
67

اللغة اإلنجليزية وآدابها

اللغة اإلنجليزية والترجمة

علم النفس

التربية الخاصة

التربية البدنية والصحية



د. جوزيف البوالصة
ق.أ. عميد الكلية

عمادة الكلية

68



أعضاء الهيئة التدريسية
69قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

أ.د. أسعد الغليظ
أستاذ

أ.د. صالح السلمان
أستاذ

د. حنان إبراهيم
أستاذ مشارك

د. رائدة الترتوري
أستاذ مساعد

د. مها ياسين
أستاذ مساعد

ق.أ. رئيسة القسم



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة 70

د. أوغاريت خوري
أستاذ مساعد

أ. د. عاليه صالح
أستاذ

أ.د. سالم محادين
أستاذ

م. سرين عواد
مدّرسة

د. ليندا الخواجا
أستاذ مساعد

د. مها ياسين
أستاذ مساعد

ق.أ. رئيسة القسم



أعضاء الهيئة التدريسية
71قسم علم النفس

د. جوزيف البوالصة
أستاذ مشارك

ق.أ. رئيس القسم

أ.د. الشيخ ريحان إبراهيم
أستاذ

د. بسمه الشريف
أستاذ مشارك

د. حسين الطراونه
أستاذ مساعد

د. محمد مرشود
أستاذ مساعد

أ.د. سلمان البدور
أستاذ

م. نعمان النتشة
مدّرس



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم التربية الخاصة 72

أ.د. قحطان المشهداني
أستاذ

د. عونية صوالحه
أستاذ مشارك

د. جوزيف البوالصة
أستاذ مشارك

ق.أ. رئيس القسم

د. عنان أبو مريم
أستاذ مساعد



أعضاء الهيئة التدريسية
73قسم العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

د. سوسن بدرخان
أستاذ مشارك

د. جمال حسين
أستاذ مساعد

د. أسماء العمري
أستاذ مشارك

د. فداء غنيم
أستاذ مشارك

د. زكي العوضي
أستاذ مساعد

ق.أ. رئيس القسم

د. حفيظه محمود
أستاذ مشارك

د. أحمد البالصي
أستاذ مساعد

د. خالد أبو حمور
أستاذ مساعد

د. محمد القرم
أستاذ مساعد

د. أميمة الرواشدة
أستاذ مساعد

د. حاتم الضمور
أستاذ مساعد



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم العلوم األساسية 74

د. إسماعيل حموده
أستاذ مساعد

د. فادي الريماوي
أستاذ مساعد

د. أحمد جبر
أستاذ مشارك

ق.أ. رئيس القسم

د. أسامة عقيالت
أستاذ مساعد

م. رضوان الصمادي
مدّرس

م. هاني القواريق
مدّرس

م. طالل حيمور
مدّرس



أعضاء الهيئة التدريسية
75قسم التربية البدنية والصحية

د. محمد المبيضين
أستاذ مشارك

ق.أ. رئيس القسم

د. عيسى العالونة
أستاذ مساعد

د. ماجد عسيلة
أستاذ مساعد

أ.د. حسن السعود
أستاذ

أ.د. ساري حمدان
أستاذ



د. مها ياسين
ق.أ. مديرة المركز
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77مركز اللغات

م. هيفاء دودين
مدّرسة

د. مها ياسين
أستاذ مساعد

م. أحمد شلبي
مدّرس

ميادة الصالج
سكرتيرة



مروان سالمه
ق.أ. مدير المركز

78



79مشرفو المختبرات

سناء العدوانحنان الخوالدة

والء النسورمحمد مصلح



رنا منصورأسماء أبو سليم كمايل المفلح
سكرتيرة العميد

ريف العزب

فدوى علي رهام الدباس

السكرتيرات 80



81



رهف أحمد الجباوي
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
اللغة اإلنجليزية وآدابها

82



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
83اللغة اإلنجليزية وآدابها

سارة سميح جبرحماد مطر الشمريآية فراس الفاعوري

والء محمود عليسيف هيثم ناصر 

سالم محمود زوربارهف أحمد الجباوي

نسرين نمر عبدالعالفيصل رميان الرميانفدوى فؤاد الرنتيسي



84

فرج محمد النواصره
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
اللغة اإلنجليزية وآدابها



