ل
ل���������������ني ع�������������م�������������ار احل�������ل�������ب�������ي
ل����ي����ن����ا خ������ال������دة ب����ن����ت ع����ارف����ني

م��������اج��������د خ��������ال��������د ال������ع������م������ري
حم���������م���������د ادي����������������������ب م��������������زري
حم����������م����������د ع�����������������������ارف ق�������ائ�������د
حم���م���د ف�����ار������س ب�����ن رو�����س����الن
م��������������������رام خ�������ل�������ي�������ل اجل����������������زار
م�������������������رام ع��������ل��������ي اب��������راه��������ي��������م
م��������������������رمي اح�������������م�������������د ج����������الل

م���������رمي ع�������ب�������داهلل ال���ق���ط���ي���ف���ي
م�����������س�����اري م�������س���ع���ل ال���ع���ت���ي���ب���ي
م�������س���ط���ف���ى م�����اه�����ر اخل���ط���ي���ب
م���������الك ع�������ب�������داهلل ال�����ه�����زامي�����ه
م����������ن����������ى زب�������������������ن امل����������ط����������ري
ن��������اه��������د ع����������������زام ال�������������س������راب������ي
ع��ارف حممد  بنت  ف�سلية  ن��ور 

خم�����ت�����ارن�������������ورا ن������ا�������س������ر ال�����ر������س�����ي�����دي وان  حم������م������د  ي�������ا��������س�������م�������ني ح���������������س�������ن ج����ربوف��������������اء اب��������راه��������ي��������م �����س����الم����هوان 

B.Sc. in Dental Surgery
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Faculty of Pharmacyكلية الصيدلة

د. كارم ح�سن الزعبي
اأ�ستاذ / عميد الكلية

د. ماجد حممد م�ساعده
اأ�ستاذ م�سارك / نائب العميد

د. ا�سامه يو�سف ال�سقران
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد

د. ب�سار حممد الطعاين
اأ�ستاذ م�سارك / نائب العميد

د. حممد ح�سني ال�سقار
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد

د. معت�سم حممد ال�سمادي
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد

خلود املومني 
مدير مكتب العميد
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Dept. of Pharmaceutical Technologyقسم الصيدلة الت�كنولوجية

د. مي �سبحي خنفر
اأ�ستاذ / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. ب�سار حممد الطعاين
اأ�ستاذ م�سارك 

د. �سريين م�سهور ع�ساف
اأ�ستاذ م�سارك

د. رنا حممد عبيدات
اأ�ستاذ

د. ربا �سالح دروي�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سهري �سليمان النمري
اأ�ستاذ م�سارك

د. خلود عبد الرحمن اخلمي�س
اأ�ستاذ 

د. ماجد حممد م�ساعده
اأ�ستاذ م�سارك

د. معتز باهلل ال�سيخ �سامل
اأ�ستاذ 

د. معت�سم حممد ال�سمادي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. يارا را�سي التل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. و�سفي حممد عبيدات
اأ�ستاذ

د. عمار منت�سر املعايطه
اأ�ستاذ م�سارك

د. ن�سيبه خليل النمراوي
اأ�ستاذ م�ساعد
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رفيف خالد م�ساعده
حما�سر متفرغ 

رو�سه يا�سني ال�سياب
حما�سر متفرغ 

د. نداء حمدان ال�سريدة
اأ�ستاذ م�ساعد

�سامر خلف خرا�سقه
حما�سر متفرغ

د. حممد ح�سني ال�سقار
اأ�ستاذ م�ساعد

عنود �سمري عيلبوين
حما�سر متفرغ

Dept. of Pharmaceutical Technologyقسم الصيدلة الت�كنولوجية
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د. حممد جميل خطاطبه
اأ�ستاذ م�سارك/ رئي�س الق�سم بالنيابة

د. خالد خليل العاين
اأ�ستاذ

د. حممد احمد ال�سرع
اأ�ستاذ م�سارك

د. نزار حممود مهيدات
اأ�ستاذ

د. خوله قا�سم ن�سري
اأ�ستاذ م�سارك

د. با�سمه عبد اهلل املومني
اأ�ستاذ م�سارك

د. كارم ح�سن الزعبي
اأ�ستاذ

د. طارق لوي�س مقط�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. ليندا حممد طحاينه 
اأ�ستاذ

د. قي�س حممد العيفان
اأ�ستاذ م�سارك

د. مريا عبد الكرمي عبابنه
اأ�ستاذ م�سارك

د. �ساير ابراهيم العزام
اأ�ستاذ

د. فاديا عبد اهلل ميا�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. نهاد حممود اأيوب
اأ�ستاذ م�سارك

Dept. of Clinical Pharmacyقسم الصيدلة السري�رية
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Dept. of Clinical Pharmacyقسم الصيدلة السري�رية

د. عبري مو�سى ربابعه
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأ�سامه يو�سف ال�سقران
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سرين ذيب ن�سري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد يو�سف احل�سبان
اأ�ستاذ م�سارك

يارا ن�سر كنعان
حما�سر متفرغ

د. ق�سي يو�سف ال�سرع
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مها �سعيد الكيالين
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سروق حممود طوالبه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد عبد الكرمي العزايزه 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد علي الق�ساه
اأ�ستاذ م�سارك

ملك جمعه جربيل
حما�سر متفرغ

د. بالل عبد العزيز احل�سني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نور اأحمد ال�سواحله
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سماح فوزي ال�سطناوي
اأ�ستاذ م�ساعد

عبري حممود ايوب
حما�سر متفرغ
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Dept. of Clinical Pharmacyقسم الصيدلة السري�رية

بتول علي �سهابات
حما�سر متفرغ

اأمل جرب البدوي
حما�سر متفرغ

براء عي�سى اأبو را�سد
حما�سر متفرغ

جناة جميل اخلطاطبه
حما�سر متفرغ

رانيا »حممد علي« جمال
حما�سر متفرغ

د. عنان �سادق جراب 
اأ�ستاذ م�سارك 

د. روند عبد اهلل خ�ساونه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سهيب حممد مفلح
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ب�سرى حممود حجازي
اأ�ستاذ م�ساعد 

براءه عبداهلل الربابعة
حما�سر متفرغ

اأ�سيل عويد رتعان
حما�سر متفرغ

رويدا حممد بنيان
حما�سر متفرغ

روؤى وليد جرادات
حما�سر متفرغ

االء �سامل �سعادة
حما�سر متفرغ
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Dept. of Medicinal Chemistry & Pharmacognosyقسم الكيمياء الطبية والعقاقيـر

د. متام حممد العليمات
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. احمد �سليمان الكوفحي
اأ�ستاذ 

د. ق�سي علي البل�س
اأ�ستاذ 

د. عدنان حممد م�ساعدة
اأ�ستاذ

د. �سريا ماأمون النابل�سي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. م�سطفى احمد ابو رجيع
اأ�ستاذ 

د. نزار علي ال�سرع
اأ�ستاذ م�سارك 

د. جمال عبد اللطيف اجليالين
اأ�ستاذ

د. عارف لوؤي زايد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبد احلفيظ ح�سان
اأ�ستاذ 

د. بثينه عبداهلل العودات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سليمان حممد العليمات
اأ�ستاذ

د. الرا ا�سحق الفاخوري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. رفيده حممود الزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبدالروؤوف �سامل ميا�س
اأ�ستاذ م�ساعد / زائر
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البكالوري�وس في الصيدلة

مي�س خلف العقلة

B. Sc. in Pharmacy
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اح����������م����������د ���������ص��������ال��������ح ح������ام������د
اري����������������ج ع�����ي�����������ص�����ى ال������زع������ب������ي
ا�������ص������ام������ه دروي�����������������س ال������ب������واب
ا�����������ص����������راء حم������م������د ال�������ن�������داف
ا������ص�����ي�����ل ع�������دن�������ان احل�����م�����ادي�����ن
اق���������ب���������ال اح��������م��������د ال�����ق�����������ص�����اه
ط������وال������ب������ه ع����������ب����������داهلل  االء 
ام������������������ل حم���������م���������د ال�����������زي�����������ود
ام�������ن�������ة ع������م������ر ع����ب����داحل����ل����ي����م
ان���������������������س ن�������ب�������ي�������ل اب����������������������وداود
ان����������������وار زي�������������اد ال�������روا��������ص�������ده
اي��������������ات ف���������را����������س ب������ن������ي ع���ط���ا
اي���������������ه ���������ص��������ال��������ح ال��������ع��������ل��������وان
ب���������ت���������ول خ���������ال���������د ع������ب������ي������دات
ب�����ث�����ي�����ن�����ه حم�������م�������د ح����ت����ام����ل����ه
ب�����������ص�����رى اب�������راه�������ي�������م ح�������ص���ن
ب�����ص��رى حم��م��د ع��ي��د اب��وح��وي��ل��ه
ب�������ي�������ان حم�����م�����د اخل�����را������ص�����ق�����ه
ت�����������������������اال زي����������������������������اد ه���������دي���������ب
ت������������������������اال زي������������������������������اد ح������������������داد
ت�������ق�������وى حم�������م�������ود م����ن���������ص����ور
ت������ق������ى �����ص����م����ي����ح ال�����������ص�����م�����ادى
ج����م����ال ع���ب���دال���ن���ا����ص���ر ح��ل��ب��وب
ج�����م�����ي�����ل�����ه ع�����ق�����ل�����ه زري��������ق��������ات

ج���ي���ه���ان ا���ص��م��اع��ي��ل اخل��اي��ف��ه
ح�������������ص������ام ع������م������ر ال������ن������واف������ل������ه
ح�����������������������ص�����������ن ع�������������ل�������������ي ن�������������وح
ح����ل����ي����م����ه اح������م������د اجل�������وارن�������ه
ح�������م�������زه حم�������م�������ود ����ص���ع���ي���ف���ان
ح���������ن���������ن زاي���������������������د اب�����������وزي�����������د
ح�������ن�������ن ������ص�����ل�����م�����ي ������ص�����ري�����ت�����ح
خ�������������ال�������������د ع��������������������������ادل �������ص������ل������و
دال�����������ي�����������ا ه���������������ص�������ام ال���������زي���������ود
دان�����������������ه ر��������ص�������م�������ي دوي���������ك���������ات
دع������������������������اء خ��������ل��������ي��������ل ح�����ل�����ب�����ي
دع���������������اء ع��������اط��������ف ال�����ط�����ع�����اين
دمي���������������ا ������������ص�����������رار ح�����������ص�����ون�����ه
دمي�����ه ع����م����ادال����دي����ن ال���ع���زي���زي
م�����������ص�����اع�����ده راف�����������������ع  روؤى 
راك��������������������ان ول���������ي���������د ال�����ع�����ط�����ي�����ه
ال�����ن�����ج�����ار اب�������راه�������ي�������م  رزان 
دع�������ي���������������س ع����������ل����������ي  رزان 
ال���������ط���������وره حم�������م�������د  رزان 
رغ��������������������د امي��������������������ن ي�������و��������ص�������ف
رغ������د ع���ب���داحل���ك���ي���م ال���ق���رع���ان
رغ��������������دة اح�������م�������د اخل������زاع������ل������ة
رق�����������ي�����������ه رائ����������������������د م���������ري���������ان
رن���������������������ا  حم���������م���������د م������وم������ن������ي

رن�������������ا ح���������������ص�������ام اأب��������وط��������ال��������ب
رن�����������������د ه�������������������ص���������ام احل������ل������ب������ي
رن���������ي���������م ق�������ا��������ص�������م ال������ه������ام������ي
رن������ي������م م���������اأم���������ون خ���������ص����اون����ه
ره�������������ف ج���������م���������ال ن�������������ص������رات
ح�������������رب ع����������������اط����������������ف  رمي 
رمي����������������ا اح����������م����������د خ����������وال����������دة
رمي�����������������ا ف��������ه��������م��������ي امل������ح������م������د
زه�������������������ره ا����������ص���������ام���������ه حم����م����د
زي����������������ن ول����������ي����������د االأ���������ص��������ع��������د
زي�������ن�������ه ع�������م�������اد ال�����������ص�����راي�����رى
زي�������ن�������ه حم������م������د ب������ن������ي ه������اين
������ص�����اج�����ده زاي����������د اب�����وح�����م�����وده
����������ص���������اره رات��������������ب ال�������ذي�������اب�������ات
�������ص������ام������ر م����������������روان خ���������ص����ات����ي
�������ص������م������ر غ����������������ازى ال�����ر������ص�����ي�����د
������ص�����ن�����د������س حم������م������د ع����ب����اب����ن����ه
�������ص������ن������د�������س ه������������اين ع������ب������داهلل
�����������ص����������ذى حم����������م����������ود ف������رغ������ل
���������ص��������ه��������د حم����������م����������د ع�����ت�����م�����ه
���ص��ب��ا ع��ب��دال��ف��ت��اح احل��راح�����ص��ة
ع����اه����د ع����ب����دال����ك����رمي ����ص���اه���ن
ع��ب��دال��رح��م��ن ���ص��ام��ل ال��ط��ائ��ي
ع��������ب��������داهلل ل�����ط�����ف�����ي ال������زغ������ر

ع�����������ري�����������ن ����������ص���������اه���������ر ب�������������دور
ع����������م����������ار ن����������اج����������ح ال�������ب�������ع�������ول
ع��������ن��������ان حم��������م��������ود اأب���������ودي���������ه
غ�������ي�������ث ع����������������زام ال�����������ص�����ب�����اع�����ي
ف�����اط�����م�����ه خ������ط������اب اخل�����ط�����اب
ف�����اط�����م�����ه �����ص����ل����ي����م����ان ه����دي����ب
ف���������ج���������ر اح�����������م�����������د ������ص�����ب�����ي�����ب
ف���������������������رات ع�����������������وين ب�������������ص������ول
ف���������������رح ان�������������������ور �������ص������ط������ن������اوي
ف�������������رح حم�������م�������د احل�����������ص�����ن�����ات
ف����روز حم���ي ال���دي���ن ال��ق��رع��ان
ك����ام����ي����ل����ي����ا خ������ال������د ب����ردي���������ص����ي
اب�����وم�����ع�����ي�����ت�����ق حم������م������د  الرا 
الن�������������������ا ادي�����������������������ب ه����������زامي����������ه
ل��������ب��������ن��������ى ف������������ائ������������ق ذب���������ي���������ان
ل��������ي��������ث ب�����������������ص��������ام اخل�����ل�����ي�����ل�����ي
ل��������ي��������ل��������ى رائ����������������������د ع���������م���������ورة
م�����������ازن ع�������ب�������داهلل ال�������ص���ع���ق���ان
حم�������م�������د ا���������ص��������ام��������ه دري�������������زي
حم������م������د ع��������ب��������داهلل ح������ج������ازي
حم�����������م�����������د ع�����������ل�����������ي ن��������اج��������ي
حم������م������د م�������اج�������د م���������ص����اع����ده
حم������م������د مم���������������دوح ب����ط����اي����ن����ه
م��������������رح رات�����������������ب احل���������ج���������اوى

م�������������������������روان حم���������م���������د ������ص�����ع�����د
م������ع������اذ ع����ب����دال����ل����ط����ي����ف ب�����رك
م�����������اك ري���������ا����������س ال�����������ص�����ال�����ح
م�����������������اك ع���������ل���������ي ع������ث������ام������ن������ه
م��������ل��������ك وائ��������������������ل ع�������ب�������ي�������دات
م�������ن�������ى حم�������م�������د ج������م������ح������اوي
م������ن������ى و�������ص������ف������ي ال������ر�������ص������دان
م����ه����ن����د ال�����ن�����ع�����م�����ان ال���������ص����ع����ار
م������ه������ن������د ط�����������������راد ال������زع������ب������ي
م�������ي���������������س خ���������ل���������ف ال������ع������ق������ل������ه
م�������ي���������������س ��������ص�������م�������ر ع�����وي�����������س
م����ي���������ص����م اب�������راه�������ي�������م اب�����������داح
ن���������������ص�������ال ب���������������ص�������ار م������ه������ان������وه
ن����غ����م ع����ب����دال����ن����ا�����ص����ر م���و����ص���ى
ن����������������ور ف��������������������واز ال��������رف��������اع��������ي
ه�����ال�����ه حم�����م�����ود اب����و�����ص����اوي���������س
ه���������ب���������ه ����������ص���������ال���������ح ع������ب������ا�������س
ه�����دي�����ل حم���م���دع���ل���ي ال�������ص���امل
ه��������دي��������ل ه�����ي�����ث�����م اب�����و������ص�����ن�����ار
ه���������������ا ي����������و�����������ص����������ف ف��������رغ��������ل
ه���������ي���������ا زه�����������������ر اب�������������وال�������������رب
ه������ي������ث������م حم�������������ص������ن ال�������������ص������دح
��������ص�������ح�������اده ح�����������������ص��������ام  والء 
ول����������ي����������د خ����������ال����������د م�����������ص�����ع�����ود

ي���������زي���������د ن�������ا��������ص�������ر حم�����ف�����وظي������ح������ي������ى حم�������م�������د امل������ح������م������ودي������������ارا اب�������راه�������ي�������م امل�����خ�����ادم�����ه

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

البكالوري�وس في الصيدلة
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خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

B. Sc. in Pharmacy

اميان ا�صماعيل املو�صى

ح�صن لوؤى هال

دعاء حممد اقنيبي

�صحر حممد غو�صه

اميه عبداهلل اجلنيات

تينا جميل جحا

دانيه حممد الزعبي

�صارة علي اجلياتنه

اماين جمال ال�صرعه

بهره حممد عباره

دانه رائد خلف

�صارة احمد الرفاعي

االء امن العاونه

بلقي�س قا�صم ال�صبول

دانا حممد جرادات

زينب �صامل اجلميعي

ا�صيل نزيه كنعان

براءه بهاءالدين العجوز

حا توفيق املقبل

ر�صا نبيل الطيف

ابتهال علي ال�صمادى

اميان ف�صل اهلل املومني

ح�صن حممد احللو

ر�صا خالد قطام�س
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ا������ص�����ال�����ه م����و�����ص����ى ح�������ص���ي���ن���ات
اغ��������اري��������د خ�������ل�������دون ع���ب���وي���ن���ي
امل�����ب�����ي�����������ص�����ن ع��������ل��������ي  االء 
امي������������ان ع������������زات اب�����وم�����ن�����دي�����ل
ب��������ت��������ول اح��������م��������د ال������رف������اع������ي
ب������ت������ول ع�����ب�����دال�����ن�����ب�����ي ن����ا�����ص����ر
ب��������������������راءه حم�������م�������د ق����ط����ي���������س
ت�������ص���ن���ي���م ف���ي�������ص���ل ال����رف����اع����ي
ح���������ن���������ن رائ���������������������د رداي���������������������ده

خ����������ال����������د ن�������������������ص���������اأت �������ص������ن������ار
خ������ل������ود �����ص����ل����ي����م����ان خ������وال������ده
دمي��������������������ه ول������������ي������������د ع�����������ص�����ف�����ا
راي�������������������ه ح���������������ص�������ن ال����������ع����������زام
رغ����������������د اح����������م����������د ال�������دق���������������س
رغ���������������د ري������������ا�������������س ال�������ع�������ت�������وم
رف���ي���ف ع���ب���د ال���ن���ا����ص���ر ط���اه���ات
غ������راي������ب������ه ح�������������ص������ن  روان 
�������������ص������������ارة غ��������������������ازي ع������ي������ا�������س

�����������ص����������اره اح��������م��������د ال���������ص����ل����ب����ي
��������������ص�������������اره ب���������ا����������ص���������م ع�������������واد
����������ص���������اره ع���������ب���������داهلل ع������ب������داهلل
����ص���م���ره اب����راه����ي����م ال���ه���ن���داوي
������ص�����و������ص�����ن ع�������م�������اد ع�����ب�����ي�����دات
����������ص���������ذى ج���������م���������ال ع�������ب�������داهلل
������ص�����ه�����د ع������������وين اأب������و�������ص������ري������ه
��������ص�������ب�������ا ع���������������������ادل خ������ري�������������س
ط�������������ال م�������و��������ص�������ى ع������ا�������ص������ور

ع�������ب�������داهلل �������ص������امل ب�����اك�����رم�����ان
ع����ب����ي����ده ������ص�����ف�����وان ال�������ص���ام���ي
غ��������ن��������ى ن�������ب�������ي�������ل امل�����ق�����ط�����������س
ل���ب���ن���ى ب����ه����اءال����دي����ن ع���ب���ي���دات
ل�����ي�����ل�����ى م������������������روان ب������ن������ي ط���ه
ل��ي��ن��ا ����ص���اح ال����دي����ن م��ل��ك��اوي
ل�������ي�������ن�������ا ه����������اي����������ل ال�������������ص������ن������اق
م��������اري��������ا ع����ط����ي����ه ال����ه����ب����اه����ب����ه
حم�����م�����د اح������م������د اجل�������ي�������زاوي

حم������م������د اح��������م��������د احل����ل����ق����ب����ي
حم��������م��������د رات������������������ب ع������ا�������ص������ور
حم�����م�����د ط�����������ارق امل����ع���������ص����راين
م�������������������������������وزة ع�������������ل�������������ي م�������ط�������ر
ه�����ب�����ه حم������م������ود ال����ن���������ص����رات
ه������������دى رف��������ع��������ت ال�������������ص������وامل������ه
ه����ي����ا ع���ب���داحل���ك���ي���م م���ن���ا����ص���ره
ي���������اق���������وت حم��������م��������ود ك����ن����ع����ان
ي������و�������ص������ف خ�������ال�������د ال��������غ��������زاوى

نور كمال  اأر�صيد ندا ا�صامة رجب لينا عماد كوفحي

هيا حممد بطاينه

عبدالوهاب احمد عقيل

هبه زياد �صماره

�صهد �صبحي عزام �صهر يا�صن ادم

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

البكالوري�وس في الصيدلة
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

B. Sc. in Pharmacy

العنود علي عبيدات

براءه �صامي ال�صديفات

بيان را�صي عياد

متارا ف�صيل الهزاميه

االء احمد فريوان

بتول علي خزعلي

بلقي�س خالد عبيدات

تقى ماجد املعايطه

ا�صيل ب�صام الب�صاب�صه

بانه عبد املعن  الفحام

بكر امين اأبوعواد

تقى اياد العزيز

ا�صراء علي بدر

ان�س طال الفار�س

ب�صر امين ياغي

ت�صنيم �صالح علقم

ا�صراء عبداالله ال�صريده

امل احمد �صباح

ب�صمه ر�صاد الك�صا�صبه

تبارك احمد ابوعن

اخا�س احمد زعبي

امال قا�صم ميمي

ب�صمه احمد هيكل

بيان حممد جمعه �صطناوى
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دانيه عبا�س االخر�س

رافت حممد الزعبي

رغد يو�صف املقدادي

رهف علي ابوعليوي

دانه يون�س خطاطبه

دينا زكريا عبابنه

رغد تي�صر بدر

رند يو�صف داود

حا �صامر اجلنديل

ديانا احمد اخلطيب

رغد ال�صواف

رند رائد اجلنيدي

حا ركان الربي

دعاء ق�صيم ال�صمري

رزان رافت مناع

رناد ا�صامه العمري

جمانه حممد �صعد

دعاء علي البدارين

رزان ح�صن عاونه

رنا نافذ حماد

ثراء خالد القرعان

دانيه علي الدرا�س

رباب ح�صن بطاينه

رنا �صامي عوي�س

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

البكالوري�وس في الصيدلة
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

B. Sc. in Pharmacy

زاهيه احمد �صعد

�صجى عبدالفتاح العزام

�صروق روبن زلوم

عمر جميل زهران

روؤى حممد الرحمي

�صاره حممد ال�صمادي

�صند�س باج�س زواتن

عا علي اخلوالدة

روزان خالد ال�صمادى

�صاره حممد العجلوين

�صناء كمال جرادات

طارق موؤيد اجراب

روان كامل جرادات

�صاره لطفي داوود

�صلينا ن�صال حوؤب�س

طارق زياد غرايبه

روان فرحان حجازي

�صاره حربي امل�صني

�صرى ب�صام خ�صاونه

�صبا موؤيد بللو

رهف فواز برقاوي

�صاره ابراهيم امل�صري

�صجى وليد ابوالرب

�صبا ماجد دغ�س
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فادية فايز الدالبيح

الرا نا�صر جرب

حممد فاروق �صرادقه

مها م�صلح ابو�صاح

غروب نورالدين حمادنه

في�صل اكثم عمي�س

لن حممد ابوعا�صور

منار احمد عجلوين

غدير عرفات العلي

فرح عوين عقل

لبنى يو�صف عرار

مروه رزق خطاب

غاده حممد حممد

فرح �صعيد القوا�صمي

لبنى حممود الطرده

مرح عطا احلميمات

عهد عدنان الزعبي

فرح احمد احلايك

النا ن�صال الطرزي

مرح عبداحلكيم ال�صالح

عندليب نبيل املغاري

فاطمه منر نفاع

النا قا�صم احلوامده

مرح رائد ابوطبنجه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

البكالوري�وس في الصيدلة
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

B. Sc. in Pharmacy

نور عمر ال�صماره

هناء زهر امللكاوى

يارا عبدالرحمن نافوخ

نور زياد البطاينه

هديل عمر القدميات

والء �صائب عبيدات

نور ابراهيم جفال

هديل ب�صام ال�صعدى

وفاء عيد ابوغريقانه

نعمه حممود بني �صعيد

هبه خالد قرعان

وفاء خالد اخلماي�صه

نعمه ب�صام ب�صر

نور نظام عو�س

هيا ع�صام ال�صامي

يا�صمن �صالح الدهون

ن�صرين حممد الردايده

نور غ�صان قرعاوي

هيا ريا�س عوي�س

يارا حممد حمافظه
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اح��������م��������د ع�������ل�������ي ال�����������ص�����ق�����رى
ا����������ص���������ي���������ل اح�����������م�����������د اي�������������وب
ع��������ب��������د ح���������������ك���������������م  االء 
ال��������ب��������ت��������ول ع����������دن����������ان �����ص����ع����د
ال��������ه��������ام م�����ق�����ب�����ل ال�����������ص�����رم�����ان
ام����������ال ق���������ص����ط����ن����دى م���ع���اي���ع���ه
ام������ي������ن������ة ج�������ه�������اد ال����ت����م����ي����م����ي
امي������������������ان حم��������م��������د ������ص�����اه�����ن
اي�������ن�������ا��������س م�������اج�������د ال�������ن�������داف

ب��������ت��������ول ف��������ائ��������ق ال�����ع�����ك�����اي�����ل�����ه
ب����������دور �����ص����ام����ه اأب����وج����ع����ي����ب����ه
ب�����������������ص��������ام ب���������������ال اأب�����������ودل�����������و
دع�����������������اء اب���������راه���������ي���������م ع�����������رام
دع�������������اء حم�����م�����د ال���������ص����ال����ف����ه
رن�����������ا ف�������ائ�������ق ال�����ن�����������ص�����راوي�����ن
رن������������ن ح�������������ص������ام ال���������ص����ن����ط����ي
ره���������������ام ن�����ع�����ي�����م ال������ري������اح������ن������ه
ره��������������ف ب��������������ال اخل�������زاع�������ل�������ه

ال����ع����م����و�����س �����ص����ل����ي����م����ان  روان 
ال������ع������ل������ي ح���������������ص�������ن  روؤى 
ري�����������ت�����������ا ي���������و����������ص���������ف اي��������������وب
زي����������������د ف����������اي����������ز ال�����������������ص��������روف
�������ص������ب������ا ��������ص�������اك�������ر ال����ع����ط����ي���������س
��������ص�������ج�������ا ن�������ب�������ي�������ل امل�������وم�������ن�������ي
�������������ص������������رى ف�����������������������ادى ح��������������داد
�������ص������ل������وى ع�����ف�����ي�����ف ال����ق����ط����ب
�����ص����ه����ر �����ص����ل����ط����ان ال����رب����اي����ع����ه

������ص�����ري�����ن ������ص�����ام�����ر ال����ن����م����ري
ر���������ص��������ام ع��������ل��������ي  اهلل  ع��������ب��������د 
ف������اط������م������ه ع������ل������ي اخل�����اي�����ل�����ه
ف������������رح حم������م������د اب�������وع�������ام�������ود
ف�����رح حم���م���د خ����ر ال���ن���وا����ص���ره
داود ن��������������������������������زار  الرا 
ل����ط����ي����ف����ة ع������ل������ى اخل������ر�������ص������ان
م�����ار������ص�����ي�����ل م������وف������ق ع�����م�����اري
حم����������م����������د ع����������م����������ر ��������ص�������ال�������ح

حم����م����ود حم����م����ود اب���وال�������ص���م���ن
م�����ن�����ت�����ه�����ى ح�����������ص�����ن ال��������ع��������زام
م�����������������������را ع�����������������������وين اي�����������������وب
م����ي���������س م���������ص����ط����ف����ى ع�����راق�����ي
ن����رم����ن رم���������ص����ان ن�������ص���رات
ه�����������ب�����������ة ف�������������اي�������������ز ط������ي������ط������ي
ه��������ب��������ه ع��������������������واد اخل����������ال����������دي
ه�����������ي�����������ا ن�������������زي�������������ه ي�������ا��������ص�������ن
وع���������������د حم��������م��������د روا������������ص�����������ده

ي�������ا��������ص�������م�������ن ح�������������ص������ن ب�������زي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

البكالوري�وس في الصيدلة
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

B. Sc. in Pharmacy

ايه حممد �صطناوي

دانا هاين غرايبه

روؤى عادل الهياجنه

غيداء ح�صن الزريقات

ايثار ح�صن �صعد

حلى وائل اخلطيب

رغد يو�صف غريفات

علي عبداهلل ال�صبول

اماين جال املطلق

حا خالد العقاربه

رغد ثابت ابورمان

�صرى لطفي خرمي

ا�صيل وليد النوا�صره

جاوده اجمد خرمي

رحمه خالد مقداد

�صحر غازى ال�صياب

احمد حممود احلياري

تيماء وليد �صعبان

راويه مو�صى �صامل

رميا حممد الزعبي

احمد خالد العراعرة

بلقي�س جمال ال�صعد

رانيا عبدو الر�صيد

روؤى حممود ال�صاح
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هاجر من�صور الزعبي ناديه عبداهلل ال�صرور منار حممد �صعيد بطايحه مرح مروان �صويدان قب�س عبداهلل احل�صبان غيداء �صامي �صامه

اح��������م��������د ب������ا�������ص������م ال����ع���������ص���������س
ا��������ص�������راء ع����ب����داحل���������ص����ن ال����رب
اخل�������زاع�������ل�������ة �������ص������م������ر  االء 
اي����������������ات حم�������م�������د اب����������وذوي����������ب

اي����������اد ا������ص�����ام�����ه اب����وال����ه����ي����ج����اء
ابوعرجه فخري  اخللد  جنائن 
دي�����������ن�����������ا م���������������ص�������ع�������د اح�������م�������د
راوي������ه ع��ب��دال��رح��م��ن ال���ع���دوان

رائ������������������د حم��������م��������د ال������ن������اج������ي
رن����������������اد �������ص������م������ر احل��������م��������وري
رن�������ي�������م حم�������م�������ود ال������ق������رع������ان
ره��������������ف روح�����������������ي حم�����اف�����ظ�����ه

��������ص�������ن�������اء ح�������م�������د امل�����������ص�����اق�����ب�����ه
������ص�����ن�����اء ق�����ا������ص�����م ال����ع����ج����ل����وين
���������ص��������ح��������ى اي������������������������اد حم�����م�����د
حم���م���د �����ص����اح ال�����دي�����ن ع���اب���د

م������������رح �������ص������ل������ط������ان ح�����م�����ادن�����ه
م���������������روه ح�������������ص������ان امل�����وم�����ن�����ي
م��������رمي اب������راه������ي������م ال���ع���م���و����س
م��������ه��������ن��������د ب���������������������ص����������ام دب��������������ور

ي�����ا������ص�����ر ع�����ب�����دال�����رح�����ي�����م ع���ل���يه����������ن����������اء اح����������م����������د ال����������ل����������وزين����������������ور ح���������������ص�������ن امل�������وم�������ن�������ين�������������������ور ب�������������������ال اخل�������ط�������ي�������ب

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

B. Sc. in Pharmacy البكالوري�وس في الصيدلة
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خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

B. Sc. in Doctor Pharmacy (Pharm D)

اح���م���د ع���ب���دال�������ص���ام ح��م��ي��دات
ا���������ص��������ام دخ�������ي�������ل امل���������ص����اق����ب����ه
ا���������ص��������ي��������ل ع�������������������واد ج��������ع��������ران
ام��ي��ن��ة م��ادل��ي��ن��ا حم��م��د ال��ب��زور
امل����وم����ن����ي اهلل  �����ص����ي����ف  ان������������وار 
م�����و������ص�����ى ال  ج��������������اء  اي��������������ه 
ت�������ق�������وى ������ص�����اه�����ر ال�����غ�����راي�����ب�����ه
ت������ق������ى ع�����ي�����������ص�����ى خ���������ص����ا�����ص����ن����ه
مت��������ارا ����ص���ل���ي���م���ان ال�������ص���دي���ف���ات

ح�����������ص�����ام زي�������������اد ال������ر�������ص������واين
دع��������������������اء اك��������������������رم ح�����م�����ا������ص�����ا
دي������������ن������������ا زي������������������������اد م�������ا��������ص�������ي
ال����ع����ن����اق����ره ع�������ب�������داهلل  روؤى 
ران���������������ا ف���������ار����������س ق�����ردح�����ج�����ي
رف����������������������اه ام������������������ن اخل�������������ص������ر
ال������ع������م������رى حم�������م�������د  روان 
ع��������ط��������ار غ�����������������������ص�����������ان  رمي 
�����������ص����������اره ج����������������ودت امل�������������ص������ري

���������ص��������اره ري��������ا���������س احل����م���������ص����ي
������ص�����م�����اح م�����و������ص�����ى ال�����ع�����م�����رات
ك�����������������رم اجم�����������������د اال��������ص�������ط�������ه
م�����اأم�����ون حم���م���د ال�������ص���ط���ن���اوي
حم���م���د ف���ه���م���ي ن���ب���ي���ل ���ص��وي��ك��ي
م����������رام اب������راه������ي������م خ���ط���اط���ب���ه
م������������������رام ���������ص��������ام��������ي ال��������غ��������امن
م����������رمي ف�������اي�������ز ال���ب�������ص���ت���ن���ج���ي
م����ع����ت����ز حم�����م�����د ذي����������ب ج����اب����ر

م�������ن�������ار زك���������ري���������ا ال�����������ص�����ري�����ده
م�������ن�������ى ب��������������ال ال�����ب�����ا������ص�����ط�����ي
م�������ي���������������س ن��������������������ادر م�������غ�������اي�������ره
ن������ربا�������س ي���ح���ي���ى ب����ن����ي م��ل��ح��م
ن�����������������داء م���������اج���������د م���������ق���������دادي
ن��������������������ور ع����������م����������ر ال���������زع���������ب���������ي
و���������ص��������ام خ��������ل��������دون ج�������������رادات
ي�����ا������ص�����م�����ن اح�������م�������د وه�����������دان
ي�����������و������������ص�����������ف ع�����������ل�����������ي ع������ج������و

البكالوري�وس في دكتور صيدلة
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خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

