
 

2021/2022 

 م اسم الباحث 

 .1 أ.د. غسان سفاريني

 .2 د. خليل عيسى 

 .3 أ.د. وليد صويلح 

 .4 د. منى الضميدي 

 .5 د. خالد الساحلي 

 .6 أ. زهير خليف 

 .7 د. سهيل صالحة 

 .8 د. نضال زعتر 

 .9 د. نصر شريم 

 .10 د. منال بدرساوي 

 .11 د. سامح ابو سير

 .12 صهيب حطاب د.  

 .13 د. منذر صعيدي 

 .14 د. منقذ شتية 

 .15 د. هبة الفارس 

 .16 أ.د.حسان ابو اعود 

 .17 د. نهى شوارب 

 .18 د.عبد الكريم ايوب 

 .19 د. سامر مدلل 

 .20 د. نهاد العثمان

 .21 د. مصطفى غانم

 .22 د. محمد صباح 

 .23 د. هادي حمد 

 .24 د. بكر عبد الحق 

 .25 د. احمد عواد 

 .26 د. أمجد هواش 

 .27 ابوجعفر أ. د.محمد 

 .28 د. سامح منى

 .29 د. عاهد زيود 

 .30 د. جهاد عبد للا 

 .31 د. وليد باشا 

 .32 د. حمزة الزبدي 

 .33 د. أحمد غضية 

 .34 د. أحمد جرادات 

 .35 د. ايمان الشاويش 

 .36 د. ادهم ابو طه 

 .37 د.امجد عز الدين 

 .38 أ. فايزة حسين  

 .39 د. جوني عامر 

 م اسم الباحث 

 .40 أ.تحرير شتيه  

 .41 أ. احمد موسى 

 .42 العسالي د. محي الدين 

 .43 د. سمير شديد 

 .44 د. نضال جرادات 

 .45 د. اسماء حسن  

 .46 أ.د.عبد الناصر زيد 

 .47 د. محمد قادي 

 .48 د. رشا خياط 

 .49 أ.ميساء دقة  

 .50 د. اياد العلي 

 .51 أ. محمد عرعر  

 .52 د. احمد عيد 

 .53 د. محمد هواش 

 .54 د. راني شهوان 

 .55 د. لؤي ابو السعود 

 .56 د. عامر القبج

 .57 د. محمد الخطيب 

 .58 د. حسن فالح 

 .59 د. فارس ابو شما 

د. عبد الكريم محمود  
 )البرقاوي( 

60. 

 .61 د. مهاعكاوي 

 .62 د. مصعب مرعي

 .63 د. حاتم حجاز

 .64 د. اياد مقبول 

 .65 د. محمود اسعد 

 .66 د. فادي حسونة 

 .67 د. رمزي شواهنة 

 .68 د. سائد زيود 

 .69 د. قيس نعيرات 

 .70 د. محمد جابر 

 .71 د. مراد ابو الحسن 

 .72 د. وائل صدقة 

 .73 د. فايز محاميد 

 .74 د. بالل حمامرة 

 .75 د. عبد الكريم دراغمة 

 .76 د. قيس ياسين 

 .77 د. هبة صالح 

 م اسم الباحث 

 .78 د. مالك القب 

 .79 أ. مرح الشخشير 

 .80 د. محمد التميمي

 .81 د. ايسر ياسين

 .82 أ.د. محمود مطر 

 .83 د. هنود أبو راس 

 .84 د. سماح الجابي

 .85 أ.د. محمد السعيد

 .86 د. محمد سليمان 

 .87 عفونة د. سائدة 

 .88 د. عائدة القيسي 

 .89 د. وفيق عثمان

 .90 أ. ليندا عيسى عرعر  

 .91 د. تامر الخطيب 

 .92 د. احمد زعزع 

 .93 أ.د. جمال ابو عمر

 .94 د. توفيق القبج 

 .95 د. فيصل شريم 

 .96 أ.د. غالب عدوان 

 .97 د. نمر خريم 

 .98 أ. محمد عبد الدايم  

 .99 د. راتب عثمان

 .100 د. سعد اللحام 

 .101 د. مجدي دويكات 

 .102  احمد عبد الرحيمأ. 

 .103 د. عالء الدين المصري 

 .104 أ. مهند الجابي

 .105 د. عالء الدين دويكات 

أ. محمد سليمان عمران  
 )مبتعث( 

106. 

