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ك ّلية العلوم اإلدارية والمالية

الرؤية :

أن تكون الكلية املفضّ لة للطلبة الباحثني عن تعليم ذي نوعية عالية يف مجاالت
األعامل يف األردن والدول املجاورة.
الرسالة:

تقديم تعليم متميز ومعرتف به دولياً يتالءم واحتياجات الطلبة وأسواق العمل
املحلية واإلقليمية والدولية ،وتطوير برامجها األكادميية وقــدرات كوادرها
باستمرار ،وتشجيع البحث العلمي ،لتحافظ عىل موقعها وسمعتها املتمي ّزة يف
ميدان التعليم العايل  
األهداف :

•تقديم برامج أكادميية ذات مستوى مت ّميز ،مالمئة الحتياجات الطلبة وسوق
العمل.
•تزويد الطلبة بتعليم عالٍ متميز يف مجال األعامل ،وتنمية قدراتهم إىل
حدودها القصوى.
•تزويد الطلبة باملعارف واملهارات التي متك ّنهم من فهم بيئة األعامل ،والنجاح
فيها.
•توفري بيئة عمل مالمئة للبحث العلمي والتدريس ،بأحدث األساليب
والتجهيزات.
•خدمة املجتمع املحيل من خالل تبادل املعلومات والخربات ،وتقديم
االستشارات.

نحتفل اليوم بتخريج كوكبة جديدة من طلبة كلية العلوم اإلدارية واملالية،
ويطيب يل باسمي وباسم جميع زمياليت وزماليئ يف الكلية أن أهنئكم وأهنئ
ذويكم مبا حققتموه من إنجاز.
دأبت الكلية ومنذ تأسيسها عىل التطوير والتحسني املستمر للعملية التعلمية
التعليمية لتتوافق واملعايري العاملية ومتطلبات سوق العمل ،وذلك لالرتقاء
مبخرجاتها التعليمية مبا ميكنكم كخريجني من دخول معرتك الحياة العملية،
مسلحني بالعلم واملهارات مع ما تاملونه من الخلق واإلميان ملواجهة تحديات
املستقبل خدمة للوطن واألمة.
يحدونا األمل بأن تكونوا خري سفراء لجامعتكم وكليتكم يف املجاالت املختلفة،
سواء أكانت أكادميية أم عملية ،وأن يتواصل لقاؤنا معكم أينام كنتم لنفخر
بإنجازاتكم ،ولتسهموا معنا يف رفع مستوى كليتكم لتصبح يف مصاف الكليات
العاملية املرموقة.
عميد كلّية العلوم اإلدارية واملالية
د .سهري الجاغوب
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قسم إدارة األعمال  /أعضاء هيئة التدريس

د .عبد الكريم حيدر الزعبي

أ .د .هالة أحمد عبد القادر

د .محيي الدين يحيى القطب

د .غازي فرحان أبو زيتون

د .أحمد غسان القاسم

د .مجد حسن ريان

د .محمد ناجي القضاة

د .هنادة ماجد املومني

د .سائد ماجد زيغان

د .دانا سفيان الشويات

رئيس القسم
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قسم إدارة األعمال  /أعضاء هيئة التدريس

د .تاال صالح أبو حسني

د .تامر محمد قربطاي

م .زيدون وليد النويران

م .يزن أحمد املصطفى

باإلضافة إلى:

د .نــضــال أمــن الصالحي
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د .إحسان سمري سامرة

قسم إدارة األعمال  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

راما انصر سلهب

أفراح مجال أبو اجلمال

محزة رائد الكيالين

رمحة رمضان الصايف

رزان عالم جالد

رغد مجال اخلطيب

رغدة فواز أبو زيد

رندة رمضان زويد

ضياء احلق جعفر أبو مشلة

عبد العزيز عمر أبو مخسة

عبد هللا عمر أبو عساف

عصام غسان قاسم

علي حامت العلي

غدير ماهر ضبان

فرح حممود أبو عساف

أوىل التخصص
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قسم إدارة األعمال  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

حممود زايد مشعل

حممد أمحد موسى

نور علي الفاصد

معاذ عامر الرواشدة

نور حممد أبو ذايب

نقوال أمني إمسيح

هبة زايد هواش
باإلضافة الى:

أدهم عادل الزريقات
أنس أمين عليان
ابسم صربي برقاوي
حسن عبد الرؤوف سليمان
محزة جعفر البلبيسي
عبد الرحيم حممد طرمة
يوسف امحد املدين
حيىي عبد اللطيف العساف
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نور خليل اجلالد

هال هشـام زايدة

قسم إدارة األعمال  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

إبراهيم قاسم كريشان

إبراهيم نبيل كيايل

أمحد مصطفى دريدي

أسامة مظهر البهلوان

آية تيسري التل

بياترس إلياس جنيم

محزة حسام السيد

محزة عبد الباسط املعمار

دانيا رائد مسارة

دميا أمين غيث

رعد عصام الدير

زيد حممود أبزادوغ

سلطان حممود الزبيدي

شهاب موسى الشرايعة

ضياء حممد العبد اللة

أول التخصص
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قسم إدارة األعمال  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

عبد الرمحن بشر عجاج

عبد الرمحن احلاج مصطفى

فاتن فؤاد أمني

عبد الناصر نضال طنينة

حممد تيسري بكليزي

علي انصر القيسي

حممد فؤاد قشحة
باإلضافة الى:

أمحد وليد عساف
أسعد حممود أبو عابد
غسان الطاهر شنيور
جلني تقي الدين كلبونة
حممد أمحد ذيب
جنود أنور احلديد
منري يوسف السعيد
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عيسى سعود العيسى