البكالوري�وس في دكتور صيدلة

ا���ص��م��اء ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال��ب��ام��ري
ا��������ص�������ي�������ل ع�������م�������ر ال�������زب�������ي�������دي
ام ك��ل��ث��وم م�����ص��ع��ود ع��ب��دال��ك��رمي
ان��������������������وار �����������ص����������رار رب������اب������ع������ه
ب�����������اه�����������ره ع��������م��������ر ح��������ج��������اوي
ب��������ت��������ول حم�������م�������د امل����������رازي����������ق
ب����ل����ق����ي���������س م����ف����ل����ح اب����وخم����ل����ب

ح�������������ا ����������ص���������اه���������ر خ������اي������ل������ه
ران�������������ي�������������ا ���������ص��������م��������ر خ�����ل�����ي�����ل
راي��������������ه ا��������ص�������ام�������ه م���������ص����احل����ه
رغ�������������������د ام�������������������ن اخل���������������ص�������ر
رن����������ي����������م ع�������ق�������ل�������ة م�����ع�����اي�����ع�����ة
رن���ن ع��ب��داحل��ك��ي��م ع��ب��دال��رازق
ح�������م�������دان اب���������راه���������ي���������م  رمي 

����������������ص���������������اره ن��������ب��������ي��������ل ع���������������واد
������ص�����ح�����ر �������ص������ال������ح ح��������وام��������ده
�������ص������م������اح حم�������م�������ود امل�����وم�����ن�����ي
������ص�����ن�����اب�����ل ول�������ي�������د ع�����ب�����داحل�����ي
���������ص��������وار ب��������رك��������ات ط����اف����ح����ه
��������ص�������ف�������اء ج����������������ودت اجل�������������راح
ف���اط���م���ة ال���ه���ي���ث���م ع���ب���دال���غ���ف���ار

ف�����اط�����م�����ه ري�������ا��������س اب����و�����ص����ن����ب
م���������اردي���������ن ف��������را���������س ق�����رع�����ان
جم������������د وائ�������������������ل اب��������ري��������و���������س
حم�����م�����د ي�����و������ص�����ف اجل������اع������وين
م��������رمي �����ص����ل����ي����م����ان امل���ح���ام���ي���د
م���ع���ت�������ص���م ف������اي������ز امل�����خ�����زوم�����ي
ن���������������ور ن������ب������ي������ل ال���������رو����������ص���������ان

ه��������ب��������ه ���������ص��������ال��������ح ع�����ث�����ام�����ن�����ه

�صهاد عمر مريان �صاره جمال الدبا�س رايه با�صم مرا�صده

هبه فرا�س علعايل

جعفر ب�صر عبداهلل

لن عثمان الطعاين

ت�صنيم عبداهلل العمرى

عمر حممد �صاهن

انوار �صلطان عريقات

�صوار �صالح اخلراب�صه
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

احمد فهد اخل�صاونه

ا�صراء ه�صام هنداوى

انوار حممد اجلوابره

بتول عمر العبيدات

احمد اياد ابوالفيات

ا�صراء عبداهلل اجلابنه

انوار جعفر املومني

اميان حممد �صوامله

احام كامل املفلح

اريج حممد املومني

اماين مامون الغدايره

اميان عبد الرحمن اأبو الهيجاء

احام خالد القي�صي

اريج فواز حمدان

اماين خالد ال�صبيح

اميان احمد احلموري

اثر ابراهيم حموري

اريج احمد عنانبه

االء قا�صم تقي الدين

ايثار فاحت زعويط

ابرار احمد العك�س

اخا�س �صمر ال�صويات

ا�صيل عبد البا�صط اأبو طاحون

انوار حممد العفاوي

B. Sc. in Doctor Pharmacy (Pharm D)
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

ت�صنيم حممد زغول

حنن ح�صن مهيدات

دانه وليد غرام

راما عبد الرحمن املفتي

بيان حيدر العبيني

حنن ح�صام �صانوري

خزامى �صاح مطارنه

روؤى يو�صف هياجنه

بلقي�س وليد الظهرات

حليمة عبداهلل الوردات

خالد نادر بنوره

دميه خرالدين ابوالهيجاء

بلقي�س �صميح القطيطات

ح�صني وليد حمدان

خالد احمد �صليم

دعاء حممد عطا زغر

ب�صمه فوزي ابوعوده

جمانه عبداهلل خ�صر

حوريه مطلق الزبون

دعاء عبداهلل البطو�س

براءه عبداهلل االخر�س

تقى حممود الزعبي

حنن �صامي العودات

دانيه �صاح احلبا�صنه

البكالوري�وس في دكتور صيدلة
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

رحمه اجمد قنديل

روان عي�صى اخلزعلي

�صاره اني�س ال�صياب

�صجود عادل ا�صعد

ربى  لينو ابو�صايبه

روان �صامل ال�صريده

�صاجده فايز العجلوين

�صجا عزمي احلدادين

ربا يو�صف العبداهلل

رهف في�صل ال�صبيحي

�صاجده احمد الطاهات

�صاره وليد ابوطبنجه

رايه فتحي �صعيفان

رناد حممد الزغول

زينا احمد عمر

�صاره حممد ال�صهاب

رانيا عبدالكرمي عبابنه

رناد عبداهلل �صخاتره

زيد عزام �صالح

�صاره حممد ال�صطناوى

راما عبداحلكيم �صعد

رزان مفيد م�صلح

روان مازن الر�صيد

�صاره �صاح الدين فاخوري

B. Sc. in Doctor Pharmacy (Pharm D)
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

�صجن جمال خزاعله

�صرين نبيل الن�صراوي

عبر فوؤاد الكرا�صنه

فرح عبداهلل العثمان

�صل�صبيل حممد احلراح�صة

�صهد حممد اخلطيب

عبر فخري ال�صرع

فداء فهد ابوالهيال

�صام نور ال�صهاونة

�صهد ظافر كتانة

عبداهلل احمد العمرى

غيداء عو�س العواوده

�صام عايد الهر�س

�صهد احمد منيزل

�صهيب ه�صام الطبال

غيث حممد احلجه

�صجى حممد الزبون

�صغاف احمد ا�صهب

�صفاء قا�صم هياجنه

عا عرب بطاينه

�صجى عبدالرحمن املحمود

�صذى حممد ال�صبيحات

�صيماء علي جوارنه

عزام عماد الدين هارون

البكالوري�وس في دكتور صيدلة
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ملي�س مطلب اخلتالن

حممد �صعيد اكرم حممد �صعيد

ندى ا�صامة هال

هناء حممود ابوجمعه

جلن ا�صحق مطالقه

حممد وليد الدومي

مي�س مروان حجازي

هتون ه�صام الطيطي

لبنى احمد ال�صرمي

حممد اكرم علي

مي�س ر�صوان اللكايده

نور علي النادي

كوثر ب�صام الق�صاه

لينا لوؤى ابوالرب

ملك جمال ابوحليمه

نور احمد بني يا�صن

فرح يحيى الزيود

لينا رفيق عوده

ماك مالك ال�صيخ

نهى حممد  كريز

فرح علي ال�صوبكي

لورد با�صم حن�صل

مرمي جمدي ب�صيتي

مناء انور ال�صعودي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

B. Sc. in Doctor Pharmacy (Pharm D)
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

والء خلف عبدالرحمن وعد حممد حجات وعد في�صل احل�صبان وعد زيد حماجنه ورود عدنان رحال

ي���ا����ص���م���ن حم����م����ود امل�������ص���اق���ب���ة

ا��������ص�������ام ي�����و������ص�����ف االغ�����������واين
ا�����������ص����������م����������اء ع���������م���������ر اح�������م�������د
اك�����������������رام حم������م������د ال�����ع�����ا������ص�����م
ام��������ن��������ه م������ن�������������ص������ور ق�������رب�������اع
ب�������������ص������م������ة خ���������ال���������د ال��������ع��������اين
ت���������ص����ن����ي����م خ�������ال�������د ال������ق������رال������ه
ت�����������ه�����������اين ب������������������در ال������ف������ق������ر
ت������ه������اين ع����ط����ي����ه ع����ب����دال����ع����ال
دان�������������ي�������������ه خ�����������ال�����������د رح�������������ال
دان�����������ي�����������ه رائ�����������������د ع������ب������ي������دات
دن��������ي��������ا حم�������م�������د ال�������رف�������اع�������ي
دمي������������ا ���������ص��������ربي ال�����ع�����������ص�����ول

ع������ب������ي������دات غ���������������ص�������ان  روؤى 
رن������������������اد ب��������ا���������ص��������م ال������زع������ب������ي
زك��������ري��������ا ت����ي���������ص����ر خ�����������ص�����روم
زي����������ن����������ب ع��������ل��������ي اخل�����ط�����ي�����ب
�������������ص������������اره حم����������م����������ود ع������ك������ور
�����������ص����������اره ي�������و��������ص�������ف ال��������ع��������زام
������ص�����ج�����ى ع�������زال�������دي�������ن ����ص���ع���ي���د
�������ص������م������اء اح�������م�������د ال������ع������م������رات
���������ص��������ن��������اب��������ل حم���������م���������د ع�����ب�����د
�����������ص����������وزان حم������م������د خ����ري���������س
���������ص��������روق ع�������ام�������ر ح�����واف�����ظ�����ه
ع����������زي����������زه خم������ي������م������ر ي����ح����ي����ى

ف������ات������ن ع������ط������اف ال�����ع�����ر������ص�����ان
ف�������������داء ح������م������د ال�����������ص�����دي�����ف�����ات
ف������������روز �������ص������اح ال����ري����ا�����ص����ي
ل�������ول�������ي�������ا اح���������م���������د ال������������������داده
حم�����م�����د اح�������م�������د ع�������������وده اهلل
حم������م������د ر����������ص���������ان دوالت������������ي
حم���م���د ع���ب���داحل���ل���ي���م ب���واع���ن���ه
م�����������������اك ع���������ل���������ي م�������ع�������اب�������ره
ن�����������ص�����ي�����م ع������ي������د ال�������ن�������ج�������ادات
ن������ور ع������ب������دال������روؤوف ال���ع���م���ري
ه�������ب�������ه ح�������������ص������ن ال�������������ص������ري������ف
ه���ي���ث���م �����ص����اح ال����دي����ن ف���ار����س

البكالوري�وس في دكتور صيدلة
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

بتول جمال البطاينه

زيد رائد حطاب

عبد الهادي هيثم ق�صق�س

ماك زكريا ال�صريده

ايه اديب الكوفحي

روان ريا�س مراد

�صهد نبيل الطيف

مرح وليد زريقات

اينا�س حممد عيال �صلمان

روان ركان �صهابات

�صهد خملد ر�صدان

ماجده ابراهيم �صاميه

ايات احمد العمرى

دارين اكرم ح�صن

�صرف اجمد ابوعبا�س

لينا م�صطفى �صرحان

انعام موفق التوتنجي

حنن جعفر ابو زينه

�صاكر يحيى جوالين

فرح وائل نا�صرالدين

افنان يحيى الطوره

براءه احمد اجليو�صي

�صاجدة يو�صف ابوغياظه

عروب ر�صيد جرادات

B. Sc. in Doctor Pharmacy (Pharm D)
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

اث�����������������ر حم���������م���������د ط���������اه���������ات
اح����م����د ي���ا����ص���ر ال�������ص���ي���د حم��م��د
اده������م ع���ب���دال���رح���م���ن م��ن�����ص��ور
ا�������ص������راء اح�����م�����ود ال�������ص���دي���ف���ات
ا�����������ص����������راء روم��������������ي م�����ل�����ك�����اوي
ا������������ص�����������راء ري����������ا�����������س م����ط����ل����ق
ا����������ص���������راء حم�����م�����د ف�����ري�����ح�����ات
ا��������ص�������راء حم�����م�����ود ال����رف����اع����ي
ا����������ص���������ام روح���������������ي �����ص����وي����ك����ي
ا��������ص�������م�������اء اح�������م�������د ال����ق���������ص����اه
ا����ص���ي���ل ر�������ص������وان ال�������ص���ط���ن���اوي
ا�������ص������ي������ل ع���������������ادل امل�����اح�����م�����ه
ا�����ص����ي����ل ي����و�����ص����ف ال�����ط�����ه�����راوى
�������ص������ل������ي������م������ان ع���������م���������ر  االء 
م����������ري����������ان ن�������������ظ�������������ام  االء 
ال������ب������ت������ول ن�������ائ�������ل ال����ع����م����و�����س
ال�������زه�������راء خم����ل����د ال���ط���وال���ب���ه
ام�������������اين غ�������ال�������ب ب������ن������ي ح���م���د
اجم���������������اد م��������اج��������د ال�����������ص�����ع�����ار
ام������ن������ه حم�����م�����د ال�����ف�����ري�����ح�����ات
ان�������������������س ع������������������ادل ال�����ق�����ي�����������ص�����ي

ان�������������ص������ام ح�����������ص�����ام ال����رب����اب����ع����ه
امي�������������������ان خ��������ل��������ف امل����������ب����������ارك
امي����������ان ع������ب������داهلل اخل������وال������ده
امي��������ان حم����م����ود امل�������ص���ري���ح���ي
امي��������������ان ه�������اي�������ل اجل�����������������راروه
امي�����������ان وا��������ص�������ف ال������رو�������ص������ان
اي������ن������ا�������س ت����ي���������ص����ر درادك�������������ه
ب�������ت�������ول ع�����ب�����دال�����ف�����ت�����اح دل��������وع
ب����������������راءه م�����ف�����ل�����ح اب�����وخم�����ل�����ب
ب�����������������������ص�����������ار من����������������ر ق�������ا��������ص�������م
ب���ل���ق���ي�������س ع������ب������داهلل ال���������ص����رور
ب���������ي���������ان اي�����������������اد احل����������وام����������ده
ب��������ي��������ان ح��������م��������اد اخل������زاع������ل������ة
ب����ي����ان ع����ب����دال����ك����رمي ال�����ع�����ودات
ب�����������ي�����������ان ع���������م���������ر احل���������ط���������اب
ب�����ي�����ان ن������ورال������دي������ن ال������ق������ادرى
ت����������������اال حم����������م����������ود ال����������غ����������رام
ت�������ص���ن���ي���م غ���������ص����ان ع����ب����دال����ق����ادر
ت���������ص����ن����ي����م ك�������م�������ال اب����و�����ص����ق����ر
ت������ق������وى �����ص����م����ر ب�����ن�����ي ع����ام����ر
ت�������ق�������ى �������ص������م������ر ج������م������ح������اوى

ت�������ق�������ى ع�����������ب�����������داهلل ع�����ن�����ان�����ب�����ه
ت�������ق�������ى حم�������م�������د ال�����ن�����ع�����ي�����م�����ي
ج����ورج����ي����ن����ا ح���������ص����ام ب���ط���ر����س
ح�������������ص������ن ع�����������ب�����������داهلل ح���������ص����ن
ح���������������ا روح������������������������ي حم��������م��������ود
ح������ن������ن ب�������������ص������ام ال������دالل������ع������ه
ح����������ن����������ن ن��������ب��������ي��������ل ال�������ع�������ل�������ي
خ��������ال��������د حم��������م��������ود ع�������ب�������داهلل
خ������ت������ام حم�����م�����د ب�����ن�����ي ي���ا����ص���ن
خ������������ل������������ود ج������������م������������ال زي��������������ده
��������ص�������رادق�������ه حم�������م�������د  داره 
دان���������������ا ع��������اط��������ف ال��������رمي��������وين
دان�������������������ا ف�����������������������وؤاد ال�����ن�����������ص�����ر
دان���������������������ا ي�������ح�������ي�������ى دوي�����������������رى
دان����������ي����������ه اح��������م��������د امل������ف������احل������ه
دع���������������اء اب��������راه��������ي��������م ن������وا�������س
دع��������������������اء زه����������������ر ب�����ط�����اي�����ن�����ه
دع��������������اء حم������م������د ال�����������ص�����رم�����ان
دع�������������������اء م��������و���������ص��������ى احل������ج������ه
دع������������������د ع���������ل���������ي م������ط������ال������ق������ه
دي����������اال ع������ب������داهلل ال����دراب���������ص����ه

دي�����������اال غ�����������ص�����ان ع�����ب�����دال�����ق�����ادر
دي���������������اال م���������ع���������روف رب�����اب�����ع�����ه
دمي�����������������ا زك�������������ري�������������ا ي������و�������ص������ف
دمي���������������ا حم��������م��������د ق������ن������ادي������ل������و
دمي����ه ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ه��وي��دي
دي��������ن��������ا م�����������������روان ال������ق������رع������ان
ذك��������ري��������ات ب�����������ص�����ام ف����ري����ح����ات
ذك������ري������ات حم���م���د ب���ن���ي اح���م���د
احل��������م��������دان �������ص������ام������ى  روؤى 
ال��������ر���������ص��������دان ع�������ل�������ي  روؤى 
ال���������ع���������زام ي�������و��������ص�������ف  روؤى 
ران�����������ي�����������ا اجم��������������د ع������ب������ي������دات
ران�������������ي�������������ا زه�����������������ر م������و�������ص������ى
ب���������دارن���������ه م��������������������روان  رزان 
ال����رح����ي����ل م���������ص����ط����ف����ى  رزان 
غ�����ل�����م�����ي ن�������������ائ�������������ل  رزان 
رغ��������������������د ح�������������������ص���������ن ال����������ف����������ار
رغ��������������������د �����������ص����������ال����������ح ذي���������������اب
رغ������������������د ف�����������������������واز ع������ب������اب������ن������ه
رف�������ي�������ف ج�����������ال اجل��������زازي��������ن
رن������������������ا اح������������م������������د ح���������م���������وري

رن�������������������د ع����������ل����������ي ال��������ع��������م��������رى
رن����������ي����������م ث����������ائ����������ر ال�������ه�������ام�������ي
رن�������ي�������م م�������اج�������د ال���������ص����واب����ك����ه
ره���������ف ح����ك����م����ت ب�����ن�����ي ع���ي�������ص���ى
م������ع������اب������ره اح���������م���������د  روان 
ال���������������ص�������رع ج����������ه����������اد  روان 
ق����ا�����ص����م احل����������ج  ه����������اين  روان 
احل��������ج��������ي ه���������������������اين  روال 
رون��������������������د ع������������م������������ران اح������م������د
ع��������اون��������ه م��������و���������ص��������ى  رمي 
زي������ن������ب �����ص����م����ر ال����ق���������ص����ا�����س
زي�������ن�������ب ن������ا�������ص������ر ال����ت����ل����ه����وين
������ص�����اج�����ده خ������ال������د ال���������ص����ق����ران
����ص���ارة ح��م��ي��د ���ص��ع��ي��د ال��زع��اب��ي
����������ص���������ارة ع��������م��������اد ال����ت����م����ي����م����ي
�������ص������ج������ود حم������م������د ح������ج������ازي
�������ص������ج������ى اجم�������������د حم����ا�����ص����ن����ه
������ص�����ج�����ى ������ص�����م�����ر �����ص����ب����اح����ن
���ص��ج��ى ع�����ب�����دال�����روؤوف ق�����اروين
����������ص���������رى حم�������م�������د ال������زع������ب������ي
�������ص������ع������د حم��������م��������ود ع�������ب�������داهلل

وعد عبد الكرمي الطاهات نروز رائد عبد الغول نادين عماد الطعاين مي�س ن�صال ابورمح مها امين �صقليه

البكالوري�وس في دكتور صيدلة
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�����������ص����������ام  حم��������م��������ود زي�������������دان
��������ص�������ام اح�������م�������د ال�����������ص�����ردي�����ه
��������ص�������ام ي�����و������ص�����ف االغ�������������واين
����ص���ل�������ص���ب���ي���ل حم����م����د م����را�����ص����ده
����ص���ل�������ص���ب���ي���ل ن���������ص����ال امل���ق���اب���ل���ه
���ص��ل�����ص��ب��ي��ل ه����اي����ل اأب�����ودام�����������س
�������ص������م������اح ع������ل������ي ال�������روا��������ص�������ده
������ص�����ن�����اء ام���������ن اب����وال���������ص����م����ي����د
�������ص������ه������م ا�����������ص����������رف ري�������ح�������اين
����ص���ه���ى ع���ب���دامل���ج���ي���د ال���ري���ا����ص���ي
�������ص������ي������ف م����������������ازن ح������ج������ازي������ن
���������ص��������روق ع�����ل�����ي اخل�����������ص�����اون�����ه
����������ص���������روق ن��������اي��������ف ج���������������رادات
�������ص������م������وع ب������رج�������������س م����ي����ا�����س

�����ص����ري����ن م�����������روان ال����غ����راي����ب����ه
������ص�����ي�����م�����اء خ������ال������د ال�����ع�����اون�����ه
����ص���ف���اء ع����ب����دال����روؤوف ه���زامي���ه
�����ص����ب����ع����ان ب�����ا������ص�����م امل����ع����اي����ط����ه
عبدالعظيم ف�����وؤاد  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ع�������������ب�������������داهلل زه�����������������ر ب�������ن�������در
ع�����������ب�����������داهلل حم�������م�������د ق������ت������وت
ع����������ب����������ر ج��������ع��������ف��������ر ع�����ت�����م�����ه
ع���������م���������اد امي��������������ن ال�������������ص������ك������ايف
ع��������ن��������ود ��������ص�������ام�������خ ال������زع������ب������ي
غ�������ال�������ي�������ه ��������ص�������ام�������ي ع�����ث�����م�����ان
غ��������دي��������ر اح��������م��������د ال�������������ص������دوح
غ�����������دي�����������ر ي���������و����������ص���������ف ت�������اي�������ه
ف�������ات�������ن�������ه اك����������������رم ب�������ن�������ي ب����ك����ر

ف��������اط��������م��������ه اح����������م����������د ع������رب������ي
ف���������������رح ع������������دن������������ان �����ص����ل����ي����ت����ي
ف�����������������رح حم���������م���������د ع������ب������اب������ن������ه
ف����������ري����������ده ع��������م��������اد ال������ع������ي������اط
ق�������ص���ي حم����م����دام����ن ك���ي���اين
الن����������������ا حم��������م��������د ال���������������ص�������اح
ل������ب������ن������ى اجم�������������د م���������ص����ط����ف����ى
ل�������ب�������ن�������ى م�����������اه�����������ر ي������و�������ص������ف
جل����������������ن ري����������������ا�����������������س ج�����������زر
مل�����������ى �������ص������م������ر اب�����و������ص�����ف�����ي�����ه
ل����ون����ا ع���ب���دال���ب���ا����ص���ط ب���واع���ن���ه
ل����������������ن ه��������������ائ��������������ل حم�������������ص������ن
ل�����ي�����ن�����ا ط���������������ارق اب�������وزي�������ت�������ون
ل������ي������ن������ا غ�����������������ازى ال�����������ع�����������ودات

م����ارال����ي����ا�����س ن���ع���ي���م ب���ح���دو����ص���ه
م������اري������ا ع������ب������داهلل ط�������ص���ط���و����س
م�������ال�������ك حم������م������د ك�����ري�����������ص�����ان
جم����������د ف����������رح����������ان ح�������ج�������ازي
جم������������د م����������وف����������ق ع�������رب�������ي�������ات
م����������رام وائ����������ل ع����ب����دال����رح����م����ن
م������������������رح اح�����������������������ص�����������ان ع�������������ازر
م��������ر���������ص��������د ع����������������ديل ب������������دوي
م������������ن������������ار ع���������م���������ر ع���������اون���������ه
م���������ن���������ار حم���������م���������ود اجل��������������راح
م����ه����ن����د م�������ص���ط���ف���ى امل���������ص����رى
م������ي�������������ص������اء ع�����������ب�����������داهلل ف�������رح
م����ي����ع����اد م����ن���������ص����ور ح���راح�������ص���ة
ن���������ص����ري����ن حم����م����د ب����ن����ي ع��ط��ا

ن�������������ص������ال ذي�����������ب اب������وال������ع������وف
ن����������������ور حم��������م��������د ال�������������ص������ي������اح
ن��������������ورا ن�������اي�������ل ال�����ن�����������ص�����رات
ه�������ب�������ه امي��������������ن احل�������م�������ام�������ده
ه���������دي���������ل خ���������ال���������د ج�����������������رادات
ه�������دي�������ل ع������ل������ي ال���������ص����ي����اف����ل����ة
ه�������دي�������ل حم������م������د اب������وط������ال������ب
ه��������دي��������ل حم������م������د ال�����ن�����������ص�����ار
ه����������ي����������ا ج���������������رب االخ������������ر�������������س
ه������ي������ث������م ����������ص���������اح ال������ع������ت������وم
وف������������������اء ع���������اط���������ف درادك������������������ه
وف�������������اء ع�������������ص������ام ال�����������ص�����رم�����ان
ي�������ا��������ص�������ر ع��������ل��������وي اجل�������ف�������ري
ي�����ا������ص�����م�����ن ح�����������ص�����ن زي������ت������ون

ي�����ا������ص�����م�����ن ع�������������ادل ادغ�����ي�����������س

B. Sc. in Doctor Pharmacy (Pharm D)
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Faculty of Nursingكلية التمريض

د. هدى فالح غرايبه
اأ�شتاذ م�شارك / قائم باأعمال عميد الكلية

د. ليلى حممود اأخوزهيه
اأ�شتاذ / نائب العميد

د. اإبت�شام معاويه الزرو
اأ�شتاذ م�شارك / نائب العميد

طارق ال�شمادي
مدير مكتب العميد
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Dept. of Community and Mental Health Nursingقسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

د. نهله من�شور العلي
اأ�شتاذ م�شارك / رئي�س الق�شم بالنيابة

د. رويدا حممود املعايطه
اأ�شتاذ

د. هيام فواز دلكي
اأ�شتاذ م�شارك

د. اإبراهيم غالب الفاعوري
اأ�شتاذ م�شارك 

حنان مهيوب الفرج
حما�شر متفرغ

د. وفاء فالح طعان
اأ�شتاذ م�شاعد 

د. رائده فوزي ابو الرب
اأ�شتاذ

د. با�شل حميد عمارنه
اأ�شتاذ م�شارك

نبيله �شحده اجلدع
حما�شر متفرغ

د. زيد حممد احلمدان
اأ�شتاذ م�شارك

حممد نزار التميمي
مدر�س

د. ن�شرين نايف ابو بكر
اأ�شتاذ م�شارك 

د. فاطمه اأحمد الزعبي
اأ�شتاذ م�شارك

ملياء �شاكر بروق
حما�شر متفرغ
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فدوى عرفات حمدان
حما�شر متفرغ

مياده حممد العديالت
حما�شر متفرغ

امال علي اجلدي
حما�شر متفرغ

�شفاء عبد غرايبه
حما�شر متفرغ

Dept. of Community and Mental Health Nursingقسم تمريض  صحة المجتمع والصحة النفسية

د. احالم �شحاده الناطور
اأ�شتاذ م�شارك

د. حممد كامل الداليكه
اأ�شتاذ م�شاعد

د. حممد منذر احلموري
اأ�شتاذ م�شاعد

د. يا�شمني مو�شى ال�شناق
اأ�شتاذ م�شاعد

د. غادة حممود �شحرور
اأ�شتاذ م�شاعد

د. طارق ناجح الدويكات
اأ�شتاذ م�شاعد

د. حممد عمر الروا�شدة
اأ�شتاذ م�شاعد

د. ديانا علي جرادات
اأ�شتاذ م�شاعد

بثينه حممود الطالفحه
حما�شر متفرغ
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Dept. of Maternal & Child Health Nursingقسم تمريض صحة األم والطفل

د. عبداهلل يو�شف قا�شم
اأ�شتاذ م�شاعد / رئي�س الق�شم بالنيابة

د. منتهى خليل غرايبه
اأ�شتاذ

د. منال اإبراهيم ك�شاب
اأ�شتاذ م�شارك

د. هدى فالح غرايبه
اأ�شتاذ م�شارك

خلود ح�شن حمد
حما�شر متفرغ

خلود جميل برقاوي
حما�شر متفرغ

د. اروى عي�شى عوي�س
اأ�شتاذ

د. رمي اأحمد علي
اأ�شتاذ م�شارك

د. �شلوى م�شلم العبي�شات
اأ�شتاذ م�شارك

مي�شاء عو�س احلمد
حما�شر متفرغ

انت�شار لطفي منر
حما�شر متفرغ

د. نعمه احمد العكور
اأ�شتاذ

د. خلود كايد �شطناوي
اأ�شتاذ م�شاعد

د. فاطمة »حممد علي« ملكاوي
اأ�شتاذ م�شاعد

د. �شو�شن حماد اأبو حماد
اأ�شتاذ م�شاعد
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Dept. of Adults Health Nursingقسم تمريض صحة البالغيـن

د. ح�شام جنم احلواطمة
اأ�شتاذ م�شاعد / رئي�س الق�شم بالنيابة

د. �شهى »حممد خري« عمران
اأ�شتاذ

د. فردو�س ح�شن العمري
اأ�شتاذ م�شارك

د. عي�شى حممد هويدي
اأ�شتاذ 

مرمي عبد املجيد عثامنه
حما�شر متفرغ

د. مي�شاء ح�شني املومني
اأ�شتاذ م�شاعد

د. ليلى حممود اخوزهيه
اأ�شتاذ 

د. وجدان عبد الكرمي خاطر
اأ�شتاذ م�شارك

د. اإبت�شام معاويه الزرو
اأ�شتاذ م�شارك

ليلى راتب �شقر
حما�شر متفرغ

د. جهاد عبد القادر ربابعه
اأ�شتاذ م�شاعد  

د. مو�شى علي الطعاين
اأ�شتاذ 

د. ب�شر عبد االله غرايبه
اأ�شتاذ م�شارك

ا�شفا عبد احلميد عمارنه
حما�شر متفرغ
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Dept. of Adults Health Nursingقسم تمريض صحة البالغيـن

خلود زكي ابوعبيد
حما�شر متفرغ

فداء يو�شف ال�شوي�س
حما�شر متفرغ

امل خالد ب�شول
حما�شر متفرغ

ملي�س خزعل خزاعله
حما�شر متفرغ

منى احمد تيم
حما�شر متفرغ

ا�شمهان عبد الفتاح حمدان
حما�شر متفرغ

حممود خالد ن�شراهلل
حما�شر متفرغ

عواد احمد ابوعواد
حما�شر متفرغ

اآالء فهمي اأن�شا�شي
حما�شر متفرغ

د. عدي عبد الرزاق هياجنه
اأ�شتاذ م�شاعد  

د. دينا اأحمد م�شعل
اأ�شتاذ م�شاعد 

د. حممد جميل ربابعه
اأ�شتاذ م�شاعد

د. اأن�س اأحمد حممد
اأ�شتاذ م�شاعد

اآرام ماجد هبهب 
حما�شر متفرغ
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Dept. of Midwiferyقسم القبالة

د. رمي عبداهلل حتامله
اأ�شتاذ م�شارك

طروب علي اللطايفه
حما�شر متفرغ

د. ختام اإبراهيم حممد
اأ�شتاذ م�شارك

د. كرميه مو�شى النعيمي
اأ�شتاذ م�شاعد

د. عبداهلل يو�شف قا�شم
اأ�شتاذ م�شاعد / رئي�س الق�شم بالنيابة
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B. Sc. in Nursingالبكالوري�وس في التمريض

خريجو الف�شل الدرا�شي ال�شيفي 2018/2017

اب������راه������ي������م اح������م������د ال����ب����ن����ي����ان
اح�����م�����د خ������ر ع����������واد ال���������ش����رف
اح��������م��������د زك���������ري���������ا ال�����ع�����م�����ري
اري������������������ج حم��������م��������د دواغ������������������ره
ا���������ش��������راء اح������م������د ال������ذي������اب������ات
اف�������������راح ع�����ب�����دال�����وا������ش�����ع ب���ه���ت���ا
ام���������ن���������ه ح������ك������م������ت ع�����ب�����اب�����ن�����ه
ام������������������ن حم���������م���������د خ�����ل�����ي�����ف�����ه

ان�����������س حم�����م�����ود ب����ن����ي ي���ون�������س     
امي��������������ان ح������اب�������������س ال�����رح�����ي�����ل
ت���������ش����ن����ي����م ح�����ل�����م�����ي ������ش�����وي�����ات
ت����������ق����������وى ح��������م��������د ال����������زب����������ون
ح�������������ش������ام �������ش������وك������ت ع�����م�����اي�����ره
ح�����ف�����������ش�����ه ح�����������ش�����ن روي������ع������ي

رح�������م�������ه ������ش�����ام�����ي ك�������ش���ا����ش���ب���ه
رن�����������������ا ��������ش�������م�������ر ع�������ب�������ي�������دات
خ������زاع������ل������ه حم�������م�������د  روان 
����������ش���������اره اح��������م��������د م�����ن�����ا������ش�����ره
�������ش������ج������ود ح�����������ش�����ن م�����ل�����ك�����اوي
����ش���ج���ى ع����ب����دال����ك����رمي اجل�������راح
����ش���ل���ط���ان���ه ����ش���ل���ي���م���ان ال����زي����وت
����������ش���������ن���������اء حم���������م���������د ف�������ن�������دي
����ش���ري���ن ع���ي�������ش���ى ال�������ش���ق���رات
���������ش��������ف��������اء ع��������م��������ر امل������وم������ن������ي
ع����ب����د ال����رح����ي����م حم����م����د ك��ب��ه��ا
ع������ب������داهلل حم����م����د ب�������ش���اب�������ش���ه
ع�����������ري�����������ن زي�����������������د امل�����������واج�����������ه
ع��������ري��������ن ع�������م�������ر خ�������������ش������رات

ع��������������اء ق�������د��������ش�������ي ب���������دارن���������ه
ع��������م��������اد ع���������ط���������ااهلل امل�����ن�����ي�����زل
غ����������ن����������امي ب�����������������ش��������ام غ������ن������امي
ف������������������ادي ج���������ه���������اد ج������������������رادات
ف��اط��م��ه ال���زه���راء اي���اد اخلطيب
ف���������اي���������ز ع�������ل�������ي ال�����������������ش��������راري
ف������������������داء حم�������م�������د ح������م������ادن������ه
ل�������ي�������ث ن���������������ش�������ات ال�����ط�����ي�����ط�����ي
ل����������ن ن��������ذي��������ر ال���������روا����������ش���������ده
م�����ث�����ن�����ى ج�������ري�������ل م�������ق�������دادى
حم����م����د خ������ر ع����ل����ي ال�����ده�����ون
حم����م����د �����ش����ام����ة ال����ع����م����راين
حم�����م�����د ك�������م�������ال اجل��������ي��������زاوى
حم�������م�������د ن���������������ش�������ال اجل�������������راح

م�������اك ����ش���ل���ي���م���ان ب����ن����ي خ���ال���د
م����������ن����������ال ف����������������رج اب������������وع������������رار
م���������ه���������ا خ�����������ال�����������د ح������ن������ات������ل������ه
م���������وؤي���������د ���������ش��������اح ال��������غ��������زايل
ن������������داء اح������م������د اجل������دي������ت������اوى
ه�������ب�������ه ع�����������دن�����������ان ع������م������اي������ره
ه�������دي�������ل ج�������اب�������ر احل������م������ي������دان
ه��������دي��������ل حم�������م�������د ال������ع������م������ري
ه��������ي��������ث��������م ري�������������ا��������������س ف�������ق�������را
ع������ب������ي������دات رف���������ي���������ق  ورود 
ي������������������������ارا ع����������ل����������ي �������ش������ت������ي������ات
ي���ا����ش���م���ن اب�����راه�����ي�����م الأ�����ش����ع����د
ي����������زي����������د امي����������������ن ع�������م�������اي�������ره
ي�������و��������ش�������ف خ�������ل�������ف ال���������زب���������ون
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البكالوري�وس في التمريض