 .107 د. زاهر نزال 

 .108 د. عادل جعيدي 

 .109 أ. رامز عبد للا 

 .110 د. محمد السيد 

د. يحيى صالحات  
 )صالح( 

111. 

 .112 د. محمد قنيبي

 .113 أ.د. عثمان حامد 

 .114 الزهراء عقل د. فاطمة 

 .115 د. يحيى جعافرة 

 
 



 

2020/2021 

 م اسم الباحث 

  .1 د. هاني األحمد

  .2 د. نضال جرادات 

  .3 د. بالل حمامرة 

  .4 د. رمزي شواهنة 

  .5 د. بسمة ضميري 

  .6 أ.د. يعقوب بطه 

  .7 أ.د. عبدالناصر زيد

  .8 أ.د. وليد صويلح 

  .9 د. تامر الخطيب 

  .10 د. أحمد عيد

  .11 النتشةد. عماد 

  .12 د. سفيان سمارة

  .13 د. فادي حسونه 

  .14 د. خالد الساحلي 

  .15 د. أمجد عيسى 

  .16 د. كامل صبحي 

  .17 د. محمد جابر 

  .18 د. سائد زيود 

  .19 د. سماح الجابي 

  .20 د. محمود اسعد 

  .21 د. سمير شديد

  .22 د. عدنان فياض

  .23 د. ابراهيم الزهير 

  .24 د. نصر جلبوش 

  .25 د. جهاد عبدهللا

  .26 المصري د. محمد 

  .27 د. محمد نجار 

  .28 د. نزار سعيد

  .29 د. محمد مرعي

  .30 د. صهيب حطاب 

  .31 د. سامر مدلل 

  .32 د. عالء رزية 

  .33 أ. أحمد محمود موسى 

  .34 د. محمد هواش 

 م اسم الباحث 

  .35 د. سامح منى

  .36 د. عادل جعيدي 

  .37 د. محمد عتمه

  .38 د. رامز عبد هللا

  .39 د. حمزه الزبدي 

  .40 د. سالمه عبدالفتاح 

  .41 عساليد. محيي الدين 

  .42 د. مراد ابو الحسن 

  .43 د. معاوية رمضان 

  .44 أ. عالء الدين دويكات

  .45 د. جمال القدومي 

  .46 د. يوسف الشنطي 

  .47 د. محمد سماعنة 

  .48 د. محمود دويكات 

  .49 د. محمد قنيبي

  .50 د. زكريا حمدان

  .51 د. زاهر نزال 

  .52 د. نواف المحاريق 

  .53 د. محمد ابو نعمة 

  .54 د. فادي فطاير 

  .55 حجازي د. ايهاب 

  .56 د. منقذ شتيه

  .57 أ.د. محمد ابو جعفر 

  .58 د. خالد عليوي 

  .59 د. سامر عبدهللا

  .60 د. مازن عبدهللا

  .61 د. بالل رحال 

  .62 د. عاهد زيود

  .63 أ.د. عامر الهموز 

  .64 د. عبدالسالم الخياط 

  .65 د. أحمد غانم

  .66 د. مصعب مرعي 

  .67 د. سائدة عفونة 

  .68 د. سهيل صالحة 

 م اسم الباحث 

  .69 زهير خليف  أ.

  .70 الغني الصيفيد. عبد 

  .71 احمد عودة  أ.

  .72 أ. ليندا عرعر

  .73 د. معتصم المصري 

  .74 أ.د. شحدة جودة 

  .75 أ.د. عثمان حامد

  .76 د. نصر شريم 

  .77 أ.د. رائد الكوني

  .78 د. أسماء حسن 

  .79 د. احمد جرادات 

  .80 د. فارس أبو شمه 

  .81 د. اياد العلي

  .82 د. سعد اللحام 

  .83 د. محمد القادي 

  .84 عداربه  د. خالد

  .85 محاميد فايزد. 

  .86 فاروط  د. محمود

  .87 خضير  أ.د. سمير

  .88 عامر  د. جوني

  .89 أ. تحريراشتيه

  .90 سير  ابو د. سامح

  .91 عدوان  أ.د. غالب

  .92 عمر د. غدير

  .93 هللا  عبد أ. لبنى

  .94 بوريني أ. هبة

  .95 د. احمد قبها 

  .96 أ. محمد عرعر

  .97 د. سناء ابو سمرة 

  .98 د. عكرمة شهاب 

  .99 د. محمد عثمان

  .100 صوالحة د. شادي  

  .101 د. أحمد بصالت 

  .102 د. محمد سليمان

 

 

 

 

