”

ﺇﺥﻌﺍﻇﻎ ﻭﺃﺥﻌﺍﺕﻎ» ،ﺍﻝﺤﺊﺍﺏ ﻊﻃ ﺍﻝﻡﺱﺎﺼﺊﻀ« .ﺭ�ﺍ ﺕﺿﻌﻥ ﺜﻊﻩ ﺍﻝﺳﺊﺍﺭﺓ ﺇﺖﺛﻯ ﺃﺾﺑﺭ ﺍﻝﺳﺊﺍﺭﺍﺕ ﺕﺭﺩﻏﺛﺍ
ﺲــﻆ ﺾﻐﻑﻐﺋ ﺍﻝﺎﺃﺐﻐﺭ �ﻝﻡﺱﺎﺼﺊﻀ ﻄــﻆ ﺥــﻘﻝ ﺕﺤﺿﻐﻀ ﺃﺝﻐﺍﻝﻩ؛ ﻭﺝ ــﺞﺀﺍ ﻄــﻆ ﺥﻁﺍﺏ ﺍﻝــﺭﺅﺠــﺍﺀ ﻭﺍﻝﺱﺍﺠﺋ
ﻭﺍﻓﺖﺞﺍﺏ.
ﻄﻆ �ﺎﻂﻙ ﺍﻝﻡﻑﺍﺕﻐﺡ ﻝﺳﺼﻌﻝ ﺍﻝﺤﺊﺍﺏ ،ﺕﻑﺎﺡ ﻝﻩ ﺃﺏﻌﺍﺏ ﺍﻝﻡﺱﺎﺼﺊﻀ .ﺜﻊﻩ ﺍﻗﺠﺎﺭﺍﺕﻐﺔﻐﺋ ﺍﺕﺊﺳ� ﻭﻏﺎﺊﺳ�
ﺸﺛﺍﺀ ﻝ�. .
ﺾﻀ ﻄﻆ ﻏﺭﻏﺛ ﺃﻥ ﻏﺭﺠﻃ ﻄﻘﻄﺡ ﺍﻓﺝﻐﺍﻝ ،ﺸﺍﻝﺤﺊﺍﺏ ﺇﻥ ﺍﺻﺎﻈﺳﻌﺍ ﺏﺭﺠﺍﻝﺋ ﺠﻐﺿﺭﺠﻌﻥ ﺖﻐﺍﺕﻋﻃ ً

“

ﻄﻆ ﺃﺻﻌﺍﻝ

مجلس األمناء
Board of Trustees

سعادة األستاذ الدكتور

سعادة األستاذ الدكتورة

موسى الناظر /عضو ًا

رلى درويش  /عضو ًا

سعادة الدكتور

سعادة الدكتور

سعادة السيد

سعادة السيد

وليد الرتك  /عضو ًا

أحمد التقي  /عضو ًا

مهدي الصيفي  /عضو ًا

علي الحصري /عضو ًا

معالي الدكتور

سعادة السيد

رئيس هيئة مديري «كادبي»

عطوفة المهندس

األستاذ الدكتور عمر الجراح /

محمد الذنيبات  /رئيس المجلس

نعمه الصباغ  /عضو ًا

اللواء المهندس

أحمد الزعبي  /عضو ًا

رئيس الجامعة /عضو ًا

سعادة األستاذ

سعادة األستاذ الدكتور

موسى اللوزي  /نائب الرئيس الدكتور طارق العزب  /عضو ًا

محمد الهباهبه  /عضو ًا
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مجلس الجامعة
University Council

أ.د .عمر الجراح

أ.د .أسامه نصري

أ.د .خالد السالم

رئيس الجامعة  /رئيس المجلس

نائب رئيس الجامعة

نائب رئيس الجامعة

أ.د .يحيى القواسمي

أ.د .سرحان حداد

أ.د .محمد الخطيب

أ.د .فالح الشديفات

أ.د .برهان الدين البس

عميد كلية الهندسة

عميد البحث العلمي

عميد كلية العلوم واآلداب

عميد كلية الطب البيطري

عميد كلية الدراسات العليا
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مجلس الجامعة

University Council

أ.د .سهاد الجندي

أ.د .رائده أبو الرب

أ.د .كارم الزعبي

أ.د .كامل زهدي

أ.د .أحمد عطيه

عميد كلية طب األسنان

عميد كلية التمريض

عميد كلية الصيدلة

عميد كلية الزراعة

عميد كلية العمارة والتصميم

أ.د .نزار مهيدات

د .علي شطناوي

د .وائل هياجنه

د .محمد الجراح

د .محمد الفندي

عميد شؤون الطلبة

عميد كلية ت�كنولوجيا الحاسوب والمعلومات

عميد كلية الطب

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

عميد معهد النانوت�كنولوجي

د .حنان السبول

السيد هاني أبو حسان

أ.د .فايز عبد اهلل

أ.د .محمد العجلوني

د .سهى «محمد خري» عمران

ممثل المجتمع المحلي

ممثل المجتمع المحلي

ممثل كلية الهندسة

ممثل كلية الزراعة

ممثل كلية التمريض
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مجلس الجامعة

University Council

د .محمد عبد الحميد القضاه

د .إبراهيم األيوب

د .نسري�ن طه

د .يارا التل

د .محمد غرايبه

ممثل كلية الطب

ممثل كلية العلوم واآلداب

ممثل كلية طب األسنان

ممثل كلية الصيدلة

ممثل كلية الطب البيطري

د .سهيله شبول

د .آن غرايبه

السيد وليد نصري

السيد رشاد الطربي

د .خالد الخطيب

ممثل كلية العلوم الطبية التطبيقية ممثل كلية العمارة والتصميم

مدير وحدة الشؤون المالية

مدير وحدة الموارد البشرية مدير وحدة العالقات العامة واإلعالم

د .قانته بني بكر
ممثل كلية ت�كنولوجيا الحاسوب والمعلومات

م .محمد حمدان

الطالب صهيب الزريقات

ممثل خري�جي الجامعة

ممثل طلبة الجامعة
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مجلس العمداء
Deans, Council

أ.د .عمر الجراح

أ.د .أسامه نصري

أ.د .خالد السالم

رئيس الجامعة  /رئيس المجلس

نائب رئيس الجامعة

نائب رئيس الجامعة

أ.د .يحيى القواسمي

أ.د .سرحان حداد

أ.د .محمد الخطيب

أ.د .فالح الشديفات

أ.د .برهان الدين البس

عميد كلية الهندسة

عميد البحث العلمي

عميد كلية العلوم واآلداب

عميد كلية الطب البيطري

عميد كلية الدراسات العليا
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مجلس العمداء

Deans, Council

أ.د .سهاد الجندي

أ.د .رائده أبو الرب

أ.د .كارم الزعبي

أ.د .كامل زهدي

عميد كلية طب األسنان

عميد كلية التمريض

عميد كلية الصيدلة

عميد كلية الزراعة

أ.د .أحمد عطيه

أ.د .نزار مهيدات

د .علي شطناوي

د .وائل هياجنه

عميد كلية العمارة والتصميم

عميد شؤون الطلبة

عميد كلية ت�كنولوجيا الحاسوب والمعلومات

عميد كلية الطب

د .محمد الجراح

د .محمد الفندي

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

عميد معهد النانوت�كنولوجي
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رئاسة الجامعة
University Presidency

أ.د .عمر الجراح

أ.د .أسامه نصري

أ.د .خالد السالم

رئيس الجامعة

نائب رئيس الجامعة

نائب رئيس الجامعة

د .عمار المعايطه

م .جمال بطاينة

م .رعد التل

مساعد رئيس الجامعة

مساعد رئيس الجامعة

مساعد رئيس الجامعة
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أ.د .عمر الجراح
رئيس الجامعة
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أبناءنا الخري�جني والخري�جات
نزف إلى الوطن هذه الكوكبة منكم ،فقد حرصت
إنه لمن من دواعي سرورنا وفخرنا في جامعة العلوم والت�كنولوجيا االردنية أن ّ
الجامعة أن ت�كونوا قادة التغي�ي وبناة المستقبل ،واخذت على عاتقها تزويدكم بالمعارف والمهارات الفنية والت�كنولوجية والحياتية،
ال من البحث عنها.
وغرست فيكم مهارات القيادة والريادة وعززت لديكم االبت�كار واالبداع لت�تمكنوا من خلق فرص العمل بد ً
وقد استلهمنا جميعا رؤية الجامعة المستقبلية من الورقة النقاشية السابعة لجاللة الملك عبد اهلل الثاني حفظه اهلل ورعاه التي
تركز على بناء القدرات البشرية واالرتقاء بها ،فها هي الجامعة تقدم أجود الخدمات التعليمية والمهنية وت�ثبت الخطى على طري�ق اإلبداع
واالبت�كار ،من أجل إعداد جيل مواكب لتطورات العصر ،ومواجه لتحدياته ،ومثقف ومبدع ،ومؤمن بالتنوع والحوار وقبول اآلخر ،وتستبصر
الجامعة اسرتاتيجيتها بأربعة عيون  2020 Is›4 JUSTتستشرف من خاللها المستقبل لت�تبوأ مكانتها بني الجامعات العالمية المرموقة.
وأول هذه العيون تبصر باالبت�كار  Innovationبهدف خلق بيئة حاضنة لالبت�كار واإلبداع والتميز ،وتوفري األدوات المعرفية والت�كنولوجية
المتطورة ،إلطالق طاقات الطالب وتمكينهم بالمهارات الالزمة ،وت�تطلع العني الثانية برؤية ثاقبة نحو الربط مع الصناعة  Industryمن
خالل تطوي�ر الخطط والمناهج التدريسية وبرامج التدريب والرتكيز على التعليم القائم على حل المشكالت وعمل المشاريع ،وتنظر الجامعة
في عينها الثالثة الى التدوي�ل  Internationalizationمن خالل االنفتاح على اآلخر وبناء جسور للشراكة الدولية في البحث العلمي
والمؤتمرات والفعاليات الدولية ،ومواكبة كل ما من شأنه أن يضع الجامعة في المصاف الدولية ،أما العني الرابعة فرتى أن سبيل
التطور والتقدم في عصر التطور الت�كنولوجي يكون في العلوم البينية والنشاركية  Interdisciplinaryالتي تمزج بني العديد من العلوم
والمعارف مما يطور األبحاث التطبيقية وبرامج الدراسات العليا وي�رفع من التنافسية.
أبنائي الخري�جني:
حصلتم من مفاخر العلم والخلق والثقافة والمعرفة ،وأعلم أنكم األبناء
إنني على يقني بأنكم أصحاب عزيمة وألق وقدرة واقتدار بما ّ
سريوي بعلمه وإبداعه عطش حاجات مجتمعنا اإلنساني للعلم واإلبداع والتطور والتغي�ي ،وأنتم من
الربرة ألوطانكم وجامعت�كم ،وأنتم من
ّ
أل ت�توانى لكم همة وال تفرت فيكم عزيمة ،وال يتوقف منكم بذل أو عطاء ،فأنتم
سيواصل الطري�ق ويحمل الراية ،ومن هنا فإني أرجو اهلل ّ
فرسان التغي�ي وقادة اإلبداع وصناع الحياة.
وستبقى ألسنتنا تلهج بالدعاء لكم ،وسنبقى نحرص عليكم ،فنحن فخورون بما حققتم من إنجاز ،وما بذلتم من جهود مضنية ،وما
نهجتم به من حرص واهتمام وتصميم ومثابرة ،وها أنتم اليوم تدركون وتجنون ثماره ،فاعلموا أنكم الرابحون ،فلقد عشتم فينا سنني
وها أنتم تغادرون الجامعة إلى فضاءات أرحب ،لت�كونوا بعلمكم أعزة شامخني ،وبعطائ�كم رسل علم وسفراء معرفة أنتم خري من يبلغها،
واعلموا أن لجامعت�كم حق ًا عليكم ،فقد أعطت�كم الكثري فاحفظوها في ثنايا وجدانكم بما تقدموه من علمكم وعملكم لت�كونوا خري سلف
لخري خلف من زمالئ�كم الذي يسريون على دربكم ،وبما ت�كتبوه من آثار بحسن سريت�كم ،وتوسيع علومكم ،وكونوا أرض ًا خصبة للخري والعطاء،
وتطلعوا إلى غد مشرق ،وابحثوا في علومكم لمواكبة جديد نافع فيها.
نبارك ألنفسنا بكم ونبارك لكم ولذويكم وللجامعة وللقائد المفدى وللوطن بتخري�جكم
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
13

جاللة الملكة رانيا العبداهلل
تشارك مجموعة من طلبة

جامعة
العلوم والت�كنولوجيا االردنية
حضور جانب من عرض
«اوف الين» المسرح التفاعلي

16

صاحب السمو الملكي

األمـــري الحســـــــن
في لقاء حواري مع القيادات األكاديمية واإلدارية في

جامعة العلوم والت�كنولوجيا األردنية
حول «التمكني والتفويض من اجل المواطنة
جعـ ــل القانــون يعم ـ ــل مـ ـ ــن اج ـ ــل الجميـ ـ ــع»
17

سمو
االمرية
ايمان بنت
الحسني
ترعى إنطالق مشروع
السيطرة على الكالب
المحلية في

جامعة
العلوم
والت�كنولوجيا
األردنية

مندوبا عن جاللة الملك رئيس الوزراء الملقي يزور معهد النانو ت�كنولوجي ويطلع على بعض من المشاريع االبداعية لطلبة الجامعة

دولة رئيس الوزراء االسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة خالل المحاضرة التي نظمتها جامعة العلوم والت�كنولوجيا االردنية حول المواطنة الصالحة

«نواب الشمال» يبحثون تحديات واحتياجات جامعة العلوم

مدير االمن العام يحاضر في جامعة الت�كنولوجيا حول دور االمن العام

ومستشفى الملك المؤسس

في تحقيق االمن الوطني

نائب سمو رئيس المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات اللواء الركن الدكتور طالل بني ملحم يحاضر في
جامعة العلوم والت�كنولوجيا االردنية عن اسرتاتيجية المركز إلدارة االزمات

جامعة العلوم والت�كنولوجيا األردنية تمنح
المبتعث السعودي الدكتور محمد السهلي
بكالوري�وس فخرية في الطب بعد وفاته

بحث التعاون بني الت�كنولوجيا والسفارة
اليونانية في عمان

مدير عام الضمان االجتماعي السيدة ناديا
الروابدة تحاضر في الت�كنولوجيا حول الضمان

وزي�ر التعليم العالي يرعى ورشة شبكات البحث
العلمي في جامعة العلوم والت�كنولوجيا بعنوان
دور البنية التحتية وشبكات البحث العلمي في تطوي�ر
البحث العلمي والتعليم واالبداع في االردن

معالي المهندس سمري الحباشنة يحاضر في
الت�كنولوجيا عن اإلرهاب وأسبابه والبيئات
الحاضنة له

وزي�ر التنمية السياسية والربلمانية المهندس موسى
المعايطة يحاضر حول قانون الالمركزية وتطوي�ر
اإلدارة المحلية في «الت�كنولوجيا»

االجتماعي «واقع وتحديات»

كلية الهندسة

Faculty of Engineering

د .يحيى عبد الرحمن القواسمي
أستاذ  /عميد الكلية

د .مجدي علي المحاسنه

د .خري الدين مصطفى العبد اهلل

د .محمد علي المومني

أستاذ  /نائب العميد

أستاذ مشارك  /نائب العميد

أستاذ مساعد  /مساعد العميد

قاسم العجلوني  /مدير مكتب العميد

24

قسم الهندسة المدنية

Dept. of Civil Engineering

د .خلدون احمد بني هاني

د .تيسري سليم الخديوي

د .غازي عبد الفتاح أبو فرسخ

د .هاشم رفه المساعيد

أستاذ مشارك /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .تركي إبراهيم عبيدات

د .عبد اهلل إبراهيم ملكاوي

د .محمد احمد عبد الحليم

د .سعد احمد أبو قديس

د .يحيى عبد الرحمن القواسمي

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .احمد شالش عالونه

د .محمد طالب عبيدات

د .ماجد محمود أبو ازري�ق

د .محمد محمود الصمادي

د .فايز احمد عبد اهلل

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ
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قسم الهندسة المدنية

Dept. of Civil Engineering

د .أسامه خالد نصري

د .رامي هيثم حداد

د .هاني احمد أبو قديس

د .وائل يعقوب أبو الشعر

د .بشار هاني العمري

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .جمعه احمد العمايره

د .وضاح سلمان عبد اهلل

د .جمال صيتان أبو عاشور

د .خري الدين مصطفى العبد اهلل

د .زياد ذيب الغزاوي

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .غازي قسيم الخطيب

د .مهند شريف الشريده

د .عبد اهلل محمد القضاه

د .نبيل محمد االخرس

د .أيمن نورالدين عبابنه

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك
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قسم الهندسة المدنية

Dept. of Civil Engineering

د .رجائي زهري الروسان

د .حنان سليمان النمري

د .خالد احمد غزالن

د .امني هشام المصري

د .محمد علي خصاونه

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .محمد رفعات إرشيدات

د .سامر احمد طلوزي

د .يوسف صالح الرجوب

د .نديم إبراهيم شبيب

د .أسلم علي العمري

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .عبد اهلل احمد الشرع

ابتسام مصطفى الجمال

نسري�ن خريو عماري

كاتري�ن سليمان مرجي

مها عبد الرحيم شناق

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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قسم الهندسة المدنية

Dept. of Civil Engineering

د .محمد عبد الكريم الحسن

د .وسيم سليم برهم

د .أحمد راجي قسايمه

د .براء وصفي المسرتيحي

د .ياسمني طالب عبيدات

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

ميساء عبد اهلل خصاونه
محاضر متفرغ
نسري�ن عبد اهلل الداود
محاضر متفرغ
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البكالوري�وس في الهندسة المدنية

B. Sc. in Civil Engineering

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

احمد حسان الجنيدي

احمد خالد حماشا

احمد عبد الرزاق

احمد كمال ابوشنب

احمد محمد الطوالبه

احمد منري النحاس

اسامه نصري نصريات

اسامه هشام الغزاوي

انس كايد كممجي

انس محمد الهمشري

انس مفلح العبد العزي�ز

انسام مفلح شطناوي

ايه محمد اليوسف

بتول يوسف الشرمان

براءه دحام الزعبي

براءه سامي قواسمه

بهاء نضال عبد الرحمن

ثامر محمد الحموري

حذيفه عبد المجيد الخطاطبه

حكم محمد منضوري

اياد محمد تيسري قسايمه ايمن عبد الفتاح احمد صالح

بشرى علي القضاه

بالل جهاد الصمادي
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البكالوري�وس في الهندسة المدنية
الفصل الدراسي الصيفي 2016/2015

حنني عماد هناندة

خالد بكر ابو عناب

خالد صالح ابو حشمه

خالد عبد اهلل القواسمه

خليل ابراهيم مرتضى

راكان زياد شخاتره

زيد محمد العمري

ساجده محمد أبوعيون

سعيد منذر الصبح

سالف ميالد الحداد

سناء ابراهيم الجالودى

سيف اهلل نواف فرحات

شاكر عامر السعد

شذى عيسى الخصاونه

شروق صالح الزعبي

صبا محمد العجلوني

صفوت أكرم العمري

صهيب محمد عبيدات

عامر عماد أبوشنب

عبد الرحمن احمد عوده

عبد السالم محمد مخادمه

عكرمه ايمن وحشه

عمار عبد الجليل سالم

عمار محمد زياد الدوي�رى
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B. Sc. in Civil Engineering
الفصل الدراسي الصيفي 2016/2015

فادي طلعت ابو عليان

فراس محمد العطيوى

قيس علي الزعبي

ليث خالد الوقفي

مجد علي سوداح

محمد احمد الشامي

محمد خالد العابد

محمد خالد عبيدات

محمد عدنان عبيدات

محمد نايف الفضل

محمد وليد صوافطه

محمود جهاد عبابنه

محمود عبد الرحمن القضاة

محمود نمر عساف

مرام مروان عبيدات

مشلني عيسى ايوب

منال عبد الحكيم المالح

نوري مصطفى

هاني محمد الصنعاني

هشام منصور زيادنه
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همام جميل أبورومي

البكالوري�وس في الهندسة المدنية
الفصل الدراسي الصيفي 2016/2015

احم ــد ان ــور الس ــطري
اريـ�ج احمــد العبــد الــرزاق
اوس ل ــؤي العم ــري
حم ــزه عل ــي عبي ــدات

هيثم سليمان براسنه

وسام ربحي حمدان

يوسف عوض الذيابات

32

عبد اهلل اوالد عيســى
ع ــدي حس ــن الحمادي ــن
ع ــواد زي ــد الس ــمردلي
محمــد عماد الدهامشــه

محم ــود محم ــد ع ــوده
م ــاك عم ــر الطبيش ــات
موس ــى ام ــن الش ــيخ

B. Sc. in Civil Engineering
الفصل الدراسي األول 2017-2016

ابراهيم محمد المومني

اجود سمري البطاينه

احمد رضوان عكاش

احمد عوده الصغري

احمد محمود الشويطر

احمد نايف الذيب

احمد نجيب الشهاب

اكرم محمد شطناوي

االء عدنان الزعبي

اماني يحيى حداد

انس محمد المغايره

ايالف خالد النعسان

بشار محمد الزغول

بالل محمد

جنيد احمد الجنايده

حذيفه اسامه عبيدات

حسام فيصل الحوراني

حسام وليد بني نصر

حنني عبد الناصر بدارنه

دانيه زهري ناصر

رائد اسعد ابو مصبح

رامي محمد عيد

رزان غازي الوادي

روال ايمن النمرى

33

البكالوري�وس في الهندسة المدنية
الفصل الدراسي األول 2017-2016

ريم علي البواعنه

ساجد يوسف البداحات

سجى زيناتي الزناتيه

سجى سليم

سعيد عيسى أبوالشعر

سندس محمد مصطفى

سريي�ن نضال سمور

شرف وليد الشرع

شهد محمود بني خالد

شوكت عاصم مطر

صهيب عبد اهلل ملكاوى

ضحى محمد بني ياسني

طارق خلف الخرابشه

عامر قاسم مريان

عبد اهلل صخر التل

عبد اهلل مازن الطوي�ل

عبد اهلل محمد القضاه

عبد اهلل وليد العمرى

عدي سعد مقطش

عالء الدين محمد الخصاونه

علي احمد العمري

عماد جري�ر الربضي

عمار حسام الدين العش

عمر بسام الحلواني
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B. Sc. in Civil Engineering
الفصل الدراسي األول 2017-2016

عمر علي الشهاب

عمر محمد علي

فؤاد محمد الطلقي

فارس جميل خواجا

فهد مامون الصانع

فيصل ساهر الحاج حسن

قصي عماد ابو رحمه

كرم منيف خريس

لؤي محمود ابو دالل

لبنى قيس عويس

ليانا تيسري العمرى

ليث خليل بلوط

ليث محمد الرفوع

ليث محمد ملكاوي

مؤنس طارق العكش

مالك محمد اللحام

مالك مصطفى ابوحجله

محمد ابراهيم ابو هيفا

محمد ابراهيم سالمه

محمد بهجت هيالت

محمد جرب أبوالهيجاء

محمد حامد الحواشني

محمد سمري القطيشات

محمد عبد الجبار غانم
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البكالوري�وس في الهندسة المدنية
الفصل الدراسي األول 2017-2016

محمد غازى العمرى

محمد فراس محمد بسام

محمد محمود بطاينه

محمد وليد بني هاني

محمد يعقوب االشعل

محمود خالد الذيابات

محمود يوسف حميد

مريم ماجد رزق

معتز مصطفى

منى مضر شاهني

مهند احمد ربابعه

مهند سامي كتانه

ميس احمد عكور

هاشم ياسر كيالني

هشام محمد عادل الصمادى

هيا باسم الخصاونه

هيثم محمد الحايك

وسام احمد القضاه

احمد عنان القيشاوي
اسامة محمد السخني
انــس ــام ع ـلــي ال ـحــديــدى
اي ـهــاب يــوســف المدلل
ب ـ ــال ط ـع ـم ــه الـ ــدعـ ــوم
ب ـ ـهـ ــاء خـ ــالـ ــد الـ ـج ــاب ــري
بــي ــان اس ـمــاع ـيــل عقيل

خــالــد خـلـيــل الـحـلـحــولــي
ساجده محمد الزيادنه
ط ـ ـ ــال مـ ـحـ ـم ــد الــســي ــد
عاصم سفيان الحسون
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ــر ح ـ ـ ــذيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــه
عبد الحميد خليل دحبور
ع ـ ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـ ـمـ ـ ــر ط ـ ـنـ ــاش

عـ ـم ــر مــحــم ــد م ـعــاي ـعــه
عــم ــر م ـح ـمــد قــدي ـســات
غ ـس ــان م ـح ـمــد ال ـق ـضــاه
ق ـيــس فـ ــاح ال ـمــوســى
مــؤيــد خــالــد بـنــي ملحم
مــؤيــد م ـفــرح ال ــزي ــادات
م ـجــد اح ـمــد ابـ ــو ف ــارس

ن ــور مـحـمــد الـعـجـلــونــي

وج ـ ـ ــدي خـ ــالـ ــد شــاهــن

والء احمد اليحيى

يوسف زياد ابو امنه

36

م ـح ـمــد س ـع ـيــد ال ـع ـطــار
محمد هـشــام حواشني
م ـ ـ ـ ــروان عـ ـل ــي ش ــام ــخ
معتز يــوســف العبابنه
م ـع ــن فـ ـ ــوزي ال ـشــايــب
مهند رجائي قضماني
مـ ـيـ ـس ــاء نـ ــافـ ــذ عـ ـم ــران

B. Sc. in Civil Engineering
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ابراهيم عصام الوديان

ابراهيم موسى جوبان

ابراهيم هاني السيالوي

احمد زهر الدين القضاه

احمد ظاهر أبوراشد

احمد فيصل الحوراني

احمد محمد المصلي

اسراء ابراهيم الربابعه

اسراء حسني الطشاطشه

اكرم بسام الشلبي

اياد حسن هواري

براءه رفاعي النمراوى

بشار حسن أبو شمط

بالل باسم زهراوي

جابر مروان عواد

حذيفة مصطفى الحمد

حسن عماد جعران

حلى عماد اسماعيل

دانا باسل عليان

دعاء عدنان الردايده

رداد محمود الردايده

رلى احمد غزالن

رنيم عصام الجزار

رهف محمد اللحام
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البكالوري�وس في الهندسة المدنية
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ريم عبد الرحمن الحوراني

زيد ناصر زكريا

سارا مصطفى العساف

سرحان محمد علي

سعيد منذر معشر

سفيان سعيد عبيدات

سلمان محمد المطوع

سيف محمد ابورمان

شاكر محمد الكسواني

صفاء بسام الكيالني

ضرار محمد الجنيدي

ضياء خالد الهزايمه

طالل سميح البدوي

طالل كمال بدوي

عاصم محمد هنانده

عبد الرحمن احمد الجمال

عبد الرحمن اسعد حسن

عبد الغني غسان عرب

عبد اهلل أمني سلعوس

عبد اهلل عبد السالم

عبد اهلل عيسى ابوحمود

عبد اهلل محمد المنايصه

عدي حاتم الكردى

عصام اسامه عبابنه
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

عالء عمر ابوجلبان

علي عالء سعيد

عمار رضوان

عمر احمد نصار

عمر رياض عضيبات

عمر فايز عبد اهلل

عمر محمد الربابعه

عمر ممتاز

غيث محمد وضاح

فارس حافظ رمضان

قصي عليان الحياري

قمر خليل الفاخوري

قيس اديب قاسم

كرستني نبيل سماوي

ليث ربحي أسعد

ليث سامي ابو خضر

ليث عبد العظيم الحسني

مؤيد خالد المخادمه

محمد ادريس فري�وان

محمد حبيب حسن

محمد خليل عبد الرازق

محمد راتب الزغول

محمد زياد جرادات

محمد فارس محمد مروان

39

البكالوري�وس في الهندسة المدنية
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

محمد مأمون عبيدات

محمد مراد عطري

محمد منصور الحوارات

محمد نور غزوان

محمود خالد غرايبة

محمود محمد العرجاني

معتصم محمد الرتك

منري نور زاد الشقريات

مهدي محمود

هدى عبد اهلل ارسالن

هيا عمر الخطيب

هيا محمد خالد الطراونة

هيثم ممدوح عبد الحميد

هيفاء احمد حمدوني

وليد مصطفى قطرميز

ياسمني عبد الحميد حبوش

يزن اكرم حداد

يزن فايز القطايشه

يزيد محمد الديارنه

يوسف هاشم حسن

احـ ـ ـم ـ ــد ب ـ ـشـ ــر الـ ـبـ ـش ــاي ــره
اح ـ ـمـ ــد خـ ـ ـل ـ ــدون ال ـ ـكـ ــوري
اح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد رف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــق بـ ـ ـط ـ ــاح
احـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد مـ ـسـ ـع ــد
االء م ـح ـمــد ن ـب ـيــل ع ـبــاب ـنــة
تـ ـحـ ـس ــن نـ ـعـ ـي ــم الـ ـخـ ـم ــاش
جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاد م ـ ـ ــال ـ ـ ــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــرم
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ح ـ ـ ـسـ ـ ــن زهـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـط ـ ـيـ ــات
ح ـ ـسـ ــن ع ـ ـلـ ــي الــصــبــيــح ــات
ســهــي ــل س ــام ــر ابــول ـي ـلــى
شوقي عبد اهلل شاويش
ع ـ ـ ـبـ ـ ــد الـ ـ ـحـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــظ ف ـ ـ ـ ــواز
عبد الرحمن غالب الصمادي
عبد الرحمن مرعي البطاطي

ع ـبــد اهلل مـحـمــد ج ــاد عــزام
عـ ـ ــدي حـ ـس ــن ابـ ـ ــوحـ ـ ــردان
ع ـ ــري ـ ــب زكـ ـ ـ ــي دقـ ــام ـ ـسـ ــه
ع ـ ـ ــا خـ ـ ــالـ ـ ــد الـ ـ ـش ـ ــرايـ ـ ـع ـ ــه
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــد ب ـ ــاس ـ ــل
عمر عبد الــوهــاب الــرجــوب
ع ـ ـ ـمـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازن م ـ ـ ـغـ ـ ــاري

ن ــاي ــف زكـ ــريـ ــا اب ــون ــام ــوس

وائ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـمـ ـ ــر م ـ ـس ـ ـعـ ــود

ع ـ ـمـ ــر م ـ ـح ـ ـمـ ــود ق ــاقـ ـي ــش
ع ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــد رب ـ ـ ـ ـ ــاح
م ـ ــؤي ـ ــد كـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـ ـكـ ـ ــرزون
م ـ ـح ـ ـمـ ــد احـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـقـ ــاسـ ــم
م ـح ـمــد س ـف ـيــان ال ـشــويــات
محمد عبد الكريم الجمحاوي
م ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــود شـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــر ج ــر

B. Sc. in Civil Engineering
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

احمد ابراهيم الحراحشة

احمد اسامه مصلح

احمد خالد ملحم

احمد سعيد عكور

احمد عبد العزي�ز أبو الحاج

احمد عبد الكريم المخادمه

احمد محمد صادق الصاوي

احمد محمود خفاجه

احمد محمود زيتون

احمد نبيل المحافظه

اسامه علي خضراوي

اسامه محمد خري حوراني

افنان محمد الغليالت

انس محمود القري�وتي

باسل بسام

بشر وجدي مرجي

تانيا هاني شويات

حازم اكرم حتامله

حسني محمد عبد اهلل

حسني نصر عليان

حمزه ابراهيم العتال

راشد محمد الردايده

سعد نايل القواسمه

سيف محمد علي العمري
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البكالوري�وس في الهندسة المدنية
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

سيف محمود الدقامسه

شيماء زياد البسندي

صهيب اسامه عالونه

صبا لطفي العمرى

صوفيا عبد الكريم عبيدات

عبد الرحمن تيسري افقيس عبد الرحمن جودت السلمان عبد الرحمن كمال فريحات

عبد الرحمن محمد

عبد الرحمن محمد زهري

عبد السالم محمد بيضون

عبد اهلل محمد توفيق

عبد اهلل يحيى الشطرات

عبيده جودت السلمان

عال نادر خطاطبه

عماد محمد خالد يغمور
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صهيب فوزي المناصره

صهيب يوسف الحسينات

B. Sc. in Civil Engineering
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

عمار فوزي الخطيب

فارس نبيل أبوبكر

فرح احمد نصراهلل

قاسم محمد بطاينه

قصي محمود تايه

الرا بسام الذيب

لينا ابراهيم الزغول

لينا جمال أبوزينه

مؤيد مجاهد خليفه

مثنى زياد الزيادات

محمد ابراهيم العظمه

محمد احمد الشرمان

محمد امني محمود عالوي

محمد بالل الرشدان

محمد جهاد

محمد خالد حنتولي

محمد شريف برجوس

محمد عبد السالم أبوعيسى

43

البكالوري�وس في الهندسة المدنية

B. Sc. in Civil Engineering

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

محمد علي عادل عبد الكريم

محمد محمود الشياب

محمد وليد حسان

محمود راتب الديكه

مصطفى ايمن الخطيب

مصطفى عمر غزاوي

مصطفى كامل الخالد

معاذ عيسى القضاه

معتز جمال الربقان

معتز موفق المومني

مهاب هاجم درويش

مهند نضال خندقجي

موسى عدنان عبابنه

هاني موفق الشبول

هديل احمد الروله

وائل لطفي

اب ــراهـ ـي ــم ص ــال ــح ال ـع ـمــرى

دع ـ ـ ـ ـ ــاء ن ـ ـ ـصـ ـ ــرت ج ـ ـ ـ ـ ــرادات

ع ـب ــد اهلل ع ـل ــي ال ـس ـعــدي

م ـ ــأم ـ ــون خـ ـل ــف الـ ـمـ ـب ــارك

اح ـ ـمـ ــد ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ال ـع ـســل

سـ ـ ـه ـ ــر هـ ـ ـيـ ـ ـث ـ ــم االشـ ـ ـق ـ ــر

عبد اهلل مصطفى الكسواني

م ـ ـح ـ ـمـ ــد جـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة

اش ـ ـ ـ ـ ــرف اي ـ ـ ـ ـ ــاد ع ـ ـب ـ ـيـ ــدات

س ـ ـيـ ــف عـ ـ ـ ـ ــزام ال ــزطـ ـيـ ـم ــه

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

مـ ـحـ ـم ــد حـ ـس ــن الـ ـع ــرس ــان

امـ ـ ـج ـ ــد ع ـ ــام ـ ــر الـ ـجـ ـيـ ـط ــان

ط ـ ـ ـ ـ ــارق مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود ح ـ ـمـ ــاد

عــاء محمد علي البطاينه

مــحــم ــود احـ ـم ــد ال ــذي ــاب ــات

ب ـ ـ ــراء يـ ــوسـ ــف الـ ـصـ ـم ــادي

طـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن ي ـ ــاس ـ ــن

ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ن ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــام

