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26

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



28

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



29

�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



30

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



31

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



32

�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



33

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



36

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



38

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



39

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



40

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



42

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



43

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



44

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



45

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



46

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



48

نوره فوزي ح�سن زحالقهعال فوزي احمد حمام

خريجو الفصل االول
التربية الخاصة



49

مرمي �سليم احمد ال�سروجي

خريجو الفصل الثاني
التربية الخاصة







كلية العلوم اإلدارية والمالية

52

عمادة الكلية

أ.د.  مؤيد الدوري
عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية

رنا و�شاح
�سكرترية �أق�سام

مرمي الطريفي
�سكرترية �أق�سام

�شروق احلياري
�سكرترية �أق�سام



كلية العلوم اإلدارية والمالية

53

د. ع�شام عبد الوهاب الدباغ
�أ�ستاذ م�سارك

د. ن�شال اأمني ال�شاحلي
�أ�ستاذ م�سارك / رئي�س �لق�سم

د. جمال اأحمد الدوري
�أ�ستاذ م�سارك

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم إدارة األعمال

د. توفيق �شالح عبد الهادي
�أ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد يو�شف عريقات
�أ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد فتحي  احليت
�أ�ستاذ م�ساعد

اأ. د. موؤيد عبد الرحمن الدوري
�أ�ستاذ

د. عالء حممد احلوراين
�أ�ستاذ م�سارك

د. حممد فالح عبداهلل
�أ�ستاذ م�ساعد



كلية العلوم اإلدارية والمالية

54

م. �شحادة حممود العرموطي
مدّر�س

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم إدارة األعمال

م. مي مو�شى اأحمد
مدّر�سة

د. فادي حامد الق�شاه
�أ�ستاذ م�ساعد



كلية العلوم اإلدارية والمالية

55

د. ح�شني حممد اليا�شني
�أ�ستاذ م�سارك

د. �شهى عبد العال
�أ�ستاذ م�ساعد

د. اأن�س راتب ال�شعود / �أ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم نظم المعلومات اإلدارية

د. عمر حممد �شعيد
�أ�ستاذ م�ساعد

د. ن�شال اأمني ال�شاحلي
�أ�ستاذ م�سارك / رئي�س �لق�سم بالإنابة



كلية العلوم اإلدارية والمالية

56

د. عزام اأنور الداود
�أ�ستاذ م�ساعد / رئي�س �لق�سم

د. ماجدة عو�س هويدي
�أ�ستاذ م�ساعد

د. �شلطان حممود ال�شورة
�أ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم التسويق

د. ايهاب كمال هيكل
�أ�ستاذ م�ساعد

م. لينا �شوكت اأبو هنط�س
مدّر�سة

م. نهاية جالل مهركاين
مدّر�سة



كلية العلوم اإلدارية والمالية

57

د. عبد ال�شادة مطلك ال�شليم
�أ�ستاذ م�ساعد

د. جهاد مو�شى اأبو علي
�أ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم اإلدارة الفندقية والسياحة

د. اأ�شرف هاين جهماين
�أ�ستاذ م�ساعد / رئي�س �لق�سم

د. ع�شام حممد املخادمة / �أ�ستاذ م�ساعد



كلية العلوم اإلدارية والمالية

58

اأ. د. ا�شماعيل يحيى التكريتي
�أ�ستاذ

د. ربيع عبد احلميد الها�شمي
�أ�ستاذ م�سارك

د. حممد ندمي دباغية
�أ�ستاذ م�سارك / نائب �لعميد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم المحاسبة

د. "حممد ر�شوان" حنان
�أ�ستاذ م�ساعد / رئي�س �لق�سم

د. مهند عثمان عمري
�أ�ستاذ م�ساعد

د. اينا�س حممود العبود
�أ�ستاذ م�ساعد

م. حممد عثمان البطمة
مدّر�س

م. حنان حممد ابو �شعر
مدّر�سة

د. مروان �شعيد الر�شيدات
�أ�ستاذ م�ساعد



كلية العلوم اإلدارية والمالية

59

م. تاله حممد عقل
مدّر�سة

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم المحاسبة

م. حنان عبد ال�شالم جابر
مدّر�سة



كلية العلوم اإلدارية والمالية

60

د. حازم بدر اخلطيب
�أ�ستاذ م�سارك / رئي�س �لق�سم

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم العلوم المالية والمصرفية

د. م�شطفى جمال ال�شالح
�أ�ستاذ م�ساعد

د. ثائر في�شل ال�شاهر
�أ�ستاذ م�ساعد

د. عهود عبد احلفيظ خ�شاونة
�أ�ستاذ م�ساعد

م. زياد حممد عبيدات
مدّر�س

د. ح�شن جميل ال�شفار
�أ�ستاذ م�ساعد

د. ابراهيم �شليمان التعمري
�أ�ستاذ م�ساعد

د. ابراهيم �شليمان التعمري
�أ�ستاذ م�ساعد

د. نعيم مو�شى الزير
�أ�ستاذ م�ساعد

م. رازان ا�شامة �شامل
مدّر�سة



كلية العلوم اإلدارية والمالية

61

مشرفو المختبرات

اأمين العامري
م�شرف خمترب

اآية العدوان
م�شرفة خمترب



األول على قسم إدارة األعمال

منى عماد يوسف عابد



63

خريجو الفصل االول

احمد رعد كرمي ظاهر

اماين عارف �سمحان

احمد عادل عريقات

ايهاب �سامي عبدالفتاح ابورمان

طالل حممود املنا�سري �سنى �سهيل جابر

احمد حممود عبداهلل العطيات

�سامر جري�س �سليمان

عزت ب�سام عزت كيالين



64

خريجو الفصل االول

علي عثمان علي القا�سي

حممد م�سطفى كامل ال�سويخ

فوؤاد جهاد فوؤاد دعدو�س

حممد نا�سر حممد بابان

حممود �سميح �سليمان ال�سعود حممود احمد مكان

جمد م�سلح الق�ساه

حممد نزار احمد زواتي

نواف بدر عوده ال�سريدة



65

خريجو الفصل االول

ها�سم خرياهلل احمد الن�سور

يا�سر عمر نزال

هدى �ساهر ناجي ابو نوار

يحيى كمال �سكرية

هديل هي�سان الفاعوري

يزن �سامي احمد الرحاحلة



66

االء عاطف ابراهيم �سعاده
دينا اجري�س عطاهلل الداود
رامي عزمي عارف العلمي

ر�سا حممد لوؤي بري�س
زيد فالح خالد اللوزي

�سارة حممد عز الدين البو�سطة
�سطام جمال مطلق احلديد
�سهل عوين حممد خرفان

طالل ح�سني حممد طاهر ابراهيم
عبد اللطيف معجون العنزي
عبد الكرمي عبده احلياري

عبد اهلل ع�سام خليل حجازي
عالء حامد امني ال�سباغ

عالء ر�سوان ابو عمر
فرح ابراهيم احمد العدوان
ق�سي عي�سى ح�سن ح�سن
النا بكر جمعه امل�سارفة

حممد روحي احمد الهندي
حممد وائل عبد الكرمي الزعبي

م�سطفى علي عبد الكرمي اللوزي
مو�سى �سالح ح�سن الدراعني
ن�سوح حممد مهداهلل املجايل

خريجو الفصل االول



67

خريجو الفصل الثاني

ابراهيم حممد م�سطفى يو�سف

ا�سامة عبدالنا�سر عبدالرحيم

اثري حممد �سعيد عبدالفتاح

ا�سامة حممود ابوخ�سرة

بالل ح�سن فليح املعيني بكر علي عبدالرحمن ال�سعايدة

ادهم جمال الورا�سنة

ا�سراء حممود �سالح العبادي

ت�سنيم �سالح �سبحي بدار



68

خريجو الفصل الثاني

جمال حممد بدوي بدوي

دعاء فالح ح�سن

ح�سن كمال ح�سني زيد

زيد ابراهيم العمرات

�سماح نائل النابل�سي �سلطانه �سريده عو�س الرويلي

دانة فواز الطويل

�سرى �سعدون ح�سن

عبداالله ر�سيد م�سباح زقزوق



69

خريجو الفصل الثاني

عبداهلل جميل عبدالفتاح م�سعل

عمر راتب حممود اخلطاب

عماد احمد خليل البواب

فايز حممد فوؤاد من�سور

ماجدة حممد احمد  ملى ابراهيم فهد خوري

عماد جماهد ر�سالن اذياب

فرح حمداهلل ابورمان

حممد ابراهيم حممود عالن



70

خريجو الفصل الثاني

حممد احمد عي�سى العدوان

حممود ماهر حممود ابوليلى

حممد �سمري ندمي 

منى عماد يو�سف عابد

يارا عبدالقادر مهيار نورهان عبدالكرمي الباري

حممد �ساكر الفالحي

ن�سرين لطفي الفاعوري

ي�سر م�سرق عبدالرحمن



71

ابراهيم حممد م�سطفى يو�سف
احمد حبيب معتوق زين الدين

را�سد احمد مفلح الق�ساه
�سارة رجب منر خ�سمان

�سادي جواد �ساكر ابراهيم
�سادي طالب عبد املجيد قطريي

�سدام عبد اهلل العبدالالت
عبد احلميد احمد الزعبي

عبد اهلل بخيت الدبا�س
عدنان حممد مراد اليا�س

فرح حمد اهلل ابو رمان
فهد عارف حممد الناجي
حممد طالل فوزي اللحام

يا�سمني فالح حممد عا�سور

خريجو الفصل الثاني
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

ابراهيم حممد ب�سري قرق�س

عماد عادل حممد مرعي

اليف حكمت م�سطفى

م�سطفى جمال اخلالدي

هيثم مفلح عبد الكرمي ابو هزمي هديل طارق ابراهيم ال�سوراين

حامد عادل م�ساري الن�سار

م�سطفى ليث عبد الرحيم الراوي

وليد عمر حمدان خليفة
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 ابراهيم منري ابراهيم برتويل
 اثري حممد �سعيد عبدالفتاح بلبي�سي