 

 



 

2019 /2020 

 اسم الباحث  م

 كامل صالح د.   .1

 حاتم عطالل د.   .2

 يعقوب بطة أ.د.   .3

 غالب عدوان أ.د.   .4

 بسام أبو شنب د.   .5

 جهاد عبدهللاد.   .6

 معاذ كركيد.   .7

 منال بدرساوي د.   .8

 ارشيدألما د.   .9

 عبدالكريم دراغمةد.   .10

 عكرمة شهاب د.   .11

 أحمد غضية د.   .12

 أحمد قبها د.   .13

 سفيان أبو عرهد.   .14

 جوني عامر د.   .15

 صهيب حطاب د.   .16

 سامر مدلل د.   .17

 عالء رزية د.   .18

 رابح مرارد.   .19

 اسالم عبد الجواد د.   .20

 فايز محاميدد.   .21

 محمد حمدان د.   .22

 مراد ابو الحسن د.   .23

 إيهاب حجازي د.   .24

 أيسر ياسيند.   .25

 خالد الساحلي د.   .26

 عماد النتشةد.   .27

 سفيان سمارةد.   .28

 أنس طعمة د.   .29

 معين عمر د.   .30

 سمير شديدد.   .31

 محمد المصري د.   .32

 عبدالحليم خضر د.   .33

 ماهر أبو بكر  .34

 شحدة جودة أ.د.   .35

 أماني الزعبي   .36

 حكمت هالل أ.د.   .37

 اسم الباحث  م

 ناجي قطنانيأ.د.   .38

 عدنان دراغمةد.   .39

 أسماء األسمر د.   .40

 محمد السعيد أ.د.   .41

 محمد النوري أ.د.   .42

 ضرار الصمادي د.   .43

 عاهد زيودد.   .44

 عبدالفتاح المالحد.   .45

 منذر صعيدي د.   .46

 عبد الكريم أيوبد.   .47

 غادة شبيطه د.   .48

 عقاب الجبالي د.   .49

 جهاد عبدهللاد.   .50

 عبدالخالق عيسي د.   .51

 عامر القبجأ.د.   .52

 محمد الخطيب د.   .53

 لؤي أبو السعود د.   .54

 عصام راشد أ.د.   .55

 محمد ابوجعفر أ.د.   .56

 منار قمحية م.   .57

 أسماء عفيفي م.  .58

 منى ضميديد.   .59

 امجد القنيد.   .60

 عامر الهموز أ.د.   .61

 مريم حموضة  .م  .62

 عثمان حامدد.   .63

 أحمد أبو عبيدد.   .64

 محمد السيد د.   .65

 رائد الكونيد.   .66

 األطرش محمود د.   .67

 محمد سليمان )كيمياء(د.   .68

 عبد السالم الخياط د.   .69

 واصف السايح د.   .70

 محمود مطر مصطفى د.   .71

 إياد سعدالديند.   .72

 أياد العليد.   .73

 محمد القنيبي د.   .74

 اسم الباحث  م

 عبد الرزاق النتشة د.   .75

 محيي العسالي د.   .76

 نعيم كتانة د.   .77

 نضال جرادات د.   .78

 عبد الناصر زيدأ.د.   .79

 شواهنة رمزي د.   .80

 سعد اللحام د.   .81

 سماح الجابي د.   .82

 وليد صويلح أ.د.   .83

 اسماء حسن د.   .84

 نصر شريم د.   .85

 احمد عيدد.   .86

 رواء الرمحي د.   .87

 سائد زيود د.   .88

 محمد هواش د.   .89

 جمال القدومي د.   .90

 زكريا حمداند.   .91

 مالك القب د.   .92

 محمد التميميد.   .93

 مجدي دويكات د.   .94

 حرزهللا فاطمة د.   .95

 عائدة أبو السعود د.   .96

 سامر عبد هللا د.   .97

 أحمد موسى د.   .98

 نواف محاريق أ.د.   .99

 محمد صباح د.   .100

 تامر خطيب د.   .101

 عادل الجعيدي د.   .102

 أشرف صوافطه د.   .103

 محمد عثماند.   .104

 يحيى صالحد.   .105

 أحمد بصالت د.   .106

 شادي صوالحة )مبتعث( د.   .107

 نضال دويكات د.   .108

 دويكات لؤي د.   .109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018/2019 
 