مرح إبراهيم سليمان

قسم إدارة األعمال  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

أمحد خالد فندي

أمحد مسري أبو غيدة

أمحد حممد خري كلبونة

أسامة علي الصويعي

مرمي رائد دبش

أماين عزيز انجي

أجمد أكرم حممد صاحل

جواان اثمر إمساعيل

دعاء إمساعيل البالبسة

رزان مجال السودي

عبد الرحيم خالد دايب

عبد الرزاق حممد سالمة فياض

عبد هللا حممود احلاج عفانة

عزمي معتصم انصر الدين

عمر خطاب عفانة

أوىل التخصص
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قسم إدارة األعمال  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

فيصل عبد احلميد الساليطة

كوكب أمحد اجلعربي

الان عامر أبزاخ

لني إبراهيم الورنه يل

ماجد أكرم حممد صاحل

حمار هاين احلاليقة

حممد بالل حممد أبو راس

حممد عصام دغلس

مرمي رائد الفسيسي

ملك زكراي ندى

ميس عيسى أمحد
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ندمي ماهر شحاتيت

نور علي نزال

نورس مسري الرتك

قسم إدارة األعمال  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

يزيد أمحد حمسن

هند أسامة مراد
باإلضافة الى:

أمحد عادل عطوة
أمحد مأمون إمساعيل
االء نضال غيث
أنس حممد أبو تيم
اتمر انصر عاشور
تيمور كنعان طوران
حنني خالد العماوي

حممد خليل النجار
رامي حممد كنعان
حممد لطفي الدرابكه
روزين مازن ضبيط
زيد عمار حممود القاقه حممد يوسف أبو جرادة
مها بالل طه
سارة رائد الشمايلة
نور الدين حممد حممود
طارق حممود مطاوع
عبد العزيز وليد احلاج حممد هند حممد منصور
حممد املزوغي عون

األردن وطنكم .أرضه درب الســماء ،وعلى
ثراه الطهور كانت أولى خطوات الفاتحين
لفجر جديد للحضارة اإلنسانية.
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قسم إدارة األعمال  /خ ّريجو الفصل الصيفي (ماجستير)

حممد عماد عجم

قسم إدارة األعمال  /خ ّريجو الفصل األول (ماجستير)
باإلضافة الى:

مجيل أمحد السنيد
أول التخصص

إبتهال حسن حماميد
زيد رعد اجملايل
رائد ماجد املومين

قسم إدارة األعمال  /خ ّريجو الفصل الثاني (ماجستير)

هديل حممد الرتك
أوىل التخصص
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عالء أمحد الشعبان

مهام عبد الرزاق الرفاعي

قسمالعلومالماليةوالمصرفية /أعضاءهيئةالتدريس

د .خلف سهيل البقاعني

أ.د .حريب محمد عريقات

د .سعيد جمعة عقل

د .عبد الكريم فواز البطاينة

د .سوزان سمري عيىس

د .بنان محمد الفالح

د .مهند حنا عيىس

د .إبراهيم محمود يوسف

رئيس القسم

باإلضافة إلى:

د .فــــــوزي مــــــروك املــنــاصــر
م .ن ــادي ــة عــبــد الــلــه الــعــريــض

م .يارة أحمد الجمل

م .رياض شوكت الحاج
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قسم العلوم المالية والمصرفية  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

إيهاب جمدي جعارة

أسعد حممد حبيبة

بيان مروان احلارس

حامت أمحد العرس

محزة زاهي درويش

روعة رايض حيمور

طارق سهيل العقروق

عامر يوسف حرز هللا

فضل مـحمود مطوبسي

مرمي جمدي زيتون

ميس عمر أمحد حسن

يزيد موسى العبد احلسن

أول التخصص

باإلضافة الى:

آية عبد احلفيظ أبو قاعود
روان إبراهيم بعارة
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قسم العلوم المالية والمصرفية  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)
باإلضافة الى:

عالية معن النابلسي
ماهر انئل الصناع

حنني شفيق مصطفى
أوىل التخصص

دانية حسام بدران

رزان يوسف صاحل

زيد بسمان اخلفش

قسم العلوم المالية والمصرفية  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

متارا حممد عباسي

داايان لطفي الكسواين

سريين فواز أبو زيد

سيف الدين أمحد الفاعور

فارس عبد املنعم احلمصي

فرح هاشم اجملايل

مالك حسني شلش

حممد أمحد صبح

حممد حممود شهوان

ملك معتصم العطاري

أوىل التخصص
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قسم العلوم المالية والمصرفية  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

يزن رمزي سابيال

هنيل خليل عبابسة
باإلضافة الى:

متارا علي القوامسي
عبد الكرمي قاسم علوس
فرح صالح السعيد
مرح خالد النعيمات
معاذ أسامة اجلبان
نعيم سليمان املصو
يوسف عيسى بوشه

جامعــة البتــرا ...مختبــر لتخريــج
العقــول المفكــرة ،والشــخصيات
المتكاملــة ،والمواطنــة الصالحــة،
والتعليم المستمر.
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قسم المحاسبة  /أعضاء هيئة التدريس

د .محمد أحمد علقم

د .خليل عواد أبو حشيش

د .جمعة فالح حميدات

د .سامي محمد وقاد

د .يارس محمد همرشي

د .ماجد عبد املجيد قباجة

د .عصام عيل شحادة

د .هاين عبد الجواد الكايد

رئيس القسم

باإلضافة إلى:

د.
د.
م.
م.