خريجو الف�شل الدرا�شي االأول 2019/2018

�شمر عمر ابراهيم

يارا ح�شن حرب

�شل�شبيل ب�شام �شتيوى

وائل خالد عبد احلافظ

�شاره ابراهيم ال�شرمان

هبه �شليمان عبيدات

داليه حممد �شعابنه

م�شعب علي عنانزه

ا�شراء حممد لواحمه

حممد غ�شان ابراهيم

اح�شان احمد بني مرعي

حممد احمد الفريحات

ي�شرى طارق حجر

اح���������م���������د ان������������������ور اخل�����ط�����ي�����ب
ال�����������ش�����وي�����ات ب�������������ش������ام  اروى 
ا��������ش�������ام ع������ب������دالل������ه ع���������ودات
ا������������ش�����������ام ع���������������زت ع�����ب�����اب�����ن�����ه

اي�������ن�������ا��������س ف����ي���������ش����ل �����ش����ت����ي����ات
ران��������������ي��������������ه م������������ن������������ذر ع�������ت�������وم
رب�������������ى اح��������م��������د ال��������زري��������ق��������ات
رك������������������ان خ���������ال���������د ج������������������رادات

�������ش������ج������ود حم������م������د ال�����ع�����م�����ري
������������ش�����������وزان ج����������������ورج ع����ي���������ش����ى
�����ش����ري ا�����ش����ام����ه ال���ع���ن���ب���و����ش���ي
ع���دي���ول���ه ع��ب��دال��رح��ي��م دوت����ون

ف������������������داء ع�����������دن�����������ان ال������ب������ك������ار
ق����ي���������س ري�������ا��������س اأب����و�����ش����ن����ي����ق
م�����������������ازن ع�������ل�������ي ال�����������دوي�����������رى
حم���������م���������د ع���������ل���������ي ال�������ب�������ع�������ول

ول��������ي��������د خ��������ال��������د ال�����رب�����ي�����ع�����يه�����������دي�����������ل ي���������ا����������ش���������ر غ�������ن�������امن�����ا������ش�����ر ع�������ب�������داهلل ال���������ش����ب����ول
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B. Sc. in Nursing

املتوقع تخرجهم يف الف�شل الدرا�شي الثاين 2019/2018

اينا�س �شوكت احلورى

بيان احمد مقدادى

دانا عبداهلل جراح

زيد حممد اأبو ليل

اميان ح�شن قدي�شات

بيان احمد مقدادي

ختام نظمي النعامنه

رمي يا�شر ا�شماعيل

الء �شاح اأبو زيتون

ب�شار عبد الواحد علي

حنن احمد بني دومي

رهام حممد امل�شري

افراح عي�شى الفريحات

براء �شعود اأبو ليمون

حا حممد ال�شرمان

ر�شا فوزى وديان

ا�شماء حممود خري�شات

بتول م�شطفى الق�شاه

ح�شن جهاد ملكاوي

رحمه حكمت كيوان

ا�شام عبداهلل الفهيد

اينا�س هاين قوا�شمه

جمانه خليل الوحو�س

روؤى يو�شف مقابله
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املتوقع تخرجهم يف الف�شل الدرا�شي الثاين 2019/2018

�شام ا�شامه الغماز

عمر ها�شم جريل

موؤمن حممد م�شاعده

ياره خلدون مغربي

�شيف اهلل اول  

عبد الرحمن خالد العقول

ماك حممد بير�س

هيا �شليمان عبيدات

�شولن نقول داود

�شياء عبد املجيد اخلطاطبه

ماجده فايز العجلوين

هبه عمران الزغول

�شماح امين العي�شى

�شحى جا�شر حجازي

قا�شم حممد اخللوف

ن�شيبه احمد عيال �شلمان

�شعاد احمد احلامد

�شرين عبداهلل ال�شناق

غيداء ح�شن العليمات

ميمنه داه�س عكريه

�شاره ركان بني خليل

�شذى حممود ابو �شمره

غيداء احمد فريحات

مي�شاء عبداهلل اأبو الع�شل

البكالوري�وس في التمريض
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املتوقع تخرجهم يف الف�شل الدرا�شي الثاين 2019/2018

B. Sc. in Nursing

ا����������ش���������ام ف��������اي��������ز ال�����������ش�����رع�����ة
ا������ش�����م�����اء ن�������ش���ي���م ال�������ش���ع���ي���دي���ن
ا����������ش���������ي���������ل ج��������ع��������ف��������ر ب�������������دور
ا�������ش������ي������ل ن�������اي�������ف ال�������ف�������وار��������س
اف�������راح ع���ب���دال���رح���م���ن ال���زغ���ول
ال����زي����ودي ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف  الء 
ان�������������������������س ج��������م��������ي��������ل ال��������ط��������ه
ان�����������ش�����ام حم����م����د ب����ن����ي ي���ون�������س
اي�����������������ات وائ�����������������ل احل�����������������وراين
اي�������������ش������ر حم������م������د ال��������رك��������ات

ب������������ا�������������ش������������ل م�������������������������ش������������اروه  
ب���ث���ي���ن���ه حم����م����د ب����ن����ي ي���ا����ش���ن
ب���������ش����رى ع�����ب�����داهلل ب����ن����ي ن�����ش��ر
ح����������ن����������ان حم��������م��������د ف��������رح��������ات

دمي���������������������ا خ���������ل���������ي���������ل اح��������م��������د
ع�����ن�����ان�����ب�����ه ب��������ا���������ش��������ل  روؤى 
رام�������������ي حم������م������د خ��������ر ج���ي���ت
رب���������������ا ن��������ا���������ش��������ر اب�����������وال�����������رب
ب������ك������ر ع��������ي�����������������ش��������ى  رزان 
رغ�����������د ������ش�����ل�����ي�����م�����ان امل�����وم�����ن�����ي
رن������������ا اب��������راه��������ي��������م ال�����ع�����م�����ري
������ش�����واق�����ف�����ه ق�������ا��������ش�������م  روان 
ال������ع������ن������ر ف����������������اح  روزان 
���������ش��������رى ف���������ار����������س ال��������زغ��������ول
���������ش��������رى وائ���������������ل ������ش�����ط�����ن�����اوى
������������ش�����������ع�����������اد  حم����������م����������د ن����������ور
�����ش����ري����ن ق����ا�����ش����م ال���������ش����م����ادى
�����������ش����������ادن ج������م������ي������ل ال���������واك���������د

��������ش�������اك�������ر زي��������������د خ�����ط�����اط�����ب�����ه
ط���������������������ارق زي���������������������اد ل���������ه���������واين
ع�������ات�������ك�������ه ع�������ل�������ي ال�������������ش������ي������اب
ع���������ب���������داهلل ب������������ال ع�����ب�����ي�����دات
ع������ب������داهلل خ���������ش����ر خ�������ش���ا����ش���ن���ه
ع�������ب�������ي�������ده ع��������ام��������ر احل�����������ش�����ن
ع�����������ل�����������ي ر���������������ش��������������ي حم������م������د
ع�����������م�����������ر اح�������������م�������������د ���������ش��������ام
ع������م������ر ن������ا�������ش������ر امل�����ن�����������ش�����وري
ع����������ه����������د خ������������ال������������د احل�������ج�������ي
غ���������دي���������ر ف���������ائ���������ق ع������������������واوده
ق���������ش����ي ت����ي���������ش����ر اجل�����ن�����اي�����ده
م������ادل������ن ط�������ال ال���ب�������ش���ت���اوى
حم�������م�������د اح���������م���������د ال������زع������ب������ي

حم�������م�������د ع������ق������ب������ه ال������ع������م������رى
حم�������م�������د ي�������و��������ش�������ف ك�����م�����ال�����ه
حم������م������ود ج������م������ال اأب��������وال��������رب
م��������������رح �������ش������ل������ي������م������ان ح�����ج�����ات
م����������������رمي ن�����������������ش��������ال �������ش������ال������ح
م������������اك م�����������ش�����ل�����ح اخل�����������ش�����ان
م������وؤم������ن������ه ع�����م�����ر ال�����ق�����دح�����ات
م������������������ي ع������������ل������������ي جن������������������������ادات
ن����������������ادر حم�������م�������د ال������ع������ن������ان������زه
ن������������������ور ب���������ا����������ش���������م ح������م������ي������ده
ن��������������ور م���������������������روان ال���������زوم���������ط
ه���������ي���������ا ه�������������������ش���������ام ع������ب������اب������ن������ه
و������ش�����ام �����ش����امل ب����ن����ي م��رت�����ش��ى
ع�����ي�����ا������ش�����ره حم�������م�������د  ولء 
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غ�������������ص������ون حم������م������د ال�������ع�������رودا���������ص��������راء ح���������ص����ن ال���������ص����م����ادى     

�����ص����ل����ي����م����ان����ص���ن���د����س ح����رب����ي ال���������ص����ح����ادات ن���������������ص�������ري  والء 

B. Sc. in Midwiferyالبكالوري�وس في القبالة

خريجتا الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2018/2017

خريجتا الف�صل الدرا�صي الأول 2019/2018

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2019/2018

امل �صامل الطويل

وج���������������دان ح���������ص����ن اب�����وك�����اي�����د

�صفاء عوين مغاري �صناء حممود عمر     دميه عبد املهدى �صواحله حنني حممد ال�صرمان تقى اكرم قدي�صات
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Faculty of Agricultureكلية الزراعة

د. كامل زهدي حممود
اأ�ستاذ / عميد الكلية

د. بالل �سليمان عبيدات
اأ�ستاذ / نائب العميد

د. اإبراهيم حممود املخادمه
اأ�ستاذ م�سارك / نائب العميد
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Dept. of Plant Productionقسم اإلنتاج النباتي

د. طه احمد العي�سى
اأ�ستاذ م�سارك/ رئي�س الق�سم بالنيابة

د. غازي نزال الكركي
اأ�ستاذ

د. حممد حممود العجلوين
اأ�ستاذ 

د. هايل كامل �سناق
اأ�ستاذ 

د. زكريا اإبراهيم العجلوين
اأ�ستاذ م�سارك 

د. ابراهيم حممود املخادمه
اأ�ستاذ م�سارك

د. منري عزيز الرتك
اأ�ستاذ

د. ليث حممد الرو�سان
اأ�ستاذ م�سارك

د. نزار ح�سني �سماره
اأ�ستاذ 

د. فرا�س حممد ابو ال�سمن
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سبا جري�س الق�سو�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد املجيد احمد الغزاوي
اأ�ستاذ 

د. روؤول اليا�س ن�سر
اأ�ستاذ م�سارك

د. نواف حممد فريحات
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد مفلح الغرايبه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد حممود ال�سامل
اأ�ستاذ م�ساعد
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البكالوري�وس في اإلنتاج النباتي 

اح���������م���������د خ���������ال���������د ال������ن������اج������ي
ا������س�����ي�����ل ط����������ال ال����ب����ط����اي����ن����ه    
ا��������س�������ي�������ل م��������ع��������اذ �����س����ل����ي����م����ان

ال�������ع�������ام�������ري حم�������م�������د  االء 
ام�����������������������ل ع������������ل������������ي م�������������س������ع������د
ام������ي������م������ه ج�����������ال ال����ع����ق����ي����ل����ي

ب�����������ي�����������ان ا������������س�����������د م�������������س������م������ار
رول�����������ن اب������راه������ي������م ال������زي������وت
������س�����ي�����اء حم������م������ود ال���������������وردات

حم����م����د �����س����ل����ي����م����ان ����س���ع���اب���ن���ه
م�������������������روه ع��������ل��������ي احل�������������������واري
ه��������دي��������ل ف���������را����������س احل����ي����ح����ي

ه�����������ال �������س������ال������ح ال�������ك�������رازن�������ه

خريجو الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2018/2017

خريجو الف�صل الدرا�صي الأول 2019/2018

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2019/2018

رغد حممد عبابنه رغد عبد علوه جا�سر علي الزبون تيماء عوين نوفل تقى مرزوق م�ساقبة بدر احمد م�ساقبة

اب�����وح�����������س�����ن اح�������م�������د  روان 
�������س������ع������د ن������ب������ي������ه ال��������رو���������س��������ان
����س���ه���ي���ب م���ن�������س���ور ال����ق����رع����ان

����س���ي���اء ال�����دي�����ن ع���ل���ي اب���وع���ل���ي
حم���������م���������د م�����������دي�����������ن ن�����������س�����ر
ه�������ب�������ه راأف�������������������ت ال�������ب�������روت�������ي

هناء ح�سن العويرظ حممد اكرم قدي�سات
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B.Sc. in Plant Production

اري����������������ج م��������اه��������ر ال�����������س�����ري�����ف
ال�����������س�����ري�����ف خ���������ل���������دون  االء 

ث��ري��ا ع��ب��د اجل��ل��ي��ل احل����اج علي
�������س������م������ي������ه  حم��������م��������ود �����س����ق����ر

جل�������������ن ك�����������ام�����������ل ع������ب������اب������ن������ه
حم������م������ود حم�����م�����د ال�����رو������س�����ان

م����������ن����������ار اح����������م����������د ال����������زي����������ود
ه��������ن��������اء اب��������راه��������ي��������م ����س���ل���ي���ط

ي��������و���������س��������ف ح�������������س������ن ������س�����ت�����ات

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

نادين خليل املارديني مي�ساء حت�سن عبيدات حممد ن�سال حما�سا قي�س احمد الرباعي

مي�ساء خالد ال�سياب

�سيماء خالد قرعان

غيداء وليد املومني

�ساره حممود بطاينه

بتول �سعد الوريكات

و�����س����ال حم���م���د اأب������و ���س��و���س��نن�������اي�������ف ت�������رك�������ي ال�������رو��������س�������ان
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قسم اإلنتاج الحيواني

د. حممد �سياء عبيدات
اأ�ستاذ م�ساعد/ رئي�س الق�سم بالنيابة

د.مروان ممدوح املول
اأ�ستاذ 

د. كامل زهدي حممود
اأ�ستاذ

د. رامي حت�سني الكريديل
اأ�ستاذ

د. خليل ابراهيم جوا�سره
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سرحان جورج حداد
اأ�ستاذ 

د. بالل �سليمان عبيدات
اأ�ستاذ 

د. عبداهلل يو�سف اليو�سف
اأ�ستاذ

د. م�سطفى قا�سم بني دومي
اأ�ستاذ

د. ح�سام جمال التميمي
اأ�ستاذ م�سارك

Dept. of Animal Production

د. ب�سري حممود ن�سريات
اأ�ستاذ م�ساعد
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البكالوري�وس في اإلنتاج الحيواني

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

B.Sc. in Animal Production

اح����������م����������د ف����������اي����������ز ب������رج�������������س
ا���������س��������راء ج������ه������اد ال���������س����م����ادى

ان���������������وار اب�������راه�������ي�������م ال�����ق�����اب
���س��ي��ف ال���دي���ن م�����س��ط��ف��ى ع��ت��وم

ط��������������ارق خ�����ل�����ي�����ل اأب����������ورم����������ان
ط���������ارق �����س����ام����ي اأب����و�����س����ه����ي����ون

م�ساقبة �سليمان  عبدالرحمن 
ع��������م��������اد ع������ل������ي ب������ن������ي اح�����م�����د

عمار يا�سر الدراب�سه

اح���م���د خ��ل��ي��ف��ه ال��ع��م��رى
احمد عبدالغني مهيدات

امل��ث��ن��ى حم��م��د احل��ت��ام��ل��ه    
ح�������س���ام اح����م����د ال�����س��ل��ول

ح���������س����ام ن���������س����ال ك���ن���ع���ان
يون�س بني  ف��را���س  حمزه 
����س���ع���اده ق���ا����س���م ال��زع��ب��ي
ابوطبيخ حممود  �سهيب 

�سعابنه حم��م��د  ع��ب��داهلل 
عاءالدين رافت ابوجليل
ح��وراين م�سهور  م��ام��ون 

حم���م���د زه������ر ع���ب���ي���دات     
ي���ون�������س اح����م����د ال�����س��ع��ود

ن����ور�����س ل�����واءال�����دي�����ن ال�����س��ب��ولحم��������م��������د م����������وف����������ق امل������ق������ب������ل
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البكالوري�وس في اإلنتاج الحيواني

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

هند مهند احلواري هبه ح�سن اأبو خيط منال ح�سن عبد القادر فاطمه تي�سر خماي�سه عمران احمد العمرى

يزن حممد اأبو الرب

بهاء الدين عبداهلل اخلطيب

والء حممد اأبو معايل

B.Sc. in Animal Production

اح�����������م�����������د ح�����������������س��������ن ال��������ع��������م��������ور
ب�����������ه�����������اء حم���������م���������د ن���������وا����������س���������ره
خ�������ل�������ي�������ل اب�����������راه�����������ي�����������م احل�������ل�������و     
�������س������دام ب������ن �������س������امل  ال�������س���احل���ي

ع�����������ل�����������ي ع��������������������������ادل ع���������ب���������ي���������دات
غ������������ي������������ث م���������������وف���������������ق ���������س��������ك��������ور
حم�����م�����د اب�������راه�������ي�������م احل�����م�����ادي�����ن
ن����������ائ����������ل غ����������ال����������ب ا�������س������م������اع������ي������ل
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قسم التغذية وت�كنولوجيا الغذاء 

د. زياد وحيد جرادات
اأ�ستاذ / رئي�س الق�سم

د. ان�س عبد الروؤوف النابل�سي
اأ�ستاذ 

د. حممد ح�سني العودات
اأ�ستاذ م�سارك

د. طارق حممد ع�سيلي
اأ�ستاذ

د. �سناء عي�سى قموه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. طه حممد ربابعه
اأ�ستاذ

د. بيان احمد عبيدات
اأ�ستاذ م�سارك

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

د. هديل �سفيع �سبح
اأ�ستاذ م�ساعد

د. هبه احمد بوادي
اأ�ستاذ

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

Dept. of Nutrition & Food Technology

د. هناء عواد اخلالدي
اأ�ستاذ م�ساعد



222

ـة
ـــ

اع
زر

 ال
ية

كل

البكالوري�وس في التغذية وت�كنولوجيا الغذاء 

�ضحى عيد العنزي دميه ه�ضام احلمدان

خريجو الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2018/2017

امل�����������������ض��������ري ع����������م����������ر  االء 
امي�����������ان ������ض�����ال�����ح اب����وال���������ض����ك����ر
امي����������������ان ��������ض�������ال�������ح رداي����������������ده
اي��������������ه حم�������م�������د ال������ك������اظ������م������ي
اي��������������ه ي�������و��������ض�������ف اخل������زع������ل������ي
ب��������ت��������ول ج��������م��������ال ال���������غ���������زاوى

ب��������ي��������ان اح��������م��������د اخل��������ال��������دى
دان����������������������������ا ع������������م������������ر ع���������و����������ض
دع���������������اء ح�����������ض�����ي�����ب ال��������رج��������ال
دمي���������������ا �������ض������م������ي������ح احل��������اي��������ك
رام�����������ا ع������زال������دي������ن اخل���ط���ي���ب
رح���������اب ي����ون���������ض ال���دم�������ض���ت���اين

رغ������������������������د ف������������ه������������د خ������ن������ج������ر
�����������ض����������اج����������ده حم��������م��������د ع����ي����د
�����������ض����������ارة ح���������������ض�������ام ال������ن������م������ري
������ض�����ف�����ي�����ان ف����ي���������ض����ل �����ض����ت����ي����ات
���������ض��������م��������اح ن��������ا���������ض��������ر ج����ب����ع����ي
�������ض������ن������اء ب�������������ض������ام ال�����������ض�����ع�����دى

���������ض��������ذى ������ض�����ل�����ط�����ان ح����ل����و�����ض
ع����ب����داهلل حم���م���د ب���ن���ي ي��ا���ض��ن
حم��������������م��������������د ع��������������م��������������ر ن��������������ور
حم������م������د ف�����������������اروق ال��������زغ��������ول
م�����������������رام ح���������������ض�������ام �������ض������ح������اده
م�����ه�����دي اب�����راه�����ي�����م دل���ق���م���وين

م�����ه�����ن�����د اك��������������رم اب�����وع�����ل�����و������ض
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B.Sc. in Nutrition & Food Technology

عدنان حممد اإبراهيم

يزيد حممد احلواري

�ضماح امن �ضموط

يا�ضمن را�ضي ال�ضخاتره

دانيا ب�ضام النواي�ضه

هيا عبداهلل �ضواقد

حنان جنم ر�ضوان

منال قا�ضم منا�ضره

جنان احمد حممد ال�ضواد

مالك تي�ضري عبابنه

ا�ضيل را�ضد احلوامدة

لورن�ض ن�ضر الب�ضاتوه

خريجو الف�صل الدرا�صي الأول 2019/2018

م�����������رح ������ض�����ل�����ي�����م�����ان ال�����ط�����اه�����رل�����������ن ا����������ض���������ام���������ه م�����ط�����اح�����نك�����ات�����ري�����ن�����ا م�������������ازن ال�����ن�����م�����ريف���������������رح ب��������ا���������ض��������م �������ض������ف������وري

ن�������دى ن���������ض����ال ع���ب���دال���رح���م���ن
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ايه حممد جربيل

حال هاين هوميل

�ضاره موفق احلاج عيد

�ضيماء فواز ابداح

ايه �ضعيد العجاوي

ت�ضنيم ماهر اجلابري

�ضاره حممود حما�ضا

�ضريين ريا�ض روابده

اميان خالد ر�ضيد 

تاال مهند البوطي

رمي حممد منر بايل

�ضمر عبد املنعم عبيد

ايات منجد �ضحاده

بنان �ضيف اهلل �ضديد

رنا احمد ال�ضناينه

�ضل�ضبيال غالب الزغول    

اماين حممد العزام

بثينه عبد الرحمن الزعبي

روؤى منري بني عطا

�ضل�ضبيل طلب غطا�ضه

ا�ضالم حممد الزعبي

بتول معن البياري

دانا املعت�ضم ن�ضريات

�ضباأ ماجد طراد

البكالوري�وس في التغذية وت�كنولوجيا الغذاء 

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2019/2018



225

ـة
ـــ

اع
زر

 ال
ية

كل

ا�������ض������ع������د ف���������ار����������ض امل�����وم�����ن�����ي
ام�������������ال خ�������ال�������د ال�������روا��������ض�������ده
اي�������ن�������ا��������ض ع�����ق�����ي�����ل ال��������زب��������ون
ج�����������واد اب������راه������ي������م اب�����وغ�����زل�����ه

ح���������ض����ن����ي خ����ل����ي����ف ال���������ض����الم����ه
ح���������م���������زه ج���������ه���������اد ع�����ب�����اب�����ن�����ه
ح����ن����ن حم����م����د ث����ائ����ر ال���ن���ج���ار
رام�������������ي اب������وال������ق������ا�������ض������م ق���م���ي

اأب�����وح�����������ض�����م�����ه ع�������م�������اد  رزان 
رع������د حم���م���د ام������ن ال���ل���وام���ن���ه
رن���������ي���������م ع�����������������ادل ال�����ق�����ي�����������ض�����ي
ره����������ف ح���������ض����ن اب������وح������م������وده

�����ض����ج����ى ب����اج���������ض اخل���م���اي�������ض���ه
����������ض���������م���������اح حم���������م���������د ع��������������زام
غ���������ي���������داء اح��������م��������د ال�����ع�����م�����ري
ف����������رح ن�����ا������ض�����ر ال����ل����ب����اب����ي����دي

جم����������د حم�������م�������د ع������ب������داحل������ي
حم��������م��������د رف����������ع����������ت ك������ن������ع������ان
ن���������������������ور ح�������������������ض���������ن حم������م������د 
ه����������ن����������اء خ����������ال����������د امل�������ح�������م�������ود

ي���ا����ض���م���ن ر�����ض����ي����د ال���رح���اح���ل���ه

فاطمه �ضالح غرايبه

حممد ب�ضام اخلزاعله

يارا رائد جالد

فادي خلدون النادي

متعب احمد ب�ضبو�ض

هيا يا�ضن العجلوين

فاتن وليد الزعبي

لن خالد اأبو الهيجاء

نور ا�ضرف درادكه

غيداء فاروق دباجه

جلن حممد �ضعد

مالك فوؤاد �ضطاره

غدير �ضهيل الفلكي

فرح احمد ال�ضلبي

مرمي احمد طعامنه

عباده ابراهيم املدين

فاطمه قا�ضم هياجنه

حممد علي جمادله

B.Sc. in Nutrition & Food Technology

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2019/2018
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مرمي البتول ابوديه فرح عبداهلل اأبو حماد عرين منري الروا�ضده زينه حممود اأبو طالب تيمه فخري خملوف ا�ضماء عمر الطيبه

نغم �ضيف اهلل اأبو عاقوله

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2018-2019 / تدريب

اح�������م�������د حم�����م�����د ب�����ن�����ي ه�����اين
اح�����م�����د ب������ن������ي  حم������م������د  االء 

ام���������������������ريه ف���������������������وزي م�����غ�����ي�����ب
اي�������������ه �������ض������م������ري ال�������������ض������م������ادي

ت����������������اال ي�������ح�������ي�������ى ع�������ب�������ي�������دات
ت�����ي�����م�����اء ي�����و������ض�����ف خ���ط���اط���ب���ه

������ض�����ه�����ري ق������ا�������ض������م ال����ت����م����ي����م����ي
���������ض��������روق ع�������������وده احل���������ض����ب����ان

ن����������������وال حم�������م�������د ط�����راب�����������ض�����هم�����������ض�����اع�����ل ح���������ض����ن ب����اج����اب����رغ������ال������ي������ه ح�����������ض�����ن اخل����ط����ي����ب

B.Sc. in Nutrition & Food Technologyالبكالوري�وس في التغذية وت�كنولوجيا الغذاء 
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د. عمار علي بال�سمه
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. »حممد خري« جابر ال�سطناوي
اأ�ستاذ 

د. حممد علي الربابعه
اأ�ستاذ

د. حممد نور �سليمان احلمد
اأ�ستاذ

د. ناجي خلف املفلح
اأ�ستاذ م�سارك

د. منري جميل الرو�سان
اأ�ستاذ 

د. راغب عبد الرزاق الطحان
اأ�ستاذ م�سارك

د. ماأمون عبداهلل غرايبه
اأ�ستاذ 

د. �سائب عبد احلليم خري�سات
اأ�ستاذ 

د. ماهر جمال تادر�س
اأ�ستاذ م�سارك

Dept. of Natural Resources & Environmentقسم الموارد الطبيعية والبيئة
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خريجتا الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

حممد ماجد القي�سي      ق�سي زاهي �سواحله عليا احمد قطي�ش �ساجده هاين اخلطيب حمزه عاكف مهيدات

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017
البكالوري�وس في التـربة والري

ال�����������س�����ل�����م�����اناح����م����د خ�����ر ه����اي����ل االخ����ر�����شاح���������������م���������������د ول���������������ي���������������د ب������ك������ر       اح���������م���������د  ع������ب������داهلل م�����ن�����ور ال����ع����ج����ارم����ه�����س����اج����ده م�������س���ط���ف���ى اال����س���م���راالء 

اح��������م��������د ��������س�������ال�������ح غ�������وامن�������ه
اري����������������������ج اي�������������������س���������ر ح�����������س�����ن

ح����ن����ن زه������رال������دي������ن ال���ف���ق���ي���ه    
دي������������������اال ح�������������س������ن امل�������������س������ري

رب�����������ي�����������ع ع���������ل���������ي ع�������ب�������ي�������دات
ره�����������������ف م�������������������������روان ك�������ن�������اين

�����س����ي����م����اء حم����م����د ال���������س����م����ادى
ك�������������رم�������������ل ع�����������ل�����������ي ث������ل������ج������ي

مل�������������ا م�����������اج�����������د ال���������������س�������ام�������ن
م��������ال��������ك حم�������م�������د ح����ت����ام����ل����ه

ال���زع���ب���يل����ي����ن����ه م���������س����ط����ف����ى ال�������س���ع���ي���د اهلل  ع����ب����د  م���ع���ت�������س���م 

لينا حممد ال�سكراناميان حممد الق�ساه

و����������س���������ام اح��������م��������د ال���������س����ع����ب����يحم�����������م�����������د ع�����������م�����������ر ع������ب������ي������د
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حم�������م�������د م������ع������ت������ز ع������ب������ي������داتدمي������ه حم�����ي ال�����دي�����ن ع���ب���ي���داتاي����������������ات ج��������م��������ال ال�������ق�������رع�������ان

هبه ابراهيم ال�سطناوى زينب احمد طوالبه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب
B.Sc. in Soil & Irrigation
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Faculty of Veterinary Medicineكلية الطب البيطري

د. حممد �صبحي خليفه
اأ�صتاذ / عميد الكلية

د. �صميح حممد اأبو طربو�ش
اأ�صتاذ م�صارك / نائب العميد

د. حممد برهان الزغول
اأ�صتاذ / نائب العميد

حممد ب�صام �صمره
قائم باأعمال م�صاعد عميد
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Dept. of Basic Veterinary Medicine Sciencesقسم العلوم الطبيه البيطريه األساسيه

د. حممد حمدي غرايبه
اأ�صتاذ م�صاعد / قائم باأعمال رئي�ش الق�صم

د. فالح ح�صن �صديفات
اأ�صتاذ 

د. م�صطفى »حممد خري« عبابنه
اأ�صتاذ م�صارك

د. يا�صر حماده الرتزي
اأ�صتاذ

د. اإيهاب عبد الرحمن اأبو با�صا
اأ�صتاذ

د. رامي حممود مقبل
اأ�صتاذ م�صارك

د. حممد برهان الزغول
اأ�صتاذ

د. حممد �صبحي خليفه
اأ�صتاذ

عبد الرحمن طاهر ن�صر
حما�صر متفرغ
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قسم العلوم الطبيه البيطريه اإلكلينيكيه

د. �صميح حممد ابوطربو�ش
اأ�صتاذ م�صارك / قائم باأعمال رئي�ش الق�صم

د. عوده فالح الروا�صده
اأ�صتاذ 

د. عبد ال�صالم قا�صم طالفحه
اأ�صتاذ 

د. حممد حممود عبابنه
اأ�صتاذ

د. مي�صر عمر العك�ش
اأ�صتاذ م�صارك

د. احمد حممود املجايل
اأ�صتاذ

د. عبد احلكيم ها�صم اجلراح
اأ�صتاذ م�صارك

د. زهري عبداهلل بني ا�صماعيل
اأ�صتاذ

د. مو�صى اأحمد ال�صهابات
اأ�صتاذ م�صاعد

د. خالد مفلح الق�صاه
اأ�صتاذ

د. مو�صى ح�صني درادكه
اأ�صتاذ م�صارك

Dept. of Clinical Veterinary Medical Sciences

مي�ش عبدالكرمي ملكاوي
مدر�ش
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قسم علم األمراض البيطرية والصحة العامة

د. وائل حممود احمد حننه
اأ�صتاذ م�صارك / قائم باأعمال رئي�ش الق�صم

د. نبيل قا�صم هيالت
اأ�صتاذ 

د. رائده كرمي الرقيبات
اأ�صتاذ

د. �صعد حممود غرايبه
اأ�صتاذ

د. اأكرم ري�صان العبودي
حما�صر متفرغ

د. �صوكت ق�صيم هيالت
اأ�صتاذ 

د. حممد قا�صم الناطور
اأ�صتاذ 

د. مفلح �صالح عواوده
اأ�صتاذ

د. لبيب عبد املغني ال�صريف
اأ�صتاذ 

د. حممد حمي الدين عبيدات
اأ�صتاذ م�صارك

Dept. of Pathology & Public Health
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البكالوري�وس في الطب والجراحة البيطرية

ع���ي�������س���ى ب������ن������ي  ������س�����م�����ر  االء 
تاج الدين حممد �سفيان بركات
ت�����������س�����ن�����ي�����م حم�������م�������د ������س�����ت�����ات
ح�����������س�����ن ع������ث������م������ان ال����ع����ن����ات����ي

ح�����س��ن ع���ب���دال���ف���ت���اح ف���اخ���وري
ح������������م������������زه ج��������م��������ي��������ل ح����������رب
دع������������������������اء اح������������م������������د ك�����ل�����ي�����ب
ث������ل������ي������ج������ه اح�������������م�������������د  رمي 

������س�����و������س�����ن �����س����ل����ي����م����ان ج��������راح
ع���������ب���������داهلل ي������و�������س������ف ������س�����اح
ع�����م�����اد اب������راه������ي������م ال���ده���ي���ن���ي
ال��������ع��������ت��������وم ن��������ب��������ي��������ل  الرا 

ل�������ي�������ث ف���������اي���������ز ان���������������س�������رات
حم������م������د م���������ام���������ون اال������س�����م�����ر
حم������م������ود ب�����������س�����ام ال����ك����وف����ح����ي
م��������ي��������ن��������ا���������س خ�����������ال�����������د ت�����ي�����م

وح�����������������س��������ات ع����������م����������ر  االء 
ع������ا�������س������م اح��������م��������د ال����ي����ح����ي����ى
ع������ا�������س������م حم������م������د ال�����ع�����م�����رى
الب�ستنجي �سعدي  عبداحلميد 

ع��������ل��������ي اح����������م����������د زواه��������������������ره
ع���������م���������ار ع������ي�������������س������ى حم������م������ود
ع�����ي�����������س�����ى ح�����������س�����ن ال�����������س�����ع�����ود
ف�������ار��������س امي���������ن م�������س���ري���ح���ي

م���اج���د حم���م���د ه������ادي ال�����س��ن��اق
حم������م������د اح��������م��������د ال�����������س�����ل�����ول
حم�����م�����د ج����م����ع����ه ال�������س���ام�������س���ي
حم�����م�����د خ����ل����ي����ل اأب�����وغ�����رب�����ي�����ه

حم��������م��������د ف����������������������وؤاد ه��������زامي��������ة
حم����م����د حم�����م�����ود اب����وال����ع����ن����از
حم�����م�����د ه���������اين اب�����وال�����ع�����د������س
ي��ون�����س ع��ب��دال�����س��ام ال��ع��ن��ان��ب��ه

ي����ح����ي����ى ����س���ل���ي���م���ان اأب�������وال�������رب

خريجو الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2018/2017

خريجو الف�صل الدرا�صي الأول 2019/2018

حممد زياد عكور �سايل نا�سر القاب
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B.Sc. in Veterinary Medicine & Surgery

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2019/2018

داود عبدالنا�سر الغزاوى

عبدالرحمن موؤيد احمد

مظفر عاءالدين اليا�سن

يا�سر حممد جواد املاكنه

خليل روحي خوري

عبدالرحمن احمد طالب احمد

حممد ماهر بدران

مي�س منذر بني فيا�س

امين حممد علوان

�سالح حممد الرفايعه

لن خليل �سوي�س

مهند هاين �سوامله

العنود حممد ال�سامي

�سرين عماد �سلبي

عمر خالد بني يا�سن

مهدي عبداحلليم اجلمره

ا�سيل را�سي الطواف�سه

�سيف بن �سامل  ال�ساحلي

عرين �سالح ابودية

مها تي�سر اأبونعمه

احمد خالد عكه

زينب عبداحل�سن حممد

عبداملعطي مروان خ�سر

ماك جمال التوميي
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املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2019/2018

ا�������س������ام������ة ن������اظ������م اب����و�����س����ل����ي����م
ا��������س�������ي�������ل ط���������ال���������ب ال������ب������ق������ور
اك����������������������رم اح�����������م�����������د ال���������غ���������زو

