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كلمة رئي�س اجلامعة

والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  طلبة  من  ع�شر  التا�شع  الفوج  بتخريج  العام  هذا  نحتفل 

الأردنية، هذه اجلامعة التي ا�شتطاعت خالل حقبة ق�شرية من عمرها الزمني حتقيق 

العربية  الدول  ابناء  ومن  البلد  هذا  ابناء  من  الطلبة  اآلف  وخرجت  كبرية  اجنازات 

ال�شقيقة والدول ال�شديقة.

اأبنائي الطلبة،

ها انتم تغادرون اليوم رحاب جامعتكم احلبيبة التي اولتكم خالل �شنوات درا�شتكم كل 

تامة  ثقة  على  وانني  واملعرفة،  بالعلم  مت�شلحًا  واعداً  �شبابًا  لتغادروها  ورعاية  عناية 

باأنكم �شتكونون على قدر امل�شوؤولية ت�شاهمون باإخال�س وامانة يف البناء والتقدم وفاًء 

منكم للوطن احلبيب وللجامعة التي احت�شنتكم.

ولياء اموركم وا�شدقاءكم، وامتنى لكم مزيداً من التقدم والنجاح وادعوكم  ابارك لكم ولأ

مفتوحة  جلامعة  ا  ابواب   و�شتظل  عليكم،  كبري  ف�شل  فلهم  ا�شاتذتكم  مع  التوا�شل  اإىل 

لكم دائمًا.

حفظكم اهلل ووفقكم ورعاكم، وكل عام وانتم والوطن وقائد الوطن 

جاللة امللك  عبد اهلل الثاين املعظم

 باألف خري.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأبنائي اخلريجني واخلريجات،

اأ.د وجيه عوي�س

رئي�س اجلامعة



جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

ايلول  ول من  العلوم والتكنولوجيا الردنية يف الأ بتاأ�سي�س جامعة  ال�سامية  امللكية  رادة  الإ �سدرت 

�سا�سي  عام 1986 وبداأ التدري�س فيها يف الثاين والع�سرين منه، وقد حدد قانون اجلامعة هدفها الأ

العلوم  ميادين  يف  التطبيقية  الدرا�سات  خمتلف  يف  والتخ�س�س  العايل  التعليم  فر�س  باإتاحة 

والتكنولوجيا.

ومبا  الهند�سية  الت�ساميم  ارقى  لت�ساهي  �سممت  التي  احلديثة  مببانيها  اجلامعة  متيزت  وقد 

يالئم طبيعة كلياتها العلمية، يحيط بها حرم جامعي وا�سع مب�ساحة 11كم2 يقع على بعد 15كم 

�سرق مدينة اربد و70كم �سمال العا�سمة عّمان.

وان�سجاما مع اأهداف اجلامعة التي ن�س عليها قانونها، فقد حر�ست اجلامعة على اأن تكون متميزة 

العمل،  يف  خال�س  والإ اجلهود  وبتكاثف  املجتمع،  وخدمة  العلمي  البحث  و  التدري�س  جمالت  يف 

ردن والوطن العربي  خطت اجلامعة خطوات وا�سعة يف فرتة زمنية ق�سرية من عمرها لرتفد الأ

إرادة  لف من ال�سباب الذين احت�سنتهم وهياأت لهم �سبل النجاح ليخو�سوا غمار احلياة بثقة وا بالآ

وليوؤدوا دورهم يف بناء اأوطانهم.

رئا�سة اجلامعة
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اجلامعة تت�رشف بالرعاية امللكية ال�سامية
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دولة ال�صيد طاهر امل�صري

رئي�س املجل�س

معايل ال�صيد �صليم الزعبي

 نائب رئي�س املجل�س

معايل الدكتورة �صيما بحوث الرفاعي

معايل الدكتورة رويدا املعايطةمعايل ال�صيد مروان عو�س

اأ.د وجيه عوي�س�صعادة ال�صيد مهدي ال�صيفي�صعادة ال�صيد زهري خوري

رئي�س اجلامعة

مناء Board of Trusteesجمـل�س الأ
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اأ. د. حممود ال�سياب

نائب رئي�س اجلامعة

اأ. د. عبداهلل ملكاوي

نائب رئي�س اجلامعة

اأ. د. مروان مول

نائب رئي�س اجلامعة

اأ. د. وجيه عوي�س

رئي�س املجل�س

اأ. د. �سائب ال�سخن

عميد كلية الطب البيطري

اأ. د. اأحمد بطيحة

داب عميد كلية العلوم والآ

اأ. د. اأنور بطاينة

�سنان عميد كلية طب الأ

اأ. د. فوزي بنات

عميد البحث العلمي

اأ. د. منري الرو�سان

عميد كلية الزراعة

اأ. د. �سمري بطاينة

عميد كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

اأ. د. عبد الفتاح احلادر

عميد كلية الطب

اأ. د. تركي عبيدات

عميد كلية الهند�سة

University Councilجمـل�س اجلامعة
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د. اأحمد حيا�سات

ق. اأ عميد كلية الدرا�سات العليا

د. مو�سى احل�سن

ق. اأ عميد كلية التمري�س

د. ح�سني اللبون

ق. اأ عميد �سوؤون الطلبة

عطوفة املهند�س اأحمد الغزوي

رئي�س بلدية اربد الكربى

عطوفة القا�سي حممد �سعيد �سريدة

إ�ستئناف اربد رئي�س حمكمة ا

اأ. د. رامي ياغان

ممثل كلية الطب

د. خلف عبد العزيز

داب ممثل كلية العلوم والآ

د. رامي كريديل

ممثل كلية الزراعة

د. منذر قندح

ممثل كلية الهند�سة

د. حممد الناطور

ممثل كلية الطب البيطري

د. اأمين عبيدات

ق. اأ عميد كلية ال�سيدلة

د. عاهد وهادنه

ق. اأ عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

University Councilجمـل�س اجلامعة
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د. بثينة خزاعي

ممثل كلية التمري�س

د. ماجد م�ساعده

ممثل كلية ال�سيدلة

د.حممد اجلراح

ممثل كلية العلوم الطبية التطبيقية

ال�سيد اأن�س العمري

مدير عام ال�سوؤون املالية

م. ريا�س الزعبي

مدير وحدة الت�سغيل وال�سيانة

ال�سيد عدنان �سهاونه

مدير وحدة �سوؤون العاملني

الطالب حممد خري املر�سد

ممثل طلبة اجلامعة

ال�سيد علي الدويري

مدير دائرة �سوؤون املجال�س

د. اأ�سيل اخلطيب

�سنان ممثل كلية طب الأ

إيا�س قوا�سمه د. ا

ممثل كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات 

University Councilجمـل�س اجلامعة



�

2007

اأ. د. حممود ال�سياب

نائب رئي�س اجلامعة

اأ. د. عبداهلل ملكاوي

نائب رئي�س اجلامعة

اأ. د. مروان مول

نائب رئي�س اجلامعة

اأ. د. وجيه عوي�س

رئي�س املجل�س

اأ. د. �سائب ال�سخن

عميد كلية الطب البيطري

اأ. د. اأحمد بطيحة

داب عميد كلية العلوم والآ

اأ. د. اأنور بطاينة

�سنان عميد كلية طب الأ

اأ. د. فوزي بنات

عميد البحث العلمي

اأ. د. منري الرو�سان

عميد كلية الزراعة

اأ. د. �سمري بطاينة

عميد كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

اأ. د. عبد الفتاح احلادر

عميد كلية الطب

اأ. د. تركي عبيدات

عميد كلية الهند�سة

Deans’ Councilجمــل�س العمداء
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ال�سيد علي الدويري 

مدير دائرة �سوؤون املجال�س

د. اأحمد حيا�سات

ق. اأ عميد كلية الدرا�سات العليا

د. مو�سى احل�سن

ق. اأ عميد كلية التمري�س

د. ح�سني اللبون

ق. اأ عميد �سوؤون الطلبة

د. اأمين عبيدات

ق. اأ عميد كلية ال�سيدلة

د. عاهد وهادنه

ق. اأ عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

Deans’ Councilجمــل�س العمداء
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University Presidencyرئا�ســة اجلامعة

ال�سيد اأحمد الق�ساه 

دارية م�ساعد الرئي�س لل�سوؤون الإ

د. عمر اجلراح  

م�ساعد الرئي�س / مدير مركز احلا�سوب واملعلومات

ال�سيد اأن�س العمري

م�ساعد الرئي�س / مدير عام ال�سوؤون املالية

اأ. د. حممود ال�سياب

نائب رئي�س اجلامعة

اأ. د. عبداهلل ملكاوي

نائب رئي�س اجلامعة

اأ. د. مروان مول

نائب رئي�س اجلامعة

اأ. د. وجيه عوي�س

رئي�س اجلامعة
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كلية الهند�سة

تاأ�س�ست كلية الهند�سة عام 1979م ، وبداأ التدري�س فيها يف جامعة 

اأكادميية متنح  اأق�سام   )8( اأق�سام وت�سم حالياً  باأربعة  الريموك 

ق�سم  اإىل  باال�سافة  الهند�سة  يف  البكالوريو�س  درجة  جميعها 

با�ستقبال  و�سيبداأ  موؤخراً  ا�ستحدث  الذي  النووية  الهند�سة 

الكلية  متنح  كما   2008/2007 اجلامعي  العام  بداية  مع  الطلبة 

درجة املاج�ستري يف )7( تخ�س�سات وقد بلغ عدد طلبتها مع بداية 

مرحلة  يف  وطالبة  طالباً   )4424(  2007/2006 الدرا�سي  العام 

البكالوريو�س و )240( طالباً و طالبة يف مرحلة الدرا�سات العليا 

 )101( يحمل  تدري�س  هيئة  ع�سو   )163( تدري�سهم  على  يقوم 

منهم رتبة ا�ستاذ وا�ستاذ م�سارك. 

متميزين  مهند�سني  تخريج  اإىل  الكلية  ت�سعى  تاأ�سي�سها،  ومنذ 

التخ�س�سات  يف  العمل  �سوق  يف  والتفوق  املناف�سة  على  قادرين 

بامل�ستجدات  الدرا�سية  الربامج  ربط  واىل  املختلفة  الهند�سية 

العلمي  البحث  على  الرتكيز  مع   ، والتكنولوجية  العلمية 

التطبيقي الذي يعزز دورها يف خدمة املجتمع املحلي بقطاعيه 

ال�ساملة  الوطنية  التنميـــــة  مع  ويتواءم  واخلـــا�س  العام 

وامل�ستدامة .

جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية
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كلية الهند�سة

د. تركي ابراهيم عبيدات / اأ�ستاذ

عميد الكلية

د. اأ�سامة منور حداد / اأ�ستاذ

نائب العميد

د. خالد عبداللـه ميا�س / اأ�ستاذ

نائب العميد

د. فهمي اأحمد اأبو الرب / اأ�ستاذ م�سارك

نائب العميد

د. عمر �سليمان املغاي�سة/ اأ�ستاذ م�ساعد

م�ساعد العميد

د. بثينة ح�سن عيلوطي / اأ�ستاذ م�ساعد

م�ساعد العميد

قا�سم حممد العجلوين 

مدير مكتب العميد
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كلية الهند�سة

د. �سامر عبداللـه بركات / رئي�س الق�سم بالنيابة

اأ�ستاذ م�سارك

د.تي�سري �سليم اخلديوي

ا�ستاذ

د.فوؤاد احمد غرايبه

ا�ستاذ

د.غازي عبدالفتاح ابوفر�سخ

ا�ستاذ

د.مو�سى رحمون ر�سيدات

ا�ستاذ

د.ها�سم رفه امل�ساعيد

ا�ستاذ

د.�سالح عبداحلميد تقي الدين

ا�ستاذ 

د. تركي ابراهيم عبيدات

ا�ستاذ

د. عبداهلل ابراهيم ملكاوي

ا�ستاذ

د. حممد احمد عبداحلليم

ا�ستاذ

د. �سعد احمد ابو قدي�س

ا�ستاذ

د. يحيى عبدالرحمن عبد اجلواد

ا�ستاذ

د. حممد طالب عبيدات

ا�ستاذ

د. حممد حممود ال�سمادي

ا�ستاذ م�سارك

د.مو�سى فايز عتوم

ا�ستاذ م�سارك

Dept. of Civil Engineeringق�سم الهند�سة املدنية
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كلية الهند�سة

د. فايز احمد عبداهلل

ا�ستاذ م�سارك

د. مهند �سريف ال�سريده

ا�ستاذ م�سارك

د. احمد �سال�س عالونه

ا�ستاذ م�سارك

د. و�ساح �سلمان عبد اهلل

ا�ستاذ م�سارك

د. حممد جمال ال�سناق

ا�ستاذ م�سارك

د. ب�سار هاين العمري

ا�ستاذ م�سارك

د.ا�سامه خالد ن�سري

ا�ستاذ م�سارك

د. رامي هيثم حداد

ا�ستاذ م�سارك

د. هاين احمد ابو قدي�س

ا�ستاذ م�سارك

د. زياد ذيب الغزاوي

ا�ستاذ م�سارك

د.عبداهلل حممد الق�ساه

ا�ستاذ م�سارك

د.نبيل حممد االخر�س

ا�ستاذ م�ساعد

د.خري الدين م�سطفى العبداللـه

ا�ستاذ م�سارك

د.عمر �سليمان مغاي�سه

ا�ستاذ م�ساعد

د. كرمي �سويلم منري

ا�ستاذ م�سارك

د. وائل يعقوب ابو ال�سعر

ا�ستاذ م�سارك

Dept. of Civil Engineeringق�سم الهند�سة املدنية
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كلية الهند�سة

د.غازي ق�سيم اخلطيب

ا�ستاذ م�ساعد

م.ن�سري عبد القادر ابو نا�سر

مدر�س

د.خلدون احمد بني هاين

ا�ستاذ م�ساعد

د.منجد حممود ال�سريف

ا�ستاذ م�ساعد

Dept. of Civil Engineeringق�سم الهند�سة املدنية
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كلية الهند�سة

يوب اأ�سامه مو�سى جياب اأحمد عبد الرحيم �سما اأثري جري�س الرب�سي إنت�سار  عي�سى االأ  ا

طارق اأمني ذياب�سالح زعل الرويلي حمزه طاهر القطامني بالل راتب عناقره

 عمر حممد عباق عالء �سالح ال�سديفات عبادة حممد بدر �سيحة عبادة غازي العوران

إ�سماعيل احلياري حممد جمال داود  عمران حممد اأبو عا�سور لني عبد الرحيم ذوابي لينا ا

Dept. of Civil Engineeringق�سم الهند�سة املدنية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005 - البكالوريو�س
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كلية الهند�سة

 معاذ عادل زيد حممود عي�سى ال�سامل حممود اأحمد العمو�س حممد �سميح املربوك

 نور ح�سن ال�سربجي ن�سرين جمال مومني مهند يا�سني عمران مهند ح�سني �سوافطه

 هديل ح�سني بني فواز

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005 - البكالوريو�س

احلياري حممود  حمزه   

عبد الهادي �سامي الطنطاوي

 وائــــــــل ربــــحــــي الـــــربمي

 يــــا�ــــســــر هــــا�ــــســــم ا�ـــســـعـــد

 يــعــقــوب حمــمــد الــ�ــســديــفــات

Dept. of Civil Engineeringق�سم الهند�سة املدنية
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كلية الهند�سة

إبراهيم يو�سف الرحمه  اأالء م�سطفى ن�سريات اأحمد فهد العظمات اأحمد فوؤاد �سع�سع ا

 حمزه عون الدلقموين ب�سار حممد خنفر بدر حممد لبيب مرقة بتول فوزي عبيدات

يوب رانيا عبد اهلل عماري خالد ح�سن اأبو  ريان  روان حممد فايز القطب روان عي�سى االأ

 روان نبيل عبيدات �سماح �سعود احل�سكي �سيف عبد العزيز �سليمان فاديه عبد اهلل عليوات

ول 2007/2006 - البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي االأ

Dept. of Civil Engineeringق�سم الهند�سة املدنية
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كلية الهند�سة

 حممد عمر بن جبري مالك علي ال�سرمان لينا اأحمد الغول فرا�س ي�سري الديب

 مهند م�سباح ن�سار مروه حممد الربيع حمي الدين حممد احل�سب حممد اأن�س عبد املجيد الرفاعي

 هادي تركي اخلطيب جنالء اأحمد ال�سرع نان�سي هيثم حدادين ناجي حم�سن الب�ساره

 وا�سم اأحمد العمري

ول 2007/2006 - البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي االأ

إ�ـــســـمـــاعـــيـــل اأحــــمــــد املــحــمــد ا

حـــ�ـــســـني يــــو�ــــســــف املـــــطـــــاوع

حــــيــــدر ريــــا�ــــس الــــديــــواين

 خـــالـــد اأحـــمـــد بــنــي اأر�ــســيــد

اخلاليله احلميد  عبد  زين 

�سادي املعتز باهلل ال�سرايري

�ـــســـيـــاء عـــيـــ�ـــســـى الـــلـــهـــالـــيـــه

ـــا عـــــــــيــــد اأحــــــمــــــد اخلـــريـــ�ـــس

عــــــمــــــر مــــــنــــــري عــــريــــ�ــــســــه

عــــور  عــــودة تـــــوفــيــق اأبــــو  االأ

فـــــــــــــــــوؤاد عــــــلــــــي عـــــبـــــيـــــدات

فــار�ــس حمــمــد نــبــيــه غنامي

لـــــــــــــــوؤي يــــــو�ــــــســــــف زعـــــبـــــي

خـــر�ـــس مـــاأمـــون حمـــمـــود االأ

هـــــــبـــــــة حمـــــــمـــــــد الـــــــــــــوزين

Dept. of Civil Engineeringق�سم الهند�سة املدنية

ليلى علي الردايده
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كلية الهند�سة

 احمد وليد جرادات احمد حممد االمعري احمد عواد ال�سناق ابراهيم عمر ابوالع�سل

االء حممد الهزاميهاالء �سليم حرب ا�سيل علي الب�سول ا�سيل �سمري علي

اماين حممود املقبلاماين علي بركاتاملنذر نبيل جمحاوياالء نعيم عبدالقادر

ب�سري موفق ال�سبول با�سمه حممود �سيحان اميان فوؤاد القوا�سمي انوار حممد الق�ساه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Civil Engineeringق�سم الهند�سة املدنية
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كلية الهند�سة

 ربى فهر غرايبه رائده احمد العليمات دعاء عبد اهلل باكري حمزه عمر الرباع

 زينب علي الزعبي زينب �سليم هزاميه زيد اأحمد ال�سالح رهام حممد عوده

 عبداهلل هاين طاهات �سفاء �سليمان العليمات �سذى عبد احلميد اخل�ساونه �سرى جهاد كرا�سنه

 عبيدة ابراهيم �سليعي 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Civil Engineeringق�سم الهند�سة املدنية

 غدير مازن عواد عي�سى حممود عي�سى عماد م�سطفى �سليط
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كلية الهند�سة

 ليلى احمد حممد فردو�س فايز عبيدات فاطمه عمر اقرينه غيدا ن�سال عبيدات

 مروان ابراهيم ابو قمر حممد ح�سني اخلطيب حممد تي�سري عريان حممد امني ريا�س �ساميه

 مي عبدالرحمن اجلابري م�سعب اكرم حداد م�سطفى ح�سن الزعبي م�سطفى ابراهيم اأبو حليمه

 نور فالح عبيدات نور حممد امل�سري هبه جمعه النع�سان هبه عوين ابراهيم

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Civil Engineeringق�سم الهند�سة املدنية
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كلية الهند�سة

 و�سام مالك زمريو وائل عا�سم االعرجي هيثم �سعيد داود هديل حممد فريحات

 يو�سف ح�سني عمرو يا�سمني وليد قازان

عــــــبــــــداهلل حمــــمــــد حــ�ــســن

عـــــلـــــي احـــــــمـــــــد املـــــومـــــنـــــي

لـــــقـــــاء زاهــــــــــي الـــربـــ�ـــســـي

النابل�سي مــامــون  معت�سم 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Civil Engineeringق�سم الهند�سة املدنية

 اماين نا�سر عوي�س االء فايز عبد القادر ا�سماء احمد ذكر اهلل احمد حمي الدين احللبوين

 دالل حمي الدين عومير دعاء عبداجلبار خليل بهاء الدين احمد قظام براء و�سفي امل�سرتيحي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب
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 عامر �سليم قواقزه �ساميه حممد العي�سى رجاء حممود بني هاين راكان عبد املعطي احلديدي

 لوؤي عايد الطرابل�سي فادي ابراهيم رعد عالء عيد ملوح عبد الرحمن زيد ن�سري

 حممد من�سور عبد الفتاح حممد عبد اللطيف حموده حممد عبد احلميد كنعان لينا بكر ابو عناب

 مي�ساء احمد ثامر ن�سرين عو�س عثامنه هبه مو�سى �سامل ه�سام يحيي عبد الرحيم 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

Dept. of Civil Engineeringق�سم الهند�سة املدنية
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كلية الهند�سة

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

Dept. of Civil Engineeringق�سم الهند�سة املدنية

 وفاء حممد احلالحله وائل ر�سوان بي�سة  همام ب�سام عبد القادر

ا�سالم فتحي م�سرتيحي

رامـــــــــــــي حمــــــمــــــد بـــقـــلـــه
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كلية الهند�سة

د. حكمت حماد علي/ رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�ساعد

د. عماد اكرم الها�سمي

ا�ستاذ

د. يحيى يو�سف الزعبي

ا�ستاذ / زائر

د. نظري نايف ابو عبيد

ا�ستاذ م�سارك

د. احمد يو�سف الزعبي

ا�ستاذ م�سارك

د. فوؤاد كامل ملكاوي

ا�ستاذ م�سارك

د. جمد �ساهر احلمود

ا�ستاذ م�سارك

عبدال�ساحب حمودي  العزاوي

ا�ستاذ م�ساعد 

د. ليلى حمدي الب�سطامي

ا�ستاذ م�ساعد 

د. فوؤاد »حممد كمال« احل�سيني

ا�ستاذ م�ساعد 

د. بثينه ح�سن عيلوطي

ا�ستاذ م�ساعد 

د. اآن عاي�س غرايبه

ا�ستاذ م�ساعد 

د. ح�سني هندي الزعبي

ا�ستاذ م�ساعد 

م. مازن زهدي النابل�سي

مدر�س

Dept. of Achitectural Engineeringق�سم الهند�سة املعمارية
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كلية الهند�سة

إبراهيم نعيم عبد اخلالق  تولني فواز ردايده بالل �سامي م�سطفى اأماين عدنان �سواحله ا

 �سحر اأجمد ال�ساعر روان برهان قاقي�س دينا مروان اخلوالده دينا زياد حدادين

 يزن جربائيل بقيلي فرح جمال حداد

Dept. of Achitectural Engineeringق�سم الهند�سة املعمارية

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005 - البكالوريو�س

لــــــــورا جــــربيــــل الـــهـــريـــنـــي''حمــمــد ولــيــد'' خــالــد  �سماره

 نعمه منـذر الريحاين منذر مو�سى اليف رباح خليل عكه

ول 2006/ 2007 - البكالوريو�س  خريجو الف�سل الدرا�سي االأ

اأمــــــــــل ثـــــابـــــت املــــلــــكــــاوي

الوهاب عبد  ف�سل  خالد 

الدويري إبراهيم  ا �سدان 
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كلية الهند�سة

 االء داود ال�سبيحي اغادير �سامل فاخوري اريج ا�سماعيل �سحادهاحالم حلمي قاروط

 تامر �سيبويه عنبتاوي بيان نزار يا�سني ايثار �سفيق ربابعه اماندا رميون قمر

 دعاء عطيه ابراهيمحياة حممدامني ابوعبيله حنني عبد القادر �سماره جمال اأميل الق�سو�س

 رانيه عبد العزيز خ�سر ر�سا زاهي فاخوري رىل فاروق يغمور روان نخله خيو

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Achitectural Engineeringق�سم الهند�سة املعمارية
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كلية الهند�سة

 �سهرزاد �سالح ابو �سعاده �سروق فواز العطيوي �سوزان حممد �سويدان رونزا زهران ال�سمريات

 فاديه زكي عبد الفتاح عوده ح�سن اخلطيب عائ�سه جميل امل�سري طفول جعفر املعرب

 لوؤلوؤة خليل التنح ملى جمال حواري فيليب ب�سارة دحابره فاطمه خالد اأبو الطيور

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

 معت�سم احمد احليا�سات مرمي عبد القادر الالال حممد زياد عمو�س

Dept. of Achitectural Engineeringق�سم الهند�سة املعمارية

 منال عدنان طويل
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 هنا �سعود العزه جنوى احمد كلبونه نان�سي ناجي ح�سيمه مي�سيل بنديل بنا

ح�سني نــبــيــل  طارق عبد اهلل عثامنهاروى 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Achitectural Engineeringق�سم الهند�سة املعمارية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

 مرلني �سليمان ابو عو�س ملي�س احمد النمر فتح اهلل حممود الددو ت�سنيم تركي الزغول

 نهله مر�سد حمد اهلل
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د. حممد حممود بنات/ رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�سارك

د. احمد عر�سان ابو الهيجاء

ا�ستاذ

د. عمر رفيق اال�سفر

ا�ستاذ

د.من�سور ابراهيم العبادي

ا�ستاذ

د. عنان حممد حمدان

ا�ستاذ

د.لبيب حممد اخل�سرا

ا�ستاذ

د. عبدالرحمن حممد جرادات

ا�ستاذ

د. حممد �سالح ال �سالمه

ا�ستاذ

د. خالد عبداهلل ميا�س

ا�ستاذ

د. نهاد ابراهيم ذيب

ا�ستاذ

د. �ساحب رزوقى علو�س

ا�ستاذ م�سارك

د. حممد �سالمه العبيني

ا�ستاذ م�سارك

د. ب�سام ر�ساد اال�سري

ا�ستاذ م�سارك

د. حممد مفلح االبراهيم

ا�ستاذ م�سارك

د. حممد ر�ساد املظفر

ا�ستاذ م�سارك

Dept. of Electrical Engineeringق�سم الهند�سة الكهربائية
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Dept. of Electrical Engineeringق�سم الهند�سة الكهربائية

د.�صالح حممد ردايده

ا�صتاذ م�صارك

د.احمد حممد حرب

ا�صتاذ م�صارك

د.حازم احمد مناور

ا�صتاذ م�صارك

د.ابراهيم مو�صى غريب

ا�صتاذ م�صارك

د.حممد �صالح العامل

ا�صتاذ م�صاعد

د.جمال يو�صف ثلجي

ا�صتاذ م�صاعد

د.جهاد ا�صماعيل عبابنه

ا�صتاذ م�صاعد

د.عماد حممد النجداوي

ا�صتاذ م�صاعد

د.عمر راجي ق�صاميه

ا�صتاذ م�صاعد

د.ماجد حممود خ�صري

ا�صتاذ م�صاعد

د.وليد احمد �صهاب

ا�صتاذ م�صارك

د.حممد احمد اخل�صاونه

ا�صتاذ م�صارك
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د.ماأمون فوزي امل�صرتيحي

ا�صتاذ م�صاعد

د.ملياء علي اجللبي

حما�صر متفرغ 

د.ر�صى حممود ردايدة

ا�صتاذ م�صاعد

عادل حممد �صواقفه

حما�صر متفرغ 

اروى امني فريوان

حما�صر متفرغ 

د.ن�صال كامل العبابنه

ا�صتاذ م�صاعد

د.رابي ابراهيم الرب�صي

ا�صتاذ م�صاعد

Dept. of Electrical Engineeringق�سم الهند�سة الكهربائية
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 اأ�صامه فوزي كرا�صنه اأحمد يحيى الطرمان اأحمد م�صطفى اأبو  الهيجاءاأحمد ح�صني امل�صاعلة

إياد من�صور ال�صعايده اأمل اأحمد �صعد  حمزه �صامي عبد احلافظ جواد عثمان اأحمد ا

 �صياء هوازن �صرداح �صامر اأحمد نور داود راين حممد مفيد �صليمان خالد حممد اأبو  جبل

إبراهيم زهران عمر �صامل امل�صاعفه عمر حممود عبد اهلل فادي فهمي الكتوت  طالل ا

خريجو الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2006/2005 - البكالوريو�س

Dept. of Electrical Engineeringق�سم الهند�سة الكهربائية
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إبراهيم اخل�صر كر�صتني اليا�س �صاهني  حممد �صامل كري�صان حممد اأحمد ال�صعاده حممد ا

 حممد عادل الغرايبه حممد �صبحي احل�صن حممد �صميح دروي�س حممد �صعدي ال�صعودي

 هيثم م�صباح ن�صار ندين حممود جرادات حممد مو�صى البدري حممد عي�صى كنعان

خريجو الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2006/2005 - البكالوريو�س

ح��������������������������������ازم حم�������������م�������������د ا����������ص���������ع���������د

اهلل ع��������������������ودة  حم��������م��������د  ح�����������������ص��������ام 

ح�������������������ص���������ني ع����������ل����������ي احل�������������م�������������وري

رام������������������������������ي ول���������������ي���������������د م�������������ص������ع������د

ر��������������ص�������������ا ق�����������ا������������ص�����������م ع���������ب���������ي���������دات

����������ص���������ع���������د غ��������������������������ازي ع���������ب���������ي���������دات

ع���������������������روه ي���������و����������ص���������ف ��������ص�������واه�������ن�������ه

ع�����������م�����������ر اأح����������������م����������������د ع���������ب���������ي���������دات

إب���������راه���������ي���������م اأب�����������������و  ط���ري حم������م������د ا

حم�������م�������د اأح����������م����������د اأب��������������������و  ال����������رب

حم����������م����������ود حم��������م��������د ال��������ع��������اي��������دي

م�������������������ص���������ع���������ب حم������������م������������د ع���������ت���������وم

Dept. of Electrical Engineeringق�سم الهند�سة الكهربائية

ه�����������ا������������ص�����������م ع�����������ط�����������ا ال���������ن���������م���������ري
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 يحيى عي�صى �صاق اهلل يحيى حممد نزار املعراوي يزن ع�صام احلاج ح�صن يزن حممد فوزي العي�صى

خريجو الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2006/2005 - البكالوريو�س

إ�صراء علي التل اأحمد ماجد الرو�صان إياد عدنان ق�صاب ا  براء عبد املهدى هزاميه ا

 رمي �صعود الق�صاه رامي حممد زغل دميا �صامي اأبو  عاي�صه بالل حممد دروي�س

إ�صماعيل الذيابات �صاجده زياد اأبو  خ�صرا  عايد فوؤاد تادر�س �صهيب ماجد الرو�صان �صل�صبيل ا

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�صل الدرا�صي الأ

Dept. of Electrical Engineeringق�سم الهند�سة الكهربائية
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ول  2007/2006 - البكالوريو�س خريجو الف�صل الدرا�صي الأ

مو�صى بدر ابريو�سمنري لطفي حممد مازن حممد املقابله عالء حممد �صعيد

همام ع�صام اجلندي

اأح������م������د خ���ل���ي���ف���ه ط��ب��ن��ج��ه

اأح�������م�������د ع������������ادل غ���ي���ظ���ان

اأح������م������د ن�����اج�����ي امل�����ده�����ون

املالك اأمي��ن م�صطفى عبد 

ال���ك���رمي نبعه رغ�����ده ع��ب��د 

ط���������������ارق ن�����ب�����ي�����ل ح���������الوة

ج������راده اهلل  ع���ب���د  ع�������ص���ام 

ج�������راح خ�����ل�����ف  اهلل  ع�����ط�����ا 

ع����������ل����������ي ����������������ص���������������اور ط�����ه

الق�صاه ال��ك��رمي  عبد  علي 

 ف���اط���م���ه ج�������واد ال����ص���ف���ر

�صالم خليل  حممد  ق�صي   

 م��اج��د حممد زه��ري �صامل

حممد عبد احلافظ �صلمان

حم�����م�����د ع�����������ص�����ام ع���ب���ا����س

حم�����م�����د حم������م������ود ح����م����اد

ال��دي��وك اأب���و  م�صطفى  حممد   

حم������م������د م������ن������ري �����ص����ه����اب

م�������ع�������اذ ع��������������زات ي����ا�����ص����ني

ه������ي������ث������م ول��������ي��������د حم����م����د

ي����ح����ي����ى زك������ري������ا ال����ن����ج����ار

 يو�صف جواد »اأبو  رجب التميمي« 

Dept. of Electrical Engineeringق�سم الهند�سة الكهربائية

ينال »حممد �صامي« حماميد

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

 جيداء موفق النقر�س ا�صالم ح�صن ليف اتيان وليد جرادات ابت�صام حممد طقاطقه

�صليمان عبد اهلل الطالعاأمين اأحمد عبد الكرمي
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 راكان فوؤاد غرايبه ح�صام زياد جويعد ح�صام ابراهيم ال�صلمان حذيفه راتب الب�صايره

 عالء اكرم حداد عثمان ن�صر يا�صني عبد الكرمي �صالح �صوافطة �صهاد ا�صحق طه

 مثنى عبد اهلل ال�صياب لوؤي اأحمد النور فرا�س جالل مون�س غامن عبد اهلل العمري

حممد نبيل الظاهر حممد عيد اخللوف حممد علي النعامنه  حممد �صعيد بارويح

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Electrical Engineeringق�سم الهند�سة الكهربائية
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 و�صن كمال القا�صي منال حممود عبا�س منار تي�صري الب�صطي حممد عدنان احلبال

ي��������و���������ص��������ف حم�����������م�����������د  ع��������������ام��������������ر   

امل��������ع��������اي��������ط��������ه خ���������ل���������ي���������ل  ع����������������ال   

ال����������ك����������رمي رح����������ال  ع��������م��������اد ع�������ب�������د 

ال��������ق��������ومي��������اين م�������ف�������ل�������ح  ق�������ي���������������س   

ال����ع����ل����ي����م����ات اب��������راه��������ي��������م   حم������م������د 

ح�������م�������د ج���������������������������������ودت  حم�������������م�������������د   

م�����ط�����ال�����ق�����ه م���������������ص�������ه�������ور   حم��������م��������د 

اأب��������������و ي����و�����ص����ف  حم�������م�������ود اأح��������م��������د 

ال�������������ف�������������ار ع�������������م�������������ر  م�����������ه�����������ن�����������د   

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Electrical Engineeringق�سم الهند�سة الكهربائية

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

 متام املثنى ابو �صالح انور نعيم ال�صعيد ا�صامه يا�صر الطوالاحمد منري رفعت

 �صنابل حممد خري�س �صامح طارق قدوره ر�صا �صمري الن�صاري متيم حممد �صريف عرابي
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 فادي احمد �صحاده فوؤاد حممد عرفه عال نا�صر علي طارق تي�صري علي

 معن كامل ابو قيقو�س ليث ع�صام ها�صم فواز احمد قا�صم فرات م�صطفى حممد

 يو�صف »حممد �صرغام«  ب�صطامي وجدي عبد العزيز �صليمان

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

Dept. of Electrical Engineeringق�سم الهند�سة الكهربائية

رام��������������ي اح�������م�������د ����ص���ل���ب���ي

عبد ال�صالم حممد الر�صدان

حم������م������د اح�������م�������د ج���م���ع���ه

حم���م���د ح����م����دان ال���الح���م

حم�����م�����د �������ص������الح م����رع����ي

حم�����م�����د ي�����ا������ص�����ر ال�����غ�����ول

حم�����م�����ود خ�����ال�����د ال�����زي�����ود

ال�����ص��واع��ي م�صطفى  م��ع��اذ 

ه�������اين ع����ب����د ال������ق������ادر ب��ا���ص��ن��ف��ر
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Dept. of Mechanical Engineeringق�سم الهند�سة امليكانيكية

د.ا�صامه منور حداد/ رئي�س الق�صم

ا�صتاذ

د. يو�صف �صالمة النجار

ا�صتاذ

د.طه خليل الدو�س

ا�صتاذ

د.خالد رفيق ال�صفر

ا�صتاذ

د.حممد عثمان عثمان

ا�صتاذ

د.حازم �صبحي الزبده

ا�صتاذ

د.نعيم عبد املجيد اخل�صر

ا�صتاذ

د.زياد حمدان الق�صاه

ا�صتاذ

د.خليل نعيم اجلمل

ا�صتاذ

د.حممد احمد النمر

ا�صتاذ

د.ب�صام عبدالكرمي ابو حجله

ا�صتاذ

د.حممد خري احمد ابو قدي�س

ا�صتاذ

د.برهان حممد ط�صطو�س

ا�صتاذ 

د.�صامر عبد اهلل ال�صعيد

ا�صتاذ م�صارك

د.�صهيل حممود كيوان

ا�صتاذ م�صارك
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د.ملك ابراهيم ناجي

ا�صتاذ م�صارك

د.غ�صان مو�صى ط�صطو�س

ا�صتاذ م�صارك

د.منت�صر احمد حادر

ا�صتاذ م�صاعد

د.مهند حممد العطا

ا�صتاذ م�صاعد

د.حممد �صادق ملحم

ا�صتاذ م�صاعد

د.طارق طه دراب�صه

ا�صتاذ م�صاعد

د.وفاء حممود بطاينه

ا�صتاذ م�صاعد

د.حممد عبدالكرمي جرادات

ا�صتاذ م�صاعد

د.حممد غازي الفندي

ا�صتاذ م�صاعد

د.ب�صام جميل ال�صاعر

ا�صتاذ م�صاعد

د.حممد خ�صر علقم

ا�صتاذ م�صارك

د.حممود علي طاهات

ا�صتاذ م�صارك

د.عدنان حممود القا�صم

حما�صر متفرغ

جمال حممد الفران

حما�صر متفرغ

د.خالد حممود بطاينه

ا�صتاذ م�صاعد

د.حممد م�صطفى ال�صرع

ا�صتاذ م�صاعد

Dept. of Mechanical Engineeringق�سم الهند�سة امليكانيكية

حممد �صحاده الحمد / حما�صر متفرغ
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 اأحمد مو�صى بدويه اأحمد حممود بطاينه اأحمد »حممود جمعه« الطواف�صه اأحمد ح�صن طنطور

 �صليمان حميي الدين عبد الهادي خليل طارق اأبو  عرجه ح�صام عمر النجار ب�صام حممد ال�صرمان

 فاطمه بنت حممد  عمار حممد البلة طارق �صاطع العمارين �صيف حممد جراد

خريجو الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2006/2005- البكالوريو�س

 حممد م�صطفى قطوين حممد قا�صم العمري مازن با�صم عبيدات فرا�س �صلمان احل�صنات

 ه�صام حممد ادري�س ح�صام اأحمد احلي�صة

Dept. of Mechanical Engineeringق�سم الهند�سة امليكانيكية
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اأ�صامه حممد الفالح اأحمد م�صطفى احلمادنه اأحمد عي�صى احلنيطي اأحمد علي الق�صاه

إبراهيم �صدلة اأكرم فواز بطار�صه اأ�صرف حممد جرادات  اأن�س ا

 ح�صني عادل �صعث بكر عبد الهادي احلنايفه اأي�صر اليا�س حداد

 ربيع عبد اهلل اأبو  �صليم ر�صاب عبد اهلل ميا�س حمزه تي�صري يا�صني حمزه  »حممد يحي » احللبي

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�صل الدرا�صي الأ

Dept. of Mechanical Engineeringق�سم الهند�سة امليكانيكية

 اأن�س ب�صام ابو �صبيح

اإيهاب ابراهيم عبد اخلالق
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 حممد عبد الرحيم اأبو  عبيد حممد ح�صن غامن

 �صحاده فوزي �صهاونه �صيف �صفوان خ�صاونه رنا بول�س معايعه �صامر نعمان �صرف

 علي اأحمد اجلزازي عالء علي الغويري عا�صم تي�صري الزعبي �صالح عبد عبد القادر

 حممد اأحمد الزعبي قي�س منري حداد غيث حممود الع�صويف عمران اأحمد ال�صطري

 حممد قا�صم اأبو  عليقه حممد مفيد عليان

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�صل الدرا�صي الأ

Dept. of Mechanical Engineeringق�سم الهند�سة امليكانيكية
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 معاذ زياد جوابره م�صطفى عطا الدرد�صاوي

 وليد جا�صر مدرع همام حممود عبد الرحمن ها�صم يو�صف بني يون�س منر يو�صف اأبو  قاعود

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�صل الدرا�صي الأ

اأح���������م���������د ج��������م��������ال ������ص�����امل

ال�صواحله احلفيظ  عبد  اأحمد 

اأح�����م�����د ف����������اروق اخل���ط���ي���ب 

اأ�����ص����ام����ه ع���ل���ي ال����دراوي���������س

اأ��������ص�������رف ر�������ص������دي ال����غ����ول

اأمي�����ن »حم���م���د ف�����ص��ل« م����رزوق

اأمي���������������ن ري���������ا����������س ج�����اب�����ر

خ�����ل�����ي�����ل ن�����ب�����ي�����ل ال�����ن�����ج�����ار

رم�����زي روف���ائ���ي���ل ال��ب��دي��وي

����ص���ف���ي���ان حم�����م�����ود اجل����ع����اف����رة

���ص��ادي ع��ب��د ال��رح��م��ن اأب����و  �صتة

ط���اه���ر ج���م���ال اأب�������و  ���ص��م��ل��ه

ع�����م�����رو ع�����م�����اد ال���ق�������ص���و����س

م������اج������د ح������ام������د امل���������ص����ري

ع����اي����د اهلل  ع�����ب�����د  حم�����م�����د 

م�����ه�����ن�����د ج���������ر امل�����������ص�����اي�����خ

Dept. of Mechanical Engineeringق�سم الهند�سة امليكانيكية

 حممد وليد قرعي�س حممود يو�صف الدبا�س

 ادري�س غ�صان ددوخ احمد علي احمد اخل�صاونه

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

 احمد عثمان الق�صاه احمد علي خ�صاونه

عبد اهلل حممد ردايده
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 عبد العزيز حممد زكارنه عبداهلل حممد العزام عامر خالد ابو غيدا �صرار حممود ابوغزاله

 �صليمان عوده ابو م�صيمري �صعد نبيل م�صرب�س �صالح دروي�س اماره �صميح »حممد ح�صن« قمي

 داليا »حممد فالح« كريزم ح�صان حممد روا�صده �صائد ابراهيم الزعبي رافت حممد دقام�صه

 امل زايد طاهات اياد حممد ابو زر ب�صام ريا�س باكري اياد حممد ه�صام جانات

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Mechanical Engineeringق�سم الهند�سة امليكانيكية
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 منت�صر حممد ابو علي معت�صم »حممد كمال« احليا�صات

 غامن فايق قندح عمر عبا�س عتوم عبد الهادي �صري عامر علي ع�صام جرادات

 حممد رفعت امل�صاعيد حممد خ�صر القب ليث �صهيل �صمعان لوؤي �صمري احللبي

 معاويه ح�صني العقيلي حممد مو�صى درادكه حممد عزام حممد حممد عز الدين الدللعة

 مهند رفيق احلداد نزار حممد الربابعه

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Mechanical Engineeringق�سم الهند�سة امليكانيكية



2007

57

كلية الهند�سة

 اب��راه��ي��م ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ب��د العزيز

اي�������������������������اد اب�������������راه�������������ي�������������م ���������ص��������الح

اي��������������������������������اد ج�������������ا��������������ص�������������ر اح����������م����������د

ب�������������������ص���������ار ��������ص�������ع�������ي�������د ال���������زري���������ق���������ي

ح�������������م�������������زه حم����������م����������د ال���������زع���������ب���������ي

���������ص��������م��������ري ح������������ام������������د ع��������ب��������ي��������دات

ع�����������������ام�����������������ر م����������������������������������ازن ع����������ب����������ده

ع�����������م�����������ر ع��������������������������زام ال��������ه��������ن��������ي��������دي

ع���������م���������ر ف�������������رح�������������ان اجل���������ن���������اي���������ده

ف��������������را���������������س م��������ف��������ل��������ح ال��������ط��������وي��������ل

ي���������ع���������ق���������وب اب�����������راه�����������ي�����������م ح�������������داد

ي����������و�����������ص����������ف اح������������م������������د ال������������ب������������دور

 هيثم �صعيد طقاطقه يو�صف راجح اللحام يو�صف يحيى خ�صر

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Mechanical Engineeringق�سم الهند�سة امليكانيكية

 حممد �صالح الدهون

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

 بدر را�صي الخر�س احمد حممد حرب احمد اكرم الزواديابراهيم فاروق الردايده

 �صادق حممد الزغري ر�صالن ممدوح مقدادي خالد عبد الآله التميمي ح�صني حممود الزلباين
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 يو�صف عبد النعريات معاذ مرزوق ك�صاب

 عماد �صهيل ابو غزالة عبد اهلل حممد الحمد �صفوان �صمري حجازين �صالح الدين حممد �صوي�صه