م .عامر عبد الرحيم السكارنة

ه ــي ــث ــم يــــوســــف عــي
عبد الرحمن أحمد الناطور
ح ــس ــان أح ــم ــد الــجــدع
عـــــا صــــالــــح زملـــــوط

م .شذى كامل قاووق
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قسم المحاسبة  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

عبد هللا سليمان اجليوسي

إبراهيم سعد كوبريل

إبراهيم عدانن البيات

أمحد ابسم مسمار

أمحد حممد قاسم

أنزور شبلي غش

بدوي خالد احلالق

جعفر علي احلسيين

رامي عامر الفاخوري

زايد مجال أبو غوش

زيد عماد راشد

عدي انصر علي

عمر مجال صالح

عمر سليمان اخلضري

فاطمة حسين حسن

أول التخصص
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قسم المحاسبة  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

فرح إبراهيم مسودة

فرح عبد هللا أبو رومي

حممد مجعة العسكري

حممد خليل اجلابري

حممد على أبو احلسن

حممود حممد مزهر

مالك انصر عيسى

ميس خالد النتشة

وردة مشهور النابوت

ايسني مسيح النحاس

باإلضافة الى:

إبراهيم صالح جنب

فرح خملد أبو رمان

أمحد غسان البزور

حممد إبراهيم العبادى

أمحد حممد نشات حسني

مروان جريس الراين

رماح منري حدادين

هبة هللا عثمان يوسف

سليمان زايد العملة
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قسم المحاسبة  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

أمحد أمني محيدة

أمحد حممد رمضان الشويكي

أمحد حممد عليان

أمحد معتصم الطراونة

راشد عبد الفتاح اخلواجة

أنس عمر قصقص

تسنيم عبد هللا عاشور

حازم فارس برهم

زايد فايق اجلهالين

زين أمني شنك

سوزان حممود عبود

عبد هللا أمحد أبو عريضة

عماد حممد احلنايفة

عمر ندمي الطوال

حممد إبراهيم الذويب

أول التخصص/أول األوائل مكرر
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قسم المحاسبة  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)
باإلضافة الى:

مأمون إبراهيم حنلة
حممد عبد احلميد اليماين
حممد عبد العزيز حب رمان

حممد بشارة الدويك

حممد حممود أبو الشيخ

مصطفى حممد ايسني

نفني مرشد عدوان

قسم المحاسبة  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

رغد خليل القوامسة

أمحد درويش خرما

أمحد منر القاضي

أشرف غالب اخلطيب

إلياس عيسى سااب

آية أمحد النعيمات

بالل رايض حسني

حذيفة عبد هللا احملارمة

خليل حممد مروان الزمار

دانيا يوسف املساملة

أوىل التخصص
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قسم المحاسبة  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

102

دالل موسى انصر الدين

دينا حممود حسني

رندا رعد أمحد

رهف رشيد أبو العينني

روان خضر سالم

روال عمر بركات

سااب بطرس حبش

سليمان فداء قرقش

سيف الدين يوسف صندوقة

عبد هللا حممد انصر عازر

عمر حممد القطارنة

عوض علي الشليب

غيث عصام احلناوي

الرا خضر القطاونة

مأمون عامر البواب

قسم المحاسبة  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

حممد حسني السعد

حممد حممود احلاج صاحل

حممد وائل السردي

حممود مصطفى أبو ميالة

مصطفى مصطفى قنديل

مالك أمحد قاسم

اندر عبد الرحيم نزال

يزيد عبد السالم اجلماعني

يوسف خالد الدوخ

يوسف وائل القيسي

باإلضافة الى:

أنس أمين الزغل

طارق عطا الزير

محزة سعيد حرز هللا

عيسى إمساعيل شالش

رزان غسان عبد هللا

ليث عبد هللا كوسايه

شادي كرم شنيور

مهند حممد السمكي
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قسم نظم المعلومات اإلدارية  /أعضاء هيئة التدريس

د .نسيم عبد الوهاب مطر
رئيس القسم

أ.د .فيصل أسعد أبو الرب

د .ياسمني محمد السقا

د .واصف محمود مطر

م .أروى إبراهيم الداية

باإلضافة إلى:

د.ســــنــــاء مــحــمــد الــحــلــبــي

104

د .طراد محمد املالحمة

قسم نظم المعلومات اإلدارية  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)
باإلضافة الى:

رعد ماهر اليايف
صهيب إبراهيم بصبوص
حممود أمين احلباشنة

تلبري رابح جرب
أوىل التخصص

سند مجال حسان

طالل حممود أبو عسل

يزن عبد السالم السويدان

قسم نظم المعلومات اإلدارية  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

عواطف رائد انصر الدين
أوىل التخصص

آية نزار الزيود

أمحد خالد راين

عمار عبد الرزاق أمحد

صهيب موسى الفراج

عبد الرمحن أمحد حممد

حممد سعيد الغاوى
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قسم نظم المعلومات اإلدارية  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

سامل عبد الرمحن الغنيمات
أول التخصص

هباء الدين بسام غيث

باإلضافة الى:

أمحد هشام عياد

عمر حممد غنيم
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طارق سعدي جابر

قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /أعضاء هيئة التدريس

د .نسيم عبد الوهاب مطر
رئيس القسم

د .سهري حسني الجاغوب

د .يوسف عيىس مجدالوي

د .حسام الدين حسني برهم

باإلضافة إلى:
د .أحمـــد صالـــح الســـكر
د .فـــراس يوســـف عمـــر

م .حسني واصف املؤقت
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قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