مـ ــوسـ ــى اح ـ ـمـ ــد الــشــب ــول

بـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـجـ ــم

ع ـ ـ ـبـ ـ ــاده م ـ ـح ـ ـمـ ــد مـ ـ ـ ــروان

ع ـ ـ ـلـ ـ ــي صـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ـلـ ــي

نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن سـ ـ ــالـ ـ ــم

ال ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوالـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه

ع ـبــد الـ ـع ــزيـ ـ�ز ب ــاس ــم سليم

ع ـ ـلـ ــي مـ ـحـ ـم ــد ال ــرب ــابـ ـع ــه

ه ـ ــدي ـ ــل خ ـ ــال ـ ــد الــبــط ــايــن ــه

ثـ ــائـ ــر اسـ ـم ــاعـ ـي ــل الــعــي ــده

ع ـبــد اهلل راف ـ ــع صــواف ـطــه

غ ـ ـ ـيـ ـ ــث غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازى االي ـ ـ ـ ـ ــوب

ه ـ ـي ـ ـثـ ــم ث ـ ــاب ـ ــت ابـ ـ ـ ــو غـ ـي ــدا

يوسف عبد القادر عماري�ن
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قسم الهندسة الكهربائية

Dept. of Electrical Engineering

د .نضال كامل العبابنه

د .احمد عرسان أبو الهيجاء

د .عمر رفيق األصفر

د .منصور إبراهيم العبادي

أستاذ  /رئيس القسم

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .عبد الرحمن محمد جرادات

د .محمد صالح آل سالمه

د .خالد عبد اهلل مياس

د .نهاد إبراهيم ذيب

د .صالح محمد ردايده

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .عمر راجي قسايمه

د .حازم احمد مناور

د .محمد سالمه العبيني

د .ماجد محمود خضري

د« .محمد رشاد” ضياء الدين المظفر

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ
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قسم الهندسة الكهربائية

Dept. of Electrical Engineering

د .رابي ابراهيم الربضي

د .محمد محمود بنات

د .إبراهيم موسى غريب

د .جهاد إسماعيل عبابنه

د .مأمون فوزي المسرتيحي

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .وليد أحمد الشهاب

د .عامر محمد المقابله

د .تيمور فايز الدلقموني

د .ساري محمد ختالني

د .محمود عايش خضري

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .فادي رافع الزغول

د .أحمد عبد المجيد عبابنه

د .أسامه شحاده سعاده

د .عصام عبد الصمادي

د .ساهر عبد المجيد البطران

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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قسم الهندسة الكهربائية

عادل محمد شواقفه

محمد زياد الشريده

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

Dept. of Electrical Engineering

د .يزن محمد الصمادي

د .أحمد محمد أبو الرب

هبه مصطفى الجمل

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

47

البكالوري�وس في الهندسة الكهربائية
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

احمد تحسني الحباشنه

احمد دخيل السايس

اسراء ناجي ابوغزله

رائد فتحي

ايه علي القضاه

اح ـ ــم ـ ــد عـ ــيـ ــد ال ــخ ــل ــوف

خــــــــــــــــالــــــــــــــــد جـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ــال

م ــح ــم ــد خ ــل ــي ــل ح ــم ــدان

مـ ـ ـ ـ ــراد صـ ــبـ ــيـ ــح ال ـ ــرب ـ ــاح

ادمـ ـ ـ ــون نــبــيــل شــامــي

سيف الدين صالح الجراح

مـ ــحـ ــمـ ــد عــــمــــر ع ــف ــان ــه

مصعب محمود العياصره

اكـ ـ ـ ــرم سـ ــامـ ــي ع ــوض

ط ـ ــارق مــحــمــود غــري ـ�بــة

مــحــمــد يــوســف عــبــيــدات

ن ـ ــور ع ــب ــد اهلل الــحــبــاب

ال ـ ـ ــراء اي ــم ــن الــخــطــيــب

محمد ارشيد مسرتيحي

م ــح ــم ــود ع ــب ــد الــغــنــي

ياسمني ولــيــد الخليلي

شذى نزار االحمد

لبنى احمد عكور

الفصل الدراسي األول 2017-2016

اسيل غسان خليل

اشرف محمد حماد

حسن فريد الشنطي

اكرم يوسف عليان
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حسني عبد الهادي بو صفوان

زيد سميح الخطيب

B. Sc. in Electrical Engineering
الفصل الدراسي األول 2017-2016

سماء محمد خري النمراوي

صهيب محمد عمرات

محمد طارق محمد زياد

محمد عبد الرحمن نايفة

محمد عبد القادر علي

اســـامـــه ح ــس ــان حسني

رسـ ــيـ ــا ح ــس ــن ج ـ ـ ــرادات

عبد اهلل اكــرم قديسات

مــحــمــد ف ــاي ــز الــحــجــاوي

مــعــتــصــم ح ــس ــن عــفــانــه

اسـ ــراء حــمــاد الــشــرفــات

س ــاره عمر ابــو هنطش

ع ـ ــم ـ ــر اكــــــــــــرم ط ــب ــي ــل ــه

محمد فــايــز القريشات

ه ــدي ــل فـ ـ ــؤاد عــيــســوه

جعفر محمد اسامه عزام

طــــــــــــــــــــــــــــارق مـ ـ ــحـ ـ ــمـ ـ ــد

محمد الفاتح ادريس بطاينه

م ــح ــم ــد مـ ــؤيـ ــد ادريـــــس

حــمــزه فيصل الصبيحي

عبد اهلل احــمــد الخطيب

مــحــمــد ب ــك ــر الــقــواقــنــه

مــحــمــد نــعــمــان خميس
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البكالوري�وس في الهندسة الكهربائية
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ابتهال خالد ابو الدرابي

احمد صالح عليان

احمد يوسف

انس جمال ابو حليمه

ايات عمر الغزاوي

ايمان وديع طيطي

ايمن اسماعيل ابو عراق

ايمن ناصر احمد

ايهاب روحي الوقفي

بانا احمد حرب

بهاء الدين منذر عبيد

بيان تركي ابو كساب

ريم رضوان المناصري

سماح زياد درابسه

شرف كمال مقابله

فاطمه خالد خويله

قتيبه عبد اهلل البشايره

لينا هاني حسينات

تقوه ابراهيم الطريني

صهيب خليل الشديفات

حمزه عبد الهادي الفالحات ديما عماد الدين العليمي

عمر حسني بطاينه

عيسى محمد الوباري
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B. Sc. in Electrical Engineering
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2016-2015

محمد احمد السرحان

محمد محمد توفيق

محمد نزار روسان

محمد مجدي الخماش
ابراهيم محمود الالفي

خــالــد ســلــيــمــان صعابنه

قصي خــالــد عبد الفتاح

اح ــم ــد عــبــد اهلل قــمــاج

رنـــــــــــــا شــــــــكــــــــري سـ ــيـ ــد

كرمل جاسر ابــو اسعيد

احـ ـ ــمـ ـ ــد ع ـ ــل ـ ــي مـ ــنـ ــون

ص ــق ــر قـ ــايـ ــد الــــصــــراري

مــحــمــد صــدقــي عــبــيــدات

احمد يوسف الطاهات

عبد اهلل محمد عبد الغني

م ــح ــم ــد مـــحـــمـــود بـــزي

حمزه صالح بني عيسى

عمار معتصم ابو صهيون

م ــص ــط ــف ــى غـ ــالـ ــب طــه

حمزه عبد اهلل العرب�يات

عمرو محمد علي الهزيم

هــيــثــم ح ــي ــدر انــغــيــمــش
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ياسمني رياض أبوزياد

البكالوري�وس في الهندسة الكهربائية

B. Sc. in Electrical Engineering

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي  /2017-2016تدريب

احمد محمد مخاتره

احمد محمود عبيدات

اسراء عبد الباسط اسماعيل

اسيل بالل دراز

الهام احمد الشرمان

بتول عمر عياصره

صابر معاويه صخريه

طارق احمد الحموري

طالل مهند الرطروط

عامر حسن شقاح

عبد اهلل هاشم بيدس

عمار رزق البطاينه

لينا ابراهيم ابو عوده

محمد صالح صباح

محمد فيصل حمدوني

محمود سمري غانم

محي الدين فايز الهنداوي

والء وليد ذيابات

اش ـ ــرف ي ــوس ــف عــبــد الــحــافــظ

االء مـ ــحـ ــمـ ــد الـ ـ ــمـ ـ ــقـ ـ ــدادي خ ـ ــال ـ ــد ب ـ ــاس ـ ــم الـ ــعـ ــقـ ــربـ ــاوى

ع ــب ــد ال ــرح ــم ــن ع ــل ــي الــزعــبــي مــــحــــمــــد اب ـ ـ ــراه ـ ـ ــي ـ ـ ــم قـ ــصـ ــاد
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قسم الهندسة الميكانيكية

Dept. of Mechanical Engineering

د .ليث سامي سواقد

د .طه خليل الدوس

د .خالد رفيق األصفر

د .محمد عثمان عبد الرزاق

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .حازم صبحي الزبده

د .نعيم عبد المجيد الخضر

د .محمد احمد النمر

د .أسامه منور حداد

د .برهان محمد طشطوش

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .نضال حلمي أبو حمده

د .سامر عبد اهلل السعيد

د .سهيل محمود كيوان

د .غسان موسى طشطوش

د .محمد إسماعيل الوديان

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ
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قسم الهندسة الميكانيكية

Dept. of Mechanical Engineering

د .محمد خضر علقم

د .ملك إبراهيم ناجي

د .محمد عبد الكريم جرادات

د .خالد محمود بطاينه

د .محمد غازي الفندي

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .وفاء محمود بطاينه

د .بسام جميل الشاعر

د .عدنان محمود القاسم

د .قيس عزام خصاونه

د .خالد سليم حتامله

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .أحمد محمود بطاينه

د .خليل رشيد الخصاونه

د .أحمد «محمد خري» الشرمان

نسري�ن خضر الزعاتره

غانم محمد شطناوي

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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قسم الهندسة الميكانيكية

Dept. of Mechanical Engineering

جمال محمد الفران

ميساء فرعون خليل

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

55

د .عدنان إبراهيم خضري

د .محمد أحمد عمري

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

د .سعود عبد العزي�ز خشان

محمد شحاده االحمد

أستاذ مشارك

محاضر متفرغ

البكالوري�وس في الهندسة الميكانيكية
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

ابراهيم احمد الدراوشه

ابراهيم حيدر أبوسته

ابو بكر سالم باسهل

احمد زهري ادريس

احمد فهد الرشدان

احمد نضال دردور

امري سعيد بافياض

ايهاب احمد شحاده

بشر احمد

بالل ماجد العواوده

حسني حمزه عبيدات

راشد ذياب النزال

زيد عدنان العتوم

سفيان محمد الخزاعله

سيف مهند حماد

صفوان ادهم

طارق تيسري عوده

طلب سعد الدين البكري

عبد الرحمن محمود هديب

عبد اهلل عمر حماد

عدنان اسماعيل أبوارشيد

عمر نادر الصغري

غيث شجاع

مؤمن اموفق العياد
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B. Sc. in Mechanical Engineering
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

محمد ابراهيم الردايده

محمد احمد أبوالحم

محمد جربي�ن بركات

محمد رياض أبوملوح

محمد عبد الرحمن العزي�زي

محمد عبد الكريم أبورزق

محمد عبد اهلل الخيل

محمد قاسم الحموري

محمد معتز سمري يونس

محمد نصر موسى

محمود زياد عبد الجواد

مصطفى محمد كناكري

مهند بسام عطار

مهند عبد الكريم داوود

نجم الدين عبد اهلل سويدات

هيثم رزق مصطفى

وليد نضال فرحات

وهيب احمد العماري

خالـــد جمـــــــــال المنري
علي طـــارق عياصره
قاسـ ــم أمني أبو محمد

قيـ ــس وائل ابوهيكل
محمد ريـــاض حنبلي
محمد هانـــي الرب�يع
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البكالوري�وس في الهندسة الميكانيكية
الفصل الدراسي األول 2017-2016

ابراهيم عمر القيام

ابراهيم محمد وجيه

احمد ابراهيم الخوالده

احمد خالد خولي

احمد راتب ظاهر

احمد سمري حسني

امنه احمد جابر

انس نعمان زريقي

باسل محمد ردايدة

بشار عمر الحطاب

بالل فكري المهتدي

تسنيم عبد الستار معابره

جعفر علي ابوبدير

حسن ابراهيم الصياح

خالد عزام عبد القادر

ساره لوي�زا الحسني

سري صبحي الصرايره

طاهر عبد اهلل دلوع

عاصم احمد االمام

عامر محمود الزعبي

عبد الرحمن فوزى عباس

عالء احمد الطبيشات

عالء عادل الشبول

علي صالح خليل
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B. Sc. in Mechanical Engineering
الفصل الدراسي األول 2017-2016

عمار ابراهيم الرواشده

عمار فالح الطوي�ل

عمر ابراهيم الصرايره

عمرعزام ابو خاص

عمر محمد العبابنه

عيسى عبد الناصر المصري

قصي عبد اللطيف الحسن

قصي محمد مراشده

مجاهد صالح قازان

محمد احمد حمايده

محمد احمد عبد الرحمن

محمد عبد اهلل باكري
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البكالوري�وس في الهندسة الميكانيكية
الفصل الدراسي األول 2017-2016

محمد عبد اهلل جرادات

محمد عدنان زعبالوي

محمد ياسني

محمد عزمي عبوشي

محمود باسم شحرور

محمد عصام مصطفى

مصطفى ابراهيم ابوالهيجاء

محمد علي خصاونه

محمد هشام ابو صالح

مهند بسام شلبي

هدى جالل بطاينه

العباس صادق حسن

راغب حسن النمري

عبد الرحمن علي االخرس

ل ــي ــث زي ـ ـ ــاد ال ــب ــن ــدك

مهند رافــع جــرادات

ايــاد عدنان معايعه

ساجدة محمد حجازي

عبد اهلل حسن ابو سيف

محمد احمد الشقران

موسى عــادل عواد

جــعــفــر تــيــســر ب ــدور

صــالــح خــضــر النمري

عــمــر مــحــمــود ريــاض

محمد هاني الشويات

هشام عمر العسلي

خـ ــالـ ــد ع ــب ــد ال ـ ـ ــرزاق

طارق محمد رواشدة

عهود غسان السودي

محمود عبد العزي�ز الداود

يـــنـــال مــلــهــم حـ ــداد

يوسف مصطفى الصمادى
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B. Sc. in Mechanical Engineering
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

احمد صالح ردايده

احمد عالء الدين رحال

احمد هيثم الكسواني

ايهاب عمر اللويسي

ايهم محمد الخياط

باسل مروان عواد

براءه خالد الزعبي

بيان منري عبد الكريم

توفيق اكرم

جميل ظافر شحادة

حمزة عيسى ابو منشار

راشد احمد راشد

راشد محمد القرامسه

رامي عماد الجعربى

زيد ماجد العنرب

سالم سمري الفار

سيف الدين محمد مقابله

شيخه عمر الصمادي

صهيب نواش الزب�يدى

عبد الرحمن زياد الحفناوي

عبد اهلل ابراهيم حموري

عدي حسني العموش

عالء هاني شالخ

علي حسن الخزاعله
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البكالوري�وس في الهندسة الميكانيكية
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2016-2015

علي عبد اهلل سويدات

عمران سعيد مرتجى

قتيبه محمود الهيشان

لطفي نادر السعيد

مالك عايد الرفاتي

محمد اكرم السعدي

محمد حسن النوح

محمد سامي حدرب

محمد سمري سويدان

محمد عامر طاهات

محمد عبد الناصر المومني

محمد عمر المومني

محمد نزيه علي

محمود محمد مصلح

مصعب سليمان ملكاوي

مصعب كمال جعاره

همام عثمان تيم

ابــراه ـيــم عـلــي البواعنه

بـ ـ ـش ـ ــار خ ـ ــال ـ ــد ال ـخ ـط ـي ــب

خـ ـ ــالـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ــاح لـ ـهـ ـل ــوب

ع ـ ـلـ ــي ح ـ ـسـ ــن حــت ــامــل ــه

عـ ـم ــر م ــاج ــد ال ـع ــوام ـل ــه

احـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــر جـ ــر

حسني عبد اهلل ابو جاموس

رسـ ـم ــي احـ ـم ــد ع ـن ـيــزات

عـ ـم ــر ت ـي ـس ــر الـ ـع ــاون ــه

عـمــرو عـبــد النعيم صالح

اح ـمــد مـحـمــد الـمــومـنــي

خـ ـ ــالـ ـ ــد ب ـ ـ ـسـ ـ ــام دردور

ع ـ ـ ـ ــاء اي ـ ـ ـ ـ ــاد قـ ـط ــرمـ ـي ــز

عــم ــر ق ــاس ــم الـ ــروسـ ــان

كـ ـم ــال م ـ ـ ــروان الــزع ـبــي

محمد عبد العزي�ز جرادات

مــحــم ــد اح ـ ـمـ ــد الــقــض ــاه
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B. Sc. in Mechanical Engineering
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

ابراهيم عبد اهلل السلمان

احمد جابر وقاد

احمد عبد الكريم النصار

احمد محمد الكردي

اسماعيل بسام علي

بتول حسام عبيدات

بالل محمد المزيد

بالل محمد بني صالح

بهاء ابراهيم مطالقة

زكريا علي محسن

صهيب مرتضى زيتون

عبد الرحمن محمد مهيوب

عبد اهلل وليد جرادات

عيسى كمال

مالك عبد الرؤوف الطالفحه

محمد تيسري الحوراني

محمد جمال بيدس

محمد جهاد جرادات

محمد علي الخطيب

محمد فتحي عبد الهادي

محمد قاسم الجراح

محمد مالك فهد جداونه

محمد زياد صبحي يوسف محمد عبد اهلل العبد الغني

63

البكالوري�وس في الهندسة الميكانيكية

B. Sc. in Mechanical Engineering

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي  / 2016-2015تدريب

اح ـ ــم ـ ــد مــــصــــدق ب ــري ــه

ت ـ ـ ــام ـ ـ ــر جـــــــــــــران ن ــي ــن ــو

ضـ ــيـ ــاء جـ ــهـ ــاد ال ــف ــي ــاض

احــمــد رش ــاد الخمايسة

سعيد عبد القادر مرشد

غ ــال ــب ج ــم ــال شــواهــن

مجد عبد الرؤوف درويش
نديم طالق البطاينه

هاني خالد الزعبي
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محمد سمري بني سعيد

قسم الهندسة الكيميائية

Dept. of Chemical Engineering

د .منذر عيسى قندح

د .عبد الرحمن إبراهيم التميمي

د .حسن عبد اللطيف حسن

د .رامي يوسف جمعه

أستاذ  /رئيس القسم

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .فهمي احمد أبو الرب

د .موسى خالد أبو عرابي

د .سمري محمد العاشه

د .مجدي علي المحاسنه

د« .محمد اسامه” جاد عزام

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .عوني يوسف العتوم

د .محمد سالمه الحراحشه

د .لؤي علي زيتون

د .ممدوح عايد اللوزي

د .حسني راجي اللبون

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك
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قسم الهندسة الكيميائية

Dept. of Chemical Engineering

د .ليما عبد الرحمن المخادمة
أستاذ مشارك  /زائر
د .يزن عاهد حسني

د .محمد حافظ الصالح

د .مهند ذيب الجراح

رويدا جورج الزعمط

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ
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البكالوري�وس في الهندسة الكيميائية

B. Sc. in Chemical Engineering

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

احمد ابراهيم الشاعر

بلقيس رافع الهزايمه

صخر عبد اهلل يعقوب

حـــنـــا يـ ــوسـ ــف قـــرمـــوط

رغـــد مــحــمــود الــمــنــصــور

م ــرام رســمــي الــقــاعــود

ح ــن ــن اس ــم ــاع ــي ــل زايـ ــد

ع ـ ــاء ع ــم ــاد الـ ــروسـ ــان

مـ ــريـ ــم صـ ــالـ ــح ال ــش ــي ــاب

ن ـ ــه ـ ــاد مـ ــحـ ــمـ ــد ق ــب ــان

فادي فواز الرواش

فرح خالد الجراح

هــديــل خليفه الصبابحه

الفصل الدراسي األول 2017-2016

ابراهيم عالء الدين ابو الهيجاء المعتز باهلل محمد العمرات

زينب محمد عبد اهلل

دينا فتحي الشرع

محمد علي ابوطالب

اســـــراء حــكــمــت ج ـ ــرادات

انـ ـ ـ ـ ــس ح ـ ــس ـ ــن غـ ــوجـ ــه

رؤى نـ ــايـ ــف اب ــراه ــي ــم

ام ـ ــل ف ــاي ــز ال ــغ ــوران ــي

ايـــــه غـ ــالـ ــب ب ــن ــي عــلــي

ع ــب ــد اهلل احـ ــمـ ــد غـ ــزال

والء عبد الكريم البالونه

هــنــادي عــلــي الــربــايــعــه
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محمود محمد امني الرفاعي

البكالوري�وس في الهندسة الكيميائية
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اسراء محمود حموده

اسماء اسعد سارة

اسيل محمد سكيكيه

افنان محمود حسن

باسل جهاد الشريده

بيان عبد الصمد الزب�يدى

بيان وحيد الخطيب

تامر موسى الشبول

حنني زياد المومني

ربا مروان اسعد

سالي قصي ابوحسني

ساميه عبد الرحيم شقري

سليمان محمد أبوسارى

شهد ابراهيم حسن

صهيب خالد ابو شنار

عبد الباسط عباس المؤيد

عبد اللطيف طارق عيد

محمد عواد

نور الدين محمد ابو صالح

هبه ابراهيم النفنوف

هبه باسم حداد

يحيى حسني اسعيد

يزن يحيى حجري

اسراء عبد العزي�ز رمضان
رنـ ــا ج ــه ــاد أبــوالــهــيــجــاء
فاطمه عــدوان الزغول
محمد عزمي سفاريني
نــمــر ع ــص ــام الــجــيــوســي
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B. Sc. in Chemical Engineering
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

احمد محمد غماز

اسراء سمري ياسني

االء يونس النوتي

براءه موسى غنيم

بيان مصطفى جرادات

دانية جابر الحاج يوسف

رهف غالب خصاونه

سلسبيال محمود الطريني

سماح ابراهيم عالونه

سناء وليد صالح

سوار زيد الخطيب

شهد «محمد خري» عبيدات

صالح محمد محمود

عبد الرحمن موسى الصايغ

فرح عبد الكريم محمود

قصي صالح شحاده

لطيفه حسام الدين العمري

لمى ماهر أبوعرب

محمد عبد اللطيف غماز

نور ضيف اهلل كراسنه

هبه ابراهيم اللحام

رغد محمد هناندة

69

ايــمــان عقله الهزايمه

عـ ــلـ ــي سـ ــمـ ــر الـ ــنـ ــجـ ــار

حـ ــمـ ــدي ج ـ ـ ــواد غ ــراي ــب ــه

ملك عبد الحفيظ عــواد

قسم الهندسة الطبية الحيوية

Dept. of Biomedical Engineering

د .خلدون يوسف لويسي

د .مشهور مصطفى بني عامر

د .رامي جوزيف عويس

د .لؤي امني فري�وان

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

د .ربى الياس خنوف

د .ايناس وليد عبد الحي

د .عري�ن خالد البشري

د .حسام محمد الخليل

د .رباح محمد العبدي

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .يزن محمود الدوي�ري

د .االء عبدالقادر الرشدان

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ
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البكالوري�وس في الهندسة الطبية الحيوية B. Sc. in Biomedical Engineering
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

دعاء رياض الكركي

ساره محمد بني علي

عدنان محمد عصام الدين

عمر خالد راضي

غدير زايد العودة اهلل

هبه سعدي االخرس

سهام صقر عفانه

سالم اسماعيل العرود

اي ــم ــان عــكــاش الــقــبــان
جـــمـــانـــه راضـ ـ ـ ــي ص ــال ــح
ح ـ ــس ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ــادي ج ــم ــل

71

شيماء زياد زيدان

عبد اهلل امني ثابت

البكالوري�وس في الهندسة الطبية الحيوية
الفصل الدراسي األول 2017-2016

تمارا حابس المحتسب

رانيا احمد النظامي

غدير محمد صمادي

سيف الدين انور

نورشان مجدي عبيد

72

عمرو ربحي ابو عاصي

يحيى محمد قراعني

B. Sc. in Biomedical Engineering
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

احمد هشام أبوغوش

االء ابراهيم أبوغريقانه

امريه فاتح

تهاني عطيه المعايطه

رانيا عبد اهلل جهماني

رنا حسني ملكاوي

فرح محمود قيسي

مريم علي حرب

مالذ ابراهيم

هنادي محمد شواقفه

والء سالم الدالبيح

بلقيس سامي النادى

تقوى خالد العمرى

سامي محمد اسد مسمار عبد الرحمن مطيع الشامي

منى محمد رمضان
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هشام احمد اقطيفان

االء قـــاســـم مـــقـــدادي

مريفت عبد اهلل العودات

ايمان كاسب المومني

هديل سليمان ابراهيم

م ـ ــرح مــحــمــد الــقــيــســي

والء حـ ــاتـ ــم ال ــع ــم ــرى

تقى ثائر الصمادى

عصام حسني الخيشني

هنادي محمد الذيابات

البكالوري�وس في الهندسة الطبية الحيوية

B. Sc. in Biomedical Engineering

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

افنان قاسم الصمادي

براءه ياسر الشبول

شروق عادل النقرش

شمس زكريا ملحم

فاطمه عوض الحواري

محمد غياث يوسف

ميس عثمان نجادات

والء هاشم الخواض

يارا نادر

يوسف محمد منري ناصر

محمد علي ابو سعد
اح ــم ــد عـ ــمـ ــران شــعــبــان
خالد عبد المجيد عبد اهلل
رغــــــــد ربـــــحـــــي عــــاونــــه
رغـ ـ ـ ــد فـ ــيـ ــصـ ــل ع ــب ــاب ــن ــه
عـ ــمـ ــرو احـ ــمـ ــد ال ــب ــح ــرى
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قسم الهندسة الصناعية

Dept. of Industrial Engineering

د .حازم جميل الصمادي

د« .محمد تيسري” ضيف اهلل هياجنه

د .وائل رضوان طيفور

د .دريد «محمد أمني» داللعه

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .عمر مفلح العرايضه

د .عبد اهلل فواز الدوي�ري

د .عمر محمد بطاينه

د .طارق حمدان الحوري

د .سامر خالد خريس

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .محمد علي المومني

د .حسام أحمد الشريده

د .عامر محمد مومني

د .طارق قاسم سعيد

د .نادر أحمد الذيب

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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قسم الهندسة الصناعية

Dept. of Industrial Engineering

د .محمد سعيد عبيدات

ميساء أحمد الشريدة

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ
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البكالوري�وس في الهندسة الصناعية

B. Sc. in Industrial Engineering

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

احمد حسن العثمان

اسيل محمد أبوسل

العنود معني الخصاونه

المجاهد سمري الحمدان

اهله باسل الفريحات

توفيق مؤيد ذياب

دانا ناصر صيام

دياال عالء الدين اللوباني

ديمة عبد اهلل حماد

سائد اياد طعمه

ساره عاطف قاسم

سميه عبد الغفور هزايمه

صهيب امني عجلوني

عبد الحي جمال الزمر

محمد ثائر داليكه

محمد سالم السقاف

محمد مسلم المسيعدين

محمود هاشم القضاه

ندى عياد نعنوع

هدى حسن عبد القادر

يارا محمد عواد
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احــمــد مــأمــون خصاونه

ديمه عدنان الملكاوي

اح ــم ــد مــحــمــد الــصــفــدي

شـ ــهـ ــد اكــــــــرم ع ــب ــي ــدات

الـــــــــــــــــــــــــــــــراء مـ ـ ــحـ ـ ــمـ ـ ــد

لـ ــيـ ــث اي ـ ــم ـ ــن عـ ــبـ ــيـ ــدات

ح ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــام بــــــــــن رحـــــيـــــم

محمد قاسم المغربي

حـ ــنـ ــن مـ ــحـ ــمـ ــد جــبــعــي

مصطفى مجدي عالونة

البكالوري�وس في الهندسة الصناعية
الفصل الدراسي األول 2017-2016

ابراهيم مشعل القاضي

احمد ثامر مهيدات

اسامه عبد الكريم الحمد

انس مصطفى شكو

براء انيس صبيح

تسنيم قاسم عبيدات

جورجينا نبيل رزق

دانا طارق العبسي

داوود محمد شريف

ديمة محمد عواد

رب�يع اكرم شلبي

رزان محمد البوريني

رند عصام ابو الروس

رند محمد القضاه

رهام وليد بني نصر

روال فيصل زعاري�ر

ريم مروان الحمورى

سيف مفلح الزبن

شذى محمود الرباع

عالء احمد ذبيان

فادي اديب سوالمة

فيصل مروح الحسن

كريم نضال الرشدان

مصعب علي الزموخي
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B. Sc. in Industrial Engineering
الفصل الدراسي األول 2016-2015

مها مدين حسني

ميمونه عبد المولى صوالحه

وئام اسامه عبابنه

هديل زيد الحباشنه

ابــــــــــو بـــــكـــــر عـــــبـــــد اهلل
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدروس
احــمــد ط ــال اب ــو عاصي
الــــــعــــــنــــــود ابـ ـ ــراهـ ـ ــيـ ـ ــم
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ن
انس عبد الحميد حوسه
ب ــش ــر م ــح ــم ــد ال ــق ــض ــاه
ث ـ ــراء ع ــص ــام ابـ ــو ســالــم
حـ ـ ـ ــا طــــــــــــارق االثـ ـ ـ ـ ــره
حـ ــنـ ــن ط ـ ـ ـ ــارق االث ـ ـ ــره
دان ــي ــا حــســام الــمــغــربــي
دوسـ ــر مــحــمــود شلبي
صـ ـ ـ ــدام خـ ــالـ ــد ك ــف ــاوي
عبد اهلل محمود مصطفى
عــمــر يــوســف الــجــوالنــي
ل ــم ــا ايـ ــمـ ــن الــبــطــايــنــه
مازن عبد العزي�ز السماعيل
م ــج ــاه ــد جــمــيــل شــتــات
محمد اسماعيل معابره
ن ـ ــم ـ ــر يـ ـ ــوسـ ـ ــف عـ ــلـ ــوه
هـ ــيـ ــا ع ـ ــاص ـ ــم ح ــت ــام ــل ــه
يونس يوسف ابــو رب�يع
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وسام احمد الربكات

ياسمني ابراهيم السطري

البكالوري�وس في الهندسة الصناعية
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

احمد محمود القضاه

اسامه علي مطالقه

االء محمد الشخيبي

اماني فيصل الجنيدى

بشار صالح الخمايسه

بيان قاسم رواشده

تامر عبد مشارقه

جورج عزاز صويص

خالد محمد عبيدات

خالد محمد مأمون

خالد هشام ابو لبدة

دانه عبد اهلل عثمان

رغده نصر البطاينة

رند سلطان حلوش

زيد مازن أبو منه

80

ايهاب محمود حماشا

براءه احمد السردى

حسام احمد جانم الحري�ري حسني عبد الكريم القواسمي

رؤوف كمال ابوالسندس

سريي�ن رائد الشرمان

راما موفق الحدادين

شهد محمد الجهالني

B. Sc. in Industrial Engineering
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2016-2015

صديق عبد الرحمن

ضحى عثمان ابولباد

عبد الهادي عبد العليم

فرح محمد علي البطاينه

ليث محمد مقابله

محمد احمد الهنداوي

محمد باسم فايد

محمد عبد الحكيم البطاينه

محمد عكرمه

محمد ناجح سماره

محمد وليد الخطيب

معتز صالح ابوسردانه

ميار سليمان العمري

نوار سامي أبوعباس

هديل ايمن السكجي

هديل يوسف العماري

هزار حسن البوايه

همام احمد ربابعه

هيا صالح ابوزيد

والء محمود الشرمان

محمد ناصر درويش

امـــــل خـ ــالـ ــد الـــطـــراونـــه

صابري�ن ايمن الشرايري

محمد بشار الشيخ حسني

اي ــم ــن فـ ـ ــواز س ــوي ــدان

ع ـ ـ ـ ــادل عـــــــوض ال ـ ــن ـ ــادر

م ــح ــم ــد هـ ــشـ ــام ب ــره ــم

ثــنــاء مــحــمــد الــشــاويــش

ع ــب ــر احـ ــمـ ــد م ــل ــك ــاوي

محمد يوسف رواشــده

حــســام مــحــمــد الــقــاســم

عبري واصف عبد الهادي

م ــح ــم ــود ع ــل ــي الــقــيــام

دانــيــة نــايــف اب ــو سويد

ع ــل ــي مـ ــؤيـ ــد ال ــس ــاع ــد

ملك عبد الرؤوف ابوحجلة

رنـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ــس ـ ــن عـــبـــابـــنـــه

قاسم هاني قواسمة

هــنــاء فتحي الــقــديــرات

سندس جهاد الجوهرى

مــحــمــد ايــمــن ال ــدويـ ـ�رى

ه ــن ــاء لـ ــؤي الــحــســيــنــي
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البكالوري�وس في الهندسة الصناعية
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

احمد خالد السلطي

احمد زياد علوه

احمد عمر ابوالرب

احمد موسى الهليل

احمد هاني حتامله

اسامه حافظ الخضور

االء محمد الدرباشي

انس خالد الفاعورى

ايمان عبد اهلل الدوي�ري

بدرالنعام محمد الغزاوى

رغد نعيم شاهني

رناد سمري بطاينه

ساره عصام سواقد

سجى انيس الخصاونه

سرى شفيق منسي

سوزان عبد الناصر حبيب

سيف محمد حسني

شيماء غالب الفقري

صهيب جمال الشرع

ضرار محمدعمر عبابنه

عاصم سالمه العبد اهلل

عباده مرزوق طبيشات

عبد اهلل راتب الرواشده

عالء نصر خزاعله
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

عمر محمد ابو فارس

غفران صالح بطاينه

لبنى منصور العبادى

ليث زياد النجار

محمد ابراهيم محمد

معاذ بشري العبد الرزاق

معتصم محمد مقدادى

مناف عبد اهلل العمرى

ليث محمد خري بني يونس

وجدان باجس ربابعه

اح ــم ــد عـــدنـــان الــنــوتــي

ط ـ ـ ــارق م ــح ــم ــد كــنــعــان

مؤمن عصرى الروسان

اس ــم ــاء عــصــام الــزعــبــي

عبد الرحمن ربــاح اسعد

محمد داهود ابوحسني

رح ــم ــه مــحــمــد عــبــيــدات

عـ ـ ــا س ــل ــي ــم رواشـــــــــدة

مـــــحـــــمـــــد عــــــمــــــر حــــــرب

رغ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خــــــــالــــــــد ص ـ ــب ـ ــاح

فـ ــرح اي ــم ــن الــتــلــهــونــي

مــصــعــب ط ـ ــال هـ ــواش

مهند محمد المومني

83

مالك احمد الخطيب

وعد بسام شقريات

قسم الهندسة النووية

Dept. of Nuclear Engineering

د .خالد فاروق الشبول

د .زياد حمدان القضاه

د .صالح الدين رومي ملكاوي

د .عبد اهلل عيسى العلي

أستاذ مساعد /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

د .غدير حمزه الملكاوي

د .أحمد هشام الصباغ

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .رب�يع عبد اهلل أبو سليم

نيل رياض أبو عناب

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ
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البكالوري�وس في الهندسة النووية