 حممد ح�صن توفيق حممد احمد اطبي�صه عماد حممد نور الدين جماهد عماد علي �صياحني

 حممد يو�صف العبداهلل حممد ن�صري بني عمر حممد عو�س النواجحه حممد علي العزة

 يو�صف نعيم معايعه

املتوقع تخرجهم يف الف�صل الدرا�صي ال�صيفي 2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

Dept. of Mechanical Engineeringق�سم الهند�سة امليكانيكية

ع�����ب�����ي�����دات ع������ل������ي  ازر 

راأفت حممد علي عبابنه

ع����������الء ف�����ت�����ح�����ي ي����اغ����ي

غ�����ص��ان ج��م��ي��ل الخ��ر���س
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Dept. of Chemical Engineeringق�سم الهند�سة الكيميائية

د.مو�صى خالد ابو عرابي/ رئي�س الق�صم بالنيابة

ا�صتاذ م�صارك

د.عو�س ر�صيد من�صور

ا�صتاذ

د.عبدالرحمن ابراهيم التميمي

ا�صتاذ

د.فوزي احمد بنات

ا�صتاذ

د.ح�صن عبداللطيف ح�صن 

ا�صتاذ  

د. رامي يو�صف جمعه

ا�صتاذ م�صارك  

د.خليل علي احللحويل

ا�صتاذ م�صارك  

د.فهمي احمد ابو الرب

ا�صتاذ م�صارك  

د.كمال عي�صى املالح

ا�صتاذ م�صارك  

د.حممد ا�صامه عزام

ا�صتاذ م�صارك  

د.�صمري حممد العا�صه

ا�صتاذ م�صارك  

د.نبيل حممد عبداجلبار

ا�صتاذ م�صارك  

د.با�صم حممد ابو جدايل

ا�صتاذ م�صارك  

د.منذر عي�صى قندح

ا�صتاذ م�صارك  

د.حازم علي قبالوي

ا�صتاذ م�صارك  
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د.ح�صني راجي اللبون

ا�صتاذ م�صاعد

د.نا�صر حممد العمري

ا�صتاذ م�صاعد

د.عوين يو�صف العتوم

ا�صتاذ م�صاعد

رويدا جورج الزعمط

حما�صر متفرغ

د.لوؤي علي زيتون

ا�صتاذ م�صاعد

د.ممدوح عايد اللوزي

ا�صتاذ م�صاعد

Dept. of Chemical Engineeringق�سم الهند�سة الكيميائية
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كلية الهند�سة

 علي �سوقي قحو�ش عبيده عبد �لرحمن عمر�ن عبد �هلل حممود �أبو  ح�سني �إميان ح�سن مو�سى

إبر�هيم جر�د�ت عي�سى علي �لطروب  نو�ل �

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005- �لبكالوريو�ش

Dept. of Chemical Engineeringق�سم الهند�سة الكيميائية

����س���ام���ه �����س����ر�ر �ل��ك��رم��ي

إ�سر�ء علي بني هاين �أحمد عزت  �لكردي �أحمد �سحاده �أبو  خ�سبه إبر�هيم عثمان �  �أ�سماء �

 �ميمه يو�سف �حلو�مده �أماين ح�سني عكور �فنان فتحي بنات �أ�سرف حممد �ملزرعاوي

ول 2007/2006- �لبكالوريو�ش خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ
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كلية الهند�سة

 حممد با�سم �لغز�وي حم�سن يو�سف مهيد�ت فاطمه حممد زقيبه غدير حمزة �مللكاوي

 هناء حممود زيد�ن هبه حممد جالمنه مرمي حممد �لزو�هره حممد حممود �لطورة

 ر�سا حممد ربايعه رباب �أحمد ن�سر ح�سني حممود عبيد�ت ثناء حممد )منر بركات(

 رنده يو�سف �سليمان رول ظاهر �ملومني طارق زياد حمزه عا�سم حممد حمودي

ول 2007/2006- �لبكالوريو�ش خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

Dept. of Chemical Engineeringق�سم الهند�سة الكيميائية
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كلية الهند�سة

 وفاء �سربي م�سعد و�سن �سالح �سليمان

ف������������د�ء �������س�����ع�����د �����س���ع���ي���دح���������س����ن �أح������م������د ����س���ل���ط���ان

ول 2007/2006- �لبكالوريو�ش خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

Dept. of Chemical Engineeringق�سم الهند�سة الكيميائية

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�ش

 تغريد �حمد �لعطيات بي�سان �سمري �لبيطار ب�سام حممد جربوع �مل جمال �بو�سفا

 دلل فايز �ليافاوي دعاء عبد �هلل �ملومني د�ليه » حممد نا�سر« �ل�سريف حنني يو�سف �خلزعلي

�باء حممد زياد مناع �روى مو�سى ح�سني ��سامه حممد حماده �لء حممود غر�م
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 عبد �ملنعم ح�سني �لطاها �سريين زيد�ن �حلوري �سناء �سالح �مل�سيمي �سالم يو�سف �ملعايطة

 عمار عبده �سو�هني عالء حممد �ملنا�سري عز �لدين عبد �جلابر �لرمياوي عبري فوزي حرد�ن

 ر�سا طارق �خلريي ربيع هاين مومني ر�نيا تي�سري هند�وي دميا حممد رد�يدة

 رنا جمال دنون رمي رفيق خليل ريهام عمر عموره زينب معروف �لقا�سم

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�ش

Dept. of Chemical Engineeringق�سم الهند�سة الكيميائية
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كلية الهند�سة

 مري� حممد بو�ر�ش مي يو�سف خليف

 لطفية ب�سام �لعتال غادة قا�سم حور�ين عمر خالد �ل�سو�بكه عهود عبد �لرحمن �حل�سيني

 حممد علي �بو �لري�ش حممد ح�سني قوقزه ليلى �بر�هيم �لزعبي لو�سي حممد بو�ر�ش

 منال �حمد �بو �جلزر معتز فوزي عبا�ش معاذ علي �لزيوت حممد يو�سف �بو�سالح

 نور �ستيوي �ل�سرعه هاين وليد �بو�لهوى

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�ش

Dept. of Chemical Engineeringق�سم الهند�سة الكيميائية
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 هناء حممد ع�سافهناء رحال  عبد �لقادر هدى خالد �لعبد هبه عارف �لعلي

�مي��������������ن ��������س�������ال�������ح دب�����������ش

ب����������الل ع�����ل�����ي �ل���������س����رم����ان

د�ن���������ه زه�������ري �خل���ن���دق���ج���ي

ر�������س������ا حم�����م�����د �ل���������س����ق����ور

رن�������������ا ������س�����ل�����ي�����م ق��������و�ق��������زه

�لب�ستنجي يو�سف  �سويكار 

ط������������ارق ن����ب����ي����ل �جل�����ن�����دي

ع��ب��ري ع��ب��د �ل��رح��م��ن �خل��و�ل��ده

م�������ال�������ك ل�����ط�����ف�����ي ح�������س���ني

حم�����م�����د �ح������م������د �مل����وم����ن����ي

ن�����دى خ��ل��ي��ل حم���م���د ع����و�د

 و�سام م�سطفى �ل�سليم

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�ش

Dept. of Chemical Engineeringق�سم الهند�سة الكيميائية

 عائ�سة �حمد جر�د�ت رول حممود �ملومني �لء �سليمان �ل�سديفات �حمد م�سطفى �سالمه

 عماد حممد وحيد ولويل غدير عي�سى �بو عي�سى حممد يو�سف جر�د�ت مالك مامون �بو�ل�سميد

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2007/2006 - �لبكالوريو�ش - تدريب
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 هبه علي �سلطان �لتميمي نو�ر جهاد �بو �سا�سيه ن�سرين حممد �ملر�يات ن�سال ماجد ماتاين

 هنادي عوين �بو �سيفني هنا �سابر �بو ز�هر

حمي�سن �ب��و  ها�سم  ب�سرى 

رب�������ي�������ع ع������ل������ي �ل�����ع�����م�����ري

زك���ري���ا م�����س��ط��ف��ى �مل��وم��ن��ي

ل����ي����ن����ا حم�����م�����د ع������ز�ي������زه

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2007/2006 - �لبكالوريو�ش - تدريب

Dept. of Chemical Engineeringق�سم الهند�سة الكيميائية
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Dept. of Biosystems Engineeringق�سم هند�سة النظم احليوية

د.جمدي علي �ملحا�سنه / رئي�ش �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�ساعد

د.قي�ش حممد فتاح

��ستاذ

د.ن�سال حلمي �بو حمده

��ستاذ

د.ماجد حممود �بو �زريق

��ستاذ

د.حممد ��سماعيل �لوديان

��ستاذ م�سارك

د.عدنان �بر�هيم خ�سري

��ستاذ م�سارك

د.ن�سيم �ديب �لعبد

��ستاذ م�سارك

د.جمعه �حمد �لعمايره

��ستاذ م�سارك

د.جمال �سيتان �بو عا�سور

��ستاذ م�سارك

د.ح�سني �حمد عبابنه

��ستاذ م�ساعد

د.�سامر �حمد طلوزي

��ستاذ م�ساعد
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كلية الهند�سة

إبر�هيمليث جو�د �للفد�وي�أحمد حممود ب�سبو�ش�أحمد حممد رد�يده ماريه �أحمد �

هاين علي �لزيودمي�سون نايف �ل�سو�بكهمعاذ حممد �أبو  دلو

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005- �لبكالوريو�ش

إبر�هيم �أبو  فارة  مي�ش �

Dept. of Biosystems Engineeringق�سم هند�سة النظم احليوية

 �سناء خليل هندي د�نه خالد �ل�سمري خالد وليد �لدجاين حنني ب�سري علي

 لينه حممود �لعرعر ليند� هاين �ل�سديفات فايز حممد �لتميمي عو�د حممد �حلموز

ول 2007/2006- �لبكالوريو�ش خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ
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إ�سماعيل  منريه جميل �

 وفاء جابر �ملعاد�ت هيفاء عبد �هلل طبي�سات

 معاذ حممد �لق�ساهم�سطفى يو�سف �لطبايبه مي�ساء جمال �لفاعوري

 نهى حممد �لكاتب نزيه يو�سف ر�سيد

 نور عبد �حلميد �ل�سمادي

Dept. of Biosystems Engineeringق�سم هند�سة النظم احليوية
ول 2007/2006- �لبكالوريو�ش خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

 دينا عدنان خ�سر دميه �سمري �سعدون ح�سن �حمد عبيد�ت�لء ب�سام �لفاليله

 رنا حمد �لب�ستاوي ز�ر� �دو�ر حد�د زكريا ح�سني �لهز�ميه �سجا هاين �لرفاعي

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�ش
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 �سعاع عاليا �خل�ساونه �سادي �سعيد �خلز�عله �سالفه عبد �ل�سالم �سعدون �سعد حممود حما�سا

 لبنى �سريف بني هاين فد�ء �سلطان بني يا�سني عبري توفيق خ�ساونه �سفاء حممود �دغيم

Dept. of Biosystems Engineeringق�سم هند�سة النظم احليوية

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�ش

 مروه ه�سام �مل�سري حممد عو�د �لعليمات حممد ��سماعيل �مل�سرتيحي حممد �سبحي �بوعابد

 ناديا فايز بد�رنه منى ه�سام عو�وده معن حممود �لظاهر م�سر يا�سر �لزعبي
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Dept. of Biosystems Engineeringق�سم هند�سة النظم احليوية
�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�ش

 نور حممد �لدغيم نور �سلطان �لعقله ن�سرين هاين �لعقله

م��ن��ى �و���س��ام��ة ع��ب��د �ل��وه��اب

م��ه��ن��د م������رتوك �ل���رق���اد

وف�����اء ت��وف��ي��ق �ل�������س���ر�ري

ح�سام رزق �جلمال بيان حممد ماهر �لرفاعي

 دميه م�سطفى �ل�سعيد دميا عبد �جلبار جرب

��سماء حممد �مني �سالح ��سرف حممد �ل�سياب �مل غازي �لعبيد �هلل �يثار حممد �لعي�سى

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2007/2006 - �لبكالوريو�ش - تدريب
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 رنا عبد �للطيف عنوز ر�سا حممود عبيد�ت ر�سا ر�سيد ملحم ربى معت�سم �لعبيني

Dept. of Biosystems Engineeringق�سم هند�سة النظم احليوية

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2007/2006 - �لبكالوريو�ش - تدريب

 �سهيب ريا�ش �ل�سخاترة �سفاء حممد �لدر�ب�سه �سجود عبد �لرحمن �لعدينات �ساجده جمال �لنحله

 موؤيد عدنان عبيد�ت عو�يل �سامل �لنحا�ش طارق حممد ي�سري �ل�سهب عبد�هلل في�سل �لكوفحي

 ن�سرين حممد بريه منال ر�سمي بني بكر منار حممود �خلطيب مروه �ساهر خاليله
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Dept. of Biosystems Engineeringق�سم هند�سة النظم احليوية

 ه�سام حامت �لغز�وي

مهيد�ت م��و���س��ى  غ��ف��ر�ن 

 نور �حمد يا�سني ها�سم حممود رد�يده هبه حممد علقم هديل كمال عازر

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2007/2006 - �لبكالوريو�ش - تدريب
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عمر / رئي�ش �لق�سم بالنيابة د. ر�ئد �حمد �لأ

��ستاذ م�ساعد

د. عادل حممود  ح�سن

��ستاذ

د.حممد تي�سري هياجنه

��ستاذ م�سارك

د.فكري تركي �لدويري

��ستاذ م�سارك

د.ب�سار �سامي �خل�ساونه

��ستاذ م�ساعد

د.عبد�هلل عي�سى �لر�سد�ن

��ستاذ م�ساعد

د.عمر حممد بطاينه

��ستاذ م�ساعد

د.عبد�هلل فو�ز �لدويري

��ستاذ م�ساعد

د.عامر حممد مومني

��ستاذ م�ساعد

د.عمر مفلح �لعر�ي�سه

��ستاذ م�ساعد

د.دريد حممد �مني دللعه

��ستاذ م�ساعد

د.طارق حمد�ن �حلوري

��ستاذ م�ساعد

د.�سامر خالد خري�ش

��ستاذ م�ساعد

Dept. of Industrial Engineeringق�سم الهند�سة ال�سناعية
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 ليث منذر �سمري�ت عبد �هلل عمر �لكاف جمانا جورج جوهر �أحمد نادر �لزعبي

 يعقوب عبد �لرحمن �لغالييني معاذ �سليمان �لهباهبه حممد ز�يد طاهات

Dept. of Industrial Engineeringق�سم الهند�سة ال�سناعية
خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005- �لبكالوريو�ش

إياد زكي �ملعايعه �أن�ش يو�سف �لنجار �ألء عبد �للطيف قطاوي �أحمد جهاد در�ز � 

 خليل �سلطان زو�يده حمزه خالد بني ملحم ب�سار حممود �ليو�سف �إميان حممود �ل�سر�ج

ول 2007/2006- �لبكالوريو�ش خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

 جمدي يو�سف يون�ش



2007

77

كلية الهند�سة

 يو�سف حميد نعمان هال ه�سام �لتميمي فادي رمزي �جلالد �سامي فوزي �لفقهاء

إي��������������������������������������اد ع����������������ام����������������ر �ر������������س�����������ي�����������د �

حم�������������م�������������د ح�����������������������س�����������ن �ل�������������غ�������������ربه 

م���������ع���������ت���������ز ع���������������دن���������������ان �ل�������������س������ع������ي������د

من���������ر ع������ب������د �ل���������ك���������رمي �أب���������������و �������س������اره

Dept. of Industrial Engineeringق�سم الهند�سة ال�سناعية
ول 2007/2006- �لبكالوريو�ش خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�ش

 بالل فالح عبابنه �لء قا�سم �لعثمان�حالم جمال �بو�سيف �حمد عبد حممد �سمور

 ح�سام جمعه �لعايدي جهاد �حمد �لك�سا�سبه متار� ها�سم �حلجازي تقى �حمد �لعجلوين

 نو�ف عامر ي�سلم 
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Dept. of Industrial Engineeringق�سم الهند�سة ال�سناعية
�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�ش

 حممد ح�سني طالفحه حممد جمعه �بوزهيه

 حنني يعقوب �سليمان حمزه �سالح ملحم ح�سام فهد �حلجازين حمزه ح�سام عبد�هلل

 �سري عمر �لغول ر�سا �كرم �لدويري ر�نيه يحيى حرز �هلل ذكرى م�سطفى �لدويري

 جمد حبيب يارد موؤن�ش �بر�هيم عوده في�سل �حمد عقالن �سادي خليل عبد �حلافظ

 حممد �سفيق �لناطور حممد �سالح �لعمو�ش
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 منال يو�سف بني يا�سني ممدوح عطية �ل�سطري معاذ موؤيد �ل�سو�حله م�سطفى يا�سر عو�د

 يو�سف �بر�هيم ح�سن هبه �سيف �لدين �حلامد هاين عمر �لعز�م

ع���م���ر حم���م���ود �ل��ع��م��ري

م�����ر�د ع��ب��د �ل��ف��ت��اح عمر

م��ع��اذ ����س��م��اع��ي��ل �ل��ه��م��وز

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�ش

Dept. of Industrial Engineeringق�سم الهند�سة ال�سناعية

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2007/2006 - �لبكالوريو�ش - تدريب

 د�نه ح�سني �لتميمي ح�سام �أحمد �أبو علي ب�سار فريد فاخوري جو�ن لبيب �خل�سر�

 ماريا ب�سمان �ل�سمري�ت �سامر ع�سام عبد �لرحمن زيد ر�سالن �يوب
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Dept. of Biomedical Engineeringق�سم الهند�سة الطبية احليوية

د. رامي جوزيف عوي�س / رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�ساعد

د.م�سهور م�سطفى بني عامر

ا�ستاذ م�سارك

د.نا�سر حممد نزيه حمدي

ا�ستاذ م�ساعد

د.خلدون يو�سف لوي�سي

ا�ستاذ م�ساعد

د.هيبة اهلل عبدالكرمي امطري

ا�ستاذ م�ساعد

د. لوؤي امني فريوان

ا�ستاذ م�ساعد 
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إياد فوؤاد زياده اأجمد ه�سام اأبو  رميله اأحمد جا�سر اجلغبري  حمزه م�سطفى اليو�سف ا

 هبه عزمي �سر�سري حممد اأحمد الذيب عبد الرحمن حممد العيدرو�س �سامي فار�س امل�ساقبه

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

ب������������رك������������ات ف����������ت����������ح����������ي  ع�����������������������اء  ه��������������������دى ي����������و�����������س����������ف ج�������������������������راداتم�����������س�����ط�����ف�����ى حم��������م��������د ������س�����ع�����ب�����اين  

Dept. of Biomedical Engineeringق�سم الهند�سة الطبية احليوية

 اأ�سماء نائل العمريي اإ�سام خليل الطوي�سي اأحمد خلف اجلعافره اأحمد جربيل الباز

إبراهيم عطوه اأن�س �سعد حموك إياد ا  ب�سمه عمر اأبو الرو�س اإميان �سليمان اجلعفري ا

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي الأ
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 بي�سان غ�سان برهم بيان حممود �ساهني بال عبد املعطي �سعبان ب�سار ح�سني �سامي

 جميل �سائب �سماره رامي حممود اأبو جحي�سه �ساح علي اخلطيب عبد الكرمي حممد فرح

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي الأ

Dept. of Biomedical Engineeringق�سم الهند�سة الطبية احليوية

 لنا فار�س الفاخوري عمر حممود اخري�س عاء �سمري اخلطيب عبد اهلل خلف ال�سكارنه

 حممد حممود مطلق حممد قا�سم قطي�س حممد ع�سام مرعي حممد �سعبان ال�سوبكي
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براهيم حممد منت�سر الغا  يزن عو�س احلراح�سه وليد اأحمد بن حمفوظ حممود علي الإ

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي الأ

اأحمد حممد فايز ال�سريف

ليف اأح����������م����������د  رج����������ائ����������ي 

ف���اط���م���ه اأح�����م�����د ب�������س���اي���ره

ك�������وث�������ر ��������س�������امل امل����ن���������س����ي

م����اج����ده خ����ال����د امل���ن���ا����س���ره

حم�����م�����د ب���������در اب�����ري�����و������س

Dept. of Biomedical Engineeringق�سم الهند�سة الطبية احليوية

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

 امل زكي زامل ا�سماء م�سطفى ابو غزله ا�سامه حممود �سليمان ا�سامه حممد الفوزي

 ر�سا عبداهلل احلياري رانيه عادل ابو دلو دعاء ابراهيم ابوالوفا ايا�س خالد احلطاب
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 �سذى عمر قبيعه �سعدي م�سطفى ابو عوده رمي احمد �سعبان رنا احمد الهزاميه

 �سريين عوده ال�سغري طارق �سريف هنيه عبد اللطيف حممد الق�ساه عرين عبداهلل بدر

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Biomedical Engineeringق�سم الهند�سة الطبية احليوية

 هاله نبيل الطيف ن�سرين خالد املخزومي لرا عبد الرحيم الردايده

 يزن حممود الدويري و�ساح احمد العلبي و�سيم وهيب كمال هيثم ح�سن ال�سطرات

الهادي عبد  �سبحي  ن�سرين 



2007

85

كلية الهند�سة

 الء قا�سم ابوالهيجاء احمد فوؤاد الدردور ابراهيم �سيان العبيدي اباء ح�سان كمال

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

 رحمه علي احلنيطي ايات حممد عبد اخلالق انت�سار حممود عبيدات املنت�سر باهلل حممود عبا�سي

 عاء جمال حميدة عدنان في�سل اعمر عبد الرحمن احمد �سم�سان عبد النا�سر حممد قعدان

 ليث قا�سم الرو�سان عمر املعت�سم ال�ساكت علي متعب ابوعليقه عاءالدين حممد ابو عو�س

Dept. of Biomedical Engineeringق�سم الهند�سة الطبية احليوية

جاد جربائيل املخامرهاي����������ات حم����م����د رب����اب����ع����ه
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 وائل زياد حدادينجمد مفلح الق�ساه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

Dept. of Biomedical Engineeringق�سم الهند�سة الطبية احليوية

جهاد علي دروي�ساروى غازي اليا�سني

حممد تي�سري رمان
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اNCبY QÉلªية

د. ن�سال �سليم الزعبي / ا�ستاذ م�ساعد

 رئي�س ق�سم الهند�سة النووية بالنيابة

ا�سëàداèeÉfôH ç البÉµلوQيو�¢ ‘ الهند�سة النوhية

النووية يف  الهند�سة  ا�ستحداç برنامè بكالوريو�س يف  العا›  التعليم  قرر جمل�س 

امللكيةال�سامية يف  للتوجيهات  تلبية   èالربنام ا�ستحداç هذا  تقرر  الهند�سة وقد  كلية 

البحث عن م�سادر جديدة للطاقة ب�سبب الرتفا´ احلاد ل�سعار النف§ عاملياk كم�سدر 

رئي�سي للطاقة ا�سافة ا¤ اهتمام العديد من دول القليم بالطاقة النووية حيث ا�سبح 

لكل منها اهتماماته اخلا�سة بها.

املطري  الهطول  معدل  وانخفا�س  الردن  يف  املائية  املوارد  قلة  Xل  يف  انه  ول�س∂ 

ال�ستثمارات  حجم  زيادة  Xل  ويف  الطاقة  ا�ستخدام  عن   œالنا البيÄي   çالتلو وازدياد 

 çالعربية والجنبية يف جمال الهند�سة النووية يف الردن والوطن العربي فاأن ا�ستحدا

الطاقة  وتكنولوجيا  هند�سة  جمال  يف  موؤهلة  اردنية  كفاءات  �سيوفر   èالربنام هذا 

التكنولوجيا  وتوطني  نقل  بهد±  والقليمي  املحلي  ال�سوقني  حاجة  لتغطي  النووية 

النووية لاغرا�س ال�سلمية والعمل على توليد الطاقة الكهربائية وا�ستخدام الطاقة 

النووية يف –لية مياه البحر وا�ستخدام هذه الطاقة يف التنقيب عن اليورانيوم ودعم 

واية  اليون�سكو  من¶مة  من  واملدعوم  الردن  يف  املقام  الدو›  (ال�سنكروترون)  م�سرو´ 

م�ساريع م�ستقبلية اخرى يف جمال امل�سرعات والفيزياء النووية.

ا�سëàداèeÉfôH ç اLÉŸ�سg ‘ Òàند�سة ا’üJسä’É الÓ�سلµي`ة

 èهذا الربنام çاملاج�سترييف هند�سة الت�سالت الا�سلكية يف ق�سم الهند�سة الكهربائية وياأتي ا�ستحدا èبرنام çا�ستحدا ”

يف اطار م�سرو´ الت�سالت الا�سلكية الذي يدعمه ال–اد الوروبي TEMPUS بالتعاون مع املعهد امللكي ال�سويدي وجامعة 

فالن�سيا التكنولوجية ال�سبانية وذل∂ ا�ستجابة للطلب املتزايد يف ال�سوقني املحلي والقليمي على هذا التخ�س�س.
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خريجو البكالوريو�س يف كلية  الهند�سة منذ تاأ�سي�س اجلامعة

من ن�ساطات الكلية
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تاأ�ض�ضت كلية تكنولوجيا احلا�ضوب واملعلومات عام 2000م وت�ضم 

حالياً ثالثة اأق�ضام اأكادميية هي : 

. • ق�ضم هند�ضة احلا�ضوب 
. • ق�ضم علوم احلا�ضوب 
املعلومات.  • ق�ضم نظم 

ردنية  حدث بني مثيالتها يف اجلامعات الأ ُتعترب برامج الكلية الأ

ودرجتي  الثالثة  ق�ضام  الأ يف  البكالوريو�س  درجة  متنح  اإذ 

املاج�ضتري يف هند�ضة احلا�ضوب و علوم احلا�ضوب .

 )1405( منهم  طالبة  و  طالباً   )1591( الكلية  طلبة  عدد  ويبلغ 

طالباً و طالبة يف مرحلة البكالوريو�س و )186( طالباً و طالبة 

تدري�س  هيئة  ع�ضو   )40( الكلية  وت�ضم  املاج�ضتري  مرحلة  يف 

كادميية املختلفة . موزعيني على الرتب الأ

تكنولوجيا  جمالت  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  لندرة  ونظراً 

برنامج  إتباع  ا على  إن�ضاءها  ا ومنذ  الكلية  فقد عملت   ، املعلومات 

إذ  ا العليا  درا�ضاتهم  كمال  لإ املتميزين  اخلريجني  يفاد  لإ منظم 

بلغ عدد املوفدين مع بداية العام الدرا�ضي احلايل )23( موفداً 

درجة  على  للح�ضول  العاملية  اجلامعات  اأعرق  اإىل  إيفادهم  ا مت 

الدكتوراه يف تخ�ض�ضات احلا�ضوب املختلفة .

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
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د. �ضمري حمي الدين بطاينة / اأ�ضتاذ

عميد الكلية

د. �ضالح م�ضباح عبداحلفيظ/ اأ�ضتاذ م�ضاعد

نائب العميد

�ضحادة النع�ضان

مدير مكتب العميد
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د. معاذ يا�ضني موافـي / رئي�س الق�ضم بالنيابة

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. �ضمري حمي الدين بطاينه

ا�ضتاذ

د.عبد اهلل حممد بطاينه

ا�ضتاذ م�ضارك

د. عمر حممود اجلراح

ا�ضتاذ م�ضارك

د. حممد عبد املجيد الرو�ضان

ا�ضتاذ م�ضارك

د. علي حممد ال�ضطناوي

ا�ضتاذ م�ضارك

د. تي�ضري حممد الدو�س

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. فايز حمي الدين ادري�س

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. �ضالح م�ضباح عبد احلفيظ

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. عبد الروؤوف حممد الرجوب

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. لوؤي علي طوالبة

ا�ضتاذ م�ضاعد

Dept. of Computer Engineeringق�سم  هند�سة احلا�سوب
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د. ب�ضري نايف الدويري

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. خلدون مو�ضى مهيدات

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. ا�ضامه �ضيف اهلل اخلليل

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. عمر قا�ضم بني ملحم

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. مازن حممود اخلربطلي

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. عناد عبد املهدي اجلراح

حما�ضر متفرغ

د. رامي عبد اهلل النعامنه

حما�ضر متفرغ

د. رائد حممد بني هاين

ا�ضتاذ م�ضاعد

�ضادي عر�ضان ايوب

حما�ضر متفرغ

�ضذى نبيه احل�ضن

حما�ضر متفرغ

د. نذير يو�ضف خ�ضاونه

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. فهد ح�ضن عو�س

ا�ضتاذ م�ضاعد

Dept. of Computer Engineeringق�سم  هند�سة احلا�سوب

د.حممد ابراهيم احلموري 

حما�ضر متفرغ
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إبراهيم حممد ال�ضفدي   ربيع �ضيف اهلل ال�ضطناوي حنان ذيب اجلراح اأحمد عامر جراح ا

 عمار اأحمد املجايل علي حممد معني م�ضنطط �ضمري خليفه ال�ضليمان رنا عبد الفتاح برهو�س

 فادي حممد »عبود ال�ضفدي« غدير با�ضم خ�ضر

 حممد عدنان اأحمد كتخدا  جمدي جمال اجلزماوي

خريجو الف�ضل الدرا�ضي ال�ضيفي 2006/2005- البكالوريو�س

Dept. of Computer Engineeringق�سم  هند�سة احلا�سوب
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 منال ح�ضن حممد  معت�ضم عدنان الطعامنه حممود جهاد امل�ضاعده حممد م�ضطفى اأبو عتمه

 يو�ضف نايف العقاربه يزن عبد الر�ضول عبد ربه

خريجو الف�ضل الدرا�ضي ال�ضيفي 2006/2005- البكالوريو�س

اأ�ــــــضــــــامــــــه راتـــــــــــب حـــ�ـــضـــني

طــــــــــارق اأحــــــمــــــد عــــالونــــه

القادر  الــقــادر جمال عبد  عبد   

ــــر حمــــمــــد خــلــيــفــي ــــا�ــــض ن

ـــــــس عــــو�ــــس يـــــا�ـــــضـــــر دعـــــــا�

 يـــــامـــــن اأحــــــمــــــد عـــ�ـــضـــاف 

Dept. of Computer Engineeringق�سم  هند�سة احلا�سوب

 اإميان خالد بواعنه األء عبد اهلل اأبو لبده اأ�ضرف جمال البقاعني اأحمد ح�ضن �ضحاده

 ديانا زياد العقله ح�ضن حممود جاداهلل جالل خالد الطوره ثناء �ضعيد الزبيدي

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�ضل الدرا�ضي الأ
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 �ضهيب �ضامي رطروط �ضهاب اأحمد ال خطاب رامي حمد اخلاليله دينا لبيب ال�ضريف

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�ضل الدرا�ضي الأ

Dept. of Computer Engineeringق�سم  هند�سة احلا�سوب

 حممد فواز املومني لينا يحيى القوا�ضمي غالب علي اخلراب�ضه عو�س لطفي برهم

 معت�ضم ماجد الدولت معتز »حممد زهري« مهداوي مرعي عقل اخلواجه حممد قفطان مومني

 هيا طارق ربابعه هبة اأحمد ار�ضيد نهاآيه تي�ضري حممد منذر حممد حموري
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ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�ضل الدرا�ضي الأ

 وائل م�ضطفى يا�ضني

إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم خـــــلـــــيـــــل فــــــار ا

اأحـــــمـــــد �ــــضــــالــــح �ـــضـــطـــنـــاوي

اأحــــمــــد حمــــمــــود الــعــثــامــنــه

ح�ضام م�ضطفى عبد الكرمي

ــــــا حمـــــمـــــد احلــــــمــــــدان ر�ــــــض

داود ــــــهــــــري  ــــــض � �ـــــــضـــــــائـــــــد 

�ــــــضــــــادي حمـــــمـــــود الـــزعـــبـــي

طــــــــــــراد فــــــايــــــز طـــبـــيـــ�ـــضـــات

الرحمن عمر عي�ضخان عبد 

عــــــلــــــي حمــــــمــــــد الـــــعـــــمـــــري

حمــمــد نـــورالـــديـــن الــ�ــضــالــح

حمـــــــمـــــــد كــــــــــاأمــــــــــل هـــــمـــــام 

Dept. of Computer Engineeringق�سم  هند�سة احلا�سوب

مـــــعـــــاذ بــــ�ــــضــــام الـــــزغـــــول

املتوقع تخرجهم يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

احمد يا�ضر مالعبهاحمد عبد اهلل العو�ساحمد �ضلطان املومنيابتهال يو�ضف ال�ضوامله

اجمد حممد عدنان عبد اهللاجمد عبداملجيد الق�ضراوياماين نبيل عنايهاريج قفطان املجايل

ب�ضري احمد �ضوءايات جميل اخلطاطبهان�س حمزة عبيداتان�س ابراهيم الطراد
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املتوقع تخرجهم يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Computer Engineeringق�سم  هند�سة احلا�سوب

حنان غازي عماريحذيفه حممود الر�ضدانت�ضنيم في�ضل ابو قطي�سبهاء عدنان ال�ضيفي

رزان احمد النابل�ضيربا ابراهيم العب�ضيرامي ا�ضحق الزرعيدعاء وليد الن�ضاري

�ضامل هاين احلميديزيد حممد البلعا�ضيزيد �ضالح الطالبروان تي�ضري الق�ضاه

عا�ضم �ضعيد ا�ضعد�ضيف الدين خالد م�ضاعده�ضميه تركي العناقره�ضفيان رزق قا�ضم
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املتوقع تخرجهم يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Computer Engineeringق�سم  هند�سة احلا�سوب

فداء احمد اخلراب�ضهفادي زياد احل�ضنغ�ضان ب�ضام ال�ضهب

حممد عبد الرحمن الهويديحممد خالد امل�ضاروهحممد احمد قدي�ضاتكايد حممود مطارنه

مهند احمد احلام�سحممد عادل خرقي حممد ماهر عي�ضى الكالوتيحممد قا�ضم ال�ضخني

نوار ح�ضن عبيدات

عبد املنعم �ضمري حمدان

اأن�س اأزهر داود
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وليد يو�ضف الزبدهو�ضام احمد عليان

داود ازهــــــــــــــــــــر  انــــــــــ�ــــــــــس 

بـــــــــــــدر نــــــعــــــيــــــم الحـــــــمـــــــد

حــــــــــازم احـــــمـــــد الــــعــــمــــري

�ـــضـــهـــيـــب نــــاظــــم روا�ـــــضـــــده

طــــــــارق خـــــزاعـــــي مـــومـــنـــي

الروا�ضدة ابراهيم  عاطف 

ملـــيـــاء حمــمــد خـــري حممد

حمـــــــمـــــــد �ــــــضــــــعــــــد عـــــلـــــوه

وديــــــــــــــــان زيــــــــــــــاد دعــــــا�ــــــس

و�ـــضـــن احـــمـــد الـــفـــريـــحـــات

املتوقع تخرجهم يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

Dept. of Computer Engineeringق�سم  هند�سة احلا�سوب

املتوقع تخرجهم يف الف�ضل الدرا�ضي ال�ضيفي 2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

دعاء نور الدين املهيداتحمزه حممد اخلوالدهبالل احمد احلر�س احمد عبداهلل دخل اهلل

غرام ح�ضن العفيفعبداهلل عمر الطبالعامر �ضلطي �ضخاتره�ضادي �ضمري اخلطيب

حممد احمد ال�ضي�ضاينحممد احمد اخلليليمازن ابراهيم ال�ضمراينفرح ا�ضامة ا�ضعد
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و�ضيم حممد علي جمالم�ضعب حممد ال�ضرمانحممد فرا�س ك�ضكة حممد خري في�ضل املحمود

املتوقع تخرجهم يف الف�ضل الدرا�ضي ال�ضيفي 2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

Dept. of Computer Engineeringق�سم  هند�سة احلا�سوب

حـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــدي نـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــل الــــــــــــ�ــــــــــــضــــــــــــريــــــــــــف

عــــــــــــــــــــــــــــــــالء حمــــــــــــــــمــــــــــــــــد بــــــــــــــــنــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــواد

مـــــــــــــــــــــــــاأمـــــــــــــــــــــــــون حمــــــــــــــمــــــــــــــد احلــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاوي

حمــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــضــــــــــــــــــني ريـــــــــــــــــــــــــــــــــان

ــــــــم ــــــــض ــــــــقــــــــا� مــــــــــــــعــــــــــــــاذ اكـــــــــــــــــــــــــــرم ال
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د. حممد ح�ضن الطويق / رئي�س الق�ضم بالنيابة

ا�ضتاذ م�ضارك

د. ايا�س عبد الرحيم القوا�ضمه

ا�ضتاذ م�ضارك

د. با�ضل علي حمافظه

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. ليلى احمد خري�ضات

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. احمد حممد دللعه

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. اياد حممد �ضاحلية

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. وائل اليا�س مارديني

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. يحيى حممد ط�ضطو�س

حما�ضر متفرغ 

عبري �ضرار ملكاوي

حما�ضر متفرغ

ماجده احمد العزام

حما�ضر متفرغ

Dept. of Computer Science ق�سم علوم احلا�سوب
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Dept. of Computer Science ق�سم علوم احلا�سوب
ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�ضل الدرا�ضي الأ

ملهم نزيه قنرب

كنان مروان مامي�س

املتوقع تخرجهم الف�ضل الدرا�ضي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

الء عمر ال�ضفرالء ا�ضماعيل امل�ضرتيحي ا�ضراء حممد مهداوي ا�ضراء عبدالرحيم ابوجازوه

اماين حممد ابوجبلاماين ابراهيم احلايكالء وليد ال�ضريدهالء حممود بنى ا�ضماعيل

اروى »حممدعربي« خ�ضراحمد فريد مقدادياحمد عبدالله مومنياحالم ابراهيم خطاطبة
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تقوى حممد الق�ضاهبيان علي الزغولاينا�س حممد زعيرتاو�ضاف احمد الب�ضول

املتوقع تخرجهم يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

خلف احمد الروا�ضدهحنان عبداهلل الطوالبهجميل حممد جناتهاين علي فني�س

ر�ضا عمر من�ضورربى حممود ال�ضالحرائده حممد فريحاترائد عبد الكرمي دلوع

زينه فايز ال�ضاميرنا بركات ال�ضماديرقيا راتب ال�ضرمانر�ضا مو�ضى اجلهماين

Dept. of Computer Science ق�سم علوم احلا�سوب
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املتوقع تخرجهم يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

ميخائيل عي�ضى حدادينمنري يو�ضف الزبونمنال حممد الكيالينملك نا�ضر بني مو�ضى

هبه عا�ضم الرفاعي نيفني حممد حجازينهله حممد �ضطناويمي�ضاء جمال اخلزاعله

يزن عبد اهلل ال�ضماديوفاء حممد املو�ضىوفاء عبداهلل الربايعههدى حممد الهزمي

خـــــ�ـــــضـــــرا�ـــــــــــــــــضـــــــــــــــــراء تــــــــــوفــــــــــيــــــــــق املـــــــقـــــــبـــــــل عـــــــــــبـــــــــــدالـــــــــــقـــــــــــادر  و�ــــــــــضــــــــــام حمـــــــمـــــــد الــــ�ــــضــــمــــيــــ�ــــضــــاينالء 

Dept. of Computer Science ق�سم علوم احلا�سوب

معن امني عديلةعال نازم �ضناق�ضالح يو�ضف م�ضطفى�ضجى حممود خ�ضروم



2007

105

كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

ايات حممد امني املومنياجمد جميل جبايل ا�ضف �ضعيد الوقفيا�ضرف جميل جبايل 

املتوقع تخرجهم يف الف�ضل الدرا�ضي ال�ضيفي  2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

�ضياء عبد اهلل الزعبيرفيق جمال �ضلهبرامي وجيه عوي�سب�ضرى مروان اخلياط

حممد �ضمري ال�ضوحهفاطمه حممد ابو حجيلهعندليب م�ضطفى ق�ضرييعامر عبد العزيز جرادات

نور عمر احل�ضرينور الدين علي عمريجنالء ابراهيم ال�ضريدةحممد في�ضل الرفاعي

Dept. of Computer Science ق�سم علوم احلا�سوب



106

2007

كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

يو�ضف حممود ال�ضواحلهيو�ضف �ضالح عبيدات

حممد ح�ضني ال�ضرحانعفاف منور امل�ضاعيد

املتوقع تخرجهم يف الف�ضل الدرا�ضي ال�ضيفي  2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

Dept. of Computer Science ق�سم علوم احلا�سوب
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د. احمد حممد دللعة / رئي�س الق�ضم بالنيابة

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. رحاب م�ضطفى دويري

ا�ضتاذ م�ضارك

د. ا�ضماعيل ابراهيم احلميدي

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. عامر ف�ضيل البدارنه

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. ح�ضن حممد جنادات

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. خالد عزالدين اخلطيب

حما�ضر متفرغ

د. ق�ضي قا�ضم ابوعني

حما�ضر متفرغ

د. حممد قا�ضم �ضطناوي

ا�ضتاذ م�ضاعد

د. رائد امني �ضطناوي

ا�ضتاذ م�ضاعد

�ضوزان قا�ضم البدور

حما�ضر متفرغ

يو�ضف حممود خ�ضاونه

حما�ضر متفرغ

قي�س اجمد مرجي

حما�ضر متفرغ

اياد عبدالفتاح ال�ضريف

حما�ضر متفرغ

بالل هاين حوا�ضني

حما�ضر متفرغ

ا�ضرف �ضحده يا�ضني

حما�ضر متفرغ

ق�سم نظم املعلومات احلا�سوبية

Dept. of Computer  Information Systems
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عزت علي كلبونه عريق جورج حداد

 خالد مرزوق الطبي�ضات حنني جرب و�ضاح اإيهاب ح�ضان خلقي ال�ضيد حممود حممد العايل

 رائد عي�ضى �ضيتان يو�ضف خ�ضر �ضنجالوي

خريجو  الف�ضل الدرا�ضي ال�ضيفي  2006/2005- البكالوريو�س

ق�سم نظم املعلومات احلا�سوبية

Dept. of Computer Information Systems

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�ضل الدرا�ضي الأ

 خوله حممود املومني

اجلـــــــراد �ـــضـــهـــيـــل  راين 

 مايه »حممد ح�ضن« احلوراين
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كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

املتوقع تخرجهم يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

ق�سم نظم املعلومات احلا�سوبية

Dept. of Computer Information Systems

ا�ضماء ار�ضيد قبالنا�ضراء احمد عودة اهللاحمد ع�ضام العمرياحالم عمر �ضلبي

امنه عمر عبد اهللامل عادل الزعبياماين عبداملجيد الق�ضراويالء �ضتيوي ال�ضرعه

اينا�س اياد ا�ضماعيلامين مو�ضى ر�ضيداتانور حممد م�ضطفىامني حممود دلقموين

حمزه حممد اخلوالدهحمزه فار�س الق�ضا�ستوفيق حممد العمريبتول حممد املالحي
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كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

ق�سم نظم املعلومات احلا�سوبية

Dept. of Computer Information Systems

روان حممد ابوالربرناد فوزي غي�سانرنا م�سطفى احلجاويذكرى قا�سم اجلراح

�سادن احمد م�ساعده�سناء عبدالروؤوف الوديانزياد ن�سر العابدريهام جمدي جفال

عمر حممد »احلاج دروي�س«علياء ريا�س قا�سمعز الدين احمد املزين�سذى حممود املحمود

ليلى حممد »بدر الدين« الرواقهفداء كرم احلدادفاطمه حممود حجاتغاده جالل مون�س
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كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

ق�سم نظم املعلومات احلا�سوبية

Dept. of Computer Information Systems

مي�س جمال حدادمنريه عبد الكرمي ال�سديفاتمعت�سم يا�سر الرتزيمعت�سم حيدر املومني

وفاء �سالح عوي�سهبة رم�سان البحي�سيجنوى احمد عبد العزيزناديه حممد الق�ساه

اخل�����ط�����ي�����باي�����������������������ات ي���������و����������س���������ف ال�������ي�������و��������س�������ف ه�����������������س��������ام  اهلل  م�������������س������ع������ب اح����������م����������د ���������س��������راي��������ريع��������ب��������د 

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

ربا �سالح عبد اهللدميا مو�سى قيامبيان �سليمان عبيداتاالء حممود ال�سياب

روان فالح غرايبهرنا �سدقي عبيدرنا احمد عبيداتر�سا هيثم حجازي
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كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

Dept. of Computer Information Systems

عاليه معروف ابو العز�سفاء خالد ابو قمر�سناء عبداهلل العمري�سائد غازي حداد

معاذ حممد ابو رداحةحممد طاهر احلاج ح�سنيلينا حممد عثمان غدير مروان خرطبيل

هديل احمد ال�سدرنور احمد الكردي

ا�سراء حممد الدهيم�س

ق�سم نظم املعلومات احلا�سوبية
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كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

 اأمان موفق حجه اإلهام حممود قماج اأ�سمهان مو�سى اأبو احل�سن اأ�سامه ح�سني حب�س

إنت�سار  خلف الزيود اأمل رزق الزعبي  بالل رباح هندي اإيهاب حممود اأبو عابد ا

 ح�سن بدر العنطه ح�سن »حممد عدنان« الق�ساه تي�سري خليل عكوبه بالل عو�س م�سطفى

 حمد برج�س حراح�سه خلف حممد ال�سديفات داوود روؤوف الطوخلي دميه غالب الفريحات

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

ق�سم علوم احلا�سوب ونظم املعلومات

Dept. of Computer Science & Information Systems
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كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

 �سفى اأحمد الدهني رنا حممد الرجوب ركان زهري غرايبه رامي �سليمان ك�سا�سبه

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

ق�سم علوم احلا�سوب ونظم املعلومات

Dept. of Computer Science & Information Systems

إبراهيم حرزاهلل  عدنان فتحي عبادي عبد اهلل مو�سى العمري عبد الرحمن ر�ساد الد حمان طارق ا

 عمار حممد عو�س عماد حممد العبيني عالء علي اأبو  طبنجه عالء �سعيد مغي�س

 لينا زياد زبن ليث غ�سان حوا�سني ليث �سهيل عبيدات النا �سايل امل�ساحله
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كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

 حممد جميل خنفر حممد خليف اأبو حلو حممد عفيف يو�سف حممد حم�سن درادكه

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

ق�سم علوم احلا�سوب ونظم املعلومات

Dept. of Computer Science & Information Systems

 مهند �سامل اأبو  رميلة منري �سعيد ن�سري م�سطفى ريا�س مومني م�ساعل حممود حموده

 يحيى حممد طاهات نبيل اأحمد طوالبه موؤيد زياد  فار�س

راأف��������ت اأح����م����د ح���م���وري

قوقزه عقله  املنعم  عبد 

إب���راه���ي���م ع��الون��ه مل��ي�����س ا

م����ال����ك رف����ي����ق ���س��ه��اون��ه

حم����م����د �����س����ام����ي ���س��ع��د 

م����ن����ال ع����و�����س دراب�������س���ه

نان�سي  حممد ذيب احللواين

ي���ا����س���ر حم���م���د ب���ره���وم

مي����ان حم��م��د ال���دروب���ي
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 �سرين زهري حجازي �سرى �سفوان خ�ساونة راتب عادل ال�سالل اأن�س حممد احلوري

 عون »حممد جنيب« اجلراح عمر حممود اخلطاطبه عال ن�سر اخلطيب �سمر ريا�س دبا�س

 حممد ن�سري الفرا  حممد في�سل اخل�سا�سنه لوؤي موفق الزعبيق�سي تركي عبيدات

 مهران زهران مو�سى ن�سال تي�سري اأبو  زيتون نور الدين حممد احلمزه

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي االأ

ق�سم علوم احلا�سوب ونظم املعلومات

Dept. of Computer Science & Information Systems

ر���������س��������ا ن������ب������ي������ل امل�������احل�������ي
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كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

اأن�����������������������������������������س ع��������������������دن��������������������ان حم�������م�������د 

ح���������������م���������������زه ت���������ي�������������������س���������ري غ�����������������������زاوي

رام�������������������������������������ي ي���������������و����������������س���������������ف ع���������������رب 

ع���������������م���������������ار خ����������ل����������ي����������ل اجل���������������ب���������������وري

ع������������������ن������������������ان زي�����������������������������������اد اجل��������������م��������������ال

م������������������اج������������������د ع��������������م��������������ر ع����������ق����������ي����������الن

حممد عبد املهدي ال�سطناوي عمر عادل احل�سامي  عدي يو�سف خ�ساونة احمد ابراهيم اخلطيب

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

ق�سم علوم احلا�سوب ونظم املعلومات

Dept. of Computer Science & Information Systems

يو�سف تي�سري امل�سري هديل مازن عواد

ا�سامه عبد الكرمي ال�سالل

�سطناوي حممد  اي��ات 

ح��وراين �سلمان  ���س��امل 

حم���م���د ع���ل���ي ال��ك�����س��م 

احلب�سي خ��ل��ي��ل  ه���اين 

حممد حممود مقدادي فرا�س حممود ال�سريحني

ه��ب��ه حم���م���ود ا���س��م��اع��ي��ل

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2007/2006 - البكالوريو�س - تدريب

امل جنم البلعو�س

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي االأ

طبي�سات م����رزوق  ه��دي��ل 

حم������������م������������د حم��������������م��������������ود م���������دل���������ل
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كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات

خريجو البكالوريو�س يف كلية تكنولوجيا احلا�سوب واملعلومات منذ تاأ�سي�س اجلامعة

من ن�ساطات الكلية

... á«ªbôdG ä’É°üJ EÓd ∫h C’G ‹hódG ô“DƒŸG
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كلية الطب الب�شري

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

اكادميياً  ق�سماً   )18(  1983 عام  تاأ�س�ست  التي  الطب  كلية  ت�سم 

ومتنح درجة البكالوريو�س يف الطب واجلراحة وادارة اخلدمات 

تخ�س�سات  و)5(  العامة  ال�سحة  يف  املاج�ستري  ودرجة  ال�سحية 

طبية كما متنح درجة الخت�سا�س العايل يف عدد من التخ�س�سات 

الطبية. 

