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اجملادلة (١١)



من أقوال
حضرة صاحب اجلاللة اهلامشية

امللك عبدالّله الثاني ابن احلسني املعظم حفظه الّله

"نؤكد اعتزازنا مبؤسساتنا التعليمية، من مدارس وكليات ومعاهد وجامعات، وأن جندد حرصنا على 
أن تظل منبعًا لتميزنا، وحصنًا هلويتنا وذاتنـا. ونريد هلا أن تكون الطريق والوسيلة للمضي قدمًا، خاصة 
للدين  واإلخالص  والتضحية  العطاء  قيم  مدرسة  يف  ونشأ  تأسس  قد  اهلامشي  العربي  األردن  أنَّ 

والعروبة".

"إن إجياد شراكات فاعلة ومؤسسية بني القطاع اخلاص واجملتمعات احمللية من جهة، ومؤسسات التعليم 
العام من جهة أخرى، تشكل خطوة ضرورية لدعم برامج إصالح وتطوير التعليم، هبدف حتسني نوعيته 

وخمرجاته".

"حنن يف األردن عازمون على النهوض والتغيري اإلجيابي، وتكريس مبدأ املشاركة والعدالة وتكافؤ الفرص 
والتسامح واحرتام الرأي والرأي اآلخر. أما املؤسسات التعليمية العاّمة واألهلّية، فهي الروافد األساسية 

لصياغة هذه املبادئ النبيلة".

بعض  لدى  سائدة  ثقافة  اآلخر  قبول  وعدم  السليب  والرفض  والتشدد  التطرف  فيه  أصبح  زمن  "يف 
اجملتمعات، فإننا نتطلع إىل املؤسسات التعليمية حلماية املواطن األردني العزيز وحتصينه من اإلنزالق وراء 
مثل هذه األفكار، وضمان سالمة رأيه، وصحة منطقه، وإال خسر اجملتمع هذا الفرد، وحرم من عطائه، 

وهو أعز ما منلك".





من خطاب 
صاحب السمو امللكي

 األمري احلسني بن عبداهلل الثاني
خالل جلسة جملس األمن الدويل

"إن الشباب هم األكثر تأثريًا على واقع األمور وعلى مستقبلها، واألكثر َتأثّرًا باحلاضر وظروفه، وقد 
جتلى ذلك واضـحًا خـالل األحـداث األخرية يف منطقيت العربية. وأنا شاب ضمن تلك الفئة العمرية، 

وأشارك يف حوارات عن جيلي وعن التحديات اليت تواجهه ووجوب متكينه.

وكثريًا ما يتم احلديث عن الشباب على أهنم شرحية مهمشة، وامسحوا يل بأن أقول إن الشباب ليسوا 
شرحية مهمشة، بل هم شرحية مستهدفة. مستهدفة لطاقاهتم اهلائلة، لثقتهم بأنفسهم، وبأهنم قادرون 
على تغيري العامل. لذلك، فهم يبحثون عن فرص ُتسَتثَمر فيها طاقاهتم، وحني يصطدمون بغياب الفرص، 

يتحول طموحهم إىل إحباط تستهدفه تلك الفئات اليت تبحث عن وقود ألجنداهتا.

ال بد أن نلتفت إىل ذلك الفراغ الذي يستهدفه أعداء اإلنسانية واحلياة، ومنلؤه بطاقات الشباب لتحقيق 
طموحهم، من خالل حتصني الشباب بالتعليم النوعي وفرص العمل املناسبة وأسس احلياة الكرمية".
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من أقوال املرحوم الدكتور أمحد احلوراني عن جامعة عّمان األهلّية
"جامعتنا هذه أصبحت اليوم تنافس كربى اجلامعات العاملية، انطالقًا من ميثاقها العلمي والرتبوي، الذي أكدته وسار على دربه األساتذة األفاضل، لنبين كل سنة 

لبنة جديدة، فأمثرت هذه اللبنات جيًال جديدًا قادرًا على خدمة أمته وجمتمعه".
"وألنين رأيت أبناء الوطن الذين ال تسمح هلم معدالهتم بااللتحاق يف اجلامعات احلكومية يغرتبون من أجل إكمال دراساهتم العليا يف اخلارج عزمت على إنشاء أول 

جامعة خاصة يف األردن والوطن العربي، وفتحت أبواهبا الستقبال الفوج األول من طلبتها عام ١٩٩٠".
"آمل هلذه املؤسسة العمالقة أن تبقى كما عهدهتا، جامعة تربوية أخالقية، علمية، ترسم خارطة الوطن، يف قلب كل خريج، لنرفع الراية عالية خفاقة، لنفخر دومًا 

هبذه اإلجنازات العظيمة".
نبذة عن حياته

  ولد أمحد مفلح احلوراني يف ٢٧/ ديسمرب/١٩٤٢ يف باقة الشرقية - قضاء طولكرم / فلسطني، حيث درس مرحلته اإلبتدائية هناك، ثم انتقل إىل مدينة طولكرم 
ليكمل املرحلة اإلعدادية. أكمل أمحد تعليمه الثانوي أو ما يعرف باملرتك لينهي تعليمه اجلامعي يف دمشق حبصوله على شهادتي بكالوريوس يف ٤ سنوات يف ختصصي 

التاريخ واحلقوق.
  عمل يف أهبا كمدرس تاريخ، ولكونه أذكي من أقرانه نصحه أحد زمالئه من املدرسني بأن يتابع دراساته العليا. لذا سافر إىل مصر ليحصل على دبلوم يف التشريع 
الضرييب ودكتوراه يف اإلقتصاد من جامعة القاهرة - مصر، ثم عاد إىل األردن وعمل يف البنك املركزي - حيث ألف كتاب يف التشريع الضرييب حينها - وبنفس الوقت 
عمل كمحاضر، حيث يقول الدكتور أمحد " أطيح بي بسبب الواسطة من إدارة بنك تنمية املدن والقرى، وفكرت أن أنطلق يف نفس العام إىل عامل العمل احلر، وقدمت 

استقاليت من البنك املركزي لشعوري بالظلم، وهو الشعور الذي دفعين ألن أتوسع الحقًا وأصمم على النجاح يف عملي".
  كانت مدخرات احلوراني آنذاك ال تتيح له البدء مبشروعه احللم وهو إنشاء معهد للعلوم املصرفية، رغم أن حاجته للمال مل تكن تتجاوز الثالثة آالف دينار إال أنه 

استدان املبلغ وأنشأ معهد الدراسات املصرفية. ويوضح " كان األردن آنذاك يشهد هنضة مالية عززت لدي الفكرة بتأسيس املعهد ".
وبقي اهتمام احلوراني منشدًا إىل قطاع التعليم فجاء مشروعه الثاني يف هذا القطاع احليوي، ليؤسس مدارس اجلامعة اليت توسعت فيما بعد لتضم ثالثة أفرع يف عمان 
مبناطق طرببور واجلبيهة واجلامعة. وكحال أي مستثمر يتطلع إىل تنويع استثماراته، خرج فكر احلوراني للقطاع الصناعي ويقول " اشرتيت ٤٠٠ ألف سهم يف شركة 
األلبان األردنية اليت كانت شركة مسامهة بني القطاعني العام واخلاص ". ويشري إىل أن هذه الشركة كانت تعاني من الرتهل بسبب البريوقراطية احلكومية، فعمل 
احلوراني على إحالل القطاع اخلاص مكان القطاع العام يف شركة األلبان، لتتحول الشركة املرتهلة إىل ناجحة بعقلية القطاع اخلاص. ويف أواخر الثمانينيات ومطلع 

التسعينيات عاد احلوراني، الذي حيمل درجه البكالوريوس يف احلقوق واآلداب واملاجستري يف املالية والدكتوراه يف التنمية االقتصادية إىل قطاع التعليم جمددًا.
  ويقول " كانت تراودني فكرة تأسيس جامعة خاصة، كما كان احلال يف معظم دول العامل يف وقت كان األردن خيلو من أي جامعة غري حكومية ". كان التحدي 
كبريًا على احلوراني، فاجلامعة اليت كان يتحدث عنها حتتاج لرأمسال "مغامر" لكوهنا أول جامعة خاصة يف األردن وتقبل فكرة وجودها لدى الناس قد يكون صعبًا 
"عزمت على املضي باملشروع" كما يقول احلوراني، مضيفًا "اشرتيت قطعه أرض لتقام عليها اجلامعة، واقتنع مستثمرون على مضض بالدخول معي يف شراكة برأس 

املال حتى رأى املشروع النور لتكون جامعة عّمان األهلّية أول جامعة خاصة يف األردن".

توالت جناحات د. أمحد يف القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية ليصبح بذلك رجل األعمال الوحيد يف األردن 
الذي عمل يف كافة القطاعات وجنح فيها، وكان حازمًا وشعاره الدائم " الصدق واحملافظة على النوعية، وقبل 

كل ذلك التوكل على الّله .. ألن النتائج بيد الّله وحده".
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اخلرجيون واخلرجيات،،،

يف حلظات اجملد، تتواضع الكلمات أمام عظمة املشهد، مشهد مواكبكم اليت متر تباعًا لرتسم يف مساء جامعتكم ٢٦ جنمة تتألأل بعطاَءاتكم ومتّيزكم، بالتزامن مع 
حتقيق جامعتكم املرتبة (٣٠١) عامليًا يف تصنيف التاميز العاملي للجامعات، ومؤكدة طليعتها وسريها على طريق العاملية، فهي مل تقف عند كوهنا أوىل اجلامعات 
اخلاصة (تأسيسًا) يف األردن واملنطقة، بل احتفظت بصدارهتا يف مسريهتا وإجنازاهتا واستمرت بالتمّيز (فعالً ال قوالً)، بوصفها جامعةً أردنيَة املنبع وعربية العمق 
وعاملية االمتداد. وأثبتت جامعتكم جدارهتا يف شتى اجملاالت من حيث مرافقها املتكاملة، وبراجمها النوعية، وجتهيزاهتا احلديثة، وأساتذهتا وإدارييها، ومن 

خالل البحث العلمي والعملية التعليمية وخدمة اجملتمع.
    كما أثبت خرجيوها املنتشرون يف األردن وخارجه متّيزهم يف أماكن عملهم، وكذلك يف أماكن دراساهتم العليا يف اخلارج.

   لقد شهدت جامعتكم مؤخراً إجنازات كبرية ومميزة تستحق الفخر واالعتزاز، وذلك بفضل جهود العاملني فيها على خمتلف األصعدة، ففضًال عن حتقيقها مراتب 
متقدمة يف التصنيفات العاملية ومنها تصنيف التاميز العاملي للجامعات، حصلت أيضا على االعتماد األمريكي (ABET) لتخصص الشبكات وأمن املعلومات يف 

كلية تقنية املعلومات، وتعمل على احلصول على االعتماد األمريكي لتخصصات عديدة أخرى.
   كما أّن اجلامعة حاصلة على معايري االعتمادين العام واخلاص، وعلى شهادة األيزو بإصداراته األخرية، وعلى شهادة ضمان اجلودة األردنية. كما استحدثت 

العديد من اجلوائز واحلوافز يف جمال البحث العلمي، وخصصت ميزانية ضخمة لتطوير البحث العلمي.
  وقد أطلقت اجلامعة جائزة املرحوم املؤسس الدكتور أمحد احلوراني للموظف املتمّيز، وتعمل جاهدًة على تطوير الكادر البشري عن طريق االبتعاث والتدريب 

والتأهيل، وهي ذاهبة للخمس سنوات القادمة للوصول إىل اجلامعة الذكية بسياساهتا كافة، واالستغناء عن املعامالت الورقية استغناًء تاّمًا.
    وقد وّقعت اجلامعة اتفاقيات شراكة وتوأمة وتعاون مع عشرات اجلامعات العربية والدولية وعلى رأسها اجلامعات األمريكية واألوروبية، ومنها اتفاقية مع جامعة 
هارفرد األمريكية العريقة وتكاد تكون جامعتكم أول جامعة يف املنطقة ُتوّقع مثل هذه االتفاقية مع هذه اجلامعة، مما ينعكس ذلك بطريقة إجيابّية على جامعتكم يف 
شتى اجملاالت. كما وّقعت اتفاقية تعاون مع جامعة شيكاغو وكان مثارها إنشاء مركز التعليم والتعلم، وكذلك جامعة مسيث سالوت األمريكية وجامعة األكادميية 

األمريكية للرياضة.
   وعلى صعيد اجلامعات الربيطانية هناك اتفاقيات تعاون مع جامعة كوينز بلفاست وكولومبيا الربيطانية وبرادفورد وهرييوت وات إىل جانب اتفاقيات تعاون مع 

جامعة يوكام اإلسبانية وصوفيا البلغارية وآهي أفران الرتكية واجلامعة الروسية وجامعة ليرب دي بروكسل البلجيكية، والتعاون أيضا مع اجلامعات األملانية.
     أما عربيًا، فقد مت توقيع اتفاقيات جديدة مع جامعة النجاح يف فلسطني، وجامعة اخلليج يف سلطنة ُعمان، وجامعة مدينة السادات يف مصر وغريها، وأيضًا مت 

حمليًا توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة األمرية مسية للتكنولوجيا. كل ذلك إلثراء العملية التعليمية، وتعزيز مكانة اجلامعة على املستوى احمللي والعربي والدويل.
   كما أّن اجلامعة تقوم بالتزاماهتا الوطنية ومسؤوليتها جتاه اجملتمع احمللي من خالل الدعم املستمر للقطاعات كافة، ومن خالل الربامج واألنشطة والفعاليات واإلسهام 

يف التنمية، والدفع ُقُدما بالتطور االجتماعي واالقتصادي.
   وال نغفل أن اجلامعة توفر كل ما يلزم من بنى حتتية ومستلزمات حديثة للنشاطات الالمنهجية من خالل جممع األرينا الثقايف الرياضي املتفرد بتجهيزاته احلديثة. إىل 

جانب التجهيزات احلديثة حلاضنات اإلبداع واملراكز التعليمية واملختربات واملشاغل وغريها.
     كما مت افتتاح مدرجات جديدة منها مدرج الشاعر الكبري املرحوم حممود درويش ختليًدا لذكراه.

اليوم بوصفكم طليعةً مؤهلةً علماً ومعرفةً، ومسلحة وعياً وثقافةً، نأمل أن تكونوا حبجم طموح أوطانكم، وأن تكونوا أوفياء      إّن جامعتكم اليت أعدتكم هلذا 
جلامعتكم وخري سفراء هلا يف أماكن تواجدكم.

    أ ُبارك لكم ولذويكم وألسرة اجلامعة مجعاء بتخرجكم يف الفوج السادس والعشرين وأرفع بامسكم وباسم أسرة اجلامعة أمسى آيات احملبة والتأييد والوالء جلاللة امللك 
عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم على دعمه وتوجيهه املستمر لتطوير مسرية التعلّم والتعليم العايل، وعلى مواقفه الّشجاعة واملشّرفة اجتاه القدس واملقدسات.

