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�أ.د. غ�شان حممد �أبو �شيخة
عميد الكلية

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
التميز يف التعليم ال�صيدالين والبحث العلمي والرعاية ال�صحية.

)OUR MISSION( ر�شـــالتنـــا
تخريج �صيادلة ذوي كفاءة عالية يف مهنة ال�صيدلة وحتقيق دور ريادي يف البحث العلمي وخدمة املجتمع املحلي.

)OUR GOALS( أهد�فنـــــــــــا�
حتديث وتطوير اخلطط الدرا�صية مبا يتالئم مع �صوق العمل واحتياجات املجتمع.. 1
اإ�صتقطاب اأع�صاء هيئة تدري�س متميزين لتحقيق ر�صالة الكلية.. 2
اإبتعاث �صيادلة للح�صول على درجة الدكتوراة يف خمتلف التخ�ص�صات ال�صيدالنية اإلى جامعات عاملية مرموقة.. 3
مواكبة اأحدث و�صائل التعليم والتدريب ال�صيدالين.. 4
ت�صجيع البحث العلمي وتوفري املناخ املنا�صب الإجراء وتطوير االأبحاث يف خمتلف املجاالت ال�صيدالنية.. 5
تطوير برنامج ماج�صتري العلوم ال�صيدالنية اأكادميياً وبحثياً يف الكلية.. 6
ا�صتحداث تخ�ص�صات ذات العالقة يف جماالت العلوم ال�صيدالنية وال�صريرية املختلفة.. 7
تقدمي اخلدمات ال�صيدالنية املميزة للمجتمع. 8
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د. ملى عبد �لقادر حمادنة
نائب العميد

نبذة عن �لكلية 
تاأ�ص�صت الكلية يف عام 1993، وعدد اأع�صاء الهيئة التدري�صية فيها 42 ، ويدر�س فيها 1133 طالب وطالبة يف برنامج 
البكالوريو�س، وثالثه  املاج�صتري، وقد خرجت  19فوجاً من حملة �صهادة  البكالوريو�س و33 طالب وطالبة يف برنامج 
افواج من حملة �صهادة املاج�صتري، وقد بلغ عدد االأبحاث الأع�صاء الهيئة التدري�صية فيها 145 بحثاً من�صوراً يف جمالت 
عاملية حمكمة، و20 بحثاً م�صاركاً يف موؤمترات عاملية وعربية وحملية حمكمة حتى تاريخه. وعقدت الكلية 5 موؤمترات 

عاملية يف جماالت العلوم ال�صيدالنية وال�صريرية .
��أهم �جناز�ت �لكلية �لآتي:

ح�صلت الكلية على اإعتماد برنامج املاج�صتري يف العلوم ال�صيدالنية مع بداية الف�صل االأول من العام اجلامعي . 1
.2012-2011

حققت الكلية طاقة اإ�صتيعابية خا�صة )1315 طالب( على م�صتوى اجلامعات اخلا�صة.. 2
�صجلت الكلية برائتي اإخرتاع.. 3
جهزت الكلية 5 خمتربات الأغرا�س البحث العلمي واأن�صاأت وحدة مركزية للبحث العلمي.. 4
كانت الكلية االأولى بني نظرياتها لتطبيق تدريب طلبة ال�صيدلة على مزاولة مهنة ال�صيدلة و�صرف االأدوية . 5

من خالل اإن�صاء اأول �صيدلية اإفرتا�صية يف االأردن يف عام 2006.
بلغ عدد املبتعثني 12 يف خمتلف تخ�ص�صات العلوم ال�صيدالنية وال�صريرية.. 6
وّقعت الكلية اإتفاقية تعاون علمي مع كلية ال�صيدلة يف جامعة توليدو/اأوهايو/اأمريكا واتفاقية تعاون مع كلية . 7