آمنة عدانن محيد

أمحد مجال حممد

أمحد حممد بسام املوسى

أمحد حممد جواد شحادة

االء نعمان غيث

رزان ابسم عبدو

زيد سامل األصفر

حممد أكرم أبو عالن

حممد جالل أبو فنس

حممد حسام احلاج ذيب

حممد عبد السالم شيحا

هاشم أمحد الصفدي

هيما نضال الكعابنة

يزن حممد علي حسن

اوىل التخصص

باإلضافة الى:

شاكر فارس الكايد
عبد الرمحن سامر أبو قورة
عمر وائل قاسم
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قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

أريج غسان تراب

أمحد عادل أبو مطاوع

حياة انصر الدين إمساعيل

رغد زيدون خشروم

مسري سعيد املهنا

فراس سهيل العزة

قصي حممد أبو لنب

ملى مجال القاسم

أوىل التخصص

رغد عوين الزمط
باإلضافة الى:

خالد رمزي دروزة
روىل نزار اهللسة
سيف فادي عواد

قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

فدوى معتصم أبو الراغب
أوىل التخصص

آية وليد قصقص

راوية محدي محام

سارة علي احلنبلي

طارق حممد زكراي الصفدي
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قسم األعمال والتجارة اإللكترونية  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

عمر أمين الكسواين

نور عصام الرشق

يزن مسري طافش
باإلضافة الى:
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هباء الدين خالد سنور

عبد الرمحن سعيد العواملة

دانيا عماد غنيم

عبد هللا حممد حرز هللا

رنني أكرم الشورجبي

جمدي نضال صاميه

زيد خالد عبد اللطيف

مي زايد الزعيب

زيد رضوان الشحروري

نعمات زيد شكاخوا

ايرا مسيح ماضي

قسم التسويق  /أعضاء هيئة التدريس

د .متارض ماجد شطناوي

أ .د .ناجي ذيب معال

د .عنرب إبراهيم محمد

د .رائد أحمد املومني

د .ليىل محمد عاشور

د .سيام غالب مقاطف

د .شادي محمود الطريفي

د .خالد عطا الله الطراونة

رئيس القسم

م .روز فؤاد غرايبة

م .ريم محمد أبو لغد
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قسم التسويق /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

أمحد عماد طنطور

أسامة مجال محدان

أسيل سامي الزبن

أمل عمر محدان

خالد سعيد الزبط

رهام وليد نصر

سارة ابسل جالد

سيف الدين حسام الدين املتويل

عادل رفعت يعيش

حممد فتحي نصر

باإلضافة الى:

غيث مؤيد خرفان
عمار يقضان دخيل
أول التخصص
حممد مسري عثمان
إميان أمحد أبو الرز
حممود مروان األمسر
اثئر عماد ذايب
معن رجائي جرب
رمياء انفذ بدران
وائل عادل الصاحلي
ساندرا جهاد انفع
يزن عدانن احلديد
طارق وائل عرموش

مرح سعدو عباس
112

ايرا ماجد عبيد

قسم التسويق  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

ران كمال جزر

أمحد عبد القادر األصفر

رغد نضال مقبل

رهف خالد الكعابنة

روزاان ضرار عودة

سفيان حامت دنديس

سليم منري األمحد

صهيب فتحي محدان

عبد الرمحن خليل البريويت

عبد الكرمي صاحل العرجان

عبد هللا خالد غيث

فادي عبد هللا احلنيطي

فهد سعيد العواملة

فؤاد بسيم أبو السعود

ليث عصام بوشه

أوىل التخصص
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قسم التسويق /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

باإلضافة الى:

بندر حممود القطارنة
سامر ميت جربة
عبد الكرمي فرحان احلسنة
مأمون حسني مصلح
حمسن خالد اللوه
مها سيطان يوسف
جمد حممود اخلطيب

حممد مسيح شقدان

معتصم حممد سعيفان

جنيب عصام التل

قسم التسويق /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

رهام علي اللحام

أنس أسامة كشكش

إميان إايد أبو عره

ابسل حممد مسعود

راند نورس احلجازين

زيد فتحي البس

عباس خالد الشخامي

عبد الرمحن موسى حممد

عبد هللا بالل قراده

عبد هللا جهاد عابدين

أوىل التخصص
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قسم التسويق /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

عبد هللا حممود أبو العز

عمار أمحد اجلبايل

فادي حممد مرعي

فرح زاهر جنب

فرايل إبراهيم الشليب

حممد نبيل العوضي

حممود مجيل عساف

مرمي انئل إسليم

معاذ عبد الفتاح درويش

ينال أبو بكر القيسي

باإلضافة الى:

إبراهيم ماهر عودة
أمحد أجمد أيوب
أنس حممود اهلجني
زينب وليد احلليوه
سارة خالد أبو مسره
سيف حممد الزبن
عمار عمر أبو العنني

فارس حسام النجار
فاضل خالد الفاعوري
فاطمة عرب عبد اخلالق
فراس حممود مسعود
فرح حممد السيد
لؤي حسن هنية
لني فهمي القوامسي

حممد مجيل املصري
حممد حازم حممود
حممد خـالد العزاوي
حممد عادل أبو قلبني
حممد عديل املنصور
حممد علي سبيتان
حممد مأمون اجليالين

مرح حسام الدين هنية
هبة يوسف مسمار
هديل زايد أبواتيه
وفاء زايد أبو عره
يزن عماد حسن
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قسم التسويق /خ ّريجو الفصل األول (ماجستير)