منال احمود  أبو رمانفاطمة رياض الفرهود

ميالد  حنا الصويصمحمد عبد اهللا دغيم

فرج محمد النواصرهأسيل خالد سليم

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
85اللغة اإلنجليزية وآدابها



نجالء سمير اليافي

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 862019
اللغة اإلنجليزية وآدابها

هديل عبد القادر اغنيم نسرين عبداهللا سالمديما زهير حماد



لينا حسن الفي
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
اللغة اإلنجليزية والترجمة

87



88

رغد (محمد نبيل) العورانرغد ماجد أبو عوده

إسراء موسى الحاويإبراهيم محمد المناصير

روان عبد اللطيف العورتاني

أسيل وليد الطوباسي

لمـى مؤيد الكباريتي

دينا أحمد خضر علي

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
اللغة اإلنجليزية والترجمة

لينا حسن الفي



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
89اللغة اإلنجليزية والترجمة

وعد عدنان البلبيسي

أيام عبد السالم محمدآالء ماجد عميرهأحمد محمد السعدي

نادين ناصر القطيشاتمجدولين باسم سالمه رايه محمد عبد الرحمن



90

إسراء محمد الغزاوي
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
اللغة اإلنجليزية والترجمة



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
91اللغة اإلنجليزية والترجمة

إكرام عبد الرحمن الجعفريإسراء أبو بكر الشيشاني

محمد مصطفى الجملفرح محمد الساليمه

أسيل جمال بناتإسراء محمد الغزاوي

منار زهير سليمانمحمود إبراهيم بني سالمة

دياال كايد الكايدجوليت عماد عودة

ماريا مازن الشاعرلبنى محمود صالح

ياسمين صباح المفتيمالك محمد عليان
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ملك محمود ناصرسماح أيمن زياده

ديانا أحمد ناصرحنين رغدان حدادين

هاله عبد الحكيم الطوباسي

سحر عارف الدويكاترشا عبد الرحمن أبو هنطش

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
اللغة اإلنجليزية والترجمة

صبا بسام النسورساره يوسف النصراوينأحمد إبراهيم خشان

نور سعد الرحماني

رزان عبد الكريم آغا



93

أسماء موفق األنقر
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
علم النفس



مجاهد حسين الصيصانقصي أسامة شعبان

فطام أنور سليمانمجدولين باسم سالمه

محمد أحمد ناصروعد عدنان البلبيسي

أحمد محمد السعدي

أحمد محمد السعدي

عبد الرحمن خالد المطيريصالح بديع العجيلأسماء موفق األنقر

غدير خالد القادري عبداهللا عبدى المطيري

مايبل بشير حمال لمى سهيل سبع

موسى عدلي أبو هاشم محمود موسى مليحات

خريجو الفصل األول 2018 - 942019
علم النفس



95

دانه نايف أبو العال   
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
علم النفس



خريجو الفصل الثاني 2018 - 962019
علم النفس

تمارا سميح نعامنه 

منار ماجد خوري

رنا علي القيسيداليا غسان صقر

نورا محمد خزنه

مرح عوني زريقاتمحمد يحيى الدرادكة

دانه نايف أبو العال 



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
97علم النفس

وسام موسى الفواعيرالنا راشد عديرضا محمود الصفال

ياسمين روحي حسن

محمد علي الشايخيسلوى توفيق أبو صالحديمه خضر خليفهامولي يوسف أبو الهيجاء
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هديل ماهر الشلبي
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
التربية الخاصة



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
99التربية الخاصة

هديل ماهر الشلبيغاده يحيى أبو سعدهأنس ناجي اكريم

كرم يوسف حترمجدولين باسم سالمه أحمد محمد السعدي

عبداهللا سالم الشمريطالل سالم المحيأحمد سعد طريف

فاطمة ضاحي فرحان علوان نهاب محمد
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دانه نبيل أبو العز
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
 التربية الخاصة



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
101التربية الخاصة

أحمد منيف العنزي

عصام محمد جالجلدانه نبيل أبو العز

محمد فهد العنزيمحمد ضياء الحمدانمحمد خليل مصطفى

غيداء موسى عبد القادرعمر مرضي العنزي

عبد السالم راشد المري



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 1022019
التربية الخاصة

عبد العزيز محمد  عبد المجيدطالل رمضان اكريمتسنيم محمد الحمري

وليد رائد الحنبليشهد إبراهيم الحسنسالم عبداهللا الحربيإبراهيم عبد أبو رمان




