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العلوم الطبية المخبرية

السمع والنطق

علم البصريات



أ.د. غالب عريقات
عميد الكلية

عمادة الكلية

282



أعضاء الهيئة التدريسية
283قسم العلوم الطبية المخبرية

أ.د. غالب عريقات

أستاذ 

أ.د. أحمد خلف

أستاذ

د. راجا شيري

أستاذ مشارك

أ.د. أنور مرقه

أستاذ 

د. أحمد قطيشات

أستاذ مشارك

د. علي العتوم

أستاذ مساعد
ق.أ. رئيس القسم

د. منال عباس

أستاذ مساعد

د. نغم حميد

أستاذ مساعد



أعضاء الهيئة التدريسية284
قسم العلوم الطبية المخبرية

د. زينه العلمي

أستاذ مساعد

د. نور الصائغ

أستاذ مساعد

م. عاطف العثمان

مدّرس

م. بيان عبد المجيد

مدّرسة

م. غادة العاصي

مدّرسة

أ.د. يوسف بلتو

أستاذ

أ.د. هالة جبر

أستاذ

د. حسني فرح

أستاذ مشارك



أعضاء الهيئة التدريسية
285قسم السمع والنطق

د. محمد المصري

أستاذ مشارك

د. باسم مرعي

أستاذ مشارك
ق.أ. رئيس القسم

د. سمر العماوي

أستاذ مساعد

د. فادي نجم

أستاذ مساعد

م. (محمد ضياء) حفظي

مدّرس

د. عبد الرحيم عطيه

أستاذ مساعد

م. ليلى قنواتي

مدّرسة



أعضاء الهيئة التدريسية286
قسم علم البصريات

د. ميرا حداد

أستاذ مشارك

د. بهاء الدين جبر

أستاذ مساعد

د. يزن قموه

أستاذ مساعد
ق.أ. رئيس القسم

د. نضال البزري

أستاذ مساعد
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د. باسم مرعي
مدير المركز
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آيه علي سمى يغمور

جانيت الربضي فارس الغنانيم

مريم النوبانيديما زعبالوي

آية علي

بيكخة عبداهللا

فني معالج نطق

أخصائية نطق

موظفة وسكرتيرة

أخصائية نطق مساعد بحث وتدريس

فني مختبر

مشرفة مختبر

نور المناصير
سكرتيرة

مركز جامعة عّمان األهلّية للسمع والنطق



289مشرفو المختبرات

مقبولة الحارون أنس الشيشاني أفنان مهداوي إسراء الدحيات

د. أسماء بني محمد

أستاذ مساعد

والء حمدانهنادي نصرميساء قاسم

أيمن اوهيب
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غاده الزعبي
سكرتيرة العميد

نادية العدوان

السكرتيرات
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النا جمال داود
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
العلوم الطبية المخبرية

292



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
293العلوم الطبية المخبرية

يعقوب يوسف جابرنيفين رمضان الجعبرينهال صالح عايشالنا جمال داود

سجا ناهض النجار

طه محمد الطويلشهد (محمد وليد) موسىشذى (محمد وليد) موسىآيات ماهر حسن



بتول علي عمايرة
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
العلوم الطبية المخبرية
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خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
295العلوم الطبية المخبرية

رنا محمد أبو غيابدعاء أحمد طيبخالد وليد أبو فايدحنين سعيد الغرابلي

تقى قحطان الخيالبتول علي عمايرةإيناس أحمد اعبيد اهللاأسرار محمد عبده



عبداهللا سالم شاكرصفا سعد العلوانيزمزم علي عبداهللاروان فيصل المطيري

محمد عبداهللا مهديلينا أحمد الحياريليان خالد الفضة

سناء خالد النمراوي ياسمين حمدي الجغبيرأماني حسين علي

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
العلوم الطبية المخبرية 296



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
297العلوم الطبية المخبرية

نوف قيس التكريتيمها محمود خشانمحمد عودة طوباسيطه ضياء الطائي

نور سهو أبو زعرورلوجين سمير إبراهيمرزان خالد أبو شيخة أسماء إبراهيم سليم البيك



هدى محمد الجعاشي
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
السمع والنطق
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299 خريجو الفصل األول 2018 - 2019
السمع والنطق

هدى محمد الجعاشيأريج عصام نايفه



ليلى سليم شاكر
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
السمع والنطق
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301 خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
السمع والنطق

ليلى سليم شاكرلميس عوني عوده

وليد غسان يحيىهيا خالد عدوي

نور ماهر صالحمحمد سمير عيسى

عبداهللا محمد حمودهدالل محمد عشماويداليا ماجد راضيجنان خالد البالني



مروه نادر الزرادسنابل مفلح  عماش

هيا خالد عطية

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
السمع والنطق 302

دياال مروان السالم عمر رائد عوايصبالل موسى أبو كوش أحمد طه أبو صالح



صابرين حسن سليم

303 خريجو الفصل األول 2018 - 2019
علم البصريات



أسيل (محمد عدنان) زلوم
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
علم البصريات
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خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
305علم البصريات

مهند خالد  الخليليمحمد أشرف أبو عيسىسالم تميم الرواشدهروان  عبد الرحمن داود

ديمة  صالح زريقاتآالء أحمد العاقلأسيل (محمد عدنان) زلومأسامة خليل عبد الحفيظ

فؤاد سهل العمارينجودت ناصيف جودتياسمين وصفي شديد 



عبد اهللا رياض أبو عيسىأحمد عصام حمزة

عمار عدنان إدريس بتول راتب النجار

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
علم البصريات 306

نور (محمد ياسر) عبده محفوظ نواف الحتة

والء درويش الجبريني




