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عمادة الكلية

د.  غالب عريقات
عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية

عبري العجرمي
�سكرترية العميد

فداء حممود
�سكرترية اأق�سام
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اأ.د. عبد اهلل ثامر العاين
اأ�ستاذ

د. اقبال ح�سن اخلطيب
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سمرية فنجان اخلزاعي
اأ�ستاذ م�سارك

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم العلوم الصيدالنية

د. عبد الرحمن عبد اللطيف البزاز  
اأ�ستاذ م�سارك

د. اآ�سوك قمر �ساكيا
اأ�ستاذ م�سارك

د. �سمري غازي القماز
اأ�ستاذ م�سارك

د. زها اأحمد الأغرب
اأ�ستاذ م�سارك

د. نعمان عبد الكرمي خلف
اأ�ستاذ م�سارك/ نائب العميد

اأ. د. زكي كوركي�س عبد الغني
اأ�ستاذ
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د. �سياء عبد الهادي ال�سنوي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نعيم م�سطفى �سعالن
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. ح�سن يو�سف معطي
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم العلوم الصيدالنية

د. خالد اأحمد �سديد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مي�سون بكر �سالح
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مي ابراهيم اأبو طه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. "حممد عامر" ال�سقا اأميني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سرار حممد العمري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حكمت عبد الرزاق الدجيلي
اأ�ستاذ م�ساعد
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د. "حممد ح�سام" البلخي
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم العلوم الصيدالنية

م.عايد مفلح احلوراين
مدّر�س

م. �سناء ح�سن غرايبة
مدّر�سة

م. رندة ح�سني عطوان
مدّر�سة

م. اينا�س حممد �سليمان
مدّر�سة

م. عاطف عثمان العثمان
مدّر�س

د. و�سام غازي عماري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ا�سراء حامد العاين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نغم عادل حميد
اأ�ستاذ م�ساعد
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م. �سمر جمال ملحم
مدّر�سة

اأ. د. عماد الدين الب�سيوين
اأ�ستاذ

د. ميادة "حممد ب�سري" الوظائفي
اأ�ستاذ م�سارك

د. منال اأحمد عبا�س
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم العلوم الصيدالنية

د. عوين ال�سنابلة
حما�سر غري متفرغ
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اأ.د. قحطان اأحمد امل�سهداين
اأ�ستاذ

د. اآن فيث را�سل
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد احمد امل�سري
اأ�ستاذ م�سارك

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم السمع والنطق

د. احمد فار�س عمرو
اأ�ستاذ م�ساعد

د. با�سم �سبحي مرعي
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

م. " حممد �سياء" حفظي
مدّر�س

م. ليلى خ�سر قنواتي
مدّر�سة
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اأ. د. اأحمد حممد خلف
اأ�ستاذ

د. اأنور ذياب مرقة
اأ�ستاذ م�سارك/ رئي�س الق�سم

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم التحاليل الطبية

د. لبنى فاروق وهمان
اأ�ستاذ م�سارك

د. غالب علي عريقات
اأ�ستاذ م�ساعد

م. بيان عديل عبد املجيد
مدّر�سة

م. غادة العا�سي
مدّر�سة

د. راجا �سريي نايك
اأ�ستاذ م�ساعد

د. منال حممد عبا�س 
اأ�ستاذ م�ساعد
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م�سرفو خمتربات ق�سمي ال�سيدلة والتحاليل الطبية
من اليمني اأماين املومني، ليدا روا�سدة، روال ال�سلبي، اآية الكباريتي، ن�سيبة احلياري، منى وهداين، 
اأمين وجيه، مازن ال�سامي، زهري االأخر�س، خالد عمر، حممد دحبور، يو�سف ح�سن، وفاء عدنان، 

مقبول احلارون، هنادي ن�سر، النا العبدلالت، اأفنان مهداوي، رنا احلاج، اآيات الن�سور

م�سرفو خمتربات ق�سم ال�سمع والنطق
من اليمني: فار�س زيد، دميا الزعبالوي، مرمي النوباين، �سمى يغمور، بيكخة ال�سي�ساين.