 االسم  م

 أ. د. وليد صويلح   .1

 أ. د.عبد الناصر زيد  .2

 د. سماح الجابي   .3

 د. سائد الزيود   .4

 أ.د. يعقوب بطه   .5

 د. هاني األحمد   .6

 د. أدهم أبو طه   .7

 د. منقذ اشتيه   .8

 د. عاهد الزيود   .9

 د. اياد سعد الدين   .10

 أ. د. حكمت هالل   .11

 أ.د. اسماعيل وراد   .12

 د. محمد سليمان اشتية   .13

 د. غالب عدوان  .14

 أ. ناصر جرار  .15

 د. رائد الكوني   .16

 د. مراد ابو الحسن   .17

 د. رواء الرمحي  .18

 د. نضال جرادات   .19

 د. سامح ابو سير  .20

 د. شحدة جودة   .21

 د. اشرف صوافطة   .22

 د. أيهم جعرون  .23

 د. ايثار بشتاوي   .24

 أماني الزعبي أ.   .25

 د. منير عبده   .26

 أ.د. سمير خضير   .27

 د. رمزي شواهنة   .28

 االسم  م

 د. بالل رحال  .29

 د. تامر الخطيب   .30

 د. أحمد بصالت   .31

 . أمجـــــد القنــــي أ  .32

 ة ض. مريم حموأ  .33

 د. عزمي حسيــــن   .34

 مجدي دويكــات د.   .35

 د. سمر الشخشير   .36

 د. نصر شريم   .37

 د. محمد التميمي  .38

 جعفرد. محمد أبو   .39

 د. أحمد عيد  .40

 د. اسماعيل بدران   .41

 د. نعيـــم كتانــــــة   .42

 د. سامر مدلل  .43

 د. ايهاب حجازي   .44

 د. محمد سماعنة  .45

 د. حسان ابو قاعود   .46

 د. بسمــة الضميري   .47

 د. معتصم المصري   .48

 د. عبد السالم الخياط   .49

 د. محمد عثمان  .50

 د. جمال قدومي  .51

 د. محمد أبو نعمة  .52

 أسماء رضوان د.   .53

 أ.د. عصام األشقر   .54

 د. حاتم عطا هللا   .55

 د. أبراهيم الزهير   .56

 االسم  م

 أ.د. ناجي قطناني   .57

 د. معين عمر  د .58

 د. محمد عثمان  .59

 د. نضال دويكات   .60

 د. محمود دويكات  .61

 د. أسماء حسن   .62

 د. جوزيفين األعرج  .63

 د. سائدة عفونة   .64

 د. أحمد رأفت   .65

 د. لؤي أبو السعود   .66

 عبيدد. أريج   .67

 د. عادل الجعيدي   .68

 د. ايهاب السركجي  د .69

 د. عدنان دراغمة  .70

 د. سعد اللحام   .71

 د. جوني عامر  .72

 د. هنود أبو راس   .73

 د. أحمد موسى  .74

 د. زاهر نزال  .75

 د. محمد عكاوي  .76

 د. محمد قنيبي   .77

 د. وجيه ضاهر  .78

 د. عبد الغني الصيفي   .79

 د. منذر دويكات   .80

 د. سفيان أبو عرة   .81

 شوارب د. نهى   .82

 د. علي أبو عرة  .83

 د. سامر عرندي  .84

 
  



 