ب������ا�������س������ل ف�����ت�����ح�����ي ال�����ن�����ع�����م�����ان
ت������وج������ان ي����و�����س����ف ال���غ���ي�������س���ان
ح��������ل��������ي��������م ع�����������������������ادل ب�����خ�����ي�����ت

ر�����������س����������ا ف�����������را������������س درادك�������������������ه
ع������������ام������������ر ع���������ل���������ي اجل������������������راح
ع�������م�������رو ح�������������س������ام اب��������وغ��������زال

م���������ال���������ك ف���������ري���������د حم�����اج�����ن�����ه
حم��������م��������د حم���������������س�������ن ق������ط������ان
وع����د حم��م��د ����س���رار ال�����س��ري��ده

ي�������ح�������ي�������ى ول����������ي����������د خ����ط����ي����ب

B.Sc. in Veterinary Medicine & Surgeryالبكالوري�وس في الطب والجراحة البيطرية





240

Faculty of Science & Artsكلية العلوم واآلداب

د. قتيبه ذيب خطاطبه
اأ�ستاذ / عميد الكلية

د. »حممد علي« ح�سن العمري
اأ�ستاذ /نائب العميد

د. حممد ماجد الدوالت
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد

د. متوكل ممدوح عبيدات
اأ�ستاذ م�سارك / نائب العميد

د. عائ�سه عبداهلل اأبوغزي
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد
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Dept. of Applied Chemical Sciencesقسم العلوم الكيميائية التطبيقية

د. اأحمد كمال حجازي
اأ�ستاذ م�سارك/ قائم باأعمال رئي�س الق�سم 

د. خليل جميل الع�سلي
اأ�ستاذ 

د. حممد مو�سى فار�س
اأ�ستاذ

د. نعيم ح�سني ال�سعيد
اأ�ستاذ

د. �سامل احمد الربكات
اأ�ستاذ 

د. خالد قا�سم �سواقفه
اأ�ستاذ

د. حممد يا�سني اخلطيب
اأ�ستاذ 

د. جميل ابراهيم ملكاوي
اأ�ستاذ

د. ع�سام حممود عرفه
اأ�ستاذ

د. زياد احمد طه
اأ�ستاذ 

د. يحيى ربحي طهبوب
اأ�ستاذ

د. احمد حممود العجلوين
اأ�ستاذ 

د. نذير احمد الروا�سده
اأ�ستاذ

د. منى اأحمد اأبو دلو
اأ�ستاذ 
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Dept. of Applied Chemical Sciencesقسم العلوم الكيميائية التطبيقية

د. راتب ح�سن حينا
اأ�ستاذ م�سارك

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

د. عبد العزيز حممود العجلوين
اأ�ستاذ م�سارك

د. مازن يا�سني �سطناوي
اأ�ستاذ م�سارك

اأديب �سالح الفقيه
حما�سر متفرغ

د. عبد اللطيف علي ابداح
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممود خليل احلموري
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد الوهاب عمر الرجوب
اأ�ستاذ م�سارك

د. ح�سني قا�سم املغي�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. احمد عبد الرحمن غرايبه
اأ�ستاذ م�سارك

مروان عبداهلل حمادنه
حما�سر متفرغ 

د. �سعاد عبداهلل عودات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مو�سى اليف ال�سمادي
اأ�ستاذ م�سارك

د. رائد حممد الزعبي
اأ�ستاذ م�سارك

امين ح�سن عمرات
حما�سر متفرغ
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Dept. of Applied Chemical Sciencesقسم العلوم الكيميائية التطبيقية

ابراهيم �سليمان اجلوارنه
حما�سر متفرغ

د. حممد ماجد الدوالت
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد
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اب������راه������ي������م ع������ن������اد امل�������س���اع���ي���د
ا���������س��������راء ع������ب������داالل������ه ي���ون�������س
ا�����������س����������راء م�����ط�����ل�����ق ال�����ع�����ن�����زي

امي������������ان ع������و�������س ب�����ن�����ي خ����ال����د
ب�����������ت�����������ول اح�����������م�����������د خ������وي������ل������ه
ب��������ي��������ان ع�������ل�������ي االب��������راه��������ي��������م

ع���������ب���������اده اح��������م��������د م��������ق��������دادي
م�����������������������رح حم������������م������������د ب���������ن���������ات
ي�������ق�������ن ع������ي�������������س������ى ال������رب������ي������ع

اح�����م�����د ف������������وؤاد اب����وال����ه����ي����ج����اء
اح���������م���������د حم��������م��������د �������س������ع������اده
اح����������م����������د م�������ع�������ت�������ز رداي�������������������ده
ا�������س������م������اء ع�����ل�����ي ب�����ن�����ي دوم��������ي

ح������ا ع�����ب�����دال�����ق�����ادر ج����������رادات
ري��������ان اب����راه����ي����م اب���و����س���رح���ان
������س�����و������س�����ن حم������م������ود ع���ب���اب���ن���ه
ع����������ب����������داهلل حم�������م�������د ح���������س����ن

حما�سي�س ح�����س��ن  ع���اءال���دي���ن 
حم���������م���������د ب����������������������دوي ب�������������دوي
م�������ع�������ن خ���������ال���������د ال�����ن�����ع�����ي�����م�����ي
جن������������وان ع�����م�����ر ال���������س����ري����ح����ن

ن��������دى ا�����س����ي����د ع����ب����دال����رح����م����ن

البكالوري�وس في الكيمياء 

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

مراد خليل قنديل علي حممود الق�ساه �سند�س حممد دربا�س دعاء عبدالروؤوف ار�سيدات
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ن��������������������داء جم����������������دي ع������ث������م������ان������س�����ذى ع�����م�����اد ع����ل����ي زع�����اري�����ر��������س�������م�������اح م�������������������روان ������س�����ع�����دى

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

B.Sc. in Chemistry

عا حلمي يو�سف

يحيى فاح الكايد

�سذى ح�سن العو�س

مي�س طال القرعان

�ساره خالد عوده

منذر ن�سال البكرى

روال موفق ب�ساب�سه

حممد احمد ابوم�سامح

اميان عمر العقيل

ماريانا يعقوب �سليم

اميمه رم�سان اجلاد

غيث اكرم الق�ساه

عا�سم يا�سر اأبو العي�س

اخل�����ط�����ي�����ب ع����������و�����������س  االء 
ال���������ن ع������زم������ي زي���������ن ال�����دي�����ن
ان���������غ���������ام اح�������م�������د اب�����و������س�����م�����را

ب������در ع���ب���دال���ن���ا����س���ر ال���رق���ط���ي
ب��������ه��������اء ن�����ب�����ي�����ل ال������دراب�������������س������ه
ح���������������س�������ام ج������م������ع������ه ال��������غ��������اوى

ره�����������������ف ك�����������ام�����������ل ع������ب������اب������ن������ه
ف�����اط�����م�����ه اح������م������د اب����وج����م����ع����ه
ق����ي���������س حم�����م�����د ال����ع����واي���������س����ه     

م�������������رمي اح��������م��������د روا�����������س����������ده
م����ن����ت����ه����ى ������س�����ام�����ه ح�����م�����دان
م�������ي ع�����ب�����دال�����رح�����ي�����م ق���������ادرى

وف�����������������اء ن���������اج���������ي اب�����وع�����ن�����ي�����زوع�������������د غ���������������س�������ان ال���������������س�������ودي
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Dept. of Applied Biological Sciencesقسم العلوم الحياتية التطبيقية

د. اجمد عبداهلل حما�سنه
اأ�ستاذ م�سارك / قائم باأعمال رئي�س الق�سم 

د. عبد الكرمي جرب ال�سالل
اأ�ستاذ

د. فوؤاد عبد العزيز املومني
اأ�ستاذ

د. زهري �سامي عمرو
اأ�ستاذ 

د. ا�سامه يو�سف بطيحه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نزار حممد اأبو هرفيل
اأ�ستاذ

د. فوزي حممد ال�سياب
اأ�ستاذ 

د. هما عزيز درماين
اأ�ستاذ

د. �سريين »حممد بدر« بطاينه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. احمد حممود بطيحه
اأ�ستاذ

د. ليث نا�سر العيطان
اأ�ستاذ م�سارك 
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ه�������دى ع�����ب�����دال�����وه�����اب م���ظ���ل���ومع�����ب�����ر ع����ي���������س����ى ال������دو�������س������ري

م��������ع��������ن حم��������م��������د امل������وم������ن������ي

B. Sc. in Forensic Sciencesالبكالوري�وس في العلوم الجنائية

خريجتا الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريج الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018
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Dept. of Biotechnology & Genetic Engineeringقسم التقنات الحيوية والهندسة الوراثية

د. اجمد عبداهلل حما�سنه
اأ�ستاذ م�سارك / قائم باأعمال رئي�س الق�سم 

د. زياد وحيد جرادات
اأ�ستاذ

د. ن�سرين عدنان القرعان
اأ�ستاذ م�سارك

د. رامي ق�سيم اخلطيب
اأ�ستاذ م�سارك

د. عا�سم حممد اخلطيب
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سعيد علي جرادات
اأ�ستاذ م�سارك

د. خلدون غازي البدور
اأ�ستاذ م�سارك

د. قتيبة عمر عبابنه
اأ�ستاذ م�ساعد
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البكالوري�وس في التقنات الحيوية والهندسة الوراثية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

اب�������وه�������دب�������ه ب��������������ال  اروى 
ع�����ت�����وم ع��������ب��������دال��������ق��������ادر  االء 
ت��������ق��������وى ع�������ل�������ي ال�����ك�����وف�����ح�����ي

ح������ن������ا ي������و�������س������ف دري����������ان����������ورد
ب����������������درة وائ���������������������������ل  روان 
���������س��������ل��������وى رائ�������������������د اجل������������اد

م���������ع���������اذ ن������ب������ي������ل ال������ه������ي������ات
من����������اء ا�������س������ام������ه اب����و�����س����ي����ن����ي
ه��������ب��������ه اح����������م����������د ال����������زغ����������ول

اح�����������م�����������د ح���������������س�������ن ع�����ف�����ي�����ف
ان�������س���ام ���س��ل��ي��م��ان ال�����س��خ��ري��ت��ي
ان������������ع������������ام ع����������م����������ار احل�����������س�����ن

ب����������ي����������ان زي�������������������اد ال�������������س������ال������ح     
ح�������ن�������ن اح���������م���������د ال�����ق�����������س�����اة
رك������������������ان حم�������م�������د امل�����غ�����ي�����������س

اب������وغ������ن������م������ي ع��������ي��������د  روال 
ع�������م�������ر ج��������م��������ال اب������وال������ن������ي������ل
ف�������اط�������م�������ة ع����������������ادل خ����م����ي���������س

ال����زه����رى ع�����ب�����دال�����رزاق  ي���������س����رى ت�����رك�����ي ال���������س����راب����ع����هوالء 

ن�������ف�������ن غ���������������س�������ان ال�����ب�����ي�����ط�����ارل������ط������ي������ف������ة حم���������م���������ود ل������ب������ان

�سرين جمدى بني هاين �سرى خالد ن�سوان �سارة حممد ال�سبيعي حنن ا�سامة علي اميان ابراهيم و�ساحي

هبة يا�سن العجلوين

ايليان هاين ر�سيد

عبد الرحمن حممد الدويري

B.Sc. in Biotechnology & Genetic Engineering



250

ب
دا

اآل
 و

م
لو

لع
ة ا

لي
ك

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

جورج ح�سام قم�سيه

ن�سرين �سكري العمري

جميل جمال طيطي

�سهد �سريف �سماره

ت�سنيم حممد احلم�سي

�ساره عدنان خ�سراوي

بلقي�س �سللو رباح

زيد �سكرى النوا�سره

يزن خالد حمزه

االء ح�سن نوفل

روز يا�سن احلراح�سه

ها عدنان البخيت

ا�سراء عمر الزعبي

حبيب جمدى طبي�سات

هبه حممد عبدالرازق

اح��������م��������د ن�������������س������ري ال�����ف�����ق�����را
اي������ن������ا�������س ع������ل������ي ال������زي������ت������اوي

اي������������ه������������اب حم��������م��������د ح���������س����ن
ح���ن���ن ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف دواغ�������ره

�������س������ه������ام ع��������اط��������ف ج���������������رادات
حم������م������د �������س������ام������ر حم����اف����ظ����ه

م���������اك حم�����م�����د ب�����ن�����ي اح����م����د
وئ����������������ام م�������������س������ه������ور ال�������������س������رع

البكالوري�وس في التقنات الحيوية والهندسة الوراثية
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

اح���������م���������د ف������������������وزي ح��������م��������دان
ا������������س�����������راء ع���������������س�������ران ع�����ب�����ده

ا���������س��������ي��������ل ط����������ال����������ب ع��������ل��������وان
امي�����������ان ب�����ا������س�����م ع����ب����دال����غ����اف����ر

ره������������ف ع���������ب���������داهلل ال�����زع�����ب�����ي
ه����������دي����������ل ع����������م����������اد ه����������������وارى

�ساره �سياءالدين �سموط روان زياد �سنوبر رهف فاروق العمري ر�سا هيثم العمري ربى عدنان خطيب

B.Sc. in Biotechnology & Genetic Engineering
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Dept. of Applied Physical Sciencesقسم العلوم الفيزيائية التطبيقية

د. ح�سن مو�سى اخلطيب
اأ�ستاذ / رئي�س الق�سم 

د. »حممد خري« عبد الكرمي ق�سري
اأ�ستاذ 

د. احمد علي العمري
اأ�ستاذ

د. برهان الدين احمد الب�س
اأ�ستاذ

د. خالد حممد اجلراح
اأ�ستاذ م�سارك

د. عدنان  »حممد اني�س« ال�سريعه
اأ�ستاذ م�سارك

د. اكرم عبد املجيد الرو�سان
اأ�ستاذ 

د. احمد حممد ال�سعد
اأ�ستاذ

د. حممد خليل القا�سي
اأ�ستاذ

د. خالد م�سطفى ابو الرب
اأ�ستاذ م�سارك

د. معن احمد غرايبه
اأ�ستاذ م�سارك

د. »حممد علي« ح�سن العمري
اأ�ستاذ 

د. عبداهلل اأحمد عبيدات
اأ�ستاذ 

د. عدنان خلف جرادات
اأ�ستاذ م�سارك
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د. �سحاده حممود �سعاده
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خالد حممد العديالت
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد فريد غرايبه
اأ�ستاذ م�ساعد

Dept. of Applied Physical Sciencesقسم العلوم الفيزيائية التطبيقية

د. حامت �سالح وديان
اأ�ستاذ / زائر

د. حممود خالد كالب
اأ�ستاذ م�سارك / زائر

د. خديجه حممود حما�سا
اأ�ستاذ م�سارك / زائر

د. عماد عبد ال�سالم املحمود
حما�سر متفرغ
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خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

B.Sc. in Physicsالبكالوريس في الفيزياء

ا����������س���������راء زي�������������اد اب�����و������س�����ف�����ره
ح������ت������ام������ل������ه اجم������������������د  االء 

�����س����ك����ي����ن����ه حم�����م�����د ال�����ق�����رع�����ان
ل�������ي�������ل�������ى ���������س��������اك��������ر ب����������������دران

وع���������د ع�������ب�������داهلل ال������روا�������س������ده
وف��������������اء ت����ي���������س����ر ط����ب����ي���������س����ات

ا�������س������ي������ل ح�����������س�����ن ال�����������س�����رع�����ه
ج����م����ان����ه ن����ا�����س����ر ال����ن����وا�����س����ره

ج�����ه�����ي�����ن�����ه ع�������م�������اد ال�����ق�����������س�����اه
رن�������������������������������ا ع����������������ل����������������ي ح��������م��������د

���������س��������م��������ر حم����������م����������د ط�����ن�����������س
غ��������ي��������داء ح�����������س�����ن اب������ون������ع������اج

م���ي�������س���اء �����س����امل اب���وال���ه���ي���ج���اء

ال����������ن����������ادياي�����������������������اف ح������������������امت ������س�����ق�����ر خ�������ل�������ي�������ل  ف������اط������م������ه ع������ل������ي ب������ن������ي ح���م���دروان 
وع�����������������د ع���������ل���������ي ال���������������س�������رع�������ه    م��������ال��������ك ح�����������س�����ن خ����ط����اي����ب����ه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

علي حممد املحمود عبداهلل احمد الق�ساه �سدقي جنيب �سليمان �سو�سن خالد بني عامر ايه يحيى الق�ساه
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د. حممد يو�سف علي
اأ�ستاذ م�سارك/ قائم باأعمال رئي�س الق�سم 

د. �سالح علي عبداهلل
اأ�ستاذ

د. حممود ح�سن الرفاعي
اأ�ستاذ

د. قتيبه ذيب خطاطبه
اأ�ستاذ 

د. �سامر حامد القور
اأ�ستاذ

د. ابراهيم حممد االيوب
اأ�ستاذ م�سارك

د. خالد توفيق بطاينه
اأ�ستاذ 

د. كامل م�سطفى اخلالد
اأ�ستاذ

د. حممد ح�سن الطويق
اأ�ستاذ

د. عبد الرزاق اأحمد مقدادي
اأ�ستاذ

د. �سلطي علي �سماره
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممود م�سطفى ال�سمادي
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبداهلل حممد ربابعه
اأ�ستاذ

د. مروان تي�سري القرعان
اأ�ستاذ

Dept. of Mathematics & Statisticsقسم الرياضيات واإلحصاء
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د. حممود �سالح الروا�سده
اأ�ستاذ م�سارك

Dept. of Mathematics & Statisticsقسم الرياضيات واإلحصاء

د. خلدون فالح الزعبي
اأ�ستاذ م�سارك

د. مالك �سامي بطاينه
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد ماجد دوالت
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. امينه �ساري ن�سري
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد خليل �سخاتره
اأ�ستاذ م�ساعد

ع�سام حممد ابو ارواق
مدر�س

د. عامر ح�سن دروي�س
اأ�ستاذ م�ساعد

هيام حممد البطاينة
حما�سر متفرغ

اإنعام حممود ن�سريات
مدر�س

د. �سريفه نعيم ال�سريف
اأ�ستاذ / زائر

د. حنان حممد حموري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عماد علي جرادات
اأ�ستاذ م�ساعد

روؤوفه علي ال�سعيدي
حما�سر متفرغ



257

ب
دا

اآل
 و

م
لو

لع
ة ا

لي
ك

م���������ل���������ح���������م حم�����������������م�����������������د  ان 
ج������ع������ف������ر ط���������اه���������ر اخل��������زاع��������ل��������ة

ح���������م���������زه ه���������������س�������ام اب������وغ������ري������ب������ه
ذك�����������������رى حم�������م�������د ال�������������س������م������ادي

رج����������������������اء حم���������م���������د ال���������������س�������ل�������ول
��������س�������اب�������ري�������ن اي������������������وب ن�����ب�����ه�����اين

ع������������م������������ر ع���������������ام���������������ر ي��������ا���������س��������ن
م�����������������روه اح���������م���������د اب������وال�������������س������ع������ر

م�����ي�����������س�����اء حم��������م��������ود ال�����������س�����خ�����ور
من���������������������اء حم�����������م�����������د ال�������������ك�������������ردى

البكالوري�وس في الرياضيات

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

ا�������س������راء ي����و�����س����ف ال�������س���ق���رات
ان�������������������س حم�������م�������د ج������������������رادات
ح����ك����م ي����و�����س����ف اب����و�����س����ه����ي����ون

�����س����اب����ري����ن اح�����م�����د ق���ط���ي���ف���ان
ف��������������������داء زي��������������������اد ح������وي������ط������ي
م����������������ازن ار������������س�����������ود احل�����������س�����ن

حم��������م��������د ه���������������اين ال������زع������ب������ي     
م�������وؤم�������ن خ������ال������د ب�����ن�����ي ع����ام����ر
وائ���������������ل اح��������م��������د اجل������ن������اي������ده

اميان احمد االأ�سقر

دارين فادى خالدي حنان ابراهيم مطر

ميان جمال اخل�سا�سنه

احمد حممد قدي�سات

م�سعب حممد علي الهزمي

احمد زياد الوردات

حممود عايد زريق

احمد خالد ال�سهابات

�سالح حممد بني عاي�س

احمد ح�سن احلوراين

B.Sc. in Mathematics
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

ا������س�����ي�����ه ا������س�����م�����اع�����ي�����ل ال������ذي������اب������ات
امل���������وم���������ن���������ي      اح��������������م��������������د  االء 
ع���ي�������س���ى ب������ن������ي  ع���������ب���������داهلل  االء 
اي���������������������������������ات ع��������������ل��������������ي امل��������������زي��������������د
ب��������������������������������راءه ن��������������ه��������������ار م�������ي�������ا��������س

ب���������������س�������رى ف������ت������ح������ي دق������ام�������������س������ه
رغ������������������������د ع������������ل������������ي ط����������وال����������ب����������ه
������������س�����������ي�����������ف حم�������������م�������������د �����������س����������ام
ع�����������م�����������ر حم�����������م�����������د ع�������ب�������اب�������ن�������ه
حم�������م�������د ع��������اط��������ف ال�������دراب���������������س�������ه

حم�����م�����د ع������ب������دامل������ه������دي امل���������س����ري
م�����������س�����ع�����ب م�������ه�������دي ال�����������س�����رف�����ات
ن�����������س�����ري�����ن ن�������������س������ال ال������دراغ������م������ه
ن��������ع��������م��������ه اح������������م������������د ���������س��������ح��������اده
ن�����������������وار م�����������ام�����������ون ال�����ب�����ط�����اي�����ن�����ه

ه������������������������زار اح������������م������������د حم�������اج�������ن�������ه

فاطمه عبداالله الطيبي غدير �سعد ابوالهيال

مي زياد ابوزريق

�سجى علي الرفاعي

مرح فخري الفاح

تيماء ح�سن العقيلي

حممد عمر قناوي

ا�سام حممد اعنزه

فرح اديب عبابنه

احام حممد ابواجلزر

B.Sc. in Mathematicsالبكالوري�وس في الرياضيات
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قسم اللغة اإلنجليزية واللغويات

د. ثائر طراد القا�سي
اأ�ستاذ م�ساعد / قائم باأعمال رئي�س الق�سم 

د. حممود عبد اخلطيب
اأ�ستاذ 

د. خالد ح�سن اأبو عبا�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. كواكب ر�سوان املومني
اأ�ستاذ

�سميه ق�سيم الزعبي
حما�سر متفرغ

د. عائ�سه عبداهلل ابو غزي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبداهلل عايد خويله
اأ�ستاذ

د. �سامر عمر جربوع
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد عبد الكرمي بدارنه
اأ�ستاذ 

وائل فهمي البيطار
حما�سر متفرغ

د. �سعدى �سليمان بدر
حما�سر متفرغ

د. حممد نهار العلي
اأ�ستاذ

د. فتحي ح�سن مقدادي
اأ�ستاذ م�سارك

ر�سا ب�ساره خوري
حما�سر متفرغ

Dept. of English Language & Linguistics
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ن�سرين جنيب عازر
حما�سر متفرغ

ا�سماء حممد الغزو
حما�سر متفرغ

حا�سن حممد بني ملحم
حما�سر متفرغ

د. مريا ب�سارة �سهاونه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبد العزيز اأحمد الزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأ�سامه عبد الرحمن عبد الغافر
اأ�ستاذ م�ساعد

االء توفيق جرادات
حما�سر متفرغ

ن�سيم ماجد الداود
حما�سر متفرغ

دانا في�سل حممد الرفاعي
حما�سر متفرغ

هند �سالح الفقهاء
حما�سر متفرغ

مي�س ع�سام غرايبه
حما�سر متفرغ

مي�ساء حممد اجلهماين
حما�سر متفرغ

ر�سا عبد الغفور اخلطيب
حما�سر متفرغ

منريه حممد جرادات
حما�سر متفرغ

روىل عبدالرحيم ناجي
حما�سر متفرغ

Dept. of English Language & Linguisticsقسم اللغة اإلنجليزية واللغويات
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خريج الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

حم����م����د ع������ب������دال������رزاق ال�������س���رع

B.Sc. in English for Specific Purposesالبكالوري�وس في اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة
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خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

البكالوري�وس في اللغة االنجليزية واللغويات

اح����������������ام م��������وف��������ق ال������ف������ن������دي
ال�������س���ل���ب���ي ع����ب����دال����ف����ت����اح  ارام 
ال������رح������ي������ل ع�����ي�����������س�����ى  ارام 
اري���������������ج ع�������������س������ام اجل�����رك�����������س
ا�����س����ام����ه ع����ب����دال���������س����ام ع���ك���ور
ا����س���م���اء ع����ب����دال����ق����ادر ال�����س��ام��ي
ا������س�����م�����اء ن����ب����ي����ل ع����ب����دال����ع����زي����ز
ا�������س������ي������ل زي���������������اد ال���������ي���������رودي
ع�����ب�����دال�����ق�����ادر ع���������س����م����ت  االء 
ان���������������������س����������ام ب�������������������س���������ام م�����ط�����ر
اي�������������������س���������ر ي���������ا����������س���������ر ال�������ت�������ل
امي������������������ان ول���������ي���������د ع�����ث�����ام�����ن�����ه

ت�������ق�������ى حم�������م�������د امل�����ح�����ام�����ي�����د
دمي������������ا حم������م������د ع���������س����ع����و�����س
دمي�����������������ا م���������و����������س���������ى ال������ع������ل������ي
ع���������اون���������ه ام������������������ن  روؤى 
رام����������������ا ع����������ل����������وان ب���������������س�������ارات
رغ����������������د اح����������م����������د ج����������واب����������ره
رن�������������������د اح������������م������������د م�����������س�����ل�����ط
رن������������������د ح�����������������س��������ن �������س������ل������م������ان
رن������ي������م حم������م������ود ال������رو�������س������ان
ره�����������������ف اح�����������م�����������د م������و�������س������ى
رواب��������������ي ا�������س������ام������ه م�������س���احل���ه
������������س�����������ارا حم��������م��������د درادك������������������ه

�������س������ج������ى ع���������م���������اد امل�����غ�����ي�����������س
��������س�������ه�������ام خ���������ال���������د ع�����ب�����ا������س�����ي
������س�����ي�����ا م���������������روان ال�����زب�����ي�����دي
�������س������ه������د ن����������������واف اخل������زع������ل������ي
��������س�������ف�������اء ع�������ل�������ي ه�����م�����������س�����رى
�������س������ف������اء حم�������م�������ود ال�����زع�����ب�����ي
الطوالبه عبدالرحمن  عبداهلل 
ع�����������س�����ام اح������م������د اجل���������������راروه
ع�������ل�������ي�������اء م�������������������روان ط�����ي�����ف�����ور
ك����ري���������س����ت����ن �����س����ام����ر ال�����ب�����واب
جم��������������دي ف�����������را������������س ال�����ل�����م�����ع
حم���م���د ����س���اح ال����دي����ن م��ي��ا���س

حم���م���د م��ع��ت�����س��م ال��ب�����س��اب�����س��ه
م�������اك ن�����اج�����ح ال�������س���ن���ج���اوي
ن�������������س������ال حم��������م��������ود ط�����وي�����ط
ن����������ور حم�����م�����د ط��������ه ح�����ج�����ازى
ن�������������������ور م�����������������������������روان اح��������م��������د
ه��������دي��������ل حم������م������د ال�����ق�����������س�����اه
ه����������ا اب���������راه���������ي���������م ال����������������داود
وف����������������������اء ح�����������������س��������ن خ�������ط�������اب
ال����ن����ظ����ام����ي اب������راه������ي������م  والء 
ي���������������������ارا حم�����������م�����������ود ق������ا�������س������م
ي�����ا������س�����م�����ن حم������م������د حم����م����ود
ي�����������ان�����������ا رف�����������ي�����������ق احل������������������داد

روؤى تي�سر ال�سماك دعاء زياد حمدان داليا حازم مومني حنن جمال اخلالدى ايه رائد اخلطيب ا�سيل عادل حداد
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B.Sc. in English Language & Linguistics

�ساره ابراهيم املعاين �سارا حممد الرواقه

منى حم�سن ابداح

روان خالد احلامتي

غدير حممد العزام

رزان فالح الب�ساب�سه

�سحى �سارى امل�سارقه

راما حممد الب�ساب�سه

�سماء م�سطفى عبيدات

راغده فتحي املرعي

�ساره خالد النا�سف

خريجو الف�سل الدرا�سي االأول 2019/2018

اب������راه������ي������م م����ه����ن����د امل�����ل�����ك�����اوى
ا�������س������ام������ة ع����ي���������س����ى ال�����زع�����ب�����ي
ا����������س���������ام ج��������م��������ال امل�����������س�����ري
ال�������ه�������ام ������س�����ام�����ة اب����و�����س����ب����اب
ام������������ل ف���������را����������س ال�����������رداي�����������ده
ام�����������������������ل حم������������م������������د ري������������������ان
ان������������وار ي����و�����س����ف اب����وال����ع����ي���������س
اي������������������ه حم���������م���������د ح�����ط�����ي�����ن�����ي
ب��������ت��������ول ب�������������س������ر ال�����رب�����������س�����ي
ب�����س��رى ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر ال��ل��وب��اين

ب����������ي����������ان م�������������������راد ج�����ي�����و������س�����ي
ت������������رك������������ي م����������������������������روان ع�����ل�����ي
ح���������س����ان حم����م����د ب����ن����ي ع��ي�����س��ى
ح����������������ا ج��������������ه��������������اد ط��������ع��������اين

ح�������ن�������ن حم�������م�������د امل������وم������ن������ي     
دي�����������ن�����������ا وائ���������������������ل امل�������وم�������ن�������ي
ال���������س����خ����ن����ي حم�������م�������د  روؤى 
را���������س��������د ا�������س������ام������ه ال����ق����ا�����س����ي
رغ����������د خ��������ل��������دون ال������ر�������س������دان
رغ������������������د ع���������ل���������ي ال�������������������س���������راج

زي�������������������د ذي�������������������ب ح����������م����������دوين
�������س������اج������ده ع�����������ديل ج�������������رادات
��������س�������اره ح���������س����ن����ي ال��������دواغ��������ره
���������������س��������������اره خ�����������ال�����������د زع�������ب�������ي
�����س����م����ر ج����م����ي����ل اب����وم���������س����ام����ح
��������س�������ن�������اء ف���������ري���������د ع������ب������ي������دات
��������س�������ادي ا�������س������ام������ه ال����رب���������س����ي
�������س������ام �����س����م����ر اب����وال���������س����م����ي����د
�������������س������������ذى خ������������ال������������د ن�������وف�������ل
ع�������ام�������ر ��������س�������اح اب������وال������ت������ن

ع��������ن��������ود ان����������������ور اب������ون������ا�������س������ر
ف�������اط�������م�������ه ب�������ا��������س�������م ك�������ي�������وان
ف������را�������س حم����م����د ال���ق���وا����س���م���ى
ف����������������رح ن�������ب�������ي�������ل ع�����وي�����������س�����ي
ل������ب������ن������ى اح���������م���������د ال������ه������ن������دي
ل����ي����ل����ى ن�����������س�����ال ال������دراغ������م������ه
حم�����م�����د ا��������س�������رف ال������رو�������س������ان
حم�����م�����د حم������م������ود ح�������س���ي���ن���ات
م�����������������رح ع����������������������ادل ب��������واع��������ن��������ه
م�����������ل�����������ك م���������ف���������ي���������د ب���������ن���������ات

وج��������������دي اجم�����������د ال���������س����ع����ديه������دي������ل حم�����م�����د ب�����ن�����ي ه�����اينن��������������ور ع�����������������ادل ال�������ري�������ح�������اين
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

انوار منر الهياجنه

بتول حممد الروا�سده

روؤى رائد اخلزاعي

رنيم ب�سار الدويري

الهام كمال النجار

بتول را�سي اخلطيب

دينا زياد �سخاتره

رند حممد طالب النقر�س

االء �سالح خ�سرات

بتول حازم املومني

دعاء نعيم الذيابات

رحمه نا�سر ال�سارى

ا�سيل تي�سر حمدان

بتول اكرم فردو�س

خلود عبد املنعم جاداحلق

راما ه�سام ال�سرقطلي

ا�سراء حممد ميا�س

ايه جمال الدين الكياين

حنن �سالح خ�ساونه

راما جمال الرو�سان

ا�سراء عاطف العبداحلميد

ايات حممد الب�سر

تاال عزيز عمامره

رابعة عي�سى اخلزعلي

البكالوري�وس في اللغة االنجليزية واللغويات
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B.Sc. in English Language & Linguistics

�ساره حممد العثامنه

�سيماء عدنان مريان

فاطمة حبيب غوي�س 

لينا نبيه �سطناوي

�ساره زياد زكريا

�سيماء زهر ديراين

فار�س غ�سان كبها

النا احمد الن�سر

�ساجده عبداهلل الطويق

�سذى عبد الرحمن بطارنه

غالية توفيق عقيل

الرا حممد الق�ساه

رمي مدحت ال�سرع

�سوزان حت�سن اخلطيب

عنود جا�سر القا�سم

كر�ستينا نبيل رزق

روال عي�سى الرب�سي

�سند�س عبد البا�سط الطعاين

عارف خلدون القرم

قنوت علي بني خالد

رهف حممد حرزاهلل     

�سجا علي م�سلح

�سفاء احمد عتوم

فرح فوؤاد خ�ساونه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
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هبه حممد القا�سي نور �سرحان عبد ال�سام

يارا زياد حداد

نرمن فوؤاد حداد

وعد عمر الر�سدان

مرح حممود املحمد

و�سيم حممد الروا�سده

حممد عبداهلل الزعبي حممد جهاد اجلرادات

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

اح����م����د حم���م���د ع���ل���ي ال����ط����رزي
ا�����������س����������راء م�����ن�����������س�����ور ق������رب������اع
ا��������س�������ام ح���������س����ن ����س���ب���ي���ح���ات
ا�������س������ي������ل ������س�����ع�����ي�����د اخل����ط����ي����ب
ام������������ر حم������م������د اب����وح����ج����ي����ل����ه
ام�������ي�������م�������ه ج��������ه��������اد ال������ع������ن������زى
امي����������������ان ت�����ي�����������س�����ر ������س�����ام�����ه
اي�����������������ه ع�����������اه�����������د اخل������ط������ي������ب
اي�������������������ه حم����������م����������د خ�������زع�������ل�������ي
ب����ت����ول ع���ب���داحل���ك���ي���م ال��ن��ق��ر���س

ب���ل���ق���ي�������س حم�����م�����د ال�����ق�����رع�����ان
ج�������������������ودي ع��������م��������ر احل�����ي�����ح�����ي
ح���������س����ن حم������م������ود ال�����رف�����اع�����ي
ح����������م����������زه ي��������و���������س��������ف ك����ل����ي����ب
دان���������ا اب�����راه�����ي�����م اب����و�����س����رح����ان
دي������������ان������������ا م����������اه����������ر ب��������رك��������ات
دمي������ه حم���م���د ام������ن امل���وم���ن���ي
دي���������ن���������ا ج���������م���������ال ال�������������س������ال������ح
رام���������������������ا راف���������������������ت اجل�����������������راح
رب����������������������ى ع�����������م�����������ر ج��������ع��������اب��������و