B. Sc. in Nuclear Engineering
خري�ج الفصل الدراسي األول 2017-2016

خري�ج الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

خالد عبد الناصر موسى

ثابت محمد أبوقديره

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ابراهيم محمد بطاينه

ايه نائل العرود

لجني عبد الحليم خاليله

رهف محمد الجبالي

المتوقع تخرجهما في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

ايمان هيثم الصمادى
مجاهد ابراهيم المومني
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معاذ سامي الدبيسي

هبه ياسني الخضريي

قسم هندسة الطريان

Dept. of Aeronautical Engineering

د .أحمد سعيد الشياب

د .طارق طه درابسه

د .منتصر احمد حادر

د .فراس حلمي درويش

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .يزن محمد طعامنه

د .نسري�ن رزق عبد العال

د .خالد فرحان الجنايده

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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البكالوري�وس في هندسة الطريان

B. Sc. in Aeronautical Engineering

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

احمد سعيد الطواها

احمد ضيف اهلل الدغمي

احمد عدنان الجراح

احمد وليد حسني

رب�يع نصر الذيابات

عدي احمد بني خلف

عمرو زهري الشلبي

محمد محمود قاسم

محمود علي التميمي

يمان محمد العمري

طالل سميح النصراوي�ن

سامي عبد الرزاق الماتاني

الفصل الدراسي األول 2017-2016

احمد طه الزعبي

جودت محمد البطاينه

راجي محمود العمري

ث ـ ــائ ـ ــر خ ـ ــال ـ ــد غ ــب ــاش ــن ــة

عمر محمود عويس

م ـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ــد عـــــيـــــســـــى
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معاذ حسن ربابعه

البكالوري�وس في هندسة الطريان
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ابراهيم مروان صالح

احمد جمال المومني

احمد عبد اهلل عكور

انس محمد السليتي

بسمه محمد بني سعيد

حنني خالد الشديفات

رند ايمن الضباعني

عامر احمد بني عامر

عبد اهلل محمد شراب

عبد اهلل يوسف مقدادي

عبيده محمود شويات

عدي عبد الوهاب بدران

فاطمه احمد رمضان

مجد امجد الشوابكه

مهند احمد شاهني

يزيد احمد عبد الوالي

محمد موسى الصمادي

مشعل فوزي الضابط

معتز بسام خطاطبه

احمد مصطفى الخليلي

عبد الرحمن مجدي عالونه

محمود لطفي عبيدات

خالد عبد المجيد المقابله

عـ ــلـ ــي مـ ــنـ ــر عـ ــبـ ــيـ ــدات

م ــه ــا م ــح ــم ــد الــخــطــيــب

نـــــــــدى جـ ـ ــمـ ـ ــال م ــح ــم ــد
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B. Sc. in Aeronautical Engineering
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

احمد حسني البطاينه

انس محمد صوانه

رامي نبيل قويدر

عمر جميل ربابعه

عنان حكم عبد الحق

كريم احمد المبشر

شادي خالد الزي�ود

عبد الرحمن شحاده شايب

89

ضرار محمد القرعان

عماد نزار ابو قاسميه

مصطفى توفيق الخالد

كلية الطب

Faculty of Medicine

د .وائل احمد هياجنه
أستاذ مشارك  /ق.أ .عميد الكلية

د .زياد محي الدين بطاينه

د .محمد محمود الرببراوي

د .رامي شاكر العزب

أستاذ  /نائب العميد

أستاذ  /نائب العميد

أستاذ مشارك /مساعد العميد

د .أحمد عدنان الطريفي

د .أشرف عمر عويس

د .سامر محمد البشري

أستاذ مساعد  /مساعد العميد

أستاذ مساعد  /مساعد العميد

أستاذ مساعد  /مساعد العميد
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قسم علم وظائف األعضاء والكيمياء الحيوية

Dept. of Physiology & Biochemistry

د .محمد عبد الكريم القضاه

د .عبد الفتاح احمد الحادر

د .نبيل احمد البشري

د .نايف صالح غرايبه

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .سعيد يونس الخطيب

د .محمد خالد نصري

د .زياد جالل العكاوي

د .حميد نايف بطاينه

د .مخلد عبد المنعم الجنابي

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

د .عثمان عبد اهلل الشبول

د .احمد نايف الدوي�ري

مصطفى أحمد الشهابات

إسراء فارس كيوان

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

د .محمود أحمد الفقيه
أستاذ مساعد
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قسم الطب الشرعي والسموم والعلوم الجنائية Dept. of Legal Medicine, Toxicology & Forensic Medicine

د .علي «محمد علي» شوتر
أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة
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قسم التشري�ح

Dept. of Anatomy

د .أيمن غازي مصطفى

د .صالح محمد بني هاني

د .زياد محي الدين بطاينه

د .نبيل عازر الخوري

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

د .قاسم عبد الرحمن الدوي�ري

د .محمد زهري علوه

د .نور سالمه عريقات

د .جمال الدين حسن ابو غيداء

د .راشد محمود الجومرد

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

د .فاضل علي وصفي

د .وفاء عبد الرحيم شناق

حنان عبد القادر اللطايفه

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

أنس جاسر مسرتيحي
محاضر متفرغ

95

قسم النسائية والتوليد

Dept. of Obstetrics & Gynecology

د .نائل عبد اهلل عبيدات

د .فهيم فرج زايد

د .زهري عوده عماري�ن

د .باسل رشيد عبيدات

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .عصام محمود لطايفه

د .الياس عيسى الصناع

د .جهان محمود حمادنه

د .عامر محمود سندياني

د .ليلى علي الزغل

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .روان احمد عبيدات

د .سهري محمد قدسيه

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .الما منذر المحيسن

د .عمر فاروق التل

د .حسن محمد رواشدة

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ
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قسم األطفال والخداج

Dept. of Pediatrics & Neonatology

د .وضاح محمد خريسات

د .محمود ياسني الشياب

د .فيصل محمد ابو قطيش

د .هاله صالح ريماوي

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .محمد يوسف خصاونه

د .وائل احمد هياجنه

د .سليمان أحمد السويدان

د .رلى صبحي السقعان

د .سماح مشهور عوض

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .مريال عبد اهلل المومني

د .وسيم عبد الرحمن خصاونه

د .كامله أحمد برهم

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .داود حامد يوسف
أستاذ مساعد
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قسم الجراحة الخاصة

Dept. of Special Surgery

د .فراس قسيم الزعبي

د .مهند احمد القضاه

د .زياد علي عودات

د .وسام احمد شحاده

أستاذ  /رئيس القسم

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .فائق محمد الدرويش

د .خلدون «محمد خري» بشايره

د .شادي قسيم الخطيب

د .زياد محمد مهيدات

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .ماجد خليل بني عطا

د .أمجد فوزي النصريات

د .وسام احمد القرقز

د .ليلى طه عبابنه

د .حسن موسى مهيدات

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

جمال
د .هشام محمد ّ
أستاذ مشارك
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قسم الجراحة الخاصة

Dept. of Special Surgery

د .أحمد محمد ردايده

د .رامي علي الدوي�ري

د .رامي أحمد جهماني

د .عاصم احمد القضاه

د .علي أحمد العمري

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .نور «محمد أمني» القضاه

د .أحمد عيسى العمري

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .هيثم أحمد عودات

د .عمر أحمد صالح

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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قسم علم األدوية

Dept. of Pharmacology

د .عبد اهلل عادل الزعبي

د .مازن محمود حسن

د .الحكم فائق الحديدي

د .أحمد عدنان الطريفي

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ مساعد

ريم محمد شياب

روان فهمي غزوي

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

د .نصر نوفل الربضي

د .لينا محمد السالم

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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قسم علم األمراض واألحياء الدقيقة

Dept. of Pathology & Microbiology

د .محمد عبد الحميد القضاه

د .إسماعيل إبراهيم مطالقه

د .زياد علي الناصر

د .هاني أحمد مساعده

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

د .محمد صايل العرجاني

د .نجالء حلمي الداود

د .صهيب محمود الخطيب

د .ناصر موسى قبالن

د .سامر محمد البشري

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .إيمان محمد البطاينه
أستاذ مشارك

د .علياء حابس المحتسب
أستاذ مساعد
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قسم األشعة التشخيصية والطب النووي Dept. of Diagnostic Radiology & Nuclear Medicine

صورة عرضية

د .قصي معروف المقبل

د .موفق علي الحيص

د .مأمون حسن العمري

د .حسان علي البلص

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .خالد محمد عبد اهلل

د .لقاء أكرم الروسان

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .خالد زايد عالونه

د .ربا عبد اهلل خصاونه

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .مها محمد غرايبه
أستاذ مساعد
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قسم العلوم العصبية

Dept. of Neuroscience

د .محمود أحمد بشتاوي

د .توفيق خليل درادكه

د .خالد عيسى السالم

د .محمد محمود الرببراوي

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .سماح خليل ابو رحمه

د .محمد احمد جاموس

د .هيثم محمود العقيلي

د .أوس غالب خصاونه

د .رائد محمد كوفحي

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .مجدي القواسمه

د .صادق شريف الغزاوي

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

د .علي جابر الرب�يعي
محاضر متفرغ
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قسم الجراحة العامة والمسالك البولية

Dept. of General Surgery & Urology

د .شادي محمد حموري

د .كمال ابراهيم غرايبه

د .طارق محمد الجابري

د .رامي جالل ياغان

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .محمد رشدي خماش

د .حسني علي الحيص

د .ابراهيم فتحي الغالي�يني

د .محمد احمد الغزو

د .عبد الكريم حسني العمري

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .غازي راجي قسايمه

د .محمد ناصر بني هاني

د .نواف جرب الشطناوي

د .عماد محمد حجازي

د .نزار راضي الوقفي

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك
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قسم الجراحة العامة والمسالك البولية

Dept. of General Surgery & Urology

د .رامي شاكر العزب

د .خالد شاكر ابراهيم

د .اسامه «محمد خري» بني هاني

د .تغلب سمري مزاهره

د .خالد علي عبيدات

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .زياد أحمد بطاينه

د .نبيل علي الزعبي

د .عبد الرحمن عبد اهلل المناصره

د .عمر محمد الحاللشه

د .قيس محمد الوتار

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

د .هيثم غازي قنديل

د .نيثان مايكل نوفوتني

د .قصي محمد الجراح

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

د .رائد محمود عناب
محاضر متفرغ
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قسم األمراض الباطنية

Dept. of Internal Medicine

صورة عرضية

د .خلدون محمد العالونة

د .عبد اهلل محمود سعاده

د .نيازي عبد الفتاح أبو فرسخ

د .فواز الفي عماري

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .موسى علي ملكاوي

د .بشري يوسف خصاونه

د .عمار خالد داود

د .فراس احمد القرقز

د .محمود حسني عايش

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .خالد علي جاد اهلل

د .سليمان محمد مومني

د .محمد إسماعيل جراح

د .شاهر محمد سمره

د .هنادي موسى قيام

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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قسم األمراض الباطنية

Dept. of Internal Medicine

د .أشرف عمر عويس

د .رشيد خالد ابداح

د .دياال محمود الشياب

د .سكينه إسماعيل رواشده

د .أسامه محمد الشرع

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .نسري�ن عبد اهلل سعاده

د .عالء الدين أحمد عبابنه

د .جهان محمد مهيدات

د .سوزان محمود كالب

د .مهند جودت عبابنه

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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قسم الصحة العامة وطب المجتمع

Dept. of Public Health & Community
Medicine

د .موسى عبد اهلل العمري

د .أنور محمود بطيحه

د .هاشم يوسف كنعان

د .يوسف صالح خضر

أستاذ  /رئيس القسم

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .سعد سليمان حجازي

د .عبد الحكيم محمود عكور

د .خالد أحمد خري اهلل

د .عثمان احمد بني يونس

د .نور محمد عبده

أستاذ شرف

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .فرانز سابيت

د .عدي حربي خصاونه

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .ذكريات ماجد القرعان
محاضر متفرغ
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قسم التخدير واإلنعاش

Dept. of Anesthesia & Recovery

د .ظاهر خليف ربضي

د .خالد محمد الردايده

د .وائل نوري خريس

د .احمد خالد ابو بكر

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .عالء أكرم الحوري

د .ذياب علي بني هاني

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .عادل مفلح بطاينه
أستاذ مساعد
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قسم الطوارئ والحوادث

Dept. of Accident & Emergency

د .رامي أحمد الجهماني

د .لقاء عبد الرضا رفيع

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ مساعد

قسم اإلدارة والسياسات الصحية

Dept. of Health Management & Policy

د .فريد توفيق نصريات

د .محمد شريف اليحيى

د .هبه هشام حجازي

أستاذ  /رئيس القسم

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

اثري سليم منصور

جهاد ابراهيم أبوغزله

عزه عبد اهلل الشريده

عمر مجدي برجوس

حمزه عدنان مساعده

حسام مناف الكاف

خليل عبد رب النبي احمد

سامي ناجي المطريي

خــلــف عــبــد اهلل الــعــنــزي

مــاجــد ســعــيــد الــســويــلــم

زي ـ ـ ـ ــد ان ـ ـ ـ ـ ــور ج ــم ــي ــع ــان

مـ ــحـ ــمـ ــد ح ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ�ز زري ـ ـ ـ ـ�ر

محمد ظافر القحطاني
نور رشيدة محمد

مشاري هاني العنزي
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اباء يوسف مقدادي

ابراهيم سعيد خميس

ابراهيم محمد عبيدات

ابراهيم مسلم طميزه

احالم جميل الخطاطبه

احمد ابراهيم حجازي

احمد اكرم ابو سليمان

احمد اليف كمال

احمد جدوع العنزي

احمد حسن الياسني

احمد خالد الحسبان

احمد خالد مصطفى

احمد رمضان طاللقه

احمد سهيل عبيدات

احمد ضيف اهلل الحسبان

احمد عادل الشرقاوي

احمد عادل القطان

احمد عبد الجليل الراشد

احمد عبد الحليم الخمس

احمد عبد الرحيم الخطيب

احمد عبد الكريم مطالقة

احمد علي العنزي

احمد عناد العنزي

احمد فاروق الهزايمه
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

احمد فرحان بن محمد نجمن

احمد محمد الشناق

احمد هاشم المساعيد

احمد هاني أبودقر

احمد يحيى القضاه

احمد يوسف االقطش

احمد يوسف طالفحه

احمد يونس

ادهم خالد القرشي

اروى باسم ابو صبحه

اروى محمد مروات

اسامه احمد الخواجا

اسامه خالد الزعبي

اسامه عبد اهلل جمعه

اسراء شامخ الزب�يدي

اسراء عقله ربابعه

اسماعيل رجب ابو الشعر

اسيل سمري العاشه

اسيل محمود الرمحي

اصاله رائد حتامله
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اسالم عبد المهدى أبواشقري اسماعيل بالل قصراوي

افنان احمد مقدادي

االء جمال ابو عجينة

البكالوري�وس في الطب والجراحة
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

امانينا بنت عارفني

امنة عبد الجبار موسى

امري مستقيم موراد

امني ابراهيم عازم

انس ابراهيم بني ياسني

انس خالد الغباري

انس عماد المسالمه

انس واصف

انمار سامي حداد

انيس فرحانة بنت ذول

ايمان محمد الحداد

ايمن جهاد ابو طعيمه

ايناس وليد الجمال

ايه نجم الدين الطوالبه

ايهاب مشهور بني عطا

ايهم سليم

باسم تيسري ابو زهره

بدر شاهر الفضلي

بدور بدر البدر

براءة خالد العراعرة

بشار عصام ابو عاشور

بشار محمد علي الحاج

بشار محمود خضر

بالل غازي العودات
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بيدر ابراهيم عيسى

تاال طالب الحواجره

تاال ليث الشامي

تامر عمران الجيطان

تقى ياسني القرعان

ثامر عبد اهلل مهنا

جالل فواز الحراحشه

جمانه ليث الفضلي

جهاد سالمه ابوالعدس

جواد فضيل النهار

حازم محمد عبابنه

حذيفه خالد أبورمان

حسن جمال ابديوي

حسني هيثم حجازي

حسن نايل الرحابنه

حال ضرار القيام

حال عصام مسمار

حمد فيحان المطريي

حمزه ابراهيم القزاقزه

حمزه جهاد مساعده

حمزه سليمان رواشده

حمزه كامل أبوشباب

حنا هيثم قاقيش

حنني عبد المالك الشرمان
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حنني علي شطناوي

حنني فيصل الرفاعي

خالد محمد بني ياسني

خالد وليد عبيدات

خليل خالد

خري الفضلي بن رشدي

دانيه امجد الشياب

داود محمد شطريط

دنيا وليد بني هاني

ديما احمد الشرمان

رائد خالد ابو جاجه

راضي مأمون الشلبي

راكان عدلي شحاتيت

راما وليد الحياصات

رامي حسني بني عطا

رائد علي االشقر

رانيا صالح الطعامسه

رايه جمال شيني

رب�يع بسام ابوفول

رشا فوزي الشياب

رشا خالد بني ملحم

رعد علي شطناوى

رغد احمد جرب

رفا أسعد أبو صوي
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رماح زياد الطويسي

رناد محمود المفلح

رند خالد األصفر

رهام بدر الزرعي

روان محمد خزاعلة

روان محمد الخطباء

روند عبد الفتاح الزعبي

ريم نور عرطول

ريما سعد عالوي�ن

زهره فوزي القالف

زهري سليم الشوا

زيد ابراهيم نخله

زيد رضوان كمال

زيد عامر االيوب

زيد محمد الثنيان

زيد محمد عزام مسمار

زينب عبد الهادي البناوي

سائد سمعان عواد

ساره رياض ال سالط

سجى محمد كوفحي

سعد خليل العنزي

سعد هاني محافظه

سعيد خلدون خياط

سفيان محمد الحوراني
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سالم محمد عاشور

سليمان نزار عيسوه

سماح سالم النجار

سند اسامة العماري�ن

سوار فيصل الصعوب

سيتي فرليا بنت محمد

سيتي مليحه بنت عبد اهلل

سيتي نور شازانا

سريي�ن بلعيد

سيف نصر غرايبه

شادي زياد عكاوي

شادي هشام حجازي

شذى زهري المصطفى

شروق فايز عضيبات

شمهات محمد محمد

شهدان حسن الدباس

شيخه عيسى اليعقوب

صالح موسى الكثريي

صبا موفق الزعبي

صفوان عمر العمرى

صقار عبد االله العنزي

صهيب بسام الزغول

صهيب طارق ابو زيتون

صهيب فواز التميمي

118

B. Sc. in Medicine & Surgery
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صهيب ياسني البقاعي

ضحى خليل شهوان

ضحى عبد الوهاب الوريكات

ضياء الدين زكريا الوادي

طارق ابراهيم الزعبي

طارق أمني عرار

طارق فهد

عادل فايز العيسى

عادل محمد الشهراني

عامر حمود الحربي

عبد الرحمن نزار مطر

عبد الرحيم جمال فرحان

عبد اهلل احمد الربيكي

عبد اهلل جميل المعايطه

عبد اهلل خليل ابو شقره

عبد اهلل فراس أبودلو

عبد اهلل قاسم الجيوسي

عبد اهلل محمد العزام

عبد اهلل محمد جراح

عثمان فوزات الشناق

عدي عبد الوحش

عدي عدنان قسايمه

عريف صالحني خري االنوار

عري�ن غازى الفري�جات
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عصام هاني ابو حشيش

عطريه بنت عمران

عقيله بنت عبد الرزاق

عال حسن ابوالعسل

عالء بنت زي�ن العابدين

عالء رياض بلعاوي

عالء سعيد الجسار

علي بسام

علي فيصل الصبيحي

عمار محمد العناقره

عمار هايل الحرافشه

عمر ابراهيم ابو صليح

عمر ابراهيم العلوي

عمر احمد درادكه

عمر حسني المصطفى

عمر رامي

عمر رسمي الطراونه

عمر نايف الطعاني

عمر ياسر شختور

عمرو حسن ناصر

عوني هميزة عبد الوهاب

عيسى مجري الهواش

عينظريه بنت يوسف

عينينا بهار الدين
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غيث علي المشاقبه

غيث محمد العمري

فارس فواز الصيفي

فاطمه صالح محمد

فاطمه مساعد العنزي

فاطمه يوسف محمد

فاطن شهريه

فاطيني اسحاق احمد

فرات حسني شواقفه

فراس سليمان ابو حجله

فراس عمر خالدي

فرح علي الفرجات

فرح عوني عماري

فرح مصطفى دعاس

فرحانا بنت محمد ناصر

فطني حميدة مصطفى

فهد إبراهيم الهويمل

فهيد محمد القحطاني

فوزان نذار

فياضه عقيده جمال الدين

قبس موسى الروابده

قصي سليمان مسامح

قصي محسن غنما

قطر الندى محمد العالونه

121

البكالوري�وس في الطب والجراحة
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

قيس زيدان كفافي

قيس مفلح ابو مخلب

قيس نبيه ريال

كرم محمود وتد

كمال نبيل قاقيش

كوثر محمد قادر

لجني صالح الدين ملكاوي

لميس طارق مزهر

ليث محمود المحمد

ليث نزار عبد العال

ليلى نزيه زيادات

لينا عصام الحساسنه

مؤمن بالل المومني

مؤمن بن عدنان

مؤيد نضال احمد

مثنى هاني السيد احمد

مجاهد ممدوح حراحشه

مجد فادي حلو

مجد نبيل عبد الرحمن

محفوظه بنت مد جونوس

محمد ابراهيم طلفاح

محمد احمد أبودلو
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محمد اشرف بن عبد العزي�ز محمد اكرام أضحى بن حارس

B. Sc. in Medicine & Surgery
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محمد اكمل بن كريم

محمد اليف امري

محمد امني جاللني

محمد توفيق الدين زكريا

محمد تيسري الذيابات

محمد جمال الروسان

محمد جمال الشرمان

محمد حسن المعنقر

محمد حفيظ اهلل رملي

محمد روزيمن

محمد زهري دهون

محمد زياد العماوى

محمد شفيق

محمد صالح المري

محمد عبد اهلل

محمد فرحان محمد ناظم

محمد فؤاد شتيات

محمد معزلن ذوالعارف

محمد سلطان عمايره

محمد عزراي رزالي

محمد سميح الطراونه محمد شرميني بن محمد شاه

محمد علي الزبون

محمد فخرالدين لوزي
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محمد نايف ابو صيام

محمد نور الدين صالح

محمد نور بن ترميزي

محمد يسري بن ادريس

محمد يوسف خريسات

محمود روحي محافظه

محمود فهمي صالح

محمود محمد سماره

مراد سامي األحمد

مرح حامد الطوس

مروان عبد الفتاح يوسف

مروان محمد ماشينه

مروة علي الشعبان

مريم خالد االدريسي

مريم زايد عبيدات

مريم محمد حواري

مسوار عبد الحليم

مصطفى ابراهيم صيام

مصعب غسان الرشيد

معاذ فارس الزغيالت

معتز احمد الرواشده

معتز فهد أبو الشعر

معتز محمد النايف

معتز ياسني عبيدات
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معتصم محمد الحسبان

معن مازن شطناوي

مفيده مدحت نادي

مقداد حسني المصري

مالك فؤاد البطاح

منتصر حسني الرحيل

منى خميس الدن

مهند محمد بشار

ميالد نبيل دبابنه

نانا عائشة غوري

نرجس حسن العوامي

نصر مجد الدين

نواف صالح الغامدي

نور ارينا بنت محمد خريي�ن

نور اسماء ذو الكفل

نور االفيقة ابراهيم

نور الدين محمد عبيدات

نور العني حمزه

نور امالينا بنت محمد عزمن

نور جيهان بنت

نور حسنى اسماعيل

نور شازا اديبه

نور طيبة بنت حمدان

نور عريفه بنت جعفر
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نور عزة بنت غزالي

نور عيني بنت عبد الرحمن

نور فاطن محمد شهروم

نور فرحا بنت احمد هدى

نور فرحانا بنت خالد

نور محمد المنديل

نور نضريه بنت رزلن

نورا حلوانا بنت بخاري

نورا سالم سعاده

نورا هيثم الشريده

نورليانا عطريه

هاجر محمد داؤد

هبه رائد القضاه

هبه سامي حماشا

هديل احمد قشوع

هديل محمد الزعبي

هديل محمد عبد المولى

هزار عمر األصفر

همام بسام الحوامده

هناء محمد المهري

هيا محمد الغزو

وئام محمد عضيبات

وائل احمد أبوالسمن

وسام عبد اهلل رجوب
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والء علي شطناوي

وليد خالد الجيوسي

هاله حميد بطاينه

وليد مروان جوالني

ياسر عمر ابراهيم

يارا حامد أبوقديس

يحيى زكريا الشديفات
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يارا سهل حموري

ياز عتيقة يوسف

يحيى محمد عدنان بني عيسى يزن عالء الدين الجباوى

البكالوري�وس في الطب والجراحة

B. Sc. in Medicine & Surgery

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

يزن محمود ابو شهاب

احمـــد احســـان بعبـــاع
احمــد عبــد الرحمــن الكــواري
احمــد عبــد الرحمــن حاج حســن
احمـــد مهنـــد الســـقال
اســـراء بســـام أبوخضـــر
االء ايمــــــــــن ناصـــــــــــــــر
الجوهــره ابراهيــم الغريــض
امجـــاد عزيـــ�ز خليفـــه
امــر االشــرف بــن عبــد الحكيم
امـــر العـــزوان منصـــور
انـــس اكـــرم طبيلـــه
ان ــس محم ــد البس ــتنجي
ايســـر فرحـــان العنـــزي
ايمــن عبــد الحفيــظ المومنــي
ايهـــــــــــــــــــــاب ابراهيــــــــــــم
باســـل هانـــي حداديـــن
بـــراء محمـــود القضـــاه

يزيد محمد الشراري

يزيد موسى ابوالفول

يقني محمد بني عيسى

بســام ابراهيــم النوايســه
بـــال هيثـــم الرشـــدان
بلقيـــس فيصـــل الرب�يـــع
توفيـــق ايمـــن فاهـــوم
ثائـــر جهـــاد نقـــرش
جميـــل عمـــاد غنطـــوس
جميلــة عبــد الرحمــن ابوعجميــة
حســـام صالـــح الســـليم
حس ــن ص ــري الع ــاروري
دعـــاء زكـــي خصاونـــه
دعـــاء محمـــود غباشـــنه
ديمـــه نهـــاد يوســـف
رأفـــت محمـــد البواعنـــه
رؤى عـــزات المومنـــي
رامـــز ماهـــر الهلســـة
رزان غـــازى العـــودات
روان عبــد الكريــم اغبارية

ريـــان مصبـــاح عقـــل
زهـــراء تركـــي الزغـــول
ســـامي محمـــد مهـــدي
شــيماء احســان العثمــان
شــيماء اســماعيل النقــرش
صب ــا عص ــام عب ــد الج ــواد
طـــارق ســـعيد دلمـــخ
عبــد الحميــد عبيــد العنــزي
عبــد الرحمــن محمــد الرويلــي
عبـــد اهلل محمـــد مرشـــد
عبــد المنعــم صابــر الحوراني
عـــدي عدنـــان ابـــو ريـــان
عـــروب نبيـــل ســـويدان
عل ــي عب ــد اهلل الضام ــن
عمــر عبــد الوهــاب المجالــي
عمـــر هيثـــم الجالـــودي
غســـان جمـــال وادي

فـــرح محمـــد جباريـــ�ن
قاســـم يوســـف دحلـــه
قدام ــه محم ــد العيس ــى
ليـــث مصطفـــى الجمـــال
ليلـــى ربحـــي أســـعد
مج ــدي ج ــاداهلل عبي ــدات
محمــد امــن الدين مســلم
محمـــد حلمـــي عريـــف
محمــد حليمــي بــن محمــد فوزي
محمـــد دانيـــال عمـــر
محمــد صــاح الديــن حماد
محمــد عــارف ابو الســندس
محم ــد عل ــى الفش ــيكات
محمـــد عمـــر أبوبـــدر
محمـــد عويـــد الشـــمري
محمـــد كاظـــم عطيـــات
محمـــد محمـــود يوســـف

وان عطـــره مصطفـــى

يزيـــد حمـــود البلـــوي

يزيـــد غالـــب ســـويدان
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يوسف فيصل عبد الرضا

محم ــد نعي ــم المومن ــي
محمـــد يحـــي الدرعـــان
محمــود عبــد الحكيــم الخطيــب
محمـــــــــــــــــــــــود عميــــــــــــــــد
مـــروان رفعـــت امـــاره
مريـــم علـــي حبيبـــي
مســعود بشــر الشمري
مشــعل محمــد الشــراري
ملهـــــــــــــــــــــــم محمـــــــــــــــــد
موريـــــــــــــــــــ ــس بشـــــــــ ــارة
ميـــس توفيـــق حمـــوي
ذيـــب
نهـــاد
ناصـــر
نحــى فاتحــن بنــت درانــي
نزيـــه محمـــد الرزيـــه
نــور حفي حســنيتا ســمان
هاجـــر محمـــد عياصـــره
هيثـــم حســـن البوايـــه

البكالوري�وس في االدارة والسياسات الصحية
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اسماء محمد ظاهر

انسام رامي شخشري

انوار راشد العرود

بتول سليمان الخالدي

بلقيس علي النعيمي

تمارا ايمن عطري

ثريا حسني عبابنه

جمانه احمد القضاه

جيانا الياس النصراوى

دانا احمد العمري

ساجدة عبد الحي الصميعات

سماح منذر درابسه

سهر نمر الخضور

سهري قاسم الشياب

شيماء مفلح القويماني

عهد جاسر دقامسه

كريمان علي الشديفات

لندا موسى فاعوس

س ــاره من ــذر مل ــكاوي

س ــاره ولي ــد القص ــاص

نور حسني كركي

هبه عيسى العثامنه

هنديه عقله المقابله

يزن هاني العقيلي

شــيماء محمــد الرجــوب

129

كلية طب األسنان

Faculty of Dentistry

د .سهاد حسني الجندي
أستاذ  /عميد الكلية

د .زياد نواف الدوي�ري

د .رولى عبد الرحيم الحباشنه

د .محمد صالح الرشدان

أستاذ  /نائب العميد

أستاذ  /نائب العميد

أستاذ مساعد  /مساعد العميد

د .مالني فواز العزام

د .فادي صادق جراب

أستاذ مساعد  /مساعد العميد

أستاذ مساعد  /مساعد العميد
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مجده فهد  /مدير مكتب العميد

قسم طب وجراحة الفم

Dept. of Oral Medicine & Oral Surgery

د .جمانه عبد اهلل كراسنه

د .عزمي «محمد غالب» دروزه

د .أنور بركات البطاينه

د .تيسري حسني الخطيب

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .عبداهلل محمود الذيب

د .هدى محمود حماد

د .ريما احمد صفدي

د .غيداء احمد الجمل

د .طارق محمود غرايبه

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .اشرف ابراهيم شاويش

د .مصطفى محمود الخضر

د .أسيل قاسم الخطيب

د .زيد زهري «عبد الباسط التميمي»

د .فادي صادق جراب

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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قسم طب وجراحة الفم

Dept. of Oral Medicine & Oral Surgery

د .حامد علي العرفي

د .مالني فواز العزام

د .محمد صالح الرشدان

د .مصعب رفعت عابد

رشا قاسم الرحاحله

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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قسم الوقاية السنية

Dept. of Preventive Dentistry

د .هشام محمد الشرمان

د .ضافي سلطان الطعاني

د .الهام صالح أبو الهيجاء

د .عبد الهادي محمود حماشا

أستاذ مساعد  /رئيس القسم

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .كاظم سليم النمري

د .سهاد حسني الجندي

د .سوزان نديم الخطيب

د .رولى عبد الرحيم الحباشنه

د .محمد محمود حماد

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

د .خنساء طه عبابنه

د .أروى عيسى عويس

د .عماد فرحان المعايطه

د .عال بركات البطاينه

د .مالك إسماعيل هديب

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد
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قسم الوقاية السنية

Dept. of Preventive Dentistry

د .غزاله خليفه الجالي

د .عمار محمد حجاج

وسام زايد عازر

سوسن عبد الحميد العمري

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

روان محمد عطا اهلل

سهى إبراهيم الجنيدي

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

د .ماويه احمد يطاينه

عبري أمني حسني

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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منى موسى الشاويش
محاضر متفرغ

قسم الرتكيبات السنية

Dept. of Prosthodontics

د .خالد قاسم الحمد

د .عاهد محمد الوهادنه

د .وائل موسى العمري

د .زياد نواف الدوي�ري

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .فراس عبد الرحمن القرعان

د .بالل محمد المسعود

د .صالح ناصر المحمد

د .رامي صالح فوده

د .عصام «محمد صالح» العالم

أستاذ

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

د .ليلى عبد العزي�ز ابو نبعه

د .أنس نايف اإلبراهيم

إسراء نجيب عثامنه

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

د .إبراهيم محمد السليمان

رامي جهاد أنشاصي

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

د .ساره نزار سراج

حنان شوقي برهم

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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قسم المعالجة التحفظية السنية

Dept. of Conservative Dentistry

د .عالء الدين احمد القضاه

د .احمد صالح الحياصات

د .زكريا شنوان البشايره

د .لما عادل عواوده

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

د .نسري�ن احمد طه

د .غاده احمد مغايره

د .حنان جميل الزريقات

د .أبو بكر سيف الدين قطيشات

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .أحمد عبد الحليم جمعه

ليلى يحيى حسونه

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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ُعال رائف السعيد
محاضر متفرغ

البكالوري�وس في طب وجراحة األسنان

B.Sc. in Dental Surgery

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

حواء ابراهيم

ساره عادل عويس

احمـــد فاضـــل الدوخـــي

نـــور يعقـــوب عويـــس

الفصل الدراسي األول 2017-2016

حنني طالب العاني

عبد الهادي عبد االله العنزي
يوس ــف ص ــادق القين ــي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ابرار محمد ابراهيم صالح

احمد حسني الصراف

احمد خليل

احمد غسان

احمد فوزي عبده

احمد محمود الحراحشة

احمد نافذ النجار

احمد وليد الخطيب

ارام باسم خصاونه

اري�ج عمر دالبيح

اسامه عزام طربوش

اساور نضال عبد الكاظم
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البكالوري�وس في طب وجراحة األسنان
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اسر العرزي بن ذو لكفلي