 احمد ا�سامة  حممد
 ا�سراء حممود �سالح العبادي
 ا�سراء حممود حممد اجلرزي
 ان�س عبد القادر احمد الع�ساف
 بكر علي عبدالرحمن ال�سعايدة

 بالل ح�سن  فليح
 ح�سن معني يو�سف حماد
 حنني احمد ماهر كل�س

 داليا رامز حممود حممود
 را�سد حيدر �سامل ال�سما�س
 روان مازن خالد ال�سعيد
 زيد احمد �سعيد �سقيدف

 زيد اجمد عبد الرحمن خندقجي
 �سارة علي م�سطفى خرفان

 �ساره جهاد فتحي �سوان
 �سجى احمد عوده الغويري

 �سلطانه �سريده عو�س الرويلي
 طالل حممود حممد اكرم القد�سي

 عمر نعمه رزق اهلل حداد
 عمر يعرب �سعدون القي�سي
 فايز فواز زيدان امل�ساحله

 فايز حممدفوؤاد فايز من�سور
 فرح عبداحلفيظ خ�سري ح�سن خ�سري

 فرح حممد مراد ح�سن القوقا
 ق�سي احمد عارف عطاري

 الرا هاين ح�سن العقاد
 حممد جبار �سهاب �سهاب

 حممد كمال م�سطفى الق�ساة
 حممد ناجح �سريف ابو دوا�س

 حممد. عبد الكرمي يو�سف املنا�سري
 م�سطفى ابراهيم �سعيد جودت احللبي

 ندمي �سامي �سليم احلب�س
 هبة احمد فتحي احمد عبد القادر

ان�س جمال حممد كرديه
 لوؤي �سعيد فايز �سديد

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي



األول على قسم النظم المعلومات اإلدارية

طارق عيسى ذياب خاطر
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خريجو الفصل االول

احمد جواد عمر نعف�ش

بكر حممد حمود العمايرة

ا�سحاق ماهر االيوبي

جمانة انطوان دغباج

عبدالرحمن �سليمان جرادات �ساري حممد عاي�ش ازعر

امين حممد احمد العتيبي

ح�سام غ�سان  ال�سلعو�ش

عمار م�سعد القلقيلي
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خريجو الفصل االول

حممد عدنان حممود عالية

راكان حممود عبد الفتاح املهدي
رهف �سربي ح�سن املغاري
طارق عي�سى ذياب خاطر

فار�ش ثائرعبد ال�سالم العجيلي
حممد عمر حممد احليا�سات
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خريجو الفصل الثاني

اأحمد مو�سى الرحاحله

حازم عبداهلل ناجي الن�سور

امري رم�سان �سلطان

ح�سام احمد ا�سعد توم

طارق فواز امل�ساحلة �سدى احمد عبداهلل

ثائر حممد عي�سى احلاليقة

روان �سداد علي املطري

ليث ابراهيم عبدالرازق 
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خريجو الفصل الثاني

حممود موؤيد الواكدحممود ذيب حممود النجار

العنود ح�سني �سعيد احلار�ش

ن�سال حممد ح�سن بدرية

عروب خالد عبد اهلل موا�ش
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

اماين نبيل حممد العقاد

 ا�سامة �سعيد عدنان ا�سحاق
 ان�ش حممد ابراهيم ابراهيم
 با�سم ن�سال حكمت االدهم

 ثائر احممد عي�سى حاليقة
 رانيا يو�سف داود احلوت

 عبد الرحمن �سامل ابو دراز
 ليث ابراهيم الهبي�سان

 حممود موؤيد  حممود الواكد



األول على قسم التسويق

يارا رائد كمال قاقيش
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خريجو الفصل االول

ا�شيا ا�شماعيل اال�شقر

خالد با�شم البو�شطة

ايه جمال توفيق احلياري

عا�شم عثمان قطي�شات

يزن اكرم حممد خندقجي يارا رائد كمال قاقي�ش

ح�شام احمد خري قطي�شات

حممود فهد حممود احلايك
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ا�شامة هاين عبد القادر ادري�ش
اآمال �شلمان �شالح الع�شاف

ح�شان نزال احمد العرموطي
�شرمد "ح�شام الدين" قطي�شات

عمر احمد حممد ابو ليل
ن�شيم نبيل عثمان معتوق

هاجم عاكف علي ابو �شليم

خريجو الفصل االول
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خريجو الفصل الثاني

جمانا جمال عبداهلل الواكد

�شامي فايز حممد وح�ش

دانا ب�شام عبدالكرمي

عبدالرحمن حممود ال�شي�شاين

حممود فايز احمد ابو�شالح فرح ه�شام حممد عثمان

ربا حممود حممد حممد 

فادي ح�شن حممد ابوعرقوب

ب�شار منذر خ�شر احللو
تامر اح�شان �شبحي عمرو
خالد ب�شار خالد حجاوي

رائد �شليمان ح�شني �شرحان
رامي عدنان م�شطفى جعفر

�شيف حممد فواز �شنان
حممد عبد الوهاب العربيات



83

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

علي عماد عبد ال�شمد احلجاج

 اأحمد ح�شام عزمي �شنقرط
 اأكرم جنيب حممود ابو كركي

 احمد عبد املجيد احمد اجلهالين
 �شليمان عبد اهلل "احلاج عبد الهادي" مالح

 �شهل هيثم اليا�ش ال�شناع
 فرح �شالح عبدالرحيم النعيمات

 النا ابراهيم عبدالرحيم اخلاليله
 جمد وائل يحيى النابل�شي

 حممد عودة حممد العتيبي
 معاذ حممود اأمني �شومان

 يزن ب�شار رجاء فهيد
 يزن هيثم نظمي زيد الكيالين
 يو�شف عبداملالك يو�شف املغربي



األول على قسم اإلدارة الفندقية والسياحة

جواد أحمد مراد
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خريجو الفصل االول
االدارة الفندقية والسياحة

جواد احمد مراد



86

خريجو الفصل الثاني

�صعد حممد نايف عمروخليل ح�صني حممد العباديب�صار حممد م�صطفي حاليقة

االدارة الفندقية والسياحة

يزن عربي حموده املغربيمو�صى �صعبان ا�صماعيل خري

غيث رميون انطون قالنزي
فهد اأ�صامة غازي النرب
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
االدارة الفندقية والسياحة

 ا�صالم حممد احمد يا�صني
 ح�صام عبدالروؤوف الدقاق



األول على قسم المحاسبة

فاطمة يحيى صبري الشافي
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خريجو الفصل االول

احمد زهري عبدالرحيم الطرابي�شي

ا�شماء �شمري �شالح

احمد عارف حممد الن�شريات

ان�س عامر ابراهيم امل�شري

رامي راتب الدبابنة دانا وجيه م�شطفى حميدان

احمد عبداملعطي مثقال عبدالقادر

حال جمال الرحامنة

زيد بن عبداهلل التمياط
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خريجو الفصل االول

زيد خ�شر �شليبا احلوذه

طالل حازم را�شم ع�شفور

�شامل عماد �شلطان

عالء ا�شحاق ابو مرخيه

عمر علي عبداهلل القماز

علي فوزي �شقري

�شعيد ا�شامة �شعيد نهيا

فرا�س حممد ا�شعد ال�شهليفادي وليد ابو �شارة
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خريجو الفصل االول

حممد �شاهر انور حمدان ق�شي ماجد ظاهر خ�شر

حممد �شاهر حممد را�شد

معاذ حممد عبدالرازق الوزان

حممد م�شطفى حممد عوده

حممد رم�شان حممود حجي

حممد فرات ابراهيم العجيل

يا�شر �شرغام حممود البوريني

احمد فاروق فيا�س تفاحه
حازم احمد عواد احلياري

عا�شم ب�شام عادل ال�شمايلة
يو�شف فادي عادل ال�شمايلة
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خريجو الفصل الثاني

احمد تي�شري البطاط

احمد علي عوي�شه

احمد �شالح احمد ابلبيله

احمد علي حممود

ان�س )حممد �شبحي( ال�شرايرى اإ�شالم �شعيد �شاهني

احمد عادل حممد ملحم

احمد قا�شم مفيد عبده

اينا�س احمد اجلغبري
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خريجو الفصل الثاني

