
     2016-01-25خ ـــادر بتاريـصـلمقر العين ال  فيةـاتـهـتحويالت الـال
 

 د. نور الدين عطاطرة  7024-770

 د. نور الدين عطاطرة  771-7024 الرئيس المستشار للجامعة

 / عبير أحمدسكرتيرة 7024-772

   

 الرفاعي عوض أ.د.غالب  7024-798

 / ميس العرنجيسكرتيرة  796-7024 رئيس الجامعة

 / ميساء وهبيسكرتيرة  7024-797

   

 البحث العلمي والدراسات العلياعمادة  7024-790

   

 مكتب التوثيق رنا عبدهللا 7024-795

   

 الجامعةنائب رئيس  أ.د. عبدالحفيظ بلعربي 7024-788
   

 رامي كايدمدير/  7024-791
 وحدة استقطاب الطلبة

 أحمد القضاة 7024-991

   

 مصطفى عياشالمسؤول/  7024-792

 محمود هشام 793-7024 العالقات العامة

 حنين كنعان 7024-992

   

 د.صبحي الخطيبالكلية/ عميد  7024-800

 كلية إدارة األعمال

 / منار حامد يرةسكرت 7024-801

7024-813 
لعميد لشؤون االعتماد األكاديمي نائب ا

 د. ظفر حسين

7024-805 
رئيس قسم اإلدارة ونظم المعلومات 

 د.ناصر طالب /داريةإلا

 د.أحمد أبو سمك 7024-802

 د.فيصل الشمري 7024-803

 د.يوسف حسان 7024-804

 السالمأ.د مؤيد  7024-806

 د.بالقاسم عثامنة 7024-808

 د.لؤي الناجي 7024-809

 د. محمود العسكري 7024-800

 د. الفاضل عبد هللا  7024-811

 د. رفيق حجازي 7024-812

 د. سالم الجندي 7024-818

 كرسوعأ. ياسين  7024-819

 د. عبد القادر معزوز 7024-800

 د. شروق العتر 7024-815

 د. عادل أحمد 7024-821

 د. بيان فرحان 7024-824

 د. خلود القيسي 7024-825

   

 / د.حسين الموجي الكليةعميد  7024-833

 كلية القانون

 أبو عيده ال/ أم يرةسكرت 7024-832

 د.أحمد الجبيرنائب عميد الكلية /  7024-840

للدراسات العليا/  نائب عميد الكلية 7024-842
 د.طايل الشياب

 د.أحمد السيد لبيب 7024-831

 د.مصطفى قنديلا. 7024-835

 ا.د.علي العبيدي 7024-838

 د.زياد جفال 7024-839

 د.فايز نصير 7024-841

 بيسيكد.محمود ال 7024-844

 د.ابراهيم القطاونة 7024-848

 د. محمد أمين الخرشة 7024-849

 د. يوسف نوافلة 7024-834

 دراوشةد. عالء  7024-851

 

سيدرا شاهينمديرة/  7024-700  

 الموارد البشرية
 إيمان المدهون 7024-701

 مريم العكاشة 7024-706

 غالب المعمري 7024-702
 

  

مركز ضمان الجودة  د.رائد أحمد سعيد/ المدير 7024-817
 سناء صالح 823-7024 والدراسات المؤسسية

   

 خالد المدير المالي/ محمد 7024-722

 المالية لشؤونوحدة ا
 سعاد قاسم 7024-719

 فاكس المالية 7024-720

 أحمد خليل 7024-721

   

 هيام  محمدالمسؤولة/  7024-539

 محمود لطفي 539-7024 القبول وحدة 

 آالء بسام 7024-934

   
 / معاذ حمزةالمسجل العام 733-7024

 التسجيلوحدة 

 محمد مدنيمسؤول التسجيل/  7024-737

 رندا أبو جراد  7024-731

 فاكس التسجيل 7024-734

 داليا صافي 7024-735

 ريم عوض هللا 7024-736

 شاهينمحمد  7024-738

   
 أحمد رزان 7024-739

 كاونتر المالية
 الء حدادآ 7024-740

 يزن عناقرة 7024-741

 محمود سليم 7024-742

 

 كاثرين 7024-745

 هامإل 746-7024 االستقبال الرئيسي

 بوابة الطالبات 7024-747

   
 محمد نهادالمسؤول/  7024-755

 الوحدة اإلدارية

 محمود اللهيب 7024-750

 فخري الكسواني/ السكن والمواصالت 7024-703

 محمد علي 7024-752

 نجم 7024-754

 / مخازنمحمد سلطان 7024-757

 أبو طه  رأفت 7024-758

 عالء أبو دراز 7024-759

 روني 7024-756

 حافظ عثمان عوض 7024-704

   

 المدير/ د. محمد داوود 7024-789

مركز تقنية 
 المعلومات

 أحمد دلدار 7024-760

 مي الدايني 7024-762

 رغدة حمدان 7024-763

 شهاب 7024-764

 محمد العبيسي 7024-710

 سهل فلوح 7024-711

 علي أحمد 7024-766

 منير عبدالجابر 7024-767

 سعد الطاق 7024-761

 