تدري�س  هيئة  ع�سو   )152( املختلفة  اق�سامها  يف  الكلية  ت�سم 

موزعني على الرتب الكادميية املختلفة كما ي�سارك حوايل )90( 

اخ�سائياً من وزارة ال�سحة واخلدمات الطبية امللكية يف تدري�س 

طلبة الكلية.

الدرا�سي2007/2006  العام  بداية  مع  الكلية  طلبة  عدد  وبلغ 

)2634( طالباً وطالبة يف برنامج بكالوريو�س الطب واجلراحة 

و)146( يف برنامج ادارة اخلدمات ال�سحية و)194( طالباً وطالبة 

يف برامج املاج�ستري و)178( طالباً وطالبة يف برنامج الخت�سا�س 

العايل.
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2007

د. عبد الفتاح احمد احلادر / ا�ستاذ

عميد الكلية

د. في�سل حممد ابوقطي�س / ا�ستاذ

نائب العميد

د. يو�سف �سالح خ�سر/ ا�ستاذ م�ساعد

م�ساعد العميد

ناظم غرايبة

مدير مكتب العميد

د. طارق حممد اجلابري/ ا�ستاذ

نائب العميد

د. زياد جالل عكاوي/ ا�ستاذ م�سارك

نائب العميد

د. خالد عي�سى ال�سامل/ ا�ستاذ م�سارك

م�ساعد العميد

د. خالد علي جاداهلل/ ا�ستاذ م�ساعد

م�ساعد العميد
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كلية الطب الب�شري

طفال ق�شم  اجلراحة العامة وامل�شالك البولية والتخدير وجراحة الأ

Dept. of General & Pediatric Surgery، Urology & Ansethesia

د. حممد ر�سدي خما�س / رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�سارك 

د. كمال ابراهيم غرايبه

ا�ستاذ

د. ابراهيم ح�سني بني هاين

ا�ستاذ

د. فوؤاد فرحان عماري

ا�ستاذ

د. طارق حممد اجلابري

ا�ستاذ

د. رامي جالل ياغان

ا�ستاذ

د. كمال الدين ح�سني بني هاين

ا�ستاذ

د. يو�سف �سميح ماتاين

ا�ستاذ م�سارك 

د. ح�سني علي احلي�س

ا�ستاذ م�سارك 

د. ابراهيم فتحي الغالييني

ا�ستاذ م�سارك 

د. حممد احمد الغزو

ا�ستاذ م�سارك 

د. عبد الكرمي ح�سني العمري

ا�ستاذ م�ساعد 

د. نواف جرب ال�سطناوي

ا�ستاذ م�سارك 

د. ليلى خريي الريحاوي

ا�ستاذ م�ساعد 

د. حممد نا�سر بني هاين

ا�ستاذ م�ساعد 
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2007

Dept. of General & Pediatric Surgery، Urology & Ansethesia

د. ظاهر خليف رب�سي

ا�ستاذ م�ساعد 

د. عماد حممد حجازي

ا�ستاذ م�ساعد 

د. نزار را�سي الوقفي

ا�ستاذ م�ساعد 

د. وائل نوري خري�س

ا�ستاذ م�ساعد 

د. فهمي حممد املحمد

ا�ستاذ م�ساعد 

د. امني احمد الب�سري

ا�ستاذ م�ساعد 

د. اياد عايد بقاعني

ا�ستاذ م�ساعد 

د. رامي �ساكر العزب

حما�سر متفرغ

د. ا�سامه حممد خري بني هاين

حما�سر متفرغ 

د. يا�سر ح�سن ر�سدان

ا�ستاذ م�ساعد 

د. خالد حممد الردايده

ا�ستاذ م�ساعد 

طفال ق�شم  اجلراحة العامة وامل�شالك البولية والتخدير وجراحة الأ

د. قي�س حممد الوتار

حما�سر متفرغ  
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Dept. of Obsetrics & Gynecologyق�شم  امرا�ض الن�شائية والتوليد

د. زهري عوده عمارين/ رئي�س الق�سم

ا�ستاذ

د. فهيم فرج زايد

ا�ستاذ

د. اليا�س عي�سى ال�سناع

ا�ستاذ م�سارك 

د. هيفاء علي اجللبي

ا�ستاذ م�سارك 

د. حممد فايز جالد

ا�ستاذ م�سارك 

د. ليلى فرن�سي�س بدريه

ا�ستاذ م�سارك 

د. با�سل ر�سيد عبيدات

ا�ستاذ م�ساعد 

د. لما منذر املحي�سن

ا�ستاذ م�ساعد 

د. عقبة احمد القرعان

ا�ستاذ م�ساعد 

د. ع�سام حممود لطايفه

ا�ستاذ م�ساعد 

د. نائل عبداهلل عبيدات

ا�ستاذ م�ساعد
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2007

مرا�ض اجللدية مرا�ض الباطنية والأ ق�شم  الأ

Dept. of Internal Medicine & Dermatology

د. نيازي عبد الفتاح ابو فر�سخ / رئي�س الق�سم

ا�ستاذ

د. عبد اهلل حممود �سعاده

ا�ستاذ

د. فواز ليف عماري

ا�ستاذ م�سارك 

د. مو�سى علي العلي

ا�ستاذ م�سارك 

د. م�سطفى حممد العبو�سي

ا�ستاذ م�سارك 

د. عمار خالد داود

ا�ستاذ م�ساعد 

د. احنف حممد بطاينه

ا�ستاذ م�ساعد 

د. ب�سري يو�سف خ�ساونه

ا�ستاذ م�ساعد 

د. حممود ح�سني عاي�س

ا�ستاذ م�ساعد 

د. خلدون حممد العالونة

ا�ستاذ م�ساعد 

د. �سالح يو�سف عبا�سي

ا�ستاذ م�ساعد 

د. عبد اهلل حممد الر�سدان

ا�ستاذ م�ساعد 

د. فرا�س احمد القرقز

ا�ستاذ م�ساعد 
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مرا�ض اجللدية مرا�ض الباطنية والأ ق�شم  الأ

Dept. of Internal Medicine & Dermatology

د. خالد علي جاداهلل

ا�ستاذ م�ساعد 

د. �ساهر حممد �سمره

حما�سر متفرغ 

ق�شم الطب ال�شرعي وال�شموم والعلوم اجلنائية

Dept. of Legal Medicine, Toxicology, & Forensic Medicine

د. علي حممد علي �سوتر / رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�سارك 

د. حممد عبد املجيد العزب

ا�ستاذ م�ساعد 

د. مظفر ا�سماعيل  ابراهيم

حما�سر متفرغ

د. �سليمان حممد مومني

حما�سر متفرغ 



126

كلية الطب الب�شري

2007

Dept. of Special Surgeryق�شم  اجلراحة اخلا�شة

د. فائق حممد الدروي�س / رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�ساعد

د. خليل توفيق  فار�س

ا�ستاذ م�سارك 

د. حممد عزام م�سمار

ا�ستاذ م�ساعد

د. فهمي حممود عكور

ا�ستاذ م�ساعد

د. فرا�س ق�سيم الزعبي

ا�ستاذ م�ساعد

د. زياد علي م�سطفى

ا�ستاذ م�ساعد

د. وليد هاين حداد

ا�ستاذ م�ساعد

د. ه�سام حممد جّمال

ا�ستاذ م�ساعد

د. طارق ح�سني خري�س

ا�ستاذ م�ساعد

د. املعتز حممد غرايبة

ا�ستاذ م�ساعد

د. مهند احمد الق�ساه

ا�ستاذ م�ساعد

د. و�سام احمد �سحاده

ا�ستاذ م�ساعد

د. �سادي ق�سيم اخلطيب

ا�ستاذ م�ساعد



2007
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د. معت�سم حممد عبيدات

ا�ستاذ م�ساعد

د. زياد حمي الدين بطاينه/ رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�سارك 

د. �سالح حممد بني هاين

ا�ستاذ م�سارك 

د. را�سد حممود اجلومرد

ا�ستاذ م�ساعد 

د. حممد اكرم عواد

حما�سر متفرغ 

د. خالد جمال عطا

حما�سر متفرغ

Dept. of Special Surgeryق�شم  اجلراحة اخلا�شة

Dept. of Anatomyق�شم  الت�شريح

د. حممد ح�سن  احليدري

ا�ستاذ م�ساعد 

د. نبيل عازر خوري

ا�ستاذ م�ساعد 

د. قا�سم عبد الرحمن الدويري

ا�ستاذ م�ساعد 

د. ريث احمد ا�سماعيل

حما�سر متفرغ 

د. فا�سل علي و�سفي

حما�سر متفرغ
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2007

طفال واخلداج Dept. of Pediatrics & Neonatologyق�شم الأ

د. حممد يو�سف خ�ساونه / رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�ساعد 

د. �سعد �سليمان حجازي

ا�ستاذ

د. حممود يا�سني ال�سياب

ا�ستاذ

د. حممد عقله الروا�سده

ا�ستاذ

د. في�سل حممد ابو قطي�س

ا�ستاذ

د. هاله �سالح الرمياوي

ا�ستاذ م�سارك

د. وائل احمد هياجنه

ا�ستاذ م�ساعد 

د. حممد اقبال  مقدادي

ا�ستاذ م�ساعد 

د. و�ساح حممد خري�سات

ا�ستاذ م�ساعد 

د. �سليمان اأحمد ال�سويدان

ا�ستاذ م�ساعد 

د. جاهد حممد حمدان

حما�سر متفرغ 
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دوية Dept. of Pharmacologyق�شم علم الأ

د. مازن حممود ح�سن / رئي�س الق�سم

ا�ستاذ

د. قا�سم عبداحلميد  اآل �سعودي

ا�ستاذ

د. احلكم فائق احلديدي

ا�ستاذ

د. �سمري عبد الكرمي العتوم

ا�ستاذ م�سارك 

د. خليل عبود  مكي

ا�ستاذ م�سارك 

روان عدنان ابودلو

حما�سر متفرغ

Dept. of Biochemistry & Molecuiar Biologyق�شم الكيمياء احليوية والبيولوجيا اجلزئية

د. زياد جالل العكاوي / رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�سارك 

د. نبيل احمد الب�سري

ا�ستاذ

د. فائق احمد املقدادي

ا�ستاذ م�سارك 

د. حممد خالد ن�سري

ا�ستاذ م�سارك 

د. جميل ق�سي  العلمي

ا�ستاذ م�ساعد
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2007

�شرة ق�شم  ال�شحة العامة وطب املجتمع وطب الأ

Dept. of Community Medicine, Public Health & Family Medicine

د. احمد حممد اخلفاجي / رئي�س الق�سم

ا�ستاذ

د. انور حممود بطيحه

ا�ستاذ

د. ها�سم يو�سف كنعان

ا�ستاذ

د. �سالح �سليمان القادري

ا�ستاذ

د. �سالح حممد املواجده

ا�ستاذ م�سارك 

د. عطا اهلل زايد ربيع

ا�ستاذ م�سارك 

د. ابراهيم حممود اخلطيب

ا�ستاذ م�ساعد 

د. عبد احلكيم حممود عكور

ا�ستاذ م�ساعد 

د. احمد مو�سى بوران

ا�ستاذ م�ساعد 

د. مو�سى عبد اهلل العمري

ا�ستاذ م�ساعد 

د. يو�سف �سالح خ�سر

ا�ستاذ م�ساعد 
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ع�شاء Dept. of Physiologyق�شم علم وظائف الأ

د. �سعيد يون�س اخلطيب / رئي�س الق�سم

ا�ستاذ

د. عبد الفتاح احمد احلادر

ا�ستاذ

د. نايف �سالح غرايبه

ا�ستاذ

د. زهري احمد ح�سن

ا�ستاذ

د. حميد نايف بطاينه

ا�ستاذ م�سارك 

د. حممد مو�سى حممد

ا�ستاذ م�سارك 

د. خالد فا�سل الطالفيح

ا�ستاذ م�سارك 

د. حممود احمد فوره

ا�ستاذ م�ساعد 

د. خملد عبد املنعم اجلنابي

حما�سر متفرغ 
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2007

�شعة والطب النووي ق�شم الأ

Dept. of Diagnostic Radiology & Nuclear Medicine

د. ح�سان علي البل�س / رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�ساعد 

د. حمزي زيد العمري

ا�ستاذ م�ساعد 

د. ق�سي معروف املقبل

ا�ستاذ م�ساعد 

د. موفق علي احلي�س

ا�ستاذ م�ساعد 

د. ماأمون ح�سن العمري

حما�سر متفرغ

Dept. of Accident & Emergency Medicineق�شم طب الطوارئ واحلوادث

د. غازي راجي ق�سامية/ رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�ساعد

التعيني امل�سرتك

د. زهري عودة عمارين / ا�ستاذ

د. حممد احمد جامو�س / ا�ستاذ م�ساعد

د. و�ساح حممد خري�سات / ا�ستاذ م�ساعد
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Dept. of Neuro Scienceق�شم  العلوم الع�شبية

د. توفيق خليل درادكه/ رئي�س الق�سم 

ا�ستاذ

د. ازهر �سليمان  داود

ا�ستاذ

د. فاروق �سلمان القي�سي

ا�ستاذ م�ساعد

د. خالد عي�سى ال�سامل

ا�ستاذ م�سارك

د. حممد حممود الرببراوي

ا�ستاذ م�ساعد

د. كفاح عدنان احلايك

ا�ستاذ م�ساعد

د. �سماح خليل ابو رحمه

ا�ستاذ م�ساعد

د. هيثم حممود العقيلي

ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد احمد جامو�س

ا�ستاذ م�ساعد

د. وائل �سالح عرمي

حما�سر متفرغ

مها �سليمان  يون�س

حما�سر متفرغ

د. هاين احمد عبد العزيز

ا�ستاذ م�ساعد

د. علي ح�سني الرفاعي

ا�ستاذ م�ساعد
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2007

حياء الدقيقة مرا�ض والأ Dept. of Pathology & Microbiologyق�شم  علم الأ

د. ا�سماعيل ابراهيم مطالقه / رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�ساعد 

د. ن�سال حمي الدين امل�سري

ا�ستاذ

د. هدى مظفر الزهاوي

ا�ستاذ م�ساعد 

د. رميون جورج بط�سون

ا�ستاذ م�ساعد 

د. زياد علي النا�سر

ا�ستاذ م�ساعد 

د. هاين احمد م�ساعده

ا�ستاذ م�ساعد 

د. راجي ح�سني احلديثي

حما�سر متفرغ 

د. حممد ن�سال  خباز

حما�سر متفرغ 

د. راكان فايز احلمد

حما�سر متفرغ

Dept. of Health Administrationق�شم ادارة اخلدمات ال�شحية

د. يا�سني احمد هياجنة/ رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�ساعد
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إبراهيم »حممد ر�سيد« اخل�ساونه  اأحمد عبد الهادي من�سور ا

 اأ������س�����ام�����ه ع����ل����ي ال���ن���ا����س���ر

 �سادي فوؤاد دب�سي  راأفت عبد الرحيم الرهايفه

 عالء عمر اليو�سف عبد الرزاق اأحمد اليا�سني عادل حممد الرويلي �سيماء عبد ال�سالم اأحمد

 حممد ع�سام الزهري عمرو ع�سام املرادي  عالء كايد اأبو يو�سف

 نايفة حممود حموده

 حممود حمزه اغباريه

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�ض يف الطب واجلراحة

اأح���م���د اهلل   ع���ب���د  إل�����ه�����ام  رن����������ا اأح��������م��������د اخل�������س���ب���ةا

با�سل عبد املح�سن البحراين
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2007

إبراهيم احمد فوؤاد   إبراهيم جمال عي�سى ا احمد اأمري الدين �سندياحمد »حممد داود« طهبوبا

 احمد عبد الرحمن جرادات احمد زائد �سرادقة احمد ح�سني اللحام احمد ب�سام ملكاوي

 احمد حممد عبيدات احمد حممد يا�سني احمد عبد اهلل با �سعيد احمد عبد العزيز �سعبان

 احمد حممود مطالقة احمد مطيع غنب

املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�ض يف الطب واجلراحة

 اروى خليل مبارك ا�سراء جميل الن�سور
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 ا�سرف علي ال�سوبكي ا�سالم مو�سى عبد اهلل ا�سعد داود عبيدات ا�سراء �سامي �سلمان

 الء حبيب اآل حبيب اكرام حممد العامري اكابر حممود احلاج علي افراح خليف ال�سمري

إبراهيم  املثنى حممد ال�سرايرة ال�سيخ احمد ولد ال�سيخ عبد اهلل  احلان �ساهني علي �ساهني الء يون�س ا

إبراهيم عوي�سه  امان احمد زنداقي اجمد ا

املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�ض يف الطب واجلراحة

 امر اهلل رائد ال�سطلي  ان�س حممود اجليو�سي
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2007

اية احمد اأبو الهيجاء اميان حممد عثمان  اميان ح�سني ال�سديفات ايات خزاعي خ�ساونة

 ب�سار عبد اهلل العبابنة بثينه حممود املومني بتول تي�سري الدو�س با�سل عفيف بدير

 متارا حممود احلجات تغريد يو�سف ياغي بيان جمال اأبو حمده بالل حممد عا�سور

 توفيق اكرم الفار ثائر خالد العفيفي

املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�ض يف الطب واجلراحة

 جواد انور عبد اهلل جوانا حممود ال�سحيمات
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 ح�سام حممد اأمني عبد الهادي ح�سام عبد الرزاق احللبي  حازم كامل حداد جويل ايلينا عبد الرزاق  

إبراهيم �سلبايه  ح�سني عبد اهلل العباد»ح�سن علي  ون�س احل�سنح�سن عبد اهلل ال رم�سانح�سن ا

حمزه ح�سني نوافلة حكيمة حممد �سالح الدين   ح�سني حممد الوباري ح�سني علي احلاجي

 حنان علي ال�سمادي خالد عي�سى �سيتان

املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�ض يف الطب واجلراحة

 خالد حممد اخل�ساونة خالد وليد حممد
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2007

 د�نه عا�سم �لرفاعي  خلدون عبد �حلليم �خلم�س خلدون طارق خرفان خديجه علي �أبو�سمك

إبر�هيم �لناجي د�وود فائق �لدجاين  دميا »حممد �أمني« �جلر�ح ديانا زهري �لق�س�سدروي�س �

إبر�هيم ح�سن ذكريات ماجد �لقرعان دينا حممد بروق دينا عبد �لفتاح �سرحان  ر�مي �

 ر�مي مو�سى �لعمري ر�مي نايف �لدويري

�ملتوقع تخرجهم �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�س يف الطب واجلراحة

 ر�نيا عطا�هلل �ال�سعد ر�نيا فائق �للوباين



2007
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إبر�هيم جو�مي�س  رز�ن عدنان �أبو دلو رجب حممد �دري�س ربى عوده �ل�سقور ر�ويه �

ر�سا »حممد �أمني«عبد �لكرمي ر�سا �سعيد هموز ر�سا ح�سني برهم ر�سا �أمني فريو�ن

 رو�ن تي�سري �لعود�ت رنا عبد �سالمهرنا �حمد �أبو �سوفه ر�سا ور�د �حلطاب

 رو�ن عبد �لوهاب �أبو عمر زكريا حممد قطمة 

�ملتوقع تخرجهم �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�س يف الطب واجلراحة

 زكي حممد �لعي�سى زيد عبد �لكرمي �لق�ساة
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2007

إبر�هيم عبد �لعزيز  �سامح م�سطفى مياله زيد علي �لزغل  �سامر حممد زيتون �سامر حممد �

مري �سفيان �سمري �ل�سبيحي �سحر ناجي خري �هلل �سامي نعيم يغمور �سكينه حممود �الأ

 �سوز�ن جا�سر �جلنيدي�سلمى يحيى ب�سايره�سالمه نبيل �ملحت�سب�سالم ب�سام ملحم

 �سادي ب�سام حجاوي

�ملتوقع تخرجهم �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�س يف الطب واجلراحة



2007
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 �سفاء حممد �أبو ملوح �سريين عثمان مري�س �سذى د�ود حميد�ن �سادي وفيق ذياب 

 طارق وليد ذياب طارق زياد قدي�سات �سياء �لدين �أيوب �سريف �سالح توفيق در�دكه

إبر�هيم �ملطريي عامر زهري �سماع  عا�سم حمد�ن �لدبعي  عبد �لغني حممد با�سا  عايد �

 عبد �هلل �سعيد �لغامدي عبد �هلل فايز عبد ربه

�ملتوقع تخرجهم �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�س يف الطب واجلراحة

 عبد �حلكيم علي �أبو �ل�سمن عبد �هلل حممد طيب
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2007

عدي عي�سى مرجي عبري حممد �لغر�يبة عبري عبد �لرز�ق �لفرج عبد �هلل حممد �حل�سنات

 عالء �حمد �لزعبيعالء �حمد قا�سم عال عبد �لرحيم عطيه عقاب حممد �لبوير�ت

 عالء حممد �لتلبي�سي عالء �سكيب �أبو �لهيجاء عالء زياد �جلمال عالء �أيوب �لريحاين

علي خالد �لعاين

�ملتوقع تخرجهم �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�س يف الطب واجلراحة



2007
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 عمر عبد �لرحيم خدرج عليان علي �لبل�س علي عبد �هلل �آل حبيل علي �سالح �لزريقات

 غدير بديع �لكيلة غالب عزمي دروزةعمر ماجد �ليربودي عمر عبد �لفتاح عبد �لغني

 فاطمه عبد �لرز�ق بني هاين فادي خريي ن�سارغزل فاروق �جليز�وي غدير حممد �ملوؤمن

 فر��س عبد �هلل �ل�سمور فرح برهان �أبودهي�س

�ملتوقع تخرجهم �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�س يف الطب واجلراحة
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2007

 فو�ز م�سطفى اليف فو�ز عمر ها�سم فريد فهد طيفور فرح حيدر �خليطان

 كرمي عبد �لرحمن حالوب ق�سي علي حبيب �هلل فيا�س �سفيان جر�د�ت فوتري و�ن مت د�ود  

إ�سماعيل  ليث جمال حد�د ملى ز�يد �لرد�يدة لبنى �سفيق مهيار الر� �حمد بني �

ليث فرح �لرب�سي

�ملتوقع تخرجهم �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�س يف الطب واجلراحة
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كلية الطب الب�شري

 موؤيد حمد �خلاليلة موؤن�س ح�سن عبيد�ت ليند� عو�د ح�سونة لينا عبد �هلل �سعادة

 حممد �حمد خ�ساونه حممد �حمد �خلو�جا حممد �حمد �لنجار جمدي عبد �ل�سكور بركات

إ�سماعيل �آل حممد علي حممد �حمد طنا�س  حممد جمال �حلميدي حممد ��سرف ذو �لقرنني   حممد �

 حممد خالد �لك�سا�سبة حممد خالد جمبور 

�ملتوقع تخرجهم �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�س يف الطب واجلراحة

 حممد خ�سر ح�سن حممد خليل �غباريه
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كلية الطب الب�شري

2007

 حممد �سهيل �لعمريحممد �سامح �ل�ساميحممد عمار ريا�س �حلم�سي حممد ربحي م�سطفى

 حممد فائز بحرين   حممد عز �لدين �ل�سيخ خليل حممد عبد �هلل �الرب�س حممد �سيتان �أبو عا�سور

 حممد في�سل حممد عي�سى حممد ف�سلي يو�سف   حممد فردو�س ر��سي   حممد فاروق �أبو حويج

 حممد موؤيد طر�بي�سي

�ملتوقع تخرجهم �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�س يف الطب واجلراحة
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كلية الطب الب�شري

 حممد نور �سايف   حممد نو��س وح�سة حممد معن �خلطيب  حممد م�سطفى �ل�سمادي

مر�د حممد �لتالحمة مر�د ع�سام عودهمدحت �سمري �لعكر حممود يون�س �لعبد �لالت

 معن �حمد �أبو جبه معاذ با�سم حمد �هلل مظفر �سليم �جلالمدة م�سعب حممد فو�ز �سم�سميه

 مليكه حممد �آل �ل�سيخ حممد منار ح�سني حجري

�ملتوقع تخرجهم �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�س يف الطب واجلراحة

 مناف حممد �لزو�هره منال جمال عبد �هلل
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كلية الطب الب�شري

2007

 مهند عبد �ل�سمد حمودة مهند �سالح �لدين �ملخلالتي منى تي�سري حممد منجد ع�سام �ملو�سى

 نايف �سالح �لغنيمي مي�س خالد خو�جة مرينا غ�سان �خلوري  مي ��سعد �ساهني

نغم حممد �لقره غويلنز�ر حممد �لغنيميني جند حممود �ليازجني نبيله �سالح طو�لبه

إبر�هيم جربيل نور �سوهاد� �سفو�ن    نهى �

�ملتوقع تخرجهم �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�س يف الطب واجلراحة
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كلية الطب الب�شري

 هال �نطون �سويد�ن ه�سام غازي قنديل هبه مو�سى �ل�سلمان هاين نيازي �أبو فر�سخ

 و�ن حممد نور   و�جد حكمت حد�د هناء �سالح �سمرة همام حممد مو�سى

 وعد �سالح �جلهني و�سام حممد غنب ود�د ماجد �لدوالت وجدي ه�سام �لوزين

 يحيى مر�سد �ل�سويطي يزن �أمني �سالمه

�ملتوقع تخرجهم �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�س يف الطب واجلراحة

حممد علي عبيد�ت فادي ح�سن �لعطي
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كلية الطب الب�شري

2007

 يو�سف حممود �لعلي يو�سف حممد دب�سيزن �سالح مقد�دي

�أب����و �سلعه �أح�����الم حم��م��د 

�ح�����م�����د ك�����اي�����د ح���الي���ق���ة

�ل��دي��ن �ل�سابق �ح��م��د ن��ور 

�ن�������������������������س ط���������������ه ز�ي���������������د

�مي����ن رب��ي��ح �ل��ط��ر�ب��ي�����س��ي 

ح�����س��ني ع��ل��ي �ل�����س��وي��خ��ات

خ����ال����د ح����م����د�ن �ل���ع���ن���زي

رم������زي خ���ل���ف �جل��م��اع��ني

���س��ه��م م��ن�����س��ور �ل���ع���ب���ادي

عبد �هلل حممد �خل�سا�سنة

ع����رف����ات ع���ل���ي �ل���ع���الون���ة

حماميد م�سطفى  ع��م��اد 

ف�����ادي �ح�������س���ان �ل��ع��ب��ي�����س��ي

ل�����ي�����ل�����ى حم������م������د حم������رم

م�����اج�����ده حم���م���د �ل�����س��ك��ر

م������اري������ه ح���������س����ان ح���اف���ظ

م����ظ����ه����ر �ح������م������د �����س����ويف

م������ن������ار ع�����ل�����ي �مل�������س���اع���ل���ة

م����ي���������س����اء ع����ل����ي �ل�����زب�����ون

ن�����ب�����ي�����ل حم������م������د ح�������س���ن

وف���������اء ث���ل���ج���ي �مل�����و�ج�����دة

�ملتوقع تخرجهم �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

B.Sc. In Medicine & Surgeryالبكالوريو�س يف الطب واجلراحة
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كلية الطب الب�شري

�ماين قا�سم �لدر�ي�سة

ده����������م دمي��������ا حم����م����د �الأ

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005- �لبكالوريو�س

Dept. of Health Administrationق�شم ادارة اخلدمات ال�شحية

�ملتوقع تخرجهم �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006 - �لبكالوريو�س

 نور خالد عثمان فادي �حمد ح�سن حازم عي�سى �حلامتي�ينا�س جميل �لنادي

هبه حممد �ملقد�دي

ع�����و������س ع�������م�������ر  رب�������������ا   

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2007/2006- �لبكالوريو�س - تدريب

علي �ر�سيد �لعالوين
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كلية الطب الب�شري

2007

خريجو �لبكالوريو�س يف كلية �لطب �لب�سري منذ تاأ�سي�س �جلامعة

من ن�ساطات �لكلية
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

ت�سم كلية العلوم الطبية التطبيقية التي  تاأ�س�ست عام )2000( م 

ثالثة اأق�سام اأكادميية هي :

• ق�سم العلوم الطبية املخربية .
• ق�سم العلوم الطبية امل�ساندة .

�سنان التطبيقية . • ق�سم علوم الأ

ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف )8( تخ�س�سات )3( منها ل 

ُتطرح يف اأية جامعة اأردنية اخرى كما متنح درجة املاج�ستري يف 

العلوم الطبية املخربية .

وقد بلغ عدد طلبة الكلية يف برامج البكالوريو�س املختلفة خالل 

و طالبة ويف برنامج  الدرا�سي 2007/2006 )1916( طالباً  العام 

ماج�ستري العلوم الطبية املخربية )71( طالباً و طالبة .

خالل  من  املحلي  املجتمع  مع  عالقاتها  لتقوية  الكلية  وت�سعى 

�سحة  كيوم  املنطقة  بناء  لأ تنفذها  التي  ال�سحية  ن�سطة  الأ

�سحة  ويوم  �سنوياً  ُيعقد  الذي  طفال  الأ ملدار�س  �سنان  والأ الفم 

لل�سرطان  مل  الأ املحافظة ويف مركز  �سنان يف مدار�س  والأ الفم 

ر�سادية التي ُت�سدرها �سنوياً . �سافة اإىل الن�سرات الطبية الإ بالإ

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

2007

د. عاهد حممد الوهادنة / ا�ستاذ م�سارك

قائم باأعمال عميد الكلية

د. رميون جورج بط�سون / ا�ستاذ م�ساعد

نائب العميد

د. فداء يو�سف التميمي/ ا�ستاذ م�ساعد

م�ساعد العميد

حممد درادكة

مدير مكتب العميد

د. اأروى عي�سى عوي�س/ ا�ستاذ م�ساعد

نائب العميد

د. حممود حممد العمري/ ا�ستاذ م�ساعد

م�ساعد العميد
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د. رميون جورج بط�سون / رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�ساعد

د. ليلى فرحان النمري

ا�ستاذ

د. حممد يون�س غرايبه

ا�ستاذ م�ساعد

د. عمر فالح خابور

ا�ستاذ م�ساعد

يا�سمني علي ال�سبول

حما�سر متفرغ

ان�ساف يو�سف املومني

حما�سر متفرغ

ق�سم  العلوم الطبية املخربية

Dept. of Medical Labotatory Sciences
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

2007

 روان توفيق الب�ساب�سة روان ب�سام خ�ساونه حنان حممد حبيب اهلل اأ�سامه اأحمد دروي�س

 نور »حممد برهان« را�سد معاذ عزمي مروج

نا�سر اأب����و  حم��م��د  م��ع��اوي��ه ه�����س��ام اخل��را���س��ق��ه�سهيب 

 كفاح فايز عبابنة �سو�سن م�سطفى املالح تقوى عبد الكرمي الهزاميه

 رب���������ى رات�����������ب ال����ط����ي����ار

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

ق�سم  العلوم الطبية املخربية

Dept. of Medical Labotatory Sciences

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي الأ

 ا�سالم حممد ال�سمادي ا�سراء حممود العدوان احمد مفيد ابو حا�سيه

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

 ا�سماء �سليم عليان
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

 الء خالد اجليزاوي الء ابراهيم ابو عابد اكرم حممود العزام افياء خلف املخزومي

 اميان ح�سني الفراج امريه ح�سني حجري اماين ح�سني ال�سالح الء حممد ال�سمادي

 بيان احمد الفريحات بيان ابراهيم ابوربيحه براءه علي عزايزه بثينه غالب الزغول

 تال انور عوده ثروت �سامل مربوك خالد نا�سر ال�سلول رنا احمد الكرنز

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

ق�سم  العلوم الطبية املخربية

Dept. of Medical Labotatory Sciences
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

2007

 �سرى حممود �سواحله �ساره ع�سام  الردايده زهره زكريا اجلولين زاهر يحيى  يا�سني

 �سهام يحيى بردغاوي �سهام حممد عمر �سند�س احمد اخلطاطبه �سمري يحيى العظيمات

 عمر ق�سيم م�ساعده عبد املطلب حممد ال�سمارنه �سدا بطر�س جه�سان �سوزان عبد اهلل حممد

 غاليه جمعه احلارثي غدير حممد العطيات غفران ابراهيم البا�س فاطمه ح�سني �سمادي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

ق�سم  العلوم الطبية املخربية

Dept. of Medical Labotatory Sciences
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

 منى دروي�س حرابي معني حممود بركات حممد �سالح ابو�سريعه حممد احمد دوجان

حواء طاهر عبد اهلل مي�ساء ها�سم القي�سي مي حممد ابوالرب مها برهان العمري

 هبه ر�سدي �سدقه هبه احمد عبيدات نور نبيل �سرف الدين نور عماد عواد

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006 - البكالوريو�س

ق�سم  العلوم الطبية املخربية

Dept. of Medical Labotatory Sciences

 و�سال حممد عنانبه

ام������ن������ة ح�����م�����د ال����ب����ق����وم

ب��ي��ان ع���ب���داهلل ال�����س��ري��ده

�س����الم زي���اد زي���دان
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2007

Dept. of Allied Medical Sciencesق�سم  العلوم الطبية امل�ساندة

د. حممود عزت نزال/ رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�ساعد

د. ح�سني احمد  كرميي

ا�ستاذ م�سارك

د. حممود حممد العمري

ا�ستاذ م�ساعد

د. خملد فالح املعايعه

ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد ذيب اجلراح

حما�سر متفرغ

د. مراد عمر املومني

حما�سر متفرغ

مي حممد بكار

حما�سر متفرغ

�سريا رحيم راهرب

حما�سر متفرغ

خ�سر احمد املهداوي

حما�سر متفرغ

هيثم احمد العويدات

حما�سر متفرغ

�سدام فوؤاد كنعان

حما�سر متفرغ

د. فداء حممد املومني

حما�سر متفرغ

م�سطفى عبد الرحمن ذيب 

حما�سر متفرغ
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»حممد علي« �سالح جوارنه عالء ريا�س اأبومخ

إ�سماعيل  معن حممد بني ا

إنت�سار  عبد احلميد عبد اهلل  ا

امل�سري اهلل  عبد  ب�سمه   

حم���م���ود ج���ا����س���م  ولء   

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

Dept. of Allied Medical Sciencesق�سم  العلوم الطبية امل�ساندة

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي الأ

تخ�س�س  العالج الطبيعي

املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006- البكالوريو�س

 احمد علي زيدية احمد عبد الفتاح �سماره احمد ثاين املومني احالم جمال اخلطيب
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2007

املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006- البكالوريو�س

Dept. of Allied Medical Sciencesق�سم  العلوم الطبية امل�ساندة
تخ�س�س  العالج الطبيعي

 افنان عوين البندقجي افنان عزمي ابو نا�سر ادهم فريد حنوت  احمد حم�سن الرو�سان

 بثينه حممد قمر اياد حممد جبارين  الهام عمر بني بكار الء حممود القرقز

 تويج نايف عبيدات بالل عمر ال�سويحي بكر علي ال�سمادي بركات ح�سني عبا�س 

 جابر احمد جبارين  ح�سن اكرم خطبا  ح�سن �سامي جمدلوي  ح�سن وفيق �سما 
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املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006- البكالوريو�س

Dept. of Allied Medical Sciencesق�سم  العلوم الطبية امل�ساندة
تخ�س�س  العالج الطبيعي

 رميا كيخ�سرو نعيمي رنا ح�سن الزعبي دميه حممد العمري دانيه �سليمان عوده

 �سوزان �سمري حنا  �سحر نعمة ابو احمد  �سجى عبدالهادي زيتون �سامح عبد احلليم ال�سعايده

 غيث طريف املرادي عبري عمر حمادنة عبداهلل عزام البزور �سخر حممود عبيدات

 فرح علي طوالبه ق�سي عبد اهلل جراح كاترين اليا�س خليل لينا علي زيدية
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2007

املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006- البكالوريو�س

Dept. of Allied Medical Sciencesق�سم  العلوم الطبية امل�ساندة
تخ�س�س  العالج الطبيعي

 حممد قا�سم طربية  حممد ف�سل من�سور حممد خالد تيم حممد توفيق عواد 

 مديحة نواف عامل  حممود حممد القيام حممود با�سم عبد حممد كمال عواودة 

 منال ن�سيم �سوفاين  منال �سدقي حمادنه معايل حيدر خطيب  مروه حممود مبارك

 منى حامد قولي  مي�ساء عي�سى النطاح نور ح�سن عمر نور خ�سر من�سور 



2007

167

كلية العلوم الطبية التطبيقية

املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006- البكالوريو�س

Dept. of Allied Medical Sciencesق�سم  العلوم الطبية امل�ساندة
تخ�س�س  العالج الطبيعي

 وجيه ابراهيم حماميد  وائل موفق خالد  هيام نزار عبيدات هناء ا�سماعيل ابوالهيجاء

 يو�سف فرحان ال�سرعه يزن حممد اديب مقدادي يزن عبدالكرمي اخلطيب

خالد عبد الكرمي الزايد

ط��ارق ح�سني حاج يحيى 

ط����اه����رة ن���ا����س���ر ح�����س��ني

ف��اط��م��ه ع��ل��ي اب��وع��رق��وب

�سالمي�س زك��ري��ا  حممد 

ن��������وف ع����ل����ي ال����ع����م����ادي
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إينا�س علي اأبو  �سارب اأ�سرف اأكرم عيا�س  ا

Dept. of Allied Medical Sciencesق�سم  العلوم الطبية امل�ساندة
تخ�س�س  العالج الوظيفي

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

 فاطمة عاهد اأبو  حمده اأحمد يو�سف مرعي 

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي الأ

 هبه حممود اأبو  �سمره ق�سي حممد عبيدات

املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006- البكالوريو�س

 يو�سف ر�سى مو�سي  عماد حممد عقل

الطيطي احمد ا�س��امه ع���امر عبدالكرمي  اري��ج   
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Dept. of Allied Medical Sciencesق�سم  العلوم الطبية امل�ساندة
تخ�س�س  الب�سريات

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

 عالء �سليمان احل�سيان

دروي�س م�سطفى بجاوي

ران���ي���ا ع��ق��اب ال�����س��الم��ات

ن����ا�����س����ر ع����ل����ي ال�����س��م��ل��ي

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي الأ

 نادر حممد اأبو  الطبول حممد يو�سف ملحم كفا زايد بطاينه عامر عادل اأبو  ح�سرية

ب����ط����ه ه����������ن����������ادي حم���������م���������ود   

املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006- البكالوريو�س

 الء عزالدين ابو �سيخه الء عبد الرازق ابو حجله الء ابراهيم ابورمان ا�سيل عمر حماده
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املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006- البكالوريو�س

Dept. of Allied Medical Sciencesق�سم  العلوم الطبية امل�ساندة
تخ�س�س  الب�سريات

 خالديه حممد م�ساقي حكمت حممد ا�ستيتيه براء �سالح القوا�سمة ايات �سالح عالونه

 رباب فخر الدين �سراره دميا نا�سر اليو�سف دعاء حممد ربابعه دانا را�سي الواكد

 �ساره ح�سني العمري زينب عبد �سلمان روان عبد اهلل مقدادي رنا راغب بني يون�س

 �سماح عاطف ابومخ فاطمة ظاهر املومني فرا�س احمد الغول لرا ب�سام النمري
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املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006- البكالوريو�س

Dept. of Allied Medical Sciencesق�سم  العلوم الطبية امل�ساندة
تخ�س�س  الب�سريات

 مي�سلون موفق ذبيان منى حممد �سبح منال احمد غرايبه حممود امني العمري

 هبه »احمد فوؤاد« ادعي�س ن�سرين مو�سى العقاد

�سن����������اء ر�س�������اد الدلن�����يدع��������اء ����س���ل���ط���ان احل����اي����ك
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2007