وفقكم اهلل وسدد خطاكم للمستقبل،،،





12
والوطن  األردن  اجلامعات على مستوى  أفضل  األهلّية من ضمن  أن تكون جامعة عّمان 

العربي.

عالية  عاملية  مبعايري  علــمي  وحبث  وتعلـم  تعليم  خدمات  تقديم 
جامعة  كأول   – األهلّية  عّمان  جامعة  مكانة  يعزز  مبا  اجلودة، 
للطلبة  مفضل  وكخيار  العربي-  والوطن  األردن  يف  خاصة 
لإلبداع،  داعمة  أكادمييــــة  بيئة  توفــري  طـــريق  عـــن  والباحثني، 
حقول  يف  ومتخصصة  مؤهلة  بشرية  كوادر  إعداد  يف  واملسامهة 
املعرفة املختلفة تليب حاجات اجملتمع ومتطلبات التنمية املستدامة.

النزاهة: الصدق والثقة املتبادلة بني اجلامعة ومجيع اجلهات ذات العالقة. 
الشفافية: االنفتاح والوضوح واملوضوعية يف مناحي العمل كافة. 

واإلدارية  التدريسية  اهليئتني  أعضاء  لدى  للوطن  االنتماء  تعميق  واملواطنة:  االنتماء 
والطلبة.

التنوع: قبول الطلبة، وتعيني اهليئة التدريسية واملوظفني والتعامل مع مجيع األطراف دون 
تفرقة على أي أساس.

املسؤولية االجتماعية: التفاعل مع اجملتمع بتقديم خدمات متميزة.
التعاون: تشجيع العمل اجلماعي التشاركي الفاعل يف البيئة اجلامعية.

العدالة: حتقيق العدالة يف التعامل مع شؤون اهليئة التدريسية واهليئة اإلدارية والطلبة.
اجلامعة  بإدارة  املتعلقة  والقرارات والسياسات  األفعال  قبول وحتمل مسؤولية  املساءلة: 
واحلوكمة وتطبيقها ضمن الصالحيات املناطة بكل شخص من العاملني يف اجلامعة كٌل 

ضمن موقعه.
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رئيس مجلس األمناء
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معالي السيد محمد الحوراني

رئيسًا

أ.د. ساري حمدان

أ.د. محمد القطاطشة

د. ماهر الحوراني

أ.د. يحيى فرحان

عضوًاعضوًا

عضوًاعضوًا

إبراهيم شعبان

عضوًا
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د. مصطفى ياغي

عضوًا

جمال الفاعوري خميس عطية

عضوًا

إيناس الحورانيعمر الحوراني

عضوًاعضوًا

عضوًاعضوًا

أ.د. إلهام جبر

عضوًا

أ.د. رائدة القطب

عضوًا
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

وهكذا تتواصل مواكب التطور لرتسم على جبني الوطن آية، وختط يف سفر اجملد عالمة. جامعتنا جامعة عّمان األهلّية تبقى 
منارة متميزة، متزق عباءة اجلهل، وتزين اجملتمع األردني بقالدة ِعقد ذهبية. ترفده بكفاياهتا يف الصيدلة واهلندسة والعمارة 
واحلقوق والعلوم واآلداب وإدارة األعمال والتمريض وتكنولوجيا املعلومات والعلوم الطبية املساندة، لتلبية احتياجاته وحتقيق 

التنمية املادية والبشرية.
لقد واكبت جامعة عّمان األهلّية التغري والتحديث وتسعى إىل التميز وذلك بعقد اتفاقيات أكادميية مع اجلامعات الربيطانية 
واألمريكية والروسية لتطوير كلياهتا. وأنشأت اجلامعة مركز التعليم والتعلم والذي يهدف لتطوير التدريس والرتكيز على أحدث 
األساليب يف تقييم الطلبة اعتمادًا على األحباث والدراسات احلديثة يف هذا اجملال، كما مت تأسيس مركز صحة املرأة يف جامعة 

عّمان األهلّية والذي يهدف إىل خدمة وتوعية املرأة. 
وجاء هذا العام ليتوج جهود اجلامعة الرامية إىل التطور بتصنيفها من أفضل اجلامعات العاملية يف تصنيف التاميز لتأثري اجلامعات 

.(ABET) لعام 2019، وكذلك حصول ختصص الشبكات وأمن املعلومات يف كلية تقنية املعلومات على االعتماد األمريكي
وإميانًا بالدور الريادي للخرجيني سوف تستمر اجلامعة يف إقامة مهرجان اخلرجيني السنوي لزيادة التفاعل االجتماعي بني اخلرجيني 

وجامعتهم اليت ستقدم كل عون ألبنائها اخلرجيني.
إن دور جامعة عّمان األهلّية ال يقف عند اإلعداد األكادميي والفين للطلبة بل العمل على تكوين شخصيتهم الفكرية والثقافية 
والدميقراطية واحلوار العقالني املسؤول لتكون األفضل واألقدر يف خدمة الوطن حتقيقًا ملقولة صاحب اجلاللة امللك عبداهلل 
الثاني ابن احلسني حفظه اهلل ورعاه "إنطالقًا من أن التميز مرامنا والتعليم وسيلتنا وسالحنا، فقد شكل موضوع التعليم العايل 

أحد أهم أولويتنا الوطنية بإعتباره عنصرًا رئيسيًا يف مسريتنا التنموية تتقدم مسريتنا بتقدمه وتتأخر بتأخره".
فهنيئًا لكم خترجكم وهنيئًا لكم عطاؤكم وأمنياتي لكم مبستقبل حيقق لكم طموحكم.

رئيس جامعة عّمان األهلّية
أ.د. ساري محدان  
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رئيس الجامعة
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رئيسًا  رئيس الجامعة   أ.د. ساري حمدان      
عضوًا نائب الرئيس  أ. د. سليمان اللوزي     
عضوًا عميد الدراسات العليا  أ. د. ميشيل سويدان    
عضوًا عميد كلية الهندسة  أ.د. بسام محاسنة     
عضوًا ق. أ. عميد شؤون الطلبة   د. مصطفى عطيات     
عضوًا ممثًال لكلية الصيدلة والعلوم الطبية  أ. د. يوسف بلتو     
عضوًا ممثًال لكلية الصيدلة والعلوم الطبية  أ. د. أنور مرقة     
عضوًا ممثًال لكلية اآلداب والعلوم  أ. د. صالح السلمان     
عضوًا ممثًال لكلية اآلداب والعلوم  د. حسين الطراونة     
عضوًا ممثًال لكلية العمارة والتصميم  د. ناصر أبو عنزة     
عضوًا ممثًال لكلية العمارة والتصميم  د. فراس شرف     
عضوًا ممثًال لكلية التمريض  د. سميرة الحباشنة     
عضوًا ممثًال لكلية تقنية المعلومات  د. نضال تراب      
عضوًا ممثًال لكلية تقنية المعلومات  د. عمران سالم     
عضوًا ممثًال لكلية الحقوق  د. محمد القضاة     
عضوًا ممثًال لكلية الحقوق  د. نجم الربضي     
عضوًا ممثًال لكلية الهندسة  د. صالح الخواطرة     
عضوًا ممثًال لكلية الهندسة  د. رجاء يونس     
عضوًا ممثًال لكلية األعمال  د. محمد الدويري     
عضوًا ممثًال لكلية األعمال  د. رشا القواسمة     
عضوًا مدير دائرة القبول والتسجيل  د. غالب عريقات     
عضوًا مدير دائرة الخدمات الطبية  د. عوني الشنابلة     
عضوًا مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي   أسامة قادوس     
عضوًا ممثًال عن المجتمع المحلي  م. خالد الخشمان     
عضوًا ممثًال عن المجتمع المحلي  صدام العوايشة     
عضوًا أحد طلبة الجامعة  فرح العمد/ ترجمة     
عضوًا أحد طلبة الجامعة  أحمد الهيتي/هندسة طبية   
عضوًا أحد خريجي الجامعة  فراس أبو فارس     
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نائب الرئيس
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المستشار القانوني للجامعة
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     اْفَتتحت جامعة عّمان األهلّية أبواهبا عام 1990 بوصفها أول جامعة خاصة يف األردن والوطن العربي؛ لتكون بذلك رائدة جتربة القطاع اخلاص 

يف التعليم العايل، وقد كانت وقتذاك تضم ثالث كليات هي: كلية احلقوق، كلية اآلداب وكلية األعمال (كلية العلوم اإلدارية واملالية سابقًا).
    جامعة عّمان األهلّية جامعة معتمدة اعتمادًا عامًا وخاصًا، وكذلك هي عضو يف احتاد اجلامعات العربية واإلسالمية والعاملية، وقد شهدت منذ 
إنشائها تطورًا ملموسًا إذ عملت على االرتقاء جبودة خمرجات التعليم من خالل تبين منهجيات واسرتاتيجيات تعتمد على بناء نظام ضمان اجلودة 
وفقًا للمعايري العاملية يف مجيع عماداهتا وكلياهتا وأقسامها األكادميية ووحداهتا التنظيمية، لتتبوأ مركزًا متقدمًا بني مؤسسات التعليم العايل ليس على 

 مستوى اململكة األردنية فحسب، وإمنا على مستوى الوطن العربي.
    كما عملت على تبين تقنيات املعلومات والتعلم اإللكرتوني وتوظيف ذلك يف النظام التعليمي هبدف مواكبة التطّور التكنولوجي واملتغريات اليت 

تستجد يف عصر ثورة املعلومات.
    ويف إطار السعي العلمي املستمر والعمل الدؤوب هبدف توفري ختصصات ريادية وأكادميية مميزة، وبعد مضي 29 عامًا على إنشاء جامعة عّمان 
األهلّية، أصبح عدد كليات اجلامعة عشرًا، هي: كلية الدراسات العليا، كلية احلقوق، كلية اآلداب والعلوم، كلية األعمال، كلية الصيدلة، كلية العلوم 
الطبية املساندة، كلية اهلندسة، كلية تقنية املعلومات، كلية التمريض وكلية العمارة والتصميم، باإلضافة إىل عمادة البحث العلمي وعمادة شؤون 

الطلبة. أما على صعيد التخصصات فقد وصلـت إىل ثالثني ختصصـاً على مستوى برامج البكالوريوس، موزعة على النحو اآلتي:

الكليات والتخصصات املطروحة:
اللغة اإلجنليزية وآداهبا، اللغة اإلجنليزية والرتمجة، علم النفس، الرتبية اخلاصة والرتبية البدنية والصحية. 1.  كلية اآلداب والعلوم   

2.  كلية احلقوق      احلقوق.
إدارة األعمال، احملاسبة، العلوم املالية واملصرفية، التسويق، نظم املعلومات اإلدارية واألعمال والتجارة اإللكرتونية. 3.  كلية األعمال      
هندسة احلاسوب، هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت، اهلندسة الطبية، اهلندسة املدنية واهلندسة الكهربائية.   4.  كلية اهلندسة     

علم احلاسوب، هندسة الربجميات والشبكات وأمن املعلومات. 5.  كلية تقنية املعلومات    
6.  كلية الصيدلة       الصيدلة.

العلوم الطبية املخربية، السمع والنطق وعلم البصريات. 7.  كلية العلوم الطبية املساندة   
8.  كلية التمريض       التمريض.

التصميم الداخلي، التصميم اجلرافيكي، هندسة العمارة، التصميم السينمائي والتلفزيوني واملسرحي والوسائط 9.  كلية العمارة والتصميم  
املتعددة واجلرافيك.        
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باإلضافة إىل عشرة برامج على مستوى املاجستري وهي: احلقوق، علم النفس اإلكلينيكي، العلوم الصيدالنية، أنظمة النقل الذكية، هندسة االتصاالت، إدارة 
األعمال احمللي، وإدارة األعمال املشرتك الذي ينفذ مع جامعة هرييوت وات -  كلية أدنربه لألعمال الربيطانية، باإلضافة إىل برامج املاجستري يف اإلدارة 

احلكومية (بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام)، احملاسبة والتمويل والعلوم الطبية املخربية.

واستحدثت اجلامعة يف العام احلايل ثالثة برامج متميزة على مستوى برناجمي (البكالوريوس واملاجستري) تنسجم مع متطلبات سوق العمل احمللي واحتياجاته، 
وقد متت املوافقة عليها من قبل جملس التعليم العايل، وهي:

برنامج املاجستري يف التصميم الداخلي.  - برنامج املاجستري يف القانون اجلزائي.       -
برنامج البكالوريوس يف علم التجميل.  -

فيما حصلت اجلامعة على عدة اعتمادات، وهي:
شهادة االعتمادية الدولية من جملس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا األمريكي (ABET) لتخصص الشبكات وأمن املعلومات يف كلية تقنية املعلومات.  -

شهادة ضمان اجلودة على مستوى اجلامعة واليت متنحها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل وضمان جودهتا بعد حتقيق متطلبات معايري ضمان   -
اجلودة الصادر عن اهليئة.  

.(ISO 31000:2018) حصول اجلامعة على الشهادة العاملية يف نظام إدارة املخاطر  -
حصول برامج البكالوريوس يف التخصصات اهلندسية على االعتماد من قبل احتاد املهندسني العرب.  -

اهليئة اإلدارية:
يعمل يف اجلامعة طاقم إداري متفرغ من خمتلف االختصاصات ويبلغ عددهم 412 يتوزعون على كليات اجلامعة وعماداهتا ووحداهتا ودوائرها ومراكزها 

ومكاتبها.
العمادات: عمادة البحث العلمي وعمادة شؤون الطلبة.  .1

الوحدات اإلدارية: وحدة االعتماد وإدارة اجلودة ووحدة تكنولوجيا املعلومات والتعلم اإللكرتوني.  .2
الدوائر: دائرة املوارد البشرية، دائرة القبول والتسجيل، الدائرة املالية، دائرة اللوازم العامة، دائرة العالقات العامة والدولية، دائرة اخلدمات املساندة،   .3

دائرة اخلدمات الطبية، دائرة املكتبة.  
املراكز: مركز اللغات، مركز اإلرشاد والرتبية اخلاصة، مركز جامعة عمان األهلية للسمع والنطق، مركز صحة املرأة، مركز التعليم والتعلم.  .4

حاضنة األعمال / الريادة واإلبداع.  .5
جممع األرينا.  .6
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تمثيل أعداد أعضاء الهيئة التدريسية موزعين حسب جنسياتهم
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سياستنا حنو اجلودة
تلتزم جامعة عّمان األهلّية بتطبيق "معايري ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل" والعمل هبا، وأي نظم 
جودة أخرى تتبناها من خالل استثمار الطاقات البشرية واملادية؛ لتخريج جيل متميز علميًا وسلوكيًا، قادرًا 
على التعامل مع معطيات العصر، ومواكبة املستجدات بكل كفاءة واقتدار مبا يليب احتياجات الطلبة، وميّكن 
اجلامعة من أداء دورها يف االرتقاء بالعملية التدريسية، والبحث العلمي، وخدمة اجملتمع، ومبا يسهم يف تعزيز 

مكانة األردن بوصفه وجهة تعليمية متميزة على املستويني العربي واإلقليمي.  



