
 الطب :

. أول أخصائية أمراض الغدد الصماء د.أمل  يعقوب مدانات  
.أول أخصائية تخدير د.أزدياد عبدالعزيز بدران  

 أول طبيبه شرعية د.إسراء الطوالبة 
. أول أخصائية طب أسنان لالطفال د.لميس درويش رجب  
اة تحصل على  ماجستير تخدير في كلية الطب تأول ف د.سحر وديع حدادين

.في الجامعة االردنية  
.أول طبيبة أسنان د.عايدة العلمي  

.35أول طبيبة أردنية تمارس الطب عام  د. نرمين توتنجي  
أول طبيبة تسجل عضو في جمعية الجراحين االردنيين  د.سحاب السرطاوي

دنمات من االرض  3قامت بزراعة .يذكر انها  27عام 
االيتام و بمفردها وقدمت محصولها لمساعدة مدارس 

.الفقراء  
.27أول طبيبة أشعة أردنية عام  د.نوار حسني فريز  

أول أخصائية أمراض الغدد الصماء حصلت على البورد  د. أمل يعقوب مدانات
.98االردني في الغدد الصماء عام   

.39أول طبيبة أسنان في المملكة عام  عائدة جمال العلمي الوظائفي  
.ماجستير تقويم أسنانأول  د.منى داوود جبرين  

 

 

 الهندسة :

وداحسكليمانص  .32أول مهندسة زراعية عام    
المهندسات ) نبيلة االسمر، نادية 

 تفاحة، مها عبدالهادي ( 
باقي تخصصات الهندسة من اوائل المهندسات في 

. عدا الزراعة  
.27مهندسة مواد عام  ول أ المهندسة فلك حليم الصراف  



 

 

 التمريض

مسلمأديبة  أول ممرضة أردنية يتم إرسالها في بعثة دراسية لتتسلم عملها  
. مديرة مدرسة التمريضفيما بعد  

أول ممرضة أردنية تنال الماجستير في  حنة دبابنة 
. التمريض التربوي  

    

 

 العلوم 

 أول عميدة كلية العلوم / الجامعة األردنية
 أول نائب رئيس/  الجامعة األردنية 

 نائب عميد شؤون الطلبة 
 نائب عميد كلية العلوم 

 

 أ.د هالة الخيمي   

   

 

 طيران 

.29أول ماجستير إدارة طيران عام  غادة بدر يوسف تسي   
.ول موظفة في الملكيةأ حفيظة سعيد خليل يونس  

 

 

 



 

 التعليم 

بعد تخرجها من دار  أول معلمة أردنية تمارس التعليم زينب أبو غنيمة
 المعلمات .

 

 

 قانون 

 أول محامية أردنية. إميلي بشارات
من اوائل من ترافع في قضية القانون البحري و  ولأ مرام الناصر 

 المحاميات
 أول قاضية اردنية. تغريد حكمت

أول قاضية اردنية تشغل منصب نائب عام عمان ورئيس  إحسان بركات 
 محكمة

 

 السياسة 

من أوائل الدبلوماسيات االردنيات، قنصل في السفارة  د.عائدة النجار
. 27- 72االردنية لدى فرنسا عام   

.أول نائب في البرلمان االردني عن المقعد الشركسي توجان فيصل  
 أول وزيرة أردنية وزيرة التنمية االجتماعية. إنعام المفتي

ي خارج الكوتا النسائية.أول نائب في البرلمان االردن د.حياة المسيمي  
 

 



 

 التاريخ 

 أول استاذة من كلية اآلداب / الجامعة األردنية 
 أول طالبة دكتوراة بالتاريخ

 أ.د غيداء خزنة كاتبي 

 

 

 علم إجتماع اقتصادي 

د. أمل الخاروفأ. بروفسور علم اجتماع اقتصادي في مركز دراسات  أول  
  المرأة 

 

 

 علم النفس 

عبدالرزاق الحباشنةخديجة  .72ول أخصائية نفسية عام أ   
 

 مكتبات 

.ول أمينة مكتبةأ حنة صالح مجبح  
 

 

 فن تشكيلي 

 تمام األكحل  فنانة تشكيلية

 