 اأريج يو�سف اأبو  عمر اأحمد حممد اجلمل

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

Dept. of Allied Medical Sciencesق�سم  العلوم الطبية امل�ساندة
�سعة تخ�س�س  تكنولوجيا الأ

 هدى علي احلرا�سي دعاء اأحمد بني �سعيد

 رعد بديع  �سويدان اأن�س حممد عاي�س

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي الأ

 مرام جمال مرم�س حممود اأحمد اخلزاعله

إ������س�����الم حم���م���د ال����رو�����س����ان ا

ج���م���ي���ل اأح������م������د دع���ام�������س���ة

ر�س���ا عل���ي الرم�ح����ي

����س���ل���ط���ان���ه ع�����ن�����اد اجل���ه���ن���ي

حم����م����د ي����و�����س����ف ال���ع���م���ري

م��ه��دي ���س��ب��ح��ي اأب�����و  ل��ب��اده

ن�������س���ال ي���و����س���ف ال���زع���ات���ره

ج���������ربي���������ل حم����م����د زي������������������اد   

 احمد ابراهيم الزغول احالم نور الدين اخلطيب

املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006- البكالوريو�س

 ا�سرف حممد ال�سمري ا�سراء مو�سى ك�سا�سبه
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املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006- البكالوريو�س

Dept. of Allied Medical Sciencesق�سم  العلوم الطبية امل�ساندة
�سعة تخ�س�س  تكنولوجيا الأ

 متارا يو�سف ابو علو�س ب�سام عقاب ابوخرمه اينا�س ر�سيد اخلطيب ايات زيدان عبد اهلل

 �سليم عايد ابو ديه رمادا راتب خ�ساونه ر�سا خالد ال�سايب روؤيا كايد عبابنه

 منال ح�سن ال�سبيحي مالك ب�سام ابو�سهاب عبداهلل عبدالقادر ابو قويدر عبد اهلل اكرم ابو جباره

 هيثم احمد ابوحجيله يزن حممد احلايك يو�سف عبد ابو�سمعان

ع��واد بني  حممود  احمد 

جمانا عطااهلل ال�سميعات

����س���ف���ي���ان ع����ل����ي رب���اب���ع���ه

ال�سلبي ا���س��ع��د  ن�����س��ري��ن 

حمود �سليمان  نورالدين 
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 حممد علي الزعبي

إبراهيم بويرات  مي�سون ح�سن ال�سمادي حترير ا

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

Dept. of Allied Medical Sciencesق�سم  العلوم الطبية امل�ساندة

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي الأ

تخ�س�س  ال�سمع والنطق

 ا�سماء علي اغبارية  ا�سماء عثمان طه

املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006- البكالوريو�س

 اينا�س حممد حجري اكرم حممد ابو ليل 
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املتوقع تخرجهم الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006- البكالوريو�س

Dept. of Allied Medical Sciencesق�سم  العلوم الطبية امل�ساندة
تخ�س�س  ال�سمع والنطق

 �سامر حممد زعرورة  خريي احمد جبارين  ح�سني احمد نفافعة  جميلة حممود اطر�س 

 حممد منر زبيدات  فوؤاد حممد حب�سة  غاده حممد ال�سعاده عمران احمد عوي�س 

 ن�سرين علي كبها  نبال فريد القوا�سمه مي�سم �سميح م�ساحلة  حممود ظاهر الديك

 نور احمد طه  ولء حممود جبارين 
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2007

د. اأروى عي�سى عوي�س/ رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�ساعد

زين عبد اللطيف ملكاوي

مدر�س

�سهري رفعت عبيدات

مدر�س

رمي �سليم طبي�سات

حما�سر متفرغ

�سنان التطبيقية Dept. of Applied Dental Sciencesق�سم  علوم الأ
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 عليا تي�سري عوده

 ر�سا م�سفي ال�سعريي اأحمد حممد اأبو  دلو

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

�سنان التطبيقية Dept. of Applied Dental Sciencesق�سم  علوم الأ

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي الأ

�سنان تخ�س�س  تكنولوجيا �سناعة الأ

 هبه عو�س حمدان

اأح���م���د ح�����س��ن ال��ط��وال��ب��ة

احل�سن م�سطفى  �سامر 

 علي حممد الدري�س دعاء قا�سم اأبو  الهيجاء ب�سار حممد الزيود اأ�سامه اأحمد الرفاعي
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

�سنان تخ�س�س  تكنولوجيا �سناعة الأ

 ا�سرف داوود الك�سيحا�سالم عبد احلكيم عكور ا�سماء حممد الق�ساه ابراهيم احمد اخل�سبه

 ايات مرزوق طبي�سات ايات عبداهلل ال�سلبي امرية جمال احلميدي امل مو�سى عمران

 �سيماء احمد التق�سرية رنا ماأمون بني يون�س ح�سام الدين حممد جابر  اميان عبد الرحمن ال�سمريات

لئ عبد الغني البيات ليما �سهيل ا�سماعيل  �سالح �سميح الزميلي فادي علي ال�سبيحات لآ

�سنان التطبيقية Dept. of Applied Dental Sciencesق�سم  علوم الأ
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

�سنان تخ�س�س  تكنولوجيا �سناعة الأ

 مها علي العبده منرية عبد الكرمي �سراج حممد ع�سام دروي�س حممد عدنان عبيدات

 و�سيم ع�سام دروي�س هناء جعفر احلب�سي نور عبد الكرمي الطوالبه نواف علي املديلوي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

تخ�س�س  علوم طب ال�سنان امل�ساندة

 �سرين حممد عا�سور روىل نايف خالف ب�سرى عبد الكرمي التيمهاحمد تي�سري عي�سى

اح������م������د حم�����م�����د ال����ب����ل����وي

ا�سراء عبدالوهاب الروا�سده

ال�����س��وي��ل��ع اب����راه����ي����م  الء 

دان������ي������ا م������������روان ب���ط���اي���ن���ة

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

ال�����س��ه��ي ���س��ال��ح ح�����س��ن ال 

�سنان التطبيقية Dept. of Applied Dental Sciencesق�سم  علوم الأ

يا�سمن �سمري كتوعه

جم�������دي ن���������س����ري ال����ري����ح����اين



180

كلية العلوم الطبية التطبيقية

2007

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

تخ�س�س  علوم طب ال�سنان امل�ساندة

 عرين حممد التميمي عبري عبدالرحمن القطي�س عبري تي�سري ابوعلي عبد الرحمن حن�س العمري

 ليلى م�سباح �سقري عال خالد املحا�سنه

�سنان التطبيقية Dept. of Applied Dental Sciencesق�سم  علوم الأ
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خريجو البكالوريو�س يف كلية العلوم الطبية التطبيقية منò تاأ�سي�س ا÷امعة
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�سنان كلية طب الأ

�أق�سام  ثالثة   1983 عام  تاأ�س�ست  �لتي  �سنان  �لأ طب  كلية  ت�سم 

�أكادميية هي : 

�ل�سنية. �ستعا�سة  �لإ • ق�سم 
• ق�سم طب وجر�حة �لفم.

. �ل�سنية  �لوقاية  • ق�سم 

ومتنح �لكلية درجتي �لبكالوريو�س و �ملاج�ستري يف طب وجر�حة 

�لكلية  �أق�سام  يف  �لتدري�س  عملية  على  ويقوم  �سنان  و�لأ �لفم 

كادميية  �ملختلفة )47( ع�سو هيئة تدري�س يحملون �لدرجات �لأ

�ملختلفة .

وبلغ عدد طلبة �لكلية يف �لعــام �لدر��سي �حلايل )890( طالبــــــاً 

و طالبة منهم )736( طالبـــــــاً و طالبــــــة يف مرحلــــة �لبكالوريـــو�س 

و )152( طالباً و طالبة يف مرحلة �ملاج�ستري .

يف  جتماعية  و�لإ �لعلمية  �ملوؤ�س�سات  مع  �لكلية  عالقات  وتتمثل 

�ست�سارية من خالل مركز طب  و�لإ �لعالجية  تقدمي �خلدمات 

ردين يف  �ست�سارية مع �ملجل�س �لطبي �لأ ، و�لإ �سنان �لتعليمي  �لأ

نطاق �ملجتمع �ملحلي ، ومع �ملجتمع �لعربي يف �لتعاون و�لتن�سيق 

زر�عة  ومر�كز  �لعرب  �سنان  �لأ �أطباء  كليات  عمد�ء  جمعية  مع 

من  عدد  مع  تعاون  باتفاقيات  �رتباطها  �إىل  بال�سافة  �ل�سنان 

�لكلية  �ن  كما  و�ل�سرت�لية،  و�لربيطانية  �لمريكية  �جلامعات 

كلية  ع�سوية  لمتحان  �لو�سط  �ل�سرق  يف  �ملعتمد  �ملركز  هي 

.  MFD/ �جلر�حني �مللكية يف �يرلند�

جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا �لأردنية
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2007

د. �أنور بركات �لبطاينة / ��ستاذ

عميد �لكلية

د. عبد�هلل حممود هز�ع/ ��ستاذ م�سارك

نائب �لعميد

د. ي�سار فاروق من�سور/ ��ستاذ م�ساعد

م�ساعد �لعميد

د. حممد بركات

مدير مكتب �لعميد

د. كاظم �سليم �لنمري/ ��ستاذ م�سارك

م�ساعد �لعميد
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د. ماأمون علي رو��سده / رئي�س �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�سارك

د. عزمي حممد دروزه

��ستاذ

د. �نور بركات �لبطاينه

��ستاذ

د. تي�سري ح�سني �خلطيب

��ستاذ م�سارك

د. من�سور علي �لق�ساه

��ستاذ م�سارك

د. عبد �هلل حممود �لذيب

��ستاذ م�سارك

د. ��سيل قا�سم �خلطيب

��ستاذ م�ساعد

د. هدى حممود حماد

��ستاذ م�ساعد

د. طارق حممود غر�يبه

��ستاذ م�ساعد

د. ينال حممد ن�سري

��ستاذ م�ساعد

ق�سم طب وجراحة الفم

Dept. of Oral Medicine & Oral Surgery

د. غيد�ء �حمد �جلمل

��ستاذ م�ساعد

د. رميا �حمد �سفدي

��ستاذ م�ساعد

د. جمانه عبد �هلل كر��سنه

��ستاذ م�ساعد

د. ��سرف �بر�هيم  �ساوي�س

حما�سر متفرغ
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2007

د. �سهاد ح�سني �جلندي / رئي�س �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�سارك

د. �سايف �سلطان �لطعاين

��ستاذ

د. عبد �لهادي حممود حما�سا

��ستاذ م�سارك

د. �لهام �سالح �بو�لهيجاء

��ستاذ م�سارك

د. كاظم �سليم �لنمري

��ستاذ م�سارك

د. �سوز�ن ندمي �خلطيب

��ستاذ م�سارك

د. خن�ساء طه عبابنه

��ستاذ م�ساعد

د. حممد حممود حماد

��ستاذ م�ساعد

د. خالد نظمي �سعيد

��ستاذ م�ساعد

د. �روى عي�سى عوي�س

��ستاذ م�ساعد

Dept. of Preventive Dentistryق�سم  الوقاية ال�سنية

د. روىل عبد �لرحيم �حلبا�سنه

��ستاذ م�ساعد

د. فد�ء ع�سمت زو�يده

حما�سر متفرغ

د. عال بركات �لبطاينه

حما�سر متفرغ

د. حيدر عبد�لمري �لو�ئلي

حما�سر متفرغ
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د. و�ئل مو�سى �لعمري / رئي�س �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�سارك

د. حممد �حمد �لعمري

��ستاذ م�سارك

د. عاهد حممد �لوهادنه

��ستاذ م�سارك

د. �حمد �سالح �حليا�سات

��ستاذ م�سارك

د. زكريا �سنو�ن �لب�سايره

��ستاذ م�سارك

د. فر��س عبد�لرحمن �لقرعان

��ستاذ م�سارك

د. ب�سار نوري �لزعبي

��ستاذ م�ساعد

د. ملا عادل عو�وده

��ستاذ م�ساعد

د.عالء �لدين �حمد �لق�ساه

��ستاذ م�ساعد

د. حممود خالد �لعمريي

��ستاذ م�ساعد

د. ي�سار فاروق من�سور

��ستاذ م�ساعد

�ستعا�سة ال�سنية Dept. of Restorative Dentistryق�سم  الإ

د. زياد نو�ف �لدويري

��ستاذ م�ساعد

د. ب�سار عبد �لكرمي �لر�سد�ن

��ستاذ م�ساعد

د. خالد قا�سم �حلمد

��ستاذ م�ساعد

د. مو�سى حممود مر��سده

��ستاذ م�ساعد
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2007

د. ع�سام حممد �لعامل

حما�سر متفرغ

د. غاده �حمد مغايره

حما�سر متفرغ

د. ن�سرين �حمد طه

حما�سر متفرغ

�ستعا�سة ال�سنية Dept. of Restorative Dentistryق�سم  الإ

د. بالل حممد �مل�سعود

��ستاذ م�ساعد

د. منال جميل �مل�سلماين

حما�سر متفرغ

د. ليلى عبد�لعزيز �بو نبعه

��ستاذ م�ساعد
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إبر�هيم �لثو�بي ربا ع�سام حممد �لكردي إبر�هيم   �سعيد �  حممد نا�سر �لعتيبي علي ولد �

 �حمد حممد عيد �حمد ولد �ل�سيخ ولد هابو

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005

 �خال�س �حمد �ل�سرع �رز�ق حممد جربيل

�سنان B.Sc.in Dental Surgeryالبكالوريو�س يف طب وجراحة الأ

�ملتوقع تخرجهم يف  �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

 �حمد توفيق �حلمايده �حمد عيد �ل�سرفات �بتهال ر�سو�ن �لق�ساه �حمد ��سماعيل �بو �لبندوره

 �لء تي�سري قا�سم  �لء رباح �لديك �ريج ب�سام �ل�سديفات ��سالم حممد �خوعمريه
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�سنان كلية طب الأ

2007

 �ن�س حممود ع�سلي �مني عبد�هلل �سوفان �لعنود ��سقام �ملري �لء �سليمان �لطويل

 �ميان مهدي �آل �سيف �ميان �سليمان �بو �سعادة �ميان ح�سني �لحمد �ن�س نايف �لبر�هيم

 بلقي�س يو�سف �ملعاد�ت ب�سر عبد �لقادر �سكري با�سل �سعد عليان �ينا�س �حمد حو�ري

 تامر عزمي دروزه ثابت فالح �لق�ساه

�ملتوقع تخرجهم يف  �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

 ثامر حممد �لرو��سده ح�سن عبد �هلل �ل مبارك

�سنان B.Sc.in Dental Surgeryالبكالوريو�س يف طب وجراحة الأ
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 خالد خليفه حميد�ت حنان �سوقي برهم حمزة ب�سار �بو طوق ح�سني حجي �حمد

 دعاء فوزي �لعر دعاء عبد �لعزيز رفيع د�رين في�سل عمرو خلود طاهر �لعرت

 ر�مي علي �لعبا�سي ر�ما ف�سل �لكيالين دينا �حمد �لنجار ديانا نبيل �لر�عي

 رجاء حممد �سمارة رز�ن �ليا�س �م�سيح ر�سا ح�سني �سخاتره ر�سا �سليمان �حلياري

�ملتوقع تخرجهم يف  �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

�سنان B.Sc.in Dental Surgeryالبكالوريو�س يف طب وجراحة الأ
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2007

 رند خمل�س �لعمارين رعد فايز �ل�سخانبه ر�سا م�سعد �حمد ر�سا عبد �لرحيم �خل�ساونه

 رمي فهمي �بو�لهيجاء رمي ر�سا عوي�س رو�ن ح�سن نوفل رهام حممد �لدويري

 �سكينه حممد �ل�سعايده �سكينه ح�سني بني عو�د �سامر �مني بنيان �سامل عمر �سبري

 �سميا با�سم �ملومني �سنان فوزي غي�سان

�ملتوقع تخرجهم يف  �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

 �سري�سا رمزي �ساب�سوغ �سهد حممد �بو�سقري

�سنان B.Sc.in Dental Surgeryالبكالوريو�س يف طب وجراحة الأ
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 عائ�سه خالد �بو مر�دطارق �ساكر ناظر طارق خليل عري�ن طارق �حمد �لزعبي

 عبري مو�سى �لعمري عبد�لوهاب �سالح ريان عبد�هلل حممود بنات عبد �هلل مبارك با�سنيني

علي �حمد �لعور�ن عال ع�سام لقمان عرين �بر�هيم �بو ��سماعيل عروب خالد �لب�سري

 علي في�سل طاهات عماد جمال �جلماعني عمر حميد�ن م�سعل عمر �ساكر �حلاج عامر

�ملتوقع تخرجهم يف  �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

�سنان B.Sc.in Dental Surgeryالبكالوريو�س يف طب وجراحة الأ
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2007

 ملياء عبد �ملجيد �لقر�رعه فرح يون�س �لتميمي فاطمه عبد �هلل �لعلو�ن فاتن �بر�هيم تايه

 حممد �بر�هيم خ�ساونه جمدي حممود دو�ب�سه جمد عمر بني هاين مبارك ن�سيم �بو �سفا

 حممد �سابر �لهو�و�سه حممد �سليمان خليفات حممد �سامي �غبارية حممد �حمد �سحاده

 حممد �سقر عبد �حلليم حممد عبد �لقادر �لع�سا�سفه

�ملتوقع تخرجهم يف  �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

 حممد علي �لفد�غم حممد فار�س �جلريري

�سنان B.Sc.in Dental Surgeryالبكالوريو�س يف طب وجراحة الأ
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 نادر نبيل وكيله مها علي �بو رمان مالك حممد �رجوب حممود �كرم �لرو�سان

 نور� هالل طوقان نور عبد�حل�سن عربة ن�سرين يو�سف �لفر�يه نز�ر جو�د �ل�سعيد

 هالة ح�سن �لزيد�ن هاجر حممد �سندياين

 هال )حممد عربي( �لهز�ع هدى عبد�لفتاح �ل�سرحان

�ملتوقع تخرجهم يف  �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

�سنان B.Sc.in Dental Surgeryالبكالوريو�س يف طب وجراحة الأ
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2007

 هناء �سالح �لب�سيلي هياء حممد عبابنة و�ئل غ�سان حور�نية وجد�ن ر�سو�ن �ملنا�سري

 وجد�ن حممد عتوم

�ملتوقع تخرجهم يف  �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

�سنان B.Sc.in Dental Surgeryالبكالوريو�س يف طب وجراحة الأ

ــــــــــدر حمـــــمـــــد �ملــــعــــ�ــــســــري ب

تــــغــــريــــد حمــــمــــد �لــثــبــيــتــي

رنـــــــا �ـــــســـــامل حــــنــــا �لـــــــــرزوق

غـــــديـــــر حمـــــمـــــود جـــــــــر�د�ت

فــــــــــــــــرح عـــــــلـــــــيـــــــم جــــمــــيــــل 

حمـــــمـــــد �حــــــمــــــد �جلــــــــالل

ـــالـــح �لــنــابــلــ�ــســي مـــيـــ�ـــســـم �ـــس

خريجو �لبكالوريو�س يف كلية طب �ل�سنان منذ تاأ�سي�س �جلامعة
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ت�سم كلية �ل�سيدلة �لتي  تاأ�س�ست عام 1979 ثالثة �أق�سام �أكادميية 

هي : 

. �لتكنولوجية  �ل�سيدلة  • ق�سم 
و�لعقاقري. �لطبية  �لكيمياء  • ق�سم 

. �ل�سريرية  �ل�سيدلة  • ق�سم 

ومتنح �لكلية درجة �لبكالوريو�س يف �ل�سيدلة ودرجة دكتور �سيدلة 

�لطبية  �لكيمياء  و  �لتكنولوجية  �ل�سيدلة   : يف  �ملاج�ستري  ودرجة 

و�لعقاقري و�ل�سيدلة �ل�سريرية و�لرقابة �لنوعية �ل�سيدالنية . 

�ملختلفة )30( ع�سو  �لكلية  �أق�سام  �لتدري�س يف  ويقوم على عملية 

كادميية �ملختلفة . هيئة تدري�س موزعني على �لرتب �الأ

وت�سم �لكلية يف �لعام �لدر��سي �حلايل )1740( طالباً و طالبة منهم 

و )415(  �ل�سيدلة  بكالوريو�س  برنامج  و طالبة يف  )1263( طالباً 

طالباً و طالبة يف برنامج دكتور �سيدلة و )62( طالباً و طالبة يف 

مرحلة �ملاج�ستري .

�لنباتات  متحف   : �لتالية  �لعلمية  و�ملتاحف  �ملر�كز  �لكلية  وت�سم 

�لطبية ، ومركز �ملعلومات �لدو�ئية .

يف  جتماعية  و�الإ �لعلمية  �ملوؤ�س�سات  مع  �لكلية  عالقات  وتتمثل 

ردن يف تنفيذ م�ساريع مدعومة  �لقطاعني �لعام و�خلا�س د�خل �الأ

�ل�سيادلة  نقابة  مع  �مل�ستمر  و�لتعاون   ، �لدو�ئية  �ل�سناعات  من 

ردنية ومع �ملوؤ�س�سات . �الأ

ردنية جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا �الأ
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2007

د. �أمين عبد�لكرمي عبيد�ت / ��ستاذ م�سارك

قائم باأعمال عميد �لكلية

د. فر��س قا�سم علعايل/ ��ستاذ م�سارك

نائب �لعميد

د. كارم ح�سن �لزعبي/ ��ستاذ م�ساعد

م�ساعد �لعميد

حممد كنعان

مدير مكتب �لعميد

د. و�سفي حممد عبيد�ت/ ��ستاذ م�ساعد

م�ساعد �لعميد
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د. �جمد حممد قنديل / رئي�س �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�ساعد

د. �حمد �سليمان �لكوفحي

��ستاذ

د. م�سطفى �حمد �بو رجيع

��ستاذ

د. حممد عبد �حلفيظ ح�سان

��ستاذ

د. جمال عبد �للطيف �جليالين

��ستاذ م�سارك

د. فر��س قا�سم علعايل

��ستاذ م�سارك

د. عدنان حممد م�ساعده

��ستاذ م�سارك

د. فوزيه حممد ر�سا

��ستاذ م�ساعد

د. حم�سن �سالح �ملحمود

��ستاذ م�ساعد

د. رنا حممد ق�سامية

حما�سر متفرغ

ق�صم  الكيمياء الطبية والعقاقري

  Dept. of Medicinal Chemsitry & Pharmacognosy
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2007

د. �ساير �بر�هيم �لعز�م / رئي�س �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�ساعد

د. عبله حممود �لب�سول

��ستاذ م�سارك

د. خالد خليل �لعاين

��ستاذ م�سارك

د. ليند� حممد طحاينة

��ستاذ م�ساعد

د. كارم ح�سن �لزعبي

��ستاذ م�ساعد

د. عبد �لر�سول حممود  وي�س

حما�سر متفرغ 

بالل عبد�لعزيز �حل�سني

حما�سر متفرغ

ر�نيا دخل �هلل حد�دين

حما�سر متفرغ

با�سمه عبد�هلل �ملومني

حما�سر متفرغ

Dept. of Clinical Pharmacyق�صم  ال�صيدلة ال�صريرية

ملك جمعه جربيل

حما�سر متفرغ

حممد جميل �خلطاطبه

حما�سر متفرغ
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د. ب�سار حممد �لطعاين / رئي�س �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�ساعد

د. معتز باهلل �ل�سيخ �سامل

��ستاذ

د. �مين عبد �لكرمي عبيد�ت

��ستاذ م�سارك

د. خلود عبد�لرحمن �خلمي�س

��ستاذ م�سارك

د. ب�سام مو�سى ط�سطو�س

��ستاذ م�سارك

د. هيثم جنيب طعمه

��ستاذ م�ساعد

د. �سريين م�سهور ع�ساف

��ستاذ م�ساعد

د. و�سفي حممد عبيد�ت

��ستاذ م�ساعد

د. ماجد حممد م�ساعده

��ستاذ م�ساعد

د. �سادي فايز غر�يبة

��ستاذ م�ساعد

Dept. of Pharmaceutical Technologyق�صم  ال�صيدلة التكنولوجية

رو�سه يا�سني �ل�سياب

حما�سر متفرغ

رفيف خالد م�ساعده

حما�سر متفرغ

د. نا�سر حممد �دكيدك

��ستاذ م�سارك
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2007

إ�سماعيل« �أالجزجي خالد »حممد جمال« عثامنه �بتهال حممد �لدقور  رو�ن زهري ح�سن ر�مي »حممد �

 �سو�سن �سامي �ملعاين �سميه بنت �مل�سطفى   �سامي �أحمد �لعلفي رمي �أمني زعروره 

 غيفار طالل �أبو  د�ن  عدنان مرو�ن هالل عبد �هلل عز�م هاين �سفاء عبد �لزيد�نني

 فاطمه ح�سن �لعوم  فرح بديع �ساهني

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005

 قا�سم �أحمد �أبو ليل النا حممد ب�سام �ستا�سي�س

B.Sc.in Pharmacyالبكالوريو�س يف ال�صيدلة
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حممد لطفي حجاوي حممد طالل حممد معتز ريحاين حممد بن عبد �هلل �لقحطاين مايا حممد ن�سر �لوفائي

هديل عبد �حلميد �حلروب هاله حممد خري�ساتجنو�ن عبد �ملنعم جر�د�ت مهند عبد �هلل د�ردياب 

ه���������ي���������ف���������اء ق���������ا����������س���������م �ل��������زع��������ب��������يل����ب����ن����ى ع�����ب�����د �ل�������������س������الم  ف����ري����ح����ات�����������س����������اي����������ر �����������س����������ال����������ح �ل��������ع��������ن��������زي

إ�سر�ء نايف �أبو  بكر ��سعد ماجد �لعيان  � 

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005

 �أ�سماء حممد �لطري�وي �أ�سيل  عبد �الله ديباجة

B.Sc.in Pharmacyالبكالوريو�س يف ال�صيدلة

ول 2007/2006 خريجو �لف�سل �لدر��سي �الأ

إبت�سام  حممود دحيدل �أحمد كامل �سبري  �أروى حممد بني دومي �أريج قا�سم �لنو��سره �
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2007

 �لن حممد جر�د�ت �أالء حممد حماده �أالء حممد فريحات �أالء جربيل حبيب

إنعام ذياب علي �أن�س فتحي �لدعمه �أمل جرب �لبدوي �أماين عي�سى �لبكري�ت � 

 ب�سرى حممود حجازي بر�ءه وليد عمريه �إميان عمر �لبلتاجي �آيات عبد �هلل حممد

 بنان عدنان يحيى  متار� حمد �هلل مف�سي

ول 2007/2006 خريجو �لف�سل �لدر��سي �الأ

 تهاين جهاد �لوديان ثائر قا�سم بني هاين

B.Sc.in Pharmacyالبكالوريو�س يف ال�صيدلة
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 ر�مي ر�تب �لعب�سي دميه عبد �هلل خ�ساونة ح�سام حممد جميل كيايل جميل في�سل �أالن�سارى

 رمي معني خيال روزين �سليم زيد�ن رز�ن نخله �خليو ربا �سالح  دروي�س

 �سعيد �أحمد جبارين  زينه �سليمان �لنمري زيد علي مفلح  رميا عبد �حلفيظ عبد �ملجيد

 �سميه خري �هلل �ل�سريف �سروق بركات �ساب�سوغ

ول 2007/2006 خريجو �لف�سل �لدر��سي �الأ

 �سهناز جمال د�ود �سري�ز �سنيان حلو�س

B.Sc.in Pharmacyالبكالوريو�س يف ال�صيدلة
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2007

 فر��س حممود �لعابدي فادي »حممد �سفيق« �أبو  �لهيجاء عبد �هلل حممود �أبو  طويله طارق حممد فرج

 لينا عي�سى �خلر�ب�سه ليلى حممد �سم�س �لدين النا تي�سري �سو�عي فريده رفيق عليان

 معاذ رفعت حمد حممد �أحمد دقاق مازن حممد زند �حلديد  ماجدلني عمر بل�سة

مي�سون مو�سى عامر  منذر حممد عمر

ول 2007/2006 خريجو �لف�سل �لدر��سي �الأ

 ناهل عبد �لرز�ق �لعبد �هلل هاجر حممد ميه

B.Sc.in Pharmacyالبكالوريو�س يف ال�صيدلة
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 هديل �أحمد در�دكه هبه �سليمان �لنجار هبه عبد �لرحيم �ل�سقا هاين �سليمان �أبو  ميزر

ول 2007/2006 خريجو �لف�سل �لدر��سي �الأ

B.Sc.in Pharmacyالبكالوريو�س يف ال�صيدلة

 يزن حممد عوده يا�سني حممد قد�سيه و�سام خالد �لعمر�ت هز�ر عبد �لكرمي �أحمد

 يو�سف فرح �سالمة

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

 �ينا�س جمال �سويكي �فنان توفيق �لق�ساه ��سر�ء ر�جي �لقرعان ��سر�ء حامت عالونه

إب����ر�ه����ي����م ج��م��ع��ة �ل��ع��م��ور  �

�أح��������م��������د ف�������������و�ز ي����و�����س����ف 

�ل����ق���������س����اه حم�����م�����د  �أالء 

�أم���������اين ف���ت���ح���ي �ل���غ���وي���ن���ي

ح�������ن�������ان ط���������ه �خل����ط����ي����ب

ره���������������ام حم������م������د ج���م���ع���ه

زي�������ن�������ه ي������و�������س������ف ح����م����زه

 ���س��ائ��د ج��م��ال دي����ار بكريل

ع��وده« »بني  �أح��م��د  �سائده   

������س�����روق ي����و�����س����ف �خ���ل���ي���ف

�لدهي�سات من�سور  �سحى 

ف���ار����س  ف���������اروق  �هلل  ع���ب���د 

ع����ب����ري حم����م����د خ���ر����س���ي���د

ل�������ي�������ال ح���������س����ن����ي �أح�����م�����د

�أب��و  �لطيور  حممد حممد 

�خلم�س �حلليم  عبد  م��ن��ار 

�أني�س«عبا�س »حم��م��د  مها 

 ن�����رم�����ني �����س����ام����ي ط����ب����ازه

زع�����ب�����ي  ن�������غ�������م حم�������م�������د   

 ه��ب��ة �هلل م���ْام���ون �ل��زع��ب��ي 

ه�������س���ام حم����م����ود �أب�������و ب��ك��ر

 ه�����ي�����ا حم�����م�����د �ل����ع����م����ري

ع�����ب�����ود  ق������ا�������س������م   وئ���������������ام 
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 د�نه نبيل رم�سان خالد �بر�هيم طقاطقه متا�سر عبد �لروؤوف �ل�سمادي �ينا�س عاطف �لعمله

 ر�نيه نو�ف عبيد�ت دميه زكريا �لق�ساه ديانا حممد �لزعبي دعاء حممد عبابنه

 رو�ن ريا�س برهم ر�سا عالم عبادي ر�سا عبد�هلل �لعريان رز�ن عز�م خ�ساونه

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

 رميا طالب �جلعدي زينب حممد��سماعيل خليلي رميا با�سم قدوره

B.Sc.in Pharmacyالبكالوريو�س يف ال�صيدلة

 �سجود �بر�هيم �لقاعود
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 �سبحي �بر�هيم �جلفا �سالح مهيب �حل�سان �سريين زياد �حلنيطي �سمر جابر عبد �لرحيم

 عقبة رفعت كرزون عبد�لرحمن حممد حنفي  طارق حممد �ل�سعار  �سهيب عبد �للطيف �ملعاذ 

 عماد نا�سر �ل�سو�س  عالء حممدعزمي  زين �لعابدين عال عر�بي �ل�سمري عال �ليا�س �لنت�سه

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

 فادي م�سطفى حممد فر��س رفعت �لعمري غدير تي�سري عايد

B.Sc.in Pharmacyالبكالوريو�س يف ال�صيدلة

 ق�سي نبيل �ل�ساهد
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 لينه خليل عمايره ليلى ظاهر �حلمبوظ ملى في�سل �للحام  كرم ه�سام �لبحاح

 حممد ح�سني وحده حممد توفيق �ل�سيخ  �بر�هيم جمد حممد �لزيود موؤن�سه علي مهيد�ت

 حممد ماجد هيالت حممد عمر �سعيدي  حممد عبد �هلل كبا�س حممد �سبحي جنار 

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

 مطاع حممد �لقج مالك » �حمدكمال« �ل�سمور حممد�أن�س حممد م�سوتي

B.Sc.in Pharmacyالبكالوريو�س يف ال�صيدلة

 نادر ع�سام من�سور
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 هديل حممد ديباجه هبه عايد �خلزعلي هاله ح�سن �ل�سو�فريي ند�ء جنم ر�سو�ن

 يو�سف فوؤ�د �خلطيب يا�سر �أكرم �لزعبي والء خالد �ال�سفر

�ب���ر�ه���ي���م �ح���م���د ح��م��د�ن

�ل��زه��ر�ين حم�سن  �ح��م��د 

�م�������اين حم���م���د ���س��ل��ي��م��ان

ح��ف�����س��ه ���س��ح��اده �ل��ع��م��ري

خ�������ول�������ه ذي������������ب خ�����ط�����اب

�أحمد �ل�سيخ  ماأمون  دعاء 

رج�������اء ط������الل �ل��ك��ح��ل��وت

رف����������������اه حم�������م�������د �����س����ك����ر

زرد  �ب����������و  ي�����ح�����ي�����ى  رن����������ا 

�ل�سمان  طارق عبد�لكرمي 

ع����������ال ج��������م��������ال خ�����ط�����اب

ك������ل������ود خم�����ائ�����ي�����ل ت����وم����ا 

حم��م��د ���س��ال��ح �ب���و ملحم

حم�����م�����دع�����ل�����ي ه���ي���ك���ل���ي���ه 

�لكر�د �ل���رز�ق  عبد  م�سطفى 

ن����ائ����ل����ه ح���������س����ن �مل���ع���ن���ق���ر

ن���������دى �����س����ه����ي����ل �جل���������ر�د

ه������ن������اء ������س�����الم�����ه م�������ر�يف

علي« »�حل����اج  �سمر  ه��ن��اء 

ي������������ار� و�ئ������������ل �ل����ع����م����ري

يا�سر حممد غ�سان �لق�سار

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

B.Sc.in Pharmacyالبكالوريو�س يف ال�صيدلة
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�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2007/2006 - تدريب

B.Sc.in Pharmacyالبكالوريو�س يف ال�صيدلة

 عبد�لرحمن ماجد �لعبد �سفاء �سعيد �لنجار رمي مو�سى �سليمروز �بر�هيم �بو عطا

 علي �سالمه �لدقاق عبد�هلل مو�سى ط�سطو�س

 نهيل ز�هي �ل�سريف حممد عبد �ملنعم كلوب

ه��دي��ل ���س��م��ري �ل��زه��رييمرو�ن ح�سني �بو �لركب

 رنده عابدين عربو حنني �سالح �خلطيب �ينا�س فوزي عبيد�ت�الء �سالح عوي�س
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 �ن�س حممد �خلو�لدة �الء مو�سى �لعلي ��سماء يا�سر �لغنيمات �حمد عبد�لكرمي �لعز�يزه

 �سهى »حممد �أمني« عمر �سعد حممد فاروق �سامل  رو�ن �سامي �لعتوم رنا عادل �جلابر

 فادي ��سعد �سقلو�س غدير مي�سيل طوير�س عربيه علي �ملقابله �سفاء علي �لق�ساه

 فيني�سيا وليد بكر حممد يامن ر�سو�ن 

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

 ندين في�سل �بو قطي�س نور �حمد �ل�سو�حله

Pharm D Programدكتور  �صيدلة
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 يوال �حمد ع�ساف  و�سيم حممد �بو عا�سور هدى علي زيديه نور خالد مرقه

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006

Pharm D Programدكتور  �صيدلة

ع�����������������دن ول�����������ي�����������د �ل�������������س������م������اي������ل������هخ�����ل�����ي�����ل �ب��������ر�ه��������ي��������م �ب�����وح�����وي�����ل�����ه��������س������الف ع����ب����د�ل����ك����رمي �حل�������س���ب���ان

خريجو �لبكالوريو�س يف كلية �ل�سيدلة منذ تاأ�سي�س �جلامعة
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ت�سم كلية �لتمري�ض �لتي تاأ�س�ست عام 1983 �ربعة  �أق�سام �أكادميية 

هي: 

�لنف�سـية. و�لـ�سحة  �ملجتمع  • متري�ض �سحة 
�لبـالغني. • متري�ض �سحة 

و�لطفل. م  �لأ • متري�ض �سحة 
�لقبالة. • ق�سم 

ومتنح �لكلية درجة �لبكالوريو�ض يف �لتمري�ض و درجة �لبكالوريو�ض 

يف �لقبالة و درجة �ملاج�ستري يف متري�ض �سحة �ملجتمع ومتري�ض 

�حلالت �حلادة للبالغني .

�لعام  هذ�  �ملختلفة  �لكلية  �أق�سام  يف  �لتدري�ض  عملية  على  ويقوم 

كادميية �ملختلفة . )42( ع�سو هيئة تدري�ض من �لرتب �لأ

 )2157(  2007/2006 �لدر��سي  �لعام  يف  �لكلية  طلبة  عدد  وبلغ 

طالباً و طالبة منهم )2026( طالباً و طالبة يف برنامج بكالوريو�ض 

�لتمري�ض و )131( طالبة يف برنامج بكالوريو�ض �لقبالة و )128( 

طالباً و طالبة يف برنامج �ملاج�ستري .

جتماعية باإعد�د  وتتمثل عالقات �لكلية مع �ملوؤ�س�سات �لعلمية و�لإ

�ملجتمع  ومع  �ل�سحية  للموؤ�س�سات  م�ستمر  تعليم  بر�مج  وتنفيذ 

بع�ض  يف  �لتمري�ض  لقطاعات  فنية  ��ست�سار�ت  تقدمي  يف  �لعربي 

فنية  إ�ست�سار�ت  � تنفيذ  يف  �لدويل  �ملجتمع  ومع  �لعربية  �لدول 

�لب�سرية  �لتنمية  مركز  مع  بالتعاون  �لتمري�ض  لتطوير  وبر�مج 

ومنظمة �ل�سحة �لعاملية � لذي يتخذ من �لكلية مقر�ً له .