اسراء مصطفى جرادات

اسراء نمر بدح

اسالم محمد النعامنه

اسماء روس فائزة داؤد

اسماء عبد الرحمن

اسيل إبراهيم حمدان

اسيل خليل الهودي

اسيل محمود العثامنه

اشرف بن عزي�زان

االء مالك الشيخ

االء هاني السيد احمد

االنج عارف أشرف غزالي

الحسني عبد السالم حسنات

الطيب كنعان

العنود منصور المكينه

اماني حازم أبوصهيون

امل عمر الشوفي�ي

انجكو أينينا أوانج

انس زكريا المعالي

انوار بسام الحوامده

انوار خالد الرواشده

ايات رتيب الزغول

ايلي ارينا بنت إسكان
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

رند احمد جهاد

رنيم عصام عبيدات

رنني عصام قاسم الحجاوي

رهف عيسى ابوخضره

روان عمران احمد

روان محمد عودات

روالنا اسامه ابو الهيجاء

ريان محمد العرفاوي

ريحان بنت محمد جوهاري

ريم أسامة نوفل

ريم محمد الشيبه

ريم وليد

بشار حنا

بهاء جميل عويدات

تاال عبد الحميد الطراونه

تامر مصطفى القضاة

تسنيم فواز مومني

تقوى احمد الرواشده

تقوى عدنان النقرش

تقى علي القضاه

تولني خالد نوفل

ثراء محمد

جسليندا بنت جمال الدين

جمانة السيد مهدي حسن
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البكالوري�وس في طب وجراحة األسنان
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ايليان احمد بني اسماعيل

ايمان حسني القضاه

ايمان نور ناجية بنت زي�ن

ايناس خالد الشطناوي

ايه بالل حلو ناصر

ايه مالك

ايهاب مياس المحاسنه

باسل نبيل

برتي شامني بنت هاشم

بتول حمزة الرامزي

بتول خالد العراعرة

بتول عبد اهلل الغزو

دانيه يحيى طهبوب

دعاء جابر ابو ناصر

دعاء يوسف المكينه

ديما احمد الكوفحي

ديمه ماهر السعيد

ديمه محمد ابنيان

راما محمد نزار

رامز بشاره أبومريم

رزان احمد العوامله

رزان خالد الشماسنه

رنا محمد سعيد

رناد زياد المبيضني
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البكالوري�وس في طب وجراحة األسنان
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

حسني ماهر قدح

حسني شاكر محمد اجباره

حسني عبد االمري عبد النبي

حال علي عبيدات

حنني جمال سعاده

حنني خالد القطناني

خالد توفيق محمود

خالد سليمان الشديفات

خري النساء بنت صفيان

دانا عبد الرحمن خنفر

دانه خالد قعدان

دانه عفيف

زهراء صالح حسني

زينب احمد مراد

زينب علي النشيط

زينه زهري مصلح

ساره المؤيد العظم

ساره خالد الرواشده

ساره زياد سالمه

ساره عبد القادر

ساره علي الذهبي

ساره محمد االسمر

ساره ناشد

سامح كمال خشان
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

سامه فخري «الحاج احمد»

سجا عادل بني يونس

سليمان موفق بشابشه

سمية خالد الربابعه

سندس نايف بدارنه

سوزان ناصر ابو غنام

سيتي خديجة بنت مزلن

سيتي زهرا بنت إينهديل

سيتي صفيا شافعي

سيتي عائشة قمر الزمان

سيتي مودة محمد

سيتي نور هداية زلريادي

سيتي هدى بنت رزالي

سريي�ن حسني الربابعه

شفاء احمد القضاه

شهد احمد حسن

شهد فندى ابراهيم

شهيدا بنت احمد كمال

شوق احمد ثويني

شيماء محمد أبوجابر

صالح رياض مطلق

صفاء ابراهيم دالل

صفيه محمود الصغري

ضحى عوني تغوج
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عبد العزي�ز عبد اهلل العبد اهلل

عبد الفتاح بن رزالي

عبد اهلل أنس بن حسني

عبد اهلل مصطفى

عبد الهادي عماد الدين

علي احمد النعيمات

علي توفيق الرواشده

علي خليل حسن

علي عبد الرحمن العزي

علي لؤي كالس

عمر محمد دياب

عمر نسيب رجوب

عني الخيزوران تاج الدين

غاده ماجد قباجه

غالب عادل حداد

فائزة العاليا إيكسرتا

فايز صالح الردايده

فجر ماجد أبوازري�ق

فخر الرازي بن محمد عثمان

فرح عدنان شختور
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فطني شهيندة بنت داود

كوثر رضي خليل احمد

الرا سامي حداد

لبابة صالح الدين

لولوه عبد اهلل الخميس

ليان باسم شحرور

لني فايز العمرى

لينا احمد الكوفحي

لينا فطني زايد

لينا هشام الدرايسه

ماريا نواف الهزايمه

مجد حسني عبد اهلل

مجد علي شرادقه

محمد انس حسان

محمد عمر ابوسمك

محمد أديب حنافي

محمد امجد حموده

محمد جواد الهدمي

محمد راضي عالونه

محمد زعيم بن عبد المالك

محمد سليم فيصل

محمد حسن

محمد خري ايمن ابو عواد محمد ذوالقشريي بن محمد
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محمد صربي جوهاري

محمد عبد الرزاق ال رشيد

محمد عبد الكريم موسى

محمد فائز االيمان رشيدي

محمد شمري بن قمر شوفي محمد شهري�ن بن شهرالزمان

محمد فارس بن عبد الحليم

محمد فضي الجهني

محمد لقمان فظيلة

محمد مالك حسان

محمد محمود الخطيب

محمود عبد الرسول مبارك

مديحة بنت نزري�ن

مرام ذاكر قدوره

مرح شفيق أبوهنيه

مروان لقاء شهرباني

مروان منجي الخصاونه

مروان يوسف قرقز

مريم محمد االنصاري

مريم بنت عبد الحليم

مريم يسري عبد الرحمن

منى اياد دغيش

منى علي العبيني

منرية بنت يعقوب
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مها رمزي الكيالني

مهند حبيب

مي لؤي كالس

مريي حسيب

ميس هاشم السعود

ميسم ابراهيم الرشيدات

نادين محمد عبيدات

ناصر سفيان ابو شهاب

نبيال حسنى بنت نوردين

نبيله حنة بنت محمد رفيق

نرمني معن خلف

نسري�ن حسني الرب�يحات

نسري�ن خالد ابومطاوع

نسرينه سعيد أبوخضر

نور الحسنى بنت حسني

نور العزاتي بنت هارون

نور العزة محمد فاضل

نور الفخرية بنت ذو الكفل

نور الفرحانا بنت عزمي

نور امالينا محمد إسكندر

نور امالينا زهرية احمد

نور امالينا محمد

نور انيس أماني محمد

نور انيس بنت بنيايمي
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نور جمال الجيطان

نور حزي�رة بنت محمد

نور حسن عبيدات

نور حفيدة بنت يونس

نور خالد كناعنة

نور شزواني بنت خري الدين

نور شفيقا بنت جزلن

نور شهريا عزما بنت سالم

نور عبد الحميد

نور عطرية بنت محمد

نور فاريشا عاليا بنت محمد

نور فراحية عبد الحليم

نور فري�زا بنت نظري

نور ليانا بنت عبد الرزاق

نور محمد عمرو

نور مريزا احمد العلي

نور نجاح بنت حميدون

نور هانيس مت نور

هبه اهلل فائز

هدى نبيلة حسب اهلل

هديل صالح الشرع

هديل محمد الجراح

هناء سعيد شمسان

هند كامل سنقرط
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هيا احمد زواتني

هيا بشار الفاعوري

وان ناضرة وان محمد

وان مورني وان زيدي

وان نور أمني بنت وان

وان هودا عزيلة

وسن هارون الطوره

وعد زهري الخطيب

وليد نواف ابوسبع

ياسمني خالد عبد اهلل

ياسمينه كامل صبيح

يحيى خالد المصالحه

يسرى محمد ياسني

يوسف أمجد حرزاهلل

يوال صالح احمد

هديل محمود الجراح

بيــان فتحــي القوابعــه
تركيــة ســمر كامــل
تســنيم علــي الشــبول
جهــاد علــي العمــاري
خالــد عبــد الرحمن الغامدي
داود عبد الوهاب محمد
رنيــم رزق أبوخاطــر
زكريــا نــزار أبوهرفيــل

تومــا
زهــر رافــت
ســاره محمــد ابوخضــر
ســندس عبــد العزيـ�ز العطار
ســهريا بنــت صوفــي أنوار
ســيتي خديجــة بنــت محمد حوســن
ســيف الديــن فائــق
شرفا شهرية بنت هاجم
عبــد الحميــد معاويه القضاه

عبد اهلل عوض العصيمي
عبــد اهلل محمــد ياســن
عزة النجوى بنت إســماعيل
علــي عبــد اهلل العمــري
عمــران بــن قمرولزامــن
فيصــل ابراهيم احمد الصالح
كميل ـ ـ ـ ـ ــة أاين ـ ـ ـ ــا عريفيـ ـ ـ ـ ــن
النــــــــــــــــــــــا زهيـــــــــــــــــــــــــــــر

محمـــــــــــــــد عثامنـــــــــــــــة
محمــد هانــي الطعيمات
محمــود احمــد الفحيلــي
مــــــــــــــــــــروه واصــــــــــــــــف
مشــاري ذيــاب الســرهيد
ميــس حســني قاســم
نــدى محمــود الزمــام
نديــن نشــأت القاضــي
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احمــد يحيــى أبــو ســاره
احمــد دحــام نويــ�ران
حســـــــــــــــــــــــــــــــــام
االء
االء عمــر المالكــي
امالينــا بنــت بدر الهشــام
امنــه صــاح الديــن الربعه
امــر الرفعــي بــن مــت نورديــن

انــــــــــــس محمــــــــــــــــــــــــد
ايمــان فهمــي الديلوانــي
باســل وليــد علــي
بــراء وليــد الحــاج عيــد
بســــــــــــــام
بســــــــــــــــمه
بــال فــارس الشــرمان
بنــدر جاســم الفضلــي

نور الحمرياء بنت روســلي
نور ايوني بنت محمد نظام
نور دايانا بنت عبد الرشــيد
نور شهرية بنت أحمد صربي
نــور شــهرية بنــت محمــد
نــور عائشــة بنــت أليــاس
نــور عزتــي بنــت رحيــم
نــور عفيفــة بنــت محمــد

نور نجيحا بنت عبد الرحيم
نورعرديانــي بنــت محمدعلــي
هالــــــــــه محمـــــــــــد عبــود
هبه عبد العزي�ز العتيبي
يـــــــــــــارا محمــــــــد منــــــال
يســمني فازي�را بنت شــمس الدين
يوســف حســن زيتــون
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كلية الصيدلة

Faculty of Pharmacy

د .كارم حسن الزعبي
أستاذ /عميد الكلية

د .رنا محمد عبيدات

د .محمد سعود شواقفه

د .محمد جميل خطاطبه

أستاذ مشارك  /نائب العميد

أستاذ مساعد  /مساعد العميد

أستاذ مساعد  /مساعد العميد

د .عبري محمود الغنانيم
د .معتصم محمد الصمادي

خلود المومني  /مدير مكتب العميد

أستاذ مساعد  /مساعد العميد
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أستاذ  /نائب العميد

قسم الصيدلة الت�كنولوجية

Dept. of Pharmaceutical Technology

د .بشار محمد الطعاني

د .معتز باهلل عبد الوهاب الشيخ سالم

د .خلود عبد الرحمن الخميس

د .وصفي محمد عبيدات

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .عبري محمود الغنانيم

د .مي صبحي خنفر

د .شريي�ن مشهور عساف

د .ماجد محمد مساعده

د .رنا محمد عبيدات

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .عمار منتصر المعايطه

د .سهري سليمان النمري

د .يارا راضي التل

د .ربا صالح درويش

د .معتصم محمد الصمادي

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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قسم الصيدلة الت�كنولوجية

Dept. of Pharmaceutical Technology

د .نسيبه خليل النمراوي

د .نداء حمدان الشريدة

رفيف خالد مساعده

روضه ياسني الشياب

سامر خلف خراشقه

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

د .محمد حسني السقار
أستاذ مساعد
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قسم الصيدلة السري�رية

Dept. of Clinical Pharmacy

د .محمد علي القضاه

د .خالد خليل العاني

د.كارم حسن الزعبي

د .ساير ابراهيم العزام

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .نزار محمود مهيدات

د .محمد احمد الشرع

د .ليند محمد طحاينه

د .طارق لويس مقطش

د .فاديا عبد اهلل مياس

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .خوله قاسم نصري

د .باسمه عبد اهلل المومني

د .مريا عبد الكريم عبابنه

د .قيس محمد العيفان

د .محمد جميل خطاطبه

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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قسم الصيدلة السري�رية

Dept. of Clinical Pharmacy

د .نهاد محمود أيوب

د .بالل عبد العزي�ز الحسني

د .أحمد يوسف الحسبان

د .مها سعيد الكيالني

د .عبري موسى ربابعه

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .نور أحمد الصوالحه

د .أحمد عبد الكريم العزايزه

د .أسامه يوسف الشقران

د .شروق محمد طوالبه

د .محمد سعود شواقفه

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

يارا نصر كنعان

ملك جمعه جربي�ل

عبري محمود ايوب

أمل جرب البدوي

نجاة جميل الخطاطبه

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

158

قسم الصيدلة السري�رية

Dept. of Clinical Pharmacy

د .عنان صادق جراب

بتول علي شهابات

براء عيسى أبو راشد

رانيا «محمد علي» جمال

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

قسم الكيمياء الطبية والعقاقري

د .روند عبد اهلل خصاونه

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

د .شري�ن ذيب نصري

د .سماح فوزي الشطناوي

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

Dept. of Medicinal Chemistry & Pharmacognosy

د .نزار علي الشرع

د .احمد سليمان الكوفحي

د .مصطفى احمد ابو رجيع

د .محمد عبد الحفيظ حسان

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ
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قسم الكيمياء الطبية والعقاقري

Dept. of Medicinal Chemistry & Pharmacognosy

د .فراس قاسم علعالي

د .عدنان محمد مساعدة

د .جمال عبد اللطيف الجيالني

د .قصي علي البلص

د .بثينه عبد اهلل العودات

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

د .سريا مأمون النابلسي

د .عارف لؤي زايد

د .تمام محمد العليمات

د .فوزيه محمد رضا

رنا محمد قسايمة

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

د .سليمان محمد العليمات

د .الرا اسحق الفاخوري

أستاذ

أستاذ مساعد
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الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

اثري راتب ابو عبطه

اسل محمد عبدالرحيم

افنان وليد عوض

ايمان توفيق الريماوي

بانا سهل الشرايري

بتول صبحي القواسمه

براءه قاسم الربي

بيان عادل نصريات

تبارك علي مطالقه

تمارا ابراهيم حموري

حال عبدالمنعم

حنان عبيداهلل العوايده

دانا سليم الحاج علي

رانيا عبدالحكيم الهزايمه

رزان بسام الوديان

رند غالب المبيضني

رندا جمال بركات

رهام امني أبوظالم

روان احمد الالحم

روان عبد الرزاق الجلم

روان محمد حوامده

رونزا معتز العمامره

ريم محمد ملحم

زيد عمر المشاقبة
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ساجده هيثم عبيدات

سوسن هشام الرشايده

صفاء جاسر الفضل

عبد العزي�ز غزاي المطريي عبد القوي قاسم اليافعي

عبري غسان

فداء عبدالرحيم قادرى

لميس ماجد الشامي

لني محمود العبيداهلل

مجد خليل ابو سرحان

محمد سليمان

محمد فوزي الشطناوي

مريم حسن شحاده

مريا سامر العمرو

ميس محسن جرادات

نور اسامه

نور عماد الدين العمري

نورس احمد عالونه

هشام محمد سميح اللبابيدي

يارا يوسف الهزايمه

وئام زياد النعسان
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يامن طلعت

B. Sc. in Pharmacy
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

ابراهيـــــــم
اروى

اســـــــــــــــامة

كامــــــــــــــــــــل

عـــدي عبـــد اهلل الـــداود

مصطفى فائق العاني

الكرنـــز

محمـــد باســـل حمـــاد

ندا محمد ســـعيد عبابنه

صبـــا ســـــــــــاري بنــــــــــــــات

محمـــــــــــــــــــــد حســــــــــيــــن

وعـــد محمـــد الليمـــون

بتـــــــــــــــــــول

خالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

روان

ايـــــــــــه احمـــد الســــــــــعد

ســـميح

يسرى كمال

الفصل الدراسي األول 2017-2016

اسراء علي الرفاعي

اسيل خالد الطراونه

ايات محمد نجيب بني دومي

ايه احمد عجلوني

رحمه عبدالسالم عبيد

رزان تركي بني هاني

رزان فوزى بني هاني

رفيف ماهر صالح

زمرد قيس الوتار

سامي محمد سامر

سحر سمري خليل

سهى محمد العمري
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البكالوري�وس في الصيدلة
الفصل الدراسي األول 2017-2016

عبد اهلل عمر باعباد

كرم فؤاد

لؤي احمد الطعاني

ليالس حمود السرحاني

لني وليد معتوق

لني ياسر

مؤيد مازن

مجد محمد النصريات

محمد خضر معروف

محمد يوسف المفلح

مرح خالد الربقان

مريم ابراهيم ابو علوش

مريم محمد الكعبي

مهند حسني أبودبي

نبال امجد المومني

اسالم نازم عبيدات

دينا محمد خميس

نور قاسم هياجنة

يسرى محمود منصور

قاسم عبدالواحد السماعيل

عمر خميس خليل

بتول بشري الحياصات

زيد احمد عمران

عمر وائل الخالدي

ليلى خالد الجربيني

دعاء احمد الهزايمه

علي احمد الفقيه

فارس باسل االتاسي

مهند حسن القاضي

هناء هشام الجنيدي

وداد عدنان السليم
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وفاء جابر

B. Sc. in Pharmacy
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اباء خالد بني مرعي

ابرار عفيف الموسى

اسراء محمد السكجي

اسماء عبدالرحيم سالم

اسيل احمد االحمد

اسيل محمد الدقس

اسيل محمد زقيلي

اسيل ميمون العمري

افنان ماجد عياد

افنان محمد الدغمي

االء انور خطاب

االء حسن أبوباشا

االء عاهد عتيلي

االء كمال الدين عموره

االء محمود الطراونه

الني حسن ابو عاقوله

اماني داود أبوكويك

امريه حسام ابو جارور

انس حسن قاسم

انوار باسم بني هاني

انوار سامي المومني

ايات جعفر البواعنه

ايات جهاد أبوشامه

ايمان رياض العمايره
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ايناس ابراهيم الرفايعه

ايناس اسامة عليان

ايه حسني الزي�ود

ايه فراس أبوطالب

ايه محمد علوه

ايه ياسر حتامله

ايه يوسف أبوحالوه

براءة محمد الخاليلة

براءه فواز الفي

بيان محمد االبراهيم

تقوى فؤاد المومني

تقى علي الذيابات

جمانه فارس الذيب

جمانه محمد طه

جميل عبده القرون

جنى خالد حماشا

حال حسني راجح

حال سمري ابوبكر

حنني بسام خري

خوله عبداهلل سليمان

دانا منصور المشاقبة

دانا نصر الشواهني

دانيه فريد البنا

ديما محمد يسري االشهب
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

دينا صالح نبتيتي

رابعة ابراهيم

رابعوا مجاهد

رايه عبداهلل الرجوب

رايه محمد مطر

ربى محمد الجوبان

رزان بالل حجه

رزان سعيد خالد

رشا عماد الدين خضر

رشا عماد الزعبي

رفاه فوزي عكور

رنا محمد الطعاني

رناد مراد أبوحالوه

رند محمد الحوراني

رهف غازى الدبوبي

ريم جميل القضاه

ريم خالد فقيه

ريم نبيل طحاينه

ريما اياد هديب

ساجده محمد الضميدات

سرى عبدالحميد االقطش

سريا يونس بني ملحم

سالم سمري لبابنه

سلمى احمد درويش
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سليم حسن

سماح باسم شطناوى

سوار رمزى الصمادي

شروق فؤاد بني هاني

صبا عصمت عبابنه

صبا يوسف الضمور

صفاء عبدالمجيد الجداونه

عائشة كبري

عائشه محمد االزايده

عري�ن منصور حرب

عال بسام حداد

عالء غزال أبوغزاله

علي احسان الخفاجي

عمر بالرابي

عمر ماجد هاديه

عمر محمد حوراني

غدي كمال رمان

غدير عايد بني هاني

غدير محمود الدالبيح

فرح سعيد الردايده

الرا فارس العالمات

لميس جمال شاتي

لني موسى عويس

لينا مازن النمرى
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مادلني وليد القناص

مجد علي الزيدان

محمد امني عواد

محمد صفوان النعمان

محمد ماجد هاديه

محمود محمد الوزني

مرح حلمي يوسف

مها اسحاق الفواضله

مهند أيمن كرد

مي مجاهد قنع

ميس ايمن سقالوي

ميس قصي حسني

ميس محمد القيام

ميساء ثلجي المعاقبه

نادين محمد الجوارنه

نسري�ن سلطان المومني

نضال محمود حسيان

نور راتب سوسان

نور محمد الداوود

نور منذر الحدادين

نور نضال عطياني

هبه اهلل محمود الحمد

هبه عبدالكريم الدراغمه

هبه مصطفى حسن
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هدى ايمن حالوه

هديل باسم الخصاونه

هناء عدلي شحاتيت

هنادي عبداهلل الشديفات

هيا فتحي الرواحنه

وليد محمد خالد

ياسمني شريف الكردى

يحيى حسن «الحاج حسن»

احمد محمود الصمادي

ابـــاء موســـى المحارمه

ايمـــان مصـــدق حمـــزه

ســـلطان عمـــار ســـبوبه

لينـــا

ابراهيم محمد آل شريف

ايناس محمود بني سـ ــامه

ســـندس ايـــاد الياســـن

معني منصور الشطناوي

طاهـــات

ايـــه ســـلطان المطرمي

عبـــداهلل عونـــي عزوني

مهـــا منـــذر جمحـــاوي

اسيل محمود صوافطه

خولـــه خالـــد ابوحســـن

عزيـــ�زه ابـــو بكـــر ابراهيم

ناديـــن ماهـــد طعامنـــه

اســـيل نظـــام الحداديـــن

دعـــاء محمد البســـتنجي

عـــــــــــــــــاء

حيـــــــــــــــــــــــان

نـــدى عبداهلل اســـماعيل

جابـــر

راما محمـــد فاخر قباني

علـــي عاطـــف زعنـــون

وعـــد احمـــد عبيـــدات

زبــــــيـــــــــــــر

رهـــف طـــال الماضـــي

عمـــرو غســـان آل خطاب

ياســـمني احمـــد عبداهلل

انفـــــــــال عبـــد الجبــــــــــار

ريمـــا محمدعرفـــان بـــاغ

لمـــى محمـــد الحوامده

اثـــار

افنـــان

زايـــد

محمـــد

الحـــــــــــــــــــــارث
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محمـــد

وهــــــــــــر

وفاء محمد فرج اهلل
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

احمد محمد عيسى

احمد وليد

اروى رسمي اعيده

اري�ج محمد المومني

اسراء امني االعرج

اسالم رباح الحلمان

اسيل جمال ملحم

االء فتحي

الوليد محمد خريم

اليزابيث سامي جهشان

اماني خالد البعول

باسم باسم أبونعمه

بنان مأمون

بيان فهد السكر

تسنيم عصام قباعه

تسنيم عصام قرمش

تسنيم قاسم السعدي

تقى بكر الحجه

جمانه خالد الزعبي

حنني محمد عبداهلل
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داليا هاني عوض اهلل

دانيا نظمي غرايبه

دانيه محمد الدغمه

دانيه فتحي كوكش

دعاء نواف كنعان

دينا مازن الخصاونه

رانيا خالد النوافله

رغد احمد الخطيب

رغد جمال عمرو

رند محمود النسور

ريمه سليمان مسرتيحي

ساجده محمد السرحان

ساره بسام خشاشنه

ساره عبدالكريم العيطان

سالم عبدالرحمن الهويدي

سامر ابراهيم المخارزه

سالم خالد عبيدات

سريي�ن ظاهر الرشدان

شذى محمد الشاعر

صبا عدلي حرب�يه
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صفاء سمري حسني

عاصم صالح ابوالكشك

عبداهلل اسامه السيد احمد

عبداهلل حمدان الشريده

عبله محمد العبيدات

عبري خالد قازان

علياء فالح البشابشه

عمر محمد الخصاونه

فرح يوسف الزعبي

لمياء بسام أبوزيد

معتصم مصطفى

منور محمد

ميس جمال بطايحة

ميس زكريا درادكة

ناديه خالد غنيم

نور ابراهيم الخاليله

نور احمد بطاينه

نورا عماد الطربى

هبه احمد السلمان

هديل صالح حلس
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هيفاء عبدالمالك معوش

يارا فيصل أبوسليم

يزن «محمد برهان» العطعوط

زي�ن محمد حجازي

احمــد ابراهيــم البطــران

ثائــر عدنــان المومنــي

خالــد رفعــت الصوالحــه

رنيــم

عمــاد عويــ�ره

عبدالمجيــد صالــح مانــع

مهــا فــؤاد ســليمان

اروى عبدالعزي�ز طشــطوش

ثــراء علــي بنــي ســليم

دانــــــــا احمـــــــــد غرايبــه

روال فــوزات القريشــات

عــاء

ســمور

هيــا احمــد الرفاعــي

اســراء عمــر الحوامــده

حســام راكان الغرايبــه

دينــا احمــــــــد الشــلبي

ســعيد موفــق الكلحــه

محمــــــــــــــــــــــــد

جــــــــــادو

وفــاء ســعيد درويــش

بتــول احمــد الغرايبــه

حســن عبدالحميد كسوب

الجمــل

شــروق شــاهر حميــدات

رزان

محمــد
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حســن
ســند

عمــرة

البكالوري�وس في دكتور صيدلة
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الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

براء راشد المومني

براءه فايز الخوجه

رؤى بسام الصغريي�ن

رزان محمد تيسري الشرمان

صفاء محمد شيخ

عبدالرحمن مفلح المومني

كفاح رياض البطش

منار اكرم العمرى

والء مصطفى منصور

يوسف محمد المومني

عارف محمد طيفور

ايمـــن ابراهيـــم طلفـــاح
عامـــــــــــــر
مــــــــــــــــــراد
مجدلينـــــــــــا
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محمـــــــــد
الهنـــداوي
خالــــــــــــــــد

البكالوري�وس في دكتور صيدلة
الفصل الدراسي األول 2017-2016

اســيل محمــد المقــدادى

رؤى

الخوالــده

رمــاز

انــس
تسنيم محمد مومني

حسن عوض بايعشوت

عيــد

ناجــي

العــزام

هشــام احمــد فريــ�وان

هانــي

مجد محمد مهريات

الفصل الدراسي األول 2017-2016

احمد اسماعيل حميد

احمد سليم العرت

احمد عماد الدين

احمد فهر العاني

اسيل عايش عالونه

اسيل محمد شخاتره

االء خليفه الحمدون

االء عيسى السوقي

االء عيسى الزعبي

االء فواز بني بكر

ايف اسطفان نعمه

بتول سمري سمري�ن
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بالل عبد السالم

بيان اسامه النمر

بيان رافت ماتاني

تسنيم بشري علي

تمارا منذر العالك

تمارة نايف الذيابات

توفيق خليل ابو عرفه

داليا رشيد ابراهيم

دانا محمود السيد احمد

دانه عبد السالم عبد الرزاق

دانه هاني صالح

دجله اكرم بني مصطفى

ذكريات وادي الشلول

راويه زياد الراوي

رهف محمد الذيابات

روان وليد صالح

روان يحيى الفران

روان يوسف

روال محمد عبد الواحد

ريم سليم الخطاطبه

ريم موسى العموش

زيد نزيه أبوحمور

سائدة برجس مياس

ساره علي المومني
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سامي محمد شنانري

سجود عمر شرمان

سجى خالد عبابنه

سريي�ن عمر الدوي�رى

شادن نواف خصاونه

شذى عاصم هيالت

شذى عاكف المحمود

شيماء عبداهلل ارشيدات

ضياء علي بني دومي

طارق رزق البطاينه

عارف يوسف

عبدالعزي�ز محمد فؤاد

سحر فتح اهلل
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سعاد صالح عثامنه

سيبيل كمال السكران

B. Sc. in Pharmacy
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

عال فؤاد

فاطمه علي الخطيب

فراس طارق صرمه

قاسم محمد العرجاني

كريم زهري عدنان مهيار

الرا منصور الناطور

لمى عصام داود

لميس احمد بني ملحم

مجد كمال الخاروف

محسن سعيد الشماسي

محمد رمضان صفريه

محمد سليمان المسيعدين

محمود احمد الشيخ

مرح بسام الزرو
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مصطفى هاني نوفل

مالك محمد عتوم

ميس داود شقريات

ميس زهري حمدان

نبال احمد حمورى

ندى خليل البلوى

ندين جمعه ابو ذياب

نعمتي خالد النسور

نور نبيل عبدالقادر

نوره محمد العودات

هبة شكري الحسبان

هدى رياض طه

هديل حمدي أبوعيشه

هديل صربى حداد

هناء محمد خري جرادات

هيا عوض العوض

هيا محمود بالسمه

والء عدنان دقدوق

اســام زهــر عــرود

زينــه محمــد منــال

عبــد القــادر عدنــان

فاطمه احمد سمرت

ايــه مامــون الظفــر

صالــح محمــد ربابعــة

غيــداء ثائــر عبيــدات

لينــا محمــد الحســنات

تســنيم ايمــن العمــري

عبــد الرحمــن ســعيد الصيفي

فرقــان حســام الربابعــه

محمــد انور ابو الســكر
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كلية التمريض

Faculty of Nursing

د .رائده فوزي ابو الرب
أستاذ  /عميد الكلية

د .هيام فواز دلكي

د .محمد منذر الحموري

د .جهاد عبد القادر ربابعه

أستاذ مشارك  /نائب العميد

أستاذ مساعد  /مساعد العميد

أستاذ مساعد  /مساعد العميد
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قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

Dept. of Community and Mental Health Nursing

د .نسري�ن نايف ابو بكر

د .رويدا محمود المعايطه

د .رائده فوزي ابو الرب

د .إبراهيم غالب الفاعوري

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

د .زيد محمد الحمدان

د .نهله منصور العلي

د .هيام فواز دلكي

د .باسل حميد عمارنه

د .فاطمه أحمد الزعبي

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .عبري محمد قنديل

د .احالم شحاده الناطور

محمد نزار خالد التميمي

حنان مهيوب الفرج

نبيله شحده الجدع

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

مدرس

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

Dept. of Community and Mental Health Nursing

لمياء شاكر بروق

مياده محمد العديالت

شفاء عبد غرايبه

فدوى عرفات حمدان

امال علي الجدي

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

د .محمد كامل الداليكه

د .وفاء فالح طعان

د .محمد منذر الحموري

بثينه محمود الطالفحه

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ
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قسم تمريض صحة األم والطفل

Dept. of Maternal & Child Health Nursing

د .ختام إبراهيم محمد

د .منتهى خليل غرايبه

د .اروى عيسى عويس

د .نعمه احمد العكور

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .هدى فالح غرايبه

د .سلوى مسلم العبيسات

د .نهايه عدنان الشياب

د .منال إبراهيم كساب

د .ريم أحمد علي

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

خلود جميل برقاوي

انتصار لطفي نمر

خلود حسن حمد

ميساء عوض الحمد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

د .خلود كايد شطناوي
أستاذ مساعد
د .سوسن حماد أبو حماد
أستاذ مساعد
د .فاطمة «محمد علي» ملكاوي
أستاذ مساعد
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قسم تمريض صحة البالغني

Dept. of Adults Health Nursing

د .بشر عبد االله غرايبه

د .موسى علي الطعاني

د .عيسى محمد هويدي

د .إبتسام معاويه الزرو

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .سهى «محمد خري» عمران

د .ليلى محمود اخو زهيه

د .فردوس حسن العمري

د .وجدان عبد الكريم خاطر

د .ميساء حسني المومني

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

مريم عبد المجيد عثامنه

ليلى راتب صقر

اصفا عبد الحميد عمارنه

فداء يوسف الصويص

اسمهان عبد الفتاح حمدان

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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قسم تمريض صحة البالغني

Dept. of Adults Health Nursing

خلود زكي ابوعبيد

منى احمد تيم

آالء فهمي أنشاصي

لميس خزعل خزاعله

عواد احمد ابوعواد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

امل خالد بصول

محمود خالد نصراهلل

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

د .عدي عبد الرزاق هياجنه
أستاذ مساعد
د .جهاد عبد القادر ربابعه
أستاذ مساعد
د .محمد جميل ربابعه
أستاذ مساعد
د .دينا أحمد مشعل
محاضر متفرغ
آرام ماجد هبهب
محاضر متفرغ
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قسم القبالة

Dept. of Midwifery

د .ختام إبراهيم محمد

د .ريم عبد اهلل حتامله

د .كريمه موسى النعيمي

طروب علي اللطايفه

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ
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البكالوري�وس في التمريض

B. Sc. in Nursing

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

االء مختار عمر

اماني رياض المقدادي

امجاد مصباح المسلماني

امل ابراهيم العزام

امريه عوض عفيفي

انوار عبد الكريم عساسفه

بتول جمال القيام

بشري لول

بكر ابراهيم الزبون

بلقيس محمد الحماد

جابر سليم هياجنه

جمانه ابراهيم عوده

دانيال جوزيف حداد

ديمه عبد العزي�ز ضمريي

رايه شاكر السلوط

رائد عبد اهلل العمري

ردينه محمد العمرى

رنا محمد محمود عبابنه

روان زكريا بني صالح

رؤى فيصل كرايمه

ريم عبد المجيد مهيدات

زهيه محمود بني سعيد

زيد نصوح العارضه

سجى احمد الشياب
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البكالوري�وس في التمريض
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

سلسبيل محمد يعاقبه

سندس رزق العقيلي

سهى زياد ابوحيه

صفاء هاني البشتاوى

عري�ن باسم بني ياسني

عالء هشام السعايده

علي مرعي الشهري

عمر فاروق

عمر احمد شدوح

فاطمه شعيب ابو ديه

فراس حربي حسينات

فرح محمد عبد اهلل

لهب حسني العودات

محمد احمد برهم

مياده محمد ابوالرب

مرام محمد ثوي�ران

ميس عوني جرادات

مروه راضي المرهي

هيا عادل الحمود
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مالك عبد النعيم ملكاوي

وجدان علي الشراري

B. Sc. in Nursing
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يحيى حسني بني محمد
اســــــــــــراء منيـــــــــر علــــــي
اسماء غسان محاسنه
اسيل عيسى الشويات
اكثــــــــــم بكـــــــــر المومني
االء خالــــــــــد الغرايبه
انس محمد علي صوالحة

يقني محمد المطلق

احمد محمد سعيد محمود

ايناس محمود عنانزه
ايه علي بني يونس
ايــــــــــه فيصــــل الطويــــــــل
ايهام محمود العدوان
بـــــــــــــابـــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
بــــــــــراء علي البالونــــــــه

بروج محمد علي السخني
بكـــــــــر راتـــــــب الخزاعلـــــــة
حنيـــــــن صالح العجلونـــــي
ساجده علي ابوالعسل
سندس ذياب النعيمي
عيســـــــــــــــى عاشــــــــــــــــــــــــر
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ثائر ندير زنغو
غيداء محمد النوافله
فارس محمد الحوامده
نزي�ره قاسم السلفيتي
هدايه كامل الشعراوى
والء منيـــــــر المومنـــــــــي
يسرى يوسف الهدبه