مشرفو المختبرات
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ماجستير علوم صيدالنية
خريجو الفصل الثاني

رمي زياد م�سطفى ال�سلبياياد را�سد داود داوداحمد اياد قا�سم العبيدي

هاين �ساكر القزوينيفله حممد باقر الغبان�سجيع عبدالقادر حويطات
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ماجستير علوم صيدالنيةماجستير علوم صيدالنية
المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

علي ح�سني علي احل�سني

علي ح�سني احل�سني
اأماين ر�ساد العامري
امنة زكي عبداحلميد



األول على قسم الصيدلة

سنان زهير الشكرجي
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احمد براك الر�شيدي

االء حممود عبداهلل زعبي

جالل حجي العنزي

احمد �شعيد ذيب بدير

ان�س حممد علي جمدوب

جميل عمر ابراهيم �شواعد

ا�شالم �شعود عبد حميد

اية �شهم زهري الدباغ

خالد ا�شعد الفار�س املحمد

كلية الصيدلة



136

رمي اح�شان ر�شيد

�شيف �شالح عبا�س نا�شر�شعد حممود ابو �شالح

زهراء حامد حممد علي

�شادي حممد حمد �شواعد

زيد عالء الدين خليل

�شو�شن خالد ح�شني خوالد

�شبا عمار العبديل

كلية الصيدلة

عبداهلل يا�شر ثامر ال�شامرائي
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فادي ح�شن حممد القديري

مغرية قي�س مكي

عبدالوهاب حاجم ابراهيم احلمادة

حممد امني حممد علي الكريت

مها حمزة عبدالر�شا حبيب

علي عبدالر�شا الزبيدي

مروة فرات عارف معروف

مرياف �شربي علي دقة

كلية الصيدلة

مي�س �شالم علي الدليمي
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هبه �شليم ح�شن الدهان نوار ارمت ها�شم

يوئيل عاطف يو�شف ر�شر�سوالء خالد �شرحان

نواف احمد بكر �شندي

يو�شف فهد املطريي

احمد طه �شالح
احمد جالل حممد احل�شيني

احمد م�شند عوده القا�شي
ثائر فواز حممد طه

خالد حممد خالد م�شاحله
رائد زيد ق�شي القا�شي
�شفاء م�شطفى خوالين
زيد حممد بيان الزيادي

عبد اهلل مظفر �شعدون ح�شني
علي ح�شني �شالح اجلا�شم
علي �شامل حممد اآل ري�شان

حممد ح�شني حممد ابو حاوي
حممد حمد تركي طربيه
م�شطفى احمد علي الفرج
والء فريد ح�شن دراو�شة

فرا�س وليد يحيى �شليمان

كلية الصيدلة
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ا�سامة عاطف عامر

الأ حممود ابراهيم ابو ريا�ش

احمد مثقال ابو رقيق

اإ�سالم خالد م�سهور الفريحات

ال�سرياء عبداللطيف حممد الفاعوري

ا�سامة خالد جان

ا�سماء علي طه طه

اليا�ش مفيد عطايا عزام

كلية الصيدلة

امري ب�سام �سعيد ب�سارة

خريجو الفصل الثاني
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ايات اجمد المني

اميان يون�ش حميد العنزي

ان�ش حافظ ابو الطيف

اياد يا�سر حممود غالية

اإيهاب خالد جان

ان�ش نبيل يو�سف ا�سد

ايا�ش يو�سف احمد ابوريا�ش

با�سم حممد حجوج

كلية الصيدلة

بثينة حممود خليل عبدالفتاح

خريجو الفصل الثاني
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ثائر غازي عبدالرحيم يا�سني

جوي�ش اإميل جاد مطان�ش

تهاين حممد  باقر

جمانة عيد عبداهلل �سواعد

ح�سن جمال علي حماميد

ثابت حممد تقي حماجنة

جمانة نايف حممد عويد

دمية امنار عبداجلبار �سربي

كلية الصيدلة

دمية معن عبداحلميد اجلامع

خريجو الفصل الثاني
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رفيف ح�سن عبداحلافظ حميد