صفاء طلحة أبو رمان

116

117

118
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ك ّلية الصيدلة والعلوم الطب ّية
الرؤية:

أن تكون قبلة للعلامء واملتعلمني يف األردن واملنطقة وأن تقدم التعليم املتميز يف العلوم الصيدالنية .يسعى برنامج التغذية يف جامعة البرتا بأن يحتل مكانة مرموقة عىل
الصعيدين املحيل والدويل يف أن يكون رائداً بتطوير مجاالت التعليم والبحث األمثل .
الرسالة:

تتلخص رسالة كلية الصيدلة يف ماييل-:
• تزويد الخرجني باملعرفة املتوازنة املدروسة وتعليمهم تحمل املسؤولية األخالقية يف املهن املتعلقة بالعناية الصحية .
• توفري املعلومات واملهارات التقنية لتلبية االحتياجات الدوائية املتنوعة يف القطاعني العام والخاص .
• أن تصبح الكلية مركزاً تعليميا يستند إىل البحث ويركز عىل التعاون بني العلوم الصيدالنية والصناعة الدوائية.
• تأكيد االلتزام بالتعلم مدى الحياة ،وذلك لتتمكن من املنافسة يف سوق العمل وخدمة املجتمع.
مستوى عالٍ من الكفاءة يف مجال الرعاية الصحية التغذوية ،قادرين عىل توفري رعاية صحية عالية الجودة
يهدف برنامج التغذية يف جامعة البرتا إىل تخريج مهنيني عىل
ً
لتلبية احتياجات التطوير املستمر يف التغذية وذلك ليكونوا قادرين عىل إيصال املعلومات الغذائية بني املجتمع وااللتزام بالتعلم مدى الحياة لتمكني الخريجني من املنافسة
يف سوق العمل .
األهداف:

لتحقيق رسالة كلية الصيدلة ،فإن األهداف هي ما ييل-:
• توفري التعليم املتميز والتطوير املهني لطالب الصيدلة .
• تعزيز ملكة الفضول الفكري وااللتزام بالتعلم مدى الحياة
• تشجيع ودعم تطوير النامذج الصيدالنية املالمئة ملختلف بيئات مامرسة هذه الصناعة.
• تعزيز أوجه الرتابط بني كلية الصيدلة واحتياجات تنمية املجتمع .
• تنظيم وتشجيع األبحاث التطبيقية العملية واألبحاث األساسية ذات الطبيعة الصعبة كعنرص حيوي يف العلوم الصيدالنية.
• تشجيع تطوير العلامء وذلك للحفاظ عىل مهارات تدريبية وتعليمية عالية الجودة لكل من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا .
• تشجيع األنشطة الالمنهجية التي تعزز صورة الكلية وكربياءها ولتحقيق رسالة برنامج التفذية ،فإن األهداف هي:
• إيجاد التكامل بني مواضيع املعرفة التأسيسية املتعلقة بالتغذية ( مثل العلوم الحيوية والفيزيائية والسلوكية والتعليم والبحث والتقنية واالتصال واإلدارة) واملواضيع
املتعلقة بتعلم وتطبيق أساليب التغذية .
• توفري أساس للمعرفة التطبيقية الخاصة بالتغذية الطبيعية والرسيرية العامة وتوفري التوعية واالستشارات يف مجال التغذية والعلوم الغذائية و اإلدارة الغذائية .
• تشجيع تطوير حل املشاكل املتعلقة باملوضوع وتحفيز مهارات التفكري النقدي .
• تعزيز الفضول الفكري وااللتزام بالتعلم مدى الحياة.
120

كلمة العميد

الحمدلله الذي علّم بالقلم ووهب االنسان العقل وسائر ال ّنعم.
أبنايئ الطلبة الخريجني أُبارك لكم تخرجكم  ،فقد حان الوقت الذي تخرجون فيه إىل املجتمع وأنتم تتسلّحون بسالح العلم واملعرفة،
فاليوم انتقلتم من مرحلة العلم إىل ميادين العمل .
فأ ُحثّكم عىل ال ّتحيل مببادئ الصدق واألمانة ،فالصيدلة مهنة عظيمة يجب أن تُ ارس وفقاً ملعايري أخالقية سامية ،وااللتزام بأخالقيات
وآداب املهنة لتقوموا بدوركم اإليجايب يف خدمة مجتمعكم ووطنكم.
وأنا من واقع مسؤوليتي عميداً لكلية الصيدلة ومعي زماليئ أعضاء هيئة التدريس ومعنا إدارة الجامعة ستبقى أبوابنا مفتوحة لكم
نُساندكم وندعمكم ،مقدمني لكم خرباتنا يف سبيل أن تظلّوا صورة مرشقة لكُليتكم وجامعتكم ،ومثاالً يُقتدى به لصيادلة أكفياء ملتزمني
بآداب وأخالق املهنة.