ال�صيدلة يف جامعة زجد/هنجارياواتفاقية تعاون مع مركز احل�صني لل�صرطان.
اأن�صاأت الكلية مبنى خا�س الإنتاج وتربية احليوانات املخربية الأغرا�س التدري�س والبحث العلمي.. 8
ت�صاهم الكلية يف خدمة املجتمع من خالل عمل اأيام طبية جمانية داخل اململكة.. 9

امل�صاركة يف جلان علمية مع �صركات االأدوية وعمل حما�صرات علمية وتثقيفية بالتعاون مع نقابة �صيادلة االأردن . 10
وموؤ�ص�صات تعليمية اأخرى.
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�أع�شاء جمل�س �لكلية
ع���زام« حامد / »اأح��م��د  ران��ي��ة  د.   / ال��ق��ادر حمادنة  مل��ى عبد  د.   / �صيخة  اأب��و   اأ.د. غ�صان حممد 
 د. ع��ب��دال��ق��ادر ف��ار���س ال���ب���واب / د. رمي���ا ع��ب��د ال��ك��رمي اأب����و خ��ل��ف / د. ع��ال ع��ل��ي ال��ط��راون��ة /
ال����ك����ي����الين روح�����������ي  زي���������د  د.   / ت�����ي�����م  ف������اي������ز  رب�����������اب  د.   / ج�����������راب  ��������ص�������ادق  ع������ن������ان  د. 

�ملخترب�ت
• خمترب علم الت�صريح واالأن�صجة	
• خمترب علم االأحياء الدقيقة	
• خمترب الكيمياء احليوية والتقنية احليوية	
• خمترب علم احلياة ووظائف االأع�صاء	
• خمترب ال�صيدالنيات	
• خمترب الكيمياء التحليلية ال�صيدالنية	
• خمترب الكيمياء الدوائية	
• خمترب علم االأدوية وحرائك االأدوية	
• خمترب التحليل االآيل	
• خمترب العقاقري وكيمياء العقاقري	
• ال�صيدلية االفرتا�صية	
• خمترب ال�صيدلية االلكرتوين	
• خمترب ال�صيدلة ال�صناعية	
• خمترب علم االأمرا�س وال�صموم	
• خمترب الكيمياء الع�صوية والكيمياء العامة	
• خمترب االأبحاث )1(	
• خمترب االأبحاث )2(	
• خمترب االأبحاث )3(	
• وت�صميم 	 اجلزيئية  )4()النمذجة  االأب��ح��اث  خمترب 

الدواء(
• خمترب االأبحاث )5()التقنية احليوية(	

�لفعاليات �لتي قامت بها �لكلية:

ت��ن��ظ��ي��م ي���وم ط��ب��ي جم���اين يف م��در���ص��ة ال��ن��زه��ة . 1
اال�صا�صية/ جبل النزهة يوم2015/1/23

تنظيم يوم طبي جماين يف بلدة الطيبة/ الكرك . 2
يوم 2015/5/29 

الغنانيم . 3 ع��ب��ري  ال��دك��ت��ورة  اال���ص��ت��اذ  ا���ص��ت�����ص��اف��ة 
م�����ن ج���ام���ع���ه ����ص���ول���ي���ف���ني / ام����ري����ك����ا ب���ت���اري���خ  
 Current:2015/6/2العطاء حما�صرة بعنوان
 Trends in Pharmacy Education

. and Graduate Studies
اخلام�س . 4 ال����دويل  ال�����ص��ي��دالين  امل��وؤمت��ر  تنظيم 

اأوهايو/اأمريكايف  توليدو/  جامعة  مع  بالتعاون 
الفرتة من 2015/10/23-21

 International Pharmaceutical
 Conference )2015( ZTIP Frontiers in the
 Pharmaceutical Sciences and Pharmacy

Practice: A global perspective
ت��ن��ظ��ي��م ي����وم ط��ب��ي جم����اين يف م��ن��ط��ق��ة ن��زه��ة . 5