ايهاب اح�شان ابراهيم القي�شي

ح�شام فرج عبداحلميد �شعد

ايهاب يو�شف مراد

ح�شن مازن ح�شن نازك

روؤوف حممود زكي عمارة رجائي عزام كمال الداود

ثائر وهدان

ح�شني عبداهلل عبدالكرمي ابورمان

زيد عبدالقيوم ال�شبيحي
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خريجو الفصل الثاني

عامر حممد زكريا الدن

عبداهلل عبداملجيد كراجة

عبدالرحمن حممد علي الكرمي

عدي ب�شام فايز ح�شني

عمر عبدالهادي علي جرادة عمر ر�شوان عبداهلل ال�شمادي

عبدالرحمن يو�شف �شنان

عالء الدين امني حممد الرفاعي

غالية )حممد يا�شني( الطويل
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خريجو الفصل الثاني

فار�س �شامي عي�شى فراج

حممد مقبل ر�شدي ر�شيد

في�شل اكرم البنوي

حممد نظمي النجار

مروان راغب بنات حممود ح�شن �شالمة �شل�س

حممد ماجد يو�شف

حممد ه�شام الدبوبي

منذر عبداهلل ابو النادي
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خريجو الفصل الثاني

مهند حممود حممد ال�شافوطي

ه�شام زياد حممد 

مهند يو�شف ادعي�س

هبة عاطف حممد الهيلة

يحيى عبدالرحمن �شالح وليد �شبحي عبداهلل ابو معن

مريا با�شم زعيرت

و�شيم خالد الطريفي

يزن رائد عبداهلل الروا�شدة
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خريجو الفصل الثاني

يزن يحيى ال�شيخ

اأحمد �شربي بدر غربية
ثائر عمر حممد ال�شغري

رانيه ذيب عبد اهلل اخلواجا
�شذى �شليمان عبد الرحيم طه

عبد الرزاق غازي العنزي
عبد الرحمن عادل ال�شيد

عمر جرب كاظم عبد
فاطمه يحيى �شربي ال�شايف

حممد اأمني �شماره
حممد عبد اهلل العيادة

مك�شيم فوؤاد ابراهيم االدهم



98

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

جودت عوين جودت احمد

حممد �شمري نائل

فل�شطني �شابر عبد ابو زهرة

حممد عواد عبد الرحمن

اآمنة حممد ر�شا الدجاينيو�شف غ�شان البا�شا ن�شال �شكري ابو رمان

ق�شي حاكم ن�شور

م�شطفى عزام عموري
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

�شمري خالد كلبونة �شائد توفيق بدوان

احمد ب�شام عثمان البطمه
 احمد قا�شم مفيد عبده

 احمد كمال عو�س الرمياوي
 احمد ماهر حممد عبدالهادي

 احمد نعمان بدر �شبح
 با�شل �شمري حممد فحماوي
 جواد فار�س يو�شف الزعمط
 ح�شام خالد وروير ال�شرحان

 ح�شني عفا�س ابراهيم البلوي
 خالد امان اهلل حممد

 خالد �شمري يو�شف القطناين
 خالد نافذ حممد ابو حمدان

 زياد حممد حممود م�شامله
 زيد عبد القيوم ال�شبيحي
 �شادي حمدان حممود دقه

 عبد الرحمن حممد اال�شهب
 عبد العزيز نبيل مرقة

 عبداهلل عبداملجيد كراجه
 عالء الدين امني الرفاعي
 عمر ا�شامة حممد احلياري
 عمر كمال م�شطفى الرتك

 كاظم ن�شال كاظم ابو غزاله
 موؤمن م�شطفى خ�شر القا�شم

 حممد ب�شري م�شطفى تفال
 حممد علي �شليم �شبيح

 حممد عمر حمدي ابو �شالح
مهند حممود حممد ال�شافوطي

 ه�شام زياد حممد �شهمود
 هيثم حممد فا�شل فايز غامن
 وليد �شبحي عبداهلل ابو �شعن



األول على قسم العلوم المالية والمصرفية

مالك محمد رضوان السمان
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خريجو الفصل االول

احمد علي عزيز عوري

االء حكمت حممود الب�شري

احمد عمر عبداجلواد ابو دولة

امين حممد عي�شى الزعبي

رزان عي�شى حممد �شالح جمانة علي �شليمان املزين

احمد حممد منذر االعظمي

بدر عدنان عبدالكرمي ح�شن

�شاري حمارب �شوي�ص
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خريجو الفصل االول

�شكينة باقر �شعيد ال منر

عالء �شهيل عبداجلواد

عامر ا�شامة فوزي عقلة

فادي احمد في�شل عبيد

و�شام كامل حامد القوا�شمة مي�ص نا�شر ابراهيم �شباح

عامر جورج بط�شون

ملا احمد خليل يو�شف

وطبان في�شل م�شل التمياط
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احمد ابراهيم حممد ال�شمري
رمي نعيم ا�شماعيل ابو دية

زيد �شمري غازي القماز
طارق يحيى عبد املنعم ابو خلف

عبد اللطيف لطفي افريتخ
مالك حممد ر�شوان ال�شمان

هيثم فخري ال�شيخ احمد
حكم منذرعبد املجيد بدر

خريجو الفصل االول



103

خريجو الفصل الثاني

ابراهيم اح�شان ال�شاحوري

ان�شراح طالل �شالح البواب

احمد عمر املغربي

بان عاطف في�شل

جورج �شمري جورج معلوف جهاد ح�شني ها�شم عطية

احمد)�شلمان جواد( حممود

ثامر احمد كمال دودين

دانية طالب �شفيق
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خريجو الفصل الثاني

زيد حممد نبيل زج

حممد يو�شف احمد ال�شلبي

فار�ص �شمري القبطي

حممود خ�شر امل�شاعيد

مي�شون خ�شر عبدال�شالم اللحام مهران حممد عبداحلافظ

حممد ماآمون احمد �شاهني

معاوية عمر حممد ابو �شردانة

هبة با�شم عبداحليم مهيار
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خريجو الفصل الثاني

يزن خلدون غيدانهيام ريا�ص عارف خاطر

احمد �شلمان جواد دويكات
رىل �شامي عي�شى القوا�ص

�شنان حممد ىاحمد الها�شمي

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

وليد ابراهيم �شمور�شعاد بالل عدنان اخل�شرياحمد عبد الهادي �شفيق بريك

 احمد تي�شري علي باكري
 جهاد ح�شني ها�شم ال�شميده

 عالء الدين خليل علي ال�شلحات
 علي �شعد  داود

 عمار عا�شي  قد�شي فاخوري

 عمار عاطف ح�شن النواي�شه
 حممد طالل علي العمايره

 حممود خ�شر يو�شف امل�شاعيد
 هبة عادل حممد ملحم
 وليد خالد اأمني برغوث

م�شطفى جمال يو�شف م�شلح
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عمادة الكلية

د.  نجم الربضي
عميد كلية الحقوق

كمايل املفلح
�سكرترية العميد
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اأ.د. ح�سن " حممد امني" جوخدار
اأ�ستاذ

د. حممد ح�سني الق�ساه
اأ�ستاذ م�سارك

د. من�سور ابراهيم العتوم
اأ�ستاذ م�سارك

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم القانون العام

د. عبد الرحمن توفيق عبدالرحمن
 اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأ�سامة اأحمد احلنانية
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد خلدون الظاهر
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبد اهلل الوريكات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبد النا�سر ن�سار
مدّر�س

د. جنم ريا�ض الرب�سي
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم
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د. م�سطفى مو�سى العطيات
اأ�ستاذ م�ساعد / نائب العميد

د. مظفر جابر الراوي
اأ�ستاذ م�ساعد/ رئي�س الق�سم

د. حممود حممد الكيالين
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم القانون الخاص

د. عبد احلميد عي�سى غوامنة
 اأ�ستاذ م�ساعد

د. جنم ريا�ض الرب�سي
اأ�ستاذ م�ساعد

م. �سيماء حلمي اأبو فرحة
مدّر�سة
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خريجو الفصل االول

�سائده هايل عبداحلليم ابو عمرية

عادل حممد عادل حممود ال�سخني
ه�سام جاد اهلل من�سور �سخاترة



األول على كلية الحقوق/ بكالوريوس

نهاية ابراهيم عبداهلل شاهين



113

خريجو الفصل االول

بندر �شعد مر�شد الربازي

ح�شام عوا�ض املطريي

بيان فهد عمر فخري

�شلطان حممد عبيد خلف

عبدالعزيز جمال احمد العنزي عبدالرحمن حممد هادي الراجحي

جعفر �شمري �شليم

�شاكر �شالح عقيل ال�شراري

عبدالهادي زعل م�شعد البلوي
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خريجو الفصل االول

حممد ح�شن حممد العجمي

هادي عبداهلل ملحم

حممد م�شطفى حافظ ابومدين

هيالنة حممد اجلفري

م�شعل حوري مطرف العنزي
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اأمينة حممد خليل را�شد
حمود �شالح مناور زبن الر�شيدي

حمود عبد اهلل حممد العنزي
خالد عايد عامر �شديد املطريي
خالد فالح عبد اهلل الع�شعو�شي