رح�����م�����ه ري������ا�������س ال���������س����واق����ف����ه
ر�����س����ا ع���ب���دال���ع���زي���ز ال�����س��ن��ط��ي
رف������ي������ف ج������������وده ال�����دراب�����������س�����ه
ره����������ف حم�������م�������ود ال������ع������زاي������زه
��������������س�������������اره جم�����������������دى ع�������ب�������دو
����������س���������اره حم������م������د ������س�����و������س�����ان
������س�����ج�����ى رام�������������ي اب������وع������ام������ود
�������س������ري������ن ه������������ال ال�����زع�����ب�����ي
��������س�������ري�������ن اح���������م���������د ن���������س����ر
�������س������ب������ا ح�������������س������ن ع������ب������ي������دات

�����س����ه����ي����ب ع�������اط�������ف امل�����وم�����ن�����ي
ع����������واط����������ف ب�������ك�������ر ال������ع������م������رى
ف���������واز حم����م����د خ�����ر ال�������س���ي���اب
ال���������س����امل اهلل  �����س����ي����ف  ك�����وث�����ر 
ل���ب���ي���ب���ه م������������رزوق ال���ن���ع���ي���م���ات
م�������������رام ع�������اط�������ف ال����ب����ط����اي����ن����ه
م��������������رح خ����������ل����������دون ب�����ط�����اي�����ن�����ه
ه�����������دى امي�����������ن ح�����������اج حم���م���د
ه���������ي���������ا رائ����������������������د ال�������������س������ل������ب������ي

وع����������������د ��������س�������م�������ر ع���������س����ي����ل����ي 
ي�������������������ارا ط����������������ال ال�������زع�������ب�������ي

B.Sc. in English Language & Linguisticsالبكالوري�وس في اللغة االنجليزية واللغويات
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Dept. of Humanitiesقسم العلوم اإلنسانية

د. عدنان حممود عبيدات
اأ�ستاذ / رئي�س الق�سم

د. حممد احمد ال�سالح
اأ�ستاذ 

د. عبد املهدي ها�سم اجلراح
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سهيل حممد خ�ساونه
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد اأحمد م�سرتيحي
حما�سر متفرغ

د. افتخار �سليم حمي الدين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عي�سى حممود العزام
اأ�ستاذ

د. متوكل ممدوح عبيدات
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد خليفه العمري
اأ�ستاذ م�سارك

د. اأ�سماء احمد املومني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. با�سم عي�سى العتوم
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حممد علي ابنيان
اأ�ستاذ م�سارك 
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Faculty of Computer & Information Technologyكلية ت�كنولوجيا الحاسوب والمعلومات

د. ا�سماعيل ابراهيم احلميدي
اأ�ستاذ / عميد الكلية

د. منري عقله بني يا�سني
اأ�ستاذ / نائب العميد

د. مهند قا�سم قويدر
اأ�ستاذ م�سارك / نائب العميد

د. حممود عبدالكرمي ال�سبول
اأ�ستاذ م�سارك / نائب العميد
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Dept. of Computer Engineeringقسم هندسة الحاسوب

د.مهند قا�سم قويدر
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. عمر حممود اجلراح
اأ�ستاذ 

د. �سالح م�سباح عبد احلفيظ
اأ�ستاذ م�سارك

د. تي�سري حممد الدو�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. معاذ ح�سن جراح
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حممد امني فريوان
اأ�ستاذ م�سارك

د. علي حممد ال�سطناوي
اأ�ستاذ 

د. لوؤي علي طوالبه
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبد الروؤوف حممد الرجوب
اأ�ستاذ م�سارك

د. رامي عبداهلل النعامنه
اأ�ستاذ م�سارك

د. عناد عبد املهدي اجلراح
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبداهلل حممد بطاينه
اأ�ستاذ م�سارك

د. ا�سامه �سيف اهلل اخلليل
اأ�ستاذ م�سارك

د. خلدون مو�سى مهيدات
اأ�ستاذ م�ساعد
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ح�سام الدين حممود جرادات
حما�سر متفرغ

�سذى نبيه احل�سن
حما�سر متفرغ

حممد ابراهيم احلموري
حما�سر متفرغ

د. ان�س اجمد الب�سول
اأ�ستاذ م�ساعد

Dept. of Computer Engineeringقسم هندسة الحاسوب
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البكالوري�وس في هندسة الحاسوب

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017
B. Sc. in Computer Engineering

ام�������������ل خ�������������ض������ر اب�������وع�������ج�������وه
ان�����������������س ج�����ع�����ف�����ر ب������ن������ي ح���م���د
اي���������������������اد ه�����������������اين ال�������ع�������م�������رى
اي����������ه����������اب اي�����������������اد ال�����������ض�����ب�����ول
ب�����������������راءة ع�������اط�������ف ال�����������ض�����ب�����ول

ح���������م���������زه ح�������������ض������ن ال������زع������ب������ي
ح��������ن��������ان ع���������������واد ال����ع����ل����ي����م����ات
ح���������ن���������ن ح�������������������ض���������ام حم�����م�����د
خ����������ال����������د اح����������م����������د ب����������دارن����������ه
خ��������ال��������د حم������م������د ال���������ع���������ودات

رن�������ي�������م ح�����������ض�����ن اجل����������������راروه
������������ض�����������ذى زاه����������������������ي م�����ل�����ح�����م
ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن ف�����������واز ع����ي����اد
ك���������ن���������ان غ������������������ازي ع������ب������ي������دات
جل��������������ن ����������ض���������ام���������ي ن�����������ض�����ر

م�����اك ع���ب���دال���ع���زي���ز ال��ك��ل��ي��ب��ات
ن����ارمي����ان اب���راه���ي���م اب��واحل�����ض��ن
جن�����������اء اب�������راه�������ي�������م �����ض����ال����ح
و���������ض��������ي��������م اح����������م����������د اب����������������داح
ي����ع����ق����وب �����ض����ي����ت����ان ����ض���ل���ي���م���ان

ا����������ض���������راء ي�����و������ض�����ف م������ق������دادي
ب��������ه��������اء اح��������م��������د ق�����دي�����������ض�����ات

خ���������ال���������د ك��������������رمي ال�������������ض������ب������ول
خ�����������ال�����������د ول�����������ي�����������د ق�����������ض�����م�����ر

خ��������دي��������ج��������ه حم��������م��������د رب������ي������ع
دي������������اال ������ض�����اه�����ر ال����ب���������ض����ت����اوي

رام����������������������ي وائ����������������������ل م�����ن�����������ض�����ي
راي�����������������������ه م����������ن����������ر ل����������وب����������اين

ال������ع������ي������د غ�������������������ض���������ان  ي���������������زن زك�����������ري�����������ا ال������ع������م������ريي��ح��ي��ى حم���م���دخ���ر امل��ب��ي�����ض��نوالء 

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

معاذ قا�ضم قطي�س �ضروق علي اجلراد �ضاميه حممد فريد الب�س بثينه اجمد احمد

يا�ضن حممد الك�ضا�ضبه

ا�ضرف ع�ضام عبد الهادى

هبه يو�ضف العزام

ا�ضراء احمد م�ضاقبة

مي�ضره حممد اجلراح
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البكالوري�وس في هندسة الحاسوب

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

براءه عبد الروؤوف اأبو زيتون

ن�ضرين احمد ال�ضمرات

بتول �ضريف العطاونه

مي زيد القا�ضي

ايات تي�ضر اأبو عبيد

فاطمه �ضارى ال�ضمادي

االء احمد حجر

عرين �ضالح جرادات

اروى ابراهيم ال�ضبول

طارق زياد ال�ضمادي

اباء عبد الوايل القر�ضي

�ضل�ضبيل حممد العبدالات

ع��������ل��������ي ب�����������������ض��������ام ك������را�������ض������ن������هاي������������������ه ع����������������������ادل ج����������������������راداتان�������وار ا���ض��م��اع��ي��ل اب��و���ض��ه��ي��ونا�������ض������ي������ل ف�������ائ�������ق ال�������رو��������ض�������ان
حم�����م�����د ع�����������ض�����ام ال������رو�������ض������ان
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B. Sc. in Computer Engineering

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

عي�ضى علي عباد �ضفيان �ضليمان ال�ضناق �ضجود ب�ضام العلي

نور حممد العمرى

حنن هيثم ح�ضن

نارت هاين حداد

بهاء ابراهيم اأبو ا�ضبيح ابيان رزق اهلل النمري

���ض��ه��ي��ب ن����ورال����دي����ن امل���ه���ي���داتاح��م��د ع��ب��د امل��ن��ع��م ام����د ح�ضناح��������م��������د ح�����������ض�����ن ال�����ع�����م�����ري
ه�������ب�������ه ع�������م�������ر اأب����������������و زي�������ت�������ونن�����������������������ور امي�����������������������ن ن��������ا���������ض��������ر
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د. حممد عبداهلل ال�سمريات
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. منري عقله بني يا�سني
اأ�ستاذ 

د. يا�سر ابراهيم جراروه
اأ�ستاذ م�سارك 

د. يحيى حممد ط�سطو�س
اأ�ستاذ م�سارك

نور عدنان زغل
حما�سر متفرغ

د. حممد احمد ال�سمادي
اأ�ستاذ م�سارك

د. وائل اليا�س مارديني
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد ابراهيم ال�سالح
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممود عبد الكرمي ال�سبول
اأ�ستاذ م�سارك 

عبد الرحمن عبد الكرمي املدور
حما�سر متفرغ

د. عمر �سعد املو�سى
اأ�ستاذ م�ساعد

د. يا�سر حممد خماي�سه
اأ�ستاذ م�سارك

د. فرا�س علي البل�س
اأ�ستاذ م�سارك

غدير ناظم عبيدات
حما�سر متفرغ

Dept. of Computer Scienceقسم علوم الحاسوب
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قسم علوم الحاسوب

د. مرمي �ساري ن�سري
اأ�ستاذ م�سارك / زائر

د. قانته حممد بني بكر
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ملك عبد الغني عبداهلل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عمر عبد الكرمي الزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد

وفاء اأحمد القرقز
حما�سر متفرغ

Dept. of Computer Science
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اح��������م��������د ت�������وف�������ي�������ق م�����وم�����ن�����ي
اح���������م���������د جم��������������دى ������ض�����ام�����ه
اري���������������ج ������ض�����م�����ر ال������ط������اه������ات
اري������������������ج ��������ض�������ال�������ح ع�������ب�������داهلل

ب�������ت�������ول ع�����ي�����������ض�����ى ال�����زع�����ب�����ي�����ه
رام����������������ي ح�������������ض������ن ال�����ي�����اف�����ع�����ي
ري��������ن��������ات��������ا ه������ي������ث������م م���������ض����ع����ود
�����������ض����������دام خ������ل������ي������ل ق����د�����ض����ي����ه

ع��ب��دال��رح��م��ن ام��ي��ن��وع��ب��دال��ق��ادر
ع��ب��دال��رح��م��ن حم��م��د ال��غ��راي��ب��ه
ع��������������دي ع�����������������ادل ال������ن������ق������ر�������س
ع����������م����������ار م����������اه����������ر ������ض�����ك�����ري�����ه

ع��������م��������ران حم������م������د م�����ل�����ك�����اوى
جل��������ن ح�������������ازم ب�����ن�����ي ي����ون���������س
م���������������روه ب�����ه�����ي�����ج ������ض�����ط�����ن�����اوي
ن���ب���ي���ل ع�����ب�����دال�����ق�����ادر امل�����اخ�����ذي

روا��������������ض�������������ده حم���������م���������د  ادم 
ت���ق���وى ع��ب��دال��رح��ي��م ب��ن��ي حمد

ح�����ن�����ن ع������اط������ف اخل���������ض����اون����ه
اخل����ل����ي����ل اهلل  ������ض�����ي�����ف  رمي 

ع��������ام��������ر م�����ن�����ت�����������ض�����ر اجل����������اد
م����ال����ك ر�����ض����م����ي ع���ب���دال���رح���م���ن

ي���������ا����������ض���������ر ع���������ل���������ي م���������ري���������انه���������������������اين حم�����������م�����������د ح����������������داد

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

ماك رائد املومني روؤى عبد الرحيم العرابي املهند نعمان غالب

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017
البكالوري�وس في علوم الحاسوب
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اب��������راه��������ي��������م زه������������ر ت����ف����اح����ه
اح����م����د اب����راه����ي����م ب���ن���ي م��ل��ح��م
اح��������م��������د ل����������������وؤى امل����������ه����������داوي

اح�������م�������د حم������م������د ال������ع������اون������ه
ح������ن������ن ي������و�������ض������ف ال�����ع�����م�����ري
خ����������ال����������د وف����������ي����������ق درب����������ا�����������س

ال���������ض����ع����دي اب������راه������ي������م  روؤى 
ر�������ض������ا اب�������راه�������ي�������م م����ن����ا�����ض����ره
رن���������������ا ع���������و����������س م�������������ض������اع������ده

ع�������ط�������وان زه����������ر ال��������رداي��������ده
ف�����اط�����م�����ه حم�����م�����د ال����وي���������ض����ي
حم����م����د اب�����راه�����ي�����م ال���ب���ط���اي���ن���ه

م����������������روان ن������ا�������ض������ر ����ض���ل���خ���ت���يم��������������������رح ع����������ل����������ي ع�������ب�������اب�������ن�������ه

عا�ضم حممد اخل�ضور

نادين ابراهيم معابره

�ضهيب احمد ار�ضيدات

حممد في�ضل عبابنه

�ضرين رائد ابونا�ضر

حممد خالد الن�ضر

االء هيثم املزارى

جمد رائد ال�ضناق

و�ضفي احمد االبراهيم

ا�ضام ريا�س القوا�ضمه

على حمدى فا�ضل

هناء وائل عبد الرحمن

احمد معت�ضم اخل�ضاونه

عبر عمر ال�ضرع

B.Sc. in Computer Science

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
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B.Sc. in Computer Science

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2018-2019 / تدريب

دينا يا�سر عبد ال�سالم

قي�س ماهر اأبو موي�س

ح�سان حممد عبابنه

عنود عبد اللطيف املقبل

براء م�سهور اجلوارنه

عمار ع�سمت القبالن

انوار ع�سام اأبو طبنجه

عبداهلل حممد ال�سرمان

امري عبد الروؤوف الزريقات

عبداهلل ح�سني روا�سده

مي مو�سى اأبو عفيفه

اكرام مر�سي عزايزه

�ساره عمر م�ساعده

ا������س�����ام�����ه ع������دن������ان اب��������و ج���اب���ر
ب�������������������س���������ام حم���������م���������د حل�������ل�������وح

ح�������س���ن م����و�����س����ى ع����ب����د ال����ق����ادر
ح����������م����������زه زي��������������������اد االح��������م��������د

زي����������د ������س�����ع�����د ع�����ب�����د ال�������ه�������ادي
�����س����ك����ي����ن����ة اح��������م��������د امل�����ت�����وك�����ل

غ�����������������ازي ن���������������س�������ال ع�����وي�����������س
حم�����م�����د حم������م������ود ال����ي����ون���������س

البكالوري�وس في علوم الحاسوب



281

د. ق�سي حممود يا�سني
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم بالنيابه

د. رحاب م�سطفى دويري
اأ�ستاذ

د. م�سطفى زياد علي
اأ�ستاذ م�سارك

د. عامر ف�سيل البدارنه
اأ�ستاذ م�سارك

�سوزان قا�سم البدور
حما�سر متفرغ

د. رامي �سالح الغرايبه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ا�سماعيل ابراهيم احلميدي
اأ�ستاذ

د. ق�سي قا�سم اأبو عني
اأ�ستاذ م�سارك 

د. حممد قا�سم �سطناوي
اأ�ستاذ م�سارك

قي�س اجمد مرجي
حما�سر متفرغ

د. اأحمد اموفق العياد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ح�سن حممد جنادات
اأ�ستاذ م�سارك 

د. خالد عزالدين اخلطيب
اأ�ستاذ م�سارك

اياد عبد الفتاح ال�سريف
حما�سر متفرغ

Dept. of Computer Information Systemsقسم نظم المعلومات الحاسوبية
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م�سطفى يحيى ردايده
حما�سر متفرغ

جواد »حممد علي« دامر
حما�سر متفرغ

ه�سام حممد عبنده
حما�سر متفرغ

روان تي�سري خ�ساونه
حما�سر متفرغ

د. اأمل عادل الزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد

Dept. of Computer Information Systemsقسم نظم المعلومات الحاسوبية
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البكالوري�وس في نظم المعلومات الحاسوبية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

اح���������م���������د ف���������ال���������ح اخل�����ط�����ي�����ب
ا���������ض��������ام غ�������ال�������ب ال����ق����ا�����ض����ي
ام������ي������م������ه ب������ا�������ض������م ال�����زع�����ب�����ي
ب�����ث�����ي�����ن�����ه ح��������ي��������در اب�����و������ض�����ت�����ه
ب����ل����ق����ي���������س حم������م������د ال�������رف�������وع
ح�������������ن�������������ن ك����������������م����������������ال غ�������ن
دال�����������ي�����������ا خ���������ال���������د ال������زع������ب������ي
دان���������������������ا ج�����������م�����������ال �������ض������ام������ه
دمي���������������ه زي�������������������اد ب��������ن��������ي ب����ك����ر

ر�������ض������ا ا������ض�����م�����اع�����ي�����ل ع������������واوده
رن������ي������م خ������ال������د اب����وال����ه����ي����ج����اء
امل���������ض����رى م�������ض���ط���ف���ى  روان 
رمي����������ا ا������ض�����م�����اع�����ي�����ل اجل����������راح
�����������ض����������اره ج������م������ي������ل ع����ث����ام����ن����ه
��������ض�������ايل م������و�������ض������ى ال������ع������م������رات
������ض�����ن�����اء ي�����و������ض�����ف اب����وال����ع���������ض����ل
������ض�����ه�����ر ع�������م�������اد ال�������ر��������ض�������دان
�������ض������وار �����ض����ال����ح احل����راح���������ض����ة

����������ض���������روق اح�������م�������د �����ض����ع����ب����وط
��������ض�������ه�������د ب�����������������ال امل�������������ض������ل������ح
�������ض������ف������اء �������ض������ال������ح م�������ق�������دادي
���ض��ح��ى ع���ب���دال���ك���رمي خم���ادم���ه
ع��������ري��������ن ف������������������وؤاد اب���������وزري���������ق
ع������ا حم����م����د ب����ن����ي م�����ض��ط��ف��ى
ع�����������������اء حم���������م���������د �������ض������ام������ه
ع����ل����ي ع���ب���داحل���م���ي���د ال���ق�������ض���اه
غ�������ي�������اث ف�����ي�����������ض�����ل  ن����ع���������ض����اين

ل�����ي�����ن�����ا خ�������ال�������د اب����و�����ض����ه����ي����ون
حم���م���د خ����ر ����ض���ال���ح ال���زع���ب���ي
حم��������م��������د ع��������م��������ر امل�����غ�����ي�����������س
م�����������رح ع��������ب��������داهلل ال����ن����ع���������ض����ان
م�������������ي ن���������ا����������ض���������ر ال�����������زب�����������ون
ن����������رم����������ن ��������ض�������م�������ر ظ������اه������ر
ه����������ب����������ه خ���������ل���������ي���������ل ������ض�����ل�����م�����ي
ي�����ا������ض�����م�����ن ع�������������ض������ام ب���������دوي
ي����ا�����ض����م����ن حم������م������ود ال�����ذي�����ب

اح��������م��������د ع��������اط��������ف ال�����ن�����������ض�����ور
اح�����������م�����������د حم���������م���������د احل�������م�������د
ي���ا����ض���ن ب����ن����ي  ر�������ض������ان  ادمي 
ا��������ض�������ي�������ل ح�������������ض������ن ب�������دن�������دي

ام����ن����ه حم���م���د ب���ن���ي م�����ض��ط��ف��ى
اي��������������ه ن�����������������واف ال������ع������و�������ض������ات
رغ��������������د ظ���������اه���������ر ال����ن����ع����ي����م����ي
زي�����������������������د حت���������������������ض����������ن ف������ن������ي

�����ض����ن����اب����ل ع�����ب�����دال�����ك�����رمي ق���ن���و
������������ض�����������وار ك���������م���������ال ن�����ع�����ام�����ن�����ه
�����ض����ه����ي����ب اجم���������د ال�����دروي�����������س
ف��������������دوى ع���������ب���������داهلل اجل�����������راح

ف������������رح �������ض������ل������ط������ان ال�����������ض�����ي�����وخ
ل������ي������ن������ا ع����������������ادل ال��������رو���������ض��������ان
م������ث������ن������ى حم�������م�������د حم�������ام�������ده
حم�����م�����د اح������م������د ال���ب�������ض���اب�������ض���ه

ي������������زن ي�����ح�����ي�����ى ال�����ع�����ج�����ل�����وينه���������ن���������اء حم��������م��������د ع�����ث�����ام�����ن�����هم�����ي�����م�����ا������س خ�����ل�����ف ال���������ض����رع����ه

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

هند �ضيف الدين ال�ضيوف لن حممود اخلطيب النا ماهر الروا�ضده رناتا عبد ال�ضام خطاطبه حنان يو�ضف ط�ضلق امنة عبد احلي ال�ضلمان

B.Sc. in Computer Information Systems
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تيماء حممد بني بكر

عبد العزيز عثمان الزبط

والء امين علي

تهاين حممود ال�ضرعه

عادل علي قنديل

ملى م�ضطفى الق�ضاه

تقوى تركي الغرايبه

�ضحى احمد النمراوى

كلودين حممد عوادين

ت�ضنيم حممد املدين

�ضذى حممد خرى العمر

فرح عبد الكرمي القوا�ضمي

االء يو�ضف فرحات

�ضل�ضبيل غ�ضان اأبو الرب

عمر �ضمر كنعان

ا�ضراء حممد عودات

دانه حمدي اخلليلي

عا اجمد ذيب

زك���������ري���������ا ������ض�����ب�����ح�����ي ق���ط���ي�������س
����������ض���������اج���������ده ج���������ه���������اد ع������ت������وم
������ض�����دو������س ح���������ض����ن ال�����������دوالت

�������ض������ع������د اح��������م��������د �����ض����ق����اق����ح����ه
������ض�����ل�����ي�����م حم�������م�������د ال������ل������ح������ام
������ض�����ي�����ف ب�������������ض������ام اخل���������وال���������ده

�����������ض����������ي����������اء ج�������������������ال م����������اح
ع������ب������داهلل حم�����م�����ود ال���ب�������ض���ول
ع��������م��������ران ع������م������ر ال�����������ض�����ق�����ران

غ����������ي����������ث م������������������������ازن م��������رج��������ي
ي����ا�����ض����ن ب������ن������ي  اح�������م�������د  الرا 
حم������م������د اح��������م��������د ال�����ق�����������ض�����اة

حم�������م�������د ام�������������ن ال�������رف�������اع�������ي
حم������م������د م�����ن�����������ض�����ور ال����ف����ق����ي����ه
ف�����������رج اهلل اب��������راه��������ي��������م  م������ه������ا 

ي�����و������ض�����ف ام���������ن ب�����ن�����ي اأي���������وبن�������ه�������ى ح�������������ض������ن ال�������������ض������ي������اب

البكالوري�وس في نظم المعلومات الحاسوبية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018



285

ت
ما

لو
ملع

وا
ب 

سو
حا

 ال
يا

وج
ول

كن
ة ت

لي
ك

B.Sc. in Computer Information Systems

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2018-2019 / تدريب

بنان علي الك�سا�سبه

�سجى غ�سان �سطناوي

مرح وائل جنزير

بلقي�س فواز املومني

زياد خلدون مراد

مرح رامي ملكاوي

بتول عمر العمرى

رند نوفان خ�ساونه

حممد في�سل اأبو قطي�س

نيفني مطر الدراب�سه

اينا�س احمد االحمد

دميه عثمان حمو

حممد علي الزعبي

مي�س خليل اخل�ساونه

اميان حممد ر�سيد البطاينه

حنني علي ال�سمادى

�سهد اجمد ال�سروع

مريال �سعيد اأبو الوى

احمد ن�سال اأبو العافيه

تيماء ح�سن البوريني

�سهام �سفيان قبالن

مالك ابراهيم العتال
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

ا����������ض���������راء حم�����م�����د ال����ي����و�����ض����ف
ا�����ض����م����اء حم����م����دخ����ر ع��ب��اب��ن��ه

ت�������ض���ن���ي���م حم����م����د ب����ن����ي خ���ال���د
خ�������ال�������د ت�������رك�������ي ال�����ع�����ن�����اق�����ره

����������ض���������ام ر��������ض�������م�������ي م�����و������ض�����ى
������ض�����ل�����ي�����م�����ان اح�������م�������د امل����ح����م����د

�������ض������ف������اء ري���������ا����������س ال�����دل�����ك�����ي
ي����ون���������س م�������ض���ط���ف���ى ب����ن����ي ط��ه

B.Sc. in Computer Information Systems البكالوري�وس في نظم المعلومات الحاسوبية
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د. رائد امني �سطناوي
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. لوؤي حممد عالونه
اأ�ستاذ م�سارك 

د. زياد عبد الفتاح ال�سريف
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سادي عبد الرحمن اجلوارنه
اأ�ستاذ م�سارك

اأ�سمهان مو�سى ابو احل�سن
حما�سر متفرغ

د. نذير يو�سف خ�ساونه
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد ح�سني الزيناتي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. قتيبه انور الذبيان
اأ�ستاذ م�سارك

يو�سف حممود خ�ساونه
حما�سر متفرغ

د. حممد ع�سام ملكاوي
اأ�ستاذ م�سارك

فاطمه حممد ابو حجيله
حما�سر متفرغ

Dept. of Softwate Engineeringقسم هندسة البـرمجيات

د. حممد اأحمد ردايدة
اأ�ستاذ م�سارك

د. عمر حممد مقدادي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. خلدون طارق الزعبي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد �سالح �سطناوي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممود حممد خري حماد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. زكريا حممد ال�سرع
اأ�ستاذ م�ساعد
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البكالوري�وس في هندسة البـرمجيات

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

اب�������������������رار اح��������م��������د �������ض������ون������دك
اب�������راه�������ي�������م ب�����ك�����ر ال�����غ�����راي�����ب�����ه
اح���������م���������د اك������������������رم ال������زع������ب������ي
اح��������م��������د ب���������������ض�������ام ط�����اف�����ح�����ه
اح�������م�������د خ�������ال�������د ال�������رو��������ض�������ان
اح���������م���������د رائ������������������د ������ض�����م�����ري�����ن
اح����������م����������د ع��������ل��������ي ال�������زع�������ب�������ي
ا������ض�����ام�����ه زي�����������دان اخل���م���اي�������ض���ه
ا��������ض�������راء ع���������ض����ام ال���������ض����م����ادى
ا�����������ض����������راء حم������م������د دع�����اب�����������س
ان�����������������وار ه�����ي�����ث�����م ال�����������ض�����ري�����ده

اي�����������������ه ع���������ل���������ي ال�������������ض������ق������ع������ان
اي������������������������وب حم������������م������������ود ب����������زي
ب����������ت����������ول حم��������م��������د احل��������م��������اد
ب����������������راء ع����������ب����������داهلل ه������ن������ان������ده
ب������������������������راءه ع����������������وين ع������ف������ان������ه
ب���������ض����رى رم���������ض����ان ب����ن����ي خ��ل��ف
ت������������را رات���������������ب ال�������������ض������م������ادى
ج��������ه��������اد امي������������ن اب�������ودب�������و��������س
ح�������������ض������ن اح��������م��������د ال������ه������ن������دى
ح�������������ا ج�����������م�����������ال ال�����������ف�����������ران
ح��������������ا حم����������م����������د ح����������م����������دان

ح����������م����������زه اح����������م����������د اجل������م������ل
ح����م����زه ن�����ورال�����دي�����ن امل���ه���ي���دات
خ���������ال���������د ول���������ي���������د ب�����ط�����اي�����ح�����ه
دان����������ي����������ا خ���������ال���������د ال�����������ض�����ي�����اح
دي�������اال ع����م����ادال����دي����ن اب�����وزري�����ق
روؤي�������������ا ي�����و������ض�����ف ب�����ن�����ي م���ل���ح���م
رات��������������ب حم������م������د ال���������������ض�������روان
رام���������������������ا ع���������م���������ر رم���������������ض�������ان
احل�������م�������د رات�����������������������ب  رزان 
رغ����������������د م������������������������روان ي������ا�������ض������ن
ره�������������������ام دح�������������������ام ال�������زع�������ب�������ي

رمي��������������ا خ�����ل�����ي�����ف�����ه ال������ع������م������ري
زي��������������د راف������������������ع ال�������ك�������وام�������ل�������ه
�����ض����اج����ده ع�����رف�����ات ال����روا�����ض����ده
��������ض�������اره ه�����������ض�����ام ال������ل������ف������داوى
������ض�����دي�����ن �����ض����ع����ي����د ب�����ن�����ي ع���ط���ا
�����ض����ال����ح حم����م����د خ������ر ق�����ض��ر
�����������ض����������ي����������اء ول�������������ي�������������د جن����������ار
ع��������ب��������اده حم������م������د خ����را�����ض����ق����ه
ع��������م��������ر ن��������ا���������ض��������ر دروي�������������������س
ف������������رات ������ض�����ال�����ح ال�����������ض�����رم�����ان
ق�������ي���������������س خ����������ال����������د امل����������ن����������اوي

مل�������������ى ع�������������������ض���������ام ال�������ع�������م�������رى
ل������������ي������������ث ف���������������ات���������������ن م���������ن���������اع
حم��������م��������د �������ض������ه������ل ح��������م��������وري
حم�������م�������د ف�����������������وزى ب���������دارن���������ه
حم�������م�������د حم���������م���������ود ك�����ن�����ع�����ان
م��������������رح ج���������م���������ال ال�����������ض�����م�����ور
م������������رح م���������ام���������ون ال����ت����م����ي����م����ي
م�������ع�������ايل خ������ل������ف اخل����ط����اي����ب����ه
م����ي���������س اح������م������د ال����ع����رام���������ض����ه
ال�ضلطي ع��ب��دال��رح��م��ن  ه��ن��ادي 
ي������������زن ع�������������ض������ام احل��������دي��������دي
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B.Sc. in Software Engineering

اح���م���د ع��ب��د ال���رح���ي���م ال��ع��راب��ي
اح������م������د ع�������ب�������داهلل ال�����رو������ض�����ان
اح�������������م�������������د ع����������ل����������ي اخل��������ل��������ف
امل����������ام����������ون �������ض������ال������ح ب������رك������ات
اي������ن������ا�������س حم�����م�����د ف����ح����م����اوي
ب�����������������در اب�����������راه�����������ي�����������م ح���������رب

ب���������������������راءه ع�������م�������ر ال�������������ض������ال������ح
ب����������راءه حم����م����د اب�������و ���ض��ه��ي��ون
ب���������ي���������ان م���������وف���������ق اخل�����ط�����ي�����ب
ح�����������ض�����ام ج������اب������ر اب����������و ن����ا�����ض����ر
ح���������������ض�������ام ��������ض�������ام�������ر ال��������ب��������واب
ب���������ط���������اح رزق  ح��������������م��������������زه 

رائ������������������د ب�����������������ض��������ام ال������ن������م������ري
���������ض��������اره �����ض����ع����ي����د ال���������ض����ي����ف����ي
�����ض����ج����ى حم�����م�����د اخل���������ض����اون����ه
ع�������م�������رو ع�������ر��������ض�������ان اب�������وع�������زه
جم������اه������د ا�������ض������ام������ه ع����م����اي����ره
جم����دول����ن حم���م���د احل����م����دون

حم����م����د ام�������ن ان���������ور ع����اون����ه
حم������م������د راف��������������ع ������ض�����واف�����ط�����ه
حم��������م��������د زه����������������ر اجل��������م��������ال
حم�����م�����د حم�����������ض�����ن روا���������ض��������ده
حم��������م��������د ن����������ائ����������ل ح��������م��������وري
م������وؤم������ن ح�������ض���ن���ي اب��������و ال���ه���ن���ا

ي����ا�����ض����م����ن حم�����م�����د ع����ق����ي����اني�������ا��������ض�������ر ع���������م���������اد ال�����ق�����ا������ض�����مه��������ب��������ه غ�����������������ض��������ان ������ض�����وم�����ل�����ي

حممد �ضالح الزبيدى لنا حممود اليحيى ملى فهد مرجي

يو�ضف عماد طبي�ضات

عمر احمد قوقزه

حممد يا�ضن م�ضرقي

روال ن�ضيم اخل�ضاونه

حممد غ�ضان القرعان

دعاء حممد مقدادى

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018
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دينا ن�ضال اأبو عكاز

�ضوزان يو�ضف حجات

عمر حممد بني يا�ضن

ناديه حممد البوريني

امره �ضامل ال�ضبابغه

�ضارا عبد املنعم �ضطناوي

عمر في�ضل م�ضاروه

مرنا يا�ضر حداد

الهنوف �ضميح قبان

زينب نازم الردايده

عا يو�ضف هياجنه

مرح حممد فوؤاد بني عواد

املنت�ضر باهلل تي�ضر عثامنه

زيد خلدون حما�ضا

عرين و�ضفي املومني

مرح عبد الكرمي الزعبي

ا�ضيل م�ضطفى اأبو زريق

رمي ماجد العمرى

�ضذى طال غرايبه

مرام جهاد الذيابات

احمد قا�ضم فحماوى

رمزي نبيل �ضماوي

�ضيف الدين ابراهيم عاونه

حممد عبد الرحيم �ضلبيه

البكالوري�وس في هندسة البـرمجيات

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
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وليم غالب بواب هدى حممود العزه نور وليد العمرى

اح��������م��������د ف�����ت�����ح�����ي ج�����ام�����و������س
اح�����������م�����������د حم���������م���������د حم�����م�����د
اح������م������د ه�����������ض�����ام ال�����ر������ض�����اي�����ده
اق����ل����ي����م����ا م�������������روان ال�����ق�����رع�����ان

ان�����������������������������س ع�����������م�����������ر ع���������ط���������ار
ب���ا����ض���ل حم���م���د ك����م����ال ال������وزين
ب����������ت����������ول حم��������م��������د ال����������ع����������زام
ب������ك������ر حم������م������د ال������غ������وي������ري������ن

ح���������م���������زه ح�������������ض������ن ال�������دي�������ك
ال�����ض��م��ادي �ضهيل  حم��م��د  دع����اء 
ي�����ا������ض�����ن �������ض������ف������ي������ان  رزان 
�����ض����اج����ده م�������ض���ط���ف���ى امل���وم���ن���ي

�������ض������ي������ف حم�������م�������د ج�����������������رادات
ط������ارق ج���م���ال ال����دي����ن دروي�������س
ط������������������ارق حم�������م�������د ال������ل������ح������ام
ع������ل������ي ��������ض�������ح�������اده ال�����ع�����م�����رى

ي��������زي��������د ع���������دن���������ان اال������ض�����ه�����بوف����������������������اء زي������������������د غ������ن������ي������م������اتل���ب���ن���ى وا������ض�����ل ب���ن���ي م��رت�����ض��ى

B.Sc. in Software Engineering

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
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اب���������������������رار ن�������������������ض���������اأت ������ض�����ال�����ح
اح�������م�������د ع��������ب��������داهلل ك����را�����ض����ن����ه

ان�����������������������������س ح���������������������ض����������ن مت�����������ام
امي�������������ان حم�����م�����د ب�����ن�����ي ح���م���د

دان���������ي���������ه حم������م������د ال�����ط�����ع�����اين
رغ�������������د ف�����ي�����������ض�����ل ال������ط������ع������اين