ردنية جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا �لأ



216

كلية التمري�ض

2007

د. مو�سى على �حل�سن  / ��ستاذ م�سارك

قائم باأعمال عميد �لكلية

د. عي�سى حممد هويدي / �أ�ستاذ م�سارك

نائب �لعميد

د. فردو�ض ح�سن �لعمري / �أ�ستاذ م�ساعد

م�ساعد �لعميد

حافظ رم�سان

مدير مكتب �لعميد
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ق�سم متري�ض �سحة املجتمع وال�سحة النف�سية

Dept. of Community Health Nursing

د. با�سل حميد عمارنة / رئي�ض �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�ساعد

د. ليند� غازي حد�د

��ستاذ

د. ر�ئده فوزي �بو �لرب

��ستاذ م�ساعد

د. �بر�هيم غالب �لفاعوري

��ستاذ م�ساعد

د. ن�سرين نايف �بو بكر

��ستاذ م�ساعد

د. يا�سني �حمد هياجنه

��ستاذ م�ساعد

د. حممد نز�ر �لتميمي

مدر�ض 

د. فاتن يو�سف معايعه

حما�سر متفرغ 

مائده خزعل  ح�سن

حما�سر متفرغ 

نبيله �سحده �جلدع

حما�سر متفرغ  

ملياء �ساكر بروق

حما�سر متفرغ  

مياده حممد �لعديالت

حما�سر متفرغ  

جناح �سياح يو�سف

حما�سر متفرغ  

بثينه حممود �لطالفحه

حما�سر متفرغ  
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م والطفل ق�سم متري�ض �سحة الأ

 Dept. of Maternal & Child Health Nursing

د. نعمه �حمد �لعكور / رئي�ض �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�ساعد

د. منتهى خليل غر�يبه

��ستاذ م�سارك

د. �روى عي�سى عوي�ض

��ستاذ م�سارك

د. لبنى �حمد �بو �سيخه

��ستاذ م�ساعد

د. �سلوى م�سلم �لعبي�سات

��ستاذ م�ساعد

د. هدى فالح غر�يبه

��ستاذ م�ساعد

خلود جميل برقاوي

حما�سر متفرغ  

�نت�سار لطفي منر

حما�سر متفرغ  

خلود كايد �سطناوي

حما�سر متفرغ  

خلود ح�سن حمد / حما�سر متفرغ  
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Dept. of Adults Health Nursingق�سم متري�ض �سحة البالغني

د. بثينه �حمد �لفريحات/ رئي�ض �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�ساعد

د. مو�سى علي �لفارع �حل�سن

��ستاذ م�سارك

د. عي�سى حممد هويدي

��ستاذ م�سارك

د.�سهى حممد عمر�ن

��ستاذ م�ساعد

د. حممد �سعيد �جليو�سي

��ستاذ م�ساعد

د. �بت�سام معاويه �لزرو

��ستاذ م�ساعد

د. فردو�ض ح�سن �لعمري

��ستاذ م�ساعد

د. وجد�ن عبد �لكرمي خاطر

��ستاذ م�ساعد

د. وجد�ن �حمد بني عي�سى

��ستاذ م�ساعد

د. �بتهال خلف �ملخزومي

��ستاذ م�ساعد

مرمي عبد �ملجيد عثامنه

حما�سر متفرغ 

ليلى ر�تب �سقر

حما�سر متفرغ 

��سفا عبد �حلميد عمارنه

حما�سر متفرغ 

فد�ء يو�سف �ل�سوي�ض

حما�سر متفرغ 
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Dept. of Medwifery ق�سم القبالة

د. لبنى �أحمد �أبو �سيخة / رئي�ض �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�ساعد

د. رمي عبد�هلل حتامله

��ستاذ م�ساعد

�سروق �حمد حو�مدة

حما�سر متفرغ 

طروب علي �للطايفه

حما�سر متفرغ 

فاطمه حممد ملكاوي

حما�سر متفرغ 

��سمهان عبد�لفتاح حمد�ن

حما�سر متفرغ 

خلود زكي �بو عبيد

حما�سر متفرغ 

منى �حمد تيم

حما�سر متفرغ 

�آر�م ماجد هبهب

حما�سر متفرغ 

Dept. of Adults Health Nursingق�سم متري�ض �سحة البالغني
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خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005

 �إيهاب خالد كحيل �أ�سامه عبد �لفتاح �لزغول�أحمد حممد �خلو�لده�أحمد عز�م �ل�سلول 

 عارف حممد �أبو عاقوله طارق هاين جالودي رفاه حممود �خلطاطبه خالد وليد قدومي

 حممد ذيب �أحمدحممد رجائي �أحمد �لعجلوين

حممد فايز �ل�سطناويحممد علي �لزيود

إيــــــــــــاد حمــــمــــد عــــالونــــه �

رنــــــــــا ولـــــــيـــــــد حــــــــــرز �هلل

عــــبــــد�هلل �حـــمـــد �حلــ�ــســن

فحماوي �هلل  عبد  ع�سام 

.BSN  البكالوريو�ض يف التمري�ض

حممد يو�سف �لعلو�ن
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ول  2007/2006 خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

إبر�هيم �أحمد �لعجلوين  �أن�ض ن�سر ظهري�ت �أمريه حممد �لزبون �أحمد عبد �خلالق عبد �لغني �

 علي �أحمد كناكري عالء جميل �سو�حله �سليمان حممد �لرو��سده �سعدى عبد �لكرمي �لفريحات

 مهدي �سالح �ل�سطناوي حممد عبد �لكرمي �لق�ساة حممد د�ود �خللف غفر�ن ماجد بكر

 نيبال مو�سى مطلق نو�ف قدمي �لعنزي نا�سر حامد �حلازمي

�أمـــــــريه عــــــادل �لــفــيــا�ــض

د�نـــــــه يـــو�ـــســـف �لـــنـــاطـــور

ر�ـــــــســـــــدي فـــــــــالح عــــمــــرو

عــــبــــادة تـــوفـــيـــق �لـــزغـــول

عــيــ�ــســى حمــمــد �ملــنــ�ــســور

فــــــالح جـــمـــيـــل �حلــــــوري

�ل�سمريي لطفي  ن�سال 
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كلية التمري�ض

2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

 �بر�هيم روحي عيا�سره �بر�هيم ربحي �حمد �بتهال حممود �لفقيه �بتهال عبد�لكرمي �لغز�ويه

 �حالم ذياب علي �ثري مو�سى زيتون �بر�هيم حممد �بو �سهيون �بر�هيم عبد�لرحيم �بد�ح

 �حمد طالل نوفل �حالم حممود من�سي �حالم عمر و�ساحي �حالم رم�سان �لر��سي

 �حمد حممد �لنعيمي �حمد فهد حما�سي�ض �حمد علي �لب�ساب�سه �حمد عبد �لرحيم �جلمال
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كلية التمري�ض

2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

 ��سر�ء نبيل �حلايك ��سر�ء ��سعد �خلالدي �دهم �حمد �لب�ساب�سه �خال�ض عو�ض �هلل �بو�ل�سيخ

 ��سماعيل �سليمان �لنع�سان ��سالم حممد بني بكر ��سالم عز�م �لعالونه ��سالم خريي عبابنة

 �لء »حممدخري« �بو �سهيون �كرم �سالح بو�قنة  �عتد�ل حممد �لعياد�ت ��سرف �دري�ض �ل�سقر

 �لء عطا�هلل �لقي�سي �لء طارق �بوعرجه �لء ح�سني �لزعبي �لء �حمد �مل�سطفى
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كلية التمري�ض

2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

 �مروؤ �لقي�ض �أحمد �ملجدلوي �ماين يو�سف »�بو وعر« �ماين ر�سيد �لنعيمي �ملعت�سم باهلل �حلور�ين

 �ن�ض توفيق مرجي �مني عبد�لقادر مغاري �مريه علي �حلر��سي �مريه �سليمان �جلمال

 �يات م�سطفى �جلو�وده �يات عبد�لرحمن حماد �ني�ض جميل �لعمري �نيا ه�سام �لعقيل

 �ميان مو�سى غريفات �ميان مناور �لعمري �ميان طالب يعقوب �ميان �حمد غر�يبه

.BSN  البكالوريو�ض يف التمري�ض .BSN  البكالوريو�ض يف التمري�ض



226

كلية التمري�ض

2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

 �يهاب عبد�لرحمن خ�ساونه �ينا�ض �حمد �ل�سباغ �مين وجيه غباين �مين فوؤ�د �سحاده

 با�سمه �سالح عياد با�سل مازن برقاوي �يهاب حممود �لزبون �يهاب حممد عبد �هلل

 ب�سري ح�سن �لرو�سان ب�سام عبد �لله �لعلي برهان �بر�هيم بكار بر�ء يو�سف �بو جويد

 متار� زكي �خلطاطبة بيان عايد خ�سان بيان خطاب �بو لبده بكر يو�سف �ملحا�سنه
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كلية التمري�ض

2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

 ثائر عبد �لرحيم �بو �سما توفيق حممد �أبوليل  تهاين عبد�لرحمن �بو هيظ متارى �حمد �ملر�سد

 حكمت ��سماعيل عودة �هلل ح�سني عطية �ملالكي ح�سن حمارب عامر ح�سن �حمد عثمان

 حنان حممود �أبو حمد�ن حنان فوزي نعيمي حنان عي�سى خنجر حنان حلمي قاروط

 خالد حممد خالد خالد علي حو�ري خالد توفيق �لرو��سدة حنان مهيوب �لفرج
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كلية التمري�ض

2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

 ر�ئد خ�سر �ل�سوحه ديانا د�وود �يوب د�نيه عبد�لرحمن »زيد �لكيالين« خلدون عبد�لرز�ق �لطعاين

 ربى عوين �بر�هيم ربحي علي �لعلي ر�نيا جميل عيا�ض ر�ئد ريا�ض �ملنري

 رعد علي �لعمري ر�سو�ن زكي بني عي�سى ر�سا �حمد �بوعر�ق رز�ن نظمي م�سطفى

 رو�د فالح �ل�سو�هني رنده �سالح �بوربيع رنا غ�سان ر�جح رنا �بر�هيم قدي�سات
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كلية التمري�ض

2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

 زينب علي �لغفاري زياد يحيى �لعتال زياد حممد �ل�ستاذ رمي خلف �لطعاين

 �سحر عبد�هلل �ل�سرمان �سامية حممد عباد �سامي �سليمان �لطالع �سائر عفري �لرويلي

 �سماح خالد كحيل �سليمان حممد �لر�جودي �سليم فايق �لرجوب �سالم �سايل عبد�حلميد

 �سناء ح�سن �ل�سدوح �سميه عبد �لكرمي حر�ح�سه �سمية عبد�لروؤوف �لفقهاء �سمر يحيى �خلطيب

.BSN  البكالوريو�ض يف التمري�ض .BSN  البكالوريو�ض يف التمري�ض



230

كلية التمري�ض

2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

 �سادي خليل �ل�سمادي �سيف عارف �ل�سرفات �سهري لطفي خز�علة �سهى منري �سويكة

 �سالح ح�سن �لزهد �سابر حممود بني ملحم �سذى حممد �سماره �ساهر عبد �لكرمي عمايره

 طارق عبد�هلل �خلالدي طارق �بر�هيم �لرو�سان �سالح �لدين علي �ل�سمادي �سفاء ح�سن مطالقه

 عامر حممد �ل�سمادي عا�سم عبد حممد عائده علي جوده طارق حممود عماوي

.BSN  البكالوريو�ض يف التمري�ض .BSN  البكالوريو�ض يف التمري�ض



231

كلية التمري�ض

2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

 عبد �لكرمي خالد بني علي عبد �لرحمن عبد �ل�سالم �سماره عبد �لرحمن ��سماعيل �بو �لهيجاء عبد �حمد �بو �سهيون

 عبد�هلل يو�سف �لقو��سمه عبد�هلل ح�سني �بو �سالح عبد�لكرمي غالب �لطويل عبد �هلل يحيى �ملخ�سمي

 عدنان �سالح عيد عبري �سعيد �ل�ساملي عبري ح�سني ب�ساتوه عبله �سلمان �حلمايده

 عالء �حمد �لغز�وي عفيف �حمد �لعي�سى عطا م�سعد �خلطيبعز �لدين �سامي �لعمري
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كلية التمري�ض

2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

 علو�ن �سالح �ل�سمر�ين عالء م�سطفى عناب عالء جملي �ل�سبعاوي عالء �حمد ب�ساره

 عمر �بر�هيم �ل�سماره عماد قا�سم مقابلة علي م�سطفى �لنمر علي حممد �ل�سمري�ت

 عمرو ثاين �ملومني عمر عقله مقابله عمر عبد �ملومني عمر طه �مل�سري

 غ�سان �حمد �ملو�سى غدير حممد �ل�سكري غاده حممد �بو�ر�سيد عهد فو�ز �بو �سامل
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كلية التمري�ض

2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

 فادي وليد �سلهب فادي حممد �مل�ساعده فادي فريد �ل�سفدي فوؤ�د خ�سر علي 

 فاطمه عبد �لرحمن �لزيود فاطمه تركي بني �سالمه فاطمة �سالح �لعود�ت فادية ��سعد فيا�ض

 فل�سطني فايز من�سور فر��ض حممد خ�سان فدوى د�وود �لعجوري فد�ء حممد �بو ر��سد

قا�سم »حممد خليل« �للو�ح قا�سم عبد �هلل �جلر�ح فوزي حممد در�دكه فهد عبده �ل�سبياين
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كلية التمري�ض

2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

 لنا �سوكت �ل�سمادي كوثر �كرم جر�ح كفاح جمال �سليماين  كرمي �سعيد عكور

 لينا ربحي �سالح ليث نايف �لزعارير ليث علي فار�ض لنا عبد�هلل بو�عنه

 حممد »عالء�لدين« نا�سر جمدي مو�سى �لزعبي مالك حممد �لق�ساه ماجد ح�سن �لطالع

 حممد تي�سري �لدردور حممد ��سماعيل �حلرب حممد �حمد عمايره حممد �بر�هيم �مل�سطفى
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كلية التمري�ض

2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين  2007/2006

 حممد عاطف �لعبد �حلميد حممد �سامح �حلد�د حممد خالد »عليان �ل�سامي« حممد ح�سني �حلموري

 حممد فتحي حممد �ل�سعيد حممد فتحي �سعيد حممد عبد�لقادر عو�وده حممد عبد �لكرمي �لزعبي

 حممد حممود �لغر�يبه حممد ماجد نو�فله حممد كامل �لدليكه حممد في�سل �لد�ود

 حممود طالل �لوديان حممود ح�سني �بو مخ  حممود »حممد غالب« عي�سى حممد م�سطفى ملحم
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كلية التمري�ض

2007

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006

 مراد حكمت الطعاين حممود م�ساري زريقات حممود حممد خالد حممود عمر اخلمو�س

 مرمي علي ابوعا�سور مروان عبد القادر الق�ساه مرام فاروق �سرحان مراد مروان الرحمي

 مالك خالد الردايدة معت�سم زياد الزغول معاذ حممد مطلق معاذ عبد الر�سول عبد ربه

 منى »حممد �سعيد« ال�سيد من�سور مناقب عثمان منال �سامي حمد مميز احمد ميا�س
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كلية التمري�ض

2007

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006

 مهند �سريف غزاوي مهند جميل الكوي�سي منى عبدالفتاح العناتي منى �سالح ايوب

 مي�سون فايز تركمان مي�سره خالد الهزمي مو�سى عبداهلل ال�سافعى مهند حممود طعاين

 جناح ح�سن احلماد نا�سر فار�س ال�سطناوي نادر احمد الدهون مي�سون هاين ربابعة

 نور عوين م�ساروه ن�سيم عادل زاهده جنية عثمان عطا جنوى ابراهيم بني م�سطفى
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كلية التمري�ض

2007

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006

 هبه احمد الطوي�سي ها�سم فواز طيفور نورالدين م�سطفى احل�سينات نور حممد بطيحه

 هدى ع�سام �سهاب هدى خالد �سليماين  هدايه راتب حينا هبه فوزي ابويقني

 وفاء احمد مقدادي هيثم يو�سف الزغول هالل عبدالعزيز ابو غامن هديل فايز امل�ساروه

 يحيى حممد احليلة يا�سمني مو�سى ال�سناق وليد خليل جرب وفاء �سالح العتيبي
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كلية التمري�ض

2007

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006

 يزن ف�سل من�سور يزن عبد اهلل العمري يزن جمعه ابو�سيام يحيى يو�سف ابوا�سعد

 يو�سف علي ك�سا�سبة يعقوب احمد عتوم يزن نايف احلتامله يزن مو�سى حمافظه
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كلية التمري�ض

2007

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006

 يو�سف مدحت احلميد يو�سف حممد عبدالغني يو�سف حممد ب�ستاوي

ال�سيح اب���و  م��و���س��ى  امل��ع��ت��ز   

ال����ه����ام ع����ب����داهلل اجل��م��ع��ان

اي�������������اد ع��������دن��������ان م�������س���ل���ح

اي���ن���ا����س ي���و����س���ف اخ����ري����ان

ب�سرى »احمد عيد« ابو جراده

ب����ه����اء م����و�����س����ى ال���ن�������س���ا����س

�سرحان اب��و  حمدان  حمده 

ت�سي�سلر  م���ارك���و  دراق����ان����ا 

رح������������اب ي�����و������س�����ف ح�������س���ن

رم�������زي ح�������س���ن ال��ق��ل��ق��ي��ل��ي

رون������زى ي��و���س��ف ال��ط��ي��ط��ي

�سبيح اب��و  حممود  �سفيان 

����س���م���ي���ه حم����م����د رب����اب����ع����ه

������س�����ن�����اء ه���������اين ال�������س���ل���ب���ي

ع����ب����داهلل ي���و����س���ف ي��ع��ق��وب

ع����ب����ل����ه ح�����ن�����ا ال����رب���������س����ي

ع�����ب�����ر غ������ال������ب اب�����وزي�����ن�����ه

ع������الء حم����م����ود االط����ر�����س

ك���ام���ي���ل���ي���ا ر�����س����ا ع����ب����داهلل

لوؤي »حممدفخري« بني عي�سى

لينا »حممد عاطف« ال�سباحني

العريقات حم��م��ود  م��وؤن�����س 

حم�����م�����د ت������رك������ي ال����ع����ي����ده

حم�����م�����ود ف����������وزي اع���ب���ي���د

م���ك���ل���ني ع����ل����ي ال������دوي������ري

م��������ن��������ى ي��������و���������س��������ف من����ر

م�������ي �����س����ت����ي����وي ب�������س���ك���م���ي

ن�����س��ري��ه ا����س���ك���ن���در حم��م��د 

�سديد ع�سمت  روز  نيفني 

ه�������������دى خ���������ال���������د اح�����م�����د

ي����ام����ني حم�������م�������ود  والء 

ب��ن��ي يون�س ي��ا���س��ر حم��م��ود 

ي��ا���س��م��ني ���س��اي��ل ال��رح��ي��ل

عبد احلليم حممود ال�سياب
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2007

 ن�سرين ها�سم ح�سني املنا�سر

B.Sc. in Medwifery البكالوريو�ض يف القبالة
ول  2007/2006 خريجو الف�سل الدرا�سي االأ

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006

 االء حممد العمري االء حممد عبا�س ا�سواء اأحمد عفانه اخال�س حممد املومني

 رنا رافع اخلالدي رجاء حممود عبده راويا �سبحي احلميدي اميان حممد القا�سم

 عالية ح�سن عبيدات �سفاء حممد خماي�سة �سها عبداملجيد ح�سني رمي حممد خليل
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2007

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006

 ماريا ح�سني احلماد ماريا احمد الغباري كفاح �سالح عديالت فاديه حممد عمري

 منال حممد ابو عيا�س مرمي احمد الغباري مديحه ع�سام عبيدات نور يو�سف ال�سريده

 هنادي حممد ربابعة هديل حممد امل�سرتيحي

عرمان م�سطفى  �سكينه 

���س��������ه��اد اب���راه���ي���م اح��م��د

�������س������وزان راج��������ح ح�����س��ن

B.Sc. in Medwifery البكالوريو�ض يف القبالة

خريجو البكالوريو�س يف كلية التمري�س منذ تاأ�سي�س اجلامعة
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�أقـ�سام  ثمانية   1987 عام  تاأ�س�ست  �لتي  د�ب  و�لآ �لعلوم  كلية  ت�سم 

�أكادمييـة هي:  

�لتطبيقية. �لكيميائية  �لعلوم  • ق�سم 
�لتطبيقية. �لعلوم �حلياتية  • ق�سم 

�لور�ثية. و�لهند�سة  �لتقانات �حليوية  • ق�سم 
�لبيئة. • ق�سم علوم 

�لتطبيقية. �لفيزيائية  �لعلوم  • ق�سم 
ح�ساء. �لإ و  �لريا�سيات  • ق�سم 

�لتطبيقية. للدر��سات  �للغة �لجنليزية  • ق�سم 
ن�سانية. �لإ �لعلوم  • ق�سم 

درجة  و  تخ�س�سات  خم�سة  يف  �لبكالوريو�س  درجــة  �لكلية  ومتنح 

�ملاج�ستري يف تخ�س�سات �لكيمياء �لتطبيقية و�لفيــزياء �لتطبيقية 

و�للغويات  �لــريــا�ــســيــات  و  �لتطبيقيـــــــة  �حلياتيــــــة  �لعلــــــوم  و 

لطلبة  �سا�سية  �لأ �ملتطلبات  بتدري�س  �لكلية  وتقوم   . �لتطبيقية 

كادميية . �جلامعة �إ�سافة �إىل بر�جمها �لأ

ويقوم على عملية �لتدري�س يف �أق�سام �لكلية �ملختلفة )139( ع�سو 

كادميية �ملختلفة .  هيئة تدري�س موزعني على �لرتب �لأ

وبلغ عـدد طلبة �لكلية يف �لعـــــام �لدر��سي �حلـــايل )2338( طالباً 

و طالبــــة منهم )2069( طالبــــــاً و طالبــــة يف مرحلة �لبكالوريــــــــو�س 

و )269( طالباً و طالبة يف مرحلة �ملاج�ستري .

جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا �لأردنية
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د. �أحمد حممود بطيحة / �أ�ستاذ

عميد �لكلية

د. نذير �أحمد رو��سده / �أ�ستاذ م�سارك

نائب �لعميد

د. مو�سى ليف �ل�سمادي / �أ�ستاذ م�ساعد

م�ساعد �لعميد

د. برهان �لدين �أحمد �لب�س / �أ�ستاذ م�سارك

م�ساعد �لعميد

د. كو�كب ر�سو�ن �ملومني / �أ�ستاذ م�ساعد

م�ساعد �لعميد

ن�سال �بو �لهيجاء 

مدير مكتب �لعميد
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ق�سم العلوم الكيميائية التطبيقية

Dept. of Applied Chemical Sciences

د. خالد قا�سم �سو�قفه/ رئي�س �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�سارك

د. ر�غب فوؤ�د عتمه

��ستاذ

د. خليل جميل �لع�سلي

��ستاذ

د. حممد يا�سني �خلطيب

��ستاذ

د. �سامل �حمد �لربكات

��ستاذ م�سارك

د. بركات حممد �ل�ساب�سوغ

��ستاذ م�سارك

د. يحيى ربحي طهبوب

��ستاذ م�سارك

د. حممد فهمي زعرت

��ستاذ م�سارك

د. حت�سني علي فني

��ستاذ م�سارك

د. حممود خليل �حلموري

��ستاذ م�سارك

د. جميل �بر�هيم �مل�سطفى

��ستاذ م�سارك

د. �حمد حممود �لعجلوين

��ستاذ م�سارك

د. ع�سام حممود عرفه

��ستاذ م�سارك

د. نذير �حمد �لرو��سده

��ستاذ م�سارك

د. عبد �لقادر �سليم �ملعايطه

��ستاذ م�سارك
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د. حممد وليد حممد �مللقي

��ستاذ م�ساعد

د. مو�سى ليف �ل�سمادي

��ستاذ م�ساعد

د. نعيم ح�سني �ل�سعيد

��ستاذ م�ساعد

د. مازن يا�سني �سطناوي

��ستاذ م�ساعد

د. عبد �لوهاب عمر �لرجوب

��ستاذ م�ساعد

د. �حمد عبد �لرحمن غر�يبه

��ستاذ م�ساعد

د. حممد مو�سى فار�س

��ستاذ م�ساعد

د. ح�سني قا�سم �ملغي�س

��ستاذ م�ساعد

د. ر�تب ح�سن حينا

��ستاذ م�سارك

د. علي عوده �ل�سيوخ

��ستاذ م�ساعد

ق�سم العلوم الكيميائية التطبيقية

Dept. of Applied Chemical Sciences
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إبر�هيم د�هود �أبو  �لفول ت�سنيم عبد �لعزيز �لزيود �ل�سعيد »حممد بهاء �لدين« �حلالج �أ�سرف حممود �لقا�سي �

إ�سماعيل مقبل إبر�هيم  رميا م�سطفى  حيدر ر�سا عبد �هلل ع�ساف حنان �  �سناء عبد �لكرمي �

 �سفاء »حممد تي�سري« حتاأمله �سخر عودة �جلبور �سباح من�سور عمر �سرين مرعي قا�سم مرعي

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005- �لبكالوريو�س

فايز �إعقيل �لزبون عكرمه حممد �ني�س قا�سم عبد �هلل حممد �أبو عنزه �سالح حممود �لنجاد�ت

ق�سم العلوم الكيميائية التطبيقية

Dept. of Applied Chemical Sciences
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 معت�سم �سامي �ل�سلول حممد �ساكر �ملهدي حممد زياد �ل�سريده جمدي تركي �لب�سري

 يو�سف م�سطفى �أبو �لهيجاء يو�سف �سيف �هلل مقابله هد�ب ماجد �ملومني نهله م�سطفى هز�ميه

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005- �لبكالوريو�س

�زهـــــار عــر�ــســان �ــســطــنــاوي

ر�ـــســـا جـــــالل �لــــدخــــل �هلل

مـــــــــــــــــرمي غـــــــــــالـــــــــــب طـــــه

نـــــور يـــو�ـــســـف �لــــرو��ــــســــده

هــــــــبــــــــه نـــــــبـــــــيـــــــل بــــــــــــد�ر

هـــيـــفـــاء حـــ�ـــســـني �ملـــومـــنـــي

إ�سر�ء حممد �ل�سمادي  ـــد�ن�أماين �أحمد �خلو�لده �ألء عاطف كنعان � �أمــــــل �أحــــمــــد �لـــر�ـــس

ول 2007/2006- �لبكالوريو�س خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

ق�سم العلوم الكيميائية التطبيقية

Dept. of Applied Chemical Sciences

إبر�هيم �حلو�مده فـــــــــرح حــــ�ــــســــني نـــبـــا�ـــس�سلوى �

 وئام حممود ح�سني
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إبر�هيم �ل�سمادي ح�سن عدنان طو�لبه ب�سمه حممد �لكيالين ريفانا �

ــــــر�ء غــــالــــب �لـــعـــكـــور  ــــــس إ� �

 �أمــــــني فــتــحــي عــجــلــوين

ر�ــــــســــــا �أحـــــــمـــــــد �خلـــــــويل

حـــــــول عــــمــــرو يـــو�ـــســـف �لأ

ول 2007/2006- �لبكالوريو�س خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

ق�سم العلوم الكيميائية التطبيقية

Dept. of Applied Chemical Sciences

 �سامر عدنان �سدوق نور �سيف �هلل �ل�سطناوي عمر مفلح حما�سنه

 �آيات ��سعد �أبو جويد

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006- �لبكالوريو�س

 �لء علي �ل�سرييني ��سماء �سابر �ل�سمري �حمد �سيف �ل�سيوف �حمد ��سعد �حمد

 �ميان جربين ح�سني �نو�ر علي �لطو�لبه �لء فهيم حمود �لء فايز م�سطفى
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 حنان �حمد نا�سر حليمه يو�سف �سلمان ت�سنيم نايف �لزعبي �ميان في�سل عماوي

�سعد  ر�سا فو�ز حمافظه ربى منري �حمد ر�نية �سعيد جو�برة دميا علي �لأ

�سذى حممد �لق�ساه�سيف �ل�سالم عبد �لقادر �لبطو�س �سرى عبد �لله غر�يبه رمي مازن �حلموري

 لبنى ر�سو�ن م�ساعده لنا فالح عبيد�ت عال مفيد �ل�سربجي �سفاء حممد مهيد�ت

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006- �لبكالوريو�س

ق�سم العلوم الكيميائية التطبيقية

Dept. of Applied Chemical Sciences
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 حممد �حمد �لعمو�س حممد �بر�هيم عبيد�ت لينا �سدقي �ملومني لورد� حممود عبد �لهادي

 منى ح�سن �سايف ممدوح حممد طاهات حممد ه�سام �لرو��سده حممد عطا�هلل �بوحرد�ن

 نزهة كمال �لدويك ندين وليد �بوليل مي�سون في�سل �لفريحات مها جميل حممد

 هناء �سليمان �ل�سرحان ها�سم م�سطفى �لدبا�س

�حلمــــــــــوري �حمــــــــــــــد  ر�ســــــــا 

عــــــــلــــــــي حـــــــ�ـــــــســـــــن �ــــــســــــاهــــــني

ـــــــر جــــمــــعــــة غـــــــــديـــــــــر نـــــــا�ـــــــس

غـــــــفـــــــر�ن يـــــو�ـــــســـــف فــــيــــا�ــــس

فــــاطــــمــــة حمـــــمـــــود �حلـــ�ـــســـن

ـــــه ـــــي �خلـــــز�عـــــل فــــــــوزيــــــــه عـــــل

مـــــعـــــاذ �ــــســــامــــي �لـــبـــحـــيـــ�ـــســـي

هـــــــبـــــــه حمـــــــمـــــــد �ملـــــنـــــيـــــ�ـــــس

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006- �لبكالوريو�س

ق�سم العلوم الكيميائية التطبيقية

Dept. of Applied Chemical Sciences

�لء �حمد �لخر�س
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 �سر�ب مرو�ن غر�يبة دعاء حممد �لدعوم �ن�س عبد �لروؤوف �ل�سديفات ��سر�ء حممود بري�سي

 فوؤ�د تي�سري �جلوده فوؤ�د �حمد عيا�سره عبري عر�ر �لغز�وي �سحى مرو�ن �لرو�سان

 ند�ء عبد �لرز�ق فريحات مهند ��سماعيل �خلز�عله

ــــــام حمـــــمـــــد غــــريــــز �نــــــ�ــــــس

�ــــســــفــــاء حمــــمــــد �لـــعـــمـــري

فــــــــــــــادي جـــــمـــــيـــــل كـــ�ـــســـبـــة

هــــــالــــــه �ــــســــبــــحــــي �أ�ــــســــعــــد

يــــــــــــــــــار� �ــــــســــــلــــــيــــــم عــــــنــــــاب

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2007/2006- �لبكالوريو�س - تدريب

ق�سم العلوم الكيميائية التطبيقية

Dept. of Applied Chemical Sciences
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د. منى يعقوب هندية

��ستاذ م�ساعد

د. متوكل ممدوح عبيد�ت

حما�سر متفرغ

Dept. of Environmental Sciencesق�سم علوم البيئة

 عبد �ل�سالم فايز جهماين �سربين منري دقدوق �سالم يعقوب قم�سية ردينا �أكرم قنو

 ن�سيم عودة �ل�سرعة مر�م »حممدعلي« �ل�سمادي 

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005- �لبكالوريو�س

د. خالد قا�سم �سو�قفه/ رئي�س �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�سارك
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إينا�س زكريا غو�منه  �سرى حممد عثامنه ر�ين فالح �لدغيمات �

 �سفاء نو�ف بني حمد�ن

ول  2007/2006- �لبكالوريو�س خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

 ناديه قا�سم جر�د�ت غيث �سالح �أبو عا�سور جمد حممد �لعماري

Dept. of Environmental Sciencesق�سم علوم البيئة

 ت�سنيم عاطف دلقموين �ينا�س ح�سني �لعثمان �ينا�س »حممد�مني« �مل�سطفى �و�س ر��سد م�سرتيحي

 رمي حممد �بو�ل�سيح

 زينب ماجد �لنعو��سي

 عامر زياد �بو رمانه �سو�سن حممود �لعودة �هلل

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006- �لبكالوريو�س 

 عال �سامل �ل�سو�حله
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�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006- �لبكالوريو�س 

Dept. of Environmental Sciencesق�سم علوم البيئة

 نور هايل �سلوم مي�سون عليان بني هاين م�سعب تي�سري �لهور حممد م�سطفى �بو�لهيجاء

��ــــــــــســــــــــالم �ــــــســــــمــــــري �لــــ�ــــســــعــــر

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي  2007/2006- �لبكالوريو�س - تدريب

 عرين يو�سف �حلر�ح�سه رحمه كمال �لغباري �مال �حمد �لزعبي �خال�س يا�سني �لنعو��سي
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ق�سم العلوم احلياتية التطبيقية

 Dept. of Applied Biological Sciences

د. فوزي حممد �ل�سياب / رئي�س �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�ساعد

د. وجيه مو�سى عوي�س

��ستاذ

د. عبد �لكرمي جرب �ل�سالل

��ستاذ

د. نز�ر حممد �بو هرفيل

��ستاذ

د. �حمد حممود بطيحه

��ستاذ

د. ��سماعيل حممد خري �سعدون

��ستاذ

د. زهري �سامي عمرو

��ستاذ م�سارك

د. ممدوح مفلح حر�ح�سه

��ستاذ م�سارك

د. هما عزيز درماين

��ستاذ م�سارك

د. فوؤ�د عبد �لعزيز �ملومني

��ستاذ م�سارك

د. �جمد عبد �هلل حما�سنه

��ستاذ م�سارك

د. خلدون غازي �لبدور

��ستاذ م�ساعد



257

داب كلية العلوم والآ

2007

د. فوزي حممد �ل�سياب / رئي�س �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�ساعد

د. �سعيد علي جر�د�ت

��ستاذ م�ساعد

د. زياد وحيد جر�د�ت

��ستاذ م�ساعد

د. عا�سم حممد �خلطيب

��ستاذ م�ساعد

د. �ديب حممد �لزعبي

حما�سر متفرغ

ق�سم التقنات احليوية والهند�سية الوراثية

 Dept.of Biotechnology & Genetic Eng.

د. علي عبد�لرحمن �لزعاك / �أ�ستاذ ز�ئر
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 دميا حممد �ل�سمهوري بيان عبد �لعزيز �أبو �سليم �أماين حممد �لرو�سان �ألء يا�سني ح�سني

 حممد ماأمون �أمين بنات حممد من�سور �ل�سر�سني حممد زيد�ن عبد �لغني رو�ن �أحمد �أر�سيد

و�سام ب�سام عو�وده مها عبد �لرحمن �حلمتيني

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005- �لبكالوريو�س

ــــاه ــــقــــ�ــــس �ل عــــــلــــــي  فــاطــمــه يــو�ــســف �ملــطــاوعــهرو�ن 

ـــــــــــــــزن عــــــــــــدنــــــــــــان عـــــــبـــــــيـــــــد�ت ي

ق�سم التقنات احليوية والهند�سية الوراثية

 Dept.of Biotechnology & Genetic Eng.
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 �إميان جملي �أحمد �أماين عوين حمام �ألء �أ�سامه دوبي�أحمد عبد �هلل �حلماده

إبر�هيم �ملجايل  عالء �سوقي م�سلح طارق زيد �لهندي �سمر ها�سم �سهاب دعد �

 هز�ر ع�سام �سو��س هبه جز�ع �لرويلي عمر يا�سر ليف

ول  2007/2006- �لبكالوريو�س خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

�لــربــ�ــســي �ــســمــري  �آر�م  

�إميــــان �أحــمــد بــنــي هــاين

�أبـــــو �سيف �أ�ــســعــد  حــنــني 

ر�ــــســــا �ــــســــالح �أبـــــــو �ــســعــر

ريـــفـــا هـــــاين نــ�ــســر�ويــن

إبـــر�هـــيـــم �حلــمــيــد زيـــنـــه �

�ـــســـريـــف عـــمـــر �ــســمــريــن

�لــ�ــســالم �لطحلة عـــودة عــبــد 

مـــــــــي جــــــــمــــــــال مـــــرعـــــي

بـــــــدوي د�ود  هـــــــاديـــــــه 

هدي حممد يو�سف �لتميمي

ق�سم التقنات احليوية والهند�سية الوراثية

 Dept.of Biotechnology & Genetic Eng.
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 �ية �ح�سان �ل�سكر�ن �مل �سيف �هلل �ل�سو��سره �كر�م �حمد �لدويري ��سماء عبد �لفتاح �بو�لرب

 خوله حممد عالونه بر�ء عي�سى حبو�س �ينا�س حممد �حلاج غنب �ينا�س ع�سام جويعد

 ر�نيا فهمي �لب�سيوين دعاء �سحادة مف�سي د�نة مهند �خلطيب د�نا كاظم �حلاج �لنا�سر

 رنا حممد �خل�ساونه رنا �حمد د�ود  رنا »حممد نزيه« »�حلاج حممد« ربى جعفر �لعمري

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006- �لبكالوريو�س

ق�سم التقنات احليوية والهند�سية الوراثية

 Dept.of Biotechnology & Genetic Eng.



261

داب كلية العلوم والآ

2007

 �سناء حامد يو�سف رويده زياد طه رو�ن نادر �بوعيطه رو�ن حممد م�سرتيحي

 عرين فوزي �سويد�ن �سالح �سليمان �لربيز�ت �سفاء غالب �لفو�ر�س �سموع ح�سن ميا�س

 فرح نبيل يغمور فاطمه حممد �ل�سو�عري فاطمه مازن حتامله عالء حممد �بو ع�سل

 حممد ر�سو�ن م�ساعده ماريافاني�سا حت�سني  »زيد�لكيالين« لينا عالء عبد�لعزيز ليلى جمال �بوحويله

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006- �لبكالوريو�س

ق�سم التقنات احليوية والهند�سية الوراثية

 Dept.of Biotechnology & Genetic Eng.
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 م�سطفى خلف �لع�سو�س حممد عنان �لعريان حممد علي حمزه حممد �سيد �بو با�سا

 نبيل �مين ر�سد�ن ناديه عبد �لكرمي �خلن مي�ساء �سامل �حلجازين منار يحيى �لقو��سمي

 يار� �نور عوده هبه �بر�هيم �بوطه ندى مازن ع�ساف ندى كمال �سيف

ــــيــــاد يـــو�ـــســـف �خلــــو�لــــده �رت

ـــمـــاء تــيــ�ــســري �لــتــمــيــمــي ��ـــس

�يــــــــــــــــــــات جــــــــــــرب �لــــــــعــــــــزب

بــــــرهــــــان عــــلــــي �ملـــ�ـــســـطـــفـــى

جــمــانــه �ــســهــيــل �حلـــــاج عبد

حــــــنــــــني خـــــــالـــــــد �ــــســــلــــمــــان

ربـــــــــــى �حـــــــمـــــــد عــــــبــــــد �هلل

دوعــــــــــر غـــــــ�ـــــــســـــــان  روؤى 

بـــــــــــد�د جــــــــــمــــــــــال  رو�ن 

زيــــنــــب حمــــمــــد �لـــ�ـــســـرديـــه

زيــــنــــب يـــا�ـــســـر بـــنـــي عــايــ�ــس

ـــذى خـــلـــف خــ�ــســر خــلــف ـــس �

عـــــــــــــــالء كـــــــــــــــرم �لـــــنـــــمـــــري

حمــــمــــد ر�تـــــــــب �حلــــمــــدين

مـــيـــ�ـــس �ــــســــريــــف �بـــومـــطـــر

نــــــهــــــاد �حــــــمــــــد مـــ�ـــســـاحلـــه

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006- �لبكالوريو�س

ق�سم التقنات احليوية والهند�سية الوراثية

 Dept.of Biotechnology & Genetic Eng.

ـــاة هـــــنـــــاء حمـــــمـــــود �لـــقـــ�ـــس هبه عبد �لرحمن  �لقنا�س



263

داب كلية العلوم والآ

2007

مــيــ�ــس جــمــال �لــهــربــاوي

 حنان نبهان حرباوي ح�سان �سميح �جلنيدي ��سر�ء ح�سني نو�فله �حمد بدر �ل�سويكي

 نور� تي�سري جابر فاطمه ��سعد رم�سان عهد عبد �ل�سبور جاه �هلل

 هديل زهري �ل�سر�يري

 وفاء حممود �خلو�لده

�ميان حممود بيو�س�لء حممود �حلمد�ن�لء عبد�لرز�ق �لركابات

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2007/2006- �لبكالوريو�س تدريب

ق�سم التقنات احليوية والهند�سية الوراثية

 Dept.of Biotechnology & Genetic Eng.
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Dept. of Applied Physical Sciencesق�سم العلوم الفيزيائية التطبيقية

د. حممد خري ق�سري / رئي�س الق�سم

ا�ستاذ

د. اكرم عبد املجيد الرو�سان

ا�ستاذ م�سارك

د. ح�سن حممد الغامن

ا�ستاذ م�سارك

د. خلف عبد العزيز  اخلليف

ا�ستاذ م�سارك

د. �سبحي عبد اهلل ال�سقعان

ا�ستاذ م�سارك

د. عدنان حممد ال�سريعه

ا�ستاذ م�سارك

د. حممد علي ح�سن االخر�س

ا�ستاذ م�سارك

د. ايهاب عمر ملكاوي

ا�ستاذ م�سارك

د. ب�سام عبدالرحيم ال�سلبي

ا�ستاذ م�سارك

د. برهان الدين احمد الب�س

ا�ستاذ م�سارك

د. �سحاده حممود �سعاده

ا�ستاذ م�ساعد

د. خالد م�سطفى ابو الرب

ا�ستاذ م�ساعد

د. احمد علي العمري

ا�ستاذ م�ساعد

د. ح�سن مو�سى اخلطيب

ا�ستاذ م�ساعد

د. احمد حممد ال�سعد

ا�ستاذ م�ساعد
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د. معن احمد غرايبه

ا�ستاذ م�ساعد

د. عبد اهلل احمد عبيدات

ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد فريد غرايبة

حما�سر متفرغ

د. خالد حممد اجلراح

ا�ستاذ م�ساعد

د. عدنان خلف جرادات

حما�سر متفرغ

د. فداء يو�سف الزعبي

ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد خليل القا�سي

ا�ستاذ م�ساعد

Dept. of Applied Physical Sciencesق�سم العلوم الفيزيائية التطبيقية
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 ر�سا حممد العبا�س دينا عبداهلل احل�سني ايات يون�س ال�سفدي احمد حممد املومني

 يزن �سعيد عتوم علي حممد ربابعه روال ح�سني عبا�س

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

Dept. of Applied Physical Sciencesق�سم العلوم الفيزيائية التطبيقية

اري������ج اح���م���د ال�����س��واع��ي

ا�����س����راء حم���م���د ع���م���اوي

ا����س���م���اء را�����س����ي م��وم��ن��ي

ت����ق����ى غ���������ازي ال���ق�������س���اه

مت��������ام حم����م����د ال����ق����اب

ح�����س��ني اح���م���د ب�����س��اي��ره

ع����ي����د ر�����س����ل خم���ل���د ع���ب���د امل��ن��ع��م  خ������ال������د راف�����������ع ال����ق����ا�����س����ي ع���������زم���������ي  ع���������م���������اد   م�������ي اح������م������د ال���ب���ط���اي���ن���ه 

 جناح خليل الكفريي �سام عبدالكرمي ابو حماد دميا فار�س الزغول حمزه حممد العبابنه

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي االأ

 هبة كمال �سدقة

ه����ب����ه حم�����م�����ود حم��م��دع������م������ر ه�����������اين امل����ق����ب����ل

م������ن������ى اح�������م�������د ال�����ع�����م�����ري
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

Dept. of Applied Physical Sciencesق�سم العلوم الفيزيائية التطبيقية

 اماين نظمي احللو االء �سليمان ال�سريعة احمد يو�سف غنيمات احمد حممد الذيابات

 ايات فريد العرود ايات عبداهلل ال�سقران امريه نعيم ال�ساحب امريه �سفيق اغزاوي

 حنان حممد حتامله حنان احمد بني ن�سر حاجم عبداهلل مهيدات بيان علي �سليم

 زينب وليد اجلندي دعاء فواز املومني ختام عواد عقايله خالد عبد الوهاب احلراح�سه
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

Dept. of Applied Physical Sciencesق�سم العلوم الفيزيائية التطبيقية

 عواطف خالد ال�سرع عا فريد ردايده عبد الرحمن احمد غزالن �سامر تي�سري الن�سريات

 حممد م�سطفى غزالت حممد احمد اليا�سني حممد احمد ال�سلمان غاده عادل املومني

 مي غ�سان ابوعي�سة مي احمد العرود معاذ فوؤاد العزام مرمي اديب ال�سبول

 هوازن م�سرف اخلطيب هدى حممود حداد هاديه خليل بني احمد نداء احمد ح�سن احمد

م�����������������س��������ع��������ب حم��������������م��������������ود ع���������ب���������ي���������دات
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ح�ساء Dept. of Mathematices & Statisticsق�سم الريا�سيات والإ

د. امني جميل عاونه / رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�ساعد

د. عبد املجيد قا�سم ن�سري

ا�ستاذ

د. حممد قا�سم هيات

ا�ستاذ

د. �سالح علي عبد اهلل

ا�ستاذ

د. حممد ح�سن الطويق

ا�ستاذ م�سارك

د. كامل م�سطفى اخلالد

ا�ستاذ م�سارك

د. حممود ح�سن الرفاعي

ا�ستاذ م�سارك

د. عبد اهلل حممد ربابعه

ا�ستاذ م�سارك

د. �سامر حامد القور

ا�ستاذ م�ساعد

د. �سلطي علي �سماره

ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبد اهلل الرفاعي

ا�ستاذ م�ساعد

د. هاين ابراهيم �سيام

ا�ستاذ م�ساعد

د. كفاح يو�سف الهامي

ا�ستاذ م�ساعد

د. احمد عبد الكرمي جرادات

ا�ستاذ م�ساعد

د. حممود م�سطفى ال�سمادي

ا�ستاذ م�ساعد
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د. امينه �ساري ن�سري

ا�ستاذ م�ساعد

د. �سفيان طال عبيدات

ا�ستاذ م�ساعد

د. خالد توفيق بطاينه

ا�ستاذ م�ساعد

د. احمد �سالح الروا�سده

ا�ستاذ م�ساعد

د. مروان تي�سري القرعان

ا�ستاذ م�ساعد

د. معتز توفيق ال�سباغ

ا�ستاذ م�ساعد

د. ابراهيم حممد االيوب

ا�ستاذ م�ساعد

د. قتيبه ذيب خطاطبه

ا�ستاذ م�ساعد

روؤوفه علي ال�سعيدي

حما�سر متفرغ

هيام حممد البطاينة

حما�سر متفرغ

ح�ساء Dept. of Mathematices & Statisticsق�سم الريا�سيات والإ
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2007

 ذياب عو�س العابد خالد مف�سي بني حمود تقوى اأحمد املومني اريج غ�سان اأ�سعيد

زري��ق��ات حممد  �سفوان   حممد علي ال�سعيدين في�سل �سامي اخلطيب عبداجلليل حممود الطعاين 

 مرمي علي الزعبي

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

 رائ��������د اح����م����د ق�����س��امي��ه

القوا�سمه ع��ب��داهلل  ر���س��ا   

 مي�ساء حممود احلمدان

ح�ساء Dept. of Mathematices & Statisticsق�سم الريا�سيات والإ
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2007

 رمي نايل الب�سايره اماين م�سطفى عبداجلواد االء حممد الق�ساه ا�سماء حممود مومني

 مرام هاين النظامي عاء حممود الزالق عاء فتحي حواري �سفاء خالد كحيل

 مي�ساء عبدالرحيم العوي�سي

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي االأ

ا����س���ام���ة ���س��ل��ي��م��ان م��ل��ك��اوي

ب�����������������راءة حم������م������د امل����ف����ل����ح

ع�����ائ�����������س�����ه ع�����ل�����ي احل���������س����ن

ف�������وؤاد ع����ب����داهلل ال�����س��واع��ري

ف���اط���م���ة حم����م����ود ال���زع���ب���ي

ف�����اط�����م�����ه ه���������اين ق�����دح�����ات

م��������ن��������ار اح��������م��������د ط�������واه�������ا

ن�����س��ري��ن خ���ريال���دي���ن ح���واء

ح�ساء Dept. of Mathematices & Statisticsق�سم الريا�سيات والإ

فاطمه احمد بني يا�سنيع��ب��اده »حم��م��د ا���س��رف« �سليمان����س���ف���اء ف���ه���م���ي م��وم��ن��ي
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

ح�ساء Dept. of Mathematices & Statisticsق�سم الريا�سيات والإ

 االء جمال ال�سليمان ا�سراء ابراهيم العوده احمد حمد الك�سا�سبه ابراهيم عبد الرحمن جيت

 اميان عدنان الفندي ايات نبيل �ستات امينه حممود الطعاين اماين احمد روا�سده

 ح�سني ذيب ح�سني ذيب تقى اأحمد العديات تغريد حممد ربيع اميان فتحي جامن

 ر�سا حممد ابوزنيمه ر�سا حممد ط�سطو�س رجاء فتحي القديرات دميه عاطف ال�سبول
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

ح�ساء Dept. of Mathematices & Statisticsق�سم الريا�سيات والإ

 �سناء حممد نعوا�سي رمي خالد قنديل روىل حممد ال�سنيان رقيه احمد عوده

 عبري عدنان احل�سون عايده حم�سن الذيابات �سفاء حممود ال�سياب �سفاء حممد قرعان

 فواز توفيق بطاينه فرح علي بني خالد فاتن قا�سم الروا�سده علي ابراهيم نوا�سره

 حممد يو�سف بني مفرج جمدي حممود العيا�سره
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املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

ح�ساء Dept. of Mathematices & Statisticsق�سم الريا�سيات والإ

 و�سام حممود ابو خ�سري هديل حممد احلراح�سه

 وعد احمد ال�سلمان

 ناهد نواف مغايره حممود حممد حممود حممد

احمد حممود عبيدات

اح���������ام حم����م����د ب��ك��ر

ال��ف��ن��دي ع���اط���ف  االء 

االء ع��ب��داهلل م��ق��دادى

اي������ات ن���ا����س���ر ط���اه���ات

رميا حممد بني خالد

البطو�س حممد  عمر 

حم��م��د ع��م��ر ال��ظ��اه��ر

ميمان �سيف اهلل ال�سريخات

ي��و���س��ف اح��م��د خ��وال��د
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جنليزية للدرا�سات التطبيقية ق�سم اللغة الإ

