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عمادة الكلية

أ.د.  فوزي طعيمة
عميد كلية اآلداب

�أ�سماء �أبو �سليم
�سكرترية العميد

�سوز�ن �أبو �سرب�
�سكرترية اأق�سام

جنوى �حلياري
�سكرترية اأق�سام

حنان �لفيومي
�سكرترية اأق�سام



27

د. حممد �أحمد عو�د
اأ�ستاذ م�سارك

د. عطية حممد علي
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم العلوم االجتماعية واإلنسانية

د. حممد �حمد �ملبي�سني
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سو�سن �سعد �لدين بدرخان
اأ�ستاذ م�ساعد

د. زكي علي �لعو�سي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عزمي �حمد من�سور
اأ�ستاذ م�ساعد

د. جمال طه ح�سني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ح�سني حممد �ل�سعود
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عالية حممود �سالح
اأ�ستاذ م�سارك/ رئي�س الق�سم
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د. حفيظة حممد حممود
اأ�ستاذ م�ساعد

د. فد�ء حممد غنيم
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. ��سماء عبد �ملنعم �لعمري
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية

د. �بر�هيم �سحادة �لربيحات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �حمد يو�سف �لبال�سي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عبد �حلميد ر�جح بني ف�سل
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم العلوم االجتماعية واإلنسانية
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�أ.د. في�سل "حممد خري" �لزر�د
اأ�ستاذ

�أ.د. فوزي �ساكر طعيمة
اأ�ستاذ

د. و�سام دروي�ش بريك
اأ�ستاذ م�سارك

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم علم النفس والتربية الخاصة

د. �جمد �حمد �بو جدي
اأ�ستاذ م�سارك

د. مفيد جنيب حو��سني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �حمد �سعد " �ل�سيخ علي "
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. ب�سمة عيد �ل�سريف
اأ�ستاذ م�ساعد

د. عونية عطا �ل�سيخ �سو�حلة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد �أحمد �ل�سكر�ن
اأ�ستاذ م�ساعد / نائب العميد
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د. جوزيف عو�د �لبو�ل�سة
اأ�ستاذ م�ساعد

م. نعمان خالد �لنت�سة
مدّر�س

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم علم النفس والتربية الخاصة
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د. عادل مهلهل �خلليفي
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

د. حنان حممود �بر�هيم
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ر�ئدة عرفات �لرتتوري
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

د. "عالء �لدين" �لزهر�ن
اأ�ستاذ م�ساعد

م. جوزيف ت�سارلز ديلورينزو�
مدّر�س
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�أ. د. لطيف ح�سن �خلياط
اأ�ستاذ

د. عالية حممود �سالح
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سعاد زكي عبد �لقادر
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

م. �سرين �يليا �ليا�ش عو�د
مدّر�سة

د. �سليمان عو�ش �لعبا�ش
اأ�ستاذ م�ساعد
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مشرفو المختبرات

�سناء �لعدو�ن
م�سرفة خمترب علم النف�س

عبري �أبو وردة
م�سرفة خمترب اللغة الإجنليزية

�أ�سماء �حلليق
م�سرفة خمترب اللغة الإجنليزية



األول على قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

فاطمة محمد أبو حجلة
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خريجو الفصل االول
اللغة اإلنجليزية وآدابها

فاطمه حممد ابو حجله
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

 توبة را�شم  ت�شاغالر
 رزان رائد حممود ابوع�شكر

 رناد  عامر  عبدالعزيز يا�شني
 ريتا يو�شف مو�شى ال�شمرديل

 زينب علي يامر املو�شوي
 عمر فاروق    بيار

اللغة اإلنجليزية وآدابها



األول على قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

ايمان حازم يونس
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براءة مفيد حممد مو�شى

�شياء)حممد اكرم( ابو غربية

متارا و�شاح حممود زيد الكيالين

عال )حممد علي ( عبدالنعيمات

�شروق عماد عبداهلل ابو ح�شان

خريجو الفصل االول
اللغة اإلنجليزية والترجمة

احمد فتحي جميل اجلابري
اميان حازم يون�س

بالل ظافر حممد طوبا�شي
دعاء يو�شف ح�شني ابو بكر
دميا �شالح �شالح البغدادي
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جوده ماهر �شعاده

�شو�شن عدنان رفقي ع�شاف

�شارة بهجت داوود عديليزينة حامت لطفي الزين

خريجو الفصل الثاني
اللغة اإلنجليزية والترجمة

اياد طارق �شلطان العر�س
حيدر عمار م�شعود النجادي
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
اللغة اإلنجليزية والترجمة

 جوده ماهر حممد جوده �شعاده
 زين �شمري ح�شن الظاظا
 �شاره طريف �شفيق نبيل

 عال ماهر حممد العبيدي
 عمر ها�شم عايد الدراوي�س

 فاطمة عبد الكرمي التكريتي
 مارجريت منري ابراهيم برثويل
 حممد حممود حممد املجدوبه

عمر مروان ممدوح دعب�س



األول على قسم علم النفس

روال فؤاد بكر
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امني �سالح ح�سني خليفة

مي�س را�سم معروف عمارنة

عال يو�سف احمد ن�سار

بداح فهد العجمي

فطني زهري ح�سن ح�سنني

هديل �سمري حممد عطاريه

عمر كمال م�سطفى

خريجو الفصل االول

ماجستير علم النفس اإلكلينيكي

علم النفس
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ت�سنيم معن )حممد طاهر ( �سموطا�سراء حممود ا�سعد كعبيةا�سراء احمد العمرات

خريجو الفصل الثاني
علم النفس

�سحر يو�سف عرطولجمانة) حممد موفق(  احمد عامرتهاين رزق بدير

فاطمة فار�س عبدالرحمنعا�سم كمال ح�سني خطيب�سفاء �سمري مراد
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هال خليل احمدمنى م�سهور جميل الكباريتيماجد �سلطان مربوك

خريجو الفصل الثاني
علم النفس

اماين مفيد ابراهيم ال�سيداوي
روال فواد العكر

�سماة �سالح احمد يعقوب
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امري وجيه يو�سف �سحادةاحمد حممد يو�سف حماميداحمد �سليمان حميلية

المتوقع تخرجهم على
الفصل الصيفي

علم النفس

�سايل عبد اهلل حممد �سواعدربيد حامد عطونةاني�س يو�سف ابو ربيعة

يو�سف �سالح كناعنةو�سام اليا�س داود خوري

 ت�سنيم معن حممد طاهر �سموط
هال خليل احمد عردات
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ح�سام ع�سام ال�سريف

خريجو الفصل الثاني
ماجستير علم نفس اإلكلينيكي

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

غدير احمد خالد العتوم
دياال روحي هل�سه

اليانا فيلب نبيل ال�سائغ
خمل�س عفيف هل�سة



األول على قسم التربية الخاصة

عال فوزي أحمد حمام
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نوره فوزي ح�سن زحالقهعال فوزي احمد حمام

خريجو الفصل االول
التربية الخاصة
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مرمي �سليم احمد ال�سروجي

خريجو الفصل الثاني
التربية الخاصة