�������ض������ام������ه ن�����������ائ�����������ل  روان 
ع���������م���������ر اح�����������م�����������د م������وم������ن������ى

ق�����ي�����������س ي�����ح�����ي�����ى اب������و�������ض������املق�����ت�����ي�����ب�����ه ع���������������ادل ال�����ن�����ق�����ر������س

خلدون �ضبحي اجلراح

م�ضطفى �ضالح اأبو عا�ضور

حمزه �ضالح ردايده

مرام حممد طوالبه

ح�ضن عدنان بكار

حممد مزيد بني عي�ضى

نداء حممد ال�ضلمان

بنان ح�ضام ال�ضادق

فار�س احمد غرايبه

جند حممود حتامله

ا�ضرف يحيى ايزويل

�ضاره حممد البطاينه

ا�ضيل ح�ضن ال�ضواعي

رغد �ضعد بني هاين

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب
B.Sc. in Software Engineering البكالوري�وس في هندسة البـرمجيات
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Dept. of Network Engineering & Securityقسم هندسة وأمن شبكات الحاسوب

د. رائد حممد بني هاين
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. حممد عبد املجيد الرو�سان
اأ�ستاذ

د. معاذ يا�سني موايف
اأ�ستاذ م�سارك

د. منذر م�سطفى الدويري
اأ�ستاذ م�سارك

د. احمد توفيق احلموري
اأ�ستاذ م�سارك

د. اياد �سالح تقي الدين
اأ�ستاذ م�سارك 

د. عمر قا�سم بني ملحم
اأ�ستاذ م�سارك

د. ب�سري نايف الدويري
اأ�ستاذ م�سارك

رنا خليل القرم
حما�سر متفرغ

د. فهد ح�سن عو�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد حممود ال�سرمان
اأ�ستاذ م�سارك

د. عبداهلل يو�سف املعايطه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. بهاء عدنان ال�سيفي
اأ�ستاذ م�ساعد
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البكالوري�وس في هندسة وأمن شبكات الحاسوب

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

ال����ع����ز ع���ب���د ال���������ض����ام ب��ط��اي��ن��ه
ان�������������������وار م�������ن�������ر ب�������ن�������ي ع����ط����ا
اي�����ن�����ا������س ع����������ادل ب����ن����ي ي���ون�������س
اي���������������������ه اح�������������م�������������د امل�������ه�������ي�������د
اي��������ه��������اب ف��������را���������س ع�����ب�����ي�����دات
ب���������ت���������ول ع��������م��������ر ق������دي�������������ض������ات
ب�������ت�������ول ه�������������ض������ام ال����ب����ط����اي����ن����ه
ب����ث����ي����ن����ه حم�����م�����د ال���������ض����م����ادى
ب����������������راءه ع��������ب��������داهلل غ�����راي�����ب�����ه

ب���������������ض�������ام ي������ح������ي������ى امل������ع������م������ري
ح������������ا حم��������م��������د ال������ن�������������ض������ور
ح������ن������ن ن�������������واف ال����دع����ي����ب���������س
ح�������وري�������ه ه������ومي������ل اب�������وع�������وده
خ�����������ال�����������د اح�����������م�����������د ه�������ن�������دي
دان�����������ي�����������ا �������ض������م������ي������ح دع�����ي�����������س
دان���������ي���������ال ج�������ه�������اد �������ض������وي������دان
رغ���������������د اجم���������������د ال��������ق��������رع��������ان
رمي���������������ا خ���������ال���������د ال�����������ع�����������ودات

زي������������د ت�����ي�����������ض�����ر ال������ع������اون������ه
���������ض��������اره ������ض�����ال�����ح امل�������ض���ط���ف���ى
�����ض����رح����ان م���ن���ه���ل ع���ب���د ال����ق����ادر
�ضيف الدين عبد املالك ال�ضرمان
��������ض�������ذى غ�����������ض�����ان ال��������دوي��������رى
������ض�����ي�����اء ح�����������ض�����ن �����ض����ط����ن����اوى
ع����م����ر ب�����ه�����اءال�����دي�����ن م���ل���ك���اوى
ل������ط������ف������ي ع�������م�������ر ال�������ق�������رع�������ان
حم�������م�������د ف���������اي���������ز ال�����ك�����ن�����ج�����ي

حم������م������د و�������ض������ف������ي احل������اي������ك
حم�����م�����د ول������ي������د ال����ق����وا�����ض����م����ه
م��������������رح ف�����������اع�����������ور ع������ب������ي������دات
م���������������ض�������ل�������م ب�����������������ال م�����������ض�����ل�����م
م��������ن��������ال ق�������ا��������ض�������م روا�����������ض����������ده
م�����ي�����������ض�����اء اح������م������د ع����ي����ا�����ض����ره
ه�������ن�������ادي حم�����م�����د ب�����ن�����ي ح���م���د
ه��������ي��������ا ع��������ل��������ي ب��������ن��������ي م������ف������رج
وج�����������������دان م��������ن��������ذر امل�����وم�����ن�����ي

ي��������ح��������ي��������ى م�����������ن�����������ذر ك�������������ردىي��������ا���������ض��������ر ع���������اه���������د ط��������اه��������اتوف��������������������اء رائ��������������������د ج��������������������رادات
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خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018
B.Sc. in Network Engineering & Security

روعه حممد قرعان

مي�ضم قا�ضم قا�ضم

رغد هيثم خفاجه

من�ضور �ضمر ال�ضناق

دميا ابراهيم طعاين

حممد حممود مومني

يو�ضف يا�ضر حادر

بهاء الدين طلعت حممود

كر�ضتن جميل الفاحات

نور الدين جهاد حماوره

ا�ضاله احمد الطويل

فاطمه خطاب اأبو عكليك

ا�ضراء حممود البطاينه

عبد ال�ضام في�ضل ال�ضامن

اح�����������م�����������د م�������ل�������ح�������م م�����ل�����ح�����م
اخ�������ا��������س ط�����������ارق ع����ي����ا�����ض����ره

اي�����������������������ه زي�����������������������د ع������������اون������������ه
ب���������ي���������ان ��������ض�������ال�������ح غ������راي������ب������ه

ب��������ي��������ان ع��������م��������اد ال����ن����اب����ل���������ض����ي
حم������م������د ح�����������ض�����ن ال������ذي������ن������ات

حم�����م�����د حم�������م�������ود ن�����������ض�����راهلل
حم��������م��������د م�������ل�������ه�������م خ������������راهلل

م������ه������ن������د حم��������م��������د ال�������������ض������رع
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روان ابراهيم بني عامر رحمه عادل قرعان

يقن ن�ضال عبابنه

راما امين ال�ضرع

م�ضعب حممد الزيادنه

بيان جمال بني عي�ضى

فاطمه حممود خليل

ايه غ�ضان ابو دوله

غفران حممد عبابنه

ايات نا�ضر غنيه

عاتكه هاين ال�ضياب

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

اح����������م����������د ع��������م��������ر ب�������ره�������و��������س
اري����������������ج اح��������م��������د م�����������ض�����اع�����ده
ب������ث������ي������ن������ه اح����������م����������د ع���������������ودات

ب�������������������راء ب���������������ال اجل����������ب����������اوى
رع�������������������د اح������������م������������د ال����������غ����������ول
زي�����������������اد ب�������ول���������������س م�����ع�����اي�����ع�����ه

�������ض������ف������اء ف�����������������اروق ال�����ع�����م�����رى
�������ض������اح ح������اف������ظ ب�����ن�����ي ح���م���د
ع�������ام�������ر حم������م������د اب������وخ������رم������ه

ل������ب������ن������ى ي������ح������ي������ى ال���������ع���������رود
م�����������ي ج������م������ع������ه ال�����ن�����ع�����������ض�����ان
ن�����ه�����ل�����ه ������ض�����ل�����ي�����م�����ان ال����ع����ك���������س

البكالوري�وس في هندسة وأمن شبكات الحاسوب
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B.Sc. in Network Engineering & Security

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018-2019 / تدريب

مي يو�ضف نوفل عا�ضم عدنان اأبو الهيجاء �ضاره حممد الزعبي

اب�����������������������������اء خ���������������ال���������������د م������ط������ر
اح����������م����������د ع����������م����������اد اجل����������������راح

ب�����������راءه حم�����م�����ود اب���وحم�������ض���ن
����ض���م���ي���ه حم����م����د ال����ف����ري����ح����ات

ل���������ي���������ث ب���������ا����������ض���������م ح�����������ض�����م�����ه
ل����ي����ن����اء �������ض������ادق ب����ن����ي ي���ا����ض���ن

حم������م������د ع������ل������ي ال�����������ض�����ام�����ن
حم���������م���������د ع���������م���������ر ب�����������دارن�����������ه

حم����م����دخ����ر ع����ل����ي ال����ذي����ن����ات
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Faculty of Applied Medical Sciencesكلية العلوم الطبية التطبيقية

د. زياد حمي الدين بطاينه
اأ�ستاذ / عميد الكلية

د. هيثم احمد حممد العويدات
اأ�ستاذ م�سارك / نائب العميد

د. نور عبداهلل املرت�سى
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد

د. حنان وحيد خليل
اأ�ستاذ م�سارك / نائب العميد

د. عالء عمر عطري
اأ�ستاذ م�ساعد / م�ساعد العميد

حممد درادكه / مدير مكتب العميد
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Dept. of Medical Laboratory Sciencesقسم العلوم الطبية المخربية

د. حممد احمد بني احمد
اأ�ستاذ م�سارك/ قائم باأعمال رئي�س الق�سم 

د. عمر فالح خابور
اأ�ستاذ

د. جود حممد ها�سم
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سامر فوؤاد �سويدان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ماريا حممد عبيدات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سليم علي بني هاين
اأ�ستاذ م�سارك

د. رويده فايز املومني
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. حممد علي �سخاتره
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سهيله علي ال�سبول
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ح�سن حممد كوفحي
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ممدوح مفلح حراح�سه
اأ�ستاذ

د. عمر حممد عطروز
اأ�ستاذ / زائر

د. رفعت مو�سى منر
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. حممد عبداهلل ال�سبول
اأ�ستاذ م�ساعد 

يا�سمني علي ال�سبول
حما�سر متفرغ
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ا����������س���������م���������اء ع����������ام����������ر ع����ب����ي����د
ب�������������������س���������ام ع���������م���������ر ع������������������ودات
ح����������������������وراء ع�������ط�������ي�������ه �����س����ي����ف
دال������������ي������������ا اي��������������������اد ط�������وال�������ب�������ه
دان��������������������ه ف��������������������وزي ��������س�������م�������اره

دان������ي������ه اب�����راه�����ي�����م ال����ه����زامي����ه
رح�������م�������ه ح�����������س�����ن ال�����������س�����ب�����ول
�������������س������������اره غ����������ال����������ب ال������ع������م������ر
����������س���������ايل ي��������ا���������س��������ن ق��������رب��������اع
�������س������ج������ى ��������س�������ام�������ي ال�������دي�������ك

������س�����ج�����ى حم������م������د ال�����ط�����ع�����اين
ع����ائ���������س����ه ع�������ب�������داهلل ع����م����اي����ره
ع��������م��������ار حم��������م��������ود ع����ب����اب����ن����ه
ع������م������ر ح�����������س�����ن ال������ر�������س������ي������دات
ع������������ه������������ود حم����������م����������د ع���������������واد

غ���������ف���������ران اح�������م�������د ال�����زع�����ب�����ي 
ن����������������زال غ�����������������������س�����������ان  الرا 
ل�����ب�����ن�����ى ن�����������دمي ال�����ع�����ي�����ا������س�����ره
م������������ي ان���������������������س ع��������ب��������ي��������داوى
حميدان ح�سن  ال�سيد  ها�سميه 

ي��و���س��ف ع��ب��د ال��رح��م��ن احل��ارث��ي
االء ماهر تهتموين

البكالوري�وس في العلوم الطبية المخربية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017
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ام������������ل م���������س����ط����ف����ى ح������م������دان
ت�������س���ن���ي���م حم�����م�����ود ال���ع���ف���اي���ف���ه
ج�����ن�����ان ع�����زي�����ز حم����م����د ح�����س��ن

ح�����م�����زه ن����ا�����س����ر ال����ق����وا�����س����م����ي
رح���������م���������ه ن�������������س������ي������م ف�����ي�����ا������س
ال����������غ����������ول حم������������م������������ود  رمي 
زه�������������ور ج�����������ال ال����ع����وي���������س����ي

��������س�������م�������اح حم�������م�������د ������س�����ع�����ب�����ان
ع������������ا ع�������������������زات ال��������رف��������اع��������ي
ع������اءال������دي������ن ع����م����ر ذي�����اب�����ات
جل�������������ن اح�����������م�����������د احل�����������������اري 

ل�������ي�������ن�������ا ب�������������رك�������������ات �������س������ن������اق
حم�������م�������د ع���������م���������اد ال������ع������م������رى
حم��������م��������د ق��������ا���������س��������م ال������������ري
حم������م������د م�����ي�����������س�����ر ال�����������س�����اح

روا�����������س����������دهن��������������������دى ن�������������������������ادر زي����������ت����������ون حم�������م�������د  ي��������اق��������وت م�������دي�������ن ال����������������ورداتورود 

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018
B.Sc. in Medical Laboratory Sciences

مي�ساء احمد �سليط ليليان وليد قندح

ياقوت احمد ا�سماعيل

�سند�س عادل احل�سان

هبه احمد املجلي

�سارة را�سد الذوادي

نور حممود قطي�س 

روؤى رم�سان ح�سحو�س

نور ابراهيم اخل�ساونه

دعاء حممد خري عكور

نداء حممود دريفيل
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

اماين تي�سري ابوعبيد

ايه �سليمان اأبو معيتق

بلقي�س رائد العليمات

دانا طارق النابل�سي

اماين احمد البطران

ايه �سلطان النعيمات

بلقي�س احمد عنانزه

حنن يا�سر الر�سايده

املنذر عاطف الطاهات

اميان عدنان الرفاعي

بلقي�س ابراهيم جفال

حنن حممود الزغول

ا�سيل مروان ملكاوي

اياف عبد ال�ستار غرايبه

ب�سار توفيق عواد

حا احمد عبيدات

ا�سيل فاح املو�سى

ايثار معت�سم بني عمر

بدر عبداهلل معروف

تيما رائد روا�سده

احام فوزي الغرايبه

ايات مو�سى اأبوزيد

ايه وليد اأبو طبنجه

بيان ح�سن العمري

البكالوري�وس في العلوم الطبية المخربية
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

�ساره خليل طلفاح

�سحر با�سل بني يا�سن

�سريين عمر عثامنه

مرمي توفيق كيوان

رميا ع�سام حواء

�سجى عوين ب�سول

�سفى من�سور ال�سمادى

حممد رائد الدويرى

رميا خالد اخللف

�سجى ح�سن م�سعود

�سفاء ن�سال عيادات

ليندا رافت �سبح

رمي ريا�س باجبري

�سايل فهد ايوب

�سفاء اال�سام امل�سري

فرح يو�سف اخلليل

رزان نايف ابوليمون

�ساره طالب بني يا�سن

�سريين ح�سن فريحات

غزل بدر ال�سلول

روؤى خالد حاوه

�ساره �سفيان ابوزيد

�سلمى عبد الوهاب نفاع

�سفاء جميل قوا�سمي

B.Sc. in Medical Laboratory Sciences
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اب�����راه�����ي�����م ع��������ادل احل�������س���ي���ن���ات
اح������م������د ا������س�����ام�����ه اأب�����وع�����و������س
اح������م������د �����س����ل����ي����م����ان امل����وم����ن����ي
اف���������ن���������ان ع���������ب���������داهلل ع����ب����اب����ن����ه
ح���������م���������دان اي�������������������س���������ر  االء 
ف����ي����ا�����س ب�����ن�����ي  خ�����������س�����ر  االء 
ام����������ل ا�������س������ام������ه ال����ط����ع����ام����ن����ه
ان��������������وار م���������س����ل����م ال����ع����وي���������س����ي
امي����������ان حم����م����د خ������ري ع���ب���ن���ده
اي�����������ه ع�����ب�����دامل�����ن�����ع�����م ج���ب���ي���ل���ي

ت�������س���ن���ي���م ول������ي������د ال�����دراب�����������س�����ه
ح���������امت م������اج������د اجل�����دي�����ت�����اوى
ح����������ا حم���������م���������ود دوق�����������������راين
ح�������ن�������ن ي�������و��������س�������ف ال������زع������ب������ي
دان�����������������������ا ف����������������������������اروق ح��������������داد
دمي�����������������ا ول�����������ي�����������د ال�������زع�������ب�������ي
ران������ي������ا ع������ب������داهلل ال�������س���م���ام���ع���ه
رح�������م�������ه م��������������ازن ال�����غ�����راي�����ب�����ه
رح����������م����������ه حم��������م��������د ح���������س����ن
رغ�����������د اب�������راه�������ي�������م ال�����ع�����م�����ري

رن�������������������دى وائ�������������������ل ع�������ن�������ان�������زه
رن��������ي��������م حم������م������د اب������وج������وي������د
ره�������������������ام اح����������م����������د ال�������رب�������ي�������ع
ره��������������������ام ي��������ا���������س��������ر �����س����ي����خ����ه
ره����������������ف حم��������م��������د ال����������زب����������ون
امل������وم������ن������ي م����������ام����������ون  روان 
زي��������ن��������ب ح�������������س������ن ب����ط����اي����ن����ه
������س�����اج�����ده رائ���������د ب����ن����ي ي���ون�������س
������س�����اج�����ده م�������ام�������ون امل����وم����ن����ي
���������س��������اره خ��������ل��������دون ع����ب����وي����ن����ي

�������س������ريي������ن خ�������ال�������د ال�����وق�����ف�����ي
��������س�������ه�������د زي���������������������اد �������س������ري�������������س
�������س������ريي������ن ن�����ب�����ي�����ه امل�����وم�����ن�����ي
ع�����������������روب م���������اج���������د غ�����ي�����ظ�����ان

ع�����ري�����ن حم�����م�����ود ال���������س����م����ادي    
ع�������م�������ار اح�������م�������د ب������ن������ي ع����ام����ر
ع��������م��������ر حم��������م��������د ال�������زع�������ب�������ي
غ��������دي��������ر ط������������ال ال�����������س�����اب�����ط
ف������ل������ك ����������س���������رار ال�����������س�����ل�����م�����ان
ل������ب������ن������ى م���������وف���������ق امل������وم������ن������ي

جل�������������ن ��������س�������ع�������ي�������د ب���������رك���������ات
مل�������������ى ح���������������س�������ن�������ي ال�������زع�������ب�������ي
ل�������ي�������ث ف�������������������وؤاد اب������وم������و�������س������ى
ل��������ي��������ن��������ا ت�������ي���������������س�������ري ��������س�������ايف
م����������وؤي����������د حم�������م�������د زري��������ق��������ات
م������ي�������������س ن������������������ادر ال�����������س�����ع�����ي�����د
ن�������������������ور ح������������م������������زة م����������ري����������ان
ه�������ب�������ه ح�������������س������ن ال����������رق����������اوى
ه������دي������ل حم�����م�����د اخل����ط����اط����ب����ه
ه����������ن����������اء اح����������م����������د ال����������ع����������واد

ال�����������س�����وي�����اته����ن����اء ع����ب����دال����ك����رمي ال���ع���م���ري ع�����ي�����������س�����ى  ي�����ا������س�����م�����ن م�����ف�����ي�����د �����س����وب����ك����يوالء 

نهى فوؤاد ابوالعد�س نفن ثابت العمرى

يا�سمن حممد العظيمات

نتايل عاطف بنوره

والء ح�سن بني هاين

منت�سر ماهر عمرو

هيا ح�سن احلجي

منار مدحت عرجه

هبه حممد الرحاحله

ماك احمد مطالقه

نورا احمد عبابنه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
B.Sc. in Medical Laboratory Sciencesالبكالوري�وس في العلوم الطبية المخربية
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د. حممد احمد روا�سده
اأ�ستاذ م�ساعد / قائم باأعمال رئي�س الق�سم 

د. خلف عبد العزيز امل�ساعيد
اأ�ستاذ

د. مي حممد بكار
اأ�ستاذ م�سارك

د. م�سطفى خالد احل�سن
اأ�ستاذ م�سارك

د. عالء عمر عطري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. دانه �سمري املو�سى
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فداء يو�سف الزعبي
اأ�ستاذ

د. هيثم احمد العويدات
اأ�ستاذ م�سارك

د. مريا فرحان حداد
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممود طالل الوديان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأريج اأحمد عكا�سه
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. نهايه عدنان ال�سياب
اأ�ستاذ م�سارك

د. م�سطفى عبد الرحمن ذيب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مرام م�سطفى الأخر�س
اأ�ستاذ م�ساعد

Dept. of Allied Medical Sciences قسم العلوم الطبية المساندة
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Dept. of Allied Medical Sciences قسم العلوم الطبية المساندة

د. حممد احمد عيا�سره
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد انور علي البراهيم
اأ�ستاذ م�ساعد
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اب������������وب������������ك������������ر ع����������م����������ر ع�����ل�����ي 
حم�����ا������س�����ن�����ه اح���������م���������د  ارام 
ا�������������س������������راء ع�������ل�������ي ال���������زغ���������ول
ام��������������������ريه ول����������ي����������د خ����ط����ي����ب
ان�����������������وار ع������م������ر اخل�����ط�����اط�����ب�����ه

ب�����������ي�����������ان ع���������ل���������ي ال�����������زغ�����������ول
ح�������م�������د ي������ح������ي������ى اأب������وم������ه������ن������ا
دع������������������اء اح���������م���������د ال������ع������م������ري
رواب������������������ي ي������ا�������س������ن رب�����اب�����ع�����ه
�������س������ه������د ف�������ه�������د اخل�������زاع�������ل�������ة

�������س������ي������م������اء خ�������������س������ر ع����ي���������س����ى
ع������������ا�������������س������������ر ب���������دم���������ا����������س���������ي  
ع�������ال�������ي�������ه ب���������������س�������ام ال��������زغ��������ول
ع������������ل������������ي خ����������ل����������ي����������ل ب���������اك���������و 
ع�������������م�������������ر ل�������������������������ول ب�������������������اويل 

ف�����������ار������������س ف���������اي���������ق ال���������ب���������دور
ف�������������داء ف�����ت�����ح�����ي ال�����دراي�����������س�����ه
م������ري������ان������ا ع�������ب�������داهلل ال����ع����ت����وم
م��������������رمي ج�����������ر ال�������������س������وي������ات
ه������ب������ه حم��������م��������ود احل��������م��������وري

ه�����ب�����ه م����ن���������س����ور ال������غ������ري������زات
غدير زاهي ال�سباغ

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

م�سعب عبد ال�سام بني �سعيد حممد م�سطفى اخلزاعلة احمد عبد الكرمي املومني

اب��������راه��������ي��������م ه������ا�������س������م ال�����������س�����ال
اح�������������م�������������د خ�������������ال�������������د م�������وم�������ن�������ي
ام�������������������اين ن����������اج����������ح ال�����������ردوي�����������ل
ب���������������س�������رى حم�������م�������د ال�����������س�����ط�����رى
ح�����ف�����������س�����ه ا�������س������م������اع������ي������ل ح�������س���ن

رق��������ي��������ه ������س�����ل�����ي�����م�����ان امل���������س����ط����ف����ى
زه������������راء ال���������س����ي����د ح���������س����ن ج��ع��ف��ر
ع�����ل�����ي ع������ب������دال������ك������رمي امل�����خ�����ادم�����ه
ل���������ي���������ث خ�����������ال�����������د ال�����������ب�����������دارن�����������ه
حم��������������م��������������د امي���������������������������ن ج��������������������راح

م������������وؤي������������د اح����������م����������د ال�������������س������ي������اب

B.Sc. in Radiologic Technology البكالوري�وس في ت�كنولوجيا األشعة

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017



310

ية
يق

طب
لت

ة ا
بي

ط
 ال

م
لو

لع
ة ا

لي
ك

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

بال حممد العتال

�ساح الدين عادل العنيزي

ا�سامه هاين غامن

�سل�سبيل حممد اجلوارنه

حممود حممد الغزاوي

اريج يو�سف ال�سرمان

�سائده ماجد النعيمي

حممد احمد عمايره

احمد ه�سام قوا�سمه

�سايل حممد �سر�سري

علي ا�سياكو  

احمد هاين الرو�سان

�ساره امين عبد الوهاب

عبد الرحمن مازن بير�س

احمد رائد احلتامله

خالد رائد احلتامله

عبد الرحمن جال مريان

البكالوري�وس في ت�كنولوجيا األشعة
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B.Sc. in Radiologic Technology

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

غ�������ري�������ز حم����������م����������د  اروى 
ا��������س�������راء حم����م����د ب����ن����ي م���رع���ي
ا����������س���������راء حم�����م�����د ال���������س����ري����ف
ا�����������س����������ام �������س������ل������ط������ان ك����ل����ي����ب
م�������ل�������ك�������اوي روم��������������������ي  االء 
ال�����ع�����ن�����ود اح�����م�����د ال���������س����م����ادى
اي�����������������ه حم���������م���������د ال��������دغ��������ي��������م

ب���������������دور را����������س���������د ال�����������س�����ن�����دي
ب������ي������ان حم������م������ود ال�����������س�����رم�����ان
ث������ام������ر اح������م������د م�������س���ري���ح���ي
ج����������ه����������اد اجم����������������د ق����ط����ي���������س
ح�������ي�������اه م���������س����ط����ف����ى ن�����واف�����ل�����ه
خ����������ال����������د ج����������م����������ال امل������ط������ل������ق
راف��������������������ت ج�������م�������ي�������ل �������س������ه������اب

رغ�������������������د ري��������������ا���������������س ع�������ط�������ار
اجل��������ب��������ايل ��������س�������ع�������د  روان 
�������س������اره م�������س���ط���ف���ى ال���ط���ع���اين
�������������س������������وار ع��������م��������ر ال�����ع�����ف�����ي�����ف
��������س�������ذى حم�������م�������ود غ����ب����ا�����س����ن����ه
������س�����ي�����م�����اء زي������������د ع���������س����ي����ب����ات
���س��ه��ي��ب حم���م���د ال��ع��ن��ك�����س��وري

����س���ح���ى م�������س���ه���ور ال����ب���������س����ارات
ع�������ب�������داهلل م������وف������ق امل�����ل�����ك�����اوي
ع��������م��������ار اح��������م��������د ال�����������س�����ال�����ح
غ���ي���ث ع�����ب�����دال�����روؤوف ع���ب���ي���دات
غ�������ي�������داء ر���������س��������وان ال����زق����ي����ب����ه
ق���������س����ي اجم��������د ب����ن����ي ح����م����دان
ق�������س���ي ع���ب���دال�������س���ام خ���روب���ي

ق���������س����ي حم�����م�����د اخل����راب���������س����ه
جل������������ن زي������������������������دون ال��������غ��������ول
م���������اج���������ده ع���������������زام ال�����زع�����ب�����ي
م������اج������ده ق����ا�����س����م ب����ن����ي ع���ام���ر
حم�������م�������د امي�������������ن ال�������ن�������م�������رات
حم��������م��������ود زه������������ري ع�����ب�����ي�����دات
م����������������اك غ�����������������س��������ان زي����������������اده

وئ���������������ام ج�����ع�����ف�����ر ع���������س����ا�����س����ف����هه���������داي���������ه حم������م������د ال�������زغ�������ولم����������وؤم����������ن ع�����������������زام م�����ق�����اب�����ل�����ه
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البكالوري�وس في تقنيات البصريات              

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجي الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

م��������اك ا������س�����ام�����ه اب����وال����ع����د�����سحم������م������د ي������و�������س������ف ع������ب������داهللب�����������������س��������ر م��������������ك��������������رم  ح��������������داد

ي������ا�������س������ر ع��������ب��������داهلل ال�����ع�����ن�����زيع���������م���������ر ت���������وف���������ي���������ق اجل�������ل�������خ

بيان امن الدرا�س

رغد �سلطان عتوم

براءه بال جوابره

راما عبد الرحمن �سامة

اميان انور معايعه

دينا عطيه النجار

ايات ع�سام بني يا�سن

دعاء خالد عثمان

ا�سيل حممد �سمادي

حنان حممد ر�سر�س

ا�سحار عمر املومني

ح�سام حربي خ�سان
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عبداهلل حممد امن ابوعبيله

النا حممد الق�ساه

�سيمى حممود ابوريا

كنانه زياد الطوي�سي

�سناء خالد الق�ساه

عمر حممد حماميد

هنا �سمري عوي�س

�سايل موفق ال�سقران

عمر توفيق ابو غو�س

نور ح�سن احلمزه

�ساره حممد الدويك

عرين احمد قرباع

جلن با�سم املنا�سره

�ساره ر�سوان التميمي

عبداهلل يا�سر نقاوه

ام������������ل �������س������ام������ي اب�����وع�����ب�����ا������س
ح��������ن��������ن اح����������م����������د ال����������ع����������زام

������������س�����������اره ف�������ت�������ح�������ي م���������س����ع����د
��������س�������ج�������اء ه����������������ادي ال������ب������ع������ول

���س��ج��ود ح�����س��ام ال���دي���ن ���س��ل��ه��وب
�����س����ح����ى اح�����م�����د م�������س���ري���ح���ي

ط�������������������������ارق زي�������������������������اد ع��������ك��������ور
غ��������دي��������ر ع�������اي���������������س ع�������اون�������ه

ق���������ي�������������������س ج����������������ر ال�����������وه�����������ر
ل�����ي�����ث م�����������س�����رف ال������دوي������ك������ات

خ����ن����اط����ل����ه ع������ل������ي  اهلل  ه������ب������ة 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
B.Sc. in Optometry
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B.Sc. in Paramedicsالبكالوري�وس في االسعاف والطوارئ

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

ق���ف���ل���ه ال  ع������ل������ي  ال�������ول�������ي�������د 
حم�����م�����د ع�������������و��������������س  دالل 

رع�����������������د زي�����������������د ع�������ي�������ا��������س�������ره
رع������������د و�������س������ف������ي ال�����������س�����م�����ور

رم���������������زي غ�������������س������ان ع�����ب�����ي�����دات
�������س������ع������ود ق������ا�������س������م ال�����ع�����ن�����زي

������س�����ريي�����ن ه��������������ارون امل����ح����م����ود
ع�����ب�����داهلل ع���������س����ام ال�������س���م���ادى

ع���ج���ي���ان ال  حم����م����د  ول�������ي�������د  م����ن���������س����ور ال���ع���ت���ي���ب���ين����ي����ف����ن م�����������س�����ه�����ور اخل���������س����انف����اط����م����ه 

اب����������������رار ح�������م�������ود ال���������س����ب����ام����ي
ع��������ب��������دى ج�������������م�������������ال  االء 
زي����������د اب�������راه�������ي�������م م�������س���ط���ف���ى

�������س������م������ي������ح �����������س����������امل ي���������س����ل����م 

ط���������������ه ن�������������اج�������������ي ال���������ع���������ب���������اد
حم��م��د ���س��ري��ف ع��ق��ب��ه ع��ب��ي��دات
خ��رياهلل عبدال�سام  م�سطفى 
ه�����دي�����ل و�����س����ف����ي ال���������س����م����ادى

ف�����������������������وزان  اأح������������م������������د  اأك����������ر
حم��������م��������د امي���������������ن امل������وم������ن������ي

م�����������س�����ع�����ل حم������م������د ال�����ب�����ل�����وي
م����ن���������س����ور ع�����ط�����اهلل امل���رع�������س���ي

وائ��������������ل ع�������ط�������اهلل امل�����رع�����������س�����ي

غادة ا�سماعيل عو�س اهلل

مو�سى يحي ا�سلمي اجمد زارع العمري مهدي ح�سن ال رم�ساناحمد تي�سري ن�سريات عبداهلل ح�سن الهليل
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د. خ�سر اأحمد املهداوي
اأ�ستاذ م�سارك / قائم باأعمال رئي�س الق�سم 

د. حممود حممد العمري
اأ�ستاذ

د. حممد �سبحي نزال
اأ�ستاذ م�سارك

د. فداء يو�سف التميمي
اأ�ستاذ م�سارك 

د. الهام جهاد ال�سرمان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فدوى اأحمد خويله
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فداء حممد املومني
اأ�ستاذ 

د. حنان وحيد خليل
اأ�ستاذ م�سارك

د. خملد فالح املعايعه
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سدام فوؤاد كنعان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حكمت حممد حدو�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد ذيب اجلراح
اأ�ستاذ م�سارك

د. فرا�س �سالح الفوار�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. مازن طه الغزو
اأ�ستاذ م�ساعد 

Dept. of Rehabilitation Sciences قسم علوم الت�أهيل
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د. خالد غ�ساب ال�سديفات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبداهلل يربودي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. هناء اأحمد املحمد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. زكريا ح�سني نوا�سره
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مها م�سطفى زيتون
اأ�ستاذ م�ساعد

Dept. of Rehabilitation Sciences قسم علوم الت�أهيل

د. حممد رفيفان الهناده
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سفاء حممد الق�ساه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نور طالب اإ�سماعيل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عالء فايز جرب
اأ�ستاذ م�ساعد
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البكالوري�وس في العالج الطبيعي

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

ع������ري������ن ن������������واف اخل����ط����اط����ب����هع�����ب�����داهلل حم����م����د ح���ب���ي���ب اهلل ت�������ه�������اين حم�����م�����د اب��������وزه��������رياي����������������ات حم��������م��������ود ق��������واق��������زه
م�����������س�����ع�����ل ع��������اي��������د ال������ع������ن������زي

ف������������رح ع��������و���������س ال�����ع�����ج�����ل�����وين

رمي جال ريحان

داود ثالث  

م�سعب حممد اأبو بيدر

خالد حممد العمرات

حممد ن�سال ق�سا�س 

حمزه ق�سيم ال�سويدات

عنود عزت عاونه

متاين �سعيد باوزير

عثمان ادري�س عثمان 

بتول وجيه كياين

�سرف حممد درادكه

بتول �سامح حرب

�سامل عامر  

B.Sc. in Physical Therapy
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جا�سم حممد بني هاين

�سذى ح�سيب م�ساروه

فاطمه الزهراء االحمد

والء جهاد الدالل

بيان ابراهيم ح�سن

�سمريه �سمري البطاينه

عنان ب�سام ال�سديفات

نور احمد اأبو الذهب

ايات جمعه ح�سن

�سمر علي الدالل

علياء خالد خري�س

ندمي عثمان االبراهيم

ا�سيل يا�سن عبابنه

�ساره يا�سن العجلوين

عبري وليد جاداهلل

ق�سي حممد الق�ساه

ا�سيل علي العب�سي

دانيه نواف الر�سود

�سهد عربي ال�سعدي

في�سل فاحتو  

اخا�س �سداح  

دانا زياد الهنداوي

�سهد عبد الرحمن بطارنه

فاطمة عي�سى ال�سعيد

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
البكالوري�وس في العالج الطبيعي
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B.Sc. in Physical Therapy

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

اح���������م���������د ������س�����ع�����ي�����د ال�������ق�������رين
اح����������م����������د حم��������م��������د ع�����ا������س�����ي
ب��������ا���������س��������م حم��������م��������د ط��������واه��������ا

ح�������������������س���������ن ع�����������ل�����������ي �������س������ب������ت
ذك��������ري��������ات ح���������س����ن اب�����وك�����اي�����د
راأف�������������������ت حم�������م�������د امل�������������س������ري