27

مجد الخليل
سكرتيرة ديوان الرئاسة

حنان الفيومي
أمين سر المجالس

عهد الحليق 
سكرتيرة الرئيس

نيفين عبد القادر
سكرتيرة رئيس
هيئة المديرين
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مديرة الدائرة

دائرة العالقات العامة والدولية
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هبة الشرفاء
رئيسة قسم اإلعالم

منار غنيمة
موظفة

محمد الحسن
مصمم جرافيك

خالد الزعبي

رئيس قسم العالقات العامة

رنا عمايرة
موظفة و سكرتيرة

النا الدباس
موظفة

د. فيروز أبو سويلم
رئيسة قسم العالقات الدولية
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علم النفس اإلكلينيكي

الحقوق

إدارة األعمال المشترك مع جامعة
(MBA) هيريوت وات البريطانية

(MBA) إدارة األعمال المحلي

هندسة االتصاالت

العلوم الصيدالنية

(ITS) أنظمة النقل الذكية

المحاسبة والتمويل

اإلدارة الحكومية

العلوم الطبية المخبرية
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أ.د. ميشيل سويدان

عميد الكلية

عمادة الكلية



33 أعضاء الهيئة التدريسية
برنامج علم النفس اإلكلينيكي

د. فداء أبو الخير
أستاذ مساعد

أ.د. فوزي طعيمة
أستاذ

أ.د. وسام بريك
أستاذ



أعضاء الهيئة التدريسية
برنامج الحقوق 34

د. نجم الربضي
 أستاذ مشارك

أ.د. مصلح الطراونةأ.د. صاحب الزهرة

د. محمد الذنيبات
أستاذ مشارك

 أستاذ  أستاذ 



35 أعضاء الهيئة التدريسية
برنامج إدارة األعمال المشترك
(MBA) مع جامعة هيريوت وات البريطانية

د. أيمن أبو رمان
 أستاذ مساعد

د. أسعد العلي
أستاذ مشارك



أعضاء الهيئة التدريسية36
(MBA) برنامج إدارة األعمال المحلي

د. جمال الدوري
 أستاذ مشارك

د. محمود الكيالني
أستاذ مشارك

أ.د. اخالص الطراونة
أستاذ

د. أحمد الحيت
أستاذ مساعد



37 أعضاء الهيئة التدريسية
برنامج هندسة االتصاالت

أ.د. علي حمزة
 أستاذ 

د. زايد رمضان
أستاذ مشارك



أعضاء الهيئة التدريسية38
 برنامج العلوم الصيدالنية

أ.د. نوفل المشهداني
 أستاذ

أ.د. اشوك شاكيا
أستاذ



39 أعضاء الهيئة التدريسية
برنامج أنظمة النقل الذكية

أ.د. محمود اسكندراني
أستاذ

د. محمد حسان
أستاذ مشارك

د. نبيل الهزيم
 أستاذ مشارك

د. محمود عنيب
أستاذ مشارك أستاذ



أعضاء الهيئة التدريسية40
برنامج المحاسبة والتمويل

د. عالء الحوراني
 أستاذ مشارك

أ.د. ميشيل سويدان
أستاذ 



41 أعضاء الهيئة التدريسية
برنامج اإلدارة الحكومية

د. يعقوب حمدان
 أستاذ مشارك

د. أحمد عريقات
أستاذ مشارك

أ.د. سليمان اللوزي
 أستاذ 

د. لينا العبادي
 أستاذ مساعد



الموظفون42

وسن الكساسبة 
موظفة

خلود الزعبي
موظفة

ضياء العطيش 
سكرتيرة



43



44

سارة هشام علي

األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
ماجستير علم النفس اإلكلينيكي



وفاء هالل البوسعيديةهند يوسف عليفاطمة حسن عبد العالشهد فوزي زعبي

سوسن عبد الحميد فرحاتسارة هشام عليبلسم خالد برانسيإسالم األمين شلبايه

45 خريجو الفصل األول 2018 - 2019
ماجستير علم النفس اإلكلينيكي



46

أهيلة حسين ياسين

األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
ماجستير علم النفس اإلكلينيكي



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
ماجستير علم النفس اإلكلينيكي

يارا يوسف جريسشفيق جريس أبو رحمهأهيلة حسين ياسين

47



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
ماجستير علم النفس اإلكلينيكي 48

إيمان أيمن الشوامله



49

ميساء سعد خريسات

األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
ماجستير الحقوق



هدى توفيق صبره

ميساء سعد خريساتشادي فرحان العكروشاحنف نصير عبد الفتاحأحمد يوسف محاسنه

نهايه إبراهيم شاهين

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
ماجستير الحقوق 50



51

سالي نواف السهاونه

األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
ماجستير الحقوق



محمد رسول أحمد الخالدسالي نواف السهاونه

إيمان جمال البيطارأماني شاهر الفاعوري إسالم إبراهيم بني بكار

منار إبراهيم الحسنمحمد حمد اهللا العبادي ليث بشير الكلوب

خلدون منور السكارنه

سيف فيصل حترساره منصور عبد النبي طارق كمال الحسنرحمه متعب العدوان

خريجو الفصل الثاني 2018 - 522019
ماجستير الحقوق



زهراء عادل عبد الحميد

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
53ماجستير الحقوق



54

أحمد سليم إبراهيم

األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
ماجستير إدارة األعمال المشترك مع جامعة

(MBA) هيريوت وات البريطانية



55

عمر نزار حسينعمر عزمي (السعيد الخريسات)صدام يوسف عمايرهصبحي مازن الكيالي

سامي سمير عدنانخالد عيسى نصيرأنور نعيم السعيدأحمد سليم إبراهيم

محمد سامي دبورفضل محمد داغستاني

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
ماجستير إدارة األعمال المشترك مع جامعة
(MBA) هيريوت وات البريطانية



آالء طالل العلي

خريجو الفصل الثاني 2018 - 562019
ماجستير إدارة األعمال المشترك مع جامعة

(MBA) هيريوت وات البريطانية



نور الدين محمد قبرطاي

57 خريجو الفصل األول 2018 - 2019
(MBA) ماجستير إدارة األعمال المحلي



58

محمد زهير طاهر

األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
ماجستير هندسة االتصاالت



59 خريجو الفصل األول 2018 - 2019
ماجستير هندسة االتصاالت

محمد زهير طاهرعالء الدين أحمد أبو رمان



60

 بالل سلمان طه

األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
ماجستير هندسة االتصاالت



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
61ماجستير هندسة االتصاالت

مروان عصام خليلبالل سلمان طه 



62

شروق يمين شقير

األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
ماجستير العلوم الصيدالنية



63 خريجو الفصل األول 2018 - 2019
ماجستير العلوم الصيدالنية

ميس محسن شهاب شروق يمين شقير

عاليه عاطف العثمان



خريجو الفصل الثاني 2018 - 642019
ماجستير العلوم الصيدالنية

رشا محمد جبر







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

76



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



92

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



98

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



100

دانه نبيل أبو العز
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
 التربية الخاصة
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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
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الحقوق



د. يوسف المفلح
ق.أ. عميد الكلية

عمادة الكلية
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أعضاء الهيئة التدريسية
107قسم القانون العام

د. أسامة الحناينة

أستاذ مشارك

د. محمد القضاة
أستاذ مشارك

د. محمد الذنيبات
أستاذ مشارك

ق.أ. رئيس القسم

د. هاله الطويسي

أستاذ مساعد

د. شيماء أبو فرحة

أستاذ مساعد

د. صالح حجازي

أستاذ مشارك

أ.د. عماد ربيع

أستاذ

د. محمد الوريكات

أستاذ مشارك

د. رامي أبو ركبة

أستاذ مشارك



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم القانون الخاص 108

م. إيمان الحياري
مدّرسة

د. يوسف المفلح
أستاذ مشارك

ق.أ. رئيس القسم باإلنابة

د. أحمد الظاهر
أستاذ مساعد

د. مصطفى العطيات
أستاذ مشارك

د. عبد الحميد كردي
أستاذ مشارك

أ.د. أحمد أبو شنب

أستاذ



109السكرتيرات

فداء البيطار نجوى الحياري
سكرتيرة العميد



110



أفنان محمد السيد
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
الحقوق

111



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
الحقوق 112

ينال محمود العطياتمعتز محمود العدوانعمر محمد ناصر الموصلي

زيد محمد المناجرهزياد أحمد النسوردانية سمير قطيشاتأفنان محمد السيد

زين أمجد العدوان

هيثم يوسف العواملةفيصل مصطفى النسعهفاطمة حكمت كتوعة



أحمد إبراهيم بني يونس
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
الحقوق

113
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الحقوق 114

عمر محمود العطياتعمر اسكندر زعرورسيف عبد الهادي الشهواني

جيانا منصور رواشدهجميلة عماد درسيهأحمد إبراهيم بني يونسإبراهيم الياس لطافنه

زيد أحمد الصفدي



115 خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
الحقوق

نور الهدى أحمد العوامله

محمد علي تعامرهمحمد حسين كبهمجد خالد الصويصفاطمة عيسى المحمد

نور إبراهيم العدوانعمران عيسى يوسفعلي سالم الشحري

عدي منصور الدباس شجاع إحسان الرحاحلهراشد جريس المخامرهأمين محمد بلبيسي

مبخوت حمد هادي



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
الحقوق 116

محمود محمد بركات أسيل طاهر أبو فاره

باسم سليمان العمدآمنة نجاة عبداهللا أنس إبراهيم أبو حمور

دينا ماجد الحديد

خالد جمال الدين عرابيحمد محمد العذبهبندلي عيسى الحصري

عبد العزيز فالح المرىسعيد راشد المريراشد ناصر المرى

محمد مثنى العبيديمحمد حسن النصرقيروان فارس الشمري

الياس زاهي دبابنة

حمد محمد المرى







119

العلوم المالية والمصرفية

المحاسبة

إدارة األعمال

التسويق

نظم المعلومات اإلدارية

األعمال والتجارة اإللكترونية



 د. عالء الحوراني
ق.أ. عميد الكلية

عمادة الكلية

120



أعضاء الهيئة التدريسية
121قسم إدارة األعمال

د.  فيروز أبو سويلم

أستاذ مساعد

د. أماني أبو رمان

أستاذ مساعد

د. زياد الخزعلي

أستاذ مساعد

أ.د. أمل الفرحان

أستاذ

د. جمال الدوري

أستاذ مشارك

د. عصام الدباغ

أستاذ مشارك

د. أحمد الحيت

أستاذ مساعد

م. مي موسى

مدّرسة

د. رشا القواسمة

أستاذ مساعد

د. عبداهللا بني حمد

أستاذ مساعد

م. عمر عايد الحوراني

مدّرس



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم المحاسبة 122

أ.د. محمود الخاليلة

أستاذ

م. سهاد فليفل

مدّرسة

م. حنان أبو شعر

مدّرسة

أ.د. إسماعيل التكريتي

أستاذ

د. رياض دروزة

أستاذ مساعد

د. بسام جعارة

أستاذ مساعد

د. محمد دباغية

أستاذ مشارك

د. عالء الحوراني

أستاذ مشارك
ق.أ. رئيس القسم

د. فادي العصفور

أستاذ مساعد

د. فراس دهمش

أستاذ مساعد



أعضاء الهيئة التدريسية
123قسم العلوم المالية والمصرفية

د. عبد السادة مطلك

أستاذ مشارك

د. ثائر الشاهر

أستاذ مشارك

د. عهود خصاونة

أستاذ مشارك

م. وئام عميرة

مدّرسة

د. محمد الدويري

أستاذ مساعد
ق.أ. رئيس القسم

د. خالد أبو القمصان

أستاذ مشارك

د. محمد الغرايبة

أستاذ مشارك

د. راتب أبو شريعه

أستاذ مساعد



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم التسويق 124

د. محمد الزيود

أستاذ مشارك

د. أحمد العدوان

أستاذ مساعد
ق.أ. رئيس القسم

د. حمزة خريم

أستاذ مشارك

م. نهايه مهركاني

مدّرسة

د. حسام كوكش

أستاذ مشارك

د. غياث الترجمان

أستاذ مشارك

م. زها الدوواد

مدّرسة



أعضاء الهيئة التدريسية
125قسم نظم المعلومات اإلدارية

أ.د. حسين الياسين

أستاذ

د. أحمد أبو عرابي

أستاذ مشارك
ق.أ. رئيس القسم

د. حسام ياسين

أستاذ مساعد

م. عمر محمد الحوراني

مّدرس

د. هنادي أبو حمتة

أستاذ مساعد



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم األعمال والتجارة اإللكترونية 126

د. أنس السعود

أستاذ مشارك

د. سلطان المساعيد

أستاذ مشارك

د. رائد الهنانده

أستاذ مساعد

د. أحمد أبو عرابي

أستاذ مشارك
ق.أ. رئيس القسم باإلنابة

د. عمر عبد الجابر

أستاذ مساعد



127مشرفو المختبرات

والء خليفاتمحمد خلف

أنس العمايرة رويده العقرباوي
منسق الدراسات العليا



128

محاسن الشيخ

عبلة أبو مخلب أنوار المناصير هيفاء بنات
سكرتيرة العميد

آنال أبو عرابي

السكرتيرات
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فاطمة زهير البرقاوي
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
إدارة األعمال
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131إدارة األعمال

رعد عمر العبدالالتخالد نبيل الخلفانخالد محمد الديكحنين نضال عنتر

سارة حسان أبو خجيلزيد سالمه السالمهزيد رافع القطانروال يوسف الوريكات

حمزة محمد النسورتاال سلطان أبو رمانإسماعيل أحمد الحاج قاسمأحمد وليد الراعي



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
إدارة األعمال 132

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

محمد صالح العقيليماجد يوسف الطهفاطمة زهير البرقاويفارس بالل اإلدريسي

فادي داود شحادةعجيل أنور الياورعبداهللا عماد درسيهشهد محمد عبادي

يوسف عماد درسيهمصطفى سمير البجاريمحمود نافذ أبوسلمحمد وضاح الخزرجي



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
133إدارة األعمال

مهند محمد علويمها إبراهيم الحسينيمارلين صبحي الشناعه

نديم رمزي فروجي

محمد عبد الفتاح عطعوط

وجد محمد الدغيم

ليندا محمود دحنونلجين عدنان غنيملؤي موسى العيساويعمار سميح المعايطة

عبداهللا محمد عوضطالل فرح أبو بكرصالح يوسف عسافسلطان عيد فالح

سارة زيد الشوافدانا رياض األخرسأحمد محمد عرباشأحمد صالح رومان



محمد وسام يعقوب الفيومي

األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
إدارة األعمال
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135إدارة األعمال