القوي�صمة يوم 2015/11/27

عبري نعمان مرعي
�صكرترية الكلية
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اقامت الكلية يوم اخلريج االول بتاريخ 2015/12/17.. 6
ا�صت�صافة الدكتورة وفاء اجلمل12/29/ 2015، احدى خريجات كلية ال�صيلة، والتي تعمل حاليا يف جامعة . 7
East AngliaUniversity UK العطاء حما�صرة بعنوان:طرق وانظمة تو�صيل االدوية لعالج ال�صرطان. 8
عقدتدورة بالتعاون مع وزارة البيئة بعنوان طرق تداول النفايات الكيميائيه بتاريخ 2016/2/22. 9

عقدت ندوة بعنوان معاجلة االإدمان على التبغ القتهاالدكتورة هبة ايوب بتاريخ 2016/3/15.. 10

�لأق�شام �لعلمية
تتكون كلية ال�صيدلة يف جامعة الزيتونة من ق�صم علمي اأكادميي واحد وهو ق�صم ال�صيدلة ويتولى م�صوؤولية تنفيذ 
يف  البكالوريو�س  درج��ة  على  للح�صول  الطالب  توؤهل  والتي  ال�صيدالنية  العلوم  جم��االت  يف  الدرا�صية  اخلطة  مقررات 
ال�صيدلة. وكذلك يتولى الق�صم تنفيذ مقررات اخلطة الدرا�صية لربنامج املاج�صتري يف العلوم ال�صيدالنية. اإ�صافة اإلى 
ق�صم العلوم ال�صريرية الذي ي�صاند ق�صم ال�صيدلة اإدارياً وتقع على عاتقه م�صوؤولية تنفيذ مقررات اخلطة الدرا�صية يف 

جماالت العلوم الطبية ال�صريرية.

�شيماء �بو ح�شي�س
�صكرترية  نائب  العميد

�ميان �لفاخوري
�صكرترية  الق�صم
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ق�صم ال�صيدلة

ق�صم العلوم ال�رسيرية

�لدكتورة ر�نية »�أحمد عز�م« حامد
 رئي�س الق�صم

�لدكتور عبد �لقادر  فار�س �لبو�ب
رئي�س الق�صم
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�ع�شاء جمل�س ق�شم �ل�شيدلة
 د. رانيه »احمد عزام« حامد / اأ.د. غ�صان حممد  اأبو �صيخة / د. ملى عبد القادر  حمادنة /
 د. ع���ب���د ال�����ق�����ادر ف����ار�����س ال�����ب�����واب / د.رمي��������ا ع���ب���د ال�����ك�����رمي  اأب�������و خ���ل���ف /
  اأ.د. عبري حممود غنانيم  / اأ.د.طارق م�صباح القرم  / د. لوؤي يو�صف  العي�صى /
 د. حممد ها�صم الزويري  / د. عنان �صادق جراب / د. حممود �صاكر �صنجق /
 د.  ر�صمية  »ماري«خلف �صكور / د روزي فهد عكا�صة / د. اإح�صان حممود  �صبيب /
/ عبا�س عطا  �صماح  د.   / ال�صلبي  ف��وزي   اإيفني  د.   / �صهري حكمت جا�صم   د.  
 د. وليد �صامل  ابو ريان / د. دميا عزام �صباح / د. عبداهلل  حممد املعداين /
 د. حممد كمال حرب  / د. ابراهيم �صالمة املجايل / د.حممد خالد اأبو �صيني /
 د.ول��ي��د ع��دن��ان ال��ق��رم / د.ع���ال ع��ل��ي ال��ط��راون��ة / د.ع��م��ر حم��م��د اب��راه��ي��م /
�أحمد /  د. �صهري زياد �صنقرط / د. عز�لدين �صامل ق�صار / د. جنية عبد�هلل 
/ ال����ربغ����ل����ي  ����ص���ف���ي���ق«  »حم����م����د  ل����ورن���������س  د.   / ج��������رار  غ����ال����ب  و�����ص����ن   د. 
 د. �صو�صن اإبراهيم خ�صري / د. يزن ب�صري جرار   / د. »جميلة اإيزابيال« جمال علي /
 د. وليد عدنان الزيود  / م. اإياد اأحمد »ال�صيخ يامني« / م. و�صام دروي�س نا�صر /
 م. راني���ا علي  القرم / م. �صذى مر�صي قطامني / م. �صمر م�صطفى بي�صتاوي /
ا������ص�����ح�����اق�����ات   ع��������������ارف  اأم�����������������ان  م.   / احل�����������ص�����ي�����ن�����ي  زه�����������ري  ن�����������دمي  م. 