Dept. of English  for Applied Studies

د. حممود عبد اخلطيب / رئي�س الق�سم

ا�ستاذ

د. عبد اهلل عايد خويله

ا�ستاذ

د. حممد نهار العلي

ا�ستاذ م�سارك

د. امل حممد جا�سر

ا�ستاذ م�ساعد

د. ثائر طراد القا�سي

ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد قا�سم  احلمد

ا�ستاذ م�ساعد

د. فداء يو�سف التميمي

ا�ستاذ م�ساعد

د. فتحي ح�سن مقدادي

ا�ستاذ م�ساعد

د. خالد ح�سن ابوعبا�س

ا�ستاذ م�ساعد

د. كواكب ر�سوان املومني

ا�ستاذ م�ساعد

د. �سامر عمر جربوع

ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبد الكرمي بدارنه

ا�ستاذ م�ساعد

د. ا�سامه عبد الرحمن عبد الغافر

ا�ستاذ م�ساعد

د. زياد عقله املواجه

ا�ستاذ م�ساعد

د. رىل فهمي البطاينه

ا�ستاذ م�ساعد
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2007

منريه حممد جرادات

حما�سر متفرغ

ا�سماء حممد الغزو

حما�سر متفرغ

وائل فهمي البيطار

حما�سر متفرغ

النا عبداهلل حلو�س

حما�سر متفرغ

عرين غازي خليفه

حما�سر متفرغ

د. عائ�سه عبد اهلل ابو غزي

حما�سر متفرغ

�سامي حامد املعاين

حما�سر متفرغ

روىل عبدالرحيم  ناجي

حما�سر متفرغ

انور عبدالرزاق فوده

حما�سر متفرغ

جنليزية للدرا�سات التطبيقية ق�سم اللغة الإ

Dept. of English  for Applied Studies



278

داب كلية العلوم والآ

2007

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

إ�سراء لطفي العبيدات  جواهر حمدان امل�ساعيداأالء حممد طراب�سه اأالء حممد الق�سريين ا

 عا ب�سام الرحمي رميا حممد الزعبي رهام اأحمد الق�ساة رنا ر�سوان ال�سطي

 لبنى حممد حجازي فالح اأحمد العابد علي حممد خويله علي �سليم لبابنه

 حممود اأحمد بواعنه حممد حامد امل�ساقبه

جنليزية للدرا�سات التطبيقية ق�سم اللغة الإ

Dept. of English  for Applied Studies

 مي�ساء تركي الباير حممود حممد �سريده
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2007

 يا�سني اأحمد بني بكار هديل خليل احلاج مي�ساء حممد اجلهماين

خريجو الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2006/2005- البكالوريو�س

اأجم��������د ك����م����ال ع���وي�������س

ب����ت����ول ن����اي����ف ع���ب���ي���دات

ب����ك����ر ح����اب���������س اجل�������راح

خ���ال���د اأح����م����د امل��وم��ن��ي

خ���ال���د حم���م���د ح���م���دان

�����س����ريي����ن ع����ل����ي ع��ق��ل��ه

ع���ب���ري ع���ل���ي ال��ه��ن��دو���س

جنليزية للدرا�سات التطبيقية ق�سم اللغة الإ

Dept. of English  for Applied Studies

حم���م���د م�����س��ط��ف��ى ب���ن���ي ه���اينف����اط����م����ه ع����ق����ل����ه زري�����ق�����اتع���������م���������اد ع��������ل��������ي خ����ل����ي����ف����هع���ث���م���ان حم����م����ود ب���ن���ي ط��ه

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي االأ

إنت�سار  حممد احلراح�سه اأ�سيل  حممود غرايبه  ايفا اميل اليا�س ا

إبراهيم إبراهيم ح�سني ا إبراهيم �سالح حنان ا دانة في�سل احلياري بيان ا

ابت�سام حممود نا�سر

ب��ن��ي م�سطفى اأح��م��د ع��ل��ي   

ث����ري����ا ت���وف���ي���ق ال�����س��دي��ف��ات

ف���������������داء ن���������������س�������اأت حم���م���د

ل��ب��ن��ى زي���ن ال��دي��ن م��ه��ي��دات

حم����م����ود ح�������س���ن امل�������س���ري

جن�����اح م��ع��ت��ز ع���ب���د ال���ه���ادي

 دعاء ح�سني ن�سريات

حنني منذر اخلما�س

اأم���ني حممد اخل���ط���ي���به��اين حممد  �����س����ام����ي  والء 
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 روان حممود عبابنه ربا وليد االعور

 الرا اأحمد العمري

 �سذى عبد اهلل الرفاعي �سادي فوؤاد من�سور

 لينا اأحمد جمعه ملى �سليمان اأبو غو�س طارق عبد الكرمي اأبو �سرعان

ول 2007/2006- البكالوريو�س خريجو الف�سل الدرا�سي االأ

جنليزية للدرا�سات التطبيقية ق�سم اللغة الإ

Dept. of English  for Applied Studies

نازك جاداهلل العبيدات معايل ذوقان م�ساحله

 و�سناء موفق النقر�س هديل ذيب بياري نورا فواز النمر نبيل عايد اأبو حمارب

معاذ حممود عبيدات ناه�س حامد م�سرتيحي
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 احمد ابراهيم مقابلة ابراهيم احمد عزام

 ا�سالم حممد التميمي

 ا�سراء �سميح دحنون اروى عبد اهلل و�ساحي

 اكاد ي�سار اخل�ساونة افنان امني العقيلي ا�سراء �سمري الق�ساة

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

جنليزية للدرا�سات التطبيقية ق�سم اللغة الإ

Dept. of English  for Applied Studies

 اماين ح�سني �سلمان ال�سماء راأفت عزام

 تغريد طه الزواهره ايات عو�س خمادمة

 االء عي�سى �سليمان امل علي ال�سرمان

 ت�سنيم احمد عبيدات با�سم توفيق ابوجليل
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 جمانا ابراهيم العقيلي جعفر تي�سري البطاينة

 دانه يعقوب ر�سوان يعقوب

 ختام علي االعمر خالد وليد بطاينه

 رابعه علي ال�سمادي رائد جراح غازي جراح دانا »حممدعدنان« ال�سيخ �سامل

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

جنليزية للدرا�سات التطبيقية ق�سم اللغة الإ

Dept. of English  for Applied Studies

 رزان ن�سال الت�سلق راويه فوؤاد �سمور

 روان �سمري الظاهر ر�سا علي مقدادي

 رانيا نا�سر الزعبي ر�سا خالد ابوعليقة

 رهام حممد �سرادقه رنا فواز ابو حممد



283

داب كلية العلوم والآ

2007

 رميا في�سل العمري روان �سالح عثامنه

 �سريين �سليمان النمري

 �سليم حممد مهيدات �سحر جمعه البطه

 عائ�سه عيد احلراف�سه �سفاء ر�سمي الزغول �سهى حممد حممود

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

جنليزية للدرا�سات التطبيقية ق�سم اللغة الإ

Dept. of English  for Applied Studies

 عالء �سالح �سخاتره عرين غ�سان البدور

 ملا عمر من�سور فاتن يو�سف العبا�س

 عبري جمال الزمر عمر �سامل عليوة

 كر�ستينا نعيم عي�سوه فراج ابراهيم احمد
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 ماري رزق قوا�سمه ماجده قا�سم الرم�سان

 مروه نظمي الرو�سان

 حممد عزالدين عبدالرحمن حممد طه ال�سيخ عبد الهادي

 ملك ون�س احل�سن معاذ حممد النجادات مرام حممد النايف

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

جنليزية للدرا�سات التطبيقية ق�سم اللغة الإ

Dept. of English  for Applied Studies

 نداء حميي الدين  يا�سني منيف حامد عبابنه

 نور علي العبد الرزاق نهال حممد الق�ساة

 منار رفعات الزغول ن�سرين حممد الق�ساه

 نور الهدى علي ال�سراج نهلة مو�سى العقاد
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 هبه ابراهيم طهبوب نريمني ح�سام ا�سعد

 ورده ح�سن احمد

 هديل نواف هو�سان هديل حمد ذياب

 والء �ساطي العي�سى وفاء علي حتامله هند فوؤاد احلوامده

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي الثاين 2007/2006- البكالوريو�س

جنليزية للدرا�سات التطبيقية ق�سم اللغة الإ

Dept. of English  for Applied Studies

 يو�سف حممد اخلزاعله والء وليد الق�سا�س يارا ب�ساره �سهاونه

ام������������اين اج������������ود �����س����امل

ع��الء ال��دي��ن م���ازن ع��ودة

ف����را�����س ح�����س��ني ال���دع���وم

يا�سمني ح�سن بني م�سطفى

�سارة ماجد املومني
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 دعاء بطر�س عي�سوهاميان ق�سيم عبيدات

������س�����ب�����ا ف��������اي��������ز ج���������ودة

 ماجده مفلح الق�ساة كرم ع�سمت �ساب�سوغ

 مها عبد الفتاح م�سرقي

املتوقع تخرجهم يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 2007/2006- البكالوريو�س تدريب

جنليزية للدرا�سات التطبيقية ق�سم اللغة الإ

Dept. of English  for Applied Studies
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ن�سانية Dept. of Humanitiesق�سم العلوم الإ

د. با�سم عي�سى العتوم / رئي�س الق�سم بالنيابة

ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد احمد ال�سالح

ا�ستاذ

د. فايز عبد املجيد ال�سمادي

ا�ستاذ م�سارك

د. غازي �سالح بني ملحم

ا�ستاذ م�سارك

د. علي مو�سى ال�سوملي

ا�ستاذ م�سارك

د. عي�سى حممود العزام

ا�ستاذ م�سارك

د. عدنان حممود عبيدات

ا�ستاذ م�سارك

د. خالد حممد الهزاميه

ا�ستاذ م�ساعد

د. �سالح حممد عثامنه

ا�ستاذ م�ساعد

د. فرحان علي الق�ساه

ا�ستاذ م�ساعد

د. حممود �سليمان عبيدات

ا�ستاذ م�ساعد
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ن�سانية Dept. of Humanitiesق�سم العلوم الإ

د.عبد املهدي ها�سم اجلراح

ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد علي ابنيان

حما�سر متفرغ

د. �سهيل حممد خ�ساونه

ا�ستاذ م�ساعد

د. حممد خليفه العمري

ا�ستاذ م�ساعد

د. ح�سن احمد املومني

ا�ستاذ م�ساعد

داب منذ تاأ�سي�س اجلامعة خريجو البكالوريو�س يف كلية العلوم واالآ



2007

289

كلية الزراعة

ت�سم كلية �لزر�عة �لتي تاأ�س�ست عام 1985 �ربعة �أق�سام �أكادميية 

هي :

�لنباتي. نتاج   • �لإ

�لغذ�ء. وتكنولوجيا   • �لتغذية 

نتاج �حليو�ين.  • �لإ

. و�لبيئة  �لطبيعية   • �ملو�رد 

نتاج �لنباتي  ومتنح �لكلية درجة �لبكالوريو�س يف تخ�س�سات : �لإ

نتاج �حليو�ين و �ملو�رد �لطبيعية و�لبيئة و تكنولوجيا �سناعة  و �لإ

�لغذ�ء و درجة �ملاج�ستري يف )4( تخ�س�سات .

ويقوم على عملية �لتدري�س يف �أق�سام �لكلية �ملختلفة هذ� �لعام )54( 

كادميية �ملختلفة.  ع�سو هيئة تدري�س موزعني على �لرتب �لأ

وبلغ عدد طلبة �لكلية يف �لعــــــام �لدر��سي �حلـــــــايل )1158( طالبــاً 

و طالبة منهـــم )1039( طالباً و طالبة يف مرحلـــــــة �لبكالوريــــــو�س 

و )119( طالباً و طالبة يف مرحلة �ملاج�ستري .

جتماعية يف �إطار  وتتمثل عالقات �لكلية مع �ملوؤ�س�سات �لعلمية و�لإ

إر�سادية ، ومع  إ�ست�سار�ت فنية وعقد دور�ت � �ملجتمع �ملحلي بتقدمي �

بحاث �لعلمية و�مل�ساريع �مل�سرتكة ، ومع  �ملجتمع �لعربي يف عقد �لأ

حتاد  بحاث �لعلمية مع �لإ �ملجتمع �لدويل يف �مل�ساركة مب�ساريع �لأ

غذية �لزر�عية �لدولية  وروبي وجمهورية �لت�سيك ومنظمة �لأ �لأ

منائي . مم �ملتحدة �لإ وبرنامج �لأ

ردنية جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا �لأ
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2007

د. منري جميل �لرو�سان / ��ستاذ

عميد �لكلية

د. حممد خري جابر �سطناوي/ ��ستاذ

نائب �لعميد

د. ليث حممد �لرو�سان/ ��ستاذ م�ساعد

م�ساعد �لعميد

جمال قاز�ن

مدير مكتب �لعميد

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

م�ساعد �لعميد
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د. نز�ر ح�سني �سماره / رئي�س �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�سارك

د. خالد ماجد  حميد

��ستاذ

د. ر�سا عبد �هلل  �سبلي

��ستاذ

د. غازي نز�ل �لكركي

��ستاذ

د. منري عزيز �لرتك

��ستاذ

د. هاين ذو �لكفل غو�سه

��ستاذ

د. نبيله �سبحي كرم

��ستاذ

د. عبا�س فا�سل �جلمايل

��ستاذ م�سارك

د. حممد حممود �لعجلوين

��ستاذ م�سارك

د. عبد �ملجيد �حمد �لغز�وي

��ستاذ م�سارك

د. هايل كامل �سناق

��ستاذ م�سارك

نتاج النباتي Dept. of Plant Productionق�سم  الإ

د. روؤول �ليا�س ن�سر

��ستاذ م�ساعد

د. ليث حممد �لرو�سان

��ستاذ م�ساعد

د. �سبا جري�س �لق�سو�س

��ستاذ م�ساعد

د. نو�ف حممد فريحات

��ستاذ م�ساعد
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2007

د. فر��س حممد �بو �ل�سمن

��ستاذ م�ساعد

د. �بر�هيم حممود �ملخادمه

��ستاذ م�ساعد

د. طه �حمد �لعي�سى

��ستاذ م�ساعد

نتاج النباتي Dept. of Plant Productionق�سم  الإ
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 �سذى فادي �لبطاينه ربى حممد دودين �أ�سماء يو�سف �لنوري �أ�سامه عدنان كيالين

 حممد عيد �حلر�ح�سه ماجد حممد �لعب�سي عالء عادل �أبو عكر �سفاء هندي �خلطاطبة

إبر�هيم �ل�سغري جنوى حممد بني هاين نار� �سامي �أبو  حلوه مريفت فار�س �ملعايطه  ن�سرين �

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005- �لبكالوريو�س

نتاج النباتي Dept. of Plant Productionق�سم  الإ

 يو�سف علي هليل

يـــــزن عـــاكـــف �لــقــطــارنــه



294

كلية الزراعة

2007

 هبه نبيل بلوط جنوى حممد �خلز�عله مي�ساء ح�سني �سمور ثر�ء زياد فار�س

ول 2007/2006- �لبكالوريو�س خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

ــــنــــيــــم »حمـــــــمـــــــد جــــــمــــــعــــــه« �لـــــــكـــــــوري تــــ�ــــس

�لــــــــعــــــــبــــــــيــــــــد�ت �أنـــــــــــــــــــــــــــور  رز�ن 

مــــــــبــــــــارك مــــــ�ــــــســــــطــــــفــــــى  زيــــــــــنــــــــــب   

عـــــــــبـــــــــيـــــــــد�ت حـــــــــــــــــــــامت  حمـــــــــــمـــــــــــد   

هـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــاء حمـــــــــــــمـــــــــــــود وديـــــــــــــــــــــان

ـــــيـــــد�ت عـــــب �ملــــــجــــــيــــــد  عــــــبــــــد  ولء   

نتاج النباتي Dept. of Plant Productionق�سم  الإ

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�س

 بهاء جمال دخل �هلل �مينه عبد�ملعطي قعد�ن �مل عز�م عبد�لكرمي �روى ف�سل عوي�س

 رو�ن �نور �لعز�م ر�ئد �بر�هيم �لعليمات ذكرى جمال �ل�سبول جمانة حممد �سعادة
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 لبنى �كرم �ملومني عبري �حمد جر�د�ت عبد �لعزيز علي �خلالدي �سذى عي�سى �ل�سقار

 منى ��سامه �خل�ساونه مرمي حممد حمد�ن حممد خليف �حلور�ين حممد �حمد �لقي�سي

 و�ئل ح�سن �لزعبي هديل تركي �ل�سقالوي نور ح�سني �ملومني

�ميــــــان حمـــمـــد غــنــيــمــات

دومي بني  يو�سف  زكريا 

�ــــســــروق عـــلـــي �لــكــوفــحــي

�ل�سغري �سكري  �سريين 

عــبــد�هلل �حــمــد �لــزيــودي

�جليو�سي حمــمــود  عــلــي 

غـــــديـــــر زهـــــــــدي مــ�ــســعــد

فـــار�ـــس خـــالـــد �لــهــبــاهــبــه

لـــــــوؤي �ـــســـلـــيـــمـــان �لــــعــــز�م

ـــــي �ــــســــنــــاق ــــــرمــــــني عـــــل ن

 هـــيـــفـــاء �نـــــــور عـــبـــيـــد�ت

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�س

نتاج النباتي Dept. of Plant Productionق�سم  الإ
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2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �ل�سيفي 2007/2006 - �لبكالوريو�س - تدريب

نتاج النباتي Dept. of Plant Productionق�سم  الإ

 زينب �حمد ��سعد رهام �سمعان �حلد�د ��سر�ء حممد �لق�ساه ��سر�ء عبد�حلميد قطي�سات

 هال �سالح �سقر �خل�سر طارق تي�سري عبوي �سوز�نا هيثم �لنرب

غـــديـــر حمـــمـــد خمـــاتـــره

حممد خري حممود �خلطيب
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د. م�سطفى قا�سم بني دومي / رئي�س �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�سارك

د. مرو�ن ممدوح �ملول

��ستاذ

د. �سرحان جورج حد�د

��ستاذ

د. ر�مي حت�سني �لكريديل

��ستاذ م�سارك

د. كامل زهدي حممود

��ستاذ م�سارك

د. عبد �هلل يو�سف حممد

��ستاذ م�سارك

د. نافذ عبد �للطيف �لبيتاوي

��ستاذ م�ساعد

د. بالل �سليمان عبيد�ت

��ستاذ م�ساعد 

نتاج احليواين Dept. of Animal Productionق�سم  الإ
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2007

إياد عوين عناقره �أحمد عبد �هلل �لرفاعي إبر�هيم طلفاح خالد حممود مقد�دي �  ر�مي �

 عودة عو�د �ل�سرفات عامر حممد �لدر�ي�سه رجاء �سامي عمري ربى حممد �لدربا�سي

 ورده خالد حممد هتاف توفيق بني عي�سى حممد �سامل �مل�سرتيحي حممد �أحمد �خلري�سات

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005- �لبكالوريو�س

نتاج احليواين Dept. of Animal Productionق�سم  الإ

خـــالـــد عــبــد �خلــريــ�ــســات

رنــــــــــــا عــــــلــــــي عــــــــز�يــــــــزه
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 لبنى �سالح �سدقة فر��س فاخر �لغر�يبه ب�سام عمر �لزعبي �أحالم عاي�س �حلور�ين

 م�سطفى حممود �لربعي م�سلم »�أحمد�سريف« �لعمري

ول 2007/2006- �لبكالوريو�س خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

نتاج احليواين Dept. of Animal Productionق�سم  الإ

عــلــيــا فــهــمــي �لــبــ�ــســومــي

 زكية م�سطفى �ل�سباعي خلود م�سطفى يحيى بردي�س طارق طلفاح با�سمه ذيب جو�هره

 م�سعب �سفيق طالفحه ليث طالق عالونه عذ�ري �سامل �ل�سادود عبد�ملنعم ريا�س خليفه

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�س
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2007

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�س

نتاج احليواين Dept. of Animal Productionق�سم  الإ

 ولء حممود �حلديدي مي�س علي جو�رنه

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �ل�سيفي 2007/2006 - �لبكالوريو�س »تدريب«

 عارف برهان �جليو�سي �ماين �سليمان �ل�سقر ��سر�ء حممد �ل�سكايف

ـــــف بـــــركـــــات روؤيـــــــــــــــا خـــــل

زكــــــــريــــــــا عــــــطــــــا خـــلـــيـــل

�ل�سو�خنة �سليمان  �حمد 

زياد عبد �حلميد �ل�سمور

طــــــــــــــارق زيــــــــــــــاد �ــــســــالــــح

عــــبــــد�هلل و�ـــســـفـــي نــا�ــســر

حمـــــمـــــد �حـــــــمـــــــد رحــــــــال
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د. �سناء حممد خري جنكات / رئي�س �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�ساعد

د. ناجي م�سطفى �بو�رميله

��ستاذ

د. خليل �بر�هيم عريفج

��ستاذ

د. ريا�س ر��سد عبيد

��ستاذ م�سارك

د. هبة �حمد بو�دي

��ستاذ م�ساعد

د. طه حممد ربابعه

��ستاذ م�ساعد

د. بيان �حمد عبيد�ت

��ستاذ م�ساعد

د. طارق حممد ع�سيلي

��ستاذ م�ساعد

د. �ن�س عبد �لروؤوف �لنابل�سي

��ستاذ م�ساعد

ع�سام طاهر م�سمار

مدر�س 

د. حممد ح�سني �لعود�ت

حما�سر متفرغ 

د. �سفيان �سليمان مغاي�سة

حما�سر متفرغ

د. �سلمى �سلمان عبد �حل�سني

حما�سر متفرغ 

ق�سم التغذية وتكنولوجيا الغذاء

Dept. of Nutrition & Food Technology
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2007

إ�سر�ء فوؤ�د �ل�سرع �أروى ع�سام عمر �بتهال عبد �ل�سالم �لطباع  جميل جمال زيد �لكيالين �

 �سند�س �سوكت فار�س رنا عي�سى ثابت ر�سا ر�تب عمر ردينه جهاد �لرفاعي

 فاتن عبد �جلبار �أبو حفيظه عرين خليل جعيتم �سهيب حممد �أبو  �سرد�نه �سذى زياد جربين

 ملا ع�سمت عري�سه لني �سبحي �لعيد

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005- �لبكالوريو�س

ق�سم التغذية وتكنولوجيا الغذاء

Dept. of Nutrition & Food Technology
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 و�سام علي جر�د�ت هناء �سربي فريحات مرمي �أحمد �أبو �لهيجاء

رنـــــا �ــســمــيــح �أبــــــو زبـــيـــده

فــــــرج يــــــو�ــــــســــــف  رو�ن 

�لدبي�سي �ساهر  �لدين  عالء 

لــــيــــلــــى �أحــــــمــــــد حــ�ــســني

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005- �لبكالوريو�س

 منال �أحمد جر�ح ر�كان ب�ساره �خلوري دعاء �أحمد م�سطفى ب�سار غازي �خلطيب

 هبه وليد �لنجار

 حــــ�ــــســــني حــــــامــــــد عـــا�ـــســـم

ر�ئــــد �بــر�هــيــم �لــ�ــســو�حلــي 

دهـــــــــــــم ر�ئـــــــــــــد حمــــــمــــــد �لأ

 ر�ــــــســــــا حمـــــمـــــد �ــــســــومــــان

 طارق عبد �حلكيم �خلو�لده

ــــوف   غــــــــــــاده رفــــــيــــــق �ملــــعــــل

حمــــمــــد �أحــــــمــــــد طــــو�لــــبــــة

قـــنـــو ر�ــــــســــــمــــــي   حمــــــمــــــد 

ـــال �لـــقـــ�ـــســـاه  حمـــمـــد نـــ�ـــس

ول 2007/2006- �لبكالوريو�س خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

ق�سم التغذية وتكنولوجيا الغذاء

Dept. of Nutrition & Food Technology
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2007

 �ميمه حممود در�دكه ��سماء في�سل ميا�س ��سر�ء عبد �لرحمن كيالين �ريج زهري حلوق

 �مين �بر�هيم �سليمان �ميان نبيل �خلطيب �ميان عبد�لعزيز عو�س �هلل �ن�س عز�م �لقد�سي

 د�نيه �سمري �ل�سله حنان عبد�هلل �لهر�س بدر علي �ل�سمادي �يه �سعدي ر�سر�س

 دميا عو�س خويلة دينا �سهيل �لبيطار

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�س

ق�سم التغذية وتكنولوجيا الغذاء

Dept. of Nutrition & Food Technology

 ر�ئد زهري حد�د رو�ن عادل �خلو�جه
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 �سو�سن ريا�س رزق �سماح ح�سني �لفريحات �سائده فوؤ�د �ل�سنيقات زينب عبد�حلكيم �زعيرت

 عالء »حممد وليد« �لزبده �سحى »حممد �سعيد« �سباح �سهريه م�سباح �ل�سريف �سفاء حممد �لرجوب

 حممد كمال �بوخيط حممد علي رو��سده لنا م�سطفى �غريب فوزيه جمال حماد

 منار �سليمان عبيد مي �سالح �ل�سطري

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�س

ق�سم التغذية وتكنولوجيا الغذاء

Dept. of Nutrition & Food Technology

 نارميان جازي �سبيحات نغم جمال عبد�هلل
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2007

 ه�سام عطيه �لبيبي هديل يحيى �بوخيط هبه حمي �لدين عبيد�ت نور عادل �جلغليط

ـــــــــــي ـــــــــــو�ت ـــــــــــن ـــــــــــي �ل ـــــــــــاء عـــــــــــل ـــــــــــن ـــــــــــس �

قــــــــا�ــــــــســــــــم حمــــــــمــــــــد �لـــــــ�ـــــــســـــــرفـــــــات

كــــــــــــــــمــــــــــــــــال حـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــن عـــــــــلـــــــــيـــــــــوه

لــــــــيــــــــ�ــــــــســــــــا خـــــــــلـــــــــيـــــــــل �ـــــــســـــــويـــــــ�ـــــــس

مــــــــــــالــــــــــــك مـــــــــو�ـــــــــســـــــــى �لــــــــعــــــــمــــــــري

ـــــــــي ـــــــــومـــــــــن حمـــــــــــمـــــــــــد �حــــــــــــــمــــــــــــــد �مل

مــــــ�ــــــســــــعــــــب حمـــــــمـــــــد �لــــــــــــدو�هــــــــــــده

مــــــــــــنــــــــــــى عـــــــــيـــــــــ�ـــــــــســـــــــى �ــــــــــســــــــــو�قــــــــــد

مــــــــنــــــــري مــــــ�ــــــســــــطــــــفــــــى رو��ــــــــــــســــــــــــده

 مر�م مرو�ن حمزة �ينا�س فوزي مد�نات �ماين �نور عبيد�ت �ريج حممد ع�سفور

 هبه هولو �لعابد هال عاطف هندي

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�س

ق�سم التغذية وتكنولوجيا الغذاء

Dept. of Nutrition & Food Technology

 هيام �سالح قدي�سات

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �ل�سيفي 2007/2006 - �لبكالوريو�س »تدريب«

�حللبوين �لدين  عز  نور 

نـــــــــــــور حمـــــــمـــــــد �لـــــطـــــه

ـــــــــــاحـــــــــــوري نــــــــــــــــــــــور �مــــــــــــــــــــــني �لـــــــــــ�ـــــــــــس
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د. ماهر جمال تادر�س / رئي�س �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�ساعد

د. فايز عي�سى �خل�ساونه

��ستاذ

د. �نور منري �لبطيخي

��ستاذ

د. حممد خري جابر �ل�سطناوي

��ستاذ

د. منري جميل �لرو�سان

��ستاذ

د. �سائب عبد �حلليم خري�سات

��ستاذ م�سارك

د. ظاهر علي �لرو�جفه

��ستاذ م�سارك

د. ر�غب عبد�لرز�ق �لطحان

��ستاذ م�ساعد

د. ماأمون عبد�هلل غر�يبه

��ستاذ م�ساعد

د. حممد نور �حلمد

��ستاذ م�ساعد

د. حممد علي �لربابعه

��ستاذ م�ساعد

ق�سم املوارد الطبيعية والبيئة

Dept. of Natural Resources & Environment
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2007

د. ه�سام ر�سدي نوفل

��ستاذ م�ساعد

د. ناجي خلف �ملفلح

��ستاذ م�ساعد

د. حممد �مناور بطاينه

��ستاذ م�ساعد

د. عادل �بر�هيم �لكناين

حما�سر متفرغ 

د. نبيل �بر�هيم  �لطيف

حما�سر متفرغ 

د. �مني �بر�هيم غر�يبه

حما�سر متفرغ 

ق�سم املوارد الطبيعية والبيئة

Dept. of Natural Resources & Environment
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 حمزه كرمي �لزعبي ��سر�ف علي طالفحه

 وفاء حممد �أبو �سالح نائله حممد �سطناوي �إيالف فوزي عبيد�ت �أ�سامه حممد �غريب

 يو�سف �أحمد جو�رنه

تخ�س�س �ملر�عي و�لغابات

ول 2007/2006- �لبكالوريو�س خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

 حممد �نور غر�يبه عامر يو�سف �ل�سكر�ن

 نفل خالد حر�ح�سه مي�سون علي عبابنه م�سطفى عمر �ل�سعبي

 حممد �سالح �لقاعود

 عــبــد �لـــهـــادي حــامــد لــبــاده

مبارك م�سطفى  و�ــســام 

ق�سم املوارد الطبيعية والبيئة

Dept. of Natural Resources & Environment

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005- �لبكالوريو�س
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2007

 �سبا رفاعي حممد �سامر �سليمان �خلطيب ت�سنيم علي �ل�سبيحات �مل ح�سن ربابعة

 مهند حممد �لري�س منار يو�سف �بو ز�يد غدير �ديب �لعو�مله

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�س

 مي�سون �سامي �ل�سناق

ـــــــــس حــــــــ�ــــــــســــــــام �لــــــــــــديــــــــــــن جــــــــــــر�ر ـــــــــا� ـــــــــن �ي

تخ�س�س �ملر�عي و�لغابات

ق�سم املوارد الطبيعية والبيئة

Dept. of Natural Resources & Environment

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي  2007/2006 - �لبكالوريو�س - تدريب

 مها حممد �لعمري حممد نزيه �ملجدوبه فاتن عز�م هندية �حمد يو�سف عبد�لقادر

هبه خالد زيد�ن
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 ر�سا غازي �لغباري ح�سان نا�سر خر�ب�سه بندر عبد �هلل بني �سخر �إميان طالل �لكيالين

 عال ح�سونه طاهات �سهى �سمري �ل�سوحه �ساميا تي�سري �ملحاوره رو�ء هيثم �لطويل

 هاله نعيم خليل ناديه حممد �أبو �سيف علي عبد �هلل علي عالء في�سل �لزعبي

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي 2006/2005- �لبكالوريو�س

ق�سم املوارد الطبيعية والبيئة

Dept. of Natural Resources & Environment

 يا�سر خليل �سفوري

 �إخـــال�ـــس حــ�ــســن �لـــدو�غـــره

تخ�س�س �لرتبة و�ملياه و�لبيئة
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2007

ول 2007/2006- �لبكالوريو�س خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

 وفاء حممد �لدبا�س ندى فتحي بيطار منار مروح �لق�سا�س

 عـــــبـــــري حمـــــمـــــد �لـــــدر�يـــــ�ـــــســـــه بــــيــــان مـــ�ـــســـطـــفـــى �لـــعـــبـــابـــنـــه

ق�سم املوارد الطبيعية والبيئة

Dept. of Natural Resources & Environment

�لــقــو��ــســمــه �ــســالــح  �ألء   

تخ�س�س �لرتبة و�ملياه و�لبيئة

 ��سالم فار�س �لر�سايده ��سل ب�سام �بوخ�سري ��سر�ء نو�ف �خلر�ب�سه�زدهار م�سطفى طاهات

 �ميان غازي �بد�ح �ميان عبد �لقادر �بو نا�سر �لء حممود خويله

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�س

 �ميان »حممد �سهل« عناب

 ر�سا جميل �لظاهر رحمة منذر مريان ربى نا�سر �لزعبي حنان وفيق دربا�س
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 رو�ن »قا�سم �مني« �بو عبا�س رو�ن عبد �هلل �بورو�ق رنا علي �ل�سباح رنا ذيب رو�بده

 عبد�هلل �حمد �لعي�سى �سناء �سليم �لعوده رمي ه�سام غر�يبه رول ح�سن �بوغزله

 هديل �سمري �لتل مامون عبد �هلل �لعمري ماجد غيا�س �لربيعات غدير حممد حلو�س

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 - �لبكالوريو�س

ق�سم املوارد الطبيعية والبيئة

Dept. of Natural Resources & Environment

�حــــمــــد يــــو�ــــســــف هــيــاجــنــه

ــــد�م حمـــمـــد �خلــطــيــب �ــــس

عبد�لله �بر�هيم �لطويط

عــبــد�لــرحــمــن يــحــى �جلـــو�رنـــه

حمـــمـــد حمــــمــــود �ـــســـحـــاده

معاذ عبد�للطيف �خلو�لده

تخ�س�س �لرتبة و�ملياه و�لبيئة
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ق�سم املوارد الطبيعية والبيئة

Dept. of Natural Resources & Environment

 �سحاب عبد�هلل �جلر�ح حامت عمر �بو رمان ��سماء ��سماعيل عبابنه ��سر�ء حممد �سع�ساعه

 مالك عبد�هلل ر�سايده لوؤي فرح عبا�سي فاتن �بر�هيم �خلطيب عالء �حمد �بوعلي

خـــــتـــــام يــــو�ــــســــف �لـــ�ـــســـقـــر�نتــــهــــاين حمــــمــــد �لـــنـــجـــمـــاتتـــــغـــــريـــــد خــــــالــــــد �لـــبـــ�ـــســـري�مــــــامــــــه حمــــمــــد جــــــــــر�د�ت

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �ل�سيفي 2007/2006 - �لبكالوريو�س »تدريب«

تخ�س�س �لرتبة و�ملياه و�لبيئة

خريجو �لبكالوريو�س يف كلية �لزر�عة منذ تاأ�سي�س �جلامعة
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�أق�سام  عام 1990 ثالثة  تاأ�س�ست  �لتي  �لبيطري  �لطب  كلية  ت�سم 

�أكادميية هي:

. �سا�سية  �لأ �لبيطرية  �لطبية  �لعلوم  • ق�سم 
كلينيكية. �لإ �لبيطرية  �لطبية  �لعلوم  • ق�سم 

. مر��ض و�سحة �حليو�ن  �لأ • ق�سم علم 

�إمتام  بعد  �لبيطري  �لطب  يف  �لبكالوريو�ض  درجة  �لكلية  ومتنح 

من  عدد  يف  و�ملاج�ستري  �لدبلوم  ودرجتي  معتمدة  �ساعة   )166(

تخ�س�سات �لطب �لبيطري .

�أق�سام �لكلية �ملختلفة )25( ع�سو  ويقوم على عملية �لتدري�ض يف 

كادميية �ملختلفة . هيئة تدري�ض موزعني على �لرتب �لأ

 2007/2006 �لدر��سي  �لعام  خالل  �لبكالوريو�ض  طلبة  عدد  وبلغ 

)223( طالباً و طالبة ويف بر�مج �ملاج�ستري )30( طالباً و طالبة .

جتماعية يف عقد  وتتمثل عالقات �لكلية مع �ملوؤ�س�سات �لعلمية و�لإ

إتفاقيات  � عقد  ويف   ، �لبيطري  �لطب  جمالت  يف  متفرقة  دور�ت 

�لعربية  �لدول  خمتلف  يف  �لعربية  �لبيطري  �لطب  كليات  مع 

مريكيتني . إتفاقيات تعاون مع جامعتي بريدو و�أيو� �لأ و�

جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا �لأردنية
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2007

د. �سائب نــظمي �ل�سخن  / ��ستاذ

عميد �لكلية

د. فالح ح�سن �سديفات / �أ�ستاذ م�سارك

نائب �لعميد

إ�سماعيل / �أ�ستاذ م�ساعد د. زهري عبد�هلل بني �

 م�ساعد �لعميد

هيثم حجازي

مدير مكتب �لعميد
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ق�سم العلوم الطبية البيطرية اال�سا�سية

Dept. of Basic Veterinary Medical Sciences

د. �يهاب عبد �لرحمن �بو با�سا / رئي�ض �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�ساعد 

د. حممود جنيب �بو�سحاده

��ستاذ

د. �سائب نظمي �ل�سخن

��ستاذ

د. فالح ح�سن �سديفات

��ستاذ م�سارك 

د. يا�سر حماده  �لرتزي

��ستاذ م�ساعد 

د. حممد �سبحي خليفه

��ستاذ م�ساعد 

د. حممد  برهان �لزغول

��ستاذ م�ساعد 

د. م�سطفى حممد خري عبابنه

��ستاذ م�ساعد 
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ق�سم العلوم الطبية البيطرية االكلينيكية

 Dept. of Chinical Veterinary Medical

د. �حمد حممود �ملجايل / رئي�ض �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�سارك

د. عوده فالح �لرو��سده

��ستاذ

د. حممد حممود عبابنه

��ستاذ م�سارك

د. خالد مفلح �لق�ساه

��ستاذ م�سارك

د. مو�سى ح�سني در�دكه

��ستاذ م�ساعد

د. زهري عبد �هلل بني ��سماعيل

��ستاذ م�ساعد

د. عبد �ل�سالم قا�سم طالفحه

��ستاذ م�ساعد

د. مي�سر عمر �لعك�ض

حما�سر متفرغ 
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2007

مرا�ض و�سحة احليوان ق�سم علم االأ

Dept. of Pathology & Animal Health

د. �سعد حممود غر�يبه / رئي�ض �لق�سم بالنيابة

��ستاذ م�ساعد

د. نبيل قا�سم هيالت

��ستاذ

د. �سوكت ق�سيم هيالت

��ستاذ

د. لبيب عبد �ملغني �ل�سريف

��ستاذ م�سارك

د. حممد قا�سم �لناطور

��ستاذ م�سارك

د. ر�ئده كرمي �لرقيبات

��ستاذ م�ساعد

د. مفلح �سالح  عو�وده

��ستاذ م�ساعد

د. �كرم ري�سان �لعبودي

حما�سر متفرغ

د. و�ئل حممود حننه

حما�سر متفرغ
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2007

 �حمد حممد ثابت �حمد فايق �ملومني �حمد فوؤ�د حمد �حمد »حممد �مني« �لعثامنه

 حمد �هلل عبد �حلميد �بو رمان ب�سرى ر�سمي حد�د �نعام عبد �لقادر �لزهري �ماين �سليم �لرجوب

 رو�ن �سليمان �سياح رمزي فهد جربين ر�سا �أمني �ملعايطه د�نيه مو�سى �لقط�ض

خريجو �لف�سل �لدر��سي �ل�سيفي  2006/2005 

B.Sc. In Veterinary Medicineالبكالوريو�ض يف الطب البيطري

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 

ـــــــــيـــــــــان غــــــــر�يــــــــبــــــــة ـــــم خـــــــــالـــــــــد �لـــــــعـــــــمـــــــوري�ــــــــــــــســــــــــــــد�م عـــــــــل ـــــ�ـــــس ــــــد �لـــــــــــقـــــــــــادر در�دكـــــــــــــــهمـــــعـــــت ولــــــــيــــــــد عــــــب

ول  2007/2006  خريجو �لف�سل �لدر��سي �لأ

ــــــــــامــــــــــي �لــــــــــعــــــــــبــــــــــادي حمــــــــمــــــــد عــــــــبــــــــد �ملــــــــــــهــــــــــــدي عــــقــــيــــل�أو�ــــــــــــــــــــــــــــــض �ــــــــــس
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2007

 عماد حممد �سماره عثمان يو�سف �لفقري عبد�هلل فو�ز �لدبا�ض عامر ما�سي عثمان

 حممد حامد �ل�سديفات حممد �حمد عيا�سره فر��ض م�سهور حتامله فوؤ�د حممد �جلندي

 نور مفلح �ملحا�سنه حممد حممود �لنو��سره حممد جمدي �لطر�بل�سي حممد عمر بدير

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 

B.Sc. In Veterinary Medicineالبكالوريو�ض يف الطب البيطري

 �سميه �سريف ح�سونه �سريين حممد �خللوف زكي �ركان �لعيده �سامر �سليمان �ل�سافعي
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2007

 هديل حممود مهيد�ت و�سام عبد�حلليم �أبوخلف

�ملتوقع تخرجهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2007/2006 

B.Sc. In Veterinary Medicineالبكالوريو�ض يف الطب البيطري

يو�سف �سامل �لفالحات يار� عدنان �ل�سمور

�حلبي�ض حمــمــد  ــيــم �لـــعـــر�فـــنيعـــبـــاده  ــل حمـــمـــد �ــس

خريجو �لبكالوريو�ض يف كلية �لطب �لبيطري منذ تاأ�سي�ض �جلامعة
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جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

كلية الدرا�سات العليا

تو�سيع  بهدف   1997 عام  العليا  الدرا�سات  كلية  تاأ�س�ست 

قاعدة الدرا�سات العليا يف اجلامعة واتاحة فر�سة التح�سيل 

احتياجات  تلبية  يف  ي�ساهم  مما  لطلبتها  العايل  العلمي 

وتهدف  وخارجها،  اململكة  داخل  واخلا�ص  العام  القطاعني 

حتقيق  اىل  خمتلفا  برناجما   )99( تطرح  التي  الكلية 

االهداف الرئي�سية. التالية:

املجتمع  احتياجات  تلبي  عليا  درا�سات  برامج  طرح   

االردين والعربي.

   اعداد متخ�س�سني من م�ستوى عال يف خمتلف املجاالت 

العلمية والعملية.

قاعدة  وتو�سيع  اجلامعية  الر�سائل  مب�ستوى  الرقي   

البحث العلمي.

  اجراء الدرا�سات واالبحاث العلمية حلل امل�ساكل املحلية 

واالقليمية املعا�سرة.

اجلامعية  ال�سهادات  حلاملي  املعريف  امل�ستوى  حت�سني    

االوىل وتدريبهم على ا�ساليب البحث العلمي.