طالل نبيل مرقص علي إبراهيم أبو نداعبداهللا محمد زنداقيسند سعد اهللا بن سعود

مجد محمد العطاركمال عالء العلوانيكرم محمد العطياتعمرو نمير أنور

إيهاب يوسف صبارنةإيهاب عبد القادر اغنيمأحمد محمد شلدانإحسان حسن الورنه لي



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
إدارة األعمال 136

هادي سالم المريهاجر عدي سبتيمحمد وسام يعقوب الفيومي

هاشم أيمن العفيشات

محمد غسان أبو هنطش



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
137إدارة األعمال

حسين مذكور الكباريتيجابر محمد المريآية سمير أبو كيرأحمد عبد الحافظ الرماضنه

سعود محمد الطاهرسارة سعود الخزيمرنيم الياس الفرحخولة نمر القصاص

عدنان أسامة القزقعبد الرحمن محمد عالنطالل بسام عرندىشهد حميد الشمري

لبنى محمد عوضفرح إياد حمودهعمر أحمد العدوانعلي وضاح عبد 

نواف مجاهد األبيضليث بسام المدانات



عبداهللا محمود العجارمهسندس رائد الرطروطسالي محمد السويلميينساري أحمد عريقات

نبيل رفعت الصماديالرا زياد طقشعمر عبد الكريم عناسوه

ديمه أسامة زعبالويدنيز بسام السعدأسيل يوسف القصراويأسماء محمد مصطفى

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
إدارة األعمال 138



أسيل عماد حسنأريج هباس السهلى

أحمد فائق فرجيأحمد حميد الغانم

أنس أحمد عبيدأحمد محمود عبداهللا

(دليلة هنادي) نبيل حبشخلف عيسى الكبيسيجيهان طارق سالمه

أحمد عاطف حافظإبراهيم رياض المصالحه

جار اهللا حمد الجهويل

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
139إدارة األعمال

سعود راشد المريسالم مبارك المريساجدة زياد أبو خلف

عبداهللا خالد المريصالح حمد الواردشروق سليمان طقش

كارمن أمجد صويصغسان ممتاز اللوسعيسى امحمد المشني

رند جورج سلمان

شاكر عايد الحسن

عبداهللا سالم المري

هاني صالح بابطيننهله محمد شحادةمحمد مثنى علي لؤي عبد الفتاح أبو شنب

وائل فهيد جريسات



نور محمد داود
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
المحاسبة

140
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141المحاسبة

حنا خالد الداود رند خليل الطحلهداليا محمد أبو هنطشحمزة عمران عيشه

طارق محمد بالوشيشرف شفيق هياجنهسماء عبد الفتاح عبد الرحمنزكريا خلدون الشريف

أسامة عوني الخطيبأحمد عالء الحمدانأحمد خالد خواجاأبرار محمد الشطي



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
المحاسبة 142

عبد الكريم خليل الحوراني

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

محمد ذيب صالحمحمد حكمت تايهمحمد جاسر الغلبانبراءه علي الحضرمي

محمد سعد الدين أبو الوفاء

فاروق ناصر أبو طالبعلي محمد قاسمعالء نقوال الحذوه

محمد أيمن الحوراني

مهند عدنان مطرمحمد ياسين الزعبيمحمد عماد باكير



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
143المحاسبة

نور محمد داودنور الهدى أحمد أبو رمان

يزيد محمد أمين الجمليزن أسعد العبيسي

نبيل أيمن معايعةبراءه علي الحضرمي نانسي أنطوان السميرات



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
المحاسبة 144

سعد إبراهيم اللوزيزياد عوض أحمدخالد جاسم الشطي

حسام الدين أحمد الحمودبالل أحمد أبو السمنبراك أحمد الرشيدأسامة أحمد المشني

سميرة زياد عوده اهللا

محمد عز الدين العمايرةليث روزي عكاشهصهيب زكريا علي



دانية أنس محمد

األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
المحاسبة

145



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
المحاسبة 146

داره حسام أبو زايدخالد جمال الحسينيحمزة وائل أبو هنطشجمال عبداهللا  زحيم

سيف الدين أحمد طالبسوار محمد خروبرايق زكي الغانمدانية أنس محمد

اليكو إبراهيم  كارميإسماعيل عصام الفارأحمد نضال الميتانيأحمد زهدي حميد



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
147المحاسبة

عمر عبداهللا القيشاوي محمد حسان عواد علي أحمد المظفر

مرح هاشم الزعبيمحمد مسعود أبو مرهمحمد ماجد حمدانمحمد عبداهللا توفيق

عبداهللا نعيم الحياريعبد العزيز علي حمادطارق محمود المباشرصدام أحمد زحيم

عصام يحيى الصواف



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
المحاسبة 148

ديانا تيسير سلعاويمنير زياد األشهبمعتصم لؤي الحارس نقوال سميح السالمبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

هديل وصفي جمعه

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميإبراهيم أنطون زياده أحمد ناجح جابرأحمد محمد أبو عرقوبأحمد خالد الرتيمه

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميباسل سليم إبراهيم عمار خالد عبيدعبداهللا علي الدهانسميه ليك فيا

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي مؤمن أحمد رمضانلينا فايز علمافوزي أسعد القبـجعون رومل العكروش

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي مها حمد اهللا أبو رمانمبارك وليد بوربيعمؤيد أنور جابريه

ينال سلمان الحدادينرناد محمد القرعان



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
149المحاسبة

زينب فالح السماك سارة عدي سبتيحسام طارق خضير

محمد أيمن المصريمحمد أسامة قادوسفيصل ياسر السعيديفرح غسان عبداهللا

آية أحمد الخياطأسامة معين القريوتيأسامة محمود البوزأحمد حسين العنبتاوي

باسل نضال العبويني



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
المحاسبة 150

ديانا تيسير سلعاويمحمد عمر األطرشمحمد زياد السحار مريم ياسر فهميبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

مهند سعيد حجازي

هبه هاني سنجقيهرناد محمد القرعان



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
151المحاسبة

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميجميل وليم دبابنه خليل الرحمن محمد عريقاتخالد عدنان صيفيحمدان عبده مهفل

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميعامر سمير الريماوي

رناد محمد القرعان

عبداهللا ماهر الكيالنيعبداهللا عبد العزيز جعفر

عمر مضر الصالحبراءه علي الحضرميعزام خالد نعمه اهللاعبد العزيز زكي النعيمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاوي محمد أحمد الناهومبراءه علي الحضرميليث محمد الزعبيليث عامر العبودكرم محمد درس

هبه منير المحضيديانا تيسير سلعاويهاني إبراهيم عمروديانا تيسير سلعاويمحمد عثمان حبيبديانا تيسير سلعاوي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميزياد محمد النتشة ساندي محمد المناصرهسامي طوني حدادساره ياسر البطاينه

صالح محمد أبو البصلبراءه علي الحضرمي

فضل محمد عوده جابر



152

رنيم محمد حسنة
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
العلوم المالية والمصرفية



يزيد كريم الزياداتناتالي هاني حترعثمان يوسف عليوه

ريم محمد الراويرنيم محمد حسنةبتول نبيه بصالتانستازيا إلياس قسيسيه

محمود رائد الكباريتيعبد الرحيم ليث الراويدانه أحمد عبداهللا

153 خريجو الفصل األول 2018 - 2019
العلوم المالية والمصرفية



154

ديما جمال الدباس
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
العلوم المالية والمصرفية



هبا محمود منصورغزل محمد زعتريه

صفا عادل رمضانسندس سمير الحبايبةديما جمال الدباسدانا تيسير رحال

155 خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
العلوم المالية والمصرفية

مجد خالد النسورعلي ماجد التميميجوليان البرت لطفيبراءه جمال البيتموني

 محمود ماهر الشرفاء



معاذ محمد إبراهيم الرا محمد الطوالبة

قاسم بسام أبو دواسروال اكرم الكباريتيدينا حسن الفواعيردالل توفيق الفتياني

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
العلوم المالية والمصرفية 156

فهد عالم الخياطعبد الهادي مالك أبو عزامروالن سيمون فرح

نضال طالل عبد الهاديمحمد أمين العتومفيصل خالد العنزي

حسام أحمد ناصرإيمان زهدي خضرأسامة فيصل شعبانأحمد فايق الجبور

دياال فرحان حدادين



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
157اإلدارة الفندقية والسياحة

حمزة عماد بدر



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
اإلدارة الفندقية والسياحة 158

ليا عبداهللا دحدل



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
159اإلدارة الفندقية والسياحة

فراس راجح خريسعثمان حسام أبو حسنخالد وليد مرمش



أسيل مهند السيد
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
التسويق

160



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
161التسويق

عالء بشار شتاعبد الهادي مازن القواسمةعاصم سعادة الجارحيطارق وليد حاج إبراهيم

أيمن بالل الحجيأسيل مهند السيدأحمد فتحي النجارأحمد عبد الجبار عبداهللا

نرمين نواف الفاخوريمنيره يوسف بويابسفراس محمود حاج أحمدعمرو هاشم هدمي



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
التسويق 162

نرفانا نايف عليعمر عماد ملحم

شيرين محمد البوسطهرند هيثم النوايسه



163

يارا عدنان أبو جعفر
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
التسويق



محمد نبيل أبو النيل مشاري جمال السليممحمد هاني كلبونةمحمد عادل النشاش

يارا عدنان أبو جعفر

مجد محمد مخلوفدانا نبيل حجارةأمين جمال يامينأحمد سليمان جالد

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
التسويق 164



165 خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
التسويق

باسل محمد مفرجإسراء محمود شاورأريج حسام عبد المحسنأحمد احسان الفتيح

ردينه نادر حدادراكان أحمد الفارديما شفيق العتومخلدون نائل مسعود

ياسمين نادر غيثغدير عمر الصغيرعبد الرزاق أحمد الدباس



كنعان رشاد أبو شاور موسى جمال درسيهإبراهيم أحمد شيخو

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 1662019
التسويق

ركان زهير تركيحمزة خليل الصادقحسن أحمد الموسويأحمد بسام النسور

عنود وائل الدباسعالء فيصل مهناعبد اهللا عزام حذيقهسالمه فارس القماز

مي مفيد داللي



تامر جمال الدين
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
نظم المعومات اإلدارية

167



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
نظم المعومات اإلدارية 168

أشرف علي مثنىبراءه علي الحضرمي

عمر محمد دخنوش تامر جمال الدين



جابر عبداهللا المرى
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
نظم المعومات اإلدارية

169



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
نظم المعومات اإلدارية 170

خلدون وائل النبهانيجابر عبداهللا المرى

بالل محمد الكباريتيبتول ناصر الخلفات

سالم أسامة العايدالفاروق خالد ميضان



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
171نظم المعومات اإلدارية

اناس عبد الحميد المعايطه

حسام حسن برغوثيإبراهيم يوسف البوعينين

عبد الهادي عبيد آل مهرانسالم ناصر المري

ساره ناصر المريحمد علي اليافعي



مرام أيمن الزغول
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
 األعمال والتجارة اإللكترونية

172



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
173 األعمال والتجارة اإللكترونية

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي مشعل علي اللوزيرناد محمد القرعانمرام أيمن الزغولمحمد سهيل عليلينا محمد أبو عيشه

فهد ناجي قديحعبداهللا سعيد عليزيد محمد الكيالنيراكان نبيل خضير

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي أحمد هالل األفغانيأحمد محمد الشبعان



إياد عصام عنبتاوي
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
 األعمال والتجارة اإللكترونية

174



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
175 األعمال والتجارة اإللكترونية

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي ياسر هايل العمرورناد محمد القرعانلينا أحمد الحديدليث زياد عطاريعمر ماجد النمري

عمار ياسر خميسرواء عبد الرحيم منصوردانة إياد سمارةإيهاب محمد محمود

مهند توفيق غنايمإياد عصام عنبتاويأحمد نبيل حامد



أنوار حسن العساف رهف حسين تيمأسامة محمد اعمير

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 1762019
 األعمال والتجارة اإللكترونية

عبد الرحمن عبداهللا محموددانيا يوسف البريكاتتمارا عامر العالويالوليد غسان قلعاوي







هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

هندسة الحاسوب

الهندسة الطبية

الهندسة المدنية

الهندسة الكهربائية

179



 أ.د. بسام محاسنة
عميد الكلية

عمادة الكلية

180



أعضاء الهيئة التدريسية
181قسم هندسة الحاسوب

د. محمد (الحاج محمد)

أستاذ مساعد
ق.أ. رئيس القسم

د. صالح الخواطرة
أستاذ مشارك

د. أماني غرايبة

أستاذ مساعد

د. نجم سرحان

أستاذ مساعد

م. تاال البشير

مدّرسة



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 182

م. منيرة الطيب

مدّرسة

د.أحمد العمايرة

أستاذ مساعد

د. نضال قاسم

أستاذ مشارك

د. إبراهيم منصور

أستاذ مشارك

د. طاهر الشرباتي

أستاذ مشارك



أعضاء الهيئة التدريسية
183قسم الهندسة الطبية

م. بشار (محمد نزيه)

مدّرس

د. جمال النابلسي

أستاذ مشارك

د. هيبة اهللا عبد الكريم

أستاذ مساعد

د. فراس النعيمات

أستاذ مساعد

د. سامح الشرع

أستاذ مساعد

د. محمد العياد

أستاذ مساعد
ق.أ. رئيس القسم



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم الهندسة المدنية 184

د. رجاء يونس

أستاذ مساعد

أ.د. بسام المحاسنة

أستاذ

د. نضال سعادة

أستاذ مساعد

د. مصطفى رشيد

أستاذ مساعد

أ.د. عفيف رحمه

أستاذ

د. فاروق مرقة

أستاذ مساعد

د. محمد خواج

أستاذ مساعد

د. عمر الغزاوي

أستاذ مساعد
ق.أ. رئيس القسم



أعضاء الهيئة التدريسية
185قسم الهندسة المدنية

د. جمال العمري

أستاذ مساعد

د. روحي سالم

أستاذ مساعد

م. إسراء العوران

مدّرسة

م. نائل الصالح

مدّرس

م. (محمد نور) خريسات

مدّرس

د. دعاء طلفاح

أستاذ مساعد

د. نوال اللوزي

أستاذ مساعد

م. علي أبو رمان

مدّرس

م. ليث الدباس

مدّرس



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم الهندسة الكهربائية 186

م. رنا رمضان

مدّرسة

د.بشار بدر

أستاذ مساعد

د. محمود عواد

أستاذ مشارك
ق.أ. رئيس القسم

د. زكريا العمري

أستاذ مشارك

د. حسام فريحات

أستاذ مساعد



187مشرفو المختبرات

الزين ربحي الحيت

ريما السعودروان المجدوبه سيرين أبو قرانأنس محمود  محاجنه

دينا حياصات آية الفضليأسماء الوتري إيناس الزعبي

رنده العواملة



مشرفو المختبرات 188

أصالة -محمد توفيق- جبارين

الزين ربحي الحيت

فرح الطريفيعرين عربيات علي الزبون

نجود أبو السمن

طارق خريسات

جهينه يوسفرزان عريقات إلهام الشامي

رئيس مشرفي المختبرات



189فنيو المختبرات ومدربو المشاغل

طارق البلبيسي

مدرب مشاغل

عالء الشافعي

مدرب مشاغل

محمد عليان

مدرب مشاغل

حمزة أبو جمعة

فني مختبر

عثمان عبد الرحمن

فني مختبر

فيصل مهنا

فني مختبر

بشار الشطناوي

مدرب مشاغل

علي جباره

مدرب مشاغل



السكرتيرات 190

الرا النسوربيان أبو مصطافإيناس الخوري

منى عربيات

سكرتيرة العميد

براءه الحياري



191



منصور غافل ناصر
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
هندسة الحاسوب