كلية  الصيدلة

جامعة الزيتونة االردنية106

ق�صم ال�صيدلة

د. ر�نيه  حامد
اأ�صتاذ م�صاعد

�أ.د. غ�شان    �أبو �شيخة
اأ�صتاذ 

د. �إح�شان  �شبيب
ا�صتاذ م�صاعد

د.رميا �أبو خلف
اأ�صتاذ م�صارك

د.  ر�شمية  »ماري« �شكور
اأ�صتاذ م�صاعد

د. عبد �لقادر  �لبو�ب
اأ�صتاذ م�صاعد

د. �إيفني  �ل�شلبي
ا�صتاذ م�صاعد

د. ملى حمادنة
اأ�صتاذ م�صاعد

د.  �شهري  جا�شم 
اأ�صتاذ م�صاعد

�أ.د.طارق �لقرم 
ا�صتاذ

د. �شماح عطا
ا�صتاذ م�صاعد

د .ر�زي عكا�شة
اأ�صتاذ م�صاعد

د. لوؤي �لعي�شى
اأ�صتاذ م�صارك

د. عبد�هلل �ملعد�ين
اأ�صتاذ م�صاعد

د. دميا �شباح
اأ�صتاذ م�صاعد

د. �ليد �بو ريان
ا�صتاذ م�صاعد
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د. �شو�شن  خ�شري
اأ�صتاذ م�صاعد

د. ��شن  جر�ر
اأ�صتاذ م�صاعد

ق�صم ال�صيدلة

د. حممد حرب  
ا�صتاذ م�صاعد

د. يزن جر�ر  
اأ�صتاذ م�صاعد

م. ��شام  نا�شر
مدر�س

د.عال �لطر��نة
اأ�صتاذ م�صاعد

د. �بر�هيم �ملجايل
اأ�صتاذ م�صاعد

م. �إياد »�ل�شيخ يامني«
مدر�س

م. ر�نيـــا �لقرم
مدر�س

د. جنية  �أحمد
اأ�صتاذ م�صاعد

د. لورن�س �لربغلي
اأ�صتاذ م�صاعد

د. عز�لدين  ق�شار
اأ�صتاذ م�صاعد

د.�ليد �لقرم
اأ�صتاذ م�صاعد

د. �سهري  �سنقرط
اأ�صتاذ م�صاعد

م. �شذى قطامني
مدر�س

د.حممد �أبو �شيني
اأ�صتاذ م�صاعد
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�أ.د. عبري غنانيم  
اأ�صتاذ