باأهمية الدرا�سات    ن�سر الوعي بني خريجي اجلامعات 

العليا والتعليم امل�ستمر والبحث العلمي.
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2007

د. احمد �سالح حيا�سات  / ا�ستاذ م�سارك

قائم باأعمال عميد الكلية

د. ابراهيم مو�سى غريب / اأ�ستاذ م�سارك

نائب العميد

د. عدنان حممد م�ساعدة / اأ�ستاذ م�سارك

 م�ساعد العميد

ا�سمى عبيدات

مدير مكتب العميد
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2007

خريجو  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

.Civil Engineering / M.Scالهند�سة املدنية / املاج�ستري

 فاتن ا�سماعيل ابوالبندوره �سميه احمد فريوان

 تامر ا�سعد ا�ستيوي رامي حممد عالونه االء م�سطفى ال�سرع اينا�ص نعيم الق�ساة

ول  2007/2006  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

 �سادي حممد هنانده

 ���س��ال��ح حم����رز ال�����س��ارم

 م�������راد ����س���م���ر ع���وام���ل���ه

داوؤود ي���و����س���ف  و����س���ي���م   

 رنده عقاب جملي زين غازي الكوفحي ان�ص احمد حممد دمية حممد عا�سور

ح������������م������������دواي   ك�������������������رمي   حم��م��د ���س��ل��م��ان ال��ق�����س��اه 
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2007

املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

 هم�سه فتحي منر نائله خالد الداود

 ب�سار احمد ابودوله حممد علي ال�سريحني ا�سامه حممد داود بثينه نواف اخلراب�سه

الزعبي قفطان  اخ��ال���ص   

 ا������س�����م�����اء ن�����اي�����ف ط���ل���ف���اح

 ب���������س����ام ن���ب���ي���ل ع���ج���ي���الت

 رانيه عبد الرحمن عبد اخلالق

 ر�س�������ا عادل غ�����رايب���ه

 رن�����ا »حم���م���د ر����س���م���ي« ج��اب��ر 

النعيمات امل��ج��ي��د  ع��ب��د  �سميح 

 ل��ب��ن��ى حم���م���د ال��ن��واي�����س��ه

 حممود احمد ابوجامو�ص

 خم��ل��د ���س��الم��ه ال��ط��راون��ه

امل��ط��ارن��ه عي�سى  معت�سم   

احمد ال�سيد  وجيه  مهند   

 م���ي�������س���ون ع���ي���د ال���زع���ب���ي

 ن�����������داء ع�����ل�����ي ح���الل�������س���ه

 ن�������س���ري���ن خ������رو ع���م���اري

 ي��ا���س��م��ني ط��ال��ب ع��ب��ي��دات

.Civil Engineering / M.Scالهند�سة املدنية / املاج�ستري

الدبلوم العايل

 وجدي عبد احلميد م�ساعدهاملتوقع تخرجه يف الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 
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خريجو  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

.Architectural Engineering / M.Scالهند�سة املعمارية / املاج�ستري

حرح�ص ع�سام  ن�سرين   

ول  2007/2006  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

 �سبا فوزي الن�سرات

التخطيط والدرا�سات احل�سرية

املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

ج�������������������������رادات ع��������������������زت  ب�������������ي�������������ان  حم������م������د  ������������س�����������ال�����������ح  دع���������������������������اء   

الهند�سة املعمارية

 حم���م���د ج���م���ي���ل ال�������س���ع���ار  ع���ب���ر ح�������س���ني ����س���ف���وري 

 م�����رام ع��ب��د ال���ك���رمي االي����وب

 احمد عبد ربه احل�سبان

 ان��وار حممد بني �سلمان

 اوي�������ص اح��م��د ال�����س��ري��ف

 �سفاء عبد اهلل احل�سبان

�سرين حممد كناكري
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خريجو  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

.Electrical Engineering / M.Scالهند�سة الكهربائية / املاج�ستري

 نذير احمد العطاونه با�سل حممد �سعيد النابل�سي حممد هاين العمري

ول  2007/2006  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

�����س����ل����ه����ب ع����������اط����������ف  ان���������������������ص حم��������م��������د   

املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

 حممد روحي الروا�سده م�سباح م�سطفى �سعت �سفيان حممد هياجنه حممد حامت م�ستهى

 اح��م��د حم��م��د رم�����س��ان اخل��ط��ي��ب

 ا�سماعيل عبد الفتاح احلمودي

 ج��ا���س��ر ع��ب��د امل��ن��ع��م �سعد

حممود الرحيم  عبد  �سفيان   

 ���س��م��ر ع�����واد اب���وال���ن���ادي

اح��م��د اخل�سارفه ع��دن��ان   

 ع���������دي ع�����������س�����ام ح�������داد

م�������ني اب��وب��ك��ر  حم���م���د االأ

 حم��م��د خ��ل��ي��ل ال��ق��ا���س��ي

 اي�������اد ط������الل ال���زري���ق���ي

 ع�����الء ذي������اب اب���واخل���ر
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.Mechanical Engineering / M.Scالهند�سة امليكانيكية / املاج�ستري

خريجو  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

 اياد زياد تركي رامي �سليمان مرجي

 خ�����ال�����د ������س�����امل احل����م����اد

 �سرين �سحده احلوراين

 ه�سام »حممد وهبي« املوؤقت

ول  2007/2006  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

 اجم������د ع���ب���د ال����رح����م����ن ال�������س���ك���ارن���ه

دل�������ق�������م�������وين ن���������������س�������ر  ح���������������س�������ني   

 خ����ل����ود ع���ب���د ال������ق������ادر ب���ن���ي ���س��الم��ه

اخل�������������س������اون������ه ر��������س�������ي�������د  خ������ل������ي������ل   

ع����������ب����������ادي ت����������وف����������ي����������ق  ط�����������������������ارق   

��������س�������ط�������ن�������اوي حم���������م���������د  غ�����������������امن   

املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

 عثمان حممد عثمان حممد فريد عاي�ص

 ان�����ص ع��ب��د ال���ق���ادر ف��رح��ان

 خ�����ال�����د ول�����ي�����د امل���������س����ري

 عبد الرحمن عفيف الزغر

 عبد الرحمن احمد الدقه

 ع��ب��د اهلل ح���ازم ال��رام��ي��ن��ي

 م����وؤي����د ك���اي���د ب���ن���ي م��ل��ح��م

 حم�����م�����د اح������م������د حم���م���د

 حم���م���د خ����ال����د ال�����ق�����ادري

 حم������م������د ط���������ه ع����ب����اب����ن����ه

 حم���م���د حم���م���ود ب��ط��اي��ن��ه
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املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

.Chemical Engineering / M.Scالهند�سة الكيميائية / املاج�ستري

 ن�سرين زياد جويعد معت�سم حممد جرادات منال خليل ابو الهيجاء

املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

.Industrial Engineering / M.Scالهند�سة ال�سناعية / املاج�ستري

 حممد �سعيد عبيدات معاويه كايد املحا�سنه احمد تركي ميا�ص عمر حممد عا�سور

امل�����وم�����ن�����ي اي���ه���اب ال��ي��ا���ص ال��ن�����س��راوي ع������ل������ي  ال��ع��ب��د العزيز ف���اط���م���ه ����س���ال���ح ال�����ودي�����ان ح��������������ازم   م��ع��ن حم��م��د 
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.Computer Engineering / M.Scهند�سة احلا�سوب / املاج�ستري

خريجو  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

 م������ازن حم���م���د اب����وزاه����ر

 ه����ي����ا ي����ا�����س����ر ����س���م���اع���ن���ه

 ي��و���س��ف ����س���امل ال��ع��ري��ان

 �سيف اهلل حممد ال�سرمان

ول  2007/2006  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

 م�سعب رفيق عالونه نبال نايف حممد نايف رمزي راجح �سعيفان عمر حممد مقدادي

ع�����������رف�����������ات حم�����������م�����������د  اح��������������م��������������د  ���������س��������وي��������دان  زه����������������ر  �����������س����������ع����������اده  ������س�����الم�����ه  اب����������راه����������ي����������م   حم��������م��������د 

املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

 ح�سني تي�سر النت�سه

اح��������������م��������������د حم�����������م�����������د ن�����������وا������������س�����������رة

ب�����������ا������������س�����������م ي�����������و������������س�����������ف ال�������������������س���������رع

ث�������������ائ�������������ر حم����������م����������د االب������������راه������������ي������������م

دمي���������������������������������ا حم���������������������م���������������������ود ك�����������������الب

ال����������ق����������ا�����������س����������م م�����������ف�����������ي�����������د  روز 

�����������س����������ائ����������د ف������������������������������وؤاد �����������س����������وي����������دان

ف�������������را��������������ص م�������������س������ط������ف������ى دغ������م�������������ص

حم��������م��������د ع��������ب��������د ال������������ك������������رمي �������س������رف

م�����������ع�����������اذ م�������������س������ط������ف������ى ������س�����ل�����ي�����م�����ان

ن����������������������ادر ر��������������س�������������اد ال�������������س������م������ا�������س������ن������ه

ال������������رك������������ات اهلل  ع���������ب���������د  ن��������ب��������ي��������ل 

احل����������م����������وري اب�����������راه�����������ي�����������م  حم��������م��������د  االق����������ط���������������������ص  حم������������م������������د  م������������������������������راد   
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 اب���راه���ي���م حم��م��د احل����داد

ال���������س����ع����ر  اح�������م�������د ج��������ر 

 ب�سره عبد املجيد جرادات

 رب���������ى اح������م������د ال����ع����م����ري

 ����س���ف���وت ع���م���ر ال���ع���م���ري

 ط���������الل حم�����م�����د ك���ن���ع���ان

 ع��������الء اح�����م�����د ال����زع����ب����ي

 غ������اده ف���ا����س���ل ���س��ط��ن��اوي

 ق���ان���ت���ه حم���م���د ب���ن���ي ب��ك��ر

 حم��م��د خ��ل��ي��ل اب����و رح��م��ه

 حم�����م�����ود ح�������س���ن ���س��ع��ي��د

.Computer Science / M.Scعلوم احلا�سوب / املاج�ستري
خريجو  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

ال��ع��ل��ج ����س���امل  ع���ب���د اهلل   

 حم�����م�����د زك���������ي زك�����ري�����ا

 م�����س��ط��ف��ى ع��ل��ي ط��وي��ل

 حكم وليد العمري

ول  2007/2006  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

 ابراهيم مثقال اجلراح حممود احمد علوان

 احمد عبد الرحمن القطي�ص

 اح����م����د حم���م���د ال����رج����وب

 ب��������الل حم����م����د ح���ت���ام���ل���ه

 دان������ي������ا حم�����م�����ود ع����ب����ادي

 حم���م���د ن����اي����ف ال���رف���اع���ي

 ي������ن������ال ن�����������واف االح�����م�����د

املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

 حممد كامل خراب�سه ملك عبد الغني عبد اهلل رانيه �سابر الزبيدي �سالم احمد �سوء

هديل غازي عماري نرت ندمي كوف
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.Public Health / M.Sc ال�سحة العامة / املاج�ستري

خريجو  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

 رنده طاهر ال�سيخ حممد

 حم��م��د ���س��اري ���س��واه��ني

 معاويه حممد خطاطبه

ول  2007/2006  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

 امامه زياد ار�سيدات �سمر م�سطفى البل�ص

 اح����م����د حم���م���د ال���ق���اع���ود

م�سرتيحي اح��م��د  امي����ان   

 دمي���������ه اك������������رم ال����زع����ب����ي

 ����س���و����س���ن �����س����امل امل����ب����ارك

احمد ال��ق��ادر  عبد  �سو�سن   

 �����س����اه����ر حم����م����د درادك��������ه

 م���������راد ع����ث����م����ان ف����رع����ون

منال »حممد نذير« ابو الذهب

 يزن نور الدين ابو الهيجاء

املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

 �سفاء حممد بطاينه حممد �سالح بني احمد اماين �سالح بيبو متارا عي�سى االبراهيم
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املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

 معاذ حممد حوراين منال م�سلم عثمان

 احمد عبد العزيز ال �سنبل

 اح���م���د حم�����س��ن ال��ق��ه��ايل

 اح����م����د حم���م���د اجل���ب���ايل

�سل�ص م��و���س��ى  ا���س��م��اع��ي��ل   

ال�سحيم غ��ي��ا���ص  الن�سمي   

 ام����������ال اح�����م�����د ال���ق�������س���اه

 ام�����اين خ��ل��ي��ل اب��و���س��اه��ني

 ام������ل ف�����رح�����ان خ���ري�������س���ات

 ح������امت ����س���م���ر ال�������س���ل���م���ان

 ح�����س��ن��ي حم���م���د ال�����س��ي��اب

زي��د اب���و  ا�سماعيل  ح�سني   

 خ��ال��د ع��ب��د اهلل ال��ط��اه��ات

 دان��������������ه حم������م������د ع��������ران

الرومي �سليمان  بن  دخيل   

 رج��اء عبد اللطيف بدارنه

 ����س���ه���اد ن���ع���م���ان ال���ع���ب���ودي

 ����س���دام ح�����س��ني ال��روا���س��دة

 ع������������ارف ع����ي���������س����ى �����س����امل

اب����و حطب  ع��ب��د اهلل ع��ل��ي 

 عبد املهدي يو�سف احل�سن

ال�سمرات م��و���س��ى  ع��و���ص   

�ساربني ابو  ابراهيم   غدير 

 ك�����رمي م����ب����ارك ال�������س���راري

 م��ا���س��ي ع��ب��د اهلل ال��ع��ن��زي

 حم���م���د ح���م���د ال��وق��ي�����س��ي

 حم��م��د وج��ي��ه ���س��ي��د احمد

 م��ن��ه��ل م��ي��خ��ائ��ي��ل ال��ه��ل�����س��ا

ق����ا�����س����م  جن�����������اح خ�����ل�����ي�����ل 

 من������اء ج���ري�������ص ال��رب�����س��ي

ه��������ب��������ه ح�������������س������ني ع����ب����ي����د

القادر حجازي عبد   هديل 

 وف������اء ���س��ل��ي��م��ان اب����ورم����ان

.Public Health / M.Scال�سحة العامة / املاج�ستري

ع�ساء / املاج�ستري علم وظائف الأ

املتوقع تخرجه يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

Physiology / M.Sc.

 ا�سامه يو�سف ابوالرب

خريج  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

Pharmacology / M.Sc.

 رند ح�سني احمد

دوية / املاج�ستري علم الأ

 خالد ابراهيم فنجان

املتوقع تخرجه يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

.Anatomy / M.Scالت�سريح / املاج�ستري

الدبلوم العايل

خريج الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

 عي�سى خليفه رحيل
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خريج  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

 مها خالد املزروع

.Forsensic Sciences of Toxicology / M.Scالعلوم اجلنائية وال�سموم / املاج�ستري

ول  2007/2006  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

 ل���ي���ث ن���ا����س���ر ال��ع��ي��ط��ان

 �سهيب تركي الطالفحه

املتوقع تخرجه يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

 هيثم حممد الطعاين �سيماء قي�ص عارف غادة حممود الطويق
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املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

خت�سا�ص العايل يف الطب Higher Speciality in Medicineالإ

 جواد خالد بحلق ر�سا حممد ديباجة ا�سامه حممد ال�سرع ان�ص احمد اجلبول

 لقاء عبد الر�ساعلي حممد احمد ايوب �سرى جا�سم عبد جا�سم �سالح الدين حممد عبد ال�سالم

 جوان زكريا الفطافطه

 هديل �سالح حالل�سه

 اح�������الم اح����م����د غ���راي���ب���ه

 ح�������س���ام حم���م���د ع��ب��ي��دات

 ريا�ص احمد ر�سدي  احمد

 ������س�����ادي ع���ي�������س���ى م���رج���ي

 ����س���دام ح�����س��ني ال�����س��م��ور

 عبد اهلل حممد الدو�سري

العقله خر  حممد  ليلى   

 حم����م����د ح�������س���ن ي���ا����س���ني

الب�ستاوي احمد  حممود   

 م�����������راد ي�����و������س�����ف ري�������ان

ال��وق��داين هليل  م�سهور   

 ن������دى ق���ا����س���م اخل��ط��ي��ب

 ه�������س���ام ح���م���ود ال��غ��ف��ي��ل��ي

 وائ��ل ادي��ب عبد الرحمن

 ي������زن غ����ال����ب خ�������س���اون���ه
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.Medical Laboratory Sciences / M.Scالعلوم الطبية املخربية / املاج�ستري

خريجة  الف�سل الدرا�سي 

ول - للعام الدرا�سي   االأ

 2005/2004

روىل جورج كورو

خريجو  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

ال���������������������س����������اذيل وداع���������������������ة »حم���������م���������د اح�������م�������د«   ال������زي������ن������ات������ي  ��������س�������ع�������ود  �������س������ه������د      

ول  2007/2006  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

 منال عبد املجيد عبابنه

احل�����������ط�����������اب م��������������اج��������������د  دان����������������������������ا   

ب�������������������س���������ول ع�������������ل�������������ي  زي����������������ن����������������ب   

ق���������ا����������س���������م ع��������������ل��������������ي  ع�����������������اه�����������������د   

��������س�������ب�������ع�������ان ن�����������ا������������س�����������ر  غ���������������������الم   

 مل�������ى ع�����ب�����د ال�������ك�������رمي اب�����وج�����ام�����و������ص

ح�����������������������داد غ�������������������������������������ازي  م���������������ه���������������ا   

املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

 حممد ع�سام  ها�سم

م������ن�������������س������ور �����������س����������ال����������ح  اح������������م������������د   

م������������������������ني االأ ع������������ل������������ي  ال������������������ه������������������ام   

ال���������زع���������ب���������ي ج���������������������الل  ج�������������م�������������ال   

ال������ق�������������س������راوي دان���������ي���������ه ������س�����ي�����ت�����ان   

ع���������وي�������������������ص ������������س�����������م�����������ر  دمي�������������������������ا   

ط��������ه��������م��������از رف��������������ي��������������ق  ران����������������ي����������������ه   

اهلل ع���������ب���������د  م�����������������س��������ب��������اح  ��������س�������ع�������د   

 ع��������الء ع����ب����د ال�������وه�������اب ال���ع�������س���اي���ل���ه

اب�������������و ال�������ذه�������ب ������س�����م�����ي�����ح   ف�������ات�������ن�������ه 

م�������ن�������ا��������س�������ره ج��������م��������ع��������ه  ل��������ي��������ن��������ه   

 »حم��������م��������د م��������ع��������ني« حم������م������د خ������در

اب��������������و رم�����ي�����ل�����ه ي�������ا��������س�������ني   ه������ي������ث������م 

ح��������ب��������اب م������������������������������روان  و����������������س���������������ال   

الدبلوم العايل

 مياده حممد اأحمداملتوقع تخرجه يف الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 
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خريجو  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

�سنان/ املاج�ستري .Dental Surgery /  M.Scطب وجراحة الأ

 عماد عمر ابو�سردانه ماهر عبد الفتاح ال�سايب

خالد اب���و  �سليمان  اري���ج   

 دمي���ا حم��م��ود اب���و التني

 رن����ده ���س��ل��ي��م��ان ع��ب��ي��دات

 م����ل����ك����ه اح�����م�����د زه��������ران

 حممد �سعيد القي�سي

ول  2007/2006  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

 ابراهيم علي احمد »حممد ا�سرف« �سكيب ابو الهيجاء

 احمد عبد العزيز احل�سني

ط����ه ح�������������س������ن������ي  ان�������������������ص   

 ب��ا���س��م ج����ودت اب���و ح��وا���ص

 رائ�������د ف���ت���ح���ي ال��غ��الي��ن��ي

 �����س����ب����اأ حم����م����د احل����ي����اري

 ����س���ن���اب���ل ا�����س����ام����ه ب���رك���ات

 ع�������ال رائ������������ف ال�������س���ع���ي���د

 غ����ن����ى م����و�����س����ى ب�����رق�����اوي

 م�����ن�����ى �����س����ع����د ال�����ع�����ب�����ادي

 م����ه����ا ن�����اف�����ذ ال����ب����ي����ت����اوي

 مي�سون �سليمان ابوزغالن

 ن�����س��ري��ن ر�����س����دي ���س��دق��ه

املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

 عبد الوهاب معت�سم الزويري

الهادي عبد  نبيل  ابراهيم   

ال�����ك�����ي�����ايل ان�������������ور   اري�������������ج 

 ا����س���ام���ه ���س��م��ر ا���س��ت��ي��ت��ي��ة

 ا������س�����واق ع���ل���ي احل���ا����س���دي

 ام�������ره ���س��ع��ي��د ال���ق���اي���دي

 اي������ث������ار ح�����م�����اد اب�������و ���س��ت��ه

ع�����م�����رو م�������ن�������ر  ب���������ه���������اء   

 ح���م���زه اح���م���د ب��ن��ي ي��ون�����ص

 خلدون عبد ال�سالم عمايره

املجيد ع��ب��د  خمي�ص  خ��ل��ود   

 رائ�������د ث����اب����ت اخل���ري�������س���ات

 رع��������د ا�����س����ع����د ب���ط���ار����س���ه

ح�������رب ف��������������رح  روزان   

�����س����دي����د حم������م������د  روال   

 �����س����اج����ده زه�������ر اجل����اب����ر

 ����س���ام���ي ����س���ل���ي���م���ان ب������زاري

 ���س��ح��ر خ���ال���د ال���ن���ج���داوي

 �سفوان عبد احلليم امل�سري

 ظافر حممد في�سل ابو حويج

ن�����ه�����ار اح��������م��������د  ع��������ام��������ر   

ال�����ع�����ت�����وم ع������ل������ي  ع������ب������ر   

 ع�������دي حم�����م�����ود ال�������س���ع���ار

 ف�����وؤاد ن���اي���ف اب����و اجل���داي���ل

 حم���م���د ب������الل امل���رع�������س���ي

 حم������م������د ع������ل������ي ح������م������ادة

 حم���م���د ق���ا����س���م ال�����وت�����اري

 حم�����م�����ود ف���������وزي م���ه���ي���زع

ال�سيد اهلل  عبد  م�سطفى   

 ن���������زار ����س���ل���ي���م���ان امل���ر����س���د

ع�����ب�����ود اح��������م��������د  ه�����ي�����ث�����م   

ع����������ازر زاي����������������د  و�����������س����������ام   

الدبلوم العايل

 �سعيد ابراهيم خليلاملتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 



339

كلية الدرا�سات العليا

2007

.Pharmacy /  M.Scال�سيدلة/ املاج�ستري

ول  2007/2006 خريجو  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

 رنا �سليمان هزامية

 ا�سرف عي�سى النطاح

ال�������������س������رع ���س��ري��ا م����اأم����ون ال��ن��اب��ل�����س��ي ع�������ل�������ي  ن����������������زار   

املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

ال�����ع�����ط�����ار اب�����وزن�����ي�����ط خ��������ال��������د حم������م������د   ن�������س���ي���ب���ة خ���ل���ي���ل ال�����ن�����م�����رواي علي ابراهيم م�سطفى  ابراهيم ع����������الء ح�����������س�����ني 

Nursing / MSNالتمري�ص/ املاج�ستري
خريجو  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

 زين قا�سم املومني �سرين حممود حمادنه احمد خلف طبي�سات رهام يحي اخلطيب

 عبد اهلل �سامح اخلوالده عثمان جودت الطعاين
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Nursing / MSNالتمري�ص/ املاج�ستري
خريجو  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

 لينا يو�سف دايري

 اب�����ت�����������س�����ام ��������س�������رور ح�������داد

 ا������س�����م�����اء حم����م����د ال����ك����رن����ز

 ان����ت���������س����ار حم����م����د ����س���رمي

 امي����������ان اح�����م�����د ال�������س���ال���ح

 ب��ث��ي��ن��ه حم��م��ود ال��ط��الف��ح��ه

ب�����������س�����ام اح������م������د ا����س���ب���ي���ح  

ن������اي������ل �����س����الم����ه ت�����غ�����ري�����د   

 ح��م��دي ي��و���س��ف اخل��م��اي�����س��ه

 راب�����ع�����ه خ���ل���ي���ل اجل�����رادي�����ن

م���������س����ه ���������س��������وك��������ت  رن���������������ا   

 روزي�������������ت ������س�����ال�����ح حم���م���د

زم����������زم زي�������������ن  ������������س�����������وزان   

 �����س����ال����ح اح����م����د م�������س���اع���ده

ال�سديفات م��ه��او���ص  عائ�سه   

ع�����ل�����ي  دي������������ب������������و  ع������������������الء   

ال�������زب�������ون ع������ل������ي   غ�������دي�������ر 

 ف��������دوى ن����اج����ي احل���الي���ق���ه

 ف����ري����ال حم����م����ود ن��ظ��ام��ل��ي

 ك����ام����ل����ه اح�����م�����د ع���ل���ي���م���ات

درد���������������ص ع�������ل�������ي  ل������ب������ن������ى   

 حم��م��د اب���راه���ي���م ال���ق���ادري

 م����ع����ن حم����م����د اجل�����ي�����زاوي

ت�����ي�����م اح������������م������������د  م����������ن����������ى   

 م������ي������اده ع�����و������ص دع���ي���ب�������ص

 ن���ع���م���ات ر�����س����وان ام��ري�����س��ي

 ه��ن��اء ع��ب��د اخل��ال��ق ع��ري��دي

 ي���ون�������ص ي���ا����س���ني اخل��ط��ي��ب

ول  2007/2006  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

ح�������م�������د ح�������������������������س������������ن  خ�����������������ل�����������������ود  ع�����������������س��������اف  ����������س���������ل���������ي���������م  ع�����������ب�����������ر   حم������م������د ب�������اق�������ر ح�����ب�����ي�����ب احل����ل����ف����ي 

املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

 عبد املجيد مثقال ال�سجرواي عبد الرحمن عبد اهلل الداود احمد عبد الكرمي ا�سماعيل ان�ص احمد عمرو

 عبد الرحمن عيد اخللوف مي�ساء عو�ص احلمد

 اح����م����د خ���ل���ي���ل ال�������س���ع���دي

 اح������م������د حم�����م�����د ����س���ع���ي���د 

 امي����������ن زي�������������اد ع����ث����ام����ن����ه

 حامت خلف »ادعي�ص منا�سرة«

 ردي����ن����ه اح���م���د احل������وراين

 �����س����ع����اد �����س����ع����دى ج���ك���الت

 ������س�����ذى م���������س����ه����ور ح�����س��ن

 ������س�����ال�����ح زي�����������اد اجل���ع���ي���د

 �����س����ال����ح حم����م����د درادك���������ه

 ف�������دوى ع����رف����ات ح���م���دان

احل�سبان رب��ه  عبد  حممد   

ب�����رك�����ات   حم�����م�����د ف������������واز 

 حم���م���ود خ���ال���د ن�����س��راهلل

 م�����رمي ع���م���ر ال�����س��ن��ق��ي��ط��ي

ع�������ل�������ي ح���������س����ني ن��������اه��������د   

 ن�����س��ري��ن اب���راه���ي���م ح�����س��ن

ع������ب������ود غ����������������امن  ن����������������ور   
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2007

خريجو  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

.Applied Chemical Sciences /  M.Scالعلوم الكيميائية التطبيقية/ املاج�ستري

ق������وا�������س������م������ي ���������س��������ك��������ري  ن�����������ادي�����������ه  ال�����������ن�����������م�����������رات  اح�������������م�������������د  ن���������������������ور  امل�������ن���������������س�������ي  ف����������������������������واز  وف����������������������������اء   

ول  2007/2006  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

 عدنان احمد دحادحه نور طالل ال�سامن اليزن برهان حوا�سني زينب م�سطفى العماوي

ال��������رب��������اب��������ع��������ه ا�����س����ام����ه ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف اخل�����وال�����ده ع���������ل���������ي  ام�����������������������اين  ب���������ه���������اء ع�������ب�������د احل�������م�������ي�������د ح�����م�����اد   

املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

ال�����رب اب������و  اهلل  ع���ب���د  ادم   

ال�����ع�����ي�����ه ����������س���������ايف  اي�����������������اد   

 امي�����������ان خ������ال������د ع���ب���و����س���ي

ت����ي����م ��������س�������ام�������ي ح�������������س������ني   

 �سهيب حممد ح�سني حممد 

غ����وامن����ه ع����ل����ي  اهلل  ع����ب����د   

امل���������زاه���������ره ل������ي������ث رج������������ا   

 حم��م��د ا���س��م��اع��ي��ل اب��راه��ي��م

دوم�������������ي ب���������ن���������ي  ع���������ل���������ي  خ�����������ت�����������ام  ال����������رف����������اع����������ي  اح�������������م�������������د  جن���������������د   
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2007

.Applied Biological Sciences /  M.Scالعلوم احلياتية التطبيقية / املاج�ستري

خريجة  الف�سل الدرا�سي 

ال�سيفي  2006/2005 

 هناء حممد مناع

ول  2007/2006  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

 م������ن������ار حم������م������ود ع���ط���ا حممد عبد احلفيظ الفقها رق�����ي�����ه ه�������اين ال���ع���م���ري

 هنادي عبد الرحمن عنانبه نيفني عنان طبيله ا�سيه احمد مهنا

املتوقع تخرجهم  يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

منيب احمد قبالن نوال عبد القادر �سماره حازم ا�سكندر حداد عمران عي�سى خماي�سه

 ام������ال ���س��ع��ي��د اجل��ب��ي��ل��ي

 ت�������س���ن���ي���م اح����م����د ع��ب��ي��د

 رام������ي اح���م���د ه��ي��اج��ن��ه

ط��ب��ي�����س��ات ري����ا�����ص  رمي   

 عاليه بهاءالدين ملكاوي

 عبد اهلل ج��زاء البالجي

 عبد اهلل حممد اخلطيب

 م��ي�����س��اء ن������زار ال��ع��م��ري

 ن���ادي���ن ي��ا���س��ني ج����رادات

 ن�����س��ي��ب��ه ع��ل��ي اب��وال��ف��ول
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2007

.Applied Physical Sciences / M.Scالعلوم الفيزيائية التطبيقية / املاج�ستري

خريجو  الف�سل الدرا�سي ال�سيفي  2006/2005 

 ف��������واز ي���و����س���ف ح���راح�������س���ه ع��ب��د االل�����ه ع��ل��ي ال�����س��ن��اب��ل��ه خ����ال����د حم���م���د ال���ن���م���راوي اي����اد ام���ني ال��ع��ب��د احل��اف��ظ

ول  2007/2006  املتوقع تخرجهم يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

 خلدون حممود العزام

ال�سعدي �سهاب  حممود   

 و���س��ي��م ف������وؤاد احل��ت��ام��ل��ه

 خ���ال���د حم���م���د ال����ودي����ان

ال�سوحه اهلل  ع��ب��د  دان��ي��ة   

 �سياء احلق ح�سن ال�سماره

 ع������ال ح�������س���ن ن�������س���رات

.Mathematics and Statistics /  M.Scالريا�سيات والح�ساء/ املاج�ستري

ول  2007/2006  خريجو  الف�سل الدرا�سي االأ

 بكر حافظ بكر

 جم�������ده ف���ت���ح���ي ج����امن

املتوقع تخرجهم  يف  الف�سل الدرا�سي الثاين  2007/2006 

ال�������ع�������ك�������ام ح���������������س�������ني  ��������س�������و��������س�������ن  ج������������������������رادات  ك������������ام������������ل  حم����������م����������د  اجل��������������راح  اهلل  ع�������ب�������د  ي�������و��������س�������ف   

 غدير عبد الرزاق العجلوين ناهد حممد اخلطيب »تقي الدين« »حممد�سعيد« ال�سطناوي �سلطان حممد ال�سليمان

ال�����زع�����ب�����ي ن�������س���ري���ن ف���ه���م���ي اب���وط���ب���ن���ج���ة اب��������راه��������ي��������م  ن��������������ورا  ال�������������س������ع������ر  ج���������������ر  وف������������������������اء   

الدبلوم العايل

ول  2007/2006  خريجو الف�سل الدرا�سي االأ

اخل�سرات ام�����������ره ط���������الل ب�����ن�����ي ه�����اين الرحيم  عبد  عمر   
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2007

جنليزية للدرا�سات التطبيقية/ املاج�ستري English for Applied Studies / M.Aاللغة الإ

خريجو  الف�صل الدرا�صي ال�صيفي  2006/2005 

 ن�صيم ماجد الداود

ع�����ب�����اب�����ن�����ه ف��������������اح  ب�������ك�������ر   

 ر��������ص�������ا ط�����������ال ع�����ب�����ي�����دات

 رن���������ا ج������م������ال اب����و�����ص����ي����خ����ه

 �����ص����ام����ي حم�����م�����ود ال���ق���ي���ام

 ��������ص�������دام ح������ي������در ع���ي�������ص���ى

 ع�������ن�������اق ح�����������ص�����ن �����ص����ب����اح

 ف����اط����م����ه زك��������ي ال���ق�������ص���اه

عبابنه املجيد  عبد  حممود   

 م����ه����ن����د ن�����اج�����ح ����ص���ي���اح���ن

 م��ي�����ص��اء ك�������ص���اب ان����دراو�����س

ع��ب��د اخل��ال��ق رف��ي��ق   مي�صون 

ول  2007/2006  خريجو  الف�صل الدرا�صي الأ

ج�������������������������رادات ت����������وف����������ي����������ق  الء  ال��������ع��������اون��������ه  حم����������م����������ود  رام�������������������ي   ع�����ب�����د ال������ع������زي������ز اح������م������د ال����زع����ب����ي 

املتوقع تخرجهم  يف  الف�صل الدرا�صي الثاين  2007/2006 

 مازن طه الغزو حممد عواد ال�صناق

 امي��������ن زي����������اد ط����وال����ب����ه

 داري����ن ج��م��ال ال�����ص��رم��ان

 عمران ا�صماعيل العقيلي

اب��راه��ي��م حتامله ف��ادي��ه   

لن��������ا ح�����اف�����ظ رم�������ص���ان

»حممد �صريف«  حممد عزايزه

 حم��م��د م���ن���ذر دق��ام�����ص��ه

 وف������اء خ���ل���ف ال�������ص���رم���ان
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2007

نتاج النباتي/ املاج�ستري .Plant Production /  M.Scالإ
خريجو  الف�صل الدرا�صي ال�صيفي  2006/2005 

 دميه حممود غرايبه عبد الرحمن حممد خ�صاونه با�صم املا�س ابراهيم حنان عارف ح�صن

 مي�صاء عادل جرب

ول  2007/2006  خريجو  الف�صل الدرا�صي الأ

احل�����������������������������وراين �������������ص������������ام������������ي  اح���������������م���������������د  اخل���������������ص�������ا��������ص�������ن�������ه  اح������������م������������د  حم������������م������������ود   

املتوقع تخرجهم  يف  الف�صل الدرا�صي الثاين  2007/2006 

 رانيا بطر�س عي�صوه �صافيناز ح�صن بغدادي

 ب�����ص��م��ه حم��م��د ال��ع��ب��ادي

 ت���وف���ي���ق م���ف���ل���ح احل���م���د

ن��������زال  خ�������ال�������د ول�������ي�������د 

 ����ص���م���ر ف����اي����ز ال���ع���زي���زي

 �����ص����ه����ام ف����ه����د ال�����ل�����وزي

 ع���ف���اف خ��ل��ي��ل امل���دادح���ه

 م��وؤي��د غ��ال��ب ب��ن��ي ه��اين

 حم���م���د ح����م����دان ج��م��ال

العمو�س �صامه  حممد   

 حممد عبد الفتاح يو�صف

الدرادكه معروف  ن�صال   
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2007

نتاج احليواين/ املاج�ستري .Animal Production /  M.Scالإ
خريجو  الف�صل الدرا�صي ال�صيفي  2006/2005 

 فاطمه عبد القادر اللطايفه

املتوقع تخرجهم  يف  الف�صل الدرا�صي الثاين  2007/2006 

 حممد احمد الرزي م�صر خليفه ال�صمادي �صليمان خالد مطارنه ماأمون زياد عثامنه

 مي�صاء عبا�س عطا هيثم عثمان حمارمه
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2007

.Nutrition and Food Technology /  M.Scالتغذية وتكنولوجيا الغذاء /  املاج�ستري

خريجو  الف�صل الدرا�صي 

ال�صيفي  2006/2005 

 عباده من�صور الذنيبات

 رمي��������ا حم����م����د ال���ع���ل���ب���ي

خريج  الف�صل الدرا�صي 

ول  2007/2006  الأ

 جاداهلل حممد غزو

املتوقع تخرجهم  يف  الف�صل الدرا�صي الثاين  2007/2006 

 ليلي اآن عبد املنعم ب�صتوين ليال عقاب عوي�س

 ا������ص�����ام خ����ال����د ال�������ص���ام���ي

 ا�صرف �صليمان ابو احل�صن

 ام�������ن ن����ا�����ص����ر ع���ل���ي���م���ات

 ت����غ����ري����د اح�����م�����د ال���ع�������ص���ل

 خ�����ال�����د حم�����م�����ود ق�������دوره

 حم��م��د م�����ص��ط��ف��ى ه��ا���ص��م 

 م���ع���ت���م���د حم����م����د ع���ي���ا����س

.Soil, Water and Environment / M.Sc الرتبة واملياه والبيئة/  املاج�ستري

خريج  الف�صل الدرا�صي 

ال�صيفي  2006/2005 

 علي ح�صن ابوحمور

املتوقع تخرجهم  يف  الف�صل الدرا�صي الثاين  2007/2006 

 زين احمد عبابنه

 ح����ن����ان زه�����ر امل��ح��م��د ابراهيم حممد ب�صاب�صه

.Natural Resources and Environment / M.Scاملوارد الطبيعية والبيئة/  املاج�ستري

املتوقع تخرجهم  يف  الف�صل الدرا�صي الثاين  2007/2006 

 موؤيد حممد يعقوب

 ابراهيم حممد خر اخلماي�صه

 ب����ي����ان اح����م����د ال����رج����وب
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2007

.Veterinary Medicine / M.Scالطب البيطري/ املاج�ستري
خريج  الف�صل الدرا�صي 

ال�صيفي  2006/2005 

 معاذ قا�صم الغادي

ول  2007/2006  خريج  الف�صل الدرا�صي الأ

 نظمي عمر ح�صن

 ابراهيم حممود الزهر

 ط��ارق حممود هنط�س

 ع��م��ر غ����ازي ط��ا���ص��م��ان

البيطار احمد  حممد   

 حممد حمدي غرايبه

احلتامله اأحمد  ن�صاأت   

املتوقع تخرجهم  يف  الف�صل الدرا�صي الثاين  2007/2006 

 معت�صم نايف ال�صنجاوي رامي هاين الرفاعي حممد مفيد عماوي

ابراهيم حممود اخلطاطبه  

عبيدات نا�صر  اب��راه��ي��م   

 اك�����رم ج���م���ال ال��ب��ق��اع��ن

 عبد الرحمن  يو�صف ال�صالح

 ع���م���ر حم���م���د ال��ع��ب��اب��ن��ه

ب����ل����ه ج�����������������ورج  ل������ي������ن������ا   

 م��ع��اذ ج��م��ال احل��ج��ازي��ن
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2007

عمادة البحث العلمي

د. فوزي احمد بنات  / ا�صتاذ

  عميد البحث العلمي

د. خلدون احمد بني هاين / اأ�صتاذ م�صاعد

نائب العميد

جمال الرو�صان

مدير مكتب العميد
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�سنان كلية طب الأ

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

مهماً  �شريكاً  الطلبة  �شوؤون  عمادة  تعد 

يف العملية التعليمية، حيث انها ت�شاهم 

بداع  الإ جوانب  تنمية  يف  فعال  ب�شكل 

طلبة  لدى  املواهب  و�شقل  والنجاح 

اجلامعة، كما انها تعمل على تعزيز ولء 

الطالب وانتمائه اىل الوطن واجلامعة 

التي احت�شنته .
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عمادة �س�ؤون الطلبة

2007

د. ح�شني راجي اللبون  / ا�شتاذ م�شاعد

قائم باأعمال العميد

د. خلود عبد الرحمن اخلمي�س / اأ�شتاذ م�شارك

نائب العميد

ر�شاد الطربي

مدير مكتب العميد

د. ب�شري نايف الدويري / اأ�شتاذ م�شاعد

نائب العميد

ب�شام خ�شريات

مدير دائرة اخلدمات الطالبية

علي الدردور

مدير دائرة الن�شاط الريا�شي

زهري ابو الرب

مدير دائرة الن�شاط الثقايف والجتماعي
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á«æWh ä’ÉØàMEG

عمادة �س�ؤون الطلبة
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... á«HÓ£dG äÉeóÿG IôFGO

تقدم هò√ الدائرة عدة خدمات للطالب ت�شمل توفري امل�شاعدات املالية مل�شتëقيها وذل∂ عن طري≤ القرو�س 

وائل، ون¶ام ت�ش¨يل الطلبة. كما تعمل الدائرة على اإ�شدار الهويات اجلامعية والعناية باأمور  املي�شرة، منí الأ

املØقودات اخلا�شة بالطلبة والعاملني يف اجلامعة.

á«HÓW äÉWÉ°ûf

øjóéà°ùŸG áÑ∏£dÉH AGóª©dGh ¢ù«FôdG AÉ≤d

øjóéà°ùŸG áÑ∏£dG OÉ°TQEG
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á«HÓW äÉWÉ°ûf

 ¢ù∏éÃ á©eÉ÷G ¢ù«FQ AÉ≤d

... áÑ∏£dG OÉ–G
øµ°ùdG äÉÑdÉ£d á«fÉ°†eQ á«°ùeG

áÑ∏£dG OÉ–EG äÉHÉîàfEG ‘ ádƒL
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...»YÉªàL E’Gh ‘É≤ãdG •É°ûædG IôFGO

جتماعية التي تتميز ب¨ناها وتنوعها، فهي  ن�شطة الثقافية والإ �شرا± على العديد من الأ تقوم هò√ الدائرة بالإ

ت�شمل fiا�شرات اأدبية ودينية، ام�شيات �شعرية، حØالت مو�شيقية وZنائية، احتØالت وطنية، ومعار�س فنية.

ندية الطالبية واإ–اد الطلبة، وتقوم باإ�شدار جريدة رحاب اجلامعة. �شرا± على الأ وتقوم اأي�شاً بالإ

á«YÉªàLEGh á«aÉ≤K äÉWÉ°ûf

áæ°ù◊G Ihó≤dG ∫ƒ°SôdG Iô°VÉfi

øµ°ùdG äÉÑdÉ£d á«fÉ°†eQ á«°ùeG

Oƒªfi Qó«M PÉà°S C’G ‹É©Ÿ ájô©°T á«°ùeCG

ËôµdG ¿BGô≤dG ßØM á≤HÉ°ùeøµ°ùdG äÉÑdÉ£d á«fÉ°†eQ á«°ùeG§ØædG ô°ü©d ájÉ¡ædG ájGóH Iô°VÉfi
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á«YÉªàLEGh á«aÉ≤K äÉWÉ°ûf

áªMQ IÒe C’G ƒª°S ájÉYôH ø°ù◊G á∏HÉ°S ¥Ó£fGiÈµdG á«Hô©dG IQƒãdG QÉ°ùe ™ÑàJ á∏MQ

∫ÓW øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°S IõFÉL ôµ°ù©e

Üô©dG áÑ∏£dG …OÉæd ájQGO E’G áÄ«¡dGájOƒ©°ùdG á«dÉ÷G áÑ∏W
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á«YÉªàLEGh á«aÉ≤K äÉWÉ°ûf

¿OQ C’G Éæ∏c á«ªæàdG ‘ ÉgQhOh á«©eÉ÷G IÉàØdG ≈≤à∏eá©eÉ÷G áÑ∏£d ájô©°T á«°ùeCG

Rój’G ¢Vôe ó°V á«YƒJ á∏ªM º«≤j ádGƒ÷G ≥jôa

AGÎÑ∏d áeÉ©dG áeóÿG …OÉf á∏MQ»µ∏ŸG ƒ÷G ìÓ°S ¤G IQÉjR
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á«æa äÉWÉ°ûf

á«≤«°Sƒe á«°ùeCG

 Apple Hill        ábôØd »≤«°SƒŸG πØ◊GIÉ°†≤dG ∞«£∏dG óÑY ÖdÉ£∏d º°SQ ¢Vô©e

»æa πØM

ºë∏e ΩGôe áÑdÉ£∏d º°SQ ¢Vô©eÆƒ°ùHÉ°T ¥hô°T  áÑdÉ£∏d º°SQ ¢Vô©e
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...»°VÉjôdG •É°ûædG IôFGO

–ر�س دائرة الن�شاط الريا�شي على توفري املراف≤ والدوات الريا�شية الالزمة ملممار�شة العديد من اللعاب 

إن�شاء �شالة ريا�شية حديثة لهò√ ال¨اية. كما –ر�س الدائرة على امل�شاركة يف  الØردية واجلماعية. فلقد ” ا

البطولت التي يقيمها ال–اد الريا�شي للجامعات الردنية وتل∂ التي يقيمها ال–اد الريا�شي للجامعات 

العربية. هòا بال�شافة اىل ال�شرا± على فر¥ اجلوالة وامل�شاركة يف برنامè �شابلة ا◊�شن.

á«°VÉjQ äÉWÉ°ûf

‹GƒàdG ≈∏Y á©°SÉàdG Iôª∏d á«fOQ C’G äÉ©eÉ÷G π£H á©eÉ÷G ¬«JGQÉc ≥jôa

á°SOÉ°ùdG Iôª∏d á«Hô©dG äÉ©eÉ÷G π£H á©eÉ÷G ‘ ádhÉ£dG Iôc ≥jôa
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á«°VÉjQ äÉWÉ°ûf

á«fOQC’G äÉ©eÉ÷G OÉ–EG á°ûjôH õFÉØdG ≥jôØdG ËôµJiƒ∏°ùdG ÉYQO Öîàæe ËôµJ

äÉÑdÉ£∏d Ωó≤dG Iôc »°SÉªNäÉÑdÉ£∏d IôFÉ£dG á°ûjôdG äÉjQÉÑe

ÚØXƒª∏d Ωó≤dG Iôc »°SÉªNá«fOQC’G äÉ©eÉé∏d Ωó≤dG Iôc …QhO
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...»æ¡ŸG π«gCÉàdGh OÉ°TQ EÓd  á«ªæà∏d ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ¥hóæ°U Öàµe

نتقال من ا◊ياة اجلامعية  يعمل مكتب الüشندو¥ على تنمية مهارات خا�شة لدى طلبة اجلامعة تهيوؤهم لالإ

اىل ا◊ياة العملية وت�شاعدهم يف ا◊üشول على فر�س عمل ‡يزة وذل∂ من خالل عقد fiا�شرات ودورات 

تدريبية يف موا�شي™ كتابة ال�شرية الòاتية، املقابلة من اأجل العمل، وكòل∂ من خالل اإقامة اليوم الوXيØي. كما 

يعمل الüشندو¥ على اعداد جيل من القيادات ال�شابة وذل∂ من خالل برنامè القيادات الواعد.

»Ø«XƒdG Ωƒ«dG ìÉààaG



ردنية جامعة العلوم والتكنولوجيا الأ
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

مراكز اجلامعة
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مراكز اجلامعة

املركز ال�ست�ساري للعلوم والتكنولوجيا

Consultative Center for Science & Technology

اأ. د. خليل عريفج / مدير املركز

د. حممد الوديان / نائب مدير املركز

 ومدير دائرة الربط مع ال�سناعة

�ست�سارات  كمال عثامنة / مدير دائرة الإ

واخلدمات الفنية

إن�ساء هذا املركز بهدف ت�سويق اإمكانات اجلامعة العلمية والب�سرية واملادية  مت ا

ردين والعربي وتنمية م�سادر الدخل للجامعة وللعاملني  خلدمة املجتمع الأ

فيها، وذلك من خالل تنفيذ املهام التالية:

املجالت. كافة  العلمية يف  واملوا�سفات  والت�ساميم  والدرا�سات  ال�ست�سارات  • تقدمي 
الفنية. املخربية واخلدمات  الفحو�س  • اإجراء 

العام واخلا�س. القطاعني  للعاملني يف  التدريبية  والور�س  الدورات  • عقد 
والفنيني يف اجلامعة وخارجها داريني  الإ • تاأهيل وتدريب 

يف برامج خا�سة وموجهة.

ويقدم املركز خدمات¬ من خالل الدوائر التالية:

الفنية. ال�ست�سارات واخلدمات  • دائرة 
ال�سناعة. الربط مع  • دائرة 

• دائرة التعليم امل�ستمر.