�شعيد يحيى حممد الزبيدي
عبد العزيز �شعود مر�شي �شعيد الر�شيدي

عبد اهلل في�شل عبد العزيز العتيبي
عبد الهادي خمي�ض خليف العنزي

في�شل فهيد �شويحي العتيبي
م�شاري م�شعل نهار احل�شيني
م�شعل بدر �شماوي ال�شفريي
م�شعل حمود عبد اهلل الثنيان

من�شور احمد عيد العطيات العطوي
مو�شى حممود غدير ال�شرايرة

نادر حمود �شالح البلوي
نايف فراج ال�شمروخ العماين

نور حمد اهلل �شليمان ابو ال�شمن

خريجو الفصل االول
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خريجو الفصل الثاني

احمد طالب �شعود 

جميلة فهد ر�شيد

بولني وليد غريب بوغو�ض

خلف عبيد حجي الر�شيدي

�شحى عي�شى القطان زينب قا�شم ح�شن احل�شني

ثائر م�شعود ممدوح وتد

رغدة جمال حممد ال�شيدالين

طالل عماد فطني بكري
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خريجو الفصل الثاني

عبداهلل �شالح �شعيد 

عمر حمدان فرحان احلربي

علي ح�شني علي اجلالوي

فاطمة جمدي ح�شن م�شطفى

حممد مر�شد فالح العازمي حممد عبداهلل حطاب الهيفي

عماد يو�شف عفيفي

فرحان عبداللطيف فرحان 

حممد من�شور حممد حنيف
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خريجو الفصل الثاني

م�شاري حممد مبارك ال�شراري

نهار عبداهلل را�شد الزعبي

فهد هادي فالح العجمي

مطلق عادل اخلتالن

نهاية ابراهيم عبداهلل �شاهني

منيف عبداحلمن الر�شيدي

ها�شم حممود العلي

�شعد �شامل عبد
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خريجو الفصل الثاني

حربي حممد حمود احلربان
ح�سن بدر ح�سن حممد الكندري

ح�سن خليل حممد الهالل
ح�سيان نا�سر حنيف الهاجري

دويع هادي مفرج العجمي
�ساري ن�سيم جميل �سماوي
�سامل �سامي �سامل الف�سلي
�سالح حممد قا�سم العنزي

عببداهلل مطلق دهريان املطريي
حممد موؤن�س حممد العتيبي

حممد مريزيق املطريي
حممد مك�سد حممود الفرهود

مقبل عو�س مقبل الر�سيدي
نورا اكرم عبد الواحد بزون
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

طالل دهيم م�سعان الر�سيدياحمد �سهيل املطريي

عبداهلل عيد �سويلم

نايف �سالح فهد الر�سيدي مهدي امني عليان

�سعود �سريد عيد املطريي

موزة انور العي�سى
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 بندر حممد جمول العنزي
 حام�س هرم�س يحي ال جعره

 حمد عبداهلل حمد �سعد الغربه
 حمدي حمود م�سلح الر�سيدي

 رزان طالل �سويلح املالكي
 �سعود عزيز �سطي العنزي

 �سايف فرج �سايف فرج اخل�ساب
 �ساري عايد خلف العنزي

 عبد الرحمن حممد را�سد 
مر�سود عو�س احل�سينى

 عبدالرحمن اليف املطريي
 عبداهلل عقيل تركي احلربي
 عبداهلل حممد علي ال�سريف

 عبداهلل حممد ال�سرهيد
 علي ح�سني علي اجلالوي

 علي م�سعود م�سخ�س املطريي
 عمر حمدان فرحان احلربي

 فهد ذياب خالد املطريي
 في�سل حمود حممد ال�سريده

 حممد مفرج فهاد املتلقم
 م�ساري حممد ال�سراري

 م�سعل وليد عيد حمد املزرم
 نواف خالد هذال الغبيوي

 هيثم عوده عواد الك�سي اجلهني
في�سل تركي املقاطي

�سعد حممد خري �سعد دحدح
ريا�س عبد اهلل الغامدي

�سعود حممد مبارك املطريي

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
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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
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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



142

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
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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



149

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



157

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



158

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
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عمادة الكلية

د.  وائل عوض
عميد كلية الهندسة

رهام الدبا�س
�سكرترية العميد

�صبا الرحامنة
�سكرترية اأق�سام

فداء البيطار
�سكرترية اأق�سام

فداء اأبو عا�صور
�سكرترية اأق�سام



163

اأ.د. �صادق عبداهلل حامد
اأ�ستاذ

د. فواز زهري الكرمي
اأ�ستاذ م�سارك

د. ابراهيم حممد من�صور
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم هندسة األلكترونيات واإلتصاالت

د. فواز حممد اخلطيب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. طاهر عي�صى ال�صرباتي
اأ�ستاذ م�ساعد

م. عاهد فريد غ�صيه
مدّر�س

د. اأحمد ا�صماعيل العمايرة / اأ�ستاذ م�ساعد
م. ن�صال اإياد قا�صم / مدّر�س

اأ. د. علي حمزة
اأ�ستاذ



164

د. �صمري " مال اهلل" العبيدي
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

د. �صالح عبد اهلل اخلواطرة
اأ�ستاذ م�ساعد

د.�صالح ابراهيم العمر
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم هندسة الحاسوب

م. يا�صمني فاروق الدرهلي
مدّر�سة

د. عادل اأ�صعد عي�صى
اأ�ستاذ م�ساعد

م. ح�صناء فاروق الدرهلي
مدّر�سة



165

د. �صامح عبد الكرمي ال�صرع
اأ�ستاذ م�ساعد/ نائب العميد ورئي�س الق�سم

د. حممد �صالح العياد
اأ�ستاذ م�ساعد

د. هيبة اهلل عبد الكرمي
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم الهندسة الطبية

د. حممد ناطق الداوودي
اأ�ستاذ م�ساعد

م. ب�صار حممد نزيه احلاج حممد
مدّر�س

م. جمانة وليد معتوق
مدّر�سة



166

د. وائل ح�صن عو�س
اأ�ستاذ م�سارك

د. مازن علي م�صمار
اأ�ستاذ م�سارك

اأ.د. يو�صف م�صطفى �صيام
اأ�صتاذ

د. ح�صام اأجمد القبالن
اأ�ستاذ م�سارك

م. روند فوزي الن�صرتي
مدّر�سة

م. عمر عادل ال�صمايلة
مدّر�س / مبتعث

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم الهندسة المدنية

د. منذر عبد الرحمن عبد الهادي
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. رجاء حممد يون�س
اأ�ستاذ م�ساعد

د. م�صطفى ر�صيد عبد اهلل
اأ�ستاذ م�ساعد

م. يا�صني فايز دباب�صه
مدّر�س

م. علي اأبو رمان
مدّر�س

د. لينا عزت �صبيب
اأ�ستاذ م�ساعد
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د. زكريا اأن�س العمري
اأ�ستاذ م�ساعد

مهند�صو خمتربات كلية الهند�صة
من اليمني: م.علي الزبون، م. اأ�سماء الوتري، م. دانا اأبودية، م. اإ�سراء احليارات، م. ربى احليا�سات، 
م. اإينا�س اخلراب�سة، م. عرين عربيات، م. رنده العواملة، م. فجر العمد، م. �سريين اأبو قران، م. تاال 

الب�سري، م. اإينا�س الزعبي

م. رنا احمد رم�صان
مدّر�سة

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم الهندسة الكهربائية

فنيو ومشرفو المختبرات

د. عمار منر النت�صه
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ح�صام عبد احلميد الكلوب / اأ�ستاذ م�ساعد



168

فنيو ومشرفو المختبرات

فنيو املختربات
من اليمني: وليد البلبي�سي، عثمان جنيب

مدربو امل�صاغل الهند�صية
من اليمني: طارق البلبي�سي، عالء ال�سافعي، ب�سار ال�سطناوي، علي جبارة



األول على قسم هندسة الحاسوب

أحمد جمال راشد داود



170

خريجو الفصل االول

عبدالرحمن ح�سن العب�سي

جا�سم حممد هادي ناجم الراجحي
مازن �سالح حممود اجلهني

ه�سام جابر الفهد مزيد



171

خريجو الفصل الثاني

احمد حممد علي الدالوياحمد جمال را�سد داود

زيد �سائد غالب زاغهوليد خالد عبداهلل الكندري

�سالح جواد خرياهلل بوطالب

طارق بهجت داود عديلي
حممد م�ساعد ربح العنزي



172

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

م�سطفى منذر �ساكر العقاد ح�سني نا�سر عبد اهلل الر�سيدي

العبا�س غازي الفتياين

 عبد املجيد �سليمان �سعد ال�سراري



األول على قسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت

محمد سامي علي الحبايبة



174

خريجو الفصل االول

احمد ح�سن حممد احلوراين

�سجى عزت ابراهيم

ُحنني عبداهلل �سالح االعوج

عبدالعزيز عبا�ش حممد ات�ش

مهند موفق حممد ابوفزع حممد �سالح عبداللطيف ال�ستيل

�سايل خالد حممد ال�سيخ غامن

حممد خالد مندين قا�سم غالم

والء يو�سف خالد اجلريري



175

احمد اليف فهيم ال�سعباين
بكر عماد عبد الرحمن

متارا يو�سف ر�سيد �سرحان
حمزه ها�سم احمد ا�سماعيل
زيد توفيق ق�سطندي  زخريا
فار�ش �سالح حمد اآل من�سور
فجر �سامل علي جمعه العو�ش