�سامي يحيى �سليم خريي

رانية �سعدي حممد ابو ركيبة

رهام احمد حممود علو�ش

�سرمد ابراهيم احمد كرمي

رائد بديع جنيب جرو�ش

زينة وليد خالد

�سنان زهري عبداحل�سن ال�سكرجي

كلية الصيدلة

�سهى اإياد �سمارة

خريجو الفصل الثاني
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عامر مر�سد ح�سن ابوثابت

عالء خليل علي ابو عجمي

�سريف طالل حممد ابوالقيعان

عبدالرحيم حامت عبدالرحيم

علي لطيف اخلزعلي

طارق في�سل حممد غامن

عروة خالد عبدالرحمن بلعوم

غنى نايف زهر

كلية الصيدلة

فادي عمر حافظ جبارة

خريجو الفصل الثاني



144

ملى دروي�ش عبداحلميد جا�سر

حممد رجا حممد احمد

فريد موفق عبداحلليم ابو را�ش

ليلى �سالح �سعيد بدارنة

حممد عبدالهادي علي 

فهد عو�ش حممد اآل م�ستنري

لينا غالب م�سطفى حرح�ش

حممد علي بدير بدير

كلية الصيدلة

حممد نهاد حممد عازم

خريجو الفصل الثاني
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مروه وليد ابراهيم ال�سعيدي

مالك عادل حمي الدين م�سري

حممد يو�سف عبدالرحمن حماجنا

مرمي �سمري مروان كاملة

منال عمر عبداحلميد ن�سرة

مروة �سفاء عبدالمري بهية

مالك احمد عثمان

موؤيد ريا�ش اغبارية

كلية الصيدلة

مي�سا روحانا روحانا

خريجو الفصل الثاني



146

جند فرج يو�سف خوري

نور حممد مو�سى مو�سى

مي�سم ن�سال بديع بطاينة

نهى فاروق حميد حممد

هالة داود ابراهيم مرار

ناديه جمال احمد اغبارية

نور �سباح )حممد علي( ال�سوي�ش

هبة عبدالهادي خالد ابوالرب

كلية الصيدلة

هم�سة يزيد يو�سف اجلبايل

خريجو الفصل الثاني
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وئام خالد �سعيد وتد و�سام غ�سان حممد حمد

يا�سر علي اكرب عبا�ش

و�سيم اليا�ش داهود خوري

يو�سف احمد يو�سف عبدالرحيم

كلية الصيدلة
خريجو الفصل الثاني

اأ�سرف احمد ذباح
اية زياد عوين املحت�سب

تهاين الري�ش جدعان الرويلي
ديال مروان يو�سف الرحمي

دينا بول�ش ا�ستليانيد�ش
روان زهري خليل يحيى

�سالمة ابراهيم ذياب حمديه
عبد اهلل حميدي العتيبي

فهد �سنان �سوكت 
كامل عبد العزيز العاين

ليايل نا�سر زعبي
موؤيد ريا�ش اغبارية

حممد احمد ح�سن الكندري
حممد عماد عزيز النقيب

حممد وليد �سنداوي
م�سطفى يحيى �سربي ال�سايف
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�سوران بهاء الدين ح�سن

فادي فريد عفيفي

الء حكمت امني عي�سى

�سهيب ح�سني جمدوب

لرا حممد عبادي

امينة زهري عبد احلافظ اجلدوع

عامر رائف عادل احمد

متعب را�سد حممد املطريي

كلية الصيدلة

حممد راأفت حممد حاج يحيى

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
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نزار �سيمون �سامل مرام يحيى ابراهيم �سعايدةحممد فيا�ش معي�ش العنزي