د. حممد  �لز�يري  
ا�صتاذ م�صارك

د. عنان جر�ب   
ا�صتاذ م�صارك

د. حممود �شنجق   
ا�صتاذ م�صارك

د.عمر  �بر�هيم 
اأ�صتاذ م�صاعد

د. »جميلة �إيز�بيال« علي
اأ�صتاذ م�صاعد

د. �ليد  �لزيود  
اأ�صتاذ م�صاعد

م. �شمر بي�شتا�ي
مدر�س

م. ندمي �حل�شيني   
مدر�س

م. �أمان ��شحاقات  
مدر�س

ق�صم ال�صيدلة
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م�شرفو �ملخترب�ت
 ملى عادل عبد ال�صمد / اآمال يو�صف برغ�س / �صناء �صعدي ال�صخ�صري / بثينة حممد معايع��ة / هال )حممد معتز( القوا�س /
 تهاين حممد الدب�صي / مي�صون حممد خمي�س / اآالء عبد اهلل اأبو رزق / هبة حممود القوقة / مي حممود املجاولة /
اأم��ن��ي��ه ع��ل��ي اب��راه��ي��م / اي����ات غ��ال��ب ال�����ص��ن��ط��ي /  اآي�����ات اأح���م���د ب��ال���ص��م��ة / ره����ام داود داود / ح��ن��ان ح�����ص��ن ع��و���س / 
ال��دي��ن االأده���م���ي / حنني  ي��ا���ص��م��ني ج��م��ال  ال��ن��واي�����ص��ه / روان م��اج��د ع��ل��ي��ان /  ب����راءه �صميح  ال���زغ���اري /  اي���ه ي��و���ص��ف 
ابراهيم �صعيد  اأم���ريه   / ن�����ص��راهلل  اأري���ج خليل   / ي���ارا ه�صام خ��رمي   / اب��و حم��ف��وظ  ال��ع��ال  ه��دي��ل عبد  حممد كلو�س / 

م�شاعد� �لبحث �لعلمي
غدير حممود البدوي / مرمي �صميح ح�صن / دعاء �صليمان اأبو غيث / براءة اأحمد االزايدة

اأريج كمال عي�صى / اآية حممد خري الزهريي

فنيو� �ملخترب�ت
جهان يو�صف  ال�صياد

ق�صم ال�صيدلة
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مكتب �صمان اجلودة

د. رميا عبد �لكرمي �بو خلف
م�صاعد العميد ل�صوؤون اجلودة 

نبذة عن �ملكتب

تاأ�ص�س مكتب�صماناجلودةفيكلية ال�صيدلة تزامناً مع انطالق نهج �صمان اجلودة 
امل��ع��دات  م��ن  ي��ل��زم  املكتب مب��ا  اإع���داد وجتهيز  ومت   ،2011 ال��ع��ام  اجلامعة مطلع  يف 
مقراً  ليكون  للجامعة  الداخلية  بال�صبكة  ربطه  ومت  واملعاجلة،  واحلفظ  لالت�صال 
رئي�صياً لتوثيق وحفظ ملفات اجلودة يف الكلية. وميثل هذا املكتب حلقة الو�صل بني 
اأق�صام  اللجنة امل�صوؤولة عن ملف �صمان اجلودة يف الكلية وبني كافة مكوناتها من 
وجمال�س وعاملني وجلان. ويعمل املكتب على متابعة ملف �صمان اجلودة يف الكلية 
من خالل حفظ الوثائق واالإجراءات والنماذج التي ي�صدرها املكتب ويقوم بتوزيعها 

على كافة املعنيني كل ح�صب اخت�صا�صه وجمال عمله.
منار دبد�ب

�صكرترية مكتب �صمان اجلودة
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ق�صم ال�صيدلة

احمد جميل  دراغمة

ا�صيل �صيف الدين  الفتياين ا�صيل انور  �صالح

تبارك زاهي حمد

رزان فوؤاد  ابوظريفه

ا�صراء فائق  الرهايفه

ان�س ح�صني  عبدالنبي

دينا رمزي  قا�صم

احمد حممد  حمدان

اماين احمد  النجار

حما�س جمال  الناطور

االء احمد  قنديل

ا�صراء عبد الواحد  دقماق

امينه حممد  �صيخ ال�صروجيه

دعاء حممد  الزبيدي

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014
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ق�صم ال�صيدلة

روان يو�صف  عو�س

طارق نا�صر  ابو ال�صبعات �صروق عبد الرحمن  �صالح

الرا عماد  اللقي�س

حممد ابراهيم  الوح�س

�صوزان حممد  العمري

روان زياد  احلانوتي

فداء �صليمان  الفار

لينا مهدي  عبدالرحمن

�صاجده عمر  احمد

عبداهلل حممد  الرحمي

ملي�س رزق  ابو عرقوب

عبداحل�صيب  كيالين

�صاره مو�صى  مفلح

عمر عاطف  عقده

ليث اديب  عليان
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113 جامعة الزيتونة االردنية