عميد كلّية الصيدلة والعلوم الطب ّية
أ.د .إبراهيم سميح األدهم
121

أعضاء هيئة التدريس
قسم الصيدالنيات والصيدلة التقنية

د .فيصل توفيق العكايلة

أ.د .إلهام نافع القييس

أ.د .إبراهيم سميح األدهم

أ.د .نارص محمد ادكيدك

أ.د .مياس محمد الرمياوي

د .ماجد رشاد فضة

رئيس القسم

أ.د .محمد سعيد شبري
باإلضافة إلى:

د .يـــزن شــبــي بــطــارســة
د .محمد أحمد الناطور
د .دعاء عزمي أبو عرقوب
م .االء رائــــد الــدجــاين
م .منار عبد املنعم املنصور
م .هــنــادي عــدي الشاكر

قسم الكيمياء الطبية الصيدالنية والعقاقير

د .كنزا عبد الهادي منصور
رئيس القسم
122

أ.د .رياض محمود عوض

أ.د .وائل أحمد أبو دية

أ.د .إياد مازن املالح

أعضاء هيئة التدريس
قسم الكيمياء الطبية الصيدالنية والعقاقير

أ.د .هشام يوسف املطوبيس

د .نجاح عيىس املحتسب

م .زينب زيك زكريا

م .رشا فرحان السعدي

باإلضافة إلى:

د .ولــيــد ســـامل أبـــو ريــان
د .رضار حسني عبد القادر
د .بيان عبد الفتاح الخواجا
د .مــــاك أحــمــد جــابــر
د .أنس عبد الفتاح خليل
م .لينة نارص التميمي
قسم األدوية والعلوم الطبية الحيوية

د .سوزان محمد عبد املالك
رئيس القسم

أ.د .سليم عباس حامدي

أ.د .نضال عادل القنة

د .أحمد محمد الشيخ
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أعضاء هيئة التدريس
قسم األدوية والعلوم الطبية الحيوية

د .لؤي فوزي أبو قطوسة

د .منى راتب بسطامي

م .ميساء فوزي شبيطة

م .ميساء محمد الحنبيل

باإلضافة إلى:

د .هبـة راسـم عبـد الحليـم
د .محمـد مصطفـى العبادلة
د .سـليامن إبراهيم الفيومي
د .قاسـم محمـود عبـد اللـه
د .روان فهـد العجيلات
م .ملـا عبـد الكريـم الضامـن
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قسم الصيدلة  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

أمحد حارث مهدي

االء حممد ماجد احملتسب

بيان شاهر مطر

بيان عالء الدين احلايك

رزان انصر إستيتية

تبارك حممود عبد الكرمي

مجال عبد الناصر عبد الرزاق

مجانة فؤاد جميد

حذيفة حسن الزهريي

حسني أمحد جابر

محزة علي فليح

دعاء صباح صباح

سارة ظافر جواد

سارة انصر الزعيب

شدى أسامة أبو طالب

أوىل التخصص  /أوىل األوائل
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قسم الصيدلة  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

126

شذر مالك العبيدي

شهد خالد أبو صعب

شهد يقضان دخيل

شريين خالد الشنتري

عبد احلميد عبد اجلبار الشعباين

عبد الرمحن عديل حربية

عبد هللا حممود حقروص

فرح عادل عطا هللا

كوثر خليل أبو فروة

الرا فارس إمساعيل

الان سعيد الشيخ ايسني

مليس حامت القرا

لينا أمحد العداربة

حممد قحطان الشيخلي

حممد لؤي احلمصي

قسم الصيدلة  /خ ّريجو الفصل الصيفي (بكالوريوس)

مروة أسعد الفورية

مرمي رعد عبد اهلادي

معتصم عصام طنينة

منتصر لطفي نوفل

مي مظهر عزيز

هبة هللا حممد حامد

هبة أمحد جوهري

هبة عزام دنديس

ايرا عطا هللا أبو هاللة

حيىي عبد الرزاق الدليمي

باإلضافة الى:

روان مروان يوسف

صيته رحيل اخلالدي

سعد حممد العنزي
شهد حامت هندي
شهد وائل عيسى

جمد أمني احلريري
حممود حممد خري ترك
معتز ضرار عودة

سحر سالمة انصر الدين عبد هللا حممد معجب السبيعي

انز انجي
نور أمحد موسى
هالة خضر جروان
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قسم الصيدلة  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

أمحد حسني الفياض

إسراء ابسم مصبح

احلسن خالد البيايت

أمنية أمحد قوام الدين

أونيل أدمون

إيالف يوسف شحادة

إيناس ماجد مالح

آية رائد أبو خضرة

آية حممد قدوري

آية حممد كمال معدي

آية مصطفى العاين

براء حممد عثمان اجليالين

بيان منر القاضي

بيداء مسلم عبد اجلبار

بريين معن العناين

أول التخصص  /أول األوائل مكرر
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قسم الصيدلة  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

جيالن أكرم نبغه يل

حسني عصام بين سعد

حنان شادي الطريفي

خالد رائد حممود

داليا إلياس موسى

دانية حممد علي أبو صاحلة

دعاء شريف علي

رغد سعد أبو شلبك

رند ضياء السعدي

رهف عدانن النويت

روان عماد نعمة

رايم أمحد حامد

زهراء فرات هندي

سارة عبد اخلالق عبد اخلالق

سارة عبد املناف حصريجي
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130

شهد أمين خضر

شهد عاهد اخلطيب

عبد الرمحن عزام دنديس

عبد الرمحن فراس السالم

عبد هللا حممود إمعايل

عبد اجمليد ماجد قباجة

عبد امللك مروان مال هللا

عبري زايد دواغرة

علي رحيم محادي

عمر طالل ظاهر

فاطمة عماد الدين بشري

فراس ايسر الرجيب

فرح إبراهيم العوراتين

كرم جماهد البستنجي

ملا رابح الزيدات

قسم الصيدلة  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

لولوة انصر الشمري

لني عماد الزين

لني جمدي سعادة

لني موفق خالد

حممد خالد رشيد

حممد راضي العلياوي

حممد صاحل الفرجاين

حممد فاروق فرج

حممد وليد القنة

حممود علي جودة

مرام مأمون فحماوي

مصطفى كمال اجلبوري

مناوي خالد الظفريي

منيب خالد حسني

ميس نبيل حسني
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جناح أمحد العقاد