حممد علي احمد الغامدي
حممد علي حممد �ساهني

نايف ح�سني حم�سن البلوي

خريجو الفصل االول



176

خريجو الفصل الثاني

احمد حممد احمد املدفعي

طالل �ساكر العنزي

حمزة ندمي ح�سن الباتع

فاطمة عبداهلل م�ساري عبداهلل

حممد فهمي �سالح اخلطيب حممد �سامي احلبايبه

حنان داد كرمي

النا ن�سال عادل العوي�سي

حممد حممود �سليمان عبداهلل



177

خريجو الفصل الثاني

هاين حمدان �سعيد العفر

احمد حمد ابراهيم النخيالن
احمد اليف هديان الر�سيدي

ح�سني جالل �سيد
خالد زهري غرم ال�سهري

زهري ب�سري خري اهلل املولد
�سامرحممد ابو �سوارب

�سالح "حممد عو�ش" برقوين
عبد اهلل جميعان املرع�سي

عذاري احمد علي تقي
عالء عمر ح�سونة

فواز ذياب غ�سيان املطريي
في�سل عبد الرزاق الدو�سري
حممد �سنيد حماد احلربي

حممد �ساهر ظاهر االأحمدي
هدى �سعد �سالح الر�سيدي



178

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

با�سل حممد فوؤاد

 احمد )حممد�سليم( احمد املدفعي
 احمد �سامل عوده الرزيق

 بداح عازم امليخ �سياد العنزي
 بدر عو�ش عبدالرزاق ال�سعريي املطريي

 طارق كمال عبداحلافظ داود
 عائ�سة حممد احمد ال�سطي

 عبداهلل �سليمان عودة امل�سيربي
 عدي احمد حممد ابو وعر
 غنيم �سعود غنيم املطريي

�سليمه مبني علي �سامل
ح�سني حممد علي الكيايل
�سهام عبد الرحيم حممد
اياد حممود عودة النجيلي

 حممد �سامي حممد قديح
 حممد ماهر ابراهيم ابورعد

 معد ح�سني حممد الفعر
 مهند حممد امني ن�سر

 نواف عبيد عبدالعزيز العتيبي
 هاين حمدان �سعيد العفر
 طالل �ساكر �سكر العنزي
 رنا عبد املهدي العطوي

ماجستير هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت



األول على قسم الهندسة الطبية

محمد عمران حسن عمر



180

خريجو الفصل االول

عباده حممد ف�ؤاد �سايفرامي يا�سر احمد مراد

حممد �سامي ع�اد فطافطة

حممد عمران ح�سن عمر

احمد منذر عبد الرحمن اخلما�ش
زيد نعيم عبد اجلليل علي ح�سني

حممد عبد اهلل اليزيدي
حمم�د يزيد عراقي



181

خريجو الفصل الثاني

ابتهاج علي ح�سن الزمر

�سريين ف�ؤاد كامل الربغ�ثي

احمد جميل احمد ذياب

عبداللطيف معني العكل�ك

هبة جالل ح�سني اب�الف�ل مهند علي احمد املقادمة

رفعت عثمان رفعت بكدا�ش

حممد ثابت غالب التاج

يا�سمني مازن حمم�د حمم�د



182

دارين �سمري ت�فيق الغزاوي

خريجو الفصل الثاني
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

حممد �سليم �سامل احل�يلعمر حممد فهد اب� حم�ر ح�سنني  عماد عبدال�سمد

  احمد حممد  باقر
 احمد �سمري عبدالعزيز �سعيدان
 جا�سم حممد عط�ان الن�يدر

 جالل حممد علي حمدان
 روند �سائد حممد جرب
 علي عادل حممد مرعي

 عمر �سمري عمر )علي ح�سني(
 ع��ش يحيى حممد بزاري

 فار�ش حممد �سلمان الطراونه



األول على قسم الهندسة المدنية

عادل محمد عادل العويسي



185

خريجو الفصل االول
الهندسة المدنية

احمد ا�سامة احمد ابراهيم

ح�سام ح�سن احليلة

احمد ح�سام احمد خمي�س

حيدر حامد ال�سبتي

عمر حامد مهدي العاين علي �سامي عثمان الطويل

احمد عماد عبدالكرمي 

عبداهلل ب�سام �سريف ال�ساوي�س

مالك زياد حممد ابو�سل



186

خريجو الفصل االول
الهندسة المدنية

حممد تقى ع�سلي

يا�سمني حممد علي يا�سني

احمد حممد عبد املالك علي

حممد عمر حممود عطيه املجرب

حممد نزيه حممد ابو �سيخة

يعقوب خالد يعقوب تايه

حممود حت�سني يا�سني ال�سامي



187

خريجو الفصل الثاني
الهندسة المدنية

احمد عامر داود �سليمان

علي امني عبدالوهاب االمني

ح�سام مازن طاهر حممد

عمر جميل خمي�س العجارمة

حممد ا�سعد احمد ابو عجينة ليث حممد طارق العبد

عادل حممد عادل العوي�سي

ليث حيدر هادي اخلفاجي

مهند عامر توفيق �سالمة



188

خريجو الفصل الثاني
الهندسة المدنية

وليد خالد عبدالكرمي اال�سعب

احمد ح�سن احمد الدريدي
احمد حممد طه عنقري

�سهد موؤيد عبد اهلل املعيوف



189

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
الهندسة المدنية

احمد فهيم عبد الفتاح زبن

حممد �سابر عبد اللطيف عبد الغني

خليل �سليم ابراهيم ال�سيخ

يزن حممد يعقوب �سالح

�سفا عبد اهلل عبا�س

 خمي�س م�سطفى خمي�س حمتو
 �سيف الدين وليد حممد يعقوب
 عبداهلل نعيم عبد اهلل عابودى

 حممد �سعد عبدالغني ال�سامرائي
 حممدنور عبدالرحمن عبداهلل  

 من�سور �سفوان حممد �سهيل االحدب
 نورمان ن�سري نوؤئيل نعمان

 وليد خالد عبدالكرمي اال�سعب
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عمادة الكلية

د.  ناصر أبو عنزة
عميد كلية العمارة  والتصميم

اأمل العطي�ش
�سكرترية العميد

�سماح حامد
�سكرترية اأق�سام

حما�سن ال�سيخ
�سكرترية اأق�سام
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اأ.د. عو�ش اهلل ال�سيمي
اأ�ستاذ

د. �ستار حّمادي اجلبوري
اأ�ستاذ م�سارك / نائب العميد

د. احمد فتحي عبد املح�سن
اأ�ستاذ م�سارك

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم التصميم الجرافيكي

د. حممد عبد البا�سط
اأ�ستاذ م�سارك

د. راتب �سادق �سعبان
اأ�ستاذ م�سارك / رئي�س الق�سم

د. ب�سار جميل مارديني
اأ�ستاذ م�ساعد

د. هاين حممد ن�سر
اأ�ستاذ م�ساعد

د. با�سم عبا�ش العبيدي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. لبنى احمد ابو �سيف
اأ�ستاذ م�ساعد
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م. حممد م�سطفى ال�سمادي
مدّر�س

م. حنان منري ال�سيخ
مدّر�سة

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم التصميم الجرافيكي

م. يزن ابراهيم العمرات
مدّر�س
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د. علي عبد اهلل
اأ�ستاذ م�سارك

د. حممد ثابت البلداوي
اأ�ستاذ م�سارك

د. رعد ح�سون خ�سري
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم التصميم الداخلي

د. اأحمد حممود اأبو هاين
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د. �سامح حممد �سامل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. يلينا كوكوي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأ�سامة ح�سن ا�سماعيل
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سمري كامل جرب
اأ�ستاذ م�ساعد

د. دعد جالل املفلح
اأ�ستاذ م�ساعد
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م. فنن حمودي املقدادي
مدّر�سة

م. �سمر اأبو�سالح
مدّر�سة

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم التصميم الداخلي

م. دانه خالد عمرو
مدّر�سة / مبتعثة

م. كرمي احمد فا�سل
مدّر�س



197

د. �سعاد عبد مهدي
اأ�ستاذ م�سارك

د. نا�سر حممد اأبو عنزة
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم هندسة العمارة

د. حممود علي ال�سبح
اأ�ستاذ م�ساعد

د. منت�سر عبد احلميد  احلياري
اأ�ستاذ م�ساعد

د. مروج حازم قا�سم
اأ�ستاذ م�ساعد

د. نبهان قا�سم ح�سن قا�سم
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم

د.هاين حممد الهنيدي
اأ�ستاذ م�ساعد
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م. عامر  "حممد عزت"اجلوخدار
مدّر�س

أعضاء الهيئة التدريسية

د. رنا توفيق املطارنة
اأ�ستاذ م�ساعد

قسم هندسة العمارة

م. عنان فائق كعكاين
مدّر�س
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موظفو الكلية وم�شرفو املختربات 
من �ليمني: م. منى �ل�صكر، م. روال عمامرة، م. رند �حليا�صات، م. هناء �حلياري، م.�أروى نز�ل، د. نا�صر �أبو عنزة 
)عميد �لكلية(، �صماح حامد، �أمل �لدجاين، رميا �ل�صعود، والء �أبو رمان، يا�صمني �لعنبو�صي، حما�صن �ل�صيخ، �أحمد 

مر�د، مدحت �صموط، عبد�للطيف جر�ر، حممود ح�صونة.