حممد عبداهلل  حقرو�س

نورالهدى حممد�صالح  �صيخلي مرام عبداهلل  ابورزق حممد فتحي  زرقيه

حممد انور  اطميزي

والء امني  بللو

حممد عدنان  مرعي

هبه حممد  ابو احلاج

هبه رحال  ح�صني

حممد عزات  عبد الدين

وفاء ر�صدي   احمد

ق�صم ال�صيدلة

ا����������ص���������ام���������ه م���������و����������ص���������ى  ال������������ق������������دره
ام������������������������ل حم������������������������م������������������������د  ج���������������������الد
ان�������������������ص���������راح ع���������دن���������ان  ال�����������ص�����ب�����اي�����ل�����ه
ب�������������������راءة حم�������������������م�������������������د  ق���������ن���������دي���������ل
ح�����������������������������ص��������������ام من��������������ر  ارت�����������������اح�����������������ي
رب����������������ى ب����������������ره����������������ان  ال�����������ن�����������ع�����������ريات
رزان ي����������و�����������ص����������ف  ال�����������ص�����ي�����خ ي�����و������ص�����ف
روان خ�����������������������ل�����������������������ي�����������������������ل  ع��������ط��������ي��������ه

رمي ا�������������������ص������������������ام������������������ة  اجل������������������ب������������������ان
زه�������������������������������راء راف�������������������������������د  ال�������������ع�������������اين
���������ص��������اب��������ري��������ن ح�����������������ص��������ن  ال�����������ن�����������ادي
�������������ص������������ب������������ا حم������������م������������د  ع��������������م��������������ران
��������������ص�������������ف�������������اء مم�������������دوح  ال���������دق�������������������س
ف�������ي�������ن�������و��������س ��������ص�������ام�������ر  اجل����������رم����������اين
ن������������ور ع������������ب������������د ال������������ق������������ادر  ������ص�����ل�����ي�����ح
ول��������������ي��������������د ج��������������م��������������ي��������������ل  اح������������م������������د
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ق�صم ال�صيدلة

ا�صراء حممد العزه

اميان حممدعايل ال�صانع امال نظام مرعي

جميله جمال �صاهني

داليا داوؤد  ح�صني

ا�صيل عبد ال�صالم القي�صي

متا�صي يحيى �لهروط

خولة ابراهيم جاد اهلل

ا�صراء حممد ح�صني

ايهم حممد ق�صق�صي

حنني يحيى العجرمي

اينا�س خالد م�صلم

ا�صماء جمال  الكريدي

بيان نهاد عوده

خليل حممد الطرزي

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015
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ق�صم ال�صيدلة

دانيه جواد  قدومي

روان ماجد  �صاهني ر�صا يو�صف  معدى

�صهري فواز  ال�صفاريني

عبداهلل احمد اللومزي

ر�صا �صليم  �صبحه

دانا حممود  ح�صان

�صعاد زهري  البزمليط

عابده توفيق نقاوه

ربى �صعيد  بال�صمه

زينات �صعدي  امري�س

�صريين مهند عبد اللطيف

رمي عبد اهلل  زرقيه

رزان فاروق  ال�صلبي

�صاره خالد  احلريزان

�صهيب عمر عاي�س
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ق�صم ال�صيدلة

غفران �صباح  الظاهر

حممد ب�صام  حماجنه ليلى طالل  غنام

هبة اجمد  او�صاح

النا ب�صام  الدراغمة

عزه ح�صن  حميده

نرمني �صامي  كراجه

وعد زاهي  احلمامره

فرح حممد  ح�صني

م�صطفى �صليمان  ابو زيد

حممد �صامي  ادري�س

قي�س �صعدون  اخلربيط

ميمونة جودات  كتانه

هبه عمار  غزال
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ق�صم ال�صيدلة