جنالء طارق النعيمي

نور أمحد سعيد

نور أمين الرواشدة

نور طالل خطيب

نور مروان الدويك

هبة أمحد أبو خفاجة

هبة مجال الرفاعي

هبه حلمي مصلح

هديل هشام فهد احلديد

باإلضافة الى:

أمحد عادل مبارك
أسل صباح املليسي
الكساندرا شليب
إيناس حممود احلليسي
جهينة إبراهيم العالمي
حسني منهل شكرجي
رسل محيد العزاوي
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زهراء مثىن كرمي
سرور حممد جالل
سيف حيدر هاشم
سيف مسعان
شادي عبد الرمحن معايل
صهيب عبد القادر كردي
طالل عواد الشمري

عبد الرمحن سعدي أبو عودة
عبد اللطيف مبارك الشمري
علياء هاين صاحل
لينا عبد الرؤوف الشايب
حممد على العجمي
حممد غازي الوقفي
حممد مازن اجلالد

مها بداح املشعان
مينا حممد علي
هبة حممد النيار
مهام عبد الوهاب اخلمايسة
هيلدا إبراهيم برمي
ايسر حيىي الطائي
يزن هناد العماري

قسم الصيدلة  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

أسيل عبد احلكيم صالح

إبراهيم خالد احلروب

إبراهيم علي القرغويل

أمحد عادل وحيد

أمحد عبد هللا مطاحن

أمحد قاسم اجلميلي

أمحد مالك السيد

إخالص مصطفى الباكري

أريج حممد طعمة

إسراء ساالر قالسيوكا

أمساء حممود دحبور

الرباء حممد عبيدي

آمنه إحسان التميمي

أمري عبد القادر محوية

أنس مثىن الكبيسي

أوىل التخصص/أوىل األوائل
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134

أنسام حسن ماتكري

أوس مثىن الكبيسي

آية هاتف سامل

أيوب رافع محيد

بيان عبد القادر أبو سبيتان

تبارك حممد العاين

تسنيم عبد الناصر عثمان

ثراء منيف عثمان

حسان فواز حصريجي

حسني معن أمحد

محدي عبد هللا الشرقاوي

حنان علي سيد

خطاب عمر السراج

دعاء طارق أبو شحادة

دميا حممد على اخلطاب

قسم الصيدلة  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

ذرى عبد احلسن احلسناوي

رانية عمار العاين

رىب خالد عليان

رغد بالل مهداوي

رغد ستار العلواين

رغد ضامر زيدان

رفل حامد البومحيد

رفل فاروق األوقايت

رىل ليث العزاوي

رنيم عالء الدين صابوين

رهف أمين احلافظ

رهف عبد هللا سلمونة

رؤى عمار العسه

رمي حممد الراوي

رميا روبني الطرايرة
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زهراء فارس احلافظ

زينب ماهر غيث

سارة عبد الكرمي البهيجي

ساراي االن عباس

سجى سامر النجار

سجى سليمان حمسن

سرمد خليل إمساعيل

مسارة بكر القيسي

سوزان إبراهيم ششتاوي

سولني عبد اجمليد رؤوف

شذى مفيد أبو سعده

شهد علي إبراهيم

شهد حممد نصر هللا

شيماء نشات اجلوابرة

صادق أمحد عباس

قسم الصيدلة  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

صباح مسلم مد هلل

ضاري مخيس هلييب

عائشة سعد زكي

عائشة عادل كركوكلي

عبد الرمحن حسني اجلاف

عبد هللا العزيز

عبيدة حممد الصائغ

عطاء منيف عثمان

عال جبار السلطاين

علي عادل املرسومي

علي فالح الكاظمي

عماد فاضل شهاب

عمر سامي بدران

عمر عمار فتيحة

عمر فواز الوزان
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138

عمر نبيل مجيل

غفران عادل األمحدي

فادي حنا

فادي ليث عبد النور

فاطمة جابر احلديثي

فاطمة عماد مصطفى

فاطمة حممد الربيعي

كرار إمساعيل العاين

كرم إمساعيل الكبيسي

كريستينا شاريل حنوش

ملى صالح حسونة

مارال عامر خباز

جمد أدي نعوم

حممد أمحد السقا

حممد صالح الغالب

قسم الصيدلة  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

حممد عبد هللا الربيعي

حممد عماد منغر

حممد نبيل إمساعيل

حممود حممد السالل

مرتضى صفاء بقر الشام

مرح هشام احلاج

مروة أنس الكبيسي

مروة علي عسكر

مروى عبد اجمليد الزعاترة

مصطفى عامر آل مشخي

مصطفى عصام كرمي

مصطفى عالء الطائي

مالك حممود حممد

مودة إمساعيل الكبيسي

مريفت مروان طرخان
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مريان ماجد خبااي

مريي آان أنطون

مينا قصي اجلبوري

نعمت أكرم احلاوي

نور مهند رايض

هالة رايض العبادي

هند مازن أبو خشب

وائل كفاح حمسن

ورود عبد الناصر عبد الرزاق

وليد خالد الفياض

ايمسني حممد آل املدرس

ايمسني حيىي انيف

حيىي أمحد العادل

قسم الصيدلة  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)
إبراهيم عامر العبيدي
أمحد صباح منيف
أمحد عصام الكبيسي
أمحد علي كمال
أمحد قيس زين العابدين
أزل حسني عبيدي
إسراء حسني محود
االء غازي تركي