رق��������ي��������ه خ��������ال��������د ال������ب������واع������ن������ه
�������س������اج������ده ع������اط������ف ع����ب����ي����دات
����س���م���ر اأح������م������د ع������ب������دال������روؤوف

ع������ب������داالل������ه م�����ان�����ع ال���ع���ج���م���ي
ف��������ي��������ح��������اء ع��������م��������ر خ�����زع�����ل�����ي
ق����ا�����س����م ع����ب����د ال������واح������د ك���اظ���م

حم�����م�����د ������س�����ع�����ود ال������زع������اري������ر
حم���������م���������د م������������اه������������ر ع�������رف�������ه
حم��������م��������ود رائ���������������د ال���������س����ب����ل����ي

م��������ن��������ى ف������������������ارع ال��������ع��������ام��������ري
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خريجة الف�صل الدرا�صي الأول 2019/2018خريجتا الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2018/2017

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2019/2018

ن�����������������������ورا ن�����������������������واف خ�����������ص�����رم����������������رام اح��������م��������د م���������������ص�������اروه 

ن����������اي����������ف  حم�������م�������د ال������ع������ن������زيزك��������ري��������ا اح������م������د ا�����ص����م����اع����ي����ل

ب����ي���������ص����ان حم�����م�����ود اجل�����اب�����ري

دياال فخرى احللو

فرح جمال من�صي

دعاء حممد خرا�صقه

�صند�ش عبد النا�صر دروي�ش

ن�صرين زياد خماي�صي

خليل ح�صن الك�صواين

�صند�ش عاهد وتد

ناديه احمد قا�صم

حمزه عبد ال�صالم عكور

�صباأ با�صم ابوعا�صور

نادر علي العبا�صي

بتول فتحي م�صلماين

روؤى علي الغندور

ملي�ش ب�صام اخل�صر

احمد علي الربابعه

ديانا جمال ب�صر

النا قا�صم العقيلي

B.Sc. in Occupational Therapyالبكالوري�وس في العالج الوظيفي
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خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

ب��ن��ي عي�سىج�������م�������ان اب�������راه�������ي�������م ي����و�����س����فاح���������م���������د ح�������م�������د ال�����ع�����ي�����������س�����ى م�������دح�������ت حم������م������د م����ن���������س����ورخ��ال��د ع��ب��دال��ك��رمي 

م�������������ي ع���������������������ادل ب�������������ودوا��������������سحم������م������د ������س�����ع�����ي�����د ع�����ب�����ي�����داتح��������م��������زه �������س������ام������خ ال�����زع�����ب�����ياي�������ه ع����ب����د اجل�����������واد اب�������و ع��ل��ي

م�������������ن�������������ى خ����������������ال����������������د ف�������������رح

جناة علي �سعيد

B.Sc. in Audiology & Speech Pathology البكالوري�وس في السمع والنطق



322

ية
يق

طب
لت

ة ا
بي

ط
 ال

م
لو

لع
ة ا

لي
ك

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

اميان حم�سن جعرور

روان رائد خلف

عائ�سه ماجد حمايده

حممد عبد املهدى ابو عزه

اجنود �سليمان ابوقله

رند مندوب عبيدات

�سيماء نادر التميمي

حممد خالد اجلراح

امريه وا�سف غرايبه

دانية فايز �سما�س

�سهد جهاد الذيب

لينا ع�سام م�سعد

افنان عيد احلديدي

بلقي�س ابراهيم املزيد

�سذى عمار عتوم

لبنى اياد العمري

ا�سيل احمد حمود

ايه احمد احلاج حامد

�سباأ �سعيد بني ار�سيد

فرح حامت عو�س

اروى �سري ال�سنتري

اينا�س اكرم حمايده

زهراء عبا�س الق�سا�س

غيداء ب�سام ك�ساب

البكالوري�وس في السمع والنطق
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ندين حممد �سيام جنوى يحيى ابو حرب مي�ساء جمال التميمي مي�س عماد الدين فريج مرمي رائد ابو �سنب

يا�سمن حممد اأبو �سيام

حممود ها�سم املومني

هديل زكي ابو �ساحله

ام������ي������م������ه اح�������م�������د ال����������������ذوادي
��������س�������اج�������ده ب������������ال ال�����زع�����ب�����ي

�����������س����������اره وائ�����������������ل ال�����������س�����ام�����ي
�������س������ري������ن ن�������������س������ال ال�����ب�����ع�����ول

ف�������ج�������رع�������ي���������������س�������ى ي������ا�������س������ن

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
B.Sc. in Audiology & Speech Pathology
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د. يا�سمني عبد الهادي جنزير
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم بالنيابة

د. عبد الرحيم حممد بيرب�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. نور اأحمد نوافله
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اإ�سراء عبد الكرمي البكري
اأ�ستاذ م�ساعد 

مها احمد العمري
حما�سر متفرغ

رمي �سليم طبي�سات
مدر�س

د. زيد احمد احلوراين
اأ�ستاذ م�سارك

زين عبد اللطيف ملكاوي
مدر�س

د. �سبحه حممود ال�سطرات
اأ�ستاذ م�ساعد

الينا قبالن الطوال
حما�سر متفرغ

اأروى حممد حما�سنه
مدر�س

د. نور عبداهلل املرت�سى
اأ�ستاذ م�ساعد

�سهري رفعت عبيدات
مدر�س

د. �سرين هايل ال�سياب
اأ�ستاذ م�ساعد

Dept. of Applied Dental Sciences قسم علوم األسنان التطبيقية
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خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

�سريين خالد القراله دانا رائد عثمان ان�سام نائل جراح

ا������س�����م�����ه�����ان و��������س�������ام م���ن�������س���ور
امي����������������ن ح���������������س�������ن امل������ح������م������د
رام����������������ا ول��������ي��������د ������س�����واف�����ط�����ه
ر������������س�����������ا ع���������ل���������ي ال�������ق���������������س�������اه
�����������س����������اره �������س������م������ري ال�����ع�����ا������س�����ه
�����������س����������اره حم�������م�������د ال�����ب�����������س�����ري
ع�������ب�������داهلل اب������راه������ي������م ج���م���ع���ه

ع����اء ع���ب���دال���ك���رمي ال��ع��ج��ل��وين
حم������م������د خ�����ل�����ي�����ل اب������وم������ف������رح
م�����������������روه اب���������راه���������ي���������م ح�������رب
ن�������������������دى ع��������ي�����������������س��������ى ������س�����ع�����د
ن��������ه��������ل��������ه اح������������م������������د خ�����ل�����ي�����ل

ه��������دي��������ل ع��������ب��������دو ال�����ر������س�����ي�����د 
ي�����������������������زن خ���������������������س����������ر ق������ب������ه������ا

البكالوري�وس في ت�كنولوجيا صناعة األسنان

حممد احمد بني يا�سن

دان����������������������ه ع���������م���������ر حم������ام������ي������د
ع���ب���د ال���رح���م���ن ����س���وق���ي حم��م��د
م��ال��ك حم��م��د ���س��ع��ي��د اأب��وح��م��اد

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017
B.Sc. in Dental Technology
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اينا�س احمد امللكاوي

حمزه ن�سال اغا

رهف حممد ال�سليم

زينب عبداهلل طحيفة

امنه رعد الكايد

ح�سن فريد دراو�سة

رهف ماجد �سطناوى

زين علي الغزو

امل عثمان بني احمد

تيماء خالد �سخاتره

ربى حممد امن احلامد

رئي�سه بال زيتون

افراح معن اجلراح

متارا كامل جمعة

راما احمد بني عامر

رمي عقيل امل�ساقبه

ا�سيل خالد جرادات

بهاء حممد الطويل

دميه احمد عمري

روؤيا يو�سف العاونه

اريج ب�سام البكرى

ايه اأحمد بني هاين

حنان موفق عبدالرحمن

روجينا طال النمرى

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
البكالوري�وس في ت�كنولوجيا صناعة األسنان
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
B.Sc. in Dental Technology

عبداهلل ا�سامه عثمان

لوؤلوؤة ب�سام ك�سا�سبة

مرح احمد احلويطي

يا�سمن ف�سل اهلل القرعان

�سذا حممد الق�ساه

فائزه حممد ثاين نن

حممد وا�سف الوح�سات

وعد في�سل  �سباغ

�سادي عزام االخر�س

فار�س �سفيان املومني

حممد احمد العباده

هيا احمد عاونه

�سوزان ح�سن العليمات

عمار خالد اجلراح

مازن جهاد احلامد

نبيل نا�سر ابورا�سد

�ساجده حممد قريناوى

عبداهلل حممد املومني

لينا ح�سني عبدالقادر

مرح وائل ا�سنينه

زينب فواز عتوم

عبداهلل عمر العتال

لن خالد الكياين

مرح جر غريز
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
B.Sc. in Dental Technology

ال�����س��ه��اب ع������ون  حم���م���د  اروى 
ا���������س��������ي��������ل خ�������ل�������ي�������ل �����س����ي����خ����ه
اب�������������وف�������������روه ع���������م���������ر  االء 

امي�����������������ن ن���������������������واف ح���������م���������دان
ب����������������راءه اح�������م�������د اب������وج������وه������ر
ب�����������ن�����������ان ع���������ل���������ي ع�������ري�������ق�������ات

ت�����ه�����اين ع������ط������ااهلل امل�������س���اع���ي���د
ح����م����زه اب�����راه�����ي�����م �����س����ح����روري
دان�������������������������ة حم����������م����������د خ�����ل�����ي�����ل

را�����������س����������د ع�������ل�������ي ال�����ك�����ع�����اب�����ن�����ه
راوي�����������ه حت�������س���ن ال�����روا������س�����ده
�������������س������������ام اح������������م������������د ك�����ت�����ك�����ت

ع�������������روب م�����ن�����ي�����ب احل���������س����ب����ان
ع���������م���������ار اح���������م���������د ج�����������������رادات
غ����ال����ي����ه م�������س���ط���ف���ى ال����ه����ن����دي

ال����ي����و�����س����فه���������ن���������ادي ن�������اي�������ف اب���������وري���������ان اب�������راه�������ي�������م  والء 

البكالوري�وس في ت�كنولوجيا صناعة األسنان
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خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجة الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

B.Sc. in Allied Dental Sciencesالبكالوري�وس في علوم طب األسنان المساندة

ي��������ق��������ن زك���������������ي ال�������������س������ان������ب������ه ف����������������دوى ح�������������س������ن اجل�������ف�������الب�������������س������م������ه ط�����������ه ال�����ت�����م�����ي�����م�����ياي������������������ه ام������������������ن اجل���������ع���������رى

ع��ن��������ان��������������ب��������������هاف������ن������ان ق�������س���ي���م ال����دق����ام���������س����ه م��������ح��������م��������������د  ورود 

رن�������������اد ب�����������س�����ام ال����ك���������س����ا�����س����ب����ه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

رزان فرا�س �سباحن حنن عمر ابوعوده

وعد عثمان العواي�سه

تيماء حممد الرياحي

نفن علي ابورزق

بال ح�سن املو�سى

�سريين عامر مومني

االء يا�سن عبابنه

�سام ابراهيم اخلليل

ا�سراء حممد اخل�سان



330





332

College of Architecture and Designكلية العمارة والتصميم

د. حكمت حماد علي
اأ�شتاذ م�شارك / ق.اأ عميد الكلية

اآن عاي�ش غرايبه
اأ�شتاذ م�شارك / نائب العميد

ن�شال اأبو الهيجاء
مدير مكتب العميد

احمد عبداهلل فريوان
اأ�شتاذ م�شارك / نائب العميد

ا�شماء حممود بطاينه
مدر�ش / م�شاعد العميد
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Dept. of Architectureقسم العمارة

انور فايز ابراهيم
اأ�شتاذ م�شاعد / رئي�ش الق�شم بالنيابة

د. اأحمد �شالح الدين عطيه
اأ�شتاذ

د. �شعيب نوح معابده
اأ�شتاذ م�شاعد 

د. احمد عبداهلل فريوان
اأ�شتاذ م�شارك

انوار حممد بني �شلمان
حما�شر متفرغ

ب�شمه عادل بني حممد
حما�شر متفرغ

د. ح�شني هندي الزعبي
اأ�شتاذ م�شارك

اأ�شماء حممود بطاينه
مدر�ش

د. احمد حممد الزعبي
اأ�شتاذ م�شاعد

عبري تي�شري اندراو�ش
حما�شر متفرغ

�شناء �شالح طا�شمان
حما�شر متفرغ 

د. حكمت حماد علي
اأ�شتاذ م�شارك

هند حممد املومني
حما�شر متفرغ

امنه هندي الزعبي
حما�شر متفرغ
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معاذ حممود ربابعه
حما�شر متفرغ

اأمل ثابت امللكاوي
حما�شر متفرغ

رانيه اأ�شامه الروا�ش
حما�شر متفرغ

Dept. of Architectureقسم العمارة

د. جا�شر خلف حما�شنه
اأ�شتاذ م�شاعد

د. ب�شرى بدر عبيدات
اأ�شتاذ م�شاعد



335

م
مي

ص
لت

وا
ة 

امر
لع

ة ا
لي

ك
B.Sc. in Architectureالبكالوري�وس في العمارة

ا���������ص��������م��������اء ��������ص�������ال�������ح ال���������ط���������رزى
احل�������������������������ارث خ�����������ال�����������د ال���������������������داود
اي��������������������ه ف���������ه���������م���������ي اب���������������وال���������������رب
ب���������������������ص����������ام ف���������ه���������م���������ي ������ص�����ف�����ي�����ق
ج����������م����������ان����������ه ج������������م������������ال ع��������������اوي
ح�����ذي�����ف�����ه ر����������ص���������وان ال���������زواه���������ره
ح����������م����������زة اك��������������������رم اب�������و��������ص�������وي�������د

ح�����������ي�����������ان ا��������������ص�������������رف ح���������ج���������ازى
دال���������������ي���������������ه ب���������������������ص����������ار ��������ص�������ال�������ح
دان������������������ه مم������������������دوح ال�����ب�����ط�����اي�����ن�����ه
ر������������ص�����������ا رائ����������������������د ب���������ن���������ي ه���������اين
رن��������������������ا ب�������������������ص���������ر ال��������رب�����������������ص��������ي
غ����������ري����������ز حم�������������م�������������د  روان 
ري�����������ه�����������ام اح���������م���������د امل�������������ص������احل������ه

��������ص�������م�������ر اجم����������������د ال������رب�������������ص������ي
ع���������������اء اح�������������������ص���������ان اب��������وع��������ب��������اه
غ���������ن���������ى حم���������م���������د ال�������ع�������ج�������ل�������وين
ف���������������������رح ح�������������������ص���������ن ع���������ب���������ي���������دات
ك�����������ات�����������ري�����������ن ام�����������ي�����������ل م�������رج�������ي
ك�������������ن�������������دة ه���������ي���������ث���������م امل���������ا����������ص���������ي
ح������������ج������������اوي رزق  حم������������م������������د 

حم��������م��������د ه��������ا���������ص��������م اب��������راه��������ي��������م
حم�������������م�������������ود ب�����������������������ص�����������ار ع��������ب��������ده
حم������م������ود ع�����������ص�����ام ع����ب����داحل����اف����ظ
حم����������م����������ود ي��������ا���������ص��������ر ج�������������������رادات
ه��������ي��������ا م����������اه����������ر ال������رن������ت������ي�������������ص������ي
ه�������ي�������ث�������م حم���������م���������د ال���������زري���������ق���������ي
ي������������������������ارا ج��������م��������ي��������ل اخل�������ط�������ي�������ب

ي������ا�������ص������م������ن ن���������ائ���������ل ال�������������ص������ال������ح

خريجو الف�شل الدرا�شي ال�شيفي 2018/2017
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البكالوري�وس في العمارة

خريجو الف�شل الدرا�شي الأول 2019/2018

�صابرين حممد ال�صال

يا�صمينا نا�صر الدلعه

روزانا منر ح�صن

نورا طارق التميمي

روان عبد العزيز ال�صلمان

مي هذال الزريقات

بكر فرا�س العاين

م�صعب �صميح ابوخالد

ايه لوؤى ب�صيوين

فاطمه حممد ملكاوي

ا�صراء عبد الرحمن جرادات

�صفوان عبداهلل عبدالعال

ام��������������������������ر ع����������������م����������������اد ح����������ج����������ات
م���������ص����ي����ف����ن ان��������غ�����������������ص��������وم  رمي  

ع�������������ب�������������داهلل ع�������������دن�������������ان ط�����ب�����ل�����ت
ع������������م������������ر ع���������������ام���������������ر ط������������اه������������ات

ل������������ن������������دا اح������������م������������د ع��������ب��������ي��������دات
حم�����م�����د ع��������ب��������دال��������رزاق ا����ص���ك���ي���ف
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املتوقع تخرجهم يف الف�شل الدرا�شي الثاين 2019/2018
B.Sc. in Architecture

دعاء موفق ابوزيد

�صو�صن احمد ال�صعدي

معتز مازن بطاينه

حمزه يو�صف املقدادى

�صمره احمد ابراهيم

لن حممد من�صور

االء بال الربابعه

�صام عماد الع�صايله

لن حممد عرفات

يارا نادر العو�صات

ا�صيل خالد بركات

رمي كمال ح�صن

غيداء غ�صان �صامه

هديل با�صم ابوعمره

احمد عزمي ابوفرحه

رهف با�صم زهراوي

غيث احمد االمعرى

نيفن ح�صن ا�صماعيل

اثار احمد املب�صر

ديانا خالد العزام

�صبا �صاح الدين احلبا�صنه

مرال جورج ابوعيطه
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املتوقع تخرجهم يف الف�شل الدرا�شي الثاين 2019/2018

املتوقع تخرجهم يف الف�شل الدرا�شي ال�شيفي 2018-2019 / تدريب

اح���������������ص�������ان اب�������راه�������ي�������م ال�����غ�����ري�����ب
امي���������������������ن ج�������������ه�������������اد ال�������ي�������م�������ن�������ي

ب�������������������ص���������ام ���������ص��������م��������ر ���������ص��������م��������اوي
ث���������������ائ���������������ر �����������ص����������م����������ر اجل���������م���������ل

ح������������م������������زه زه������������������ر ال�������ن�������ا��������ص�������ر
ع������������ل������������ي ف������������������������������������اروق اح���������م���������د

ع���������ب���������ي���������دات ح�������������������ص���������ن  الرا 
م��������������اأم��������������ون حم��������م��������د �������ص������اه������ن

حم���������م���������د ح�����������������ص��������ن امل��������وم��������ن��������ي
حم���������م���������د ري��������������ا���������������س خ������ري�������������س

م��������������������رح اح�������������م�������������د ال�����������������ص��������ق��������اححم��������������م��������������ود ع���������������������������ادل ي������ح������ي������ىحم����������م����������د حم����������م����������د ال��������ط��������ي��������انحم��������م��������د �������ص������ب������ح������ي م������ه������ت������دي

عبد الرحيم حممد البواب �صارا حممد الزغول زيد �صالح �صرحان حمزه حممد حوراين ح�صام ا�صامه عبابنه

موؤمن حممد العبابنه

ابراهيم عاطف عبداهلل

فايز زيد احلمد

اح�������������م�������������د ط����������������ه م�������و��������ص�������ى
ان�������������������س ف������������������واز ب��������ن��������ي ب����ك����ر
ب�������ا��������ص�������م ك���������اظ���������م امل������و�������ص������ى

دان������������������ة امي��������������ن اب������وي������ح������ي������ى
�������ص������ن������د ع����������������ادل ح�����ي�����ا������ص�����ات
������ص�����ال�����ح ام�����ه�����ي�����دي غ����راي����ب����ة

ع��������������دي اح���������م���������د ال�������ع�������ل�������وان
ن��������ه��������ى ط����������اه����������ر ��������ص�������ح�������رور
ي�����������زن ع�����ب�����دال�����غ�����ن�����ى ق������وي������در

B.Sc. in Architectureالبكالوري�وس في العمارة
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Dept. of City Planning & Designقسم تخطيط وتصميم المدن

د. اآن عاي�ش غرايبه
ا�شتاذ م�شارك / رئي�ش الق�شم بالنيابة

د. منذر حممود جمحاوي
ا�شتاذ م�شارك

د. عاطف علي ن�شري
ا�شتاذ م�شاعد

د. يا�شمني فهمي عكور
اأ�شتاذ م�شاعد
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خريجو الف�شل الدرا�شي ال�شيفي 2018/2017

متوقع تخرجهم الف�شل الدرا�شي الثاين 2019/2018

املتوقع تخرجهم يف الف�شل الدرا�شي ال�شيفي 2018-2019 / تدريب

خريجو الف�شل الدرا�شي الأول 2019/2018

ف�����������������رح حم���������م���������د ع������ب������اب������ن������هع�����ائ�����������ص�����ه حم�����م�����د ب����ي����ط����اوى�������ص������اره اب�����راه�����ي�����م اخل���������ص����راءب�������ي�������ان ع�������و��������س ال����ن����اب����ل���������ص����يب�����ل�����������ص�����م ا���������ص��������ام��������ه ي�����و������ص�����ف

طارق �صمر عفوين �صاره احمد عربي

هيفاء خالد خنيف�س

دانه ماهر الزريقي

ح�صن ابراهيم علي

توفيق نزار دراغمه

احمد عمر ر�صر�س

ا����������ص���������ام���������ه ف������ت������ح������ي ع����ل����ق����م
رن����������������ا ���������ص��������ال��������ح م����ب���������ص����ل����ط

���������ص��������اره ي������ا�������ص������ن ف�����ري�����ح�����ات
��������ص�������م�������ره خ��������ال��������د ال��������دب��������اغ

ا�������ص������ام حم����م����د ال�������ص���ي���اح���ن
م������ه������ا م���������ص����ط����ف����ى ح������م������دان

روان  ن�������������زي������������ه الق���������رع������������������انح�����������ص�����ن ������ص�����م�����ر ال������رف������اع������ي

B.Sc. in City Planning & Designالبكالوري�وس في تخطيط وتصميم المدن
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Dept. of Design & Visual Communicationقسم التصميم والتواصل البصري

د. �شعيب نوح معابده
اأ�شتاذ م�شاعد/ رئي�ش الق�شم بالنيابة

رىل تي�شري خري�ش
حما�شر متفرغ

رعد زياد طوالبه
حما�شر متفرغ

جمد �شالح الرو�شان
حما�شر متفرغ

�شامر عو�ش �شطناوي
حما�شر متفرغ

�شياء منذر بطاينه
حما�شر متفرغ



342

م
مي

ص
لت

وا
ة 

امر
لع

ة ا
لي

ك

البكالوري�وس في التصميم والتواصل البصري

خريجو الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2018/2017

اح���������������م���������������د ع������������ي������������د ال���������ت���������ل
ب��������اه��������ر ن�������������ض������ار ال�����رب�����������ض�����ي
ب�����������������ض��������ار ج�������م�������ي�������ل م������رج������ي
ت������ق������ى ع�������������ض������ام ع�����ب�����دال�����ع�����ال

ح���������������ض�������ن ن�����������ائ�����������ل ي������ا�������ض������ن
ط�����ب�����ي�����������ض�����ات رزق  دان��������������������ه 
دان����������ي����������ا راف����������������ت ال�����ف�����ق�����ه�����اء
ال�����������ض�����رح�����ان ح�����������ض�����ن  ر�ؤى 

ران�������ي�������ه ع��������ب��������دال��������رزاق دن�������ون
رب��������������������اب م����������وف����������ق االي����������������وب
ر�������ض������اب ن�����اظ�����م ال���ب�������ض���اب�������ض���ه
رن�������ي�������م ن�����ب�����ي�����ل ع����ب����دال����غ����ن����ي

��������ض�������ام�������ر خ��������ال��������د اب�������و��������ض�������ام
ع���������������اء ف����������������������وؤاد ع�������ب�������ي�������دات
حم�����م�����د خ������ال������د ال����ف����ري����ح����ات
حم��������م��������د زي������������������اد ع������ب������ي������دات

حم������م������د ������ض�����ل�����ي�����م اب�����وحل�����ي�����ة
م�������������������رمي اح������������م������������د ع�������رب�������ي
م���ي�������ض���ون ع����اط����ف ال�������ض���وي���ط���ي
ن���������������ور حم����������م����������ود ال�������زع�������ب�������ي

�ج�������������د م���������وف���������ق ال�����ن�����ق�����ر������شن�������������وران حم�����م�����د ال���ن���اب���ل�������ض���ي
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خريجو الف�صل الدرا�صي الأول 2019/2018

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2019/2018

B.Sc. in Design & Visual Communication

نور ا�ضماعيل ربابعه

يزن زيد الدبا�ش

�ضوزان عارف املومني

هند خالد الدا�د�ضهد غالب �ضالح

راغب حممد �ضعيد اجليو�ضي

�ضام فخري املومني

حا ناظم �ديان

زكاء احمد العقيلي

اريا�ش علي مريان

اح�����������ض�����ان حم����م����د اجل����ن����اي����ده
ب����ل����ق����ي���������ش ع�����ل�����ي اخل�����زاع�����ل�����ه

ح������������ا ���������ض��������ال��������ح ع�����ث�����ام�����ن�����ه
ح���������م���������زه ن���������������ض�������رى ������ض�����ت�����ات

را�����������ض����������د ع������ق������ل������ه امل�����ق�����اب�����ل�����ه
رمي������ا ع����زال����دي����ن اأب�������و ال��ع�����ض��ل

�����ض����ف����ي����ة حم�������م�������ود �����ض����ع����ب����ان
م���������ع���������ن ف��������������ار���������������ش ������ض�����ب�����ح

اح������������م������������د خ������������ال������������د م�������دل�������ل
اخل������ط������ي������ب زي����������������������اد  االء 

ت������ول������ي������ب خ�������ال�������د �������ض������وي������دات
اب�������راه�������ي�������م ع�����������������ادل  رزان 

ع������ب������ر ع������ا�������ض������م اب����وح����ج����ل����ة
ع���������م���������ر زي���������������������اد ح�����������دادي�����������ن

حم�����م�����د اب������راه������ي������م ع���ث���ام���ن���ه
حم�����م�����د ������ض�����ال�����ح ال������ر��������ض������ان
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ب����ه����اءال����دي����ن خ�������ص���ر ح������رزاهلل
ح�������م�������زه اح�������م�������د ال���������ص����ع����وب

ع������ب������داهلل حم����م����د ال�������زواه�������ره
ه���������ن���������د ه�������������������ص���������ام ال���������ك���������رد

B.Sc. in Design & Visual Communicationالبكالوري�وس في التصميم والتواصل البصري

املتوقع تخرجهم يف الف�شل الدرا�شي ال�شيفي 2018-2019 / تدريب

دعاء هيثم خفاجه بتول منت�صر القرعان

�صفاء ابراهيم القاعود

ايه ابراهيم ملكاوي

�صند�س حممد الرقيبات

يارا موفق ديبة

اناغيم حممد زايد

رميا عمر عبداهلل

هبه حممد ال�صرمان

امر حممد بركات

رحمه فايز عثامنه

حممود نعيم زامل

ا�صيل حممد الرواقه
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Faculty of Graduate Studiesكلية الدراسات العليا

د. برهان الدين احمد الب�س
اأ�ستاذ / عميد الكلية

د. حممود ح�سن الرفاعي
اأ�ستاذ / نائب العميد 

د. فاديا عبداهلل ميا�س
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الماجستيـر في الهندسة المدنية

اح�����������م�����������د ع���������ل���������ي ال�������������س������ي������د
ا����������س���������راء م�����و������س�����ى ال����ع����م����ري

ام�����������اين اب������راه������ي������م ال����دق���������س
�����س����ه����ي����ب ف�������ري�������د ال������ف������ار�������س

حم�����م�����د ع�������ب�������داهلل امل���������س����رق����ي
حم�������م�������د ف�����������را������������س مت����ي����م����ي

م�����������ن�����������ار حم���������م���������د ع������ث������م������ان
م��������ن��������ر ح�������ي�������م�������د ب�������ارف�������ي�������د

اح��������م��������د ي�������و��������س�������ف رب������اب������ع������ه
ا����������س���������ام���������ه ول���������ي���������د دوا����������������س
ام�����������������ن اح�����������م�����������د ل������ر�������س������ي
ان�������������س������ام ع�������دن�������ان �����س����واحل����ه

ب���������س����م����ا ح�����������س�����ان ال���������س����رم����ان
�������س������ج������ى ف�����������ار������������س ال�������ذي�������ب
����س���ي���اء ال����دي����ن ه����اي����ل خ��ف��اج��ه
ط�������اه�������ر خ�������ال�������د ح�����راح�����������س�����ه

ع�������������دي ع�������ي�������د ال��������زي��������دان��������ن
ق������ي�������������س ع�������م�������ر اب��������ورا���������س��������ي
م�����������ادل�����������ن ط������ع������م������ه ح�����������داد
حم�������م�������د اح��������م��������د ال�����������س�����ي�����اب

حم��������م��������د ف���������ن���������دي ط��������اه��������ات
م��������ع��������ت��������ز حم����������م����������د حم�����م�����د
م���������ي�������������������س ع�����������ل�����������ي ع������ط������ي������ه
ن������رج�������������س ف���������را����������س اجل�����م�����ل

وف����������������اء ف��������ائ��������ق ال������غ������راي������ب������هل������ي������ل������ى ������س�����ف�����ي�����ق ال������ع������م������ريب�������ي�������ان ع�����ب�����دامل�����ج�����ي�����د امل����ل����كان���������������������ال ام�����������������ن ال�����������زغ�����������ول

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجو الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

�سعيد كرمي اليا�سن
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ه
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ية
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الماجستيـر في الهندسة الكهربائية

الماجستيـر في الهندسة الميكانيكية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجة الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

خريجا الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

م���������ق���������ب���������ل ع�����������ل�����������ي ح��������م��������ودف����اط����م����ة ت���ي�������س���ر ال�����ر������س�����دانع�������م�������ار م���������س����ط����ف����ى ال�����ع�����ت�����وم

اح��������م��������د ��������س�������ام�������ر ال������ل������ب������دي
اح��������م��������د ع��������ب��������ده ال�����������س�����وم�����ي

اي��������������������ام اأح������������م������������د ���������س��������دوق
ح�����������س�����ن ع������ل������ي ال����ب����ط����اي����ن����ه

رن����������������ا حم��������م��������د ال������ق�������������س������اه
العمري �سعيد«  »حممد  ���س��ارا 

اخلاليله حممد  الرحمن  عبد 
ع������ب������د امل�������ل�������ك حم������م������د ق����ائ����د

ع��������م��������ر ج����������ري����������ل ج������ري������لع������ري������ن غ������������ازي ال����ع����ب����ي����داهلل

حم������م������د م������و�������س������ى درادك���������������هام���ي���م���ه ح�������س���ن���ي ب���ن���ي ���س��ل��م��ان

هبه حميد عبدالرحمن جرادات

ليزا عفيف �سهاب الدين

سة
ند

ه
 ال

ية
كل
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الماجستيـر في الهندسة الميكانيكية

الماجستيـر في الهندسة الصناعية

خريجا الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الول 2019/2018

م���������ع���������اوي���������ه م���������اج���������د ع������ي������ادع���ب���دال���رح���م���ن ����س���ل���ي���م���ان ارب���ي���عزي�������ن�������ه غ�������������س������ان ال�����رق�����ي�����ب�����اتامي���������������ان حم��������م��������ود امل�����غ�����رب�����ي

حم����م����د اب�����راه�����ي�����م ال������رداي������دها��������س�������ام�������ه ف�������اي�������ز ال������ع������ال������ول

ي�����������س�����رى ا������س�����ع�����د اب�����ورم�����ي�����ل�����ه

الماجستيـر في الهندسة الكيميائية

خريجة الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

������س�����ح�����ر �����س����ب����ح����ي ن�����������س�����راهلل

ال�����������س�����رم�����انم��������وؤي��������د حم������م������د ال�����������س�����ري�����دهب�������ي�������ان �������س������ال������ح ال����ب����ط����اي����ن����ه ف���������ار����������س  والء 

ا����������س���������ي���������ل ف������������اي������������ز خ�����ن�����ف�����ر
ال���������رج���������ال ح�������������س������ي������ب  االء 

ح���������ال ح�����������س�����ن ال�������������س������رف������ات
�������س������ري������ن �������س������ال������ح ع����ب����اب����ن����ه

ع���������ن���������ود ح�������������س������ن ع�����ث�����ام�����ن�����ه
حم������م������ود ي�����و������س�����ف ج������������رادات

ن����������������دى ف������������ار�������������س ال��������ذي��������ب
وئ�����������������ام ا���������س��������ام��������ه ع�����ب�����اب�����ن�����ه
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االختصاص العالي في الطب

خريجو الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

ا�سرف عبد اهلل العي�سى

زينب حممد الالذقاين

فرا�س فيا�س  البادي

هبه ح�سن الكاف

ا�سماعيل حممد ابراهيم

دعاء �سامي حما�سا

غيث حممد مقابله

هاله ح�سن �سطناوي

ا�سامة عبدالكرمي الداود

حمزه حممود درادكه

عمرو ب�سام حللوح

حممود م�سطفى مو�سى

احمد عيد ابو كميل

ح�سام خليل الرواد

عثمان ب�سر احل�سن

حممود حممد الداري

احمد علي اعيده

جاداهلل خلف جراح

عبداهلل حممد املو�سى

حممد حميد العامري

احمد �سالح هارون

ثامر عي�سى جهماين

�سرار حممد ال�سميدات

مالك حممد ال�سميدات
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االختصاص العالي في الطب

خريجو الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

يو�سف حممود احلناوى يو�سف علي الكثري ه�سام زيدون اجلمل

اح�����������م�����������د ان����������������������ور ع�������ق�������الت
اح���������م���������د ق�������ا��������س�������م ح�������اط�������وم
اح������م������د ي�����و������س�����ف ال�����وح�����و������س
ا���������س��������ام��������ة حم�������م�������د ������س�����ي�����ام
ا�������س������م������اء حم������م������ود اب�����وع�����اب�����د
ا�����س����ي����ل ع����ب����د ال����ف����ت����اح احل�������ادر
ا�����������س����������رف حم�������م�������د ط�����ن�����ا������س
ام�����������������ال حم�������م�������د ب�����ط�����اي�����ح�����ه
ان�������������������س ع�������م�������ر ب�������ن�������ي ه�������اين
ب�����س��ار ك��م��ال ال���دي���ن ال��دراي�����س��ة
ب������ه������اء ������س�����ع�����الن امل���������س����اي����خ����ي

ب�������ي�������ان ������س�����ل�����ط�����ان ال����ن���������س����ر
ح�����������س�����ن حم���������م���������ود  اخل�����ل�����ف
خ������ال������د اب������راه������ي������م ع�����ب�����د اهلل
خ��������ال��������د ن���������ذي���������ر  ال����ط����ب����ج����ي
دي���������ان���������ا ي������ع������ق������وب ال�����ن�����م�����ري
رح������ي������ق حم�����م�����د اب����������و ����س���ق���ر
ر�����س����ا ع���ب���دال���ع���ظ���ي���م ال��ن��ع��ي��م��ي
رن��������ا ع����ب����دامل����ع����ط����ي اب������وع������واد
زي������������ن������������ب �����������س����������اط����������ي ج����������اد
����������س���������م���������اح حم���������م���������د اح�������م�������د
������س�����ن�����اء ي�����و������س�����ف ال���ت���م���ي���م���ي