البكالوري�وس في التمريض
الفصل الدراسي االول 2017-2016

احمد سليم الدلق

اكرام ابراهيم شتيات

انوار ابراهيم زغول

ايمان جعفر محمد هالل

بشري احمد

ثروت سامي

دانا بركات القبيالت

دعاء نائل المهيدات

زي�ياد ادمو

سجى علي اسماعيل

سالم رائد الرفاعي

سماح فواز الشلول

عبد العزي�ز مجمع

عمر موفق الخطيب

فارس محمد الخوالده

انغام محمد العمرى

عقله افليح
حسني طوالبه
نبيل الحايك
غنانيم
عبد
رائد طوالبه

عائشه سالم يعاقبه
عبد الرحمن خالد الصمادي
عمر محمد الربايعه
ماجد خليل الرشيدان
محمد انور الصالحات

ابولوز

الحايك

ابراهيم محمود الزامل
خشان
فايز
احمد
اسالم احمد العمرات
االء محمد الخلوف
ايمان حكمات عواد

حبيب
ابوخيط
منصور
مقدادى
ثاني

بتول فيصل الطعاني
تاال عوني الربضي
تسنيم حسني عبد الهادي
تهاني خلدون سيالوى
حسام محمد الشرمان

حسني
حنني سامر
دانه فواز
دعاء محمد
عمر
زي�ياد

نداء منصور ابوحسني

نور الدين داوود كرفي

ساجدة
ساجده
ساجده
سعيد
صهيب
هبه
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ابراهيم

وفاء

نبيل

مسعود لول ماي ادوا
منار عبد الحميد الفراونه
منى انور شحاده
مؤنس بسام النوافله
ميمونه حسن مطالقه

B. Sc. in Nursing
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اسراء احمد القرعان

اسراء صالح الحلو

اسماء فرج الكايد

اسيل خالد بنات

اسيل فؤاد المرازي�ق

اماني محمد طعامنه

انوار امجد جراح

براءه محمد الباقه

بلقيس وجيه العزام

بيان حافظ كنعان

بيان ماجد عبد القادر

تغريد صالح اصالن

ثائر اياد نصار

جمانا خالد شموط

جوني امري حبيب

حسام جهاد قواسمه

حال عزام صالح

حمزة انوا انوا

حنني بركات بركات

حياه زهري دهون

خالد محمد طه

خوله محمد عبد الرازق

دانه احمد النعيمي

دعاء جهاد الحوامده
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دعاء عبد اهلل العليمات

دنيا كميل الصمادى

رهام سامي ابو محفوظ

رؤى عبد الحليم ابوعمر

رؤى ناصر الواكد

رؤيه معتصم الناصر

ساره احمد بني هاني

سالف نضال العبيدين

سالم سلمان بصبوص

سلسبيل اسعد الخالدي

سلسبيل جهاد هندي

سمر احمد الشرمان

شروق محمد عطيه

عري�ن محمد الخطيب

عمر عليوه زغول

غاده حسام مصطفى

غدير محمود العبد الخالق

غيداء احمد سالمه

فداء عبد الرحمن الرشايده

فرح علي ايوب

قاسم ثابت الرشيد

مجدولني معاويه ابوفاشه

محمد احمد عتوم

محمد صالح الخوالده
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محمد فهمي خليفة

محمد فيصل احمد خليل

مرام موفق الشواشره

مصعب سميح عبدربه

مفلح محمود العرايضه

مالك احمد المهدى

مريفت علي التعامره

ميمونه فراس النصريات

نسري�ن ابراهيم خويله

نور الدين حسني قعقاع

هداية خالد الزي�ود

هديل ناصر قاسم

هناء عمر محمود

هيا عبد الحميد العفيشات

احمد محمد الصالحات
افكار عبد الحافظ زيتون
ايسر سليمان شواقفه
بتول فيصل بطاينه

هيفاء فيصل العلي

جواهر مصطفى وردة
خالد راكان الشرعه
ديانا كامل جباري�ن
دالل محمد ابوالرب

نعمــــــه احمد عبيـــــــدات

ياسر علي الزبون

سليمان سنوسي سنوسي
سوزان جورج عيسى
شرياز عبد الرزاق صروع
غفران خالد بني خالد

هبـــــــــه رأفـــــــت عكــــــــــور
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ياسمني محسن البواطي

مأمون عبد اهلل ابوشقرا
معتز خالد بني هاني
منار ابراهيم الثوي�ران
نانسي جمال جالمنه

هند حمدان العيشات

البكالوري�وس في القبالة

B. Sc. in Midwifery

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

رايات خالد مقدادي

روان محمود االحمد

خوله يوسف جبيالت
رزق
نعيم
روان
سوار محمود كوفحي

لبنى كاتب الحوري

عبري هشام ابوجلبان
عوض
منري
مريم
وعد ابراهيم ابو جوده
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كلية الزراعة

Faculty of Agriculture

د .كامل زهدي محمود
أستاذ  /عميد الكلية

د .إبراهيم محمود المخادمه

د .ماهر جمال تادرس

د .عمار علي البالسمه

أستاذ مشارك  /نائب العميد

أستاذ مشارك  /مساعد العميد

أستاذ مساعد  /مساعد العميد
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قسم اإلنتاج النباتي

Dept. of Plant Production

د .عبد المجيد احمد الغزاوي

د .غازي نزال الكركي

د .منري عزي�ز الرتك

د .هايل كامل شناق

أستاذ  /رئيس القسم

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .نزار حسني سماره

د .محمد محمود العجلوني

د .ليث محمد الروسان

د .رؤول الياس نصر

د .طه احمد العيسى

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .نواف محمد فريحات

د .ابراهيم محمود المخادمه

د .صبا جريس القسوس

د .زكريا إبراهيم العجلوني

د .فراس محمد ابو السمن

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد
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البكالوري�وس في اإلنتاج النباتي
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

حذيفه عبدالحافظ المحمد
حال صالح الرب�يع
ريم ابراهيم العزب

مرح مفيد مومني

هبه حسني قبالني

والء خالد الجبالي

والء احمد البدور

والء يوسف الشيالوى

الفصل الدراسي األول 2017-2016

اسامه زيد بني عيسى

اسيل امجد االحمد

بتول احمد الرداد

بتول فؤاد غرايبه

دانا عادل المومني

سوار زياد القاسم

عالء الدين امني عبابنه

كوثر احمد باكري

ميساء خالد الشبيل

وفاء عبد القادر جمهور

ديما بسام الخزاعله
احالم حسني بني احمد
حنني نبيل حتامله
عبداهلل زكي دحنوس
معتصم عمر البحراوي
ميس محمد شطناوى
ندى يحيى العارف
يوسف نواف الديري

200

B.Sc. in Plant Production
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اسراء عبد الفتاح الفواعري

اسيل عطااهلل السلمان

امال خالد اسعد

بالل محمد عيلوطي

ثناء عز الدين الدهون

دعاء زياد الشقريات

سنابل ماهر زيدان

شادي علي حمادنه

عبيده احمد جوارنه

عالء محمد القواسمي

غفران محمد الخزاعلة

قصي رضا عبيدات

مالك طالل الرفاعي
ابتهال عبدالرحيم معروف
اسيل عبداهلل الحسنات
عبداالله نواش اليازجني
علي عقاب مروج
عهد فايق السالمات

يارا محمد الحسني
قصي محمد العالونه
لبنى وليد الزغل
محمد عدنان عبد الجواد
نيفني مجدي الملكاوي
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البكالوري�وس في اإلنتاج النباتي

B.Sc. in Plant Production

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

انعام زكي بني سالمه

تسنيم سمري نصريات

صفاء جهاد السعدى

ساجده احمد عودات

اشواق عمر الحاج عبدالرحمن

مارينا محمد الجنايده
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فاطمه محمد فري�وان

زكا ابراهيم شطناوى

قيس محمد عبداهلل

قسم اإلنتاج الحيواني

B. Sc. in Animal Production

د .بالل سليمان عبيدات

د.مروان ممدوح الموال

د .سرحان جورج حداد

د .مصطفى قاسم بني دومي

أستاذ  /رئيس القسم

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .رامي تحسني الكريدلي

د .عبد اهلل يوسف اليوسف

د .كامل زهدي محمود

د .نافذ عبد اللطيف البيتاوي

د .حسام جمال التميمي

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .خليل ابراهيم جواسره

د .محمد ضياء عبيدات

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد
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البكالوري�وس في اإلنتاج الحيواني
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

احمد عبداللطيف الطحاينه
عدي فزاع الرديعات

محمد احمد الصمادى

الفصل الدراسي األول 2017-2016

انوار فتحي الغزاوى

ثائر خالد الشختورى

جهاد صالح بني مفرج

شروق محمد بني فواز

عبدالرحيم حسني الجوخان

نورس خلف القيام

اسامه محمد عبيدات
تاال عصام المعايطه
فارس جهاد ابوفارس

محمد بسام بطاينه
محمد عبدالباسط المصطفى
محمد وليد الجعيدى

محمود محمد خفاجه
معاذ محمود قرعان
هيثم ضيف اهلل العمرى
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B.Sc. in Animal Production
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

احمد عماد الجمل

امينه حسن ازب�يدات

بتول ابراهيم موسى

بسمة عبدالرحمن الشديفات

خزامى وليد عبيدات

ساره وليد الميناوي

شفاء عبداهلل الباير

عمر كامل بني ياسني

محمد محمود المحمود

وعد سالم عبيدات

داليا ابراهيم الرفاعي

باكري احمد ابوباكري
مصطفى ماجد عتوم

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

باســل بــال نصــرات
بــراءة عــوض الســلمان
انوار يحيى ابومهنا

ذوالكفل عبداهلل الشرفات
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محمود محمد العدره

قسم التغذية وت�كنولوجيا الغذاء

Dept. of Nutrition & Food Technology

د .انس عبد الرؤوف النابلسي

د .طه محمد ربابعه

د .هبه احمد بوادي

د .طارق محمد عسيلي

أستاذ  /رئيس القسم

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .سناء «محمد خري» جنكات

د .محمد حسني العودات

د .بيان احمد عبيدات

د .سفيان سليمان مغايضه

د .سناء عيسى قموه

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

د .هديل شفيع صبح

عصام طاهر مسمار

أستاذ مساعد

مدرس

د .هناء عواد الخالدي
أستاذ مساعد
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البكالوري�وس في التغذية وت�كنولوجيا الغذاء

B.Sc. in Nutrition & Food Technology

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

اسامه طاهر شهوان

اسراء كريم القاسم

امل علي الشريده

اميلي مامون النمرى

بتول تيسري الخطايبه

بيان محمود بني هاني

تحري�ر سميح ابو احمد

رزان احمد الرحاحله

زي�ن ملهم

سجى محمود بني هاني

سرحان عبدالرحمن محمد

سندس عزات سعيد

سوار عبد اهلل زهران

سوسن حسام مطلق

النا قسيم الروسان

محمد ناجي الصمادى

هدى ابراهيم القضاه

والء عبداهلل منصور

اشرف حسان ابو اسعد

رؤى احمـــــــد بكيـــــرات

رانيا محمد حسن حج احمد

محمد لطفي فوزي

سجود احمد السعود

والء وجـــــــدى البشـــــــر
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عمر محمد ردايـــــــــده

البكالوري�وس في التغذية وت�كنولوجيا الغذاء
الفصل الدراسي األول 2017-2016

الهام نعيم عويصي

حنان فرحان عبدالعال

حياه حاتم العويصي

خلف احمد العمري

روان احمد بني خالد

سندس عمر ابوهنطش

لجني وليد الخالدي

هيا مازن شمسي

ياسمني زهري ناصر

آسال عبدالمجيد درابسة

روعه هارون القضاه
اصالــه محمــود ابونــزال
داود احمــد داود
زهــا عمــاد ســمري�ن
زي�ن يوســف بني احمد
ســعد محمــد زغــول
عبــداهلل محمــد برالــى
لبنــى محمــد الشــرفي
محمــد محمــود غرايبــة
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B.Sc. in Nutrition & Food Technology
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اكرام محمد الداود

اماني احمد السراجي

انس موسى علي

ايمان حاتم بني عيسى

ايه سعيد رضوان

بلقيس حامد الدوي�ري

بيهار نهار المناصري

تقى غسان الدقس

حال نواف خويله

حنني عدنان حجري

حنني فتحي ابوشيخه

حنني قاسم اللطايفه

دانا هيثم خصاونه

ديمه احمد المجالي

رغد عثمان عبابنه

روالن محمد الشريف

سحر كمال العفيف

محمد عزام البزور

مريم هاني شوشرة

معتز يوسف المقدادي

منار جهاد زقيبه

ميس خالد ابوشامه

نور صالح الزعبي

هديل احمد الربابعه
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البكالوري�وس في التغذية وت�كنولوجيا الغذاء
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

هديل خالد خلف

هديل صالح الفران

وعد احمد هياجنه

هديل عايش عالونه
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يارا عوني الطباخي

بشــرى ســمري ياغــي
بيــان محمــد عمــر العجيل
بيــداء جربيــ�ل الرفــوع
ردينــا منصــور الفقيــه
رنيــم محمــد وليــد نقــاوة
ســماح محمــود التميمي
غيــداء ايمــن الحليســي
فاطمة يوســف ابو الكشك
محمــد احمــد صالــح
هدايــة احمــد الشــرمان

B.Sc. in Nutrition & Food Technology
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

اماندا جميل بدره

براء ادريس انجادات

تمارا عبدالكريم حجري

تماضر وليد ابوفارس

دانه هاني الزب�يدي

زينب لؤى الحمود

سالم رائد بني يونس

شذى عبده الحوراني

غيداء صالح الرباعي

فرح عبدالمجيد حسينات

محمد هشام الخراشقه

نور صالح حجازي

ياسمني شريف غرايبه

ياسمني نزي�ر الوديان

اسماء احمد العيد
الهام غالب العبد
حنني عبدالرحمن العديلي

رزان حسن العمرى
روان بسام بسمار
شذى عاطف البطاينه
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غاده احمد المشعور
مرام محمود العديلي

قسم الموارد الطبيعية والبيئة

Dept. of Natural Resources & Environment

د .مأمون عبد اهلل غرايبه

د« .محمد خري» جابر الشطناوي

د .منري جميل الروسان

د .صائب عبد الحليم خريسات

أستاذ  /رئيس القسم

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .محمد نور سليمان الحمد

د .محمد علي الربابعه

د .راغب عبد الرزاق الطحان

د .ماهر جمال تادرس

د .ناجي خلف المفلح

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .عمار علي بالسمه
أستاذ مساعد
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البكالوري�وس في الرتبة والري

B.Sc. in Soil & Irrigation

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

االء موسى العبداهلل

ايات محمود علي

دعاء وليد بني هاني

رنا جهاد الفندي

رنده ايمن بني هاني

سجى خالد بني عطا

سماء ابراهيم عسولي

سريي�ن احمد خطاطبه

عائده نادر القيسي

مريم محمود زريقات

نور نايف ابوالعسل

هنادي جمال ابوعباس

الفصل الدراسي األول 2017-2016

جيالن هشام الردايده

خالد محمد ابوناصر

خليل محمد بني مصطفى

بتول نضال الصمادى

محمود ابراهيم الزعبي

سخاء حسني الصمادى

213

ممدوح محمود النعيم

مرام عزام المساعيد

هال احمد بدور

البكالوري�وس في الرتبة والري

B.Sc. in Soil & Irrigation

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ايثار عيسى مهيدات

تمارا فيصل القطايشه

اخالص عدنان العتوم
رهف مصطفى رحاحله
طارق علي الشعراء
مي

نبيل

صفاء محمد الدوي�رى

حال زكريا عبابنه

عال ايمن حميدات
محمد توفيق الزعبي
مراد عبدالوهاب البخيت
االعمر

ياسمني صالح الطاهات

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي
الصيفي /2017-2016تدريب

زي�ن الشــرف موســى الزغول
شــفاء محمــد عبــداهلل
نــور نايــف العوامــره
هالــه محمود دراوشــه
االء فايز الشروف

دانا حمد ذياب

214

عبداهلل سالم فياض

ماجده رياض طالفحه

كلية الطب البيطري

Faculty of Veterinary Medicine

د .فالح حسن شديفات
أستاذ  /عميد الكلية

د .محمد صبحي خليفه

د .محمد برهان الزغول

د .موسى حسني درادكه

أستاذ  /نائب العميد

أستاذ مشارك  /مساعد العميد

أستاذ مشارك  /مساعد العميد
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قسم العلوم الطبيه البيطريه األساسيه

Dept. of Basic Veterinary Medicine Sciences

د .محمد حمدي غرايبه

د .صائب نظمي السخن

د .فالح حسن شديفات

د .إيهاب عبد الرحمن أبو باشا

أستاذ مساعد  /رئيس القسم

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .محمد صبحي خليفه

د .ياسر حماده الرتزي

د .محمد برهان الزغول

د .مصطفى «محمد خري» عبابنه

د .رامي محمود مقبل

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد
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قسم العلوم الطبيه البيطريه
اإلكلينيكيه

Dept. of Clinical Veterinary Medical Sciences

د .عبد السالم قاسم طالفحه

د .عوده فالح الرواشده

د .احمد محمود المجالي

د .خالد مفلح القضاه

أستاذ  /رئيس القسم

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .محمد محمود عبابنه

د .زهري عبداهلل ملكاوي

د .عبد الحكيم هاشم الجراح

د .سميح محمد ابوطربوش

د .موسى حسني درادكه

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .ميسر عمر العكش

د .موسى أحمد الشهابات

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد
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قسم علم األمراض البيطرية والصحة
العامة

Dept. of Pathology & Public Health

د .مفلح صالح عواوده

د .نبيل قاسم هيالت

د .شوكت قسيم هيالت

د .لبيب عبد المغني الشريف

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .سعد محمود غرايبه

د .محمد قاسم الناطور

د .رائده كريم الرقيبات

د .محمد محي الدين عبيدات

د .وائل محمود احمد حننه

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .أكرم ريشان العبودي
محاضر متفرغ
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البكالوري�وس في الطب والجراحة البيطرية
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

بتول نبيل الخطيب

حنني عصام طشطوش

داليا يحيى دبوسه

دانيا هاني الجدايه

رنا ابراهيم الشمالي

روزانا بسام العاص

ساجده مشهور ماهل

شريف مصباح

عائشه علي الغسانية

محمد ابراهيم ابو كربيت

محمد جهاد حسني

محمد فارس الناصر

هبه هاني المشاقبه

هديل عبد اهلل الحسنات

عدي فارس المصرى
محمد عبد الكريم حسن
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B.Sc. in Veterinary Medicine & Surgery
الفصل الدراسي األول 2017-2016

اسيل اسامه الصمادي

امجد محمد كناكري

ايسر مروان هديب

رؤى شكري حسني

عبد القادر احمد كريشان

فارس احمد درادكه

«محمد وصفي» مصطفى المحاسنه

مي حسني محمد

سامي اياد زحالقة

عبد العزي�ز باسل عرفه

احمــد خليــل اوالد محمــد
الوليــد حمــدان اللوبانــي
تميــــــــــــم بكــــــــــــــــر الغرايبــه
حذيفــه عبــد الحميــد عتمــه
رائــد عبــد الســتار غرايبــه
ســناء عبد الكريم ابو شــريعة
محمــد ابراهيــم ابــو عيســى
محمــد عبــد اهلل الجنــدي
محمــود حمــود خطيــب
ورود محمود النواصره يوســف علــي الصبيحــي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ابراهيم احمد الشياب

ابراهيم عبد اهلل رشايده

اوس محمد خاليله

انس فواز فواز

221

اياد اسماعيل نصر

باسل سليمان خالدي

البكالوري�وس في الطب والجراحة البيطرية
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

تاال عامر ابو عوقل

ثامر مجلي أبو شرعان

راشد مصطفى الشديفات

ديمة نصري الفار

سابا عبد اهلل الريحاني

سونيا نور الدين عبيدات

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

حاتم محمد الرشدان

حسن سامي عابد

خالد ابراهيم الزغول

خالد صالح درادكه

ربى محمود عباسي

رجا عطيه

روتانا جميل زيدان

زيد جالل الفندى

سيماء خليل العجرمي

صابري�ن سعيد عز الدين

صابري�ن محمد العقرباوي

طارق عبد المعني كنفش
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B.Sc. in Veterinary Medicine & Surgery
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

عبد الهادي رضا محاجنه

علي محمد دحادحه

علي ناصر الصمادى

عيد حسني الحجازي�ن

فلورا نبيل عواد

قصي ياسر الشديفات

قيس حامد الدوي�ري

لبنى سامر رباطه

ليث خالد نصري

ليث لورنس الشلول

ليث منذر الشرمان

مؤيد عبد الباسط جمهور

محمد محمود عسلي

محمد ابراهيم علي

محمد اسحق ابو فارس

محمد اياد الخرقي

محمد حسني جاروشي

نغم جمال بني هاني

هيلني رمزي كبوشي

وسن احمد غرايبه

والء اسامة العثامنه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي
الصيفي /2017-2016تدريب
دعاء عيسى سرور
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كلية العلوم واآلداب

Faculty of Science & Arts

د .محمد ياسني الخطيب
أستاذ  /عميد الكلية

د« .محمد خري» عبد الكريم قصري

د .محمود حسن الرفاعي

د .مالك سامي بطاينه

أستاذ /نائب العميد

أستاذ مشارك  /نائب العميد

أستاذ مشارك  /مساعد العميد
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قسم العلوم الكيميائية التطبيقية

Dept. of Applied Chemical Sciences

د .رائد محمد الزعبي

د .خليل جميل العسلي

د .محمد ياسني الخطيب

د .احمد محمود العجلوني

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .نعيم حسني السعيد

د .عصام محمود عرفه

د .محمد فهمي زعرت

د .محمد موسى فارس

د .جميل ابراهيم احمد

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .نذير احمد الرواشده

د .خالد قاسم شواقفه

د .يحيى ربحي طهبوب

د.سالم احمد الربكات

د .بركات محمد الشابسوغ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك
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قسم العلوم الكيميائية التطبيقية

Dept. of Applied Chemical Sciences

د .تحسني علي فني

د .محمود خليل الحموري

د .راتب حسن حينا

د .موسى الفي الصمادي

د .مازن ياسني شطناوي

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د.عبد الوهاب عمر الرجوب

د .احمد عبد الرحمن غرايبه

د .منى أحمد أبو دلو

د .زياد احمد طه

د .عبد العزي�ز محمود العجلوني

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .أحمد كمال حجازي

د .عبد اللطيف علي ابداح

د .حسني قاسم المغيض

د .سعاد عبد اهلل عودات

أديب صالح الفقيه

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ
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قسم العلوم الكيميائية التطبيقية

Dept. of Applied Chemical Sciences

ايمن حسن عمرات

مروان عبد اهلل حمادنه

ابراهيم سليمان الجوارنه

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

البكالوري�وس في الكيمياء التطبيقية

B.Sc. in Applied Chemistry

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

الفصل الدراسي األول 2017-2016

نداء عبد الحافظ المطلق

مأمون محمد الوديان

محمد مفلح الضرابعه

منى محمد الزعيم

المتوقع تخرجها في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016
دينا وليد سوالمه
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البكالوري�وس في الكيمياء
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

بيان غازى التل

حمزه محسن الخريف

بهاء الدين علي عضيبات

حنني محمد الكايد

جنات وليد أبوطبنجه

رهف ابراهيم بشابشه

عبد اهلل علي بني سلمان

محمد كامل عجاج

عالء عارف سمور

واعد فتحي ابو عدوان
منتصر احمد العظامات

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015
ابراهيم حسني الكمونه
احمد صالح محمد أبوعمر
اسراء وليد السيد
اسماء يونس خريس
امل حسني الحجيله
فرح خالد غرايبه
مدلني سامي العنانزه
هديل رياض العبد اهلل
امرية محمد الحناوي

راويه كمال الطيطي

صفاء قاسم جرادات

شروق جاسم العبد اهلل

محمد عمر ميتاني

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

أسماء فيصل عبيدات

االء حلمي المصري

بتول سلطان الجنيدي

اسيل عدنان ابولبده
اسيل محمد صالح

شهد عبدالرحمن الحميدي

ايمان محمد عياش
جهاد سميح ابوليل

دنيا عبد اهلل النعسان
صهيب ياسر االحمد
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الرا عبداللطيف الحسن

عناد عاطف الدرابسه

لينا وليد الغانم

B.Sc. in Chemistry
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

ايناس احمد قعاقعه

تماضر احمد النصريات

راما محمد جمعه عكور

ريم محمد التميمي

هديل محمود سمري

ضحى علي المغربي

البكالوري�وس في العلوم الجنائية

سماح سالمه الحمد

عاصم عبد الرحمن الديرى

B.Sc. in Forensic Sciences

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

الفصل الدراسي األول 2017-2016

ثائر خليل خليل
سجود حسني البدور

احمد علي عيادات

محمد علي ابو كف

محمد ماهر الغرايبه

احمد علي الشياب

شيخه احمد مبارك

دعاء يحيى القضاه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016
رهام عصام جرار

اكرم احمد العجلوني

عامر حسني صافيه

231

محمد ارشاد الخزاعلة

قسم العلوم الحياتية التطبيقية

Dept. of Applied Biological Sciences

د .عاصم محمد الخطيب

د .عبد الكريم جرب السالل

د .نزار محمد أبو هرفيل

د .احمد محمود بطيحه

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .زهري سامي عمرو

د .هما عزي�ز درماني

د .فؤاد عبد العزي�ز المومني

د .فوزي محمد الشياب

د .امجد عبد اهلل محاسنه

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

د .آيات حسني بني أرشيد
أستاذ مساعد

د .ليث ناصر العيطان

د .سريي�ن «محمد بدر» بطاينه

د .اسامه يوسف بطيحه

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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قسم التقنات الحيوية والهندسة الوراثية

Dept. of Biotechnology & Genetic Engineering

د .عاصم محمد الخطيب
أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

د .زياد وحيد جرادات

د .خلدون غازي البدور

د .نسري�ن عدنان القرعان

د .سعيد علي جرادات

د .رامي قسيم الخطيب

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

د .قتيبة عمر عبابنه
أستاذ مساعد

233

البكالوري�وس في التقنات الحيوية والهندسة الوراثية
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

االء فضيل بني حمد

اماني خالد حماده

ايات محمد الشرعه

ايناس اسامه مريان

تسنيم عمر رزق

دانيه خالد عساف

رقيه محمد الدلقموني

ساره زهري الحانوتي

سماح حسن أبو احمد

عصام خالد معايعه

لما يوسف الذيب

منال عصام ابوالعرجه

نسيم نافذ البكري

نعمه فايز قواسمه

هديل عبد الحكيم الخطيب

هديل علي عياد

زياد محمد جابر

دعاء ماجد القيسي

234

هيا خالد سالم

B.Sc. in Biotechnology & Genetic Engineering
الفصل الدراسي األول 2017-2016

سجى ناصر عياصره
احمد طالب علوان
مريم محمد قنديل
اسراء عدنان ابو الكشك
مهاد سامي أحمد
تسنيم نبيل قعقوره
هبه حسن حوامده
عز الدين صربى مريان

مرام ايمن العتوم

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اخالص هاشم الروسان

اسماء عماد الشرفا

المنذر نور الدين الياسني

باجس امجد القيسيه

ثائر يزن السقار

حال سعيد العسعس

دياال سليم سلمان

رشا عبد اهلل السليحات

رقيه محمد ابونصار

زينة عبد الجبار الجلجولي

سالي سامر أبوليلى

سجى جمال الهواوشه
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البكالوري�وس في التقنات الحيوية والهندسة الوراثية
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

شروق نزيه المنصوري

عري�ن عبد اهلل القضاه

محمود خالد ابوعكر

نور عبد اهلل حماد

عهد محمد حمدان

الرا وائل نصريات

لجني محمد عراقي

محمد عمر ابوعون

اقبال علي العزام
االء سامي ابوعبيد

ايه وليد ابوعابد
حال عمار الت�كروري

سمري سرور النقرش
عبد الرحمن محمد

وديع محمد العصفور
وسيم عيسى مشعشع

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

بيان فايق الهيصماوي

تمارا سليم البشتاوي

حنان فؤاد الخطيب

حال هايل شواقفه

236

رندا ايمن الشرع

سماح ناجح طحالوي

B.Sc. in Biotechnology & Genetic Engineering
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

حمزه محمد يحيى البشيتي

مرح صالح السرحان

وسام حسن الموالي
فاطمه ابراهيم الطوي�رقي

هبه حمود الشدوح

وديعه هاني طراده
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قسم العلوم الفيزيائية التطبيقية

Dept. of Applied Physical Sciences

د« .محمد علي» حسن العمري

د« .محمد خري» عبد الكريم قصري

د .اكرم عبد المجيد الروسان

د .برهان الدين احمد البس

أستاذ  /رئيس القسم

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .حسن محمد الغانم

د .فداء يوسف الزعبي

د .محمد خليل القاضي

د .حسن موسى الخطيب

د .احمد علي العمري

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .عدنان «محمد انيس» الشريعه

د .معن احمد غرايبه

د .خالد محمد الجراح

د .عبد اهلل أحمد عبيدات

د .احمد محمد السعد

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك
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قسم العلوم الفيزيائية التطبيقية

Dept. of Applied Physical Sciences

د .خالد مصطفى ابو الرب

د .محمد فريد غرايبه

د .شحاده محمود سعاده

د .عدنان خلف جرادات

د .خالد محمد العديالت

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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البكالوري�وس في الفيزياء التطبيقية

B.Sc. in Applied Physics

المتوقع تخرجه في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

مجد عبد الجليل الشبول

البكالوري�وس في الفيزياء

B.Sc. in Physics

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

ايه علي ناصر

بتول يوسف السريحني

ديما حسني الربيحي

رغد محمود مياس
سناء عيد الحميدي

240

محمد رياض جباعته

وعد حسن هياجنه

البكالوري�وس في الفيزياء

B.Sc. in Physics

الفصل الدراسي األول 2017-2016

احمد محي الدين السمريى

حسام حسن المساعيد

افنان محمد يوسف

اناس محمد يوسف

خلود سالم العطاونة

محمد جهاد السباعي

يوسف احمد صدقي شقريي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اخالص معروف نعامنه

تركي محمد حجازي

صهيب يحيى أبو الخون

اسالم مصطفى الحمد

ساره فواز عواد

فاطمه يحيى مناصره

ايات احمد العبيدات

شيماء امني عبيدات

مروان محمد الغوانمه

ابراهيم عبد الباسط الرشدان
لينا احمد عودات

براءه ابراهيم الشقران
نوار عبد الرؤوف شطناوى

241

هيا خالد الحمورى

قسم الرياضيات واإلحصاء

Dept. of Mathematics & Statistics

د .قتيبه ذيب خطاطبه

د .صالح علي عبد اهلل

د .كامل مصطفى الخالد

د .عبد اهلل محمد ربابعه

أستاذ  /رئيس القسم

أستاذ

أستاذ

أستاذ

د .سامر حامد القور

د .عبد الرزاق أحمد مقدادي

د .محمود حسن الرفاعي

د .محمد حسن الطوي�ق

د .محمود مصطفى الصمادي

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .مروان تيسري القرعان

د .ابراهيم محمد االيوب

د .سلطي علي سماره

د .خالد توفيق بطاينه

د .محمود صالح الرواشده

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

242

قسم الرياضيات واإلحصاء

Dept. of Mathematics & Statistics

د .مالك سامي بطاينه

د .امينه ساري نصري

د .محمد يوسف علي

د .خلدون فالح الزعبي

د .محمد ماجد دوالت

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

د .محمد خليل شخاتره

د .عامر حسن درويش

إنعام محمود نصريات

عصام محمد ابو ارواق

هيام محمد البطاينة

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

مدرس

مدرس

محاضر متفرغ

د .طالل علي الحوري

د .حنان محمد حموري

أستاذ  /زائر

أستاذ مساعد

د .أحمد هايل البطاينه

د .عماد علي جرادات

أستاذ مشارك  /زائر

أستاذ مساعد

رؤوفه علي الصعيدي
محاضر متفرغ
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البكالوري�وس في الرياضيات
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

احمد حمدان المصري

حذيفه غصاب الزي�وت

دعاء حسني بدارنه

اســراء غــازي صمــادي
اســراء وليــد ربابعــه

معتصم اكرم محافظه

اســعد عايــد ابوشــباب
رزان حســام ســويدات

منار سعيد الحر

نزال فتحي النمر

شــروق عبــد الرحمــن العجلونــي
شــفاء محمــد الرباعــي

هديــل عبــد الحميــد ابو عيســى

الفصل الدراسي األول 2017-2016

ايات مهند داغر

حنان احمد الذيابات

رغد كاظم عبد الغني

ماريه محمد عالونه

محمد سلطان نجادات

هديل عوض العفادره

عبد اهلل يوسف عبد الرزاق عبد الهادي محمد الرواشده عبري محمد جمعه رواشده

244

احــام ســامه حمــدان

خالــد

حجــر

غــاده علــي خليفــه

احمــد

اســام غــازي حمادنــه

ربــى خليــل الشــطناوي

ليــث محمــد عبيــدات

اطــال زهــر الزغــول

ســناء عمــر بنــي عطــا

مــروه عمــر عــودات

حــا يونــس عثمــان

عثمــان عبد الحميد بشــري

مهنــد حســن الزعبــي

B.Sc. in Mathematics
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

احمد قاسم الشبول

حمزه حيدر عبيدات

خالد محمد درادكه

دعاء جاداهلل العزام

رواء محمد عبد المحسن

روان علي مسلماني

ريعان موسى الشبول

سندس هاني عبيدات

صهيب سالم الحراحشه

عدي محمد ابو غزله

عمر اسامه مصلح

لما عماد العيده

محمد عبد اللطيف السمورى

محمود انور الكردي

مصعب جهاد محاوره

نداء محمد بني خالد

نديم محمد العلي

هبه قاسم الزعبي

والء عمر طناش

تماره ابراهيم الحايك

براءة فرحان الحســبان

ســام محمــد الصبــح

حنــان محمــد العجلوني

مــرام حســان غريــ�زات

حنــن خالــد عبيــدات

هيــا فتحــي ابــداح

ســاجده موســى ابوغدير
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قسم اللغة اإلنجليزية واللغويات

Dept. of English Language & Linguistics

د .محمود عبد الخطيب

د .عبد اهلل عايد خويله

د .محمد نهار العلي

د .كواكب رضوان المومني

أستاذ  /رئيس القسم

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

د .محمد عبد الكريم بدارنه

د .خالد حسن ابوعباس

د .سامر عمر جربوع

د .فتحي حسن مقدادي

د .زياد عقله المواجه

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

د .ثائر طراد القاضي

د .عائشه عبد اهلل ابو غزي

د .رلى فهمي البطاينه

هند صالح باير الفقهاء

نسيم ماجد الداود

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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قسم اللغة اإلنجليزية واللغويات