جمدة الفهد / مدير دائرة التعليم امل�ستمر

من ن�ساطات املركز
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مركز امللكة رانيا العبد اˆ لعلوم وتكنولوجيا البيئة

Queen Rania Al-Abdullah Center for Environmental Science & Technology

د. منجد ال�سريف / مدير املركز

رZدة الداود / مدير دائرة 

التعليم والتدريب

مت ان�����س��اء امل���رك���ز ع���ام 1996 مت�����س��ي��اً م���ع ت��وج��ه��ات اجل��ام��ع��ة 

جمالت  يف  وال��دويل  املحلي  املجتمع  مع  والتفاعل  بالنفتاح 

علوم وتكنولوجيا البيئة، وي�سم املركز اأربعة دوائر هي :

والتطوير. البحث  • دائرة 
البيئي. والتدقيق  دارة  الإ • دائرة 

�ست�سارات. والإ الفنية  • دائرة اخلدمات 
البيئي. والتدريب  التعليم  • دائرة 

اأهداف املركز :

يهدف املركز اإيل امل�ساهمة يف اجلهد الوطني والدويل املبذول 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة للمحافظة على العنا�سر الرئي�سية 

للبيئة وما فيها من موارد طبيعية وحمايتها من ال�ستنزاف 

القت�سادي،  النمو  عوامل  العتبار  بعني  الخ��ذ  مع   çوالتلو

�ست�سارات. وذلك من خالل البحوç واخلدمات والإ

ردن واملنطقة، فهو اأحد املراكز  احتل املركز مكانة مرموقة يف الأ

امل��ل��ك احل�سني  ل��¬  امل��¨��ف��ور  املعتمدة م��ن قبل م�����س��روع ج��الل��ة 

والتدقيق  البيئي  K���ر  الأ تقييم  جم���الت  يف  البيئية  دارة  ل����الإ

البيئي وال� ISO 14000 والتوعية البيئية.

نظمة  لأ قليمية  الإ لل�سبكة  مقراً  ليكون  املركز  اختيار  مت  كما 

امل��ع��ل��وم��ات اجل��¨��راف��ي��ة GLS م��ن ق��ب��ل م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��راك��ة 

على  ت�����س��رف  ال��ت��ي   (PETE) ال��ب��ي��ئ��ي  للتعليم  م��ريك��ي��ة  الأ

كÌ من (600) كلية متو�سطة يف  التعليم والتدريب البيئي لأ

لل�سناعات  ردنية  الأ ال�سبكة  باإن�ساء  املركز  �ساهم  كما  العامل، 

‰اء ال�سناعي وجمعية  ال�سديقة للبيئة بالتعاون مع بنك الإ

مل�سروع  من�سقاً  ليكون  املركز  اختيار  مت  كما  البيئة،  اأ�سدقاء 

الكفاءة املائية والتوعية يف اإقليم ال�سمال.

مراكز اجلامعة

من ن�ساطات املركز
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مراكز اجلامعة

ع�ساء هيئة  يهدف املركز اىل توفري البنية البحثية املالئمة لأ

التدري�س وطلبة الدرا�سات العليا وذلك من خالل العمل على 

تاأ�سي�س خمتربات علمية تتوفر فيها اأعلى ال�سرو• واملعايري 

 çهيزها باأحدŒ العاملية يف جمال ال�سالمة العامة، اإ�سافة اىل

جهزة التي تلبي اZرا�س البحث العلمي يف جمال اجلينوم  الأ

والربوتينات.

املوؤ�س�سات  م��ع  ت��ع��اون��ي��ة  ع��الق��ة  تاأ�سي�س  اىل  امل��رك��ز  وي�سعى 

امل�ستمر،  التعليم  ح��ق��ل  يف  ال��ت��وا���س��ل  وا���س��ت��م��رار  ال�سناعية 

�سافة اىل اإعداد برامج تدريبية للطلبة يف جمال التقانات  بالإ

احليوية وال�سهام بتقومي برامج الدرا�سات العليا.

مرية هيا للتقانات احليوية مركز الأ

H.R.H. Princess Haya Biotechnology Center

د. �سعيد جرادات/ مدير املركز

من ن�ساطات املركز
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مراكز اجلامعة

مركز الدرا�سات الدوائية

Pharmaceutical Research  Center

والفنية  العلمية  ال��ط��اق��ات  ا�ستثمار  ب��ه��دف  امل��رك��ز  تاأ�سي�س  مت 

والطبية  ال�سيدلنية  ال��ع��ل��وم  جم��ال  يف  اجل��ام��ع��ة  يف  والب�سرية 

قليمية. وت�سخريها خلدمة ال�سناعة الدوائية املحلية والإ

يقع املقر الرئي�سي للمركز داخل احلرم اجلامعي جلامعة العلوم 

الطابق  يف  كامل  جناح  ل¬  خ�س�س  حيث  ردن��ي��ة  الأ والتكنولوجيا 

التا�سع من م�ست�سفى امللك املوؤ�س�س عبداˆ اجلامعي مزود بكافة 

اإىل  �سافة  بالإ ال�سريرية  الدرا�سات  ج��راء  لإ احلديثة  التجهيزات 

خمتربات جمهزة للتحاليل احليوية يف كلية ال�سيدلة كما يتعاون 

املركز مع خمترب الفحو�سات املخربيqة يف م�ست�سفى امللك املوؤ�س�س 

امل��رك��ز ك��ادر فني م��وؤه��ل ذو خ��ربات  ع��ب��داˆ اجلامعي، ويعمل يف 

عاليqة. د. فرا�س علعايل/ مدير املركز

Energy Center        مركز الطاقة

د. منت�سر احمد احلادر / مدير املركز

للطاقة   Tempus ب��رن��ام��ج  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  امل���رك���ز  ت��اأ���س�����س 

}زارا  وموؤ�س�سة   KTH ال�سويدي  امللكي  املعهد  مع  وبالتعاون 

وروبي. �سبانية وبتمويل من الحتاد الأ جو�ساz الإ

ويهدف املركز اإىل ا�ستثمار الطاقات العلمية والفنية والب�سرية 

ال��ط��اق��ة وت�سخريها خل��دم��ة اجل��ه��ات  يف اجل��ام��ع��ة يف جم���ال 

ال�سناعية واحلكومية ذات العالقة حملياً واإقليمياً.

ويقوم املركز بن�ساطات متعددة يف جمال الدرا�سات واخلدمات 

كادميية. وال�ست�سارات والبحوç العلمية والربامج الأ

من ن�ساطات املركز
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مركز احلا�سوب واملعلومات

Computer and Information Center

خالد ك�سا�سبة/ م�ساعد مدير املركزد. عمر اجلراح / مدير املركز

 ومدير دائرة الربجمة

يتوىل مركز احلا�سوب واملعلومات تنفيذ املهام التالية:

يجاد بيئة اأكادميية حمو�سبة متكن ع�سو هيئة التدري�س والطالب من  • خدمة العملية التعليمية والتدري�سية والبحثية ولإ
احل�سول على املعلومات والربامج التي ت�سهل عملية التعليم والبحث العلمي.

املعلومات  على  احل�سول  من  املوظف  اأو  القرار  متخذ  متكن  التي  احلو�سبة  خالل  من  اجلامعة  يف  داري  الإ القطاع  • خدمة 
جراءات  بني الوحدات والكليات. والربامج الالزمة لت�سريع  الإ

والعامل اخلارجي. العاملني يف اجلامعة  وي�سر بني  ب�سهولة  والتخاطب  الت�سال  القدرة على  درجات  اأعلى  • توفري 
اأن�سطة اجلامعة. كافة  والت�سالت يف  تكنولوجيا احلا�سوب  • اإدخال 

العامة واخلا�سة. واملوؤ�س�سات  باجلامعة  الربامج اخلا�سة  وال�ست�سارات وتطوير  • تقدمي خدمات احلا�سوب 

كادميي مركز التطوير الأ

Academic Development Center

نايف الذيابات/ م�ساعد مدير املركزد. حممد العمري / مدير املركز

إن�ساء هذا املركز بهدف تطوير قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س واأدائهم يف جمال البحث والتدري�س بتقييم اأدائهم تقييماً علمياً  مت ا

�سافة اإىل تعريف  داخلياً وخارجياً، وتقييم حمتوى امل�ساقات ومدى فاعلية ال�سرتاتيجيات التعليمية املطبقة يف اجلامعة، بالإ

اأع�ساء هيئة التدري�س بالو�سائل احلديثة للتدري�س وال�ستفادة من الو�سائل التعليمية احلديثة.

ولتحقيق ذلك يعقد املركز ور�سات تكنولوجيا التعليم والدورات املتخ�س�سة اخلا�سة بالتدريب على ا�ستخدام الو�سائل التعليمية 

نظمة والتعليمات ذات  احلديثة وعلى تطوير امل�ساقات واخلطط الدرا�سية وتعريف ع�سو هيئة التدري�س امل�ستجد بالقوانني والأ

كادميي. ر�ساد الأ �سراف والإ العالقة بالتدري�س والبحث والإ
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   Health Center                   املركز ال�سحي

د. مو�سى العمري/ مدير املركز

نوزت ق�سراوي /امل�ساعد الفني

التدخني  وق��ف  وع��ي��ادة  ال�سكري  ملر�سى  ع��ي��ادات  املركز  ي�سم 

النظر  وفح�س  للحوامل  وع��ي��ادات  ���س��رة  الأ لتنظيم  واأخ���رى 

�سعة. ويتوىل املركز  و�سيدلية متكاملة وخمتربات وق�سماً لالأ

امل�سوؤوليات التالية:

اجلامعة  وطلبة  ملوظفي  ولية  الأ الطبية  اخلدمات  • تقدمي 
واملجتمع املحلي.

• تدريب طلبة كلية الطب وطلبة الخت�سا�س العايل لطب 
�سرة. الأ

الندوات  خ��الل  من  املواطنني  بني  ال�سحي  الوعي  ن�سر   •
يام الطبية املجانية. التثقيفية والأ

داري حممد ح�سني بني هاين /امل�ساعد الإ

�سنان وطلبة كلية العلوم  �سنان التعليمي عام 2000 لتاحة فر�س التعليم والتدريب لطلبة كلية طب الأ مت تاأ�سي�س مركز طب الأ

الطبية التطبيقية، ولتقدمي اخلدمات ال�سنية ال�ساملة واملتخ�س�سة لطلبة اجلامعة والعاملني فيها وللمجتمع املحلي.

قامة يف خمتلف التخ�س�سات، وي�سعى املركز لي�سبح مركزاً  �سنان من خالل برنامج الإ طباء الأ ويتيح املركز فر�س التدريب لأ

�سنان على امل�ستوى الوطني. حتويلياً للقطاعات املعنية يف طب الأ

Dental Center                    سنان التعليمي� مركز طب الأ

د. الهام ابو الهيجاء/ مديرة املركز

د.عالء الدين الق�ساه

م�ساعد املدير الفني

مراكز اجلامعة
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مركز تنمية املجتمع املدين

Civil Society Development Center

د. حممد قا�سم احلمد / مدير املركز

زياد اجلراح / م�ساعد مدير املركز 

التميز  اأه�����داف اجل��ام��ع��ة يف حت��ق��ي��ق  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل���رك���ز  ي��ه��دف 

كادميي من خالل رفع م�ستوى وعي وقدرات املجتمع اجلامعي  الأ

من  ه���داف  الأ ه��ذه  لتحقيق  امل��رك��ز  وي�سعى  املحلية،  واملجتمعات 

خالل:

الفردية واجلماعية ملجتمع اجلامعة. املهارات  • تطوير 
ردين. الأ املجتمع  تواج¬  التي  التنموية  التحديات  • حتديد 

الجتماعية وتطويرها. القدرات  تعزيز  • امل�ساهمة يف 
إدامت¬ من خالل ن�سر اأهداف¬ داخل اجلامعة  • تعزيز دور املركز وا

ويف املجتمع املحلي والوطني.

لطرحها  مت��ه��ي��داً  هيكلتها  إع����ادة  وا التدريبية  امل���واد  تطوير   •
كم�ساقات معتمدة يف اجلامعة.

اجل��ام��ع��ة   êخ����ار امل��ح��ل��ي  ب��امل��ج��ت��م��ع  امل��رك��ز  رب���ط  ع��ل��ى  • ال��ع��م��ل 
للم�ساهمة يف بناء وتقوية اأ�س�س املجتمع املدين.

إدامت¬ من خالل ن�سر اأهداف¬ داخل اجلامعة  • تعزيز دور املركز وا
ويف املجتمع املحلي والوطني.

لطرحها  مت��ه��ي��داً  هيكلتها  إع����ادة  وا التدريبية  امل���واد  تطوير   •
كم�ساقات معتمدة يف اجلامعة.

اجل��ام��ع��ة   êخ����ار امل��ح��ل��ي  ب��امل��ج��ت��م��ع  امل��رك��ز  رب���ط  ع��ل��ى  • ال��ع��م��ل 
للم�ساهمة يف بناء وتقوية اأ�س�س املجتمع املدين.

• التعاون مع املوؤ�س�سات ال�سبابية وطرح برامج تدريبية م�سرتكة 
تهدف اإىل تنمية و�سقل �سخ�سية الطلبة.

مراكز اجلامعة

من الن�ساطات الجتماعية للمركز



مكتبة اجلامعة

ردنية جامعة العلوم والتكنولوجيا الأ
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دارية الوحدات والدوائر الإ

Presidency Unit           وحدة رئا�سة اجلامعة

رمي طيفور/ مديرة الوحدة

إدارية: ت�سم الوحدة دائرتني و)4( �سعب ا

• دائرة املرا�سالت والربيد:  وت�سم �سعبة الربيد و�سعبة 
امللفات واللوازم.

• دائرة املتابعة:  وت�سم �سعبة �سوؤون اللجان وامل�ست�سارين
و�سعبة �سوؤون نواب الرئي�س.

الرئا�سة وجميع  ما بني  الو�سل  �سلة  الرئا�سة  وتعترب وحدة 

دارية، وكذلك  كليات اجلامعة ومراكزها العلمية ووحداتها الإ

ويتوىل  خ��ارج اجلامعة.  خ���رى  الأ واجل��ه��ات  الرئا�سة  ب��ني  م��ا 

���س��ت��اذ رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة وال�����س��ك��رت��اري��ا امل��ل��ح��ق��ة ب��ه،  م��ك��ت��ب الأ

الالزمة  الوثائق  واإعداد  وتن�سيقها  الرئي�س  ارتباطات  تنظيم 

�سافة اىل متابعة اأعمال نواب الرئي�س. لجتماعاته، بالإ

من  اجل��ام��ع��ة  اإىل  ي���رد  م��ا  جميع  ال���وح���دة  دي����وان  وي�ستقبل 

جابات الالزمة  مرا�سالت ويتابعها لدى اجلهات املعنية ويعد الإ

ي��ق��وم بحفظ جميع وث��ائ��ق وم��ع��ام��الت  اك��ت��م��ال��ه��ا، ك��م��ا  ب��ع��د 

الرئا�سة الر�سمية وتوزيع الربيد على الكليات والدوائر.

وت�سعى الوحدة اإىل ا�ستكمال حو�سبة اأر�سيفها وكافة اعمالها 

دارية يف القريب العاجل. الإ

حممد حداد 

مدير دائرة املرا�سالت

فايز املخزومي

مدير دائرة املتابعة
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دارية الوحدات والدوائر الإ

جانب مكتب الطلبة العرب والأ

International Students’ Office (ISO)
إن�������س���اء م��ك��ت��ب خ���ا����س ل��ل��ط��ل��ب��ة ال��ع��رب  مت ا

اجلامعة  يف  للدرا�سة  ال��واف��دي��ن  ج��ان��ب  والأ

ل��ت��ق��دمي ج��م��ي��ع ال��ت�����س��ه��ي��الت ل��ه��م اخل��ا���س��ة 

إع��داد برنامج  وا بقبولهم ومتابعة ت�سجيلهم 

من  يلزم  ما  كل  وتقدمي  إر���س��ادي  وا تعريفي 

اأم��وره��م  ت�سهيل  ع��ل��ى  ت�����س��اع��ده��م  خ��دم��ات 

إي���ج���اد احل��ل��ول  ك���ادمي���ي���ة وال�����س��خ�����س��ي��ة وا الأ

درا�ستهم  خالل  يعرت�سهم  ما  لكل  املنا�سبة 

الثقافية  ن�ساطاتهم  تفعيل  اإىل  �سافة  بالإ

ج��ت��م��اع��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة وي��رت��ب��ط املكتب  والإ

برئا�سة اجلامعة مبا�سرة .

رمي طيفور/ مديرة الوحدة
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وحدة ال�سوؤون املالية

Financial Affairs Unit

دارية الوحدات والدوائر الإ

اأن�س العمري/ مدير عام الوحدة

�سالح العمري / نائب مدير الوحدة

إداري��ة يقوم موظفوها بتنفيذ املهام  ا ت�سم الوحدة )3( دوائ��ر و)9( �سعب 

نظمة اجلامعة وتعليماتها والتي ت�سمل: املالية املنوطة بالوحدة وفقاً لأ

وتنفيذها. بنودها  وتنظيم  العامة  املوازنة  • اإعداد م�سروع 
املرتتبة على اجلامعة. املالية  اللتزامات  • �سرف 

ال�سادرة من اجلامعة. املالية  املعامالت  • توثيق جميع 
ونهاية  وادخار  ومكافاآت  واأجور  رواتب  من  العاملني  م�ستحقات  • اإعداد 

اخلدمة ومتابعة كافة التعديالت على م�ستحقاتهم.

• متابعة م�ستحقات مبعوثي اجلامعة.
ونفقاتها. إيرادات اجلامعة  ا الدورية عن  املالية  التقارير  • اإعداد 

املرتتبة على اجلامعة. املالية  اللتزامات  • �سرف 
ال�سادرة من اجلامعة. املالية  املعامالت  • توثيق جميع 

عبدالكرمي املخادمة

مدير دائرة الرواتب

ا�سامة ال�سوحة / م�ساعد مدير الوحدة

م�ساري زريقات

مدير دائرة احل�سابات

كمال الدين الدراي�سة

مدير دائرة املوازنة والرقابة

زهري خري�س

م�ساعد مدير دائرة الرواتب

حممد العمري

م�ساعد مدير دائرة احل�سابات

مو�سى القيام

م�ساعد مدير دائرة املوازنة والرقابة
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في�سل الرفاعي/ مدير الوحدة

إدارياً من  ت�سم وحدة القبول والت�سجيل ثالثة دوائر يعمل فيها )63( موظفاً ا

ذوي اخلربة اجليدة والكفاءة العالية.

ومن اأبرز مهام الوحدة:

العلمية. الدرجات  تعليمات منح  • تنفيذ 
التقومي اجلامعي. • اإعداد 

• ت�سجيل الطلبة للمواد يف الف�سول الدرا�سية
الطلبة. بقبول  املتعلقة  التعليمات  • تنفيذ 

النهائية. المتحانات  الدرا�سية وجداول  • اأعداد اجلداول 
. امل�سجلني يف اجلامعة  بالطلبة  املتعلقة  ح�سائيات  الإ • اإعداد 

الدرا�سية. الف�سول  نهاية  للطلبة يف  النهائية  النتائج  وتوثيق  • ا�ستالم 
حيث  من  نتائجهم  �سوء  يف  الطلبة  بخ�سو�س  املنا�سبة  جراءات  الإ • اتخاذ 

لوائح ال�سرف والف�سل واإ�سدار امل�سدقات والوثائق الطالبية.

الطلبة. ك�سوف عالمات  ب�سور عن  ق�سام  والأ الكليات  • تزويد 
املراقبة. • الو�سع حتت 

املالية. الدائرة  بالتعاون مع  الر�سوم اجلامعية  • تدقيق 
املختلفة. للتخ�س�سات  الدرا�سية  اإعداد اخلطط  • امل�ساركة يف 

ال�سنوي. التخريج  • امل�ساركة يف حفل 

دارية الوحدات والدوائر الإ

اجمد الوح�سة / م�ساعد مدير الوحدة

جمال التل

مدير دائرة ت�سجيل الكليات الهند�سية 

والدرا�سات العليا وتكنولوجيا احلا�سوب

Admission & Registration Unit        وحدة القبول والت�سجيل 

عال هنداوي

مدير دائرة ت�سجيل الكليات الطبية 

داب والزراعة والعلوم والآ

�سالح حجازي

مدير دائرة القبول واجلداول الدرا�سية والمتحانات

قا�سم الدويري

م�ساعد  مدير الوحدة للربنامج املوازي
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مكتبة اجلامعة

عي�سى للو / مدير املكتبة

د. ح�سن املومني / م�ساعد مدير املكتبة

مبنى املكتبة: ت�سغل املكتبة موقعني داخل حرم اجلامعة: 

اأ-    املكتبة الرئي�سية : تقع يف مباين الكليات الطبية، وت�سم 

جميع دوائر و�سعب املكتبة واخلدمات الفنية والعامة، وحتتوي 

املكتبية  وامل�����واد  وال���دوري���ات  ال��ك��ت��ب  ع��ل��ى معظم جم��م��وع��ات 

خرى وقاعات مطالعة وخدمات ت�سوير. الأ

وت�سم  الهند�سة،  كلية  مباين  يف  وتقع   : الفرعية  املكتبة  ب- 

البيطري  وال��ط��ب  وال���زراع���ة  بالهند�سة  اخل��ا���س��ة  ال���دوري���ات 

�سافة اإىل قاعة مطالعة وخدمة الت�سوير. بالإ

ج- ت�سعى اجلامعة ل�ستكمال بناء مبنى املكتبة الرئي�سية الذي 

يت�سع ل� 300000 مادة مكتبية و 3000 مقعد. 

مقتنيات املكتبة: بلغت مقتنيات املكتبة من الكتب خالل هذه 

الفرتة اأكرث من 110000 كتاب، مت فهر�ستها وت�سنيفها ح�سب 

عداد ال�سابقة  نظام مكتبة الكوجنر�س و 40000 جملدا من الأ

للدوريات وحوايل 2200 مادة مكتبية متفرقة كاأ�سرطة الفيديو 

قرا�س املرتا�سة  التعليمية واأ�سرطة الكا�سيت وال�ساليدات والأ

�سافة اإىل ا�سرتاكها بعدد من قواعد البيانات التي متكن  بالإ

إليها من خالل �سبكة النرتنت . الو�سول ا

اخلدمات املكتبية

اللكرتونية  املكتبة اخلدمة  توفر  البيانات:  • خدمة قواعد 
با�ستخدام  متوفرة  بيانات  قواعد  عدة  خالل  من  للمعلومات 

تقنية النرتنت.

الورقية  ال��دوري��ات  خدمة  املكتبة  تقدم  ال��دوري��ات:  خدمة   •
املتوفرة يف املكتبة قبل عام 2005.

للمواد  الت�سوير  خ��دم��ات  املكتبة  تقدم  الت�سوير:  خدمة   •
املكتبية عن طريق موؤ�س�سة خا�سة مقابل الثمن. وتقدم هذه 

اخلدمة يف املكتبة الرئي�سية واملكتبة الفرعية.

يل للو�سول اإىل  يل: ت�ستخدم املكتبة الفهر�س الآ • الفهر�س الآ
املواد املكتبية وكتب املكتبة بوا�سطة العنوان، املوؤلف، املو�سوع، 

اأو  معارة  هي  وهل  مكانها  على  ويدلك  املفتاحية،  الكلمات  اأو 

موجودة يف املكتبة. عبداهلل الرجوب / م�ساعد مدير املكتبة
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وحدة الت�سغيل وال�سيانة

Operation & Maintenance Unit

م. ريا�س الزعبي/ مدير الوحدة

امليكانيك،  ودائرة  الكهرباء،  دائرة  دوائر هي:  اأربعة  الوحدة  ت�سم 

واملتابعة،  والتطوير  التخطيط  ودائ���رة  املدنية،  ع��م��ال  الأ ودائ���رة 

وتتوىل تنفيذ املهام التالية:

وامل��ج��اري  وال����ري  وامل���ي���اه  امل��رك��زي��ة  ال��ت��دف��ئ��ة  اأن��ظ��م��ة  • ت�سغيل 
اىل  �سافة  بالإ اجلامعة،  مرافق  جميع  يف  والت�سالت  والكهرباء 

ت�سغيل املحرقة واملطبخ املركزي ح�سب حاجة اجلامعة.

جراءات املنا�سبة لتاأمني قطع الغيار الالزمة للمعدات  • اتخاذ الإ
نظمة املختلفة. جهزة واملواد املتنوعة، ل�سيانة الأ والأ

نظمة اخلا�سة. الأ بع�س  تنفيذ عقود �سيانة  �سراف على  • الإ
داخل اجلامعة وخارجها. رتوازية  الإ بار  الآ • ت�سغيل و�سيانة 

كليات  حتتاجها  التي  اجلديدة  والتمديدات  التعديالت  تنفيذ   •
ومراكز ووحدات ودوائر اجلامعة.

م. ن�سر العريان / م�ساعد مدير الوحدة

ومدير دائرة التخطيط والتطوير واملتابعة

م.جمال البطاينه

مدير دائرة العمال املدنية

�سفر م.ماهر الأ

مدير دائرة امليكانيك

م.يو�سف الق�ساه

مدير دائرة الكهرباء

دارية الوحدات والدوائر الإ

حمرقة النفايات الطبية
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دارية الوحدات والدوائر الإ

م.عماد الطربي/ مدير الوحدة

عمال الرئي�سة التالية: تتلخ�س مهام وحدة امل�ساريع الهند�سية بالأ

• اإعداد الدرا�سات والت�ساميم الهند�سية وال�سروط التعاقدية مل�ساريع 
اجلامعة املختلفة واإعدادها لطرحها لعطاءات متكاملة.

حالة. بالإ والتن�سيب  ومالياً  فنياً  ن�سائية  الإ امل�ساريع  • تقييم عطاءات 

تنفيذها. �سراف على  والإ للجامعة  الفرعية  العطاءات  • اإعداد وطرح 
الهند�سة مبختلف تخ�س�ساتها. كلية  العملي لطلبة  • التدريب 
بها. تكلف  التي  الهند�سية  عمال  الأ لعدد من  املبا�سر  • التنفيذ 

• تقدمي ال�ست�سارات الهند�سية للجامعة وح�سب ما يطلب منها.
عمال املناطة بها من خالل الدوائر وال�سعب   وتقوم الوحدة بتنفيذ الأ

التي ت�سمها والتي تعمل فيها كوادر هند�سية وفنية موؤهلة ذات خربة 

عالية.

عو�س دواقره / م�ساعد مدير الوحدة

م.عبداهلل الطويط

مدير دائرة الكهرباء

م.فوؤاد ال�سنجالوي

مدير دائرة الن�ساءات

م.ر�سمي �سالح الردايدة

مدير دائرة امليكانيك

م.عنان حممد طبيله

مدير دائرة الت�سميم والدرا�سات

وحدة امل�ساريع الهند�سية

Engineering Projects Unit
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Central Supplies Unit                  وحدة اللوازم املركزية

احمد احلوراين/ مدير الوحدة

تتوىل وحدة اللوازم املركزية م�سوؤولية توفري كافة احتياجات 

�سواق املحلية واخلارجية  اجلامعة من اللوازم واملهمات من الأ

ومتابعة اأمور ال�سحن والتخلي�س عليها، كما وتقوم بفح�سها 

واإدخالها وترميزها وتخزينها وت�سجيلها  وتدقيقها وت�سلمها 

يف قيود اجلامعة بعد تبويبها بطريقة منظمة ومرتبة، وفقاً 

لنظام معد لهذه الغاية، ويتم �سرفها لكليات ووحدات ودوائر 

اجلامعة ح�سب احتياجاتها. و ت�سطلع الوحدة كذلك مبهمة 

مراقبة الت�سرف باللوازم و ممتلكات اجلامعة املنقولة وغري 

املنقولة .

احمد العواودة / م�ساعد مدير الوحدة 

لل�سوؤون الفنية ومدير دائرة امل�ستودعات

لت واملعدات ال�سناعية  تقوم امل�ساغل الهند�سية املجهزة باأحدث الآ

ثاث  باإنتاج لوازم وجتهيزات اجلامعة املختلفة من قطع الغيار والأ

اخل�سبي واملعدين والزجاجي ولوازم املختربات، كما تقوم بعقد 

الفنية  املوا�سفات  إع��داد  وا ال�ست�سارات  وتقدمي  تدريبية  دورات 

للقطاعني العام واخلا�س، وتنفيذ اأبحاث اأع�ساء هيئة التدري�س 

ردنية، كما  الأ وم�ساريع تخرج طلبة اجلامعة وبع�س اجلامعات 

تتوىل مهمة تدريب طلبة كلية الهند�سة بجميع اأق�سامها .

م.حممد ط�سطو�س/ مدير الوحدة

م.احمد العزام / م�ساعد مدير الوحدة

Engineering Workshops Unit                   وحدة امل�ساغل الهند�سية

دارية الوحدات والدوائر الإ
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عدنان �سهاونه/ مدير الوحدة

ت�سم الوحدة دائرتني هما: دائرة خدمات العاملني ودائرة �سوؤون 

اختيار  مب�سوؤولية  الوحدة  وت�سطلع  والبعثات،  التدري�س  هيئة 

دارية املتعلقة  جراءات الإ الكوادر الب�سرية املدربة واإجناز جميع الإ

والتعليمات  نظمة  لالأ وفقاً  الوظيفية  اأو�ساعهم  ومتابعة  بهم 

�سافة اإىل اإعداد جدول ت�سكيل الوظائف،  ال�سادرة مبوجبها، بالإ

م��ن  الأ لتحقيق  اجل��ام��ع��ة  يف  العاملني  ح��ق��وق  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 

لهم  داري���ة  الإ واخل��دم��ات  الت�سهيالت  جميع  وتقدمي  الوظيفي 

رتقاء بالعاملني  والحتفاظ ب�سجالتهم. وت�سعى الوحدة اإىل الإ

دارة  الإ إليه  ا تو�سلت  ما  اأرق��ى  يواكب  إداري متقدم  ا اإىل م�ستوى 

احلديثة .

حممد النقر�س / م�ساعد مدير الوحدة

وليد ن�سري 

مدير دائرة خدمات العاملني

فرحان حجازي

مدير دائرة �سوؤون هيئة التدري�س والبعثات

                      Personnel Unit                           وحدة �سوؤون العاملني

وحدة التخطيط والتطوير واملعلومات

 Planning Development & Information Unit

طالل حجازي/ مدير الوحدة

املعلومات  جميع  وتوثيق  لتنظيم   1996 ع��ام  ال��وح��دة  إن�ساء  ا مت 

والتقارير  الدرا�سات  إع��داد  وا باجلامعة  اخلا�سة  ح�سائيات  والإ

عن الفعاليات املختلفة املقدمة اإىل وزارة التعليم العايل والبحث 

اخلارجية  واجلهات  اجلامعة  ورئا�سة  م��ن��اء  الأ وجمل�س  العلمي 

جلان  يف  الع�سوية  خ��الل  من   ، الوحدة  وت�ساهم  طلبها.  ح�سب 

اجلامعة املختلفة ، باإجراء الدرا�سات و تقدمي القرتاحات حول 

دارية و خطط اجلامعة  تعديل الهياكل التنظيمية و امل�سكالت الإ

ج���راءات  الإ وتب�سيط  داري  الإ العمل  تطوير  بهدف  امل�ستقبلية 

وحتديثها وح�سب ما تكلف به من رئا�سة اجلامعة .

وت�سرف الوحدة على اإعداد واإ�سدار مطبوعات اجلامعة باللغتني 

جنليزية كالكتاب ال�سنوي والتقرير ال�سنوي ودليل  العربية والإ

التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ودل��ي��ل  ح�سائي  الإ وال��ك��را���س  اجلامعة 

خرى . واملطبوعات الدورية الأ
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Public  Relations Department                  دائرة العالقات العامة

مهند ملكاوي / مدير الدائرة

ليال ابو زيد/م�ساعد مدير الدائرة

�سراف على جميع ن�ساطات اجلامعة  عداد والإ تقوم دائرة العالقات العامة بامل�ساركة يف الإ

كاملوؤمترات والندوات واملعار�س الفنية والعلمية والحتفالت الوطنية، مبا يف ذلك ت�سوير 

هذه الن�ساطات وتوثيقها. وتقوم الدائرة كذلك با�ستقبال ورعاية �سيوف اجلامعة وتنظيم 

برامج زياراتهم.

إب��راز  ا بهدف  املختلفة  ع��الم  الإ و�سائل  اجلامعة من خالل  اأخبار  بتغطية  الدائرة  وتعنى 

عالمية واملطبوعات التعريفية  �سورة اجلامعة احل�سارية. كما تقوم باإ�سدار الن�سرات الإ

باجلامعة ون�ساطاتها .

Councils Affairs Department                        دائرة �سوؤون املجال�س

علي الدويري / مدير الدائرة

اأع��م��ال  اأهمها  م��ن  وال��ت��ي  بها  املناطة  ع��م��ال  ب��الأ تقومان  �سعبتني  ال��دائ��رة  ت�سم 

مناء، جمل�س اجلامعة،  ال�سكرتاريا التنفيذية ملجال�س اجلامعة املختلفة: جمل�س الأ

الفرعية،  واللجان  املجال�س  اإىل  اإ�سافة  والرتقية  التعيني  العمداء، جلنة  جمل�س 

والتي تعقد اجتماعاتها دورياً.

وحتتفظ  ق��رارات��ه��ا  تنفيذ  ومتابعة  اجلل�سات  حما�سر  ت��دوي��ن  ال��دائ��رة  وت��ت��وىل 

بال�سجالت الدائمة جلميع املعامالت ذات العالقة.

Central Tenders Department               دائرة العطاءات املركزية

م�سوؤولية  املركزية  ال��ع��ط��اءات  دائ���رة  تتوىل 

�سراء اللوازم واملواد املكتبية للجامعة وتنفيذ 

عن  التقديرية  قيمتها  تزيد  التي  �سغال  الأ

ع�سرة اآلف دينار، وذلك عماًل باأحكام نظام 

�سغال يف اجلامعة. اللوازم والأ

كما تتوىل الدائرة م�سوؤولية اأمانة �سر جلنة 

العطاءات املركزية وحفظ القيود وال�سجالت 

وامللفات اخلا�سة باأعمال اللجنة واملعامالت 

املتعلقة بها، اإ�سافة اىل م�سوؤوليتها يف تدقيق 

مناذج العطاءات والتاأكد من مددها، وتدقيق 

مرفقاتها ون�سر اإعالناتها.

حممد �سربي الع�سل/م�ساعد مدير الدائرة منري روا�سدة / مدير الدائرة
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Internal Auditing Department                  دائرة الرقابة الداخلية

�سعيد الزعبي / مدير الدائرة

ت�سم الدائرة �سعبتني هما :

• �سعبة الرقابة والتدقيق املايل.
داري. • �سعبة الرقابة والتدقيق الإ
عمال التي تقوم بها : ومن اأهم الأ

• التحقق من �سرف النفقات ب�سورة �سليمة طبقاً ملوازنة اجلامعة ال�سنوية و�سمن 
نظمة والتعليمات املالية. العتمادات املقررة فيها ووفقاً للقوانني والأ

• ت�سخي�س امل�سكالت القائمة وتقدمي احللول املقرتحة.
�سحة  م��ن  والتحقق  وال��ق��رو���س  ال�سلف  اأم��ان��ات  م��ن  الت�سوية  ح�سابات  تدقيق   •

العمليات اخلا�سة بها.

• اإجراء اجلرد املفاجىء على النقد وعلى موجودات امل�ستودعات.
• تدقيق ومراقبة اأية م�ستندات اأو معامالت بناء على تكليف من رئي�س اجلامعة.

دائرة �سكن الطالبات 

اآمنة اخلروب / مدير الدائرة

Food Services Department               دائرة التغذية

تتوىل دائرة التغذية تنفيذ املهام التالية :

• تقدمي خدمات الطعام وال�سراب لكافة الطلبة والعاملني يف اجلامعة واإعداد ما يلزم 
للحفالت الر�سمية والور�س والدورات والوفود العلمية و�سيوف اجلامعة.

الور�س  يف  وامل�ساركني  اجلامعة،  و�سيوف  التدري�سية،  الهيئة  ع�ساء  لأ ال�سكن  • تاأمني 
�سكان. مور املتعلقة بالإ ثاث املنا�سب ومتابعة كافة الأ واملوؤمترات وتوفري الأ

با�سل ال�سوحة / مدير الدائرة

ت�سرف الدائرة على �سكن الطالبات داخل احلرم اجلامعي وترتبط مبا�سرة برئي�س 

اجلامعة وي�سم �سكناً حديثاً يحوي غرفاً فردية ومزدوجة وموؤثثة تاأثيثاً كاماًل 

الت�سهيالت الأخرى وتقوم م�سرفات موؤهالت  املركزية وجميع  بالتدفئة  ومزودة 

بال�سهر على راحة الطالبات من جميع النواحي .
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Transportation Department                   دائرة النقل

م. �سليمان عماري/م�ساعد مدير الدائرةم. رعد التل / مدير الدائرة

ت��ق��وم دائ����رة ال��ن��ق��ل ب��ت��اأم��ني ال�����س��ي��ارات 

ال���الزم���ة لتنقل  امل��وا���س��الت  وو���س��ائ��ل 

يف  والعاملني  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 

ذل��ك،  العمل  يتطلب  عندما  اجلامعة 

ك��م��ا ت��ق��وم ب��ت��اأم��ني و���س��ائ��ل امل��وا���س��الت 

ل����ل����رح����الت ال����ط����الب����ي����ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

املنا�سبات  يف  وللم�ساركة  والرتفيهية 

الر�سمية والوطنية.

والدائرة م�سوؤولة عن ت�سليح و�سيانة 

����س���ي���ارات واآل����ي����ات اجل��ام��ع��ة اخل��ف��ي��ف��ة 

والثقيلة وتزويدها بالوقود من خالل 

���س��ع��ب��ت��ي ال��ن��ق��ل وال�����س��ي��ان��ة وحم��ط��ة 

���س��راف على  ب��الإ امل��ح��روق��ات، كما تقوم 

من  من اجلامعي من خالل �سعبة الأ الأ

اجلامعي.

Agricultural Services Department            دائرة اخلدمات الزراعية

م. رعد التل / مدير الدائرة

ت�سم الدائرة ال�سعب التالية:

النظافة. • �سعبة  واملراعي.        الب�ساتني  • �سعبة  • �سعبة احلدائق.           
وتتوىل امل�سوؤوليات التالية:  جتميل احلرم اجلامعي باإن�ساء احلدائق والغابات ، 

إنتاج الغرا�س املختلفة  إكثار وا إن�ساء الب�ساتني املثمرة يف املناطق املخ�س�سة لذلك، ا ا

�سراف على اأعمال النظافة يف اجلامعة. يف م�ستل اجلامعة، الإ

Security Department                 من اجلامعي دائرة الأ

حممد نور الروابدة / مدير الدائرة

من اجلامعي يف مرافق اجلامعة كافة وتقوم بالتن�سيق مع  �سراف على �سوؤون الأ تتوىل الدائرة مهمة الإ

من اجلامعي .  مور التي ت�سمن حتقيق الأ رئا�سة اجلامعة يف جميع الأ

دارية الوحدات والدوائر الإ



384

2007

Military Sciences                   سعبة العلوم الع�سكرية�

املقدم/ عامر عبيدات

National Military Service                     مكتب �سوؤون خدمة العلم 

املقدم/ منال الزريقي

ردنية مت  منذ افتتاح هذه اجلامعة وبالتن�سيق ما بني رئا�ستها والقيادة العامة للقوات امل�سلحة الأ

ت�سكيل مكتب �سوؤون خدمة العلم فيها لت�سهيل اأمور الطلبة وقد با�سر املكتب اأعماله يف بداية الف�سل 

ول من العام الدرا�سي 87/86 ويعترب فرعاً من مكتب �سوؤون خدمة العلم / اربد ويتبع  الدرا�سي الأ

مور اإل اأنه يتمتع بنوع من ال�ستقاللية يف العمل والتعامل مع الطلبة واجلامعة. له كافة الأ

مهام املكتب: ينفذ املكتب املهام التالية: تاأجيل خدمة العلم للطلبة الطالب املنتظمني يف الدرا�سة، 

ول  الأ للف�سلني  للمواد  الت�سجيل  امل�ستجدين وعلى بطاقات  للطلبة  اللتحاق  ال�سرح على طلبات 

ربعة ف�سول درا�سية للطلبة الذكور وذلك بعد التاأكد من �سالمة  والثاين وطلبات تاأجيل الدرا�سة لأ

مواقفهم من اخلدمة ، اإعتماد طلبات احل�سول على رخ�س ال�سوق، متابعة املتخرجني واملن�سحبني 

واملنف�سلني عن الدرا�سة واإعالم �سعبهم بذلك.

Military Scholarships                       البعثات الع�سكرية 

الرائد/ و�سفي املحا�سنة

ردنية  رادة امللكية ال�سامية �سدر نظام البعثات الدرا�سية يف اجلامعات واملعاهد العليا الأ مبوجب الإ

ردنية ل�سنة 1980م وميثل هذه  بناء �سباط واأفراد القوات امل�سلحة الأ بتخ�سي�س 20% من املقاعد لأ

�سراف على كل ما يتعلق بالطلبة املبعوثني )املكرمة امللكية( من  البعثات �سابط يقوم مبا يلي: الإ

النواحي الدرا�سية والجتماعية واملالية وال�سحية ح�سب تعليمات جلنة البعثات،  متابعة ت�سجيل 

الطلبة لكل ف�سل درا�سي مع وحدة القبول والت�سجيل باجلامعة وتدقيق املطالبات املالية، التاأكد 

مديرية   / العامة  القيادة  تزويد  ردنية،  الأ امل�سلحة  للقوات  املخ�س�سة  املقاعد  جميع  تعبئة  من 

الثقافة الع�سكرية بنتائج الطلبة املبعوثني يف نهاية كل ف�سل، الحتفاظ ب�سجالت وقيود الطلبة 

إدامتها لبيان ال�سرية الدرا�سية للطالب. وا

Educational Advisor Office               مكتب امل�ست�سارالثقايف 

وائل ال�سمادي/ مدير املكتب

ردنيني املبعوثني على نفقة  يتوىل مكتب امل�ست�سار الثقايف يف اجلامعة �سوؤون الطلبة الأ

يتابع  كما  اململكة.  يف  اأخ��رى  ر�سمية  جهة  واأي��ة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 

�سوؤون الطلبة الوافدين )مبعوثني اأو غري مبعوثني( الدار�سني يف اجلامعة ممن ترتبط 

اخلدمات  بتقدمي  يقوم  كما  دول��ه��م،  مع  تنفيذية  برامج  اأو  ثقافية  باتفاقيات  اململكة 

بنتائجهم  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وتزويد  الدرا�سية  باأو�ساعهم  املتعلقة 

�سافة اىل ت�سديق  بالإ بدرا�ستهم. هذا  خرى اخلا�سة  الأ والتقارير  وال�سنوية  الف�سلية 

ردنية الر�سمية  جميع ال�سهادات والوثائق العلمية ال�سادرة عن اجلامعة واجلامعات الأ

للطلبة.

بهدف  زيادة التوعية الوطنية لطلبة اجلامعات الردنية، تقوم �سعبة العلوم الع�سكرية 

لزامية لكل طالب  باجلامعة بتدري�س م�ساق العلوم الع�سكرية الذي يعترب من امل�ساقات الإ

اردين وبواقع 3 �ساعات معتمدة، ومن اهم اهدافه العديدة تعريف الطلبة بتنظيم القوات 

امل�سلحة الردنية وامكاناتها ودورها يف تنمية كافة املجالت، كما يتم توعية الطلبة امنياً 

بزيارات ميدانية  كادميية  الأ املحا�سرات  املختلفة، وتعزز  منية  الأ املحا�سرات  من خالل 

اىل بع�س ت�سكيالت القوات امل�سلحة ي�ساهدها الطلبة على ار�س الواقع.

مكاتب اأخرى



يف ذمة اهلل

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

»يا اأيتها النف�س املطمئنة، اإرجعي اإىل ربك را�ضية مر�ضية، فادخلي يف عبادي واأدخلي جنتي«

�سدق اهلل العظيم

العاملني  الزمالء  من  عددًا   2007/2006 الدرا�سي  العام  خالل  اجلامعة  اأ�سرة  فقدت 

واأبناءها الطلبة، الذين اإنتقلوا اإىل رحمة اهلل تعاىل، فلذويهم ال�سرب وال�سلوان ولهم 

اجلنة و�سيبقون يف ذاكرتنا .

املرحوم / قفطان برج�س الطعاين

امل�شت�شار القانوين

تويف بتاريخ 2006/12/30

املرحوم الطالب/حممد عبداهلل الكبودي

كلية طب الأ�شنان

تويف بتاريخ 2006/9/19
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