أماين حممد اخلطباء
آايت علي اخلفاجي
بسام سليمان أبو حمفوظ
دالية خالد حيىي
دينا فالح حسن
رمحة زايد يونس
روان عبد هللا العنزي
روز اثئر رشك

باإلضافة الى:
ظاري عبد هللا املطريي
سارة رعد التميمي
عالية جراح الشمري
ساندي حممد الفقيه
علي عامر الزبيدي
مسا عامر الدابغ
فراس سعيد سالم
مسر أمحد العباسي
فرح فواز الداؤدي
سند طالل العمارين
فيصل خليل محاد
سندس عبد الفتاح أبو حسني
مليس وليد شيخ إبراهيم
صهيب حممد السامرائي
ليان عاطف أبو راس
طيبة حممد أمحد
ايسر ابسل النجار

حممد أمحد املاجد
حممد شاكر عناد مهنا
حممد عقيل الغرابوي
مدحت جودت الصاحلي
مصطفى عدانن اجلنايب
مصطفى على العزاوي
مصطفى علي الكرادي
مصطفى حممد الكظماوي

ميس أسامة مصلح
مينا ماليت
انردين عبد هللا الغزاوي
انظم ماهر السخن
جناة عوض احلريب
نسم شعالن عزيز
نور جاسم حسني
هبة يونس كتكت

قسم الصيدلة  /خ ّريجو الفصل الصيفي (ماجستير)

هبة فايز بنات
أوىل التخصص

عمر حممد أبو ظهري

هبة عبد الرحيم القوامسة

باإلضافة الى:

نرمني سامي طبازة
إسراء وليد حبش
رند فؤاد القزويين
سجى حممد عيسى
صادق جعفر التميمي

صالح عبد الرزاق الشحادة
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ليايل شفيع صبار
أوىل التخصص

بيان يوسف غامن

سيف الدين لؤي دعدوع

جعفر صفاء احلسيين

وسيم عبد هللا مهيوب

قسم الصيدلة  /خ ّريجو الفصل الثاني (ماجستير)

شروق طالل الزبن
أوىل التخصص

ماهر حممد فارس
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قسم ال ّتغذية السريرية والحميات  /أعضاء هيئة التدريس

أ.د .عدنان محمد بدران

د .رفعت أحمد الكرد
رئيس القسم

د .نوال أحمد باكري

أ.د .مروان ممدوح املوال

د .هبة فتحي السيد

د .عمر أمني الحاج

د .سهام محمد أبو جدايل

باإلضافة إلى:

أ.د .عـــي كامـــل يوســـف
د .نـــور أمـــن الســـاحوري
د .لينـــا محمـــد أحمـــد
د .آيـــة طـــال الكيـــاين
م .باس ــمة جمي ــل الرمح ــي
م .زينـــة فريـــد أبـــو زينـــة
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بلقيس حسن القعيطي

آمال حسام البااب

أمل فراس خواجة

بيان بسام الشرجبي

ثراء حسين زيدان

حنني سامي رابيعة

دمية سامر سختيان

رىب منري عويس

رزان كامل الصوى

زينة متيم القاعود

سارة عالء شديد

سندس بسام احلريري

شهد عبيدة علي

غيداء حسن العالك

كاتيا حممد أبو عرقوب

أوىل التخصص
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باإلضافة الى:

رانيا خريو أبو اخلري
سندس حممد املناصرة
الان انئل أبو كويك
ليلى تيسري كيوان
لينة نبيل العنايت

مرح حممد قره واعظ

هالة حممود العموري

قسم ال ّتغذية السريرية والحميات  /خ ّريجو الفصل األول (بكالوريوس)

شذى مصطفى عبد اجلليل

البتول عبد هللا أبو دهيم

بيان حممد قصري

بيسان خالد أبو الذنني

تغريد حممد أسعد التميمي

تيماء وليد الغوراين

تينا إحسان عنكي

روال عبد الستار أبو ذهب

زينب عالء شرب

سارة طارق شحروج

أوىل التخصص
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فرح عزيز داود

فرح نبيل الصعيب

ماسة وليد النعيمي

مرمي معاذ املالحويش

والء جنيب مانع

باإلضافة الى:

رزان حممد أبو ابقي
رمي فوزي أبو محيدان
سلسبيل عيسى عواد
ايرا مأمون أبو شاهني
ايمسني داود النتشة

قسم ال ّتغذية السريرية والحميات  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

إميان صباح العنزي
146

اتال حممد بركات

متارا شكري أبو اهليجاء

حنني أمين أبوسبع

داان حممد حواصلي

قسم ال ّتغذية السريرية والحميات  /خ ّريجو الفصل الثاني (بكالوريوس)

دعاء أمحد أبو فرحانة

رهف حممد عباس

رميا كرمي الدين أبو راي

ساندرا ابسم اجللدة

سجى أمحد فالح

عرين صالح اجلغبري

الرا طالل حقي

جمد عدانن حسني

ميس عبد هللا القرم

نور حممود أبو جسار

باإلضافة الى:

دانة علي البو
دينا عبد احلليم أبو حميسن
شهد حسن دسة
أوىل التخصص
عمر عوض حممد
أمساء انصر دكيدك
فاطمة عبد اجلليل العامري
آية حممد إمساعيل
فوزية عبد احلفيظ األسود
مجان حامت عبد الرحيم
ليلى حممود إبراهيم
حال علي عبد اللطيف
لينا رجب رويب
حياة جهاد كحيل
مرام نبيه العليان
دانة اثئر عودة
هبة أمحد دبس وزيت

يسرا صبحي حممد الزبيدي
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