2017/2018 
 

 االسم  م

 أ. د. وليد صويلح   .1

 أ. د.عبد الناصر زيد  .2

 د. سماح الجابي   .3

 د. سائد الزيود   .4

 د. أنسام صوالحة   .5

 أ.د. يعقوب بطه   .6

 د. أدهم أبو طه   .7

 د. منقذ اشتيه   .8

 اياد العلي د.   .9

 د. عاهد الزيود   .10

 أ. د. حكمت هالل   .11

 أ.د. اسماعيل وراد   .12

 د. جهاد عبد هللا  .13

 د. محمد سليمان اشتية   .14

 أ.د. غسان سفاريني  .15

 أ.د. جمال أبو عمر  .16

 د. محمد ابو جعفر  .17

 د. مراد ابو الحسن   .18

 د. رواء الرمحي  .19

 د. نضال جرادات   .20

 د. شحدة جودة   .21

 هللا النوريد. محمد عبد   .22

 د. اشرف صوافطة   .23

 د. أيهم جعرون  .24

 أ. أماني الزعبي   .25

 د. منير عبده   .26

 د. رمزي شواهنة   .27

 د. تامر الخطيب   .28

 االسم  م

 د. محي الدين عسالي   .29

 د. أحمد بصالت   .30

 . أمجـــــد القنــــي أ  .31

 ة ض. مريم حموأ  .32

 د. حمزة الزبدي   .33

 د. يحيى صالح   .34

 مجدي دويكــات د.   .35

 الشخشير د. سمر   .36

 د. نصر شريم   .37

 د. وحيد الجندي   .38

 د. أحمد عيد  .39

 د. ايهاب حجازي   .40

 د. عبد السالم الخياط   .41

 د. محمد عثمان  .42

 د. شاكر زبادة  .43

 أ. سهاد العلمي   .44

 د. جمال قدومي  .45

 د. محمد أبو نعمة  .46

 د. أسماء رضوان   .47

 أ.د. شريف مسامح   .48

 د. محمد مرعي   .49

 أ.د. عصام األشقر   .50

 حاتم عطا هللا د.   .51

 د. أبراهيم الزهير   .52

 د. أحمد المصري   .53

 د. هداية غنام   .54

 أ.د. ناجي قطناني   .55

 
  



 

2016/2017 
 

 االسم  م

 أ. د. وليد صويلح   .1

 أ. د.عبد الناصر زيد  .2

 د. سماح الجابي   .3

 د. سائد الزيود   .4

 د. أنسام صوالحة   .5

 أ.د. يعقوب بطه   .6

 د. أدهم أبو طه   .7

 د. اياد العلي   .8

 د. عاهد الزيود   .9

 أ. د. حكمت هالل   .10

 أ.د. اسماعيل وراد   .11

 د. محمد سليمان اشتية   .12

 د. رائد الكوني   .13

 د. مراد ابو الحسن   .14

 د. رواء الرمحي  .15

 د. نضال جرادات   .16

 د. أيهم جعرون  .17

 د. ايثار بشتاوي   .18

 د. ريان العلي  .19

 أ. أماني الزعبي   .20

 أ.د. سمير خضير   .21

 د. رمزي شواهنة   .22

 د. تامر الخطيب   .23

 د. محي الدين عسالي   .24

 د. أحمد بصالت   .25

 . أمجـــــد القنــــي أ  .26

 ة ض. مريم حموأ  .27

 د. عزمي حسيــــن   .28

 االسم  م

 د. جمــال شاكـــــر   .29

 د. باسل منصــــور   .30

 عيـسى  خالقد. عبد ال  .31

 د. خالد الساحلي   .32

 د. حمزة الزبدي   .33

 بالل رحـال د.   .34

 د. يحيى صالح   .35

 مجدي دويكــات د.   .36

 د. سمر الشخشير   .37

 د. نصر شريم   .38

 د. وحيد الجندي   .39

 د. محمد التميمي  .40

 د. محمد أبو جعفر  .41

 د. أحمد عيد  .42

 د. اسماعيل بدران   .43

 د. نعيـــم كتانــــــة   .44

 د. صهيـب حطــاب   .45

 د. عـــزة اسليـــم   .46

 د. سامر مدلل  .47

 ايهاب حجازي د.   .48

 د. محمد سماعنة  .49

 أ. سينثيا مزيد   .50

 د. أحمـــــد صالـــح   .51

 د. أميرة شاهين  .52

 د. حسان ابو قاعود   .53

 د. عكرمة شهاب  .54

 د. بسمــة الضميري   .55

 د. معتصم المصري   .56

 
  



 

2015/2016 

 

 االسم  م

 أ. د. وليد صويلح   .1

 أ. د.عبد الناصر زيد  .2

 الجابي د. سماح   .3

 د. سائد الزيود   .4

 د. أنسام صوالحة   .5

 د. أدهم أبو طه   .6

 د. اياد العلي   .7

 د. عاهد الزيود   .8

 أ. د. حكمت هالل   .9

 أ.د. اسماعيل وراد   .10

 د. غالب عدوان  .11

 د. كامل عدوان  .12

 د. محمد ابو جعفر  .13

 د. مصطفى غانم   .14

 د. رواء الرمحي  .15

 د. نضال جرادات   .16

 د. شحدة جودة   .17

 محمد عبد هللا النوريد.   .18

 د. ريان العلي  .19

 أ. أماني الزعبي   .20

 د. منير عبده   .21

 د. سليمان الخليل   .22

 أ.د. سمير خضير   .23

 د. رمزي شواهنة   .24

 د. عالء الدين أبو زنط   .25

 د. سمير شديد   .26

 د. محمد المصري  .27

 د. بالل رحال  .28

 د. تامر الخطيب   .29

 د. محي الدين عسالي   .30

 د. عماد النتشة   .31

 عبد الرزاق النتشة د.   .32

 
  