192



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
193هندسة الحاسوب

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي منى حمدان العنزيمنصور غافل ناصرمحمد رياض النجار

يزن محمد الصالحيبشرى عمر عالونه

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي ليث عبد الحكيم أبو خلفعبداهللا صالح الظفيريسعد مساعد الدعيجحنين محمد عباس



محمد موسى العدوي
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
هندسة الحاسوب

194



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
195هندسة الحاسوب

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاوي محمد موسى العدويأحمد عبد الرحمن الحمادي

محمد عبد اللطيف السرحانفيصل أحمد الشحومى



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
هندسة الحاسوب 196

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاوي مؤيد نضال التصلقأحمد اعقيل العنزى

نجوان عادل الردينيمحمد باسل بسمارالجازى عبد الكريم الشمرى



دارين رائد يوسف
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

197



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 198

نبأ زياد الجداديديانا تيسير سلعاوي

محمد نمير محمودزيد قصي حسن عمار ناصر أبو شرار

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي مهند محمود العكلوكمريم فتاح المحمد راكان فهد العتيبيدارين رائد يوسف



عبداهللا كريم مضحي
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

199



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 200

عبداهللا كريم مضحيديانا تيسير سلعاوي

خالد عبيد الشمري



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
201هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي هيثم عمر سليمانمحمد خالد الكردي

موضي متعب المعصب

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي عمر سالم عبد المحسن عبداهللا بهاء النصراوينسراج الدين خالد الشريفأماني معاذ معاذ

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي طالل بداح العنزيشوق سالم المويزرىشادي عوني سميراترامي كامل الحرامي



جهينة محمد أبو حشيش
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
الهندسة الطبية

202



نور خليل غربيةديانا تيسير سلعاويعبد الحفيظ حازم لوبانيديانا تيسير سلعاوي

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
203الهندسة الطبية

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي طارق حسام الشنتيرسندس منذر شديدسارة مصطفى األطرشجهينة محمد أبو حشيش

محمد عبد القادر ذكرهريما رفيق العليخلدون شفيق غنام خالد صالح الدين عثمان



فهد نادر موسى
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
الهندسة الطبية

204



نيرمين أيمن الزغولديانا تيسير سلعاويمحمد أحمد أبو عيدةديانا تيسير سلعاوي

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
205الهندسة الطبية

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي ليث نعيم حمامهفهد نادر موسىخالد يوسف زربولحال عصام عزيزه

عالء الدين نبيل الفرا



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
الهندسة الطبية 206

محمد إبراهيم أبو قاعودديانا تيسير سلعاوي محمد مازن نعموديانا تيسير سلعاويمحمد خالد عبد الهاديديانا تيسير سلعاويعلي نشأت جانمديانا تيسير سلعاوي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي عبداهللا محمد عرموشعبد الرحمن أكرم السيد احمدسلمى علي العوفيأحمد أيمن حمام

أحمد مروان المغربيديانا تيسير سلعاوي بشار ظاهر الزياتديانا تيسير سلعاويأيمن أنس النجارديانا تيسير سلعاويأحمد عائش الهيتيديانا تيسير سلعاوي

صالح جودت المصريديانا تيسير سلعاوي طالل مهند الطباعديانا تيسير سلعاويبالل أحمد حمودهديانا تيسير سلعاوي

لؤي هيثم أبو جبارةديانا تيسير سلعاويعادل محمد النخالهديانا تيسير سلعاوي عالء خالد جرادديانا تيسير سلعاوي

رند علي الصباغديانا تيسير سلعاوي

محمد خالد عبد العالديانا تيسير سلعاوي

مصطفى معن أبو ذوابهديانا تيسير سلعاويمحمد شوقي زياتديانا تيسير سلعاوي منتصر أحمد سمورديانا تيسير سلعاويمحمود عماد قمحيهديانا تيسير سلعاوي



بدر مصطفى قصيبات
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
الهندسة المدنية
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رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

الطيب ماجد عمروأحمد رياض دخانأحمد راغب الحلبي

بدر مصطفى قصيباتبراءه علي الحضرميإياد فايز فراحتي

ديانا تيسير سلعاوي حمزة بسام األخرسحمد راشد العنزي

محمد سعيد حجازي ديانا تيسير سلعاوي
خريج 2017 - 2018

خالد أحمد جالمنةرناد محمد القرعان

بالسم هاشم الفرهود

جود مازن الكراكشة

آية مازن زهد



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
209الهندسة المدنية

زيد عمار الحجاويبراءه علي الحضرمي

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي عبداهللا محمد منصورعبداهللا فواز شحاده عبد العزيز سعود الصيرفيبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعان عبد الرحمن بسام غالبطارق حسين الشيخديانا تيسير سلعاوي شادي رمضان العكشديانا تيسير سلعاوي

سجى صالح دراغمةبراءه علي الحضرمي زيد عمار الحجاوي راشد وعد الحسين خالد يوسف حسن 

سعد يوسف برهومة

عبد المالك بشار درويش
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رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميبراءه علي الحضرمي

ديانا تيسير سلعاوي

غيث محمد الباروديغفران عواد بيوميرناد محمد القرعان عمر كزيد الظاهرديانا تيسير سلعاوي عمر خالد البركيبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعان عمار جمال تنعلي نعيم الحياريعلي خليل القطانعال رشاد عباس

محمد أحمد أسمر لينا نزيه الشمالي قصي مفيد قاضي براءه علي الحضرمي فيصل عماد العمرو
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محمود علي محسنبراءه علي الحضرمي

حسام طه العبادي أحمد علي العباسي الحسين علي خليفةأحمد عبيد الظفيري

خالد أحمد الحجه

يوسف عدنان عليبراءه علي الحضرمي مهند محمود الحاج حسينبراءه علي الحضرمي محمد وليد أبو عوضرناد محمد القرعان

صالح عبداهللا باكرمانرائد مازن قطوحسام عبداهللا محمود

عمار سمير البحيصيعثمان محمد الحياريعبداهللا مبارك المطيري

فهد طالل الطويل

عوني زياد المحتسب

محمد عدنان عبد الحيمحمد رياض ناصر فيصل غازي الشمري

مهند ماجد الصبيحي
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ينال إياد الحارس
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
الهندسة المدنية
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213الهندسة المدنية

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

بدر بسام الجبربدر أحمد العبدليأنس غسان شاهين

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميحسن عمر شاوي  عمر محمد عبد العزيزعلي قيس السعيديخالد محمد المطيري

أحمد فالح حمادديانا تيسير سلعاوي

محمد عبد الرزاق الحبشىماجد حتحت الخطيب لؤي محمد أبو الجلودفيصل غازي المطيري



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2142019
الهندسة المدنية

رناد محمد القرعانمحمد معين العكلوك ديانا تيسير سلعاوي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

مهدي أحمد العليانمحمود أحمد كيالن

وليد نائل عمريهنايف عايد الشمريموسى جواد العجوري مهند بالل يعقوب

ينال إياد الحارس

محمد وليد األحمد
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215الهندسة المدنية

عمر محمد الخلفعبد الكريم محمد محمودعبداهللا ظاهر حسن

طه حسين المحفديحسين جاسم الشمالىبدر صباح عيسىأحمد مروان أبو شهاب

مطر محمد العليمشاري عماد العقيلمحمد رافع المصيخ

نواف أحمد العنزينايف خلف الشمري

محمد جهاد الزلزلة

محمد حازم العايش
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الهندسة المدنية

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

بهاء محمد العيسوياياس زياد شقدانأحمد مبروك أحمد

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميتمام نوفل الصافي رامي مازن  أبو الضبعاتخالد محمد الجهالينجمال علي ريمان

أحمد أنس الخطيبديانا تيسير سلعاوي

عارف مبروك مغبسطه محمد  دغار ريم أسامة ناصررفاد رياض أبو الروس
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217الهندسة المدنية

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

عبد المجيد محمد العربياتعبد القادر أسامة القناصعبد الرؤوف ناهض العجله

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميعبد الوهاب صالح باقر عبداهللا هيثم عليانعبداهللا محمد الرفاعيعبداهللا حسن قشوع

عبد الرحمن محمد رضوانديانا تيسير سلعاوي

فادي طارق الفاخوريغانم فراج الشمري عمر محمد أبو الربعمر غسان الشنتير
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الهندسة المدنية

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

محمد صالح فرحانمحمد سعيد غنايممحمد زياد عزام

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميمحمد ماجد خطاب معن جمعه النصيراتمصطفى عبد الحميد شاهينمحمد وليد العرعير

فيصل جهاد الشوليديانا تيسير سلعاوي

يزن بكر جمعةهيثم مطيع حوراني نوال تامر القمازمنصور أحمد الرفاعي
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يونس يوسف جودة

جالل عبده عبداهللا

حافظ نجيب بامشوسجودت زياد الطباطيبي

أنس وليد البابا

برهان عبداهللا ثوابهباسل إبراهيم حمدان

حمد بخيت المري

بكر عواد الحجاج

حسين محمد السيد عباس

صادق علي شويهشيماء محمد حرباويشوق عبد الهادي فراجحمد عبداهللا المطيري

عبداهللا أمين الشيخ عليعبد العزيز عياد الضفيريعبد الرحمن أحمد شماخطالل قصي الدميسي

لطفي مازن أبو ليلىفالح سعد العجميعالء الدين أحمد العلي

محمد عبداهللا خشمانمحمد خليل قداح

منال عزيز الشمالي مختار عدنان العبيدي

محمد جاسم شبيب

يوسف بن محمد قطبياسر فوزي عوادوسام هيثم القاسم

مهند عبد الكريم عمر

وائل هاجر علي

مهدي عبد العزيز الرامزي

محمد مازن الحايكمحمد عدنان أبو سل

اسحاق فيصل أبو حمدهأسامة حسن الزليطأحمد مصطفى عرنوس



220

أوس عزام ناصر
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
الهندسة الكهربائية
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221الهندسة الكهربائية

خالد جهاد األشقرأوس عزام ناصربراءه علي الحضرميأحمد بشير الفرابراءه علي الحضرمي



222

أسامة حسين الحسيني
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
الهندسة الكهربائية
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عماد جمال أبو فزعبدر عبد السالم الحاج محمدبراءه علي الحضرميأسامة حسين الحسينيبراءه علي الحضرمي

صهيب جمال الخطيبشريف نبيل أبو العزبراءه علي الحضرميحكم أحمد السرديبراءه علي الحضرمي

نسرين إبراهيم غنيممعتز منير حليحلبراءه علي الحضرميمروان المنذر ياغيبراءه علي الحضرمي
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الهندسة الكهربائية

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعان

محمد عبداهللا التميميمحمد عبد المعين النجار

إبراهيم زهير العمد

ديانا تيسير سلعاوي

صادق محمد خليلثروت عاطف عليانبراءه علي الحضرميثامر عاطف عليانبراءه علي الحضرمي

عمر أحمد آغاديانا تيسير سلعاويعبد الوهاب محمود الدباغ

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي مأمون زياد أبورمانعمر حازم لوباني عبد اللطيف عبد الكريم الحاج كريمديانا تيسير سلعاويأسامة وليد التلهديانا تيسير سلعاوي

ندين سامي مرتجىبراءه علي الحضرمي محمد رشدي الواويبراءه علي الحضرمي
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علم الحاسوب

هندسة البرمجيات

الشبكات وأمن المعلومات



د. قصي شمبور
ق.أ. عميد الكلية 

عمادة الكلية

228



أعضاء الهيئة التدريسية
229قسم علم الحاسوب

د. قاسم خرما
أستاذ مساعد

ق.أ. رئيس القسم

د. وائل توغوج

أستاذ مساعد

د. مي الطهراوي
أستاذ مشارك

د. خالد الجبوري
أستاذ مشارك

م. خلود نيروخ
مدّرسة

د. شادي غيث
أستاذ مساعد

م. موفق أبو الهيجاء
أستاذ مساعد



أعضاء الهيئة التدريسية230
قسم هندسة البرمجيات

م. سميه الخطيب
مدّرسة

أ.د. معاذ حوراني
أستاذ

د. ماجد أبو صفية
أستاذ مساعد

د. قصي شمبور

أستاذ مشارك

م. يوسف رباعنه
مدّرس

د. فارس الطويل
أستاذ مساعد

ق.أ. رئيس القسم



أعضاء الهيئة التدريسية
231قسم الشبكات وأمن المعلومات

د. عمران سالم
أستاذ مساعد

د. مصلح أبو الحاج
أستاذ مشارك

ق.أ. رئيس القسم

د. نضال تراب
أستاذ مشارك

د. عبد الرحمن حمزة
أستاذ مساعد



علي البشايرةشريهان العقيل أسماء الحليق

مشرفو المختبرات232

منال العويسي محمد الحياري

صفاء البعول



233السكرتيرات

عبير العجرمي

إيمان السردي

رندا أبو هزيم
سكرتيرة العميد
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الليث محمود الدبابسه
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
علم الحاسوب
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محمد منصور أبو جاموسالصديق أحمد أبو غوش

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
علم الحاسوب 236

محمد خالد منصورالليث محمود الدبابسه



إشراق نضال قشير
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
علم الحاسوب
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علم الحاسوب 238

حمزة مصطفى أبو ادريعإشراق نضال قشير

وليد عاطف دبس

عبد الرحمن مهند عامر خليل دوواد الماني

سيف خالد أبو الخيرريان عبداهللا كتانه



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
239علم الحاسوب

منتصر ماهر حرباويعمر أحمد أبو غوش

رأفت ماجد القطامي مراد عامر ضوعبداهللا راضي باسل العمدحمزة محمد الطباخي



سليم طالل الرواس
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
هندسة البرمجيات

240



علي وادي العبيديسليم طالل الراوسإيفا منذر حدادأندريانا هيثم أبو دية

محمود جواد الكسوانيمحمد خلدون حسنمحمد حسن عبد الهادي

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
241هندسة البرمجيات

محمد أسعد شوقي

سجا محمد الدباسرمزي حسن النويرانأحمد ناجح حميدي إبراهيم راسم يوسف

كرم نظام أبو حسنهفؤاد معتز مسلم عباده حسين قطيشات



رائد يوسف سليمان
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
هندسة البرمجيات