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015

ا�صيل حممود ابوقدوم

براء �صهيل �صواقفه

اخال�س عبد الكرمي الطويل

ايه ممدوح ابوعجله اميان خالد ابو مطحنه

ابراهيم عادل البزمليط

اميان �صليم الروا�صده

ا���������������ص��������������راء خ��������������ل��������������ي��������������ل  خ���������������ص�������ر
ان�������������������س اب���������راه���������ي���������م  ا�������ص������م������اع������ي������ل
ان�������������������������������������������س داود  ال��������ع��������وي�����������������ص��������ات
اي�������اد حم�������م�������د ع�������ي�������د  امل�����ن�����ف�����ل�����وط�����ي
ح����������ن����������ني غ���������������������ص����������ان  اخل�������������ال�������������دي
خ�����ل�����ود ع�����ب�����د ال�����ف�����ت�����اح  اب������و ال������رو�������س
رح�����������������م�����������������ه اح�����������������م�����������������د  حم��������م��������د
ر��������������ص�������������ا ر��������������ص�������������وان  ال���������������ص�������ه�������اب
رن��������د اح��������م��������د ب�����������������ص��������ام  اب�������و رب�������ي�������ع
رمي اح���������������������������م���������������������������د  ا�����������ص����������ل����������ي����������م
رمي حم������������������م������������������د  خ���������������ص�������ا��������ص�������ن�������ة
زي����������ن����������ا دروي���������������������س  اب������و ال������ه������ي������ج������ا
��������������ص�������������ب�������������ل حم�������������م�������������ود  خ��������ل��������ي��������ل

ع������ائ�������������ص������ه �������ص������ل������ي������م������ان  ال�������������ص������ع������ود
ع�������ب�������د ال���������������ص�������الم حم�������م�������د  ��������ص�������ك�������ر
ع������ب������دال������ع������زي������ز ج������م������ي������ل  ي�����و������ص�����ف
ف����������اط����������م����������ة ع����������ادل  اب��������و ارم��������ي��������ل��������ه
حم��������م��������د ���������ص��������ام��������ي  ع�������ب�������دال�������دي�������ن
حم��������م��������د ف��������ري��������د  ع��������ب��������د ال��������وه��������اب
م��������������������ن��������������������ال من��������������������ر  ك������������ع������������و�������������س
م���������������ي ح�������������������������������ص���������������ام  �����������ص����������ع����������الن
م�������ي���������������س ي�������ا��������ص�������ني  ا�������ص������م������اع������ي������ل
ن���������������������ص����������ي����������م اإم����������ي����������ل  �����������ص����������وف����������ان
ن�������������ور ف�������������ي���������������������������ص�������������ل  ع��������������دام��������������ه
ه����������������دي����������������ل ع����������������م����������������ر  ج������������ربي������������ل
ه����������ي����������ا اح����������م����������د  اب��������وال��������ع��������ي��������ن��������ني
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ق�صم ال�صيدلة

حنني جمال زهران

ريتا يون�س اليف روان مامون عالن

عالء زهري دب�س

نور زياد عبدالرحمن

دعاء ماهر ابو حيه

ب�صرى عالء اجلوابره

عبد اهلل م�صعود عمران

مالك ب�صام الدروع

داليا حممد ح�صني

�صند�س احمد ابوح�صي�س

عهد فهد اخلطيب

�صاره ابراهيم ابو حق

دعاء جرب فا�صل

�صيماء رم�صان النور

فاطمه عبدالروؤوف ق�صوع
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ق�صم ال�صيدلة