حممد زكريا ابو العزحمزة عقيل القطوه�سام عبد حممد �سباح

كلية الصيدلة
المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

 احمد مروان �سكري كنعان
 ا�سماء حممود م�سطفى �سالمه

 ا�سيل �سعيد �سالح �سبح
 اياد يا�سر حممود غالية

 اميان علي حممد الكفري
 اميان يون�ش حميدالعنزي

 ايهم حممد  زرقا
 بدر حممد ح�سني ال�سمايل
 ثابت حممد تقي حماجنة
 جمانة عيد عبداهلل �سواعد
 جمانه نايف حممد عويد

 زهراء �ستار جابر عبيد
 �ساري حممد  ف�سيله

 �سامل علي حممد ال زندان

 �سعد م�سلط �سعد ال�سبيعي
 �سليم فريد �سليم خوري
 �سيف �ستار جابر عبيد

 �ساهني عادل خلف القريني
 علوي ح�سن عبداهلل اجلفري

 علي كمال  ح�سن
 عماد �سمري يو�سف مراد
 فادي عمر حافظ جبارة
 فهد عوي�ش اجلابري

 فهد ليذ �ساهر الظفريي
 حممد احمد ح�سن عنبو�سي
 حممود �سعيد احمد ال�سقا

 مالك احمد  عثمان
 مي�سم انور جرب  جابر

 و�سام غ�سان حممد حمد
 و�سيم حممد  �ساهني

 يا�سر حمد حيا احلي�سوين
 يا�سر علي اكرب ح�سني عبا�ش
احمد �سليمان �سالمه اجلهني

ان�ش حافظ احمد الطيف
علي غازي ح�سن رم�سان
رغده و�سام �سباح زيونه
حال عبد الزهره مهدي

عامر �سامل الغرابلي
�سليم عمر �سليم فرايدة

يو�ش توفيق ع�سلي



األول على قسم السمع والنطق

جنى زكي درويش
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ا�شماء توفيق حممد �شحادة

كيفني �شليمان يو�شف خليل

اميان با�شم حممود �شالح

حممود عمر ا�شماعيل العاوور

هنا عبدالغافر طيبي ن�شيم كايد �شليمان ابو عرار

جنى زكي دروي�ش

م�شطفى جالل الدين عوي�شة

هيثم جري�ش خليل اندراو�ش

السمع والنطق
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ثامر حميد خلف ال�شمري

السمع والنطق
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خريجو الفصل الثاني

ا�شالم ن�شال حممد العبادي

�شمري ريا�ش يو�شف �شباغ

حنان ماجد �شفي

جماهد �شليم �شيني

مرام ابراهيم عبداحلي بايل حممد ر�شمي حممد

رغد رزق �شليم حكيم

جمدولني جمال �شدقي 

مي نبهان زيتون

السمع والنطق
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خريجو الفصل الثاني

لينا �شليم مو�شى �شاعر

السمع والنطق
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

عو�ش احمد هيبي

السمع والنطق

 حنان ماجد �شفيق �شفي
 عبد ال�شتار نزار جابر
 لنا يا�شر بديع غنامي

 حممد با�شم �شعيد اغا
بالل مو�شى عبد ربه اأبو كو�ش



األول على قسم التحاليل الطبية

نزين زياد محمد أبو الحاج
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احمد حممد احمد نعمه

جمد م�صطفى ابو طه

�صيماء �صعد حمد اخلالدي

منار تركي يعقوب اخلطيب

عبدال�صالم م�صطفى يو�صف 

نا�صر فوؤاد نا�صر قا�صم

التحاليل الطبية

�صارة حممد وائل الباجوري
حممد عبد الروؤوف م�صطفى �صالح
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بالل رباح قا�صم يحيى

نزين زياد حممد ابو احلاج

جري�س جبور جري�س خوري

عبري احمد كامل احلايف

رزان عبدالعزيز عثمان

التحاليل الطبية
خريجو الفصل الثاني

اية حممد عبد الرزاق
هالة في�صل امل�صري



159

التحاليل الطبية
المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

 �سارة علي خليل الدليمي
نورهان �سامر خفنري التميمي