 

 

 



 

 

 هاتف الجامعة الرئيسي 7024-888
 

 عيادة الجامعة وفاء محمد تيسير /الممرضة 7024-894

   

 دكان الطالب صابر 7024-753
 

 

 د.نادر السنهوريالكلية/  دعمي 7024-906

 كلية التربية
والعلوم 
اإلنسانية 
 واالجتماعية

 سكرتيرة/ ريم سالة  7024-900

عداد معلم لغة إورئيس قسم  نائب العميد 7024-903
 / د. منى كمالنجليزية ا

رئيس قسم إعداد معلم مجال اللغة العربية  7024-911
 / د. سالم األقطشوالتربية اإلسالمية

 د.عبد الغني رماش  7024-909

 / رئيس قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية 7024-917
 د. بيهان قيمري

 د.فوزي اشتيوه 7024-916

 د.سمير دقماق 7024-915

 د.عيسى ربيح 7024-920

 د.عمر خصاونة 7024-900

 د.ابتهال أبو رزق 7024-908

 د.عبد السالم النمر 7024-909

 د.ياسر علي 7024-910

 د.أحمد خالد 7024-914

 د.إيناس أبو لبدة 7024-909

 د.عبدهللا السعدي 7024-921

 تميم جبارة.أ 7024-924

 د. مرام جرادات 7024-927

 أ.منال جبريل 7024-928

 د.خالد العمري 7024-937

 د. محمود حجار 7024-939

 د. محمد الجمل 7024-922

 د. إيمان زيتون 7024-923

   

 عبد الغني رماشد.  المدير/ 7024-909

مركز اللغة 
 االنجليزية

ELC 

 / فينود تروبيكانسكرتير 7024-933

 أ.ريم عودة هللا 7024-794

 رحروحأ.حنان  7024-932

 محمد بني عيسى 7024-940

   

 / أ.عبدهللا كابامدير المكتبة 7024-955

 المكتبة
 رحاب أبو النور  7024-952

 كريسمالين فورتونة 7024-953

 محمد  سميرة 7024-954

 وجدان فرعون 7024-951

 د. خزيم الخزام/ عميد الكلية 7024-970
كلية االتصال 

 واإلعالم
 د. رياض جلجلي 7024-971

 ربا شركس/ سكرتيرة 7024-972

 

 معلومات مهمة
 

 االتصال داخليا )بين المكاتب( يكون بطلب التحويلة )آخر ثالث أرقام(

  20-4207التحويلة( االتصال من الخارج: يكون بطلب الرقم مباشرة:+ )رقم

   االتصال بالخارج: يتم طلب البدالة ثم االتصال بالخارج

 

 د.عبد هللا نوافلة 7024-852

 كلية القانون

 د. جمال بارافي 7024-854

 د. فراس المساعده 7024-859

 د.علياء زكريا 7024-856

 فيصل الشوابكة د. 7024-853

 د. طارق كميل 7024-846

   

 / د.خيري مصطفىالكليةعميد  7024-866

 كلية الصيدلة

 تمارا الشامي/ سكرتيرة 7024-867

 منسقة مكتب/ بريتي جين 7024-877

 اللد.عبدهللا أبو منائب العميد/  7024-874

 رامز منصورشراف/ إ 7024-863

 جراد شراف/ رامي أبوإ 7024-864

 دانهشراف/ إ 7024-865

 عمران  الحق/ إشراف 7024-862

 إشراف/ صديق بابا سيد 7024-890

 د.عمار حمروني 7024-869

 د.مصعب عرفات 7024-870

 د.معاوية الطباخة 7024-872

 د.أمل ممدوحا. 7024-873

 د.عائشة صديقة 7024-876

 د.محمد غطاس 7024-878

 أميرة شعباند.  7024-858

 د. عادل صادق 7024-857

 د. نادية حسين 7024-875

 د. محمد الصرخي 7024-868

   
 د. نزيه مالط/ الكليةعميد  7024-880

كلية الهندسة 
 وتقنية المعلومات

 / حنين خالديرةسكرت 7024-881

د. سمير محمد/ رئيس قسم البرمجيات  7024-955   
 وعلوم الحاسوب

 / نورة شفاإشراف 7024-879

 د.زينة حوحامدي 7024-882

 حذيفة العمريد. 7024-883

 د.رياض أحمد 7024-884

 د. مها رحروح 7024-885

 أ. أيمن عوده 7024-886

 أ.ابراهيم بدر 7024-889

 أ.ندى ميرزا 7024-956

 د. مواهب سليمان 7024-958

 ا. محمد طلحه 7024-960

 الحسند. معاذ  7024-887

   

 / جونسناالستقبال 7024-893
 الصالة الرياضية

 ديان/ االستقبال 7024-941

   

 ابتهال أبو رزقد. عميد شؤون الطلبة/ 7024-899

عمادة شؤون الطلبة 
 الطلبة

 مساعد العميد/ د. محمود العسكري 961 -7024

 سكرتيرة/ هاجر 7024-898

 أبو عبيدمحمد  7024-895

 عماد حمزة 7024-896

 هالة جودة 7024-897

 التتري إسراء 892 -7024

 عدي عويدات 7024-942
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جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 