مشرفو المختبرات



األول على قسم التصميم الجرافيكي

راية حازم فريد كساب



201

�أحمد و�ضاح مهيار

عيبال عبد�لرحمن �ضليم �الماره

ركان فوز�ن �حلديد

هديل �ضهيل �حمد مقبول

عامر نور �لدين �بو طالب

خريجو الفصل االول
التصميم الجرافيكي

ديانا حميد �ضالح �لكباريتي
ر�ية حازم فريد ك�ضاب

رمي غازي فالح  �خلري�ضة
عمر �بر�هيم �ضكريه

حممد زهري �ضلمان �بو طعيمه



202

بان خليل رجا �ضالح�ياد حممد رجى ناجي�بوبكر عبد�هلل علي با�ضعيد

خريجو الفصل الثاني
التصميم الجرافيكي

فار�س حممد �ل�ضالحاتطارق عماد حممد ق�ضماينخالد �حمد �بر�هيم 

و�ضيم غ�ضان عتيلي

�إ�ضر�ء حممد �ضالح �لكبي�ضي
خالد حامت �حمد �لفار�س
فادي �بر�هيم �لفو�غره
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
التصميم الجرافيكي

 ��ضامه فوزي مو�ضى حرت
 عبد �لفتاح زياد عبد �لفتاح عربيات

 مي وليد عبد �لهادي �ضبانه
 نز�ر وليد حممود �ملو�ضى



األول على قسم التصميم الداخلي

حنين عادل عبد الحميد
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�حمد ب�ضام حممد �بو هنط�س

د�نا ح�ضن م�ضطفى غو�ضة

زو�ن رحيم حممد حممد

�فلني حممد فائز بكري �ضيفي

دينا نبيل �بو هنط�س

روج مرو�ن يا�س

د�ليا �ضمري عبد�لر�ضول �لبناء

رنا علي عبد�لقادر �ملحاريق

زيد با�ضم �ضكجها

خريجو الفصل االول
التصميم الداخلي
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زين عوين دبابنة

�ضفانة ريا�س ممتاز �لطائي

عمار عثمان �لعقاد

زينة �ضمري �لفاعوري

�ضالح �مين �ضالح �ل�ضابط

فيفيان �حمد �ضليمان بدو�ن

�ضايل و�ثق ر�ضيد

عطاهلل عمر عطاهلل �لغويري

ق�ضي فريح �لزياد�ت

خريجو الفصل االول
التصميم الداخلي
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جنيب �حمد �لكيايل

هيا ح�ضني ح�ضن �ل�ضافعي

نور هيثم جودت نا�ضر

يا�ضمني جا�ضم �مل�ضري

�ريج ماجد �حمد �بو عمر
�نتوين ماهر يو�ضف حرت

�ميان �ضالح �ضالح �لدين �ل�ضرباتي
�ضجى طلحة �حمد �حلليق

�ضالم عبد �لنا�ضر ع�ضام �جلندي
�ضفاء �ضامر منر �ل�ضادق

غالية ماهر �ضليمان "�حلاج �ضامل"

حممد تي�ضري عبد �لعزيز طبي�ضات
حممد �ضعدي �بو ريان

حممد مو�ضى حممد قات
حممود �ضمري عبد �هلل �بو �ضيخة

مي�ضون �حمد �ضالح خري�ضات
هبة �ضمري حممد فتحي عرفات

نور� �ضالح ممدوح �لكبي�ضي

يا�ضمني قا�ضم حممد �ل�ضامر�ئي

خريجو الفصل االول
التصميم الداخلي
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�نور عمر عبد�هلل �لزعبي

جرب و��ضف �حمد عريقات

ح�ضام �حمد كامل �لكرد

�ية علي �كرم هندي

جميلة جنيب ذو�بي

حنني عادل عبد�حلميد �ضعد

بيان عبد �لكرمي حرب

جود �ضاكر يا�ضر �ُضر�ب

ر�مي حممد �ضمري �بو�لفيالت

خريجو الفصل الثاني
التصميم الداخلي
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ر�ئف جمال �حمد �لعدره

�ضليم حممد �ضميح �بوها�ضم

عمار جمال �بوغو�س

رمي حامد خليل

�ضهم وليم �حلد�دين

غالب ن�ضاآت منيب �حلجة

�ضايل �ضامل جا�ضم �ملفرجي

عبد�هلل ينال ر�ضاد خت

غيد� وليد غز�يل

خريجو الفصل الثاني
التصميم الداخلي
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النا �حمد عادل �لطاهر

حممد غازي حممد خليل

م�ضطفى حممد عبد�هلل �للوزي

ملي�س عماد �ضعيد �بوعكر

حممد ماجد ظاهر خ�ضر

نوره عزت وعري

حممد جودت طه

مروه �خرت ح�ضن ��ضماعيل

هاين مو�ضى عليان

خريجو الفصل الثاني
التصميم الداخلي
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و�ضام جمال مفيد بريكهند ر�ضمي �ضلمان قديح

خريجو الفصل الثاني
التصميم الداخلي

�أ�ضعد طالب حممد م�ضطفى
رهام با�ضم �مني خربط

�ضهيب "حممد فايز" �ضالح
عامر �مين �حمد عي�ضى
عبريعبد �حلق ح�ضني

حممد ح�ضن حممد عليان
حممد مو�ضى حممود �بو ياب�س

م�ضار حممد جو�د �جلبوري
يزن �حمد ح�ضن �ضاميه

يزن عبد �هلل �حمد �لرب�هميه
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عمر عامر عمر �ل�ضربجي�ضارة خالد علي �لعبديلرز�ن جالل حممد ر�ضاد جر�ر

التصميم الداخلي

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

 �ل�ضريفة فاطمة �ل�ضريف ح�ضني
 دعد عادل عبد�ملجيد �ل�ضيخ قا�ضم

 زبيدة قي�س مكي مكي
 �ضهام جمال عبد �لفتاح حماد

 ع�ضل عنان جميل كفركي
 غدير عبد�لقادر حممد �بو خلبه
حممود هاين عبد �لكرمي قعد�ن



األول على قسم الهندسة المعمارية

أحمد عبد اهلل أحمد عباس



214

متاره رعد حمجوب م�ضلحبالل حممد عبد�هلل جفلة�حمد عبد�هلل �حمد عبا�س

خريجو الفصل الثاني
الهندسة المعمارية

دعد عادل �لقا�ضمرميي فو�ز ح�ضن قادريحنني علي عبد�هلل �لدوري



215

 �الء �حمد حممد م�ضطفى
 بثينه ح�ضن �ضالمه �ملنا�ضري
 ر�يه غ�ضان طالل �ل�ضامن

 رميي فو�ز ح�ضن قادري
 �ضعيد �حمد خليل �لبو�ب
 علي ح�ضن علي �بو �ضعده

 لوؤي كميل �ليا�س فرح
 مهند ��ضعد  �بو بكر

 نعمه �حمد يو�ضف عريقات
حممد �ديب معن �اليوبي

متار� رعد حمجوب

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
الهندسة المعمارية

فاطمة نائل حممد �جلميلي
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عمادة الكلية

د.  خالد الجبوري
عميد كلية تقنية المعلومات

غادة احل�سن
�سكرترية العميد

ن�سرين اأبو رمان
�سكرترية اأق�سام
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د. خالد عبد الرحمن اجلبوري
�أ�شتاذ م�شارك

د. مالك فتحي العمايرة
�أ�شتاذ م�شاعد / رئي�س �لق�شم

د. ا�سماعيل يحيى حموده
�أ�شتاذ م�شاعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم علم الحاسوب

د. فوؤاد حمد احل�سبان
�أ�شتاذ م�شاعد

م. خلود حممود نريوخ
مدّر�شة

م. طالل �سعيد حيمور
مدّر�س



220

د. امين حممد ابو الرب
�أ�شتاذ م�شاعد

د. �سالم جودت فريحات
�أ�شتاذ م�شاعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

م. ر�سوان عبد اهلل ال�سمادي
مدّر�س

د. مي حممد الطهراوي
�أ�شتاذ م�شاعد

د. حممد رجب ح�سان
�أ�شتاذ م�شاعد / نائب �لعميد ورئي�س �لق�شم

م. �سائدة عمر ال�سكري
مدّر�شة

م. �سميه نبيل اخلطيب
مدّر�شة
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د. بالل حممد الربابعة
�أ�شتاذ م�شاعد

د. معاذ اأديب حوراين
�أ�شتاذ م�شارك

د. ماجد �سعيد ابو �سفية
�أ�شتاذ م�شاعد / رئي�س �لق�شم

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم هندسة البرمجيات

د. ق�سي يو�سف �سمبور
�أ�شتاذ م�شاعد

م. �سعادة �سعادات �سعادة
مدّر�س

م. ب�سار اليا�س بدر
مدّر�س / مبتعث



222

د. معاذ موؤيد الدوري
�أ�شتاذ م�شاعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم الشبكات وأمن المعلومات