Dept. of English Language & Linguistics

سميه قسيم الزعبي

االء توفيق جرادات

نسري�ن نجيب عازر

دانا فيصل الرفاعي

رولى عبد الرحيم ناجي

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

حاسن محمد بني ملحم

منريه محمد جرادات

اسماء محمد الغزو

وائل فهمي نمر البيطار

رشا بشاره خوري

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

رشا عبد الغفور الخطيب

ميس عصام غرايبه

ميساء محمد الجهماني

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

د .ناصر يوسف عثامنه

د .محمود حسني وردات

أستاذ  /زائر
أستاذ  /زائر
د .سعدى سليمان بدر
محاضر متفرغ
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البكالوري�وس في اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة

B.Sc. in English for Specific Purposes

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

محمد ماجد عزام

عامر جمال القضاه

اسيل احمد الكايد

هديل بشري افتيح شلبايه

الفصل الدراسي األول 2017-2016

عالء فرحان البشابشه
براء محمد الوقفي
ندى خالد السرحان
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منى منصور الطعاني

البكالوري�وس في اللغة االنجليزية واللغويات

B.Sc. in English Language & Linguistics

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

اروى عاطف مصاروه

انعام محي الدين عوده

بسمات صادق الشواشره

حنني علي الدرادره

دانا حسني الصباهي

دانيه عزمي الغرايبه

رحمه رياض زيناتي

رغد خالد الشقران

رنيم قاسم عبد اهلل

روان حسني حجري

روزانا غازى سواعي

ريما نبيل شاكر

ساره طارق الزعبي

سوار محمد كنعان

سوسن عقاب عزام

شروق جمال الخطيب

عبد الرحمن شفيق العبد اهلل

عبيده عامر الجراح

عنود ناصر الطوي�ل

عيسى قاسم الزعبي

غدير عقله العفيف

كرستينا اكثم عماري

لبنى وليد حجري

مجد علي أبوطالب
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البكالوري�وس في اللغة االنجليزية واللغويات
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

مريم عماد جربوع

هنا نصر الخطيب

منى طه العيسى

وفاء محمد شرادقه

ابراهيــم فرنســيس بالش

ايــه قاســم العواقلــة

حليمــه عــاء زيــدان

ســندس نــواف جــر

كوثــر محمــد الغــزاوي

ايمــان صــاح ابو شــباب

بتــول ابراهيم الشــقران

رغــد ابراهيــم عبد الرحمن

ســهر محمــد ســامه

لقمــان خالــد ابو عراق

اينــاس جعفر الجيوســي

تمــارا محمــد الشــروع

ســميه احمــد الحســن

عبــر مصلــح برغــل

مارينــا عاطــف النمرى

ميســاء كاظــم عــوده

نــور محمــود الشــرع

شــهد بســام عبيــدات
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B.Sc. in English Language & Linguistics
الفصل الدراسي األول 2017-2016

اسراء تيسري الخزاعله

العنود محمد نواصره

ايات محمد القضاه

ايه جمال حسان

بيان محمد محمد

تسنيم اسعد الخالدي

دعاء محمد الجيزاوي

ديما جمال المخزومي

دينا رسالن الغزاويه

رانيا تركي النادي

رانيا يحيى الفران

ربى احمد عبابنه

رحمة يوسف الشرمان

رزان غسان الرشيد

رزان ناهض أبو حسان

روان عبد السالم الشرايرى

رونزا جهاد النمر

ريم مفضي كتانه

زي�ن خميس الحتمل

ساره حسني الخطيب

ساره محمد غرايبه

سائره صابر الزغول

سجى علي عراعره

سالم هايل المغيض
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البكالوري�وس في اللغة االنجليزية واللغويات
الفصل الدراسي األول 2017-2016

سندس امجد الرفاعي

شروق احمد البطاينه

صفاء سامي الشلول

ضحى حسني حتامله

عصام اشرف حجازي

علياء احمد رمضان

عمر عاهد افري�ج

عوض سليمان عماري

فرح عبد الكريم عودات

ليث احمد الرشيدات

محمود بدر القرم

مرح رائد الصعوب

مريم سليمان عماري

معتز محمود ملكاوي

مالك نجيب الزعبي

منار زياد الزعبي

مي انور نزال

ميس انور نزال

نوره خالد خنيفس

وعد عالء الخطيب التميمي

دعــاء احمــد درويــش

رنــد

دعــاء ســميح شــرايعه

صبا عبد الرؤوف عزايزه

مــرام مأمون ســنجالوي

ديمــه وليــد الحمادشــه

صبــا يونــس خطايبــه

مــرح عدنــان ابراهيــم

رامــا فخــري عبيــدات

عري ـ�ن محمــد عبيــدات

مــي

حبيــب

محمــد

لبنــى طــارق ســوالمة
ياســمني محمــد عيــاش

هبــه اهلل محمــد ابراهيم

رزان

علــي
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بســام

خالــد

ليلــى

علــي

ناصــر

حــاوه

B.Sc. in English Language & Linguistics
الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اباء رائد بطاينه

اسراء ابراهيم عوده

اسيا محمد الشقران

ايه «محمد زياد» الشرقطلي

ايه فاروق العيسى

بتول محمد حمود

افنان بدر القرم

االء باسم خصاونه

الحان عبد اهلل المدني

بيان انور عبد الرزاق

بيان سامي أبولبده

تمارا حسن الربكات

انوار خازر حسني

تمارا فيصل زعاري�ر

توجان سهيل أبو احمده

حنني محمد الحموري

ايمان فايز الملكاوي

دانا وائل جنزي�ر

دانيا فيصل الزعبي

دانيا وليد عياد

امنيه عبد اهلل العنزى انسام عبد الرحمن ابو الهيجاء

انوار عبد الكريم عقيل

ايمان عصام الدرايسه
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البكالوري�وس في اللغة االنجليزية واللغويات
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

دانية عدنان عبيدات

دانيه عبد القادر جابر

دانيه عبد الرحمن ردايده

دانيه فتحي الرب�يع

دعاء فريد عبيدات

دعاء محمد بشري ابو عني

دنيا عزام عويس

دينا محمد زامل

رانيا مازن سعيفان

ربانا ابراهيم حجازي

ربى فتحي الفقهاء

رغد عبد الرحيم مصطفى

رغد محمود القري�وتي

رناد محمدسعيد اللفداوي

رند عدنان الشياب

رنيم عدنان اسعد

رهف نمر بدح

روان ابراهيم طعمه

روال عادل الذيابات

روال فريد رمضان

رؤى خالد الدرابسه

ريم حمد اهلل جبور

زي�ن محمود بني مصطفى

زينة فريد الذيابات
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B.Sc. in English Language & Linguistics
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

زينه صقر حداد

ساجدة عبد اهلل الرمضان

ساره طارق طلفاح

ساره هشام الزعبي

ساريه عبد الكريم قنو

سماح ماجد السقار

سماح محمود نجم

سمريه محمد سعيد منصور

سناء سليمان الموسى

سندس جمال الزعبي

سندس طارق ابو الهيجاء

شادي زاهي العلي

شروق عصام مراشده

شهد افليح نصري

صالح ابراهيم العثامنه

صفاء محمد علي عتوم

صفاء نواف ابو طماعه

صالح الدين احمد الزعبي

طارق ابراهيم سماره

طاهر خالد سمري�ن

عاطفني عاطف سعيفان

عال خالد حالوه

عمر مدحت الشرع

عنود علي الرشيدات
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البكالوري�وس في اللغة االنجليزية واللغويات
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

فاطمه فارس الطراد

فرات شريف بني هاني

فرح عصام الصبح

ليلى نبيه طرابشه

لني عدنان علي عبد اهلل

لينا تيسري المخادمه

مادلني جهاد النمر

مرح عصام صبيحات

مرح يوسف مخلوف

مروه باسل عليان

مريم علي الذيابات

مريم موفق االيوب

كنده حسن البشابشه

مؤيد حسني زحراوي

256

كوكب محمد فريد رزق

ميس منصور الروسان

لبنى عصام عوض

نسري�ن فالح الداود

B.Sc. in English Language & Linguistics
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

نسيبه يوسف الحسني

نوال داود العفوري

نور مازن المغايره

هبه نايف بني عامر

هديل جهاد حيفاوى

هديل فالح الشبول

هيلني عمر الزعبي

وجدان اسماعيل ابوالكرسنه

وسن طه البطاينه

وفاء طه شاهني

والء خالد الشقران

ياسمني عماد الزعبي

احمــد محمــد الملــكاوي

دعــاء زكريــا حمايــده

رهــام فايــز بنــي يونــس

غفران محمود طبيشــات

لينــا حســن خري ـ�وش

اســيل جمــال عبــد اهلل

رحــاب ابراهيــم عراقــي

رهــف مرعــي عــاوي

فــرح محمــد رمضــان

مــرام عبــد العزي�ز ســليمان

ايات صبحي بني حمدان

رنــدا عبــد اهلل الســيوف

زيــاد

خلــف

فــاح صالــح التوبــات

اهلل»

حنني عبد اهلل السمريات

رنــده عبــد الكريــم الغدايره

عبــا غالــب مصطفــى

عاشــور

محمــد

نــداء بســام ســماره

لــن

علــي

نــور موفــق البطاينــه
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ميــار
ايمـ ـ ـ ـ ــن

«هبــة

حسيـ ـ ــن

قسم العلوم اإلنسانية

Dept. of Humanities

د .محمد علي ابنيان

د .محمد احمد الصالح

د .عدنان محمود عبيدات

د .عيسى محمود العزام

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

د .خالد محمد الهزايمه

د .باسم عيسى العتوم

د .سهيل محمد خصاونه

د .محمد خليفه العمري

د .عبد المهدي هاشم الجراح

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .متوكل ممدوح عبيدات

د .افتخار سليم محي الدين

د .أسماء احمد المومني

د .محمد أحمد مسرتيحي

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ
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كلية ت�كنولوجيا الحاسوب والمعلومات

Faculty of Computer & Information Technology

د .علي محمد الشطناوي
أستاذ مشارك  /ق.أ عميد الكلية

د .منري عقله بني ياسني

د .ياسر إبراهيم جراروه

د .محمد احمد الصمادي

أستاذ مشارك  /نائب العميد

أستاذ مشارك  /نائب العميد

أستاذ مساعد  /نائب العميد
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قسم هندسة الحاسوب

Dept. of Computer Engineering

د .معاذ حسن جراح

د .سمري محي الدين بطاينه

د .عمر محمود الجراح

د .علي محمد الشطناوي

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

د .تيسري محمد الدوس

د .صالح مصباح عبد الحفيظ

د .عبد الرؤوف محمد الرجوب

د .عبد اهلل محمد بطاينه

د .لؤي علي طوالبه

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .عناد عبد المهدي الجراح

د .اسامه ضيف اهلل الخليل

د.مهند قاسم قويدر

د .محمد امني فري�وان

د .رامي عبداهلل النعامنه

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد
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قسم هندسة الحاسوب

Dept. of Computer Engineering

د .خلدون موسى مهيدات

محمد ابراهيم الحموري

شذى نبيه الحسن

حسام الدين محمود جرادات

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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البكالوري�وس في هندسة الحاسوب

B. Sc. in Computer Engineering

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

اخالص حسن بني مفرج

اسراء فواز بني بكر

اسماء محمد جرادات

االء عمر سمارة

بشرى حسن البيادره

بنان زياد الشبول

بيان امني جراح

حنان محمد القرعان

دانيه يوسف ابو رجيع

رافي لؤى القرعان

رهف عماد عبيدات

سامر رائد القسيس

سخاء علي المصرى

صالح ابراهيم السوقي

نــزار

صالــح

ايمــان احمــد عبابنــه

رشــاد

حنــن هــارون ابــو عيــده

رنـــــــــا رزق نواصــــــــره

محمد خليل عبنده

ريــان

خالــد

محمود فتحي محمد

هيا باسل كنعان

عاشــور

ســرى محمــد الزيادنــه

عبــداهلل محمــود ابــداح

زكريــا عبــداهلل آل خليفــه

صفيــه محمــد ابــو مســلم

محمــد انور محمد بهجت

محمــد فــوزي حمــدان
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البكالوري�وس في هندسة الحاسوب
الفصل الدراسي األول 2017-2016

انــس ســمري العــواوده

زيــاد محمد رشــاد المظفر

حذيفــه عبــداهلل بني عيســى

ســندس صبحــي عتــوم

دعــاء عبــداهلل جــرادات

غنــى ابراهيــم بــركات

محمــد يحيــى دوي ـ�رى
سامر محمد الشبول

سماء مروان حداد

دانية منذر الموال

محمد خالد حادر

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

احمد عكرمه ابو حماد

اسراء عبدالمجيد الصمادى

اسراء قاسم الدرابسه

اسماء جعفر بني عيسى

ايات محمد العايدى

بشرى بسام الصمادي

تسنيم احمد عبابنه

جمال عبدالناصر يونس

حلى مهيوب الفرج

حنان محمد ابو عليقه

حنني عماد الذيابات

دعاء نافز العزازي
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

دعاء خليفه الجراح

رغد عامر العتوم

ساره بالل عبدالمجيد

سبا خليفه الدومي

سناء هشام المصرى

شهد عزالدين اللوباني

عريب علي ادغيم

لني خالد النادر

مؤمن زياد الجراح

مارينا احمد الصبيحي

محمد عبداهلل المكاحله

مرح فاروق الرفاعي

مروه عبدالوهاب الزعبي

مالك ماجد المالك

ميمونه محمد هياجنه

نسري�ن عمر سماره

وفاء غازي كنعان

يوسف عبدالمنعم

بســام عــادل الصيفــي

بيــان علــي الشــرمان

رائــد تيســر شــطناوى
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عبــاده نورالديــن المهيــدات

مــروى بســام عــدي

البكالوري�وس في هندسة الحاسوب

B. Sc. in Computer Engineering

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

اسراء حمزه عبدالنبي

االء فريد السيد احمد

العنود نبيل العبابنه

ايه احمد عتوم

بتول كامل لبابنه

رب�يع فيصل مناع

رحمه محمد الصالح

روان باسم زايد

سبأ احمد خويله

سلسبيل احمد مقدادي

عمر عبداهلل الشبول

محمد اقبال نايف الزعاري�ر

مرام محمد السعيد

نسري�ن احمد السعدي

وسام احمد موصللي

ســـــــــامر رائــــــــد علــــــي

مريانــا ســامح غدايــره

ســجود خالــد حماشــا

نضــال محمــد الشــبول

يحيــى محمدخري المبيضني
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قسم علوم الحاسوب

Dept. of Computer Science

د .محمود عبد الكريم الشبول

د .وائل الياس مارديني

د .منري عقله بني ياسني

د .ياسر محمد خمايسه

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .يحيى محمد طشطوش

د .ياسر ابراهيم جراروه

د .محمد ابراهيم الصالح

د .محمد عبد اهلل السمريات

د .محمد احمد الصمادي

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .فراس علي البلص

نور عدنان زغل

عبد اهلل سالم العلج

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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قسم علوم الحاسوب

Dept. of Computer Science

د .قانته محمد بني بكر
أستاذ مساعد
وفاء أحمد القرقز
محاضر متفرغ

غدير ناظم عبيدات

عبد الرحمن عبد الكريم المدور

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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B.Sc. in Computer Science

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

ابراهيم ياسني شخاتره

احمد ثائر طوالبه

اسيل شحاده ابو الرب

اصيل موسى ابوحق

انوار احمد كليب

ايمان احمد ردايده

حنني اسماعيل البدوي

رزان خريى العوراني

رزان محمد المصرى

رعد محمود عمرى

روان احمد المرازي�ق

سجى محمد الزعبي

سماح سليمان حلواني

عبد الرحيم عماد حسونه

عبداهلل جهاد النزال

عال محمد خزاعله

لوجني حامد الصمادي

ماجده احمد الحموري

محمد حسني الجراروه

محمد حمود شنظور

محمود «محمد عيد» اليربودي

مرام غازى مقدادي

منصور يوسف البشابشه

ندى محمد خزاعله
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البكالوري�وس في علوم الحاسوب
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

ندى محمود الرفاعي

هبه محمد عبابنه

نسري�ن محمد فريحات
ايــاف عبدالحكيــم عثامنــه

غديــر عبدالكريــم الشــبول

ســام بســام الدللــو

طالــب

الرا

راضــي

رهــف ناصــر غرايبــه
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وئام محمد العودات

B. Sc. in Computer Science
الفصل الدراسي األول 2017-2016

ايناس خليل فري�ج

سيف رائد خصاونه

شادى خالد منسي

شفاء غسان شطناوي

محمد بكر ابو عناب

محمد حمود بني خالد

مريفت امني القضاه

ياسني نايف بني ياسني

271

غيداء عبدالرؤوف الرجوب

فواز موفق الداود

امنــه احمــد هياجنــه

علي حســن ابو فارس

بــراء ايمــن البطاينــه

عمــاد حســن ناصــر

خالــد يوســف عويــس

ماهــر محمــد حجــازي

دانــه عمــاد العالونــه

نبيــل عمــر ســرطاوي

رشــا عبدالحكيــم بيــارى

هبــه احمــد بنــي دومــي

رشــا عبــداهلل الحمــدان

هيثــم محمــود العــواوده

البكالوري�وس في علوم الحاسوب
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اسراء ابراهيم ابو الجمال

افنان بسام الجبالي

حسام سامي مصلح

ديما نضال سويدان

سندس محمد عقيلي

عاصم راتب الردايده

عمر مهند شوتر

قمر عزالدين عبدالسالم

لمى موسى مصلح

مرام يوسف الحموز

مصطفى علي القضاه

مها ابراهيم العتوم

نسري�ن بسام حناوي

ابراهيم قدرى البزور

انوار سالم الفواضله

حسني محمد ابوعبيد

272

روان حسني قريش

ميساء عطا اهلل الحوراني

B. Sc. in Computer Science
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

احالم خلدون جرادات

بلقيس حسن الربابعه

حسن محمد الشبول

حال توفيق الفقيات

حمزه هاني القيمري

دانا رياض خويله

دعاء احمد كليب

ديمه احمد غري�ز

رؤيات بكر علي

رهف رائد البطاينه

روان نبيل الزعبي

زي�ن علي الصمادى

غيداء صالح ابوعاشور

فرات منصور مقابله

قيس رائد محافظه

مؤمن حسني تيم

محمد مصطفى بني دومي

مرام محمد غرايبه

مريم عبدالكريم حرب

معتز ناصر المحمود

ميماس خالد العاصي

هاجر خالد جرادات

هدى علي عتوم

هدى ماجد يوسف
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B. Sc. in Computer Science

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

اسراء حسني العودات

والء احمد السيد

يزيد رامي ابو عامود

سالم عوض الخليفي

علي صالح اسماعيل

274

هبه ابراهيم الغروز

قسم نظم المعلومات الحاسوبية

Dept. of Computer Information Systems

د .قصي قاسم ابوعني

د .رحاب مصطفى دوي�ري

د .اسماعيل ابراهيم الحميدي

د .عامر فضيل البدارنه

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابه

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .حسن محمد نجادات

د .محمد قاسم شطناوي

د .مصطفى زياد علي

د .خالد عزالدين الخطيب

د .رامي صالح الغرايبه

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .قصي محمود ياسني

سوزان قاسم البدور

اياد عبد الفتاح الشريف

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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قسم نظم المعلومات الحاسوبية

Dept. of Computer Information Systems

قيس امجد مرجي

جواد «محمد علي» دامر

روان تيسري خصاونه

هشام محمد عبنده

مصطفى يحيى ردايده

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

د .أحمد اموفق العياد

د .أمل عادل الزعبي

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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البكالوري�وس في نظم المعلومات الحاسوبية

B.Sc. in Computer Information Systems

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

احمد عبد الحافظ خطاطبه

اسراء سليمان العدوان

ايمان عصام ابو طبنجه

ايمان يوسف خصاونه

بثينة حسني الزريقات

براءه رائد حجازي

حسني فايز بشابشه

حليمه يحيى الهدهد

حنني محمد محمد

دانه عالء الدين الحاج عبدالغني

دعاء محمود ليحو

رانيه فايز محمد

زيد «محمد علي» الزعاري�ر

سماح محمد العقايله

سيف الدين محمد خري عبيدات

صابري�ن عبداهلل العبدوني

صفاء عبداهلل المكحل

فاطمه محمود الصمادي

فرح هاني الحوراني

لجني ياسر السكران

ليث منري بني ياسني

محمد سامر الخصاونه

محمد عامر عجاوي

مرام احمد الرشدان
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البكالوري�وس في نظم المعلومات الحاسوبية
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

مرام مفيد عنانبه

مها محمود البواعنه

نادين تيسري القضاه

نرمني سهيل بدر

نوار اسامه عبابنه

نور احمد الخضور

هبه عبدالعزي�ز الشيوخ

هبه قسيم البشابشه

هبه محمد غانم

هبه نضال شقري

هديل قاسم العجلوني

هناء جمال زكارنه

هند موسى ابراهيم

هيا امني القرعان

وفاء يحيى أبوجليل

ابتهــال محمــد القضــاه

رامــز مــروان حــداد

ســام عبد الرزاق الدخل اهلل

اســراء عبــداهلل ابولبــاد

رزان هانــي عبابنــه

عمــر فيصــل خزعلــي
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B.Sc. in Computer Information Systems
الفصل الدراسي األول 2017-2016

ايه عبداهلل ابو عاقوله

رافع علي فحيلي

سناء محمد بني حمد

عبد الباسط هاني الداود

عبد اهلل راسم عنبتاوي

غدير محمد حجات

فارس امني المومني

معتز عادل مهداوى

هشام بشار شقريات

ابراهيــم محمــد نــدى

حنــن خالــد العــرود

ســندس فتحــي شــطناوي

عــدي جــزاع الرويلــي

لينــا فــاروق الخطيــب

احــام عمــاد الســليتي

رعــد احمــد أبوخرمــه

عبد الرحمن باســم عبد الغافر

علــي حســن طلفــاح

محمــد خليــل ســعدون

االء محمــد العنانبــه

زيــد ســامي عبيــدات

عدنــان محمــد صــدوق

كــرم عبد المنعــم عبدالعزي�ز

محمــد عبــد الحميــد العمري

مصطفــى محمــود المقصقــص

يقــن محمــد خطاطبــه
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عمر اسامه العمرى

البكالوري�وس في نظم المعلومات الحاسوبية
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ابتهال سلطان الجالبنه

اسراء نبيل المالحي

ايه فراس خصاونه

بكر فالح البشابشه

تسنيم احمد حنيف

تقى قاسم الشياب

حال سمري المومني

دعاء جمال الزب�يدى

رزان مراد عياصره

روان راتب بني سالمه

سندس وليد هنداوي

شيماء وضاح الوادي

صهيب سامر التل

عائشة ممدوح الصباغ

عاصم تيسري عماري�ن

عبري عبداهلل الغزو

عدي زياد الملكاوي

عرب بسام دواغره

فرات عبدالناصر طاهات

قصي رائد دواغره

الرا رائد ابو سرايا

ماريا عيد عبدالرزاق

محمد اياد ابوشهاب

مي نضال فندي
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

نبيل محمد داود

هديل بالل الشبار

نورسان فواز عقيلي

281

هيا سمري ريحاني

البكالوري�وس في نظم المعلومات الحاسوبية
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

اسراء فيصل عبابنه

اصاله عبداهلل الدوي�رى

امريه علي القريشات

خالد عمر مرضاح

دالني راتب عبيدات

دانيه خليل الصمادي

ديمه سامي الصمادي

ركسام خالد غزو

روان خالد الربابعه

روان عماد الحوري

سمر عوني الغرايبه

عال عبداهلل الزعبي

النا محمود الجوارنه

محمود سليمان الشرع

مرح احمد الخطيب

مالك يوسف سالم

ندى محمد حمد

نوره اسماعيل أبوصهيون

هيا ناصر الشويات

وفاء خليل دقامسه

عالء عبدالرحمن الزعبي كليم اهلل ضيف اهلل المومني

منصور احمد الشيوخ

منه اهلل نزيه البطوش
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B.Sc. in Computer Information Systems
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

والء خلف سماره

ياسمني عدنان الفرات

والء مروان المحاميد

يوسف اياد العريان

ابراهيــم عبدالجــواد الطيطــي

شــذى بــال جوابــره

نجــوى بســام عمــور

بشــرى عبداهلل العمرى

عــا حســن أبوفــارس

نهــاد ســامي قمــر

حمزه مأمــون الزعبي

ليــث تحســن عثمــان

والء عبدالحليــم ابــو معالــي

حنــن علــي بني فياض

لــن حســن العمــري

والء عبدالكريــم عتــوم

ســارة احمــد غرايبــه

مالــك عبداهلل المحمد
يزيــد ســعيد البصــول

ياســن هشــام موافــي
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قسم هندسة الربمجيات

Dept. of Software Engineering

د .لؤي محمد عالونه

د .نذير يوسف خصاونه

د .رائد امني شطناوي

د .محمد عصام ملكاوي

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .شادي عبد الرحمن الجوارنه

د .قتيبه انور الذبيان

د .زياد عبد الفتاح الشريف

د .محمد حسني الزيناتي

فاطمه محمد ابو حجيله

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

أسمهان موسى ابو الحسن

يوسف محمود خصاونه

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

د .عمر محمد مقدادي
أستاذ مساعد
د .خلدون طارق الزعبي
أستاذ مساعد
ُعال عبد الرحيم كراجه
محاضر متفرغ
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البكالوري�وس في هندسة الربمجيات

B.Sc. in Software Engineering

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

اثري ماهر حمايده

احمد محمد عبداهلل

اسماء عارف عيسى

اسيل محمد عبيدات

االء علي الناطور

العنود سليمان مناصره

انس فريد يارد

انس مروان ابو غيدا

انسام ادم النادي

اية احمد شطناوي

ايمن صالح ابو خليفه

ايناس سمري المغري

ايناس علي السرديه

ايناس علي بني ياسني

ايوب ابراهيم القضاه

بتول جهاد الجراح

تسنيم صالح الدين حسني

ديمه محمد محمد

رنا احمد الجراح

رنيم عدنان المومني

سليم نبيل القاضي

سمريه محمد رب�يع

سهام محمود الحسنات

سهر سعدالدين مومني
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البكالوري�وس في هندسة الربمجيات
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

شفاء علي عثامنه

صبا بالل دردور

صفاء عبدالرحمن بنات

ضياء الحق موفق الزعبي

عامر لطفي ابو الهيجاء

عبدالرحمن ظهري قوتلي

عبيده محمد القرعان

عبري عماد ابو لوم

علي يونس صوافطه

عمار عادل حمدان

عمار فرحان

عمر قاسم ابو الرب

عمر محمد عالونه

فراس فهد ايوب

قتيبه احمد الخشيني

قتيبه وليد حسني

كفاح جميل شطناوى

لينا محمود النعيم

ماجد احمد هشام الحطاب

محمد صبحي عالونه

محمد صربي بني ملحم

محمد علي ابو دلو

نور وليد الصمادى

هبة اهلل عمر عالونه
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B.Sc. in Software Engineering
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

اينــاس ريــاض بطاينــه

دعــاء ســالم حســان

ســامر هشــام الشــرقطلي

ايــوب مفضــي دبابنــة

رفيف حســن السرحان

ســيف الديــن احســان ابــو زيتــون

شــرف ناظــم البشابشــه

هيا ضرار بني هاني

وعد قسيم العمرات
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البكالوري�وس في هندسة الربمجيات
الفصل الدراسي األول 2017-2016

احمد صالح الحسنات

احمد محمود عالونه

براء كمال مسلماني

بيان ناصر المزاوده

دانيه خالد ملكاوي

رند حاتم القرعان

سناء هشام الزعبي

صهيب خالد عالونه

عبدالعزي�ز محمد صالح

فرح صالح بني هاني

مريفت احمد الزريقات

نرمني فرحان الداود

هدى زياد العزام

نسيبه محمد قبالن

يارا احمد الكردى

احمــد عبدالمهدى صوالحه

اينــاس رائــد زقيلــي

دعاء موفق الســحلي

انصــاف عونــي بنــي عبده

باســل محمــد ضمــره

غفران ابراهيم شــهابات

زبــده

تالــه محمــد الزعبــي

فــواز صدقــي العتــوم

ايمــان لطفي الحاج علي

حــا صالــح الرحيمــي

محمــد عمــر بازرعــه

ايــاد

نديــم
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ابتسام غالب الشطي

ابراهيم سمري الخليل

اسراء حسن الدرابسه

اسيل فواز الحسن

اشرف خلدون الطواشي

انوار احمد ابو ملحم

ايمن ياسر مهاوش

جواد خالد الشياب

حنني اسامه رواشده

دانه حازم الخالدي

رغد جودت الدرابسه

سفيان محمد الدرابسه

سليم حاكم الزعبي

صفاء ناصر المصالحه

عبدالرحمن حسان عكور

عال خضر شعبان

عمر سامي شواهنه

فاطمة خالد الزعبي

فرات نصرى الصوالحه

لبنى عبدالرحمن عبداهلل

لميس مصطفى الخشاشنه

محمد شاتي العنرب

محمد فيصل الشطناوى

منار محمود جرادات
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البكالوري�وس في هندسة الربمجيات
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

مياده عصر الربضي

ميس الريم سامر الخصاونه

نادين زياد الدوي�ري

هيفاء رياض الزعبي

نسري�ن فراس الشقران

هبه مشهور مطالقه

يزيد فخري عبدالقادر

امجد محمد المأمون ابو رمان

النواصــره

حــا محمــود الرمضــان

عمــر محمــد فــؤاد الشــرايرى

احمــد يوســف عبــد الجليــل

دعــاء عبــداهلل اعويضــة

فاطمــه ماجــد الصبــاغ

انســام ســمري الرشــيدات

ســالي وليــد عبدالملــك

لمــى علــي الخرابشــه

ايــه هشــام عرابــي

ســجى محمــود ملــكاوي

مجــد عبــداهلل العطــارى

بهــاء محمــد يوســف

ســام حســن عنانبــه

نجــود معتــز القرطــه

حــازم محمد قطيشــات

عامــر فخــري ابــو عرجــه

وعــد عدنــان شــطناوى

حســام حســن عبيــدات

عبدالملــك قســيم المومنــي

الشــرع

خليفــه

عمــر «محمــد نــور» العــزام

احمــد

حــا

محمــد

عامــر
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يــزن

ايــاد

هديل جمال العزه

B.Sc. in Software Engineering
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

ابوبكر غطي

اري�ج علي الحمود

اسراء خالد الزعبي

اسيل محمد عوادين

اشرف علي كنعان

اصيل نهاد يعقوب

ايات احمد خالد

ايات نعيم حسن

حنني حسام الفاخورى

خلدون محمد الرشيدات

دانا كارم الغرايبه

دانيا هشام الملي

ديما احمد الجراح

ديما مصطفى القضاه

رابعه هاني الحاج علي

ساره زياد الدوي�ري

ساره عبدالوالي المومني

سوسن صالح ابو مسامح

شري�ن احمد الصعوب

صالح حمزه القصاص

ضحى احمد بني سعيد

طارق جمال الدين درويش

عماد فتحي الدردور

غازي زايد الكوفحي
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

فاطمه هاني الصمادى

فرح جمال ابو ورده

فرح جمال دبسه

فؤاد مازن المومني

قصي عبدالحكيم مناصره

لمى محمد ابنيان

مجد ماهر العزه

محمد محمود كنعان

مرح سمري الخطيب

مريم محمد رواشده

نور عبداهلل زامل

هبه معني قبالن

وعد خالد الصقريات

والء احمد حواري

يوسف حسن الجمل

انــوار رضــوان بنــي عامــر

دينا احمد النقشــبندي

محمــد ابراهيــم ابــو فــاره

ايــــــــــاد عمــر جعابــــــــو

ربــى محمد الطبيشــات

محمــد حســام الديــن العــودات

حنــن عمــر الشــياب

ســجى زيــاد العمــري

محمــود محمــد ابــو جوهــر

حيــدر كفــاح الحــاوي

صقـــــــــر ادم جوارنــــــــــه

نــور حاتــم الطيطــي
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قسم هندسة وأمن شبكات الحاسوب

Dept. of Network Engineering & Security

د.اياد صالح تقي الدين

د .محمد عبد المجيد الروسان

د .فهد حسن عوض

د .منذر مصطفى الدوي�ري

أستاذ مشارك  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .بشري نايف الدوي�ري

د .معاذ ياسني موافي

د .عمر قاسم بني ملحم

د .رائد محمد بني هاني

د .محمد محمود الشرمان

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .احمد توفيق الحموري

رنا خليل القرم

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

د .بهاء عدنان الصيفي
أستاذ مساعد
د .عبد اهلل يوسف المعايطه
أستاذ مساعد
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ايلي الياس شهوان

دانيه بالل القبالوى

رزان جهاد الشرع

ريا محمد الطرابلسي

ريم نبيل البني

سالم فؤاد شطاره

شهد رائد العمري

لمياء عماد مريان

محمد خضر حموده

مصطفى عادل دحادحه

هال معاويه الروسان

هيثم احمد أبوعفار

ايــه ابراهيــم حــوري

زيــد هيثــم الربضــي

غيــداء عبدالــرزاق العــودات

حســن اســماعيل بروقة

ســارة محمد الصويتي

محمــد خالــد العالونــه

ربــى منصــور ربابعــه

ســجى عونــي حمــدان

محمــد عمــر زهــران

رنيــم هيثــم القاســم

عبد اهلل سميح الحالق

ميســاء محمــد فاضــل

هاشــم عبــد الكريم عبابنه

وعــد زيــاد المومنــي

294

B.Sc. in Network Engineering & Security
الفصل الدراسي األول 2017-2016

ازاد رابي المرشد

ديما رسمي اليوسف

فؤاد حسن السكران

محمد موفق السمريات

سندس نشات غرايبه

صهيب احمد بني ياسني

احمــد امــن عالونــه

ايمــان عليــان العرقــان

انــس ســليم كلــش

شــروق يحيــى ابراهيم

295

صهيب علي الجوارنه

محمــد محمدســمري الخالــدي

عبدالرحمن مبتسم أبو حسني

البكالوري�وس في هندسة وأمن شبكات الحاسوب
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ابرار موسى التاج

اسالم عبداهلل القرعان

اسيا طارق بني عطا

اسيل تيسري النصريات

االء محمد أبوهنطش

انس اكرم عبيدات

ايمان عبدالمهدى أبواشقري

ايمان محمود ربابعه

براءة فايق مسرتيحي

تقى محمد بني ياسني

جهان جهاد عبابنه

حال اسماعيل الشلختي

دانا مالذ ربضي

ديما زياد ابراهيم

رؤى محمد سعيد

ساره صدقي نعمان

سحر حسني أبوعكليك

سالم فخري شواهني

سيف فوزي عازر

شروق محمد المزرعاوي

شفاء محمد مبارك

عال حمد القادري

غاده محمد العلي

غدير وليد ابودية
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المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