ابرار احمد حبه هبه اهلل عدنان الرباغثهعائ�صة جا�صر نبتيتيهديل حممد قدوره

اح����������������������م����������������������د م����������������������اه����������������������ر ح���������������������ص����������ن
ا��������ص�������ام�������ه ع�������ب�������دال�������رح�������م�������ن ال�����ع�����ب�����������ص�����ي
ا���������������ص��������������راء ح��������������اب�����������������������������س امل����������الح����������ي����������م
او������������������������س ع�����������������������م�����������������������ر م�������������������ص���������ط���������ف���������ى
اي���������������ه���������������اب ����������������ص���������������ن���������������ان ح�����������م�����������ي�����������دات
اي���������������������وب ����������������������ص���������������������دق���������������������ي خ�������������������������روب
ت���������������������ص����������ن����������ي����������م ف����������ري����������د ال�������������������ص���������ري���������ف
ح��������������ك��������������م حم��������������م��������������د ال������������ع������������ق������������ب������������اين
ح���������������ن���������������ان حم���������������م���������������د امل���������������ج���������������اول���������������ه
دان���������������������������ا وج���������������������������ي���������������������������ه ن������������������ع������������������ريات
دان����������������ي����������������ا ح���������������������������������ص����������������ني خ�����������وي�����������ل�����������ه
دان����������������ي����������������ه ي����������������و�����������������ص����������������ف اق����������ط����������ي����������ط
رام��������������ي خ��������������ل��������������ي��������������ل ال�����������������������ص�����������واحل�����������ه
رائ�������������������������د حم�������������������������م�������������������������د زق�������������������������������������زوق
ر����������ص���������ا ع���������ب���������داحل���������م���������ي���������د اب�������وع���������������ص�������ل
روال روح�������������������������������������������������������ي ال�����������������غ�����������������رب�����������������اوي
روؤى ���������������������ص��������������������ب��������������������ي��������������������ب ������������ص�����������ري�����������ف
زي������������ن �������������ص������������ي������������اء �ل������������دي������������ن ��������ص�������م�������وط

������������ص�����������م�����������ر اب�����������راه�����������ي�����������م اب�����������ون�����������زه�����������ه
�����������������������ص����������������������ن����������������������اء غ����������������������ازي امل������������ي������������م������������ه
�������������������ص������������������ن������������������د�������������������س م������������������ن������������������ري ج�����������رب
���������ص��������ي��������م��������اء ا���������ص��������م��������اع��������ي��������ل اب������������ول������������وز
�����������������ص����������������دام ح����������������م����������������زه ال�������������راج�������������ح�������������ي
ع�����������������������ام�����������������������ر اي�����������������������وب امل������������ع������������اي������������ع������������ه
ع������������الء ا�������������ص������������م������������اع������������ي������������ل احل������������������������روب
غ������������������������������اده ح������������������������������م������������������������������اده ع���������ب���������ي���������د
ف��������������������ادي حم��������������������م��������������������د م�����������������ص��������ط��������ف��������ى
حم��������������م��������������د ج��������������م��������������ي��������������ل ق������������������ع������������������دان
ن������������������������������������������دى رح������������������������������������������ال ح�����������������������ص�����������ني
ن�����������������������������ص��������������ري��������������ن حم��������������م��������������د ن�������������وف�������������ل
ن�������������������������ص������������م������������ه ري������������ا�������������س ال���������������������ص����������م����������ان
ن��������������ورال��������������ه��������������دى ع��������������ب��������������داهلل ي�������ا��������ص�������ني
ه��������������������ي��������������������ا حم��������������������م��������������������د ن�������������������������������ص���������������ار
ه������������������ي������������������ف������������������اء امي������������������ن ال��������������������را���������������������س
ي�����������زي�����������د ج�����������ع�����������ف�����������ر اب����������و�����������ص����������ع����������دي����������ه
مي�������������ام�������������ه ع�������������ب�������������دال�������������ك�������������رمي را�������������������س
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خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

م�������������������������������روه ب�������������ا��������������ص�������������ل ال�������������زب�������������ن ام������������ريه ع������ب������دال������ق������ادر ال�����ف�����ري�����ح�����ات 

ام���������ن���������ه حم���������م���������ود  اب������وال������ع������ي������ن������ني
�����������ص����������اره حم����������م����������د  ال�����������روا������������ص�����������ده

ن���������������ص�������ري�������ن ع�������زم�������ي  ال���������������ص�������ن�������اوي
ن�����������ص�����ري�����ن ن�����ظ�����م�����ي  »ح��������اج اح��������م��������د«

املاج�صتري/العلوم ال�صيدالنية