242



لين إبراهيم حماشرائد يوسف سليمانجاسم  فرحان فرحانايهاب رافع العيساوي

مهند جمعة محمدمحمد إياد الشرفا

ميساء نعيم سعادهريم عمر آل سيفحسين بسام عياد  اسيد فهد يعيش

هاشم محمد كنعان

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
243هندسة البرمجيات



عمر يحيى الجالوديرشا طالب شحادهدانا عماد الخصاونةحال رامز أطنه لي

محمد رفعت الحسين

محمد أديب عبد الواحد محمد فرج اعنيبهاسحق عماد ناسرن

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
هندسة البرمجيات 244



عصام محمد أبو النادي
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
الشبكات وأمن المعلومات

245



محمد إسماعيل زينب

عصام محمد أبو الناديحسام محمد علي ربابعة

خريجو الفصل األول 2018 - 2462019
الشبكات وأمن المعلومات



محمد خلدون قطيشات

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
247الشبكات وأمن المعلومات



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
الشبكات وأمن المعلومات

248

سالي محمد المناصرة أحمد محمود بينو

محمد األمين خليل التلفارس فؤاد حربعبداهللا منصور النبيهرائد محمد مناع



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
أنظمة المعلومات الحاسوبية

249

رفيق محمد الحلبي خالد أحمد الرضي
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الصيدلة



أ.د. غالب عريقات
عميد الكلية

عمادة الكلية

252



أعضاء الهيئة التدريسية
253قسم العلوم الصيدالنية

د. محمد الصالحات

أستاذ مشارك

د. نعمان خلف

أستاذ مشارك

د. وسام عماري

أستاذ مشارك

د. إقبال الخطيب

أستاذ مشارك

د. زهـا األغبر

أستاذ مشارك

د. سميرة فنجان

أستاذ مشارك

د. نضال الدوري

أستاذ مشارك

د. بالل النجار

أستاذ مشارك

د. منال عباس

أستاذ مشارك

أ.د. فاطمة توفيق

أستاذ

د. نعيم شعالن

أستاذ مشارك
ق.أ. رئيس القسم

د. ياسر قنديل

أستاذ مشارك



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم العلوم الصيدالنية 254

د. رنا أبو حويج

أستاذ مشارك

د.شذى القطامين

أستاذ مساعد

د. حسن معطي

أستاذ مشارك

د. إسراء العاني

أستاذ مساعد

د. بشرى عبد الهادي

أستاذ مساعد

د. ايمان خليل

أستاذ مساعد

د. فريزه مهنا

أستاذ مساعد

د. وفيق هلسة

أستاذ مساعد

د. رنا  سعيد

أستاذ مساعد

د. نصير الراوي

أستاذ مساعد

د. معين دبابنه

أستاذ مساعد

د. إيناس الخضر

أستاذ مساعد



أعضاء الهيئة التدريسية
255قسم العلوم الصيدالنية

م. رنده عطوان

مدّرسة

د. عبد الرحمن البزاز

أستاذ مشارك

د. إسراء الضمور

أستاذ مساعد

م. عايد الحوراني

مدّرس

م. أروى الخطيب

مدّرسة

م. نسيبة العايش

مدّرسة

م. إيناس داود

مدّرسة

م. سناء غرايبة

مدّرسة



مشرفو المختبرات256

بالل الحلو

دينا أبو السمن

أماني المومني إسالم الفريحات

خالد عمر

منى وهداني
رئيسة مشرفي المختبرات

زهير األخرسروال الشلبي



257مشرفو المختبرات

ميسون النجداوي

مي الحوامده

يوسف حسننهى حامد

مروة الغريبليدا رواشدهشذى العوامره

محمد دحبور

مساعد فني مختبر



السكرتيرات258

شروق الحياري أمل الوريكات
سكرتيرة العميد
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آية عبد الحميد فليطاني
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
الصيدلة

260



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
261الصيدلة

أشواق عويد العنزيأشجان فراس الحياصاتأسوة بنت فتحي زمالإسراء أسعد أبو ضاهر

آية عبد الحميد فليطانيآيات محمد الزعبي بكر شريف الدباغإيناس محمود كمال الدين

أدهم محمد الخطيبأحمد قاسم عبوديأحمد رشيد الشعراويإبراهيم كريم العبيدي



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
الصيدلة 262

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

دانة قيس خريساتدالين رائد أبو فارةحيدر عبد الحسن وطانحنان جودة 

حسن ازهر صاحب العالمحذيفة مؤيد أحمدثائر المعتصم السيدتقى زاهد عبد الرزاق

رؤى طالب قحوشبراءه علي الحضرميدانية دري نور الديندانية جالء الخياط دعاء إبراهيم أبو زيد



ربيع مازن المفتشبراءه علي الحضرمي

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
263الصيدلة

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاوي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

زينة جودةزيد خالد إبراهيمزهراء نهاد العزاوي

روان فرنساوي عبدرنيم عدنان  فرزاترنده رحاب دواي

روز هات كامران بيروت

سعاد وائل ذيابسالي سامر شيخ الجبلسارة محمد النهيوسارة عالء النعيمي



خريجو الفصل األول 2018 - 2642019
الصيدلة

براءه علي الحضرمي براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاوي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

عبد الرحمن عبداهللا نزال عبد القادر طالل األحمدعبد الرحمن عمر أبو حمدانعبد الرحمن عبداهللا األعطر

صبا أحمد سريسحسناريا بسمان زهيرسماح محمد عسكريسلمى غسان  قمحيه

علي سمير العالمعلي حسين السنيدعبداهللا عبد الحكيم خليلعبداهللا أحمد الجبوري



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
265الصيدلة

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

ليث عبد الحكيم الليمونلوبا كمال حسينلميس أحمد الراويكرم محمد آل مولد

فرح وائل عبد الفتاحفرح عبد المجيد عكلةفاطمة رضا أبو ريشهغيث مقداد ناجي

محمد عبد مجبل الحلبوسيمحمد ثامر حسينمآثر حبيب الحسنيليلى سعداهللا الصباغ



براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

ندى حسن حاج عبودنتلي إبراهيم مخامرةمصطفى عالء الدين الجواريمصطفى سليمان سرحان

مصطفى أسعد شوقيمريم أنيس حسنمروان قحطان الدليميمحمد منذر محمود

هبه حسان دركزنلينور كامل عودهنسيبة سفيان عبد الكريم

خريجو الفصل األول 2018 - 2662019
الصيدلة

هاشم مهند الجشعميديانا تيسير سلعاوي



هناء محمد حمودبراءه علي الحضرمي

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
267الصيدلة

أنوار محمد الرويشدي إسراء نوري محسن

أحمد يوسف ويزانيأحمد عبد الخالق حسينإبراهيم عبد المنعم الفياض

بدور نغيمش حشوانإيمان عبد الهادي الدليمي

أسامة أسعد نايف

رغد حسام الجباوي ذو الفقار صالح شيال

حيدر خلف الكيمجاسم محمد العنزيبشر محمود صغير

رناد إبراهيم ابالنرنا عباس الموسوي

دريد لؤي صالح

شيماء سليمان المعايطة

سنى نوري محسن سارة باسم شفيجره وه ند نجاة زركار

عبد العزيز خالد محمد

سعود مرزوق الحربي

علي حاجي الحسينعطاس سالم العطاس



محمد قايد العداشي

محمد فاضل الجميلي محمد رشدي آل جعفرلين بشار الدروبي

مصطفى علي السعدمصطفى أحمد الحلبوسيمحمد ناجي عبداهللا

نوره حمود الشمرينزار دحام الحردانيمنادي عقيل الشمري

خريجو الفصل األول 2018 - 2682019
الصيدلة

غيث نعيم عبيد لميس أديب امارهعلي فريد خيري

ليث محمد النعيمي

عمر هشام جباصيني

هبه محمد شاهين

يونس محمود العناتي



هبه غازي العمد
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
الصيدلة
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خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
الصيدلة 270

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي براءه علي الحضرميرناد محمد القرعان

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

آية مصطفى الشبابآية عبد الملك نجم تسنيم عجرة مسالمةايالف مصطفى البياتي

آالء حسن النبهانأحمد منذر عكأحمد مضر طعمهأحمد غسان صالح

حسناء جميل الشبالويبراءه علي الحضرميجليل خليل غلوةتيسير مالك أبو اليونس حسان عمار العزاوي



رشا فرحان قمحيهبراءه علي الحضرمي

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
271الصيدلة

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاوي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

سوزيت عزيز شاكرسالي إياد شمسي باشاساره محمد خير الدين عبد القادر

زينب إياد ضيفريم محمد خنفررند حسين المبارك

زينب مظفر وحيد

عمر ثامر جاسمعلي جاسم انهيرعبداهللا رياض عبدشهد رحاب دواي



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
الصيدلة 272

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

محمد فؤاد الكماليمحمد علي النجممحمد علي أبو الليلمحمد بسيم العاني

كوثر فاضل المفضيفرقان نصيف جاسمفرح نهاد العبد الصالحفرح ماجد حجه

نوفل سلمان سليمبراءه علي الحضرميمريم عمر الضبيانمحمد مهند الحمداني نورا نوري مجيد



هاله مظهر خلفبراءه علي الحضرمي

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
273الصيدلة

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي هديل ليث مرهونهبه غازي العمدهبه صالح الحجاحجه

يوسف أحمد الصباغ

إسراء حامد حسن ابل

أحمد مظهر المدحتي

أسيل خليفة العنزي

أحمد ماهر أحمدأبرار عدنان بو حسن

إسراء صادق حسينإسراء سمير الخرافي

أحمد محمد رشيد 

إسراء عادل الجاللي

بتول ناصر كناكريإيناس سليم الدرباشيأمثال دبيس البرازي



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2742019
الصيدلة

دالل أمجد حافظ دالل إبراهيم عباسدارين سامي شحاده

حيدر عبد الباسط سعيد حمودي عادل عبد الرسولحسين علي األعرجي

رانيا علي العناسوه

رسل ثامر الناصري

خديجة إبراهيم العساف

زينه محمد السبع زينب رعد خرفان

روان وفيق حمادروان محمود خالدرشا سمير عازر

سالم محمد األحمر

سندس محمد النصر اهللا

زهراء عبد األمير الدعمي

هبه مهند طه نوره أبو الهيل عجة الفهد

محمود قاسم طهمحمد وسيم مرعي دليمحمد نعيم أبو شنب

هيا نجاة عبداهللاهديل وضاح اسكاف

نغم أمين يحيى مصطفى فتحي الصوفي

يوسف عبد الرحمن السيفوضحه عبداهللا المخيال

مؤيد عبد اللطيف القتابي ليلى عبد الهادي الحداد

فاطمة جابر كرمعمر حمود القدسيعلي محمد ناظم

مثايل دبيس البرازي

محمد أحمد خليفه

ليث ثامر عبد مبارك

محمد مطر العنزيمحمد مصطفى الشراونهمحمد ظاهر وردة

محمد نعمان أكرم

عبد المجيد عمر باكرمان عارف علي مهنة

سوزان عمار عنبتاويسهاد تركي الزيادي

عزام حسين الشريف

سيد أحمد الزلزله

علي إسماعيل الراوي

علي حيدر مخصيد



أسيل رزق ياغيبراءه علي الحضرمي

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
275الصيدلة

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاوي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميبراءه علي الحضرمي

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

دينا منذر مطردانة محمد أبوذانرناد محمد القرعان

ربا سائد ظاهر

تيماء خالد الشبولتقى نجيب أبوزايد

حسين علي عبد الرزاق حاتم عبد الخالق الربيعاوي

رغد إحسان سليمرحمة وليد السامرائيرحمة حافظ خرفان 

ئازيار علي رضارناد محمد القرعان



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
الصيدلة 276

براءه علي الحضرمي

ديانا تيسير سلعاوي

رناد محمد القرعان

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

فهد أمجد عبد القادربراءه علي الحضرميفاطمة جمال الحديثيبراءه علي الحضرمي

لين عثمان صابر

فاطمة أحمد لبادة

مديحة عماد  بعاج

عبد الرحيم فاتح الكياليشيماء رضوان خطابزينب مثنى السرياوي

عبداهللا ماطر العنزي

مرتظى صادق جاسممراد خليل فرح

زيد مجيد إسماعيلبراءه علي الحضرمي



مصطفى عالء جبربراءه علي الحضرمي مينا علي أحمدبراءه علي الحضرميمريم مصطفى شالل 

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
277الصيدلة

ناز زهير صفاربراءه علي الحضرمي

ياسر ريسان ساجر نور عامر مرتضى ديانا تيسير سلعاوي

بالل حامد العلواني

الحسن محمد حمدآالء عبداهللا العنزيأفراح هادي الرشيدي

آية إياد السامرائي ايسر وليد حمادي

أحمد محمد علي

دانه أنور الشطيخزنه علي زبرهحسن سعدون علي

جوى حسين تعمري



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2782019
الصيدلة

زيدون ماجد ظاهر

زهراء ظاهر جراغ

ربى صالح الحاج عليربى جالل أبو الفولرامي سليم النصراويديالن نوزاد محمود

رغد زيد سلمان رعد مصطفى الفراحين

سوزدا رامي رسولسعد باسل القاضي

ضحى عدلي فطايرصفا محمد عبد الرازق

رهام عماد الدين الكيالني

عبد العزيز اعبيد المطلق

عبد الرحمن محمد خسرو

شكري شاكر الزبن

صالح إسماعيل برشلي

عبداهللا نبيل عثمانعبداهللا ملفي الظفيري

حسن يحيى يحيى داليا أميد عارفحامد عبداهللا محمدحازم ماجد مزيان

عمر بشار شاكر



الرا باسم المدفعيفان محمد عبداهللاغدير محمد صالح

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
279الصيدلة

نسمه سالم السالم موج محمود الجنابي

مصطفى ثائر العجيليمشاعل حمود الشمرىمحمود حازم صادق

نور حميد عطيةنوال صادق الفهد

مصطفى عبداهللا ياسين

همام عبد المطرهبه جعفر صعابنهنوف ميزر الشمري

هيثم عبد الجليل ناجيهند زيد العدواني

هناء خالد العدوان

محمد أنور الرميض مجد منذر حداد

محمد وحيد عيسىمحمد سمير أبو صبحهمحمد جابر كرم محمد ناصر كشموله

لمى أحمد الحمود

لما طه ورده

ليث فارس ذنون





281

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



287

د. باسم مرعي
مدير المركز



288

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
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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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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







309

التمريض



د. أمل داغستاني
ق.أ. عميدة الكلية

عمادة الكلية
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أعضاء الهيئة التدريسية
311قسم التمريض األساسي

د. إيمان النزلي
أستاذ مشارك

د. خلدون حمدان
أستاذ مساعد

ق.أ. رئيس القسم

د. ساجدة الحوامدة
أستاذ مساعد

م. حسام الخطيب
مدّرس



أعضاء الهيئة التدريسية312
قسم التمريض المتقدم

م. مهند الدقس
مدّرس

م.عبير الزيات
مدّرسة

د. أمل داغستاني
أستاذ مساعد

د. حنان الزين
أستاذ مساعد

د. سميرة الحباشنة
أستاذ مساعد

د. زينب زهران
أستاذ مساعد

ق.أ. رئيسة القسم



313مشرفو المختبرات

مجد أبو سيف
مشرف سريري

آية العدوان
مشرفة مختبر

سهى الفاعوري
مشرفة مختبر

حازم أبو عجلة
مشرف سريري

محمد الدالهمه
مشرف سريري

صفاء حماد
مشرف سريري



السكرتيرات314

سرينا عربيات مريانا حداد
سكرتيرة العميدة



315



مصطفى إبراهيم اليوسف
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
التمريض
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خريجو الفصل األول 2018 - 2019
317التمريض