فرح متعب الغزاوى

فرح موسى العطيوي

فريوز فايز بني فواز

لجني محمد عبيدات

لجني نازم البدارنه

ليث باسم الوديان

ماريا حسني قماج

محمد يحي طواها

مرام محمد الصمادي

ميس عدنان خطاطبه

ميس علي طوالبه

ميسره محمد المصرى

ميالن منري سعدون

نغم جازي الدمانيه

نورس سائد الخالدي

هاني بشار الخصاونه

هيا عبدالعزي�ز السكجي

وسن خالد القرارعه

وعد عمر العقيل

يزيد رياض الرب�يع

ايمان ســليمان النعيمات

عبــد الرحمن بالل مســلم

عمــار

ضيــاء مالــك البداينــه

عبدالفتــاح عبدالوهــاب الخطيــب

محمــد رزق الزعبــي

297

أحمــد

عمــر

البكالوري�وس في هندسة الحاسوب

B. Sc. in Computer Engineering

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

االء ابراهيم الهامي

امجد محمد الشرع

انوار يحيى ابراهيم

تسبيح جميل شتات

حنني ناصر حسني

ضحى قاسم الكرمي

عبدالرحمن خالد عبيدات

عري�ن قسيم عبيدات

عمر عصام سوالمه

لبنى عدنان الرفاعي

ليلى وليد هنداوي

محمد مازن جمال

مراد فراس المومني

مرح علي عبادى

احمــد ابراهيــم خليفــه

انــس ســلمان ابــو مســامح

روان زهــر بطاينــه

اســراء خليــل النــادي

ايــوب

غديــر خالــد المصــرى

جهــاد

ايــاد

حنــن كمــال عتــوم
غيــداء ابراهيــم عمــار
الحســن هيثــم حساســنه
مــرح عمــر الحــوري
محمــد منــذر نصــراهلل
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

Faculty of Applied Medical Sciences

د .محمد ذيب الجراح
أستاذ مشارك  /ق.أ عميد الكلية

د .هيثم أحمد العويدات

د .سليم علي بني هاني

زي�ن عبد اللطيف ملكاوي

أستاذ مساعد  /نائب العميد

أستاذ مساعد  /نائب العميد

مدرس  /مساعد العميد

د .محمد عبد اهلل يربودي
أستاذ مساعد  /مساعد العميد

د .محمد رفيفان الهناده
أستاذ مساعد  /مساعد العميد

محمد درادكه  /مدير مكتب العميد

300

قسم العلوم الطبية المخربية

Dept. of Medical Laboratory Sciences

د .سامر فؤاد سويدان

د .ليلى فرحان النمري

د .عمر فالح خابور

د .محمد يونس غرايبه

أستاذ مساعد /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

د .سليم علي بني هاني

د .سهيله علي الشبول

د .محمد احمد بني احمد

د .محمد علي شخاتره

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .جود محمد هاشم

ياسمني علي الشبول

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ
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احمد ابراهيم الطوالبه

اسراء احمد عبدالقادر

تقوى محمد الشياب

حسام فراس عرابي

رحمه محمد عودات

رناد مشهور مساعده

علي حسن الهالل

علي نايف الشمري

عماد هاني أبورواق

فرح هاني أبوكريم

كاتري�ن ناصر الجابري

مجد ابراهيم دحادحه

محمد فيصل المومني

محمد يوسف فري�وان

مريم محمد عبدي

معاذ عدنان عتوم

نسيبه ايمن النمر

هديل محمد المراهفه

انصاف علي الزغول

ربى عبدالفتاح ابراهيم

زينب احمد آل رب�يع

302

نسري�ن يوسف داود

نوراي قاسم الشناق

B.Sc. in Medical Laboratory Sciences
الفصل الدراسي األول 2017-2016

االء عطا ابوحليمه

ايمان علي المحاسنه

دالل خالد النعيم

لميس احمد عبدالعال

ياسمني احمد العزام

يحيى زكريا العلي

محمد فخر الدين عماد الدين

مرح محمد القواسمه

احــام هانــي جــرادات

تقــى حســن اليوســف

ديمه عبدالرحيم عوده اهلل

ريمــا فهمــي حجــات

لميــس عــادل عــودات

اســراء زاهــي المعايطــه

حنــن ماهــر أبوعليــان

رزان منتصــر محمــود

ســيما نجــي النــزال

مريم طالب غلوم حسني

دويــك

دعاء عبد الرحمن داوود

رب�يــع

فــرح عدنــان حصــري

مصطفــى محمــد المرايره

االء

عصــام

منــال محمــد الزعبــي

رنــا

محمــد

هبــة فــوزي الوقفــي

هديــل تيســر محاســنه
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هنــاء

عطــا

الجبــور

البكالوري�وس في العلوم الطبية المخربية
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اسراء احمد غرايبه

اسالم محمود ابوسرحان

اسيل عمر خلف

امال سلمان مرهون

امجد محمود قاسم

امل احمد الصياحني

ايناس محمد يوسف

بتول محمد المومني

بلقيس يوسف العلي

تسنيم طالل مسعود

تقوى انور قاسم

تقى ماهر برقاوى

جميله ناجي المومني

جواد ظاهر الحنادقه

دانيه زكريا ربابعه

رزان جمال بني سالمه

رند مؤيد نوفل

روان غسان علي

ريناد منذر الرواشده

زهراء موسى هاشم

ساره حميد حسن

سالم احمد باموسى

سكينه علي طه

سالمتو غربا
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B.Sc. in Medical Laboratory Sciences
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

سلسبيل منري عبيد

سلسبيال احمد الصغري

سناء مري�بيع المساعيد

سهام حسني يونس

شذى ماهر عقيالن

شفاء احمد معالي

شيخة احسان االيوب

صفاء غانم مشعل

ضحى ناصر عياصره

عائشة حسن

عائشه عادل المصرى

عز الدين ربحي ابوالطيف

عندليب محمد عبدالعزي�ز

غرام امجد التهتموني

فاتن محمود أبوعاشور

فاطمه عبد اهلل علي

فرح يحيى اسماعيل

الرا وليد بني ملحم

النا باسم صابات

لجني عبدالحميد الجعارات

مريم لول

مريم يوسف سند

معن قتيبه اليوسف

نعمت حسني حرز
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البكالوري�وس في العلوم الطبية المخربية

B.Sc. in Medical Laboratory Sciences

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

هبه ايمن نزازله

هبه خالد فوده

هبه عبدو أبوحشمه

هدى محمد الشريده

هديل عادل الغزاوى

هيا احمد ابورمان

هيا سعيد ملحم

وئام محمود المومني

وجدان محمود غرام

اســراء مصلــح كوشــه

دانيــه وليــد عســفا

ســرى مبارك القاســم

عاهــد خالــد المســاعيد

محمــد عبد الهــادي البقالي

االء احمــد الكــردي

دينــا اشــرف التميمــي

ســنابل انــور عبيــد

لينــا اميــــــــــــــن ســامه

مريــم صــادق محمد ناصر

ايناس وليد همشــرى

رزان محمد امني عبيدات

ســندس شــكري الشــرباصي

مجــد خليــل يوســــــــف

مريــم عبــد الجبــار الصائــغ

حـــــــــــا ايمــــــن بــــــــــــــدر

رفيــده احمــد ابوفرحــان

سوسن اســماعيل عبابنه

محمــــــــــــد خاشـــــــــــــــــع

ناديــن حســن العثمــان

نــداء محمــد اللوبانــي

هاني داود داود سلمان

يري ـ�ن كمــال غوانمــه
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هال عمر العمري

قسم العلوم الطبية المساندة

Dept. of Allied Medical Sciences

د .مريا فرحان حداد

د .خلف عبد العزي�ز المساعيد

د .مصطفى خالد الحسن

د .مصطفى عبد الرحمن ذيب

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .مي محمد بكار

د .هيثم احمد العويدات

د .دانه سمري الموسى

د .أري�ج أحمد عكاشه

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .محمد احمد رواشده

ازدهار عبد اهلل سلمان

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

د .عالء عمر عطري

زينب محمد القضاه

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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البكالوري�وس في ت�كنولوجيا األشعة
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

ايمان احمد تركاي

ثائر محمد طيفور

حمزه عادل شلبي

خليل عماد العليمي

دانا رائد صالح

دانيا سامح أبودلو

دعاء محمد الشرمان

رناد خالد الصالح

سرى نواف النعيمي

عمر فارس حسن

عمرو حسني غباشنه

محمد زيد عنانبه

هدايه حسني الغرايبه
ايلــي
ثامــر

ابراهيــم
ســند

العــون

حســن علــي العقيلــي
خليــل

عمــاد

عســفا

شــروق احمــد الليمــون
ضحــى جهــاد الجنــازره
عبــداهلل رشــيد الفــارس
هيــا محمــد بنــي ســليم
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B.Sc. in Radiologic Technology
الفصل الدراسي األول 2017-2016

خالد وائل الحسيني

سمريه وليد القضاه

سائد فوزى كليب

محمد فايز دقامسه

عـ ـ ـ ـ ـ ــاء مي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

فاطمــه ابراهيــم الزغول

مريــم ابراهيــم شــويات

علــي نبيــل الشــامان

محمــود نشــأت أبوالعوف

نــدى محمــد مصطفــى

وعــد

هــا محمــد القواســمه
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ماجــد

حمــدان

البكالوري�وس في ت�كنولوجيا األشعة
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

احمد ابراهيم الدويكات

انس اسماعيل ابو سردانه

ايناس بسام الزغول

ايه عبدالكريم جراح

ايه نمر النمر

بتول محمد القرعان

جنان سعيد الصفار

حذيفه صالح الشلبي

حنان محمد عيسى

دعاء بالل قواقنه

دنيا وليد تلحمي

رزان نزار الزغل

رشا حسني الدوي�رى

زب�يده عمر قديسات

ساره عبدالناصر عويدات

ساره فتحي حميدات

عائشه بركات العالونه

عائشه رائد الجمره

عبداهلل محمد المحمود

فاطمه علي صياح

فرح محمد عوادين

لينا محمد عبابنه

محمد ابو بكر

محمود خالد عكور
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B.Sc. in Radiologic Technology
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

مرح زياد درابسه

مريم صالح حسن

مزي�ن عوض الحمد

مصطفى عبدالمنعم الطيطي

معاذ فواز مخاتره

ميس امني ملحم

ميمونة غربا

نداء مفلح بني ياسني

نسري�ن سعيد حنن

هديل محمد الربطه

هنادي عبدالرحمن معالي

يسرى مختار

حســام الدين احمد العكور

فاتــن خضــر المشــعور

ليــث فـــــــواز بدنــــــــدى

سلســبيال ابراهيــم العرود

فــروز صابــر محمــد

مجــــــــــــد زيــــــــــــــد مهنــا

منــاور محمــد القرعــان

محمــد ســليمان وهيبي
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موسى صالح الردايده

البكالوري�وس في البصريات
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

رويده احمد الصعوب

سيف حمد الناعبي

صفاء خالد مصطفى

شــهد عــوض الصرايــره

نعمــت ريــاض ابراهيــم

منى عيســى الرواشــده

هديــل عــواد الشــلول

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اخالص عمر عبهري

اسالم ندى العمرات

امل محمد العمري

ايات محمد ابراهيم بطيحه

ايناس ابراهيم موسى

ايه رائد خلف

ايه نبيل المومني

بشرى يوسف برغل

بيان سمري الزبديه

تسنيم احمد ياسني

تقوى مصطفى القضاه

تقى جعفر محمد علي
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B.Sc. in Optometry
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

صبا احمد شريعه

هبه وليد طه

ضياء الدين معني داود

عماد محمد الرياالت

حازم عادل مكي

حال خليل ناصر

سامر فيصل علوه

لؤي سمري الصوص

لولو محمد المجدوب

ليث شرحبيل دقه

مروى احمد العرود

منتصر فيصل العبدالرزاق

مي سليمان حسني

تمــارا خميس الصوالحي

رؤى ســميح النوايســه

ســندس محمــد زي�ن الشــريف

دانيــه محمــود الصمادى

رشا فتحي بني اسماعيل

محمــد وليــد ابوالهيجــاء

هديل محمد بني مفرج
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البكالوري�وس في االسعاف والطوارئ
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

دانا صالح عبيدات

سامر حمدان درويش

عبد اهلل عكاش العنزي

زينــب عــوض الزغــول

فهد مبارك العازمي

ســامي عبــداهلل العتيبي

احمــد منيــف ابــو دقــه

حــازم

محمد محمود معابره

معتصم مثقال عرايشي

ليلــى منصــور ســاط

خالــد

حســن

الفصل الدراسي األول 2017-2016

احمد ابراهيم المجاهد

اسراء هاني جباعته

حمد سالم العنزي

اسيل عمر العفيف
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راكان عليان العنزي

عطااهلل حسني النعيمي

B.Sc. in Paramedics
الفصل الدراسي األول 2017-2016

عالء علي الرفاعي

عمر سالم ابو غزله

محمد فهد الطريفي

قصي هاني الرواشده

مشاري هائل العنزي

ابراهيــم صالــح الرميحي

بهــاء الدين محمد مقابله

صبــــــــا ســعد حمــــــــــــزه

احمــد بســام مومنــي

رزان رضــوان بنــي عامر

علي باســم المومني

احمــد ثابــت الرشــيد

ســالي منــر عــوده

علــي عبــداهلل مصلــح

بكــري محمــد صميلــي

ســجى عماد العيسى

يعقــوب عبــداهلل الحمر

ميساء احمد عبابنه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اسراء خليل جودالحق

ايمان رضا حمادنه

ايه عبدالرحمن الملكاوي
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ايه محمد يغمور

باسم احمد الغامدي

خالد خلف العنزي

البكالوري�وس في االسعاف والطوارئ
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

رب�يع احمد غالب السعود

رجاء عماد الشيخ احمد

رفيده عبداهلل حمايده

ريما فراس الصمادى

زينب حسني حسني

ساره خلف العنزي

سالم ايمن بني ياسني

سميه احمد ابوغزاله

صقر محمد الزعبي

عادل خالد الفهد

عاصم عبد المنعم الرحايمه

علي يحيى المالكي

عواض سلطان العصيمي

عيسى هالل الصايغ

فادي بسام اللطايفه

فاطمه عادل المحروس

فاطمه ماجد العوامي

فالح جاسر الحربي

فيصل ركا العنزي

محمد مرزوق الشديفات

محمد مزعل الشمري

مصطفى محمد الشويات

ناصر ماجد العنزي

هايل فليح العنزي
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B.Sc. in Paramedics
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

هبــه خالــد المغاربــه

ســلطان محمــد الرويلــي

فايــز

احمــد عبدالفتاح محمود

ســلمان خليــل الغريــب

المــا صالــح الشــراري

حســن عبــداهلل القضــاه

ســيف االســام ســعيد القحطاني

محمــد ادريــس الزعبــي

حنــن جعفــر اليحيــى

طــارق ســالم العازمــي

مــروه احمــد شــاهني

مشــعل محمــد العنــزي

بســام

مــي ماجـ ـ ـ ـ ــد خرف ـ ـ ـ ــان

ياسمني ابراهيم ابو هنطش
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فايــز

قسم علوم الت�أهيل

Dept. of Rehabilitation Sciences

د .مازن طه الغزو

د .فداء يوسف التميمي

د .محمد ذيب الجراح

د .محمود محمد العمري

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .فداء محمد المومني

د .مخلد فالح المعايعه

د .محمد صبحي نزال

د .فراس صالح الفوارس

د .خضر أحمد المهداوي

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .فدوى أحمد خويله

د .حنان وحيد خليل

د .حكمت محمد حدوش

د .صدام فؤاد كنعان

د .الهام جهاد الشرمان

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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قسم علوم الت�أهيل

Dept. of Rehabilitation Sciences

د .خالد غصاب الشديفات

د .زكريا حسني نواصره

د .محمد عبد اهلل يربودي

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
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د .محمد رفيفان الهناده

د .مها مصطفى زيتون

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .صفاء محمد القضاه

د .هناء أحمد المحمد

أستاذ مساعد

محاضر متفرغ

البكالوري�وس في العالج الطبيعي
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

انسام عاطف القضاه

براء محمد البطاينه

عهود سليم الروسان

سلسبيل خليل نصار

احمــد طـــــــــــــــه عبابنــه

بتــول محمــود عبيــدات

اســراء مهــدي صالــح

حــا علــي الطويســي

لينه مهند سمان

مها ايمن المعاني

فــادي محمود الخضور

الفصل الدراسي األول 2017-2016

محم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ثال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث
محمـ ـ ـ ــد جمــال كنعـ ـ ـ ــان
احمد حسن السعود

مصطفى حسن

يسرا عبد الرحمن ابوالسباع

الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اباء محمد عبابنه

ابوبكر محمد

االء علي ال ابازيد

احمد محمد الحامد
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اماني محمود الطواها

امل مروان جرادات

B.Sc. in Physical Therapy
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

امينة صالح

اناس ضمني الديات

بتول اسماعيل عقيالن

بهاء الدين خالد عيسى

حمدان ابوكر

رهف محمد مرسل

شادي خالد جياب

عبد الرحمن بللو

علي مختار

غدير محمد القيسي

فاطمه بسام كنج

فرح عوني سباعنه

لميس علي غرام

مسلم بشر

منار حسني

ميس سامي نصري

هبا محمود قواقزه

هاله محمد

عبنــده

رحمــه امجــد عبيــدات

زهــر الديــن ابراهيــم

االء

عصــام

بلقيــس ابراهيــم عبدالخالــق

رهــام عبدالرحمــن الهزايمه

عبدالناصــر نضــال الزمــر

تقــى ابراهيــم القرعــان

ريـــــــــم بـــــــــــدر غانـــــــــــم

عمـ ـ ـ ــر محمـ ـ ـ ــد البلــوي

مــاك فتحــي العناتــي

محمـ ـ ـ ــد جمـ ـ ـ ــال الزمـ ـ ـ ــر
هبه احمد ناصر

321

البكالوري�وس في العالج الوظيفي
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

االء بسام الخضر

سندس ابراهيم ابوسرايا

سجى محمود بقريات

الفصل الدراسي األول 2017-2016

رقيه محمود الحجيله
احمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يعقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
عـــــــــــــــــــا

فرح علي الدرناكي
بشـ ـ ـ ـ ـ ــر منـ ـ ـ ـ ـ ــذر العتــوم
غســــــــان

متعب عارف ال قفله
عبــد الرحمــن محمــد مفيــد

مــــــــــــــــــرام نـــــــــــــــــــــــــــادر

322

محمد حسن الحوامده

وسن صالح خليل

وسيله محمد أبوعمر

B.Sc. in Occupational Therapy
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اصاله سالم قسوم

اماني محمود الشرعه

امجاد عياده العنزي

ايمان عدنان اللطايفه

ايمان عمر الدباس

حال حمد الحماد

حنني يوسف عطيه

دنيا صالح عبيدات

ديمه رشاد محمد

رؤى تيسري السلمان

رحمه بكر القطاونه

رنا زاهي مطر

رهف غالب الطيطي

سجى جمعه الجالودى

شهرزاد علي خطبا

كريستني سجراوي

الرا غزال

لينا كمال الظهريات

مصطفى درويش المطرى

وردة نزار صباغ

ياسمني سمري بصول

حسان محمد حبيب اهلل

نــوره كايــد أبوشــومر

فاطمــة حســن فــردان

هديــل خالد الكساســبه

وفــاء مامــون ابودلــو
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البكالوري�وس في السمع والنطق
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عيــد مســريحي

دي ـ ـ ـ ـ ــاال طاهــر مريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

حنــن عبــد الحكي ـ ـ ــم جابــر

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـريـ ـ ـ ـ ــن خال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

فاطمــه عصــام العمــرى
تمارا محمد العمرى

رغد عمر القضاه

سميه يوسف الطنطاوي

الفصل الدراسي األول 2017-2016

اســراء عبدالقــادر بني عمر
حنــن محمــد المومنــي
فــرح احمــد الزعبــي
بنفسج رائد ناصر

جوي داود صابات

وفاء وليد هياجنه

سالم غالب الجابر

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

احمد عبد اهلل الخوالده

اروى حسام الدين تمام

اسراء خالد ابوعوض

اروى حسني الشريده

324

اسراء محمد الخياط افدار

اياد احمد الشايب

B.Sc. in Audiology & Speech Pathology
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ايمان عمر عبدالغافر

ايه زياد العديلي

دانه عوض ابو راشد

رواند ابراهيم

ريم صالح صالح

ساره هيثم جالد

سالي موفق بشري

سامر نبيل حنضل

سمية سليمان الشجراوي

سناء بسام القلقيلي

سوارب�ينا قاسم االشقر

ضحى صباح االحمد

مالك احسان دغلس

نور أنيس باسنبل

نور حسن عثمان

هديل محمد الدعاس

لينــه عاطــف العمــري

فـــــــــرح نــواف مصــاروة

رنـــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــنطي

منــال عــادل احمــد بودواس

ســـــــنـــــابـــــــل عقـــــــــــــــل

هدي ـ ــل مجـ ـ ـ ــدي االطــرش

325

وجدان علي الشريف

البكالوري�وس في السمع والنطق /سمع

B.Sc. in Audiology & Speech Pathology / Audiology

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

حنــن ســليم المرافــي
مــاك ابراهيم الطاهات
ايمان محمد االكرب محاسنه

حنني مروان الوقفي

صفاء ابراهيم رحمه

ربى محمد النعالوي

هناء ابراهيم رحمه

البكالوري�وس في السمع والنطق /نطق

B.Sc. in Audiology & Speech Pathology / Speech

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

الفصل الدراسي األول 2017-2016

ريم عقلة الخزاعلة

نازك يوسف الدالبيح

ساجده حسن القاسم

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

منــال ناصــر حراحشــة
ايه حسني الزي�ود

حنان محمود الظواهره

لينا محمود الظواهره

شهد موسى فوده

326

وئام يعقوب بنات

قسم علوم األسنان التطبيقية

Dept. of Applied Dental Sciences

د .إسراء عبد الكريم البكري

د .عبد الرحيم محمد بيربص

د .زيد احمد الحوراني

د .ياسمني عبد الهادي جنزي�ر

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .نور عبد اهلل المرتضى

د .صبحه محمود الشطرات

د .نور أحمد نوافله

زي�ن عبد اللطيف ملكاوي

سهري رفعت عبيدات

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

مدرس

مدرس

ريم سليم طبيشات

أروى محمد محاسنه

الينا قبالن الطوال

مها احمد العمري

مدرس

مدرس

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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البكالوري�وس في ت�كنولوجيا صناعة األسنان
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

جمال رزق اهلل ابريك

حياة يوسف شخشري

محمود خالد الزعبي

هبه حسني القضاه

قصي عطيه حميدات

رونق احمد بني عطا

قاسم محمد السمريات

الفصل الدراسي األول 2017-2016

رؤى نايــل الروســان
ســاره احمــد طلفــاح

سليمان زهري السالم

328

لميس بسام محمد

ماجد مروان االعرج

B.Sc. in Dental Technology
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

احسان علي هوساوي

اصاله نعيم المناور

امريه حسني الكلوب

انس محمد مبارك

ايه قاسم الخصاونه

براء عبد احمد

حنني نبيل خزاعله

خديجه نواف عبابنه

رامي عزام االخرس

رزان محمد العمرى

رغد علي ابوالفول

رهف نزيه

روان محمد الخالدي

روان مروان الطباع

ساره سناي

سناء علي العمرى

سريي�ن غسان الدكن

عامر احمد الشرمان

عايشه يوسف العنانزه

عبري عبدالرحمن ابونقطه

عمر عدنان عبد الحليم

غدير جمال صالح

كوثر مجدي العتيبي

ماجدة احمد الشديفات
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البكالوري�وس في ت�كنولوجيا صناعة األسنان
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

محمد عبد الرحيم أبو األسرار

محمد عبد اهلل الشقصي

محمد عدنان ريان

مرح عمر سعادة

مرح ياسر وهيب

معالي زياد الطه

مهتاب كمال زيد الكيالني

مهند مروان سعدى

ميس حسام الدين جرار

نرمني عبد الفتاح السالل

نورسان عبد المجيد خاطر

نريوز محمد هزايمه

وئام محمد النايف

وعد محمد عبابنه

وفاء حكمت جرادات

وفاء عبدالسالم ابوسليم

اس ــامه نجي ــب عم ــرى

حنــان هيثــم بنــي ارشــيد

رونـــد محمـــــــــــد بنـــات

اســيل ناجــح المحاســنه

راويــه قاســم مهيــدات

عمـ ــر ع ــادل ش ــواقفه

والء اســحاق الشــماس

مري ــم س ــمري ش ــتيوي

330

331

البكالوري�وس في علوم طب األسنان المساندة

B.Sc. in Allied Dental Sciences
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

مروه جهاد شاهني

شريي�ن محمد المبارك
احمد حمد عبد الكريم

اسراء علي الشرفات

اسيل محمد عكرمة جراد

الفصل الدراسي األول 2017-2016

رانيا وليد بشايره

امل احمد الدالبيح

ايات سلمان تحيفة

ساره يوسف المحاسنه

ِ
فاطمه جعفر حبيب

سندس مصطفى عابد

332

ساجده صبحى محمد

ميساء محمد رسالن

سجى سامي بني موسى

نسري�ن عبدالحكيم غرايبه

بنان باســم العوايشــه

الرا علــــــــــــي صالـــــــــح

رهــف ابراهيــم جاداهلل

محمــد عامــر المغريي

عمــاد عبدالكريــم نجادات

ياســمني وليــد غريفــات

كلية العمارة والتصميم

College of Architecture and Design

د .أحمد صالح الدين عطيه
أستاذ  /عميد الكلية

د .حكمت حماد علي

د .أنور فايز إبراهيم

أستاذ مشارك  /نائب العميد

أستاذ مساعد  /مساعد العميد

334

نضال أبو الهيجاء  /مدير مكتب العميد

قسم العمارة

Dept. of Architecture

د .شعيب نوح معابده

د .أحمد صالح الدين عطيه

د .حسني هندي الزعبي

د .حكمت حماد علي

أستاذ مساعد  /رئيس القسم بالنيابة

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

د .احمد عبد اهلل فري�وان

د .رائد سالم التل

د .احمد محمد الزعبي

د .زيد الفوارس الحمد

د .أنور فايز إبراهيم

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أسماء محمود بطاينه

سناء صالح طاشمان

بسمه عادل بني محمد

هند محمد المومني

عبري تيسري اندراوس

مدرس

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ
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قسم العمارة

Dept. of Architecture

امنه هندي الزعبي

انوار محمد بني سلمان

أمل ثابت الملكاوي

نداء خالد الحمزه

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

رانيه أسامه الرواش

معاذ محمود ربابعه

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

د .سونغ كوي�ن جونغ

د .جاسر خلف محاسنه

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

336

البكالوري�وس في الهندسة المعمارية

B.Sc. in Architectural Engineering

المتوقع تخرجه في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

عمرو طارق سوالمه

البكالوري�وس في العمارة

B.Sc. in Architecture

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

افنان محمد خري العمري

االء مصطفى الالذقاني

امنه ابراهيم الربابعه

تقى احمد الخشارمه

جهاد وليد طقاطقه

حسن محمد مقدادي

حال فؤاد هيشان

رانيا احمد مجدالوي

رغد محمد اللحام

سرى احمد غرايبه

شوقي زياد أبوخاص

عبد الرحمن غالب الزعبي

عالء جميل الشرمان

عمار دميثان حلوش

فرح مردم محمد

هاشم ثائر عبيدات

اســـام فتحـــي عمـــورة
ديمـــا احمـــد الحمـــوري
داود
تيســـر
رنـــد
عمـــر خليـــل حســـن
ن ــواف خل ــدون اب ــو عبي ــد

337

البكالوري�وس في العمارة
الفصل الدراسي األول 2017-2016

احمد كامل بني ملحم

اماني عمران الفريحات

انسام فارس البزور

روان رفعات الفاعوري

طارق ناصر الدلعة

محمد حسن البشابشه

محمد حسن القضاه

محمد علي خليفه

مها محمد رجا قسايمه

االء عـــادل الخطيـــب
إيهــاب فيصــل الحورانــي
بـــراء محمـــود ســـعيفان
دانـــا ايـــاد عبيـــدات
رزان اســـامه الطـــوال
ســـاره فـــؤاد عبيـــدات
ياسمني «محمد داود» السيوري

انوار محمد العزام

ســـحر محمـــد عـــان
ســندس فــوزي الصمــادي
طـــارق زيـــاد الفقيـــه
عبــد اهلل عمــر الحاج محمد
عبــد اهلل محمود كيالني
محمـــد احمـــد الصيـــاح

ياســــــــــر عدنـــــــــان عيـــــــــــد

338

بدر اسامه عثمان

جوانا محمد طوالبه

B.Sc. in Architecture
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

احالم محمد ابو قرص

اسامه محمد الرحاحله

اكرام احمد بطاينه

339

امنه مسعود زيد

اميلة محمد ابوالرب

ايه عبدالفتاح الرشدان

ايه عبداهلل الوزني

ايه فتحي النسور

براءه عبد اهلل الشرمان

تقى عماد الحوامده

حسام حسن محمد

حسناء ايمن الخطيب

خالد عبدالكريم عثامنه

دعاء محمود العموش

البكالوري�وس في العمارة
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

رامي ابراهيم الذيابات

رانيا نعيم دبور

رشا احمد أبوعليم

ريم حسني القضاه

ريم نايف الجرارحه

زينة مجد الدين األتاسي

ساجده يوسف الحاج معايعه

سناء رامز الخصاونه

سوار محمد ايمن خصاونه

سريا ناصر المغربي

شهد احمد القضاه

طيبة اسامة علي

عبداهلل ايمن عبدالحليم

عبداهلل سليمان أبوعوض

عبداهلل محمد عبدالكريم

عماد ماجد هيالت

فرح صدقي ابو ارشيد

فرح عاطف أبومخ

فرح مجدي العطاري

لما سامي القضاه

لورا محمد العماري

محمد جمال ابو زايد

مرح ركان التل

مهند جهاد أبوعليان
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B.Sc. in Architecture
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نور تيسري نزال

ياسمني عبدالخالق عبدالغني

عبري عبداهلل الزعبي

حمـــزه يوســـف عـــزت

دينـــا ايـــوب ظاهـــر

علـــي بهـــاء الديـــن

ليلـــى كامـــل غريـــ�ز

محمــد محمــود الشــولي

ميــس محمــود الدويـ�رى

حنـــن ناصـــر الغـــاوي

رنيـــم محمـــد الفقـــر

لورنـــس جـــال زعمـــط

محمـــد احمـــد حجـــازى

مهنــد عمر الرواشــده

هيـــا خالـــد الـــزراق

يوســـف ســـعد خلـــف

ذك ــري حك ــم الجبال ــي
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البكالوري�وس في العمارة

B.Sc. in Architecture

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

اسالم خليف غرايبه

االء يحيى القضاه

الزهراء ايمن العمرى

بارق عبد المنعم طه

دانيه معاويه ابو جباره

دنيا زهري الزي�ن

دينا خليل ارشيدات

ساره جورج سابا

سهيه عبد زقيبه

عات�كه جمال العمرى

عبد اهلل راجح محمد

فرح محمد المر

مأمون عادل ابو ريان

مها باسل عثمان

ميس منري الجنيدي

هيثم محمد عبداهلل

رواء احمــد القضــاه

شــفاء محمــود جــر
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قسم تخطيط وتصميم المدن

Dept. of City Planning & Design

د .عاطف علي نصري
استاذ مساعد /رئيس القسم بالنيابة

د .آن عايش غرايبه

د .منذر محمود جمحاوي

استاذ مشارك

استاذ مساعد

343

البكالوري�وس في تخطيط وتصميم المدن
الفصل الدراسي األول 2017-2016

ساره موسى الزغول

عري�ن عماد نجادات

سجى شاهر الدقامسه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اصاله عاطف خليل

االء محمود الرواشده

انوار عاطف عبد ربه

تسنيم ثابت الملكاوي

رغد احمد الحاج محمود

عري�ن محمود قاسم

فارس سمري العبيني

فداء محمد الدحيم

محمد عارف سمور

مريي فوزي العوابده

نادين نصر حمدان

هديل سميح شاويش
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B.Sc. in City Planning & Design
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ديما احمد العجلوني

وفاء جهاد الشوشي

يحيى سليم شطناوي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

ايناس قتيبه زعاري�ر

بيداء محمد عنانبه

حسن عاطف الصمادى

ميسان سامي القرعان

عبري تيسري الكباريه

نور صالح مبسلط

345

مرح مامون الطوي�ل

قسم التصميم والتواصل البصري

Dept. of Design & Visual Communication

د .احمد محمد الزعبي
أستاذ مساعد /رئيس القسم بالنيابة

رلى تيسري خريس

ضياء منذر بطاينه

مجد صالح الروسان

رعد زياد طوالبه

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

محاضر متفرغ

سامر عوض شطناوي
محاضر متفرغ
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البكالوري�وس في التصميم والتواصل البصري

B.Sc. in Design & Visual Communication

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

احمد كرم ايهاب الشلبي

اسل منري الناصر

بتول عبداالله األيوب

ثائر فؤاد مريان

رناد وصفي حداد

سالي حنا الطوال

سجى غازى عثمان

سجى معن ارشيد

محمد عصام حجاوي

منى تيسري عجلوني

نسري�ن محمد رمضان

هديل عبدالحكيم مصبح

والء نبيل النمري
بــراء ســعيد ســعيد حــرب
عري ـ�ن

وائــل

شــقري

فتــون عبــد اهلل قصــرى

347

البكالوري�وس في التصميم والتواصل البصري
الفصل الدراسي األول 2017-2016

محمد عمر عكور
خديجه اسماعيل جرادات

صفاء طارق التمام

محمد عاطف حجازي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

الما خالد الحباشنه

بتول بالل الروسان

تقوى رياض القضاه

دعاء يحيى القضاه

رجاء محمود العزايزه

رنا محمد حسان

شهد محمود العسل

صفاء عادل ملكاوى

عاصم سامر عيد التل

عبدالرحمن منصور رواشده

لينه عبدالقادر العواد

نسري�ن علي الغزاوي

ديمــه

حســن

الرفاعــي

فــرح

348

حســن

حســن

B.Sc. in Design & Visual Communication
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي /2017-2016تدريب

ارام عصام حمد

رهف جمال بدور

اسماء مهند النصريات

بيان قاسم قاسم

ضياء الدين خالد ابوالكرسنه محمد القادر سعيد ياسني

جميله أحمد القطب

حنني الهام القضاة

دانيه صالح دحدوالن

محمود علي الطراد

نور ياسر الزواتني

هبه عبداهلل الصمادى

ره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الع ــزه

فاطمــه حســني بنــي ســلمان

زين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مج ـ ـ ـ ـ ــدى الجـ ـ ـ ـ ـ ــراح

مـ ـ ـ ـ ــي خالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اب ــو غري�ب ــه

هديـ ـ ـ ـ ــل محمـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ــروان

349

كلية الدراسات العليا

Faculty of Graduate Studies

د .برهان الدين احمد البس
أستاذ  /عميد الكلية

د .طه محمد ربابعه

د .عوني يوسف العتوم

أستاذ  /نائب العميد

أستاذ  /نائب العميد

حسن عمر العمري
مدير دائرة شؤون طلبة الدراسات العليا
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الماجستري في الهندسة المدنية