�������س������ي������م������اء زي�������������د احل��������ن��������اوي
�������س������ي������اء �������س������ال������ح احل������ج������وج
ع��ب��دال�����س��الم ع��ب��دال��ك��رمي ع��وي�����س
ع�����ب�����داهلل اح����م����د ب����ن����ي ����س���ال���ح
ع�������ب�������داهلل ع�������دن�������ان ب���ع���ل���و����س���ه
ع����������������دي ع����������زم����������ي ال�����ي�����ت�����ي�����م
ع���������ري���������ن حم�������م�������د امل���������ق���������داد
ف����ادي����ه ع���ب���دامل���ج���ي���د ال����غ����زاوي
ل�������������ن ح�����������������س��������ن احل������ي�������������س
ل�����ي�����ن�����ا ������س�����ت�����ي�����وي ال���������س����رع����ه
حم�����م�����د اح�������م�������د ال������ر�������س������دان

حم������م������د اح�������م�������د ال����ك����ح����ل����وت
حم�����م�����د خ������ال������د ال���������س����ل����ي����م����ان
م�������������������راد ف���������������رح ال������رب�������������س������ي
م���������������رام حم������م������د ال�����ع�����ط�����ي�����ات
م������ن������ج������د اح��������م��������د ب����ط����اي����ن����ه
ن����������������������������������������������������دى زاي���������������������������������������د  
ن���������س����ار ع����ب����داحل����م����ي����د ن�������س���ار
ه�����������دي�����������ل ف�������ت�������ح�������ي ط�������وي�������ر
وج������������دان ي����و�����س����ف ال����ق����رع����ان
ي������ا�������س������ر حم������م������د ال�����������س�����اع�����ر
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الماجستيـر في الصحة العامة

الماجستيـر في علم وظائف األعضاء

خريج الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2018/2017

خريجتا الف�صل الدرا�صي الأول 2019/2018

خريجة الف�صل الدرا�صي الثاين 2019/2018

خريجو الف�صل الدرا�صي الأول 2019/2018

ال���ق�������ص���راوى ال���غ���ن���ي  ع���ب���د  دي�����������ن�����������ا زي���������������������اد ب������ط������اي������ن������ةاي������ف������ا ان�������ع�������ام ك������اي������د ال�����زي�����نام���������������ل ن��������ا���������ص��������ر ع�������ب�������ي�������داتاالء 
حم������م������د م������ن������ر احل���������������وراين

جم���������د ع���������دن���������ان ال���������ص����خ����ن����ي

����ص���م���ر ع���ب���داحل���م���ي���د ب��ع��ل��و���ص��ه

خريجا الف�صل الدرا�صي الثاين 2019/2018

اخلطاطبهاي����������ه ف��������ار���������س ال���������ص����ط����ن����اوي عبداملجيد  عبيداهلل 

ن���������ص����ري����ن حم������م������ود ال���ي���ح���ي���ىح���������ن���������ان ج���������ه���������اد ال�������ر��������ص�������ود
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الماجستيـر في علم األدوية

الماجستيـر في الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية

الماجستيـر في العلوم الجنائية والسموم

الماجستيـر في التشري�ح

خريجة يف الف�صل الدرا�صي الول 2019/2018خريجة الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2018/2017

خريجة الف�صل الدرا�صي الأول 2019/2018

خريج الف�صل الدرا�صي الثاين 2019/2018

خريجا الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2018/2017

خريج الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2018/2017

خريجو الف�صل الدرا�صي الأول 2019/2018

اآي���������������ة اح��������م��������د ال�����������ص�����م�����رات

�������ص������ط������ن������اوي ف����������اي����������ز  االء 

ب���������ك���������ر ف�����������اي�����������ز ال�������ن���������������ص�������ار

م���������ع���������اذ ����������ص���������اح ال������زع������ب������ي

ر���������������ص��������������ا ن��������������ه��������������اد م��������رق��������ه

ج��������رب��������وعا����������ص���������ام ع�������م�������اد اخل�����زع�����ل�����يع��������م��������ر اب����������راه����������ي����������م امل������ح������ا�������ص������ن������هح�����������������������ص�����������ان�����������ه ط�������������������ه ق�������������وق�������������زه ي��������و���������ص��������ف  االء 
رب���������������ى اح���������م���������د ال������ع�������������ص������اف
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الماجستيـر في طب األسنان السري�ري

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريج الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

ال�������س���ب���ول اهلل  ����س���ي���ف  حم�������م�������د حم��������م��������ود اأب��������وك��������ر�������س������ه������ى ع�������ل�������ي ال�������ف�������رج�������اينمت�����������������ارا خ������ل������ي������ل ال����ع���������س����ل����يب����������راءة 

ف�������������رح ب�������������الل اأب�������وي�������ون���������������س�������س������ن������د�������س ان��������������������ور  اجل�����ل�����مرن����������د ج������اب������ر ع�����ل�����ي ال����ع����ل����ويح����������ن����������ان ع��������م��������ر اخل������ط������ي������ب
م�����ي�����������س�����ي�����ل ف��������������������وؤاد ف�����ال������سم����������������روان م�������������راد ال����ع����ري����ق����يحم����م����ود �����س����ام����ي اأب���وع���اي�������س���ة

تهاين مازن اأبو التن

زي������������������اد ج���������م���������ال امل�������������س������ري
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ف�������اط�������م�������ة حم�������م�������د حم�����م�����ود�����س����ري����ن ت���ي�������س���ر ان�������دراو��������سدان�����������ي�����������ه ف������ي�������������س������ل �����س����ع����ي����داب�������ت�������ه�������ال ع������ل������ي اب������راه������ي������م

الماجستيـر في الصيدلة

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجو الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

ا��������س�������ي�������ل ا�����������س����������رف درادك����������������ه
ام��������������������اين ع��������ل��������ي خ����������وال����������دة

اي������ن������ا�������س خ������ال������د ال������رو�������س������ان
ح�����م�����زه اب�����راه�����ي�����م اب�������و زم������زم

دع�������������������اء حم��������م��������د ������س�����ام�����ي�����ه
رن�����������������د ع�����������اه�����������د ال�������وق�������ف�������ي

ل�������������ن ��������س�������ه�������ي�������ل م�������غ�������ارب�������ه
ه��������دي��������ل م�����������س�����ل�����م ال�������رق�������ي

اح�����م�����د ع����ب����د ال�����ف�����ت�����اح ����س���ن���ار
ا�����������س����������راء اح�������م�������د ح������م������دوين

اف�����������������راح ن�����ب�����ي�����ل امل�������اردي�������ن�������ي
اي�����ن�����ا������س ع������دن������ان احل����������وراين

دع���������������������اء اح�����������م�����������د ع�����ي�����������س�����ى
ط������������������ارق ن���������������س�������ار خ����م����ي���������س

ع���������ري���������ن ع�������م�������ر ن�������وا��������س�������ره
وه��������ب��������ي حم������م������د ب�����اب�����ري�����������س

روان هاين البداينه احمد عماد الدين اجلهماين



356

الماجستيـر في التمريض

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجو الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

م������اه������ر خ������ال������د ب�����ن�����ي ي���ا����س���نامي������������ان ������س�����ال�����ح ال���������س����ط����ريا�����������س����������راء اح�������م�������د ال�����ن�����������س�����وراري�����������ج ف������ائ������ق ع����ب����دال����رح����م����ن

ا������������س�����������راء ������س�����ل�����ي�����م احل����������ويل
ا�سرار عبد ال�سالم ابو التق�سره
ا����������س���������الم ي������و�������س������ف ال�����دي�����ك�����ه
ا���������س��������الم ي������و�������س������ف ح����م����ي����دي
ح��������م��������اد حم�������������م�������������ود  االء 
ان����������ع����������ام خ���������ال���������د �������س������م������ادي
ب����ث����ي����ن����ه ه�������������ارون ال����ن���������س����رات

ب����������������راء ك��������اي��������د امل�����ح�����ا������س�����ن�����ه
ب���������������الل ع������������������وده ������س�����ع�����ف�����وط
ج������������������رادات ب���������������س�������ام  رزان 
ك���������س����ا�����س����ب����ه ���������س��������امل  روان 
������س�����ائ�����ده ح�����م�����دي ال�����دوي�����ك�����ات
������س�����ح�����ر �����س����ل����ي����م ال������ع������م������ارات
����������س���������ه���������ى ن�������������اي�������������ف ت������ي������ل������خ

عبدالعزيز عبداحلميد احلطبه
ع������������������الء م������������ن������������ذر زي���������ت���������ون
ع����م����ار حم����ي ال����دي����ن ح���م���ورى
ف������ات������ن ج������ه������اد ال�����������س�����واح�����ره
ف�������اط�������م�������ه ح��������������امت حم������م������ود
حم��م��د ع��ب��د ال���ك���رمي ب��ن��ي علي
م������ن������ى اب��������راه��������ي��������م اجل������������راح

ن����������ادي����������ن ن������ب������ي������ل خ������زاع������ل������ه
ن�����������دى ع��������م��������ران ال����ع���������س����ي����ل����ي
ه������دي������ل حم������م������ود ال����ب����ط����و�����س
بنات �سامل«  »احلجازي  ه�سام 
وع�����������������د م���������و����������س���������ى ن���������وات���������ي
وف���������������اء م������و�������س������ى ال�����������س�����ب�����ول
االأ��������س�������م�������ر حت�������������س������ن  والء 

م���������������الك حم��������م��������د ع�����ب�����اب�����ن�����هم�����������������رمي م�����������ال�����������ك ع�����ي�����������س�����ى

اح��������م��������د ع���������ب���������داهلل اجل������������راح
احلطيبات الرحمن  عبد  ا�سماء 
ام������������اين ح������م������زه ع����ب����دال����ن����ب����ي
خ�����������ل�����������ود حم���������م���������د درد������������������س
ال������غ������زاوي خ��������اط��������ر     روان  
����س���ل�������س���ب���ي���ل ع�������ب�������داهلل ق���ا����س���م

�����س����ه����ى �����س����ل����ي����م����ان ال�������ع�������ودات
ق������ا�������س������م ق������ا�������س������م م�������ق�������دادي
جم����دول����ن حم���م���د ال��ط��وال��ب��ه
ع����ث����م����ان اهلل  ع������ب������د  م��������������روه 
م���������ن���������ال حم�������م�������د اب�����ح�����ي�����������س
ه������دي������ل اب������راه������ي������م م���الع���ب���ه

وف������������اء حم�����م�����د ب�����ن�����ي ����س���ع���ي���د

�سرين ن�سال الر�سدان

روال يا�سن الوردات

هديل زهر ابوزرقه هبه حممد العكور دانا حافظ رم�سان

ض
ري

تم
 ال

ية
كل
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احمد حممد ح�سن الفار

عة
زرا

 ال
ية

كل
الماجستيـر في اإلنتاج النباتي

الماجستيـر في اإلنتاج الحيواني

خريجتا الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الول 2019/2018

خريج الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

خريجا الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

ه���������دي���������ل ح�������������س������ن حم������م������ودا�������س������م������اء ب�����ا������س�����م اب�����وع�����م�����ره

رح���������م���������ه �������س������ف������ي������ان م�����������س�����اد

ط������������ارق خ������ال������د ال���������س����راي����ع����ه

حم�����م�����د خ�������ال�������د ال������ع������وي������دات�������س������ف������اء حم������م������د ح����ت����ام����ل����هان���������������س حم�����م�����د ال���������س����وال����ق����ة
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عة
زرا

 ال
ية

كل

الماجستيـر في التغذية وت�كنولوجيا الغذاء

الماجستيـر في الموارد الطبيعية والبيئة

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريج الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجتا الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجة الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

ح���ج���ره�������������ي�������������ا ط�������������������������الل ب����������ن����������اترم����������������������اح ح�����������������س��������ن ح�����������س�����ن اأب�����������و  �����س����ب����ح����ي  والء 

ف������������ادي������������ه ج����������م����������ال م����ل����ح����م������س�����ي�����م�����اء حم�����م�����د ال���ق���ي�������س���يت�������س���ن���ي���م ����س���ل���ط���ان اأب��������و غ�����زالا���������������س��������������راء ع��������م��������ر ق����ب����ي����ع����ه

ن���������وره���������ان ن�����ب�����ي�����ل اخل����ط����ي����ب

��������س�������ادي ع����������وين ال���������س����واب����ك����ه

ع���������ري���������ن حم�������م�������د ع������ا�������س������وراي�������������������������ات ن�������������اظ�������������م غ���������������ادي
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ي������س�����دي�����ر ه�����ا������س�����م االآل������و�������س������ي
طر

بي
 ال

ب
ط

 ال
ية

كل
الماجستيـر في الطب البيطري

الدبلوم العالي في الطب البيطري

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريج الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

غ�������دي�������ر ح��������م��������دان ال�������زغ�������ولع�����������������ال ع�����������ل�����������ي ع�������ب�������اب�������ن�������ه����������س���������م���������اح ع���������������������ارف ج�������ب�������ورا����س���م���اع���ي���ل حم����م����د م���ل���ك���اوى

حم�������م�������د م�������������س������ع������ب حم����ف����لب���������������س�������ار ت�������وف�������ي�������ق ع����������������واوده

بتول نبيل اخلطيب
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ب
دا

اآل
 و

م
لو

لع
ة ا

لي
ك

الماجستيـر في الكيمياء التطبيقية

الماجستيـر في العلوم الحياتية التطبيقية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

اب�سخرونت�����اال ح�����س��ن م�����س��ط��ف��ى رح����الاب��ت�����س��ام حم���م���ود ن���اف���ع ح��م��دان اب��ادي��ر  بول�س  ���س��ايل 

ال������دي������ك������ه م�������ن�������ي�������زل  اروى 
ا��������س�������الم حم������م������ود ال�����دالل�����ع�����ه
ام���������ن���������ه ه�����������������س��������ام ط��������رخ��������ان
اي��������������������ات اح����������م����������د ال���������������س�������وح

ب������ي������ان �����س����ل����ي����م����ان احل�����������وراين
ح�������������م�������������زة زاه�������������������������ر ������س�����ك�����ر
خ���������ال���������د م��������و���������س��������ى ������س�����ال�����ح
دان��������������������ا ع����������م����������اد ع�������ب�������ي�������دات

دمي���������������ه ف����������اي����������ز اب��������راه��������ي��������م
امل�������وم�������ن�������ي ع���������م���������ر  روان 
����������س���������اره ������س�����م�����ر ال�����������س�����ري�����ف
����������س���������الم حم�������م�������د ال���������زغ���������ول

م�����ع�����ن ف����ت����ح����ي ال����ع����راي���������س����ه�����س����ف����ى ع�����ب�����د امل�������ه�������دى ب�������دور

ن���ور خ��ل��ي��ف��ه حم��م��ود ب��ن��ي حمدعبدالفتاح �سالح �سالح جخرانزي�����ن ����س���الم ح����م����اده خ�����س��اون��ه

خريجة الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

�������س������م������اح خ�������ال�������د ال���������رداي���������ده

عبداهلل احمد الفواخري

ال�����������س�����م�����اديف��������ات��������ن ����������س���������رور ال�����ن�����ق�����ر������س�������س������ري������ن ط���������������ارق �����س����ع����ب����انا�������س������ي������ل رائ��������������د ال�����ل�����ف�����ت�����اوى ادري�������������������س  الرا 
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 و
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ك

م����������������������روه زه������������������ر ت������ف������اح������هع��������م��������ر حم����������م����������ود امل������ح������م������در��������س�������ا ك�������م�������ال ال�������������س������ع������داوي

اب�������������������������������اء اجم�������������������������د ع�������ق�������ل
امي��������������ان حم������م������د ال�����ك�����ي�����اين

خ������ال������د ح���������س����ن اب���������و ف�����رح�����ان
ع���ب���د امل������وىل حم���م���د ���س��واحل��ه

ع��������واط��������ف غ�������������ازي ������س�����ع�����دون
م������������راد زه����������ر ع�����ب�����د امل����ج����ي����د

ن����ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����س��م��راتم�����و������س�����ى �������س������اح ال����ري����ا�����س����ي

ن�����ب�����ي�����ل ع���������ب���������داهلل اال������س�����م�����رن��������اج��������ي حم��������م��������ود ال�����زع�����ب�����ي

ام���������������������اين ح���������������س�������ن ث�����ل�����ج�����يال�������ه�������ام حم�����م�����د ال���������س����ع����ي����دي

ه�������ب�������ه ���������س��������ح��������اده امل�����������س�����ب�����ح

نزال فتحي النمر

مها حلمي يو�سف

الماجستيـر في العلوم الحياتية التطبيقية

الماجستيـر في الرياضيات

خريجة الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجو الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
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 و

م
لو

لع
ة ا

لي
ك

الماجستيـر في الفيزياء

الماجستيـر في اللغويات التطبيقية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجتا الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

م���������ن���������ار حم�������م�������د احل������ا�������س������يدان������������������ة حم��������م��������د رم�������������س������انا��������س�������رف ح�������ام�������د  احل���ن���ي���ط���ي

ه������ي������ا حم������م������د ال���������س����ح����ي����م����اته�����ب�����ه ع�������ب�������داالل�������ه ال���������س����ي����اب

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

ب�������������������راءة م��������وف��������ق ال������زع������ب������يا���������س��������ي��������ل ف������������������ادي ال������ع������اب������دا��������س�������ي�������ل ع��������م��������اد ال������ط������ع������اين
ج��������ن��������ى ول����������ي����������د امل�������وم�������ن�������يج��������م��������ان خ��������ال��������د ال�������ق�������اع�������ود

ا������س�����م�����اء ������س�����ام�����ي اب���������و ال�������رب
دع����������������اء ن���������������س�������ال ال������ع������م������ري
ع����ري����ن ع����ب����داهلل ب���ن���ي ���س��الم��ه

ع������م������اد ع������ب������دال������ق������وي ح�������س���ن
ط���ل���ف���اح اهلل  ����س���ي���ف  حم�����م�����ود 
م���������س����ع����ب ن�����ب�����ي�����ه �����س����خ����ات����ره

ا����س���م���اء ا����س���م���اع���ي���ل ال���ذي���اب���ات
ح���م���زه ع���ب���د ال�������س���الم ق��ط��و���س
ط����������������ارق ���������س��������الح ع������ب������ي������دات

حم���م���د اح���م���د ال���ع���ب���د ال������رزاق
داود �������س������ل������ط������ان  ن���������رم���������ن 
ع������ب������د اهلل ه�������دي�������ل �������س������ال������ح 

روان فوؤاد حداد

�سايل حممد دروي�س

م�������ه�������ا ف�������������������اروق ال�������رف�������اع�������ي
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ه������ال������ه ������س�����ام�����ي اب���������و دح���ي���ل���ه

ي����ع����رب اح����م����د م���ط���ل���ق وح�����س��ه

م�������ع�������ايل زاي��������������د ال�����غ�����راي�����ب�����ه������س�����ام�����ر حم�������م�������ود اب����������و ب���ك���ر

ال�����ق�����رع�����انمت�������������ام ه����������������زاع ال�������������س������رح������ان ع��������ط��������ااهلل  رزان 

رون�����������������د راف�����������������ت ال�����ف�����ق�����ه�����اءح����ذي����ف����ه حم�����م�����ود ال����ر�����س����دان

ي��و���س��ف ع��ب��دال��ك��رمي ���س��ط��ن��اويا���������������س��������������واق رائ��������������������د خ����ل����ي����ل

ال�سريده احمد  ابراهيم  اينا�س 
الع�سل اب��و  جابر  ابراهيم  �سناء 
ع��ا���س��م را����س���ي ح�����س��ن احل����وري

العثامنه اح��م��د  ه��دي��ل حم��م��ود 
و����س���ام ام����ن ف��ا���س��ل ال���ر����س���دان
العمري ح�سن  حممد  يا�سمن 

غ���������������ي���������������داء ع������������ام������������ر ع�����ل�����يت�������س���ن���ي���م ع���ب���داحل���م���ي���د امل�����الح

الماجستيـر في علوم الحاسوبالماجستيـر في هندسة الحاسوب

خريجتا الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجتا الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجو الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
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فتون ماهر اأبو�سقرا عريفه نافع علي

معد حممد اإبراهيم

دعاء رفيق حممد
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الماجستيـر في العلوم الطبية المخبـرية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2018/2017

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجو الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018
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اح��������م��������د ج������������ايل ال������ن������م������ارن������ه
����س���م���ه���دان���ه اب��������و  ع����������ادل  االء 
ر�������������س������������ا حم����������م����������د اج��������ع��������ر
زي�����������ن�����������ه اأح��������������م��������������د ������س�����ب�����ر

�������س������ع������اد ه�����ي�����ث�����م ال�����������س�����ع�����دي 
�����س����ري����ه حم�����م�����ود ف����ري����ح����ات
ف���������رح و������س�����ف�����ي ال���ك�������س���ا����س���ب���ه
ف�������ه�������ي�������م ح�������������������زام امل�����غ�����ل�����������س

م�����ع�����اذ ح������م������دان ب����ن����ي م��ل��ح��م
ن��������ه��������ال حم�������م�������د امل������ق������ط������ري
ه����ال����ه ع����ب����دال����ك����رمي ال�������س���ل���ول
ه���������ب���������ه ��������س�������م�������ر ال�����������ه�����������وره

ه�����������ن�����������اء ح���������م���������د رب��������اي��������ع��������هف��������������رح ه��������������اين اأب�����������������و ك�������رميال���ع���ي���ن���اء امل���ر����س���ي���ه اخل����وال����ده

ف������������رح ف���������رح���������ان ال���������س����خ����ن����يرن����������ي����������م ول����������ي����������د ع����������وادي����������نام�������������������������اين ام��������������������ن ح��������ي��������در
حم������م������د �����س����ع����ي����د ال���������س����ق����اف

مروه احمد الفواخري

حوراء جابر البحراين

�سكينه �سليم عبابنه زين ب�سام درد�س
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الماجستيـر في علوم الت�أهيل السري�ري

خريج الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018

ح�����������س�����ان خ�����������س�����ر ال�����رب�����اع�����ي
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ال���ق�������س���اه ام������ن  حم���م���د  ف�������س���ي���ل���ة اأن������������ور اأب����������و ه���ن���دي�������س������ذى ������س�����ام�����ح اب����و�����س����ي����ن����يروان 
ن�����������س�����ي�����ب�����ه ط�������������الل رب������اب������ع������ه

رزان حممد ر�سيد

الماجستيـر في الهندسة المعمارية

الماجستيـر في التخطيط والدراسات الحضرية

خريجو الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018

خريجة الف�سل الدرا�سي الثاين 2019/2018خريجتا الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018
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��������س�������ذى حم������م������د ال����ف����ح����ي����ل����ي ه��������ن��������اء �������س������ع������دي ال�����ط�����وي�����لل������������ب������������ان������������ه حم������������م������������د ط������ه
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Deanship of Researchعمادة البحث العلمي

د. غ�شان مو�شى ط�شطو�ش
اأ�شتاذ / عميد البحث العلمي

د. طارق لوي�ش مقط�ش
اأ�شتاذ م�شارك / نائب العميد

د. احمد عبد املجيد عبابنه
اأ�شتاذ م�شارك / نائب العميد

م. هاين اأحمد طالفحه
مدير مكتب خدمات البحوث

د. عبداهلل يو�شف املعايطه
اأ�شتاذ م�شاعد / م�شاعد العميد

قائم باأعمال مدير مكتب ا�شتقطاب ودعم 
البحوث اخلارجية

د. حممد عبد احلميد الق�شاه
اأ�شتاذ م�شارك / نائب العميد



369

Nanotechnology Institutمعهد النانوت�كنولوجي

د. حممد غازي الفندي
اأ�شتاذ / العميد 

د. يحيى فايز مقابله
اأ�شتاذ م�شاعد / م�شاعد العميد

د. رامي جوزيف عوي�ش
اأ�شتاذ

ايات عبد احلافظ بوزيه
حما�شر متفرغ
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عمادة شؤون الطلبة

د. ان�ش عبد الروؤوف النابل�شي
اأ�شتاذ / العميد 

د. فداء يو�شف الزعبي
اأ�شتاذ / نائب العميد

د. عماد علي جرادات
اأ�شتاذ م�شاعد / م�شاعد العميد

رائد عبد الكرمي عبابنه
م�شاعد العميد

عماد الدين حممد ابو زريق
م�شاعد العميد

�شهم اإبراهيم عبيدات
مدير مكتب الإر�شاد الوظيفي ومتابعة اخلريجني/ 

�شندوق امللك عبد اهلل للتنمية
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Deanship of Student Affairs

ح�شن حممود الزعبي
مدير مكتب الطلبه العرب والأجانب

احمد حممود حموري
مدير دائرة الن�شاط الثقايف والجتماعي 

والفني

ب�شام م�شطفى خ�شريات
مدير دائرة اخلدمات الطالبية

نائله �شليمان الزعبي
مدير دائرة ا�شكان الطالبات

عمر حممد الأيوب
مدير دائرة الن�شاط الريا�شي

د. قانته حممد بني بكر
اأ�شتاذ م�شاعد / م�شاعد العميد
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384

المركز االستشاري للعلوم والت�كنولوجيا

د. ب�شار هاين العمري
 مدير املركز

د. مفلح �شالح عواودة
نائب مدير مركز

د. ع�شام عبد ال�شمادي
مدير دائرة الربط مع ال�شناعة

عمر ماجد �شطناوي
مدير دائرة التعليم امل�شتمر

بثينه ناجي الزغول
م�شاعد مدير املركز



385

المركز الصحي

مركز األميـرة هيا للتقانات الحيوية

د. عدي حربي خ�شاونه
مدير املركز

د. �شعيد علي جرادات
مدير املركز

�شوق خليفه حداد
مدير دائرة اخلدمات الإدارية

عبداهلل احمد عبيدات
مدير دائرة اخلدمات الفنية

د. ُعال غازي خليفه
نائب مدير املركز



386

مركز التطوي�ر األكاديمي وضمان الجودة

د. حممد اإ�شماعيل الوديان
مدير مركز

د. حممد �شبحي نزال
نائب مدير مركز 

د. حممد �شعيد عبيدات
م�شاعد مدير مركز / مدير دائرة العتماد 

و�شمان اجلودة بالنيابة

رحاب عي�شى من�شور
مدير دائرة التقييم واملتابعة

م. اأ�شامه اإبراهيم بال�شمه
مدير دائرة الدرا�شات والتخطيط 
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مركز التعلم االلكتـروني ومصادر التعليم المفتوحة

د. حممد اأحمد ال�شمادي
مدير املركز

حممود حممد خري حماد
نائب مدير مركز

و�شيم فوؤاد �شويدان
مدير دائرة التعلم املفتوح والتقومي

حممد اأحمد جرب
مدير تقنيات وخدمات التعلم
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مركز التميز للمشاريع اإلبداعية

د. فهد ح�شن عو�ش
مدير املركز

د. مهند ذيب اجلراح
نائب مدير املركز

ح�شن �شبحي العامور
مدير دائرة اخلدمات الإدارية



389

مركز الحاسوب والمعلومات

د. ب�شري نايف الدويري
مدير املركز

د. جواد حممد دامر
م�شاعد مدير املركز

احمد حلمي ابو حمده
مدير دائرة الت�شغيل والدعم الفني

عماد احمد القا�شم
مدير دائرة نظم املعلومات الإدارية

عبد ال�شالم عمر الرجوب 
مدير دائرة البنية التحتية املعلوماتية
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مركز الملكة رانيا العبداهلل لعلوم وت�كنولوجيا البيئة

مركز الدراسات الدوائية

د.جمال �شيتان ابو عا�شور
مدير املركز

د. رنا حممد عبيدات
مدير املركز

رغده ح�شن الداود
مدير دائرة التدريب والتعليم

�شهاد عبد الرحمن ب�شول
م�شاعد مدير مركز
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المركز االقليمي لألمراض المعدية ومقاومة المضادات الحيوية

عيادات طب األسنان التعليمية / إربدعيادات طب األسنان التعليمية / داخل الحرم الجامعي

د. حممد �شبحي حممد خليفه
مدير املركز

مركز اللغات

د. فتحي ح�شن مقدادي
مدير املركز

د. روىل عبد الرحيم احلبا�شنه
مدير العيادات

د. روىل عبد الرحيم احلبا�شنه
مدير العيادات



392

وحدة المكتبة

م. رائد خالد الزعبي
مدير املكتبة

ر�شوان م�شطفى النع�شان
م�شاعد املدير

عثمان حممود ملكاوي
مدير دائرة اخلدمات اللكرتونية

�شلطان حممود ال�شياب
مدير دائرة اخلدمات العامة

خالد عبد الكرمي بطاينه
مدير دائرة اخلدمات الفنية

حممود علي عثامنه
نائب املدير
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وحدة الشؤون المالية

في�شل قا�شم عبابنه
مدير الوحدة

م�شطفى ناجي الزريقات
م�شاعد مدير الوحدة

عا�شم فوؤاد احمد كنعان
مدير دائرة املوازنة والتخطيط املايل

علي حممد بني ملحم
مدير دائرة احل�شابات الطلبة

حممد �شادق جمال ح�شن ال�شاوي
مدير دائرة الرواتب

يو�شف �شليمان املقدادي
مدير دائرة احل�شابات العامة

زهري حممد خري�ش
نائب مدير الوحدة



394

وحدة القبول والتسجيل

Admission  and  Registration Unit

�شالح ب�شام حجازي
مدير الوحدة / امل�شجل العام

غ�شان اأكرم الوديان
م�شاعد مدير الوحدة 

حممد عدنان �شمارة
م�شاعد مدير الوحدة ل�شوؤون القبول

خول حممود القا�شم 
مدير دائرة ال�شوؤون الأكادميية

مريفت نعيم املومني
مدير دائرة التدقيق والتطوير

و�شال بدري الرجوب
مدير دائرة متابعة الطلبة

ربى يا�شني جرار
نائب مدير الوحدة

اإياد اإبراهيم ح�شني
مدير دائرة القبول 
والوثائق الأكادميية
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وحدة الموارد البشرية

Human Resources Unit

وليد خالد ن�شري
مدير الوحدة

حممد يو�شف العلوان
م�شاعد مدير وحدة ومدير دائرة �شوؤون الهيئة 

التدري�شية بالنيابة

منار هاين الهنداوي
مدير دائرة خدمات العاملني

خالد مبارك الرباع
مدير دائرة �شوؤون املوظفني وامل�شتخدمني

�شحاده حممود النع�شان
نائب مدير الوحدة 
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وحدة التشغيل والصيانة

م. جمال �شامح البطاينه
ق.اأ مدير الوحدة

م. ريا�ش حممد زريقات
مدير دائرة التنفيذ

ر�شيد علي الرباعي
م�شاعد املدير

م. اياد يو�شف الزعبي
مدير دائرة التخطيط والرقابة والدعم الفني

فواز فيا�ش ابداح
مدير دائرة الكهرباء

م. احمد حممد بني عواد
مدير دائرة امليكانيك

م. �شليم اليا�ش �شويدان
مدير دائرة �شيانة املباين واملرافق

م. عمار طعمه اأبو ال�شعر
نائب مدير الوحدة
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وحدة اللوازم المركزية

م. ن�شر فالح العريان
مدير الوحدة

علي ابراهيم جرادات
م�شاعد مدير الوحدة

عالء حممد العمري
مدير دائرة امل�شرتيات

ه�شام حممد ع�شيبات
نائب مدير الوحدة

مهند يو�شف مزعل �شويدان
مدير دائرة امل�شتودعات املركزية
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وحدة شؤون المجالس

وحدة المشاغل الهندسية

راأفت عوده ال�سواعري
مدير الوحدة

م. ب�سار حمد الدويري
مدير الوحدة

�سحر خالد ملكاوي
مدير دائرة املجال�س

حممد تي�سري العمري
مدير دائرة الت�سنيع والإنتاج

فيوليت فرحان الأزرعي
نائب مدير الوحدة

م. اأحمد فايز العزام
نائب مدير الوحدة

حممد �سالح العجلوين
مدير دائرة التدريب الت�سميم



399

وحدة المشاريع الهندسية

د. جا�سر خلف حما�سنه
مدير الوحدة

عادل �سليم حداد
م�ساعد مدير الوحدة

زبيده اأميل حداد
مدير دائرة الكهرباء

م. موؤيد ح�سني حوراين
مدير دائرة ح�ساب الكميات واإدارة امل�ساريع

�سامي فار�س عبيدات
مدير دائرة الدرا�سات والت�سميم

م. عامر فرهود اأيوب
نائب مدير الوحدة ومدير دائرة الإن�ساءات



400

وحدة الرئاسة

حممد فايز حداد
مدير الوحدة

فايز عبداهلل املخزومي
م�شاعد املدير

عبد احلليم احمد عبد الرحيم
مدير دائرة املتابعة والتدقيق

�شمري عبداهلل الهزاميه
مدير دائرة املرا�شالت

م. فوؤاد �شالح البطارنه
نائب املدير
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وحدة العالقات العامة واإلعالم

ر�شاد يو�شف الطربي
مدير الوحدة

غالب عبد الرحمن الوح�شه
م�شاعد مدير الوحدة

غ�شاب حممد ال�شلبي
مدير دائرة ال�شتقبال والت�شويق

زكريا علي احلموري
نائب مدير الوحدة
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وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

قا�شم اأحمد الدويري
مدير الوحدة

من�شور �شفيق بطاينه
م�شاعد مدير الوحدة

زهري حممود ال�شعيدين
مدير دائرة الرقابة والتدقيق املايل

حممد ح�شني بني هاين
مدير دائرة الرقابة والتدقيق الإداري

تي�شري �شليم عمارين
نائب مدير الوحدة
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وحدة خدمات البحوث والعمليات الزراعية

م. بالل حممد عمر
مدير الوحدة

م. فالح جروح م�شاعدة
مدير دائرة الإنتاج الزراعي

م. فايز مو�شى العجلوين
مدير دائرة اخلدمات الزراعية

م. عمر »حممد علي« الر�شيدات
م�شاعد مدير الوحدة
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دائرة العطاءات المركزية 

دائرة األمن الجامعي

دائرة الشؤون القانونية

دائرة التغذية

رعد �شلطان حمافظه
مدير الدائرة

م. رعد علي ح�شن التل 
مدير الدائرة

املحامي / �شهام �شايف خ�شاونه
مدير الدائرة

با�شل اأحمد ال�شوحه
مدير الدائرة
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دائرة السالمة والصحة المهنية والبيئية دائرة التدبري المنزلي

دائرة النقل

حممد حممود ال�شياب 
مدير الدائرة

اإبراهيم اإ�شماعيل الدق�ش
مدير الدائرة

م. حكم فالح ال�شرمان
مدير الدائرة

حممد اأحمد عبيدات
م�شاعد مدير الدائرة
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مكتب العالقات الدولية

شعبة العلوم العسكرية

مكتب الرئيس

مكتب شؤون خدمة العلم

المكتب الثقافي

المكرمة الملكية السامية

د. عبداهلل عادل الزعبي
مدير املكتب

الرائد / حممد الدويري
رئي�س ال�شعبة

م. رعد علي ح�شن التل
مدير املكتب

الوكيل / احمد ال�شياب
مدير املكتب

عبداهلل الر�شيدات
مدير املكتب

املالزم / ذياب الغامن
مدير املكتب
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مراقبة ديوان المحاسبة/ 26 مكتب تنسيق الرتب�ية والتعليم

جامعة العلوم والت�كنولوجيا ولواء الرمثا

عمران �شويتي
م�شوؤول املكتب

عبداهلل العثامنة
م�شوؤول املكتب
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