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

سلمان سليمان نصاصرهسارة منجد طليعهإكرام صالح سراحنهأفنان فايز شتيوي

إفتخار محمد عماشأسامة محمد أشقرأحمد عبداهللا الحربيأحمد صيتان الخرابشة

فواز محمود العكلوكغيداء علي أبو فارةعرين نشأت جبارينسمحه نعمان جربان



318

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

ديانا تيسير سلعاوي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

نسيم معين زيدانناصر بدر الصالحمصطفى إبراهيم اليوسفمحمد محمود كرجات

محمد كنعان أبو عقلمحمد كمال زهران محمد خالد أبو عصبهماجد إسماعيل الدويري

أسامة منور الرحامنه

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
التمريض



مالك محمد قيسر
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
التمريض
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خريجو الفصل الثاني 2018 - 3202019
التمريض

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

عبد الرحمن صالح السيخشذى راتب الرحامنهتيماء محمود النعيماتإيمان نضال أبو عرار

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي فاطمة عامرعلياء حسن الفواعيرعبيدة منير مندالويعبداهللا نعمان عصفور

أزهار إبراهيم أبو سليمأحمد مصطفى الغنيماتأحمد إبراهيم أبو عرارإبراهيم مصطفى محاميد



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
321التمريض

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

ديانا تيسير سلعاوي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

يوال طارق عبداهللاهبه يوسف عامر السعدنيمنار إبراهيم أبو عرار

مريانا سامر أبوراسمحمود خليل  عدويمحمد مجيد اغباريهكمال وليد عباس

مالك محمد قيسرأنس محمد الزعبي



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 3222019
التمريض

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

علي مجول اإلبراهيمشفيق عطوة أبو عرارروان دلهوم الزبيديرمضان أحمد أبو دية

ردينا محمود أبو جامعخالد إبراهيم هيبيبطرس ماجد داهودإسماعيل محمد حيح



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
323التمريض

وائل مصطفى شاهينمحمود جاسم اإلبراهيم

شروق ضرار الشمايله روال إبراهيم أبو غاليون

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي هبة نعيم شبلينادر أحمد ريـيطمهند صالح أبو رمانمحمد نمر عثمان

علي حسن ثابت علي جاسم اإلبراهيم
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التصميم الداخلي

التصميم الجرافيكي

هندسة العمارة

التصميم السينمائي والتلفزيوني
والمسرحي

الوسائط المتعددة والجرافيك



 د. راما الربضي
ق.أ. عميدة الكلية

عمادة الكلية
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أعضاء الهيئة التدريسية
327قسم التصميم الداخلي

م. طارق قرم
مدّرس

د. أشرف عبد الهادي
أستاذ مشارك

ق.أ. رئيس القسم

م. رنا القواسمي
مدّرسة

د. محمد البلداوي
أستاذ مشارك

د. رعد العابد
أستاذ مساعد

د. ياسر عبد الجواد
أستاذ مساعد

د. سمر أبو صالح
أستاذ مساعد



أعضاء الهيئة التدريسية328
قسم التصميم الجرافيكي

د. عمران حسن
أستاذ مشارك

ق.أ. رئيس القسم

د. سّتار الجبوري
أستاذ مشارك

د. محمود عطيه
أستاذ مساعد

د. حنان الشيخ
أستاذ مساعد

م. محمد الصمادي
مدّرس

م. أحمد عيسى
مدّرس

د. راتب شعبان
أستاذ مشارك



أعضاء الهيئة التدريسية
329قسم هندسة العمارة

م. عنان كعكاني
مدّرس

د. رشا طيارة
أستاذ مساعد

أ.د. سامية نصار
أستاذ

د. ناصر أبو عنزة 
أستاذ مساعد

م. صفاء الدين النعيمي
مدّرس

م. ملكية خشيمان
مدّرسة

م. مي المعايطة
مدّرسة

م. شادن أبو صفية
مدّرسة



أعضاء الهيئة التدريسية330
قسم هندسة العمارة

م. نمير ملكو
مدّرس

م. زهراء شطناوي
مدّرسة

د. رنا المطارنة
أستاذ مشارك

د. راما الربضي
أستاذ مشارك

د. فراس شرف
أستاذ مشارك

د. بسمة علي
أستاذ مساعد

م. صفاء الكفوف
مدّرسة

د. صبا النصيرات
أستاذ مساعد

ق.أ. رئيس القسم



أعضاء الهيئة التدريسية
331قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي

د. كريم فاضل
أستاذ مساعد

د. فراس الريموني
أستاذ مساعد

د. وليد شاكر
أستاذ مساعد

أ.د. جمال عجور
أستاذ

ق.أ. رئيس القسم



مشرفو المختبرات332

محمد خليل

الزين ربحي الحيت

محمد حمدانرواند عبد الوهابدليانا السهاونة

تقى حياراتأسيل عبيدأحمد مصلح آالء الواكد

الزين ربحي الحيتأصالة -محمد توفيق- جبارين ياسمين العنبوسي غدير الواويمنار أبو نجمةمحمود حسونه

فني مختبر



333مشرفو المختبرات

الزين ربحي الحيت رزان أبو سنينةتمارا الخرابشةآية الشريف راشد العدوان

هديل أبو السندسمحمد عبداهللاسارة الشقيرات



السكرتيرات334

يسرا األسمر هبه العدرة رنا الوشاح

بلقيس النسور

سماح الشوابكه
سكرتيرة العميد
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ياسمين ربيع أحمد
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
التصميم الداخلي
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خريجو الفصل األول 2018 - 2019
337التصميم الداخلي

ديانا تيسير سلعاوي

رناد محمد القرعان

ليان محمد درس

ياسمين ربيع أحمد

خالد نضال الخالديالفيصل سيف أحمدالحكم فيصل الجبوري

عبد الودود صالح عريبيبراءه علي الحضرميربى فيصل الجبوري



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
التصميم الداخلي 338

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعان

سارة سهيل كتانهرهف عماد الدين الكيالني

عالء عبد الهادي استيتيهبراءه علي الحضرميعبداهللا رياض صالحشادي محمد البطران

منة اهللا موفق ياسينديانا تيسير سلعاوي

كاردينيا سمير الخلوفيديانا تيسير سلعاوي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعان ياسمين باسم دعاسمينا أحمد التكريتي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعان رهام محمد أسعدجمال أيوب ياسين



بشرى لؤي مروه
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
التصميم الداخلي
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خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
التصميم الداخلي 340

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاوي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

زينا هايل العربياتروان محمد طه

رنا مخلد التينبشرى لؤي مروهأسماء رزق حمادأحمد نعمان عساف

علي عماد الرماحي رند جمال أحمدرناد محمد القرعان



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
341التصميم الداخلي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي منى محمد األحمدمحمد صادق حامدفاطمة بشار التال

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي رهف سامر الكباريتيديانا تيسير سلعاويحمزة محمد درعانثامر وليد عيسىأحمد حاتم سليمان

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي منار محمد الخزرجيديانا تيسير سلعاويفايز عيد الرحيلعالء جاد حترسما عالء الموسوي

نبأ جمال عبدالوهابديانا تيسير سلعاوي



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
التصميم الداخلي 342

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي أنس سعيد حميدأمين معن عباساماندا كمال قموهأبو بكر صالح عريبي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي رزان راجي الشوابسمة محمد سعيدآية مصطفى فرحاتأنس نزير الديسي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي سماء أحمد أبو حسين سعاد حسام السبعساره توفيق عربياترنان أحمد المصري



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
343التصميم الداخلي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي عبداهللا بشار  البابوليعبد الرحمن خالد  مهيارعبد الرحمن محمد تركمانيشه وين جعفر البرزنجي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي ليندا عمار عنبتاويالرا حسين الجافعلي حسن سارهعز الدين منير علي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي هديل ناصر الشاويشنسرين عصام عموريميسره طالب دقدوقه



المتوقع تخرجهم على الفصل الثاني 2018 - 2019
التصميم الداخلي 344

حمد ناصر أبو هديبجنات علي الحماميأنس حسن مشعلأمير محمد مسالمة

راشد محمد العدرهدعاء محمد الطويلخالد وليد سرحانحمزة خليل حمدان

رفل محمد عنادرغد توفيق غنايمرانية صادق الالميرانية سالم حسن

ريهام سالم حسن ريم منصور خلفروسم عادل الصالحرنان محمد المصري

صالح سمير الصباغشفا فراس مسعود سوسن عادل أبو فرحةسامر رائد عماري

عمر راغد حمادعمار أحمد األميرعلي صبحي عبداهللا عالء الدين طالل هنداوي

محمد جمال العلقماويليليان سامر التاللوتس موسى البلخيغيث محمد النحالوي

هاجر فهد شبيبنادين عدنان أبو شريحهمهند علي أبو عميرةمحمد مازن دماطي

ياسين خليل الجنابيياسمين خالد الحدادينوجد خالد برغوثهشام تيسير الزرزور

يمنى خالد كلبونهيعقوب محمد العامودي



محمد سمير غبن
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
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رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي مروة صالح محمدمحمد سمير غبنسما معين خرعوبهزهراء أحمد حاتم

سماح عزام الدوادرند عباس راضيجعفر يوسف الفوالحه

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميعال حمدي الحياريبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعان

مجد إبراهيم الرافعيديانا تيسير سلعاويليلى فارس اللوزيفرح خليل وشاح

مصطفى عبد القادر الذهبي

باسل إسماعيل عبد الهاديديانا تيسير سلعاوي
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محمد حازم لوبانيبراءه علي الحضرمي



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
التصميم الجرافيكي 348

رناد محمد القرعانبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي وجيه أحمد الرفاعيواثق إسماعيل العبدالالتإسراء سليمان العالوين

ماجد عثمان شبليعبد المجيد نبيل رزق ساره حسن النويرانديانا تيسير سلعاوي رشا تيسير أحمدبراءه علي الحضرمي

يارا موسى خليفهرناد محمد القرعان هيا سميح شفاقوجديانا تيسير سلعاوي مرح إبراهيم عبداهللابراءه علي الحضرمي



نور سعد شاكر
األولى على التخصص
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ديانا تيسير سلعاوي

براءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاوي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

نور ناصر الشخشير

نور سعد شاكرسالي عمر الدليميروند داود أحمدرغدة عماد الجبوري

إسراء ناصر مسمار

عز الدين عيسى تيلخبراءه علي الحضرميسيف عبد الباسط العثمانخالد محمد جرارحمزة نايف الحلو

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويعمر (محمد خالد) الخطيب محمد موفق حسنلين خالد الراعيفواز محمود الخلف

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاوي إسراء سالم العوساارين أحمد إسماعيلأحمد إسماعيل الخلف



حفصة علي الجندبي
األولى على التخصص
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براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي خالد يوسف مجاهدحفصة علي الجندبيتسنيم لؤي السمانإسحق سليم شحاده

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي كاسندرا احسان عيدعمر أحمد كيالنداليا محمد عبد اللطيفداليا مازن النمري 

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي نورهان علي هاشممهند حلمي حموضهمرح وجدي المومنيمحمد منير الشنطي
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رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

وليد ايهاب السبعينبراءه علي الحضرمي

علي حسن مهديعبداهللا يوسف أبو تيمساره محمد الغزاوي

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميمحمد أحمد الصعيديبراءه علي الحضرمي محمد علي جمال محمد محمود القصابمحمد عصام حميدةبراءه علي الحضرمي

مصطفى عبداهللا فياضرناد محمد القرعان

دانه عارف بلتوديانا تيسير سلعاوي

وائل أسامة أبو حالوةديانا تيسير سلعاوي
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براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي حسام نبيل جادوتمارا سمير جاد اهللابهاء علي الهليسبالل محمد عبد الحي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي عبد الرحمن بشير الفراشيرين جمال موسىراما خليل الدباسخبيب أحمد فرج

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي محمود عبد المجيد صارجيمحمد نزار سالمفيصل عبداهللا الزايدعبداهللا محمود حمدان
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ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي ملك حسام الدين يوسفمراد عيسى رمضان

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي أنس حسن طلعتديانا تيسير سلعاوياخالص محمود الحسينأحمد نعيم الشامي

حسين بشار كسوانيحسام سفيان النجاربيان عبد الحفيظ األشقر

حنين نبيل خليل

إيمان مصطفى فرزات

ريم ياسر عيسىبراءه علي الحضرمي رمضان أحمد عدسبراءه علي الحضرمي

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي عبد الرحمن عدلي أبوهاشم

سندس وائل جالدبراءه علي الحضرمي

عكاب سعود السعدونديانا تيسير سلعاويعبير عماد الدين خلوف

محمد عدنان الننارهديانا تيسير سلعاويعمر محمود الهليسديانا تيسير سلعاوي

أحمد راغد حمادديانا تيسير سلعاوي

محمد غيث زين الدينبراءه علي الحضرمي

هند جمال أبو زورمعاذ عبد الحكيم مخلوف ملك جمعة اللهواني

ياسر مروان عميرةديانا تيسير سلعاوي

محمد فادي الملقيديانا تيسير سلعاوي

عمار محمد عرفاتديانا تيسير سلعاوي

عمار ياسر حبيبديانا تيسير سلعاوي



إسراء مصلح القضاة
األولى على التخصص
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محمد عمر الجندي

357 خريجو الفصل األول 2018 - 2019
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إسراء مصلح القضاةبراءه علي الحضرمي



فاطمة بنت سعيد اليحمدية
األولى على التخصص
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سميره صالح الرهايفهديانا تيسير سلعاوي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعان فاطمة بنت سعيد اليحمديةريما أيمن الحموري
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ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي عمرو خالد أبو خليقبراءه علي الحضرميزيد محمد العواملهحسام خميس أبو ذياب

عرين محمود أبو فضالهديانا تيسير سلعاوي صبا عمار الشكرجيديانا تيسير سلعاوي عمرو عبد الاله أبو العطاديانا تيسير سلعاويراية هايل الكرديديانا تيسير سلعاوي







363

عمادة البحث العلمي

عمادة شؤون الطلبة



364



365

أ.د. إخالص الطراونة

عميدة البحث العلمي

العمادة



د. سائدة السيد
مترجم ومدقق لغوي

سوزان الزعبي
موظفة

نغم عنبوسي
موظفة

سعاد العواملة
سكرتيرة 

الموظفون 366

أ.د. أشوك شاكيا
نائب العميد



367



368

د. مصطفى العطيات

ق.أ. عميد شؤون الطلبة

العمادة



369الموظفون

عصام السحار
مساعد العميد

د. عيسى العالونة
نائب العميد

غادة الحسن 
سكرتيرة



قسم النشاطات واألندية الطالبية370

محمد اللوزي

موظف

رمزي العميريرمزي العميري

مشرف رياضة

رمزي العميري
مشرف رياضة

صهيب الطراونة

مشرف رياضة



371قسم الخدمات الطالبية

دينا أبو سير

موظفة

ضحى العواملة

موظفة



مكتب االرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين372
صندوق الملك عبداهللا الثاني