الفصل الدراسي األول 2017-2016

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

اسراء عقاب الرشايده

دورا محمود منسي

رنا عطيه الشافعي

اسراء هاني الرب�يع

الهام وليد الشرفات

سالم عبداهلل العجلوني

سناء سالم فياض

صالح يونس بني يونس

منار كمال العزه

عمار احمد الشناق

فرح محمد عبابنه

معن محمد العمري

نسيبه مشرف القصاروه
االء محمد العبد الحليم

زينب كامل لبابنه

روان حاتم الغنيمات

عروبه محمود الشهاب

منال سامي الشريده

يوسف صالح المشاقبة

353

حذيفه منري دقامسه

رامي خليل الصغري

قصي عبد الكريم العمري

رؤى محمد الحمدان

رامي صالح الحسبان

ندى كايد بني ملحم

الماجستري في الهندسة المدنية
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ابتسام حسني الحسن

امنه عبداهلل العبد الرحمن

ياسمني غسان عبد الكريم

محمد ابراهيم الزعبي

احمد غازى الحسينات

اماني محمد الصمادي

تسنيم فالح مقدادي

زينب حسني الزريقات

فادي جهاد حداد

لبنى وليد بني هاني

اسراء حسني الذياب

انس اديب الشرع

حكم ركان عبنده

عبداالله عبداهلل القدمي

فردوس محمد ربابعه

مبارك فيصل ابوزري�ق

اسماعيل عبداهلل الشقاري

براء هاجم درادكه

رب�يع عامر الربضي

عري�ن محمود العبابنه

قصي نسيم الغزاوي

منري محمد نقرش

هيثم محمد الجراح

وئام نبيل مهداوي

بدر صالح غنام

الماجستري في الهندسة الكهربائية
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

معاذ محمد بني ملحم
احمد «محمد سعيد» مساعده

اسالم محمد طنش
لما نايف ابراهيم

االء وليد االنصاري
نور عماد الشلبي

354

شرف محمد مطري

عبداهلل عبدالحفيظ جروان

الماجستري في الهندسة الكهربائية
الفصل الدراسي األول 2017-2016

حمزه احمد بني ياسني

محمد احمد السيوف

منذر محمود دلبح

محمد عوده السالمني

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016
ايمان اسماعيل عياد

ديمه هايل طاشمان

فداء صالح بني ياسني

حسام عدنان الوديان

سوزان صقر الزعبي

ليزا عفيف شهاب الدين

دعاء شوكت المومني

عمر عبداللطيف اسعد

محمد عادل بني يونس

محمد مفيد عواوده

الماجستري في الهندسة الميكانيكية
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

ايناس ابراهيم الربابعه
احمد ابراهيم دواهده

احمد بركات الصمادي

عريب عبد السالم بطاينه

355

محمد سمري علي

الماجستري في الهندسة الميكانيكية
الفصل الدراسي األول 2017-2016

مي شرف الدين بني يونس
احمد شاهر الغرايبه

عاصم نوفان الكراسنه

فراس وائل الشطناوي

براء عبداهلل خليل

علي طارق شعبان

قتاده عبداهلل ضمره

جريس نعمة اهلل مقطش

علي محمد العقول

محمد احمد خصاونه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016
قصي رضوان سعود

والء نصر حسني

احمد ابراهيم العلي

حمزه علي المناصره

عبد اللطيف وضاح الخماش

اليسع محمد الغرايبه

دينا باسل كراسنه

عبداهلل محمد الهياجنه

قمر اسماعيل عبدالسالم

وليد عبداهلل علي

اميمه حسني بني سلمان

سليمان محمد مهيدات

عبري يحيى القواسمي

محمد علي العثمان

يزيد يوسف جربي�ن

حسني صالح شرادقه

سيف محمد بني هاني

عماد محمد عدنان يغمور

محمد مصباح الزغول

يسري طه الصنعاني

الماجستري في الهندسة الكيميائية

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

الفصل الدراسي األول 2017-2016
تسنيم منصور الصمادي

ربى حسن أبوغزله

نسيبه عبدالحميد العمايره

عدي عادل الحسينات

منى عوض الرباكي

هبة ناصر أبو زغلة

ميس طالل الزعبي

مي عبد اهلل بني سعيد

356

الماجستري في الهندسة الصناعية

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015
حنني سليمان بواعنه

احمد يحي ناجي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016
أحمد محمد قاسم

براء احمد خصاونه

صدام فالح درادكه

عدي عبدالقادر العكايله

هديل موفق الحمود

اسماء عمر قبيعه

رهام عمر الذيابات

صفاء محمود البدارنه

مؤيد عدنان عبيدات

وعد حسني بطاينه
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الماجستري في الصحة العامة
الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

ماجد عبد اهلل العنزي

لمى زهري حسن

الفصل الدراسي األول 2017-2016

ناديا احمد ابراهيم

منى عوض اهلل زقول
عبدالكريم عادل مربوك

هبه سالم أيوب

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

االء بركات البطاينه

اميمة محمد العويديدي

هند راجح صقر

االء عبد الغني القصراوى

خديجه عبدالكريم الروحاني

اماني محمود الحامض

خليل ابراهيم ابونقريه

محمد نورالدين الحسني

358

الماجستري في علم وظائف األعضاء

الفصل الدراسي األول 2017-2016

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

محمد يوسف النجار

تمارا عزات القضاه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

زينه عماد ابوخضري

فاتن عدنان بطاينه

رنا حسن البدور

نسري�ن محمود اليحيى

ساره محمود بلعاوى

الماجستري في األدوية

المتوقع تخرجهما في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

الفصل الدراسي األول 2017-2016

باسل اسامه يونس
حنان حسني مهدي
ديانا محمد عياد

رناد محمد ابو ناصر

359

زي�ن أحمد الكلحة

الماجستري في التشري�ح

الفصل الدراسي األول 2017-2016

الفصل الدراسي األول 2017-2016

رائد سمري سعيد

هبه عبد ربه علي

ايسر احمد طشطوش
نور رياض طه

الماجستري في الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية

المتوقع تخرجهما في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

الفصل الدراسي األول 2017-2016

أحمد محمود أبوحجله

فرح رشدي مراد
انتصار سيف رجب

360

الماجستري في العلوم الجنائية والسموم

الفصل الدراسي األول 2017-2016

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

ايمان فواز شلبايه

رفيف عبد اللطيف قفيشه

جمال محمد النرباوي

عري�ن عبدالكريم الجراح

خنساء حسن مساعده

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016
احمد نزيه جوخان

حسانه طه قوقزه

ربى احمد العساف

غيداء معني معابرة

لينه هاشم غرايبه

براء اديب بني مصطفى

دعاء نايف فريحات

عبدالقادر سلطان اسعد

فاطمه ممدوح رزق

محمد جميل المصاليخ

محمد علي بني دومي

مي ابراهيم عراقي

هبه محمود ابو سمره

361

الماجستري في طب األسنان السري�ري

الفصل الدراسي األول 2017-2016

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

خوله زكريا البشايرة

محمد سمري بركات

أسماء أحمد اإلمام

دانه مسعد احمد

عبيده سالم درعاوي

محمد مصباح الجراح

أمل عبداهلل الكبسي

رائد يحيى الشامي

المتوقع تخرجهما في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اسماعيل ابراهيم عبيدات

اشالي عرسان بني حمود

رنا مروان الخطاطبة

ديانا علي عبد الجواد

362

سارة عبد الحكيم الراعي

عبد العظيم سليمان غنام

الماجستري في الصيدلة

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015
االء سالم سعاده

االء محمد مقدادي

ميس محمد خري العطار

الفصل الدراسي األول 2017-2016

ازهار طارق البدارنه

ايمان طه العيسى

لبنة قاسم خصاونه

ياسمني زهري الحلبي

ديما أحمد هواري

رانيا محمد محافظه

ضحى محمد بيضون

احمد محمد فرج اهلل

براء احمد جروان

محمد باسم القصاب

امل مصباح ملحم

سحر محمد عديلي

نور صالح عيسى

ايناس مخيمر يحيى

عمر نصرى اليعقوب

هنادي فارس البعول

ياسمني احمد الشمالي

363

الماجستري في الصيدلة

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اسراء فوزي العبيدي

االء عرفان تصلق

جربان خليل محمد

ربى ابراهيم ملكاوي

رزان هاني حداد

سالم محمد شناق

سميه خرياهلل الشريف

فهمي يحي االشول

كمال محمد الشامي

محمد طالل قاعود

ميساء عماد القدومي

نور احمد الراشد

هند عاهد غضيه
اسامه محمود ابو السعود

تسنيم فاروق الزغول

رند رضوان غنما

سمر عبده محمد

ميساء وضاح الوادي

االء حسام الدين الخطيب

دعاء حسن الصمادي

روان ماهر ابو السعود

عبري رياض خشان

نداء احمد عبدالقادر

االء محمد خري العبيني

دعاء محمد شاميه

روان منذر العموري

كناز مروان التل

نور علي منون

انعام سليمان الخزاعله

رؤى وليد جرادات

روان نبيل عمايري

ليلى ابراهيم الحسبان

هديه احمد مشاقبه

ايه محمد غانم

رزان ميالد سويدان

ساره عبدالودود عمر

لني سهيل مغاربه

باسل صالح الحسبان

رغده نصري صابات

ساره كامل جرادات

مرام باسم الحواري
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هيا صالح القادري

الماجستري في التمريض

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

أحمد كامل العمري

دالل محمد اعري�ق

سحر محمد الشقريات

الفصل الدراسي األول 2017-2016

اماني عبد الكريم القواسمي

فاتن قاسم قوصيني

ايمان منصور سرحان

رازان فخري بشابشه

احالم عطااهلل الصرايره

مروه احمد السطري

سالم حسن بني هاني

محمد حسني عطري

اسماء شاكر ابوعابد

تهاني جميل صقر

رايه صالح فارس

سمر محمد االستاذ

محمود عبد اهلل ابو دلو

افنان محمود حجازي

حنان محمد ابو مسامح

رشا اسماعيل الخواجا

عشتار عبد الرحيم عبد الكريم

مراد عمر حسنني

االء احمد خشان

خالد ابراهيم العر

رشا سليمان مرار

فاتن حسن الصقر

مرح محمود قاسم

االء حسني الزعبي

ختام صالح الصقر

رنا زياد الفار

فاطمه خزعل خزاعله

نسري�ن فايز عبيد اهلل

الهام حسن العبسي

دعاء عبدالفتاح ابوعوض

روان عبدالرحمن ابو حسن

لينا اكرم عيسى

هبة حسني عبابنة

هبه ابراهيم الزامل

هبه محمد مصلح

هنادي صالح الجري�بيع
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الماجستري في التمريض

الفصل الدراسي األول 2017-2016

ايمان حسني الشلبي

ايمان عدنان الطعامنه
خلود حسن الحوراني

احمد كامل اعشيش

امتياز علي الجراح

اسالم محمود حسينات

انس عزام محسن

خوله احمد سكر

اسيل محمد غرايبه

ايناس توفيق حسان

دعاء رافع االبراهيم

ايه احمد العلي
سونيا محمد كريشان

صالح ناصر عايد

سونيا يوسف ابو الكشك

عروبه فرحان نواصره

شاهر محمد رمضان

كرم محمود المحاسنه

االء علي بصول

ايه نزيه باكري

دعاء عبد اهلل غرايبه

شهيناز «محمد

مجد طه السيد

الهام عبداهلل الجراح

حنان بالل الدقامسه

رشا مازن ابو صهيون

هشام» الطوالبه

محمد احمد يونس

محمد عبدالرحمن الشرمان

معاويه يوسف الرضوان

هديل سعيد الحمد
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الماجستري في اإلنتاج النباتي

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

اياد عيادة العبدالرزاق

جيهان سامي نصري

زي�ن محسن الرجوب

عبري يوسف سليمان

حال قاسم الدردور

صبا فيصل غرايبه

مالك عبد الرحمن الحاج

شهاب احمد الدلقموني

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015
مازن احمد الكيالني

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

حسام جمال عمري

اسراء ادريس عودات

محمد أسد ابراهيم ابراهيم

رؤى رزق نواصره

هال يزن السقار

عبدالرحمن محمد الفواز
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وفاء عبداهلل عباده

الماجستري في اإلنتاج الحيواني

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

الفصل الدراسي األول 2017-2016

محمد سالم الكاسبي

حسام احمد بني خلف

والء موفق اليونس

المتوقع تخرجهما في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016
حمزه خالد داغر

محمد خالد العويدات

الماجستري في التغذية وت�كنولوجيا الغذاء

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

تالني لؤي القرعان
اشراق عبدالرحمن الزعبي

دانا محمود فليح
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سجى احمد خليفات

لينا محمد معني الفاخوري

الماجستري في التغذية وت�كنولوجيا الغذاء

الفصل الدراسي األول 2017-2016

ديمه سعيد نزال

سرى عبدالناصر ابوناصر

مجد حسني عليان

إيناس عماد غريب
وئام عماد المصري

هبة نبيل القرعان

انيس هاشم عيسى

هناء جمال ماهلي

مالك محمد الزغول

وسام عادل طالفحه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

معتز محمد الخطيب

هبه ضيف اهلل كراسنه

مهند جمال الدين مزيك

ياسمني محمد الشيخ

يقني محمود ابوشقري
امل عدنان عبابنه

هيا عبدالرزاق الفندي

وفاء وليد منصور

وعد عادل الرفاعي
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الماجستري في الموارد الطبيعية والبيئة

الفصل الدراسي األول 2017-2016

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015
ايناس هشام حمدان

محمد زهري قزي�ح
محمد علي العجلوني
اسراء نواف الخرابشه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016
ابراهيم رمضان السوفي

ايات ناظم غادي

ضياء خالد المحاسنه
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عبادة فراس الرجا

مها محمد غزالن

الماجستري في الطب البيطري

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

شروق قاسم شطناوى

احمد سيف العامري

الفصل الدراسي األول 2017-2016
اسامه محمد كساب

عبد اهلل فالح الدويكات

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016
احمد محمد حبيب اهلل

ديمه ماجد المومني

شفاء حكمت جرادات

فاطمة رياض غباري

مريا ماجد العارضه

اروى موفق الرواشده

سليمان احمد مشاقبه

صفوان صالح ابورميله

لينا نبيل مسعود

هبه عبد اهلل الحوراني

بشار توفيق عواوده

سماح عارف جبور

عصام مصطفى زعطوط

ماجد هزاع الهواوشه

هند علي ابوالهيجاء

371

الماجستري في الكيمياء التطبيقية

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015
منار محمد عبابنه

الفصل الدراسي األول 2017-2016
االء احمد نواصره

االء عبداهلل منصور

اماني حسن سعيد

ايه احمد الخطيب

هبه محمد بني بكار

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016
اسراء عبد المجيد نصريات

ايمان سمري البطاينه

زينب عمر البداري�ن

محمد صقر الغوطاني

اسراء محمود العثامنه

تاال حسني رحال

عزه علي جرادات

معاذ حلمي يوسف

اسالم نواف فرحات

ذياب غصاب الشرفات

لينه عبدالعزي�ز الداود

هبه محمد كنعان

372

الماجستري في العلوم الحياتية التطبيقية

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015
والء احمد الرفاعي

تسنيم ابراهيم النقرش

الفصل الدراسي األول 2017-2016

رشا زياد سالمات

براءة عدنان ابودلو

روان فهد الخصاونه

الهام زكي عبد اهلل

رازان فوزي حوامده

رنا عبد الناصر الحكيمي

سجى خالد حيفاوى

نادين تيسري عبابنه

وفاء احمد الصبيحات
بيان عصام عبيدات

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

حيدر قاسم ال عكل

دعاء زياد طالفحه

سمر ماهر ترزي

سلسبيل محمد صعبي

مها حسام الدين مهيدات

اسراء عثمان عمري

بشرى خالد القضاه

رزان رامز علي

فداء عادل كنعان

اهداء احمد الصمادى

حنني منتصر عبابنه

عمر كايد بني دومي

فرح عبدالرحيم مباركه

محمد جمال طبعوني

معن فتحي العرايضه

373

ميسون منذر الخطيب

نمارق نواف محمد

الماجستري في الفيزياء

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015
اري�ج طالب ابو اسماعيل
االء عمر ابراهيم
مقبولة عبدالقادر بوسيف

الفصل الدراسي األول 2017-2016
بيان احمد العنانبه
فرات فرحان رمضان
محمد حسني بدارنه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016
ايهاب علي االبراهيم
ركان محمود السلمان
ريما محمود بني فواز
ميسر محمد الحمورى

374

الماجستري في الرياضيات

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

احمد فتحي زقيلي

اسراء حجازي حجازي

حسام قاسم بطيحه

فداء صالح قرقز

االء سمري البدارنه

حال اكرم المهداوى

لينا محمد بطاينه

ورود عمر عطري

ايناس ناصر المغربي

دعاء هاني عبيدات

منال عيسى قويدر

والء محمد حجازي

موسى نهار الجوهر

بيان حسن ارشيدات

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

الفصل الدراسي األول 2017-2016

عدنان امني جراح

مرام رزق الجمال

روان محمد عبابنه
اسماء محمد الشرقي

شروق ضيف اهلل الشطناوي

اسيل محمد خري الخليلي

صفاء سليمان الدالهمه

انس طالل الكيالني

عابد علي الزي�وت

بشرى الفي الشطرات

صفيه عاطف اليحيى

حامد رشيد الدليمي

علياء صالح غرايبه

رمزي مصطفى شطناوي

عدي يوسف مسعود

حنني عيسى صالح

كفى منصور العرايضه

زيد حسني خاليله

غدير فتحي ذينات

شفاء نايف ابراهيم

لبنى يوسف الزعاري�ر

ساره ناصر العبدالهادي

محمد ابراهيم الراجودي

شذى سليمان الشويات

معتز شاهر النعيمات

نسري�ن محمد الشرفات
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الماجستري في اللغويات التطبيقية

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015
احمد حسني الزعبي

ريما ابراهيم الحوامده

الرا كساب اندراوس

اسراء جمال العنكسورى

عري�ن علي الغانم

هاله فيصل الزعبي

يزيد جالل العقيلي

الفصل الدراسي األول 2017-2016
اري�ج محمود قديسات

سامي عبد الكريم حداد

نهايه حسني بني عيسى

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ايمان عقله زياده

براءه عمر الذيابات

غيداء باسم القرعان

ليلى سامح حتامله

سعد يعقوب ابداح

دانيه هاشم الوديان

سوسن زياد ابراهيم

عمران سامي ابو جليل

احمد ذايد الجهني

بلقيس وليد زعيرت

حسام عدنان عبيدات

ساجده احمد العجلوني

ايمان زايد ال يونس

تسنيم محمود عبيدات

رجاء ابراهيم عبدالخالق

سجى عادل بواعنة

سلسبيل محمد شتات

نوار حسن السنجالوي

هاجر احمد السيوف

اناتوليا نجوى «محمد علي» العجلوني
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الماجستري في هندسة الحاسوب

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015
عبد المغني يحي حمزه

عبداهلل خليل العلي

هبه عدنان زغل

الفصل الدراسي األول 2017-2016
إيمان محمد رمضان

االء ابراهيم علي

ايات انور القرعان

محمد عبداهلل اللطايفه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

فرح سامي الشريده
اسراء متعب بني عيسى

بشرى عادل الحجوج

سامر محمود ابو بكر

عال مصطفى ابورجيع

بانه حكمت الثوابته

رزان عطااهلل القرعان

صالح الدين عاطف ربابعه

غدير وصفي البدور

معالي زايد الغرايبه

هاله ابراهيم الزعبي

377

هاله سامي ابو دحيله

الماجستري في علوم الحاسوب

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

الفصل الدراسي األول 2017-2016

دعاء مخيمر اختوم
عبداهلل محمد خمايسه

اسالم شاكر الحسبان

نور أحمد أبو ريالة

رشا خالد الحذيفي

وجدان عبدالقادر حسني
ايمان عقله زياده

مجد رضوان سعود

براءه عمر الذيابات

وئام عادل طالفحه

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

اشرف هاني غرايبه

امان عياده العبدالرزاق

جعفر وليد البدارنه

بشار بسام طالفحه

محمد خالد الجندي

ابراهيم يوسف الظاهر

االء احمد عوده

عمر مصطفى بدارنه

هبه فايز الحواتمه

احسان رضوان الرب�يع

خالد حسان بلحاف

غدير انور مريان

هديل منذر العرايضه

اسماء برهان نصار

ريما محمد ابو جازوه

ندى عبدالكريم غانم

والء عماد المومني

افت�كار احمد الكيالني

سندس عدنان قسايمه

هبة رضا المصري

ياسمني محمد العمري

378

نورالهدى محمدعلي دامر

الماجستري في العلوم الطبية المخربية

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

ادريس سليم شطناوي

جورج الياس سلمان

عمر عبد الكريم الساكت

اسراء اسماعيل عثامنه

دعاء هاني العمارات

ناديا محمود اليحيى

االء اسحق بركات

عبري محمد الفقهاء

نازك علي عجو

براء موسى ضوه

عالء شاهر الصمادى

ناصر اسماعيل رمضان

ندى محمود الرشايده
ساره محمد القضاه

عدي جمال القضاه

محمد احمد الجده

الفصل الدراسي األول 2017-2016

فلك هشام خصاونه

حنني محمود عبيدات

هدايه نواف القاضي

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

ساره سعد العزاوي

ميسون داود حميدان

احمد بسام األسود

عري�ن عاطف الخصاونه
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فواز ناجي الشاهري

اشراق هادي جمل

محمد زياد الزب�يدي

امينه هارون جواسره

منتصر بسام حداد

عال عمر المومني

ندى غازي لطايفه

عمر فرحان عمار

ياسر شوقي القيسي

الماجستري في الهندسة المعمارية

الفصل الدراسي األول 2017-2016

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015

ايه ابراهيم الحسبان

تيجاني كورا ابراهيم

لينه وحيد شقره
اماني احمد الزغول
روان ناصر كنعان

براء جميل الخطاطبه

ليان أمني نمر

المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

وعد عبد اهلل العمري
احمد خالد البشابشة

شفاء علي بني احمد

رزان محمد رشيد

حنان زيد هياجنه

ثائر خالد عبداهلل

رفقه منري الهشلمون

حنني ايمن مطر

عروب رسمي زغول

جاكلني امني الداللعه

سالي احمد العزه

روان محمد امني القضاه

نسيبه طالل ربابعه

ديانا خالد بركات

هبه زيد نصري

سحر عيسى يوسف

نور خليل الديلمي

نور منال المبارك

هديل سليمان القضاه

380

فؤاد محمد السمان

الماجستري في التخطيط والدراسات الحضرية

الفصل الدراسي الصيفي 2016-2015
رباب نبيل علي

الفصل الدراسي األول 2017-2016
مرام فؤاد عبيدات

سوسن محمود عبدالهادي

الفصل الدراسي األول 2017-2016

شذى محمد الفحيلي

اقبال جالل بطاينه

رنا عبداللطيف عنوز

نور مصطفى قطيشات

دريد علي الحسن

لميس محمود كنعان

هبة هشام عبد الغني

ميس جمال مومني

381

االختصاص العالي في الطب
المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني 2017-2016

الرباء محمد رضوان علي بك

امري كاظم االعرجي

انسام هاني مساعده

ايهم هيثم الشطناوي

تمارا عيسى جهماني

حمزه ابراهيم البلص

دعاء فيصل درابسه

روان محمد المصري

روان محمد جرادات

سامر قاسم كليب

سندس احمد مياحي

سيف الدين نايف روابده

صالح ابراهيم الغامدي

عبداهلل محمد خطاطبه

عدنان ايمن المعايطه

فراس اميل سهاونه

382

بانه أسامه أبو رجب

االختصاص العالي في الطب

فرناس اميل سهاونه

قصي مصطفى اليافاوي

لبنى ابراهيم شخاتره

ماجد حبيب

محمد ابراهيم العالونه

محمد احمد ابوجلبان

محمد احمد عكور

محمد خالد الهزايمه

محمد سالم

محمد عوض قنديل

محمد فيصل الحوراني

نور احمد الخزعلي

محمد محمود الحمدان

محمد محمود الخرابشه

محمد محمود السالم

موفق سليمان سماره

ميس عادل الشواوره

نور عيسى ابو الشعر

هديل ضرار الخاروف

والء عبد الناصر سعد الدين

يارا محمد خزاعله

يزن صالح الدين الكردي

383

ابراهيم محمود الرفاعي
اسامه سالم الناصر
اسراء مؤيد الرحماني
االء معتصم علي
انس بسيم بني هاني
باسم قاسم البطاينه
براءه طالل عرايضه
حمزه محمد غوانمه
خالد فاروق المواس
ريم عبد اهلل القضاة
سعيد ضيف اهلل الغمري
عامر اكرم جرادات
عبداهلل قاسم الخطيب
عال عبد اهلل ابو الكرسنة
متعب منذر آل سعيد
مصعب صالح مرعي
مي جمال خضريات
هشام نيازي ابوفرسخ
والء محمد الشويات
يوسف ناظم سويدان

Deanship of Research

عمادة البحث العلمي

د .سرحان جورج حداد

د .كاظم سليم النمري

د .محمد سالمه الحراحشه

د .محمد رفعات إرشيدات

أستاذ  /عميد البحث العلمي

أستاذ  /نائب العميد

أستاذ  /نائب العميد

أستاذ مساعد  /مساعد العميد

معهد النانوت�كنولوجي

ُعال فاعور الهنداوي
مدير مكتب خدمات البحوث

Nanotechnology Institut

محمد غازي الفندي

نداء حمدان الشريده

عميد المعهد

مساعد العميد

386

Deanship of Student Affairs

عمادة شؤون الطلبة

د .نزار محمود مهيدات

د .ليث محمد الروسان

د .محمد خليفه العمري

د .أسماء احمد المومني

د .خالد زايد عالونه

أستاذ  /عميد شؤون الطلبة

أستاذ مشارك /نائب العميد

أستاذ مشارك /نائب العميد

أستاذ مساعد /مساعد العميد

أستاذ مساعد

سهم عبيدات

بسام مصطفى خضريات

مدير مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخري�جني
صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية

مدير دائرة الخدمات الطالبيه

علي احمد الدرادره
مدير دائرة النشاط الرياضي

حسن محمود الزعبي
مدير مكتب الطلبه العرب واالجانب

احمد محمود حموري

نائله سليمان الزعبي

مدير دائره النشاط الثقافي واالجتماعي والفني

مدير دائرة اسكان الطالبات

387

جانب من مسرية الجامعة تضامن ًا مع شهداء الكرك

جانب من ذكرى المولد النبوي الشريف

جانب من إحتفاالت الجامعة بذكرى معركة الكرامة
388

جانب من انتخابات طلبة الجامعة الرابع والعشرون

جانب من نشاطات صندوق الملك عبداهلل الثاني للتميز
389

جانب من معـــــرض الجاليـــــــــــات الطالبيـــــــ

390

ـــة الــــــــعرب�يـــــــة واألجنبيـــــة الرابع عشــــــر

391

معرض الرتاث

لقاء الطلبه العرب مع الرئيس

معرض الرسم

تجديد البيعة

نشاطات رياضية متفرقة

كرنفال زي�ن
392

مركز األمرية هيا للتقنات الحيوية

مركز الملكة رانيا العبداهلل لعلوم وت�كنولوجيا البيئة

د.جمال صيتان ابو عاشور

رغده حسن الداود

د .سعيد علي جرادات

مدير المركز

مدير دائرة التدريب والتعليم

مدير المركز

مركز التطوي�ر األكاديمي وضمان الجودة

د .رامي جوزيف عويس

د.عماد محمد حجازي

مدير المركز

نائب مدير المركز

د .عمر قاسم بني ملحم

د .حسام احمد الشريده

مدير دائرة االعتماد وضمان الجودة مدير دائرة التقي�يم والمتابعة

394

د .سعود عبد العزي�ز خشان
مدير التطوي�ر األكاديمي

المركز االستشاري للعلوم والت�كنولوجيا

د .بشار هاني العمري

د .ميسر عمر العكش

د .مهند ذيب الجراح

رضوان مصطفى النعسان

طارق عبد الحفيظ الصمادي

مدير المركز

نائب مدير المركز

مدير دائرة الربط مع الصناعة

مدير دائرة خدمة وتنمية المجتمع

مدير دائرة التعليم المستمر

مركز اللغات

مركز الدراسات الدوائية

د .فتحي حسن مقدادي

د .وصفي محمد عبيدات

مدير المركز

مدير المركز

395

المركز الصحي

د .عثمان احمد بني يونس

نوزت احمد قصراوي

شوق خليفه حداد

مدير المركز

مدير دائرة الخدمات الفنية

مدير دائرة الخدمات اإلدارية

مركز التميز للمشاريع األبداعية

د .فهد حسن عوض

د .مالك اسماعيل هديب

مدير المركز

مساعد مدير المركز

396

مركز الحاسوب والمعلومات

د .بشري نايف الدوي�ري

د .محمد حسني الزيناتي

د .جواد محمد علي دامر

مدير المركز

نائب مدير المركز

مساعد مدير المركز

عماد احمد القاسم
مدير دائرة نظم المعلومات اإلدارية

المهندس عبد السالم عمر الرجوب

المهندس احمد حلمي ابو حمده

مدير دائرة البنية التحتية المعلوماتية

مدير دائرة التشغيل والدعم الفني

397

وحدة رئاسة الجامعة

المهندس عامر محمد االيوب

المهندس فؤاد صالح البطارنه

محمد فايز ابراهيم

فايز عبداهلل المخزومي

مدير الوحدة

نائب المدير

مساعد المدير

مدير دائرة المتابعة والتدقيق

سناء عبد اهلل أبو سالم

سمري عبداهلل الهزايمه

مدير دائرة االتصال

مدير دائرة المراسالت

398

وحدة الموارد البشرية

وليد خالد ابراهيم نصري

شحاده محمود النعسان

محمد يوسف العلوان

منار هاني الهنداوي

مدير الوحدة

نائب المدير

مساعد المدير

مدير دائره خدمات العاملني

محمد صادق الصاوي

خالد مبارك الرباع

مدير دائرة الرواتب

مدير دائرة الشؤون اإلدارية

399

وحدة الشؤون المالية

د .خالد عزالدين الخطيب

فيصل قاسم احمد عبابنه

زهري محمد خريس

يوسف سليمان المقدادي

مدير الوحدة

نائب مدير الوحدة

مساعد مدير الوحدة

مدير دائرة الحسابات

علي محمد بني ملحم

مصطفى ناجي زريقات

مدير دائرة حسابات الطلبة

مدير دائرة الموازنة

400

وحدة شؤون المجالس

رافت عوده السواعري

فيوليت فرحان االزرعي

سحر خالد ملكاوي

مدير الوحدة

نائب مدير الوحدة

مدير دائرة المجالس

وحدة العالقات العامة واإلعالم

رشاد يوسف الطربي

زكريا علي الحموري

غالب عبد الرحمن صالح

غصاب محمد علي شلبي

مدير الوحدة

نائب مدير الوحدة

مساعد مدير الوحدة

مدير دائرة االستقبال والتسوي�ق

401

وحدة اللوازم المركزية

المهندس بشار حمد الدوي�ري

منري منصور الرواشده

جمال حسني الشهابات

هشام محمد عضيبات

المهندس اسامه ابراهيم البالسمه

مدير الوحدة

مساعد مدير الوحدة

مساعد مدير الوحدة

مدير دائرة المشرتيات

مدير دائرة المستودعات المركزية

وحدة القبول والتسجيل

إياد ملكاوي
مدير دائرة القبول والوثائق األكاديمية
امجد محمد وحشه

صالح بسام حجازي

ربى جرار

غسان الوديان

مدير الوحدة

نائب مدير الوحدة

مديرة دائرة التدقيق والتطوي�ر

مدير دائرة الشؤون األكاديمية

402

وحدة المكتبة

رائد خالد عبدالرزاق

محمود علي عثامنه

محمد حسني محاسنه

هند احمد العمري

مدير الوحدة

نائب مدير الوحدة

مساعد المدير

مساعد مدير الوحدة

عثمان محمود ملكاوي

خالد عبد الكريم بطاينه

مدير دائرة الخدمات االلكرتونية مدير دائرة الخدمات الفنيه

403

سلطان محمود الشياب
مدير دائرة الخدمات العامة

وحدة التشغيل والصيانة

المهندس جمال سامح البطاينه
مدير الوحدة

المهندس اياد يوسف الزعبي
مدير دائرة التخطيط والرقابة والدعم الفني

المهندس عمار طعمه ابو الشعر سامي عبد العزي�ز الهامي
نائب مدير الوحدة

مساعد مدير الوحدة

المهندس رياض محمد الزريقات المهندس احمد محمد بني عواد
مدير دائرة التنفيذ

مدير دائره الميكانيك

رشيد علي الرباعي

المهندس ماهر رفيق االصفر

مساعد مدير الوحدة

مساعد مدير الوحدة

فواز فياض ابداح

المهندس سليم الياس سويدان

مدير دائره الكهرباء

مدير دائرة صيانة
المباني والمرافق

404

وحدة المشاريع الهندسية

المهندس عماد يوسف الطربي

المهندس عامر فرهود ايوب

المهندس زب�يده اميل حداد

سامي فارس عبيدات

مدير الوحدة

مدير دائرة االنشاءات

مدير دائرة الكهرباء

مدير دائرة الدراسات والتصميم

المهندس محمد سامي الشرع
مدير دائرة الميكانيك

وحدة المشاغل الهندسية

المهندس نصر فالح العريان

المهندس احمد فايز العزام

محمد موسى رواقه

المهندس محمد تيسري العمري

مدير الوحدة

نائب مدير الوحدة

مساعد مدير الوحدة

مدير دائرة التصنيع واالنتاج

405

وحدة خدمات البحوث والعمليات الزراعية

المهندس بالل محمد عمر

المهندس عمر محمد الرشيدات

المهندس فايز موسى العجلوني

المهندس ابراهيم محمد سعيد الطاهات

مدير الوحدة

مساعد مدير الوحدة

مدير دائرة الخدمات الزراعية

مدير دائرة االنتاج الزراعي

وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

قاسم احمد الدوي�ري

مشاري محمود الزريقات

تيسري سليم عماري�ن

مدير الوحدة

نائب مدير الوحدة

مدير دائرة الرقابة الداخلية

406

دائرة التغذية

دائرة السالمة والصحة المهنية والبيئية

دائرة التدبري المنزلي

دائرة النقل

باسل احمد الشوحه

المهندس حكم فالح الشرمان

عمر محمد االيوب

ابراهيم اسماعيل الدقس

مدير الدائرة

مدير الدائرة

مدير الدائرة

مدير الدائرة

دائرة العطاءات المركزية

دائرة األمن الجامعي

المهندس رعد علي التل

رائد عبد الكريم عبابنه

المحامي /شهام صافي خصاونه

مدير الدائرة

مدير الدائرة

مدير الدائرة

407

دائرة الشؤون القانونية

مكتب العالقات الدولية

مكتب الدراسات والتخطيط

د .عمار منتصر المعايطه

د .باسل حميد عمارنه

مدير المكتب

مدير المكتب

مكتب المستشار الثقافي

شعبة العلوم العسكرية

مكتب خدمة العلم

مكتب البعثات العسكرية

عبد اهلل إرشيدات

الرائد  /محمد الدوي�ري

النقيب  /رافع السرحان

النقيب  /حسن العمري

مدير المكتب

رئيس الشعبة

مدير المكتب

مدير المكتب
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ﻣﺪﻳﺮ وﺣﺪة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  -ﻋﻀﻮاً