 

2014/2015 
 

 االسم  م

 أ. د. وليد صويلح   .1

 د. سماح الجابي   .2

 د. سائد الزيود   .3

 د. أنسام صوالحة   .4

 د. أدهم أبو طه   .5

 د. منقذ اشتيه   .6

 د. حسن صوالحة   .7

 د. اياد العلي   .8

 د. عاهد الزيود   .9

 د. اياد سعد الدين   .10

 أ. د. حكمت هالل   .11

 أ.د. اسماعيل وراد   .12

 د. حسن النيص   .13

 د. عوني ابو حجلة   .14

 د. محمد سليمان اشتية   .15

 د. غالب عدوان  .16

 د. كامل عدوان  .17

 أ. ناصر جرار  .18

 د. شحدة جودة   .19

 د. محمد عبد هللا النوري  .20

 د. صبحي صالح  .21

 د. اشرف صوافطة   .22

 د. ابراهيم ابو شقير   .23

 أ.د. محمد السبوع   .24

 د. عبد الحليم خضر   .25

 د. أيهم جعرون  .26

 د. أحمد ابو عبيد   .27

 د. محمد السيد   .28

 د. ايثار بشتاوي   .29
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 االسم  م

 أ. د. وليد صويلح   .1

 أ. د. عامر الهموز   .2

 أ. د.عبد الناصر زيد  .3

 د. سماح الجابي   .4

 د. سائد الزيود   .5

 د. أنسام صوالحة   .6

 د. هاني األحمد   .7

 د. أدهم أبو طه   .8

 د. حسن صوالحة   .9

 العلي د. اياد   .10

 د. عاهد الزيود   .11

 د. اياد سعد الدين   .12

 أ. د. حكمت هالل   .13

 أ.د. اسماعيل وراد   .14

 د. عوني ابو حجلة   .15

 د. محمد سليمان اشتية   .16

 د. غالب عدوان  .17

 د. كامل عدوان  .18

 أ.عبير ابو غوش   .19

 أ. منال حبيشه   .20

 أ. ناصر جرار  .21

 د. نضال زعتر  .22

 د. مصطفى غانم   .23

 الرمحيد. رواء   .24

 د. نضال جرادات   .25

 د. سامح ابو سير  .26

 د. نعمان مزيد  .27

 
  



 

2012/2013 
 

 االسم  م

 أ. د. وليد صويلح   .1

 أ. د. عامر الهموز   .2

 أ. د.عبد الناصر زيد  .3

 د. سماح الجابي   .4

 د. سائد الزيود   .5

 د. أنسام صوالحة   .6

 د. أيمن حسين  .7

 د. منقذ اشتيه   .8

 د. حسن صوالحة   .9

 العلي د. اياد   .10

 د. عاهد الزيود   .11

 د. اياد سعد الدين   .12

 أ. د. حكمت هالل   .13

 د. جهاد عبد هللا  .14

 د. حسن النيص   .15

 أ.د. جمال أبو عمر  .16

 د. مراد ابو الحسن   .17

 
  



 

2011/2012 
 

 االسم  م

 أ. د. وليد صويلح   .1

 أ. د. عامر الهموز   .2

 أ. د.عبد الناصر زيد  .3

 د. أنسام صوالحة   .4

 يعقوب بطه أ.د.   .5

 د. هاني األحمد   .6

 د. أيمن حسين  .7

 د. أدهم أبو طه   .8

 د. منقذ اشتيه   .9

 أ.عبير ابو غوش   .10

 أ. منال حبيشه   .11

 د. رائد الكوني   .12

 
  



 

2010/2011 

 

 االسم  م

 أ. د. وليد صويلح   .1

 د. سماح الجابي   .2

 د. سائد الزيود   .3

 د. أنسام صوالحة   .4

 أ.د. يعقوب بطه   .5

 األحمد د. هاني   .6

 د. أيمن حسين  .7

 د. جهاد عبد هللا  .8

 د. محمد ابو جعفر  .9

 د. موسى الحسن  .10

 
 

  



 

2009/2010 

 

 االسم  م

 أ. د. وليد صويلح   .1

 أ. د. عامر الهموز   .2

 أ. د.عبد الناصر زيد  .3

 أ.د. يعقوب بطه   .4

 أ.د. غسان سفاريني  .5

 د. حسان عرفات  .6
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