د. حممد عبد العزيز عو�س
�أ�شتاذ م�شاعد

د. مالك فتحي العمايرة
�أ�شتاذ م�شاعد / رئي�س �لق�شم بالإنابة
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فنيو و مشرفو المختبرات

م�سرفو املختربات
من �ليمني: نهى �شادق، ثر�ء جميل، �أن�س �لعمايرة، زيدون عوي�س، حممد �حلياري،

حممد م�شلح، رول �لعنبو�شي



األول على قسم علم الحاسوب

أحمد صدقي شريف كتانة



225

علي)حممد قدري( بدر�سنان امني نعمان العاين

مازن �سعدعقاب اخلالدي

خريجو الفصل االول
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ح�سن نايف ح�سناحمد �سدقي كتانه

خريجو الفصل الثاني
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عواطف �سقر عبد اهلل يو�سف

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

 احمد �سليم حممد الزبيدي
 اكرم حممد ح�سني احلرايزة

 بدر حممد عطا احل�سبان
 ليث اكرم ج�سعان ابو الفول

 ه�سام ا�سماعيل ح�سني ال�سراونه



األول على قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

أحمد يوسف أحمد القاضي
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)حممد رفيق( مروان ظبياناحمد ابراهيم احمد ابو حجلة

خريجو الفصل االول

احمد يو�ضف احمد القا�ضي
علي عبداالله العلي ال�ضمادي
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احمد عبدربه ا�ضماعيل يا�ضنيابو بكر حممد بارا�س

رباب ح�ضن احمد ح�ضن

احمد حممد فار�س خنفر

خريجو الفصل الثاني
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نايف �ضلطان املر�ضدعدي عبداحلافظ الدواهيكال�ضريف هزاع عبد االله حازم العبديل

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

 رائد عبداهلل احمد احلرباوي  
 عمر عقاب خلف الرحامنه



األول على قسم هندسة البرمجيات

أحمد علي يامر الموسوي
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احمد عماد الزبيدي

ان�س مالك �شفيق البطاينة

احمد عمر ابراهيم ابو اخلري

رزان وائل �شبحي ال�شيد

علي نعمان علي جغليط عبدالرحمن فوؤاد نا�شر

احمد حممود فوزي حجازي

رناد �شليم العتيبي

عمر حممود �شاكر الع�شل

خريجو الفصل االول



234

ماهر كامل طارق عوده

مي فواز اجلبايل

حممد با�شم جمال عبدالرازق

يزن �شامر منر ال�شادق

معتز حممد �شريف اخلزرجي

يزن عماد )حممد عدنان( ال�شنابلة

خريجو الفصل االول
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احمد علي املو�شوي

متارا ر�شيد حميد

اُ�شيد ها�شم ن�شاآت تفاحة

خليل احمد راكد الديرية

عبداهلل ب�شام فايز ح�شني طارق جمال كامل غيث

ب�شري حممد م�شي�س

�شمري خالد ابو �شرار

فتوح براق عبداملح�شن العاين

خريجو الفصل الثاني
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هوا�س غ�شان يو�شف

خريجو الفصل الثاني
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حممد عبد اخلالق املجايل

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

 عبري ابراهيم عي�شى امل�شاعني
 لوؤي داود  حممد حجو
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عمادة الكلية

د.  عليا محادين
عميدة كلية التمريض

هيفاء بنات
�سكرترية العميد
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اأ. د. اإنعام عبد اهلل خلف
اأ�ستاذ 

د. حنان جمعه الزين
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اميان خمي�س النزيل
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية

د. خلدون حممد حمدان
اأ�ستاذ م�ساعد

م. �ساجدة �سميح احلوامدة
مدّر�سة

م. عبري عبد اهلل الزيات
مدّر�سة

م. زكي �سليمان البلبي�سي
مدّر�س

د. عليا ابراهيم املحادين / اأ�ستاذ م�سارك

د. فيوليت عبد اهلل �سليبا نور / اأ�ستاذ م�ساعد

د. �سمرية حممد احلبا�سنة / اأ�ستاذ م�ساعد / نائب العميد



242

مشرفو المختبرات

بيل�سان حماد
م�سرف �سريري 

�سفاء حماد
م�سرف �سريري 

مهند الدق�س
م�سرف �سريري 



األول على كلية التمريض

ايات خليل محمد حسين



244

خريجو الفصل االول

احمد حممود اللحام

الهام عماد �صالح علي

احمد م�صطفى احمد تركمان

اميان علي عثمان �صعادة

جميل امني مو�صى احمد ثمني فتحي ح�صني ابو ح�صني

اريج ح�صن م�صطفى القطوع

بيان احمد يو�صف  النبابته

حنان حممد �صعيد مهمور



245

خريجو الفصل االول

خالد جمال خالد غنامي

�صامي البريت �صحادة

راوية عبداهلل ذيب القطرو�س

�صليمان خالد علي اخلياط

�صو�صن ح�صن حممد الزبيدي �صوزان تي�صري خليل ابوالنادي

روان حممد خمي�س ف�صيلة

�صمر ر�صر�س �صعدي حرزاهلل

فادي حممود انور



246

خريجو الفصل االول

فدوى ابراهيم �صالح

مرمي مزهر فالح

حممد عبدالهادي احمد غنامي

نواف ثويني بردى عايد العنزي

والء ابراهيم ح�صن الطويل وفاء ح�صن حممد ابور�صوان

حممد عو�س مطري الظفريي

وائل طالل �صريف العلي

ا�صماء غازي احمد الكركي
ر�صا فتحي عبد الرحمن الوراقي
عمر عبد الهادي عبد ال�صليبي

غادة جانتي جمال اب�صات�صة



247

خريجو الفصل الثاني

ابتهال احمد ادري�س �صامية

اميمه رحيل ح�صني حممود

احمد �صهاب احمد عبدالروؤوف

ايات خليل حممد ح�صني

خالد يو�صف ال�صيخ حممد تغريد خليل عبدالكرمي ال�صمادي

اديب عارف حممد العالقمة

با�صل �صعد دغيمان العازمي

خليل احمد عبداحلميد



248

خريجو الفصل الثاني

رانية حممد جميل حندا�س

�صليمان يا�صني ابوعرار

روان �صالح �صليمان النجداوي

�صابرين اني�س �صهاب

فكري حممد موا�صي عبدالوهاب جا�صم جعفر الكندري

روان حممود م�صاروة

عبدالقادر نادر عبد زامل

حممد ح�صني علي ابو جمعة



249

خريجو الفصل الثاني

حممد عيد ح�صن خليل

هديل ا�صعد جميل ابوحمدان

ن�صيم عبدال�صالم عارف قعدان

يا�صمني احمد حممد حممد 

يوا�صيم كايد ابو عرار يا�صمني هاين مبارك

هتاف تي�صري يو�صف الن�صر

يا�صمني جهاد جميل اخلطيب

ا�صماء وليد احمد خوالدة
خالد جمال رجا رزق

�صياء جميل �صليمان الربيع
جمد عوده ابو الع�صل



250

المتوقع تخرجهم على 
الفصل الصيفي

ابت�صام عبدالقادر من�صور ابوجاجة

علي عامر عبد العال

احمد ف�صل عراقي

مها عمر يو�صف ابوملوح

نور عبد املجيد ال�صقرات

حنني جميل توفيق نفاع

ميالد �صوقي خوري



251

المتوقع تخرجهم على 
الفصل الصيفي

 اروى ذياب عبد اهلل قا�صم
 ازهار حممد مو�صى �صامل

 ال�صيماء زياد ابراهيم
 رامي انور ربحي عو�س اهلل

 رجاء حممد الربقاوي
 ر�صا نا�صر حممد الدبا�س
 �صكينة عبد اهلل ابو حافظ
 �صناء عبداحلافظ البقور

 عبد احلي عبد اهلل النويري
 عمر حممد احمد �صلمان
 فكري حممد علي موا�صي
 فوزه ذياب فنخري الفواز

 كرميه ح�صن خمي�س دياب
 حممد حمد  بكري

 حممد خليل احمد �صليمان
 حممد فاروق خليل اغباريه
 حممود منري ح�صني عمر
 مراد احمد ح�صني مراد

 مي احمد عبد القادر ال�صهاب
 جنمه عامر حممد عوواده

 يا�صمني جهاد اخلطيب
 يوا�صيم كايد �صليمان ابوعرار

اآيات �صعيد ح�صني م�صعود







العمادات

254

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

�أ.د. �إنعام خلف
عميدة الدرا�سات العليا والبحث العلمي

مي �لدبا�س
�سكرترية

غادة من�سي
موظفة



العمادات

255

عمادة شؤون الطلبة

د. حممد مبي�سني
عميد �سوؤون الطلبة

فريوز �لفاعوري
�سكرترية العميد



العمادات

256

عمادة شؤون الطلبة

حممد �حلور�ين
م�ساعد عميد �سوؤون الطلبة

م. �سحادة �لعرموطي
م�ساعد عميد �سوؤون الطلبة



العمادات

257

�أكرم �ل�سقوري
مدرب وم�سرف ريا�سي

موظفو �لعمادة
من اليمني: منال الرواجبة، زينا اأبو ال�سمن، د. حممد مبي�سني )العميد( ، هاين النحلة، هبة 

قطي�سات، فريوز الفاعوري.