زينا أبو السمن
ق.أ. مديرة المكتب

أحمد الشلول

منسق إداري وتدريب

رولى الدبعي

موظفة







375

وحدة االعتماد وإدارة الجودة

وحدة تكنولوجيا المعلومات
والتعلم اإللكتروني



376

 مدير الوحدة

وحدة االعتماد وإدارة الجودة



377 وحدة االعتماد وإدارة الجودة
دائرة الجودة

دانه وهداني

موظفة

سهى أبو عودة

ق.أ. رئيسة قسم معايير الجودة

يونس سلطان

موظف

زينة افريتخ

موظفة



وحدة االعتماد وإدارة الجودة
دائرة االعتماد 378

د. محمد المبيضين
    مدير الدائرة



وحدة تكنولوجيا المعلومات والتعلم اإللكتروني

379

 مدير الوحدة



وحدة تكنولوجيا المعلومات والتعلم اإللكتروني
مركز الحاسوب 380

عالء سرحان
ق. أ. مدير المركز

راشد بدوي

ق.أ. رئيس قسم الشبكات
وأمن المعلومات

طارق شحادة 

رئيس قسم النظم والبرمجيات

محمد اليمني

ق.أ. رئيس قسم الدعم الفني
والمختبرات



وحدة تكنولوجيا المعلومات والتعلم اإللكتروني
381مركز الحاسوب

سكرتيرة الدائرة

شامل بيلتو

مشرف شبكات

علي المحتسب

مبرمج كمبيوتر

محمد جميل

فني كمبيوتر

فداء إسماعيل

زيدون عويس

مشرف شبكات

سكرتيرة

رباح عودة

موظف



وحدة تكنولوجيا المعلومات والتعلم اإللكتروني
مركز الحوراني للتعلم اإللكتروني 382

مطور برمجياتمطور برمجيات

ثراء الخرمة

رئيس قسم المراقبة اإللكترونية

أنوب ابراهام

رئيس قسم التعلم اإللكتروني

روال العنبوسي

مشرف تدريب األكاديميات

محمد سليمانعلي الكلوب

موظف المراقبة موظف المراقبة

رشا حجاز

مدقق ومدخل بيانات

شادي الكسوانيأحمد الشلبي

أروى أبو حاكمة محمد أوغلي

مطور برمجيات

وائل العنبوسي

مصمم جرافيكيمطور برمجيات

هاشم المعايطة

موظف



383 وحدة تكنولوجيا المعلومات والتعلم اإللكتروني
وحدة القياس والتقويم

رنا بكر

موظفة

أحمد علقم

 مدخل بيانات

د. بشار بدر

مدير المركز





385

دائرة الموارد البشرية

دائرة القبول والتسجيل

الدائرة المالية

دائرة اللوازم العامة

دائرة العالقات العامة والدولية

دائرة الخدمات المساندة

دائرة الخدمات الطبية

دائرة المكتبة



386

مدير الدائرة

دائرة الموارد البشرية



387

رهام كوكش

 رئيسة قسم شؤون أعضاء
الهيئة التدريسية

وليد السيد

موظف

دائرة الموارد البشرية
قسم شؤون أعضاء الهيئة التدريسية



دائرة الموارد البشرية388
الموظفون

أفنان أبو الرب

موظفة

هزار العمريه

موظفة

وفاء حسين

سكرتيرة

أسامة الخضور

موظف

سمية تيلخ

موظفة

مازن الشامي

موظف

آيات باكير

موظفة



389

ميسون هيكل 
مديرة الديوان المركزي

دائرة الموارد البشرية
الديوان المركزي

أحمد الشطي

موظف



دائرة الموارد البشرية390
مكتب اإلقامة والتأشيرات

 صبا الرحامنه

سكرتيرة

سعد غنيمات
مدير المكتب

عبد الحافظ غنام

موظف - متابعة



391

مدير الدائرة

دائرة القبول والتسجيل



392

جانيت أبو سير

مساعد المدير

عمر القريني

مسجل

عطاهللا أبو كف

مسجل

فؤاد الصافي

مسجل

منير المشني

مسجل

معتز الحناقطة

مسجل

حسين خليل

مسجل

ربى حداد

مسجلة

فرح اللوزي

مسجلة

محمود العرايشي

موظف أرشيف

جهان الحوراني

مسجلة

مالك رمان

موظف

دائرة القبول والتسجيل
الموظفون



393

رنيم الشنتير 

سكرتيرة

سارة اللوزي

موظفة قبول

أحمد اللداوي

مسجل

علي عريقات

موظف

رشا قموه

موظفة استدعاءات الطلبة

أسيل أبو عزام

موظفة متابعة

دانه النسور

مسجلة

رابعة الشياب

سكرتيرة

والء أبو هزيم

مسجلة

معاذ الرواشدة

موظف

دائرة القبول والتسجيل
الموظفون



394

مدير الدائرة

الدائرة المالية



395

ميرفت الغزاوي

مساعد المدير

ليث العايش

ق.أ. رئيس قسم الرواتب

مجدي الدباس

ق.أ. رئيس قسم المحاسبة

راية غنيمات

محاسبة

آدم العناتي

رئيس قسم

محمد شرف

محاسب

بتول الفاعوري

محاسبة

سائد مرار

محاسب

الدائرة المالية
الموظفون



الدائرة المالية
الموظفون 396

سامر الجزازي

أمين صندوق

يحيى حيمور

محاسب

محمد منصور

موظف أرشيف

ميسون أبو عمر

محاسبة

محمود دعاس

محاسب

سعاد سميرات

سكرتيرة



397 دائرة اللوازم العامة

ق.أ. مديرة الدائرة



398

زيد عودة

أمين مستودع

دائرة اللوازم العامة
الموظفون

رنا الزعبي

موظفة

محمد سميح

ق. أ. رئيس قسم المستودعات

مطيع الحوراني

رئيس قسم المشتريات

رجاء سربل 

موظفة عطاءات

هبه قطيشات

رئيسة قسم العطاءات

هنادي الحسن

مساعد مدير

ينال الحارس

موظف



399

عبد الحميد أبو هزيم

أمين مستودع

عثمان عربيات

أمين مستودع

كرم نايفه

أمين مستودع

موفق أبو قضامة

فني صيانة

محمد نبيل

أمين مستودع

دائرة اللوازم العامة
الموظفون

أحمد موسى

عامل تحميل وتنزيل

ثائر الطراونة

موظف

إيمان النتشة

سكرتيرة



400

مدير الدائرة

دائرة الخدمات المساندة



401 دائرة الخدمات المساندة
الموظفون

ندى عربيات

مراقب خدمات

فاطمة النعيمات

سكرتيرة

بنان الرماضنة

مأمور مقسممأمور مقسم

غنيمة الغنايم

موظفة



دائرة الخدمات المساندة402
قسم الخدمات العامة / شعبة السالمة وحماية البيئة

أحمد الحياري

مشرف محطة تنقية وسالمة عامة

ليث الرواجفة

أخصائي سالمة وصحة مهنية

وائل النجداوي

عامل



403 دائرة الخدمات المساندة
قسم الخدمات العامة / شعبة الحركة والنقل

محمد أبو عليا
مدير الشعبة

أحمد سامي – أسامة هليل – بسام داود – ثائر فضل – رامي سالمة – زيد الجيوسي – سالمة عقل – صدام حسن – طارق أمين

عمر خميس – عالء الدين أبو راس – محمد حسين – موسى قطيش – نهاد أبو سارة.

طارق العجوري - رعد أبو سارة - يوسف الدقس - حسين أبو غريب - رافع الرواجفة - رياض إبراهيم

فراس الفواز - عايد إبراهيم - يوسف أبو غوش - محمد أبو عليا -سلمي أبو عقل - صالح علي



دائرة الخدمات المساندة404
قسم الصيانة العامة

محمد صالح

حسن دحبور

فني - ميكانيك

داليا سعادة

عمر الكتول

فني - حداد

فتحي سرحان

فني - كهرباء

إبراهيم خضر

أمجد عمر

فني - نجارة

تامر جادو

فني - اتصاالت

بالل علقم

فني - ميكانيك

نضال أسعدمحمد أبو حجر

فني - ميكانيك فني - كهرباء

ق.أ. رئيسة قسم اإلنشاءات الهندسيةرئيس القسم

أشرف المناصير

فني - كهرباءمراقب فني



405 دائرة الخدمات المساندة
قسم الصيانة العامة

هاني السيد مهند عقيالن محمد علي

وليد أبو جمعه

فني - كهرباء

وليد العيسى

فني - كهرباء

أحمد مبروك

السيد جمعة

يوسف دعدس

مساعد - حدادفني - نجارة

عامل تحميل وتنزيل عامل تحميل وتنزيلسائقمساعد - ميكانيك

محمود السيدجعفر ناصر غازي سليمان

مزارعمزارع مزارع



دائرة الخدمات المساندة
قسم الصيانة العامة 406

محمد عامر

فني - تكييف وتبريد

محمد أبو فارة

فني - كهرباء

محمد أبو شهاب

فني - مواسرجي

نظام حمد

فني - دهان

محمد صبحي

فني - ميكانيك

عدنان أبو شرار

فني - دهان



407

مدير الدائرة

دائرة الخدمات الطبية



إيمان الفي

ممرضة

يحيى عطية

ممرض

فرح عربيات

سكرتيرة

د. ندى الدريملي

طبيبة

ناصر الدين بدر

مساعد صيدالني

دائرة الخدمات الطبية408
الموظفون



409

مساعد مدير الدائرة

دائرة المكتبة



آية أبو شبيب

موظفة

رامي الطيبي

موظف

رندة األشقر

موظفة

إسحق أبو جزر

موظف

أشرف أبو رمان

موظف

حنان أبو حمور

موظفة

تمارا الخريسات

موظفة

دينا المناصير

موظفة

دائرة المكتبة
الموظفون 410



سهام السليحات

موظفة

كوثر أبو خضير

مصنف ومفهرس

غدير النسور

موظفة

نيفين أبو هزيم

موظفة

تيمور بيلتو

مراقب قاعة

نور الهبيشان

سكرتيرة

أحمد عربيات

مراقب - مدخل

هنادي العواملة

موظفة

411 دائرة المكتبة
الموظفون





413



414

مدير المركز

مركز التعليم والتعلم



415 مركز التعليم والتعلم
الموظفون

إياد الخشمان

موظف

نورس الجاغوب

موظفة





417



418

مدير الحاضنة

حاضنة األعمال



419 حاضنة األعمال
الموظفون

راية الشريف

موظفة

فرح الدهامشة

منسقة مشاريع

ساجدة الحكيم

موظفة





421



422
مجمع األرينا

المدير العام للمجمع



المدير اإلداري ومدير المسرح

423
مجمع األرينا



فراس سالمه

منقذ سباحة

عمر عالوي

مشرف جاكوزي

نسرين أبو رمان

سكرتيرة

محمد األجرب

فني بولنغ

مشرفة بولنغ

جهان قطيشات

موظفة اشتراكات وحجز

مدربة لياقة

عمران العوايشه

موظف

عبد الكريم خلف

موظف

أحالم طاهر

منقذة سباحة

فادي النوري

فني فيديو

لميا العناسوة منال صالح

الموظفون 424

مرح قطيشات

موظفة - تسويق



عبد السالم حسين

حارس ومراسل

علي قطاوي

مدرب لياقة

عوض أبو مازن

منقذ سباحة

أحمد البصبوص

      محاسب

فاضل الوريكات

موظف

سالم يغمور

منقذة سباحة

سعد القطب

منقذ سباحة

مازن األسمر

صيانة عامة

أحمد محمد

فني صيانة

425 الموظفون





427

موسى بيتوغان
رئيس القسم

من اليمين (عدنان الخوالدة  -  إبراهيم نعيم  -  فراس السردي  -  موسى بتوغان  -  عبد الحليم العواملة

وصفي الخريسات  -  صالح العواملة)

إبراهيم الدباس - إسماعيل قداح - إيمان الدروبي - جمال الخرابشة - جمال فريجات - خالد الغنيمات - داود نواصرة - راكان الخرابشة 

رمزي الزعبي -  سامي زهران - سلوى الحجازين - عادل الشقيرات - عبد عدنان االلفي - عالء الرشيدي - علي الحمادين - عواطف المجالي

عيسى أبو زيد - فراس الخرابشة - فراس الغافل - لقمان غلغاي - ماجد الدباس - محمود النعيمات - معتصم الفاعوري

ناصر الرشيد - نعيم خوالده - هاني العالوين



تغريد شحاده
رئيسة القسم

428

خالدية الحلو
مشرفة

وفاء خريسات

إسراء القواقنة

سناء إبراهيم
مشرفة

سناء عابد
مشرفة

مشرفة

مشرفة

إسالم الشقيرات
مشرفة

أسماء الزعارير
مشرفة

سوسن أبو صبحي
ممرضة



429

إبراهيم فاعور، إبراهيم مطاوع، أحمد كلوب، بشار الجابر، رائد لطفي، سامر عنبوسي، سمير دعدس، صدام المصري، صالح قزاز، عامر 

الزبيدي، عبدالكريم خريسات، علي أبو ربيع، عماد أحمد، مازن العلقان، ماهر أبو قاقوس، محمد أبو عقل، محمد الحموري، مراد أبو 

هليل، هاشم اسحق.

صابر جروانإسماعيل مرشود سالمة أبو عقل حافظ أبو قاقوس

يوسف صبيحمراد دعدسفارس اجبارات





431

مكتب خدمة العلم
مكتب البريد

شركة الوسيلة العالمية للتسويق
شركة سوبر كلين



432
مكتب خدمة العلم

مديرة المكتب



433

مديرة المكتب

مكتب البريد



434
شركة الوسيلة العالمية للتسويق

 مسؤول مواقع

التواصل اإلجتماعي



435

مدير الشركة

شركة سوبر كلين



436
لجنة الكتاب السنوي

رئيسة اللجنة



437

هبه الشرفاء
عضوًا

النا الدباس
عضوًا

محمد الحسن
عضوًا

رهام كوكش
عضوًا

جانيت أبو سير
عضوًا

لجنة الكتاب السنوي





اتصل بنا
جامعة عمان األهلية
عمان - األردن - الرمز البريدي (19328)
هاتف: 17 - 3500211 5 962+ (7 خطوط)
موبايل: 0787641111 - 0787631111
public@ammanu.edu.jo :البريد اإللكتروني
dean_reg@ammanu.edu.jo

Al-Ahliyya Amman University
ahliyya_amman_university
Al-Ahliyya Amman Uni



ذكرياتي يف اجلامعة
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