عمادة شؤون الطلبة



العمادات

258

قسم الحركة والمواصالت

موظفو ق�سم �حلركة و�ملو��سالت
من اليمني: رامي احلبارين، ح�سني اأبو غريب، يو�سف الدق�س، عايد اإبراهيم، نبيه اأبو هزمي، 

حممد اأبو عليا.

حممد �أبو عليا
رئي�س الق�سم



العمادات

259

قسم األمن والنظام الداخلي

حممد نا�صر عي�صى اأبو الب�صل
رئي�س ق�سم الأمن والنظام الداخلي

موظفو الأمن
من اليمني: بالل احلياري، عبد الوهاب احلوراين، يحيى اخلطاطبة، عادل ال�سقريات، اأحمد 

اخلراب�سة، �سالح الدين خري�سات، جمال اخلراب�سة.





الدوائر

262

دائرة القبول والتسجيل

عدنان ن�صر
مدير دائرة القبول والت�سجيل



الدوائر

263

دائرة القبول والتسجيل

جانيت �أبو �صري
م�ساعد املدير للوثائق

موظفو �لد�ئرة
 من اليمني: اأحمد العي�سى، فوؤاد ال�سايف، حممد نبيل، عطاهلل اأبو كف، جانيت ابو �سري، �سمر 

اأبو خ�سب، ليايل العي�سى، لنا الآغا، جيهان احلوراين.



الدوائر

264

الدائرة المالية

�أ�صامة قادو�س
مدير الدائرة املالية

�صعاد �صمري�ت
�سكرترية الدائرة



الدوائر

265

الدائرة المالية

مريفت �لغز�وي
م�ساعد املدير

موظفو �لد�ئرة
من اليمني: ليث العاي�س، جمدي الدبا�س، خلدون ال�سطرات، يزن قطي�سات، �سعاد 

�سمريات، اأ�سامة قادو�س )مدير الدائرة(، يو�سف فائق، مي�سون اأبو عمر، راية غنيمات، 
مريفت الغزاوي، مراد احلوامدة.



الدوائر

266

ميادة �ل�صالج
�سكرترية الدائرة

رنا قا�صم 
م�ساعد املدير

دائرة المكتبة



الدوائر

267

موظفو �لد�ئرة
 من اليمني: اإميان احلياري، كوثر اأبو خ�سري، متارا خري�سات، �سهام ال�سليحات، غدير 

الن�سور، ميادة ال�سالج، نيفني اأبو هزمي، منال �ساري، حنان اأبو حمور، تيمور بلتو، حممد 
ادعيك، رنا قا�سم، رامي الطيبي، اإ�سحاق اأبو جزر.

دائرة المكتبة



الدوائر

268

دائرة الخدمات الطبية

د. عوين �صنابلة
مدير دائرة اخلدمات الطبية

موظفو �لد�ئرة
من اليمني يحيى عطية،اإميان ليف،نا�سر الدين مو�سى



الدوائر

269

دائرة الشؤون اإلدارية

ح�صن و�صاح
مدير دائرة ال�سوؤون الإدارية

نور وهبه 
م�ساعد املدير



الدوائر

270

دائرةالشؤون اإلدارية

موظفو �لد�ئرة
من اليمني: ي�سرى الأ�سمر، ح�سن و�ساح )مدير الدائرة(، نور وهبه، ملياء العنا�سوة.

مر��صلو �جلامعة
من اليمني: عماد ج�سيم، ها�سم ال�ساحوري، علي اأبو ربيع، �سمري دعد�س، معتز الزعبي، 

اإ�سحاق اأبو رواع، يو�سف �سبيح، عبداحلافظ غنام، حممد �سرحان، ماهر اأبو قاقو�س، رائد 
�سكري، بالل علقم، اأ�سامة الريان، اأمنار اخلراب�سة، �سابر �سرحان



الدوائر

271

دائرة اللوازم العامة

مي�صاء خري�صات 
مديرة دائرة اللوازم العامة

عهود �لدبا�س
�سكرترية الدائرة



الدوائر

272

دائرة اللوازم العامة

هاله �ل�صاحب
م�ساعد املدير

جميل كتانة
نائب املدير

موظفو �لد�ئرة
من اليمني: �سلمي اأبو عقل، زيد عودة، �سامر اجلزازي، مطيع احلوراين، عثمان عربيات، 

عبدالرحيم ال�سعود، لوؤي داوود، كرم نايفة، ماهر اأبو قاقو�س، عهود الدبا�س، دينا املنا�سري، 
مي�ساء خري�سات )مديرة الدائرة(، جميل كتانة، هالة ال�ساحب



الدوائر

273

دائرة الهندسة والخدمات العامة

عالء فر�ج 
مدير دائرة الهند�سة واخلدمات العامة

نادية �لعدو�ن
�سكرترية الدائرة



الدوائر

274

موظفو �لد�ئرة
من اليمني: عالء الدين فراج، حممد �سالح، اأحمد احلياري، خليل اإ�سماعيل، هيثم 

وجيه، اأ�سرف عا�سور، خالد فليفل، اأحمد عمر، فرا�س امل�سري، مهند عقالن، يو�سف 
دعد�س، حممد ال�سو�س، وليد توفيق، اإياد اإ�سماعيل، ح�سن دحبور، خمي�س اخلتوم، 

فتحي اأحمد، حممود جمعة، اأجمد لطفي

دائرة الهندسة والخدمات العامة





المكاتب

276

مكتب العالقات العامة والدولية

�شفاء �شديد
مديرة مكتب العالقات العامة والدولية

موظفو الدائرة
من اليمني جمد عمران, هبة ال�شرفاء, �شفاء �شديد )مديرة املكتب(,

�شعد غنيمات, غيث عوده



المكاتب

277

مكتب النوعية وضمان الجودة

�شياء العطي�ش
�شكرترية املكتب

اإياد �شعبان 
مدير مكتب النوعية و�شمان اجلودة



المكاتب

278

هاجر عرار
م�شاعد املدير

موظفو املكتب
من اليمني دينا اأبو �شري, م. منى ح�شوة

مكتب النوعية وضمان الجودة



المكاتب

279

�سهى �أبو عودة
موظفة

مكتب اعتماد البرامج األكاديمية

د. مازن م�سمار
مدير مكتب اعتماد الربامج الأكادميية



المكاتب

280

خلدون قطي�سات
موظف

مكتب اإلقامة و خدمة العلم

بر�ين يو�سف
مدير مكتب الإقامة وخدمة العلم





المراكز

282

مركز الحوراني للتعليم االلكتروني



المراكز

283

م. �سناء غرايبة
مديرة مركز احلوراين للتعلم االلكرتوين

موظفو املركز
من اليمني حممد احلمود, اأروى اأبو حاكمة, مي�سون عثمان, م. �سناء غايبة )مديرة املركز(, 

ر�سا حجاز, اأنوب اأبراهام, �سادي الك�سواين, املعت�سم باهلل احلنيطي, اأحمد ال�سلبي, ها�سم الزعبي

مركز الحوراني للتعليم االلكتروني



المراكز

284

مركز الحاسوب

جهاد ال�سلبي
رئي�س ق�سم ال�سبكات وال�سيانة

موظفو ق�سم ال�سبكات
عالء �سرحان, حممد اليمني, را�سد بدوي



المراكز

285

مركز الحاسوب

طارق �سحادة
رئي�س ق�سم االأنظمة

رانيا حمدان - موظفة ق�سم االأنظمة
�سند�س الكبي�سي - �سكرترية املركز



المراكز

286

د. اأجمد اأبوجدي
مدير مركز القيا�س والتقومي

زيدون عوي�س 
مدير مركز الرخ�سة الدولية لقيادة احلا�سوب





المكاتب المستعارة في الجامعة

294

اأمل العواملة
مديرة مكتب الربيد الأردين

مي�سون �سالمة
مديرة مكتب �سركة البطاقات العاملية )املا�سرتكارد(



295



296



297

اأ�سماء الوتري

اأروى اأبو حاكمةرمي احلوراين

اآية الكباريتي

اأ�سماء اأبو �سليم

اإميان احلياري

متارا خري�ساتاأمل الدجايناأمين العامري



298

ر�سا حجاز

فداء حممود

رنا و�ساح

زهرة اأبو ميز

روال العنبو�سي

زينا اأبو ال�سمن

عبري اأبو وردة�سبا الرحامنة�سند�س الكبي�سي



299

غيث عودة

النا العبد الالت

فريوز الفاعوري

لطيفة الرمياوي

كرم نايفة

لوؤي الداود

مدحت �شموطحممد احلمودجمدي الدبا�س



300

مي الدبا�س

ها�شم الزعبي

ن�شيبة احلياري

هالة ال�شاحبهاجر عرار

اأحمد مراد

اأحمد ال�شلبي



301

رهام كوك�ش

�شفاء �شديد

زينا اأبو ال�شمن

هاجر عرارنادر �شويدان

أعضاء لجنة الكتاب السنوي
للعام 2013-2012

مي�شاء خري�شات
رئي�س جلنة متابعة اإعداد وطباعة الكتاب ال�سنوي
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