فرع أبوظبي

    550Dr. Noor Aldeen Atatreh / Chancellorالمستشار الرئيس/  عطاطرة الدين نور. د

599Prof. Ghaleb Alrefae / President الجامعة رئيس/  الرفاعي غالب. د. أ

566Prof. Abdelhafid Belarbi/ Vice presidentالجامعه رئيس نائب/  بلعربي عبدالحفيظ. د. أ

 567Hadeel Isleim / Secretaryسكرتاريه/  اسليم هديل

 565Mohamad Zaidan / S. Admin Supervisorاالداري المسؤول/  زيدان محمد

597Tohamy Ibrahimابراهيم تهامي

531Mohammed Asalعسل محمد

583Mousa Mohsenمحسن موسى

 Rasha Altal /  HR Supervisor 560البشرية الموارد وحدة مسؤول/  التل رشا

561Mohsan Shahzadشاهزاد محسن

575Asim Bakhetبخيت عاصم

 588Mahmood Jarrar / General Registrarالعام المسجل مساعد/  جرار محمود

Assistant 

 590Islam Nazalنزال اسالم

589Rime Alsaadiالسعدي ريم

 556Sahar Alodatالعودات سحر

508Ahmed Kamalzadaكمال احمد

  Eslam Ebead 653عبيد اسالم

Yasser Aly 506علي ياسر

577Mohannad Altarifi / Chief Accountantالمالي المسؤول/  الطريفي مهند

579Hassan Al Qasemالقاسم حسن

 578Rawand Weisويس روند

 581Meeramar Ibrahimابراهيم ميرمار

580Omar Rawiالرواي عمر

Dr. Mohammad  Daoud / ITC Manager 591المعلومات تكنولوجيا مركز مدير/  داوود محمد. د

568Ruba Awadallahهللا عوض ربى

 569Husam Hamdanحمدان حسام

 571Anishانيش

Jerry 570جيري

Lina Abulebdeh / Library Supervisor 572المكتبة مسؤول/  أبولبده لينا

582Mohaid Absharابشر مهيد

573Nadim Rafiqرفيق نديم

555Vinnah Jenn Banaagفينا

557Siveen Qasimقاسم سيفين

592Receptionاالستقبال

  576Haneen DarweeshDocumentationدرويش حنينالتوثيق مكتب

 596Khaled Bany TahaLegal Unitطه بني خالدالقانونية الشؤون

Rami kayid / SRU. Manager  665الطلبة استقطاب وحدة مدير/  كايد رامي

539Ahmed Elrasheedالرشيد أحمد

 517Dr. Ayad Abdel Majeed / Deputy Dean ofالطلبة شؤون عميد نائب/  عبدالمجيد إياد. د

Student Affairs

518Rita / Secretaryسكرتارية/   ريتا

586Wesam Sulimanسليمان وسام

 االتصال كلية

واالعالم
 Dr.Khazim Khozam /Dean of College of  522واالعالم االتصال كلية عميد/  خزام خزيم. د

Mass Communication and Media

College of Mass 

Communication

 and Media

 القانون كلية عميد نائب/   عبدالحكم محمود. د

الخاص القانون قسم رئيس
544Dr. Mahmoud  Abdel Hakam /Deputy Dean of 

College of Law - Head of Private Law

 537Dr. Ahmed Khalaf  / Head of Public law العام القانون قسم رئيس/  خلف أحمد. د

Wafa  Al Zayyat / Secretary  545سكرتارية/  وفاء

509Prof. Abdelatif Benjellounجلون بن عبداللطيف. د.أ

 التنفيذية اإلدارة

للجامعة

Executive 

Management 

اإلدارية الوحدة
Administrative

 Unit 

 Finance Unitالمالية وحدة

 تكنولوجيا مركز

المعلومات
IT Center 

الموارد وحدة

البشرية 
HR. Unit 

 القبول وحدة

والتسجيل

Admission & 

Registration Unit

 استقطاب وحدة

الجدد الطالب

Student 

Recruitment Unit

Libraryالمكتبة

 Receptionاالستقبال

 شؤون عمادة

الطلبة

Deanship of 

Student Affairs

College of Lawالقانون كلية
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جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 

فرع أبوظبي

526Prof. Yasin Ghadiغادي ياسين. د.أ

535Dr. Maher Haswaحصوه ماهر. د

534Dr. Najwa Abohiba هيبه أبو نجوى. د

524Dr. Said Saddiki صديقي سعيد. د

521Dr. Muntaha Magablehمقابله منتهى. د

536Dr. Nayel Alomranالعمران نائل. د

 540Dr. Mohamed Elsawyالصاوي محمد. د

553Dr. Ziad  Al Enizi العنزي زياد. د

554Dr. Hakem  Al Serhan السرحان حاكم. د

527Dr. Abdallah Al Ghuwairi الغويري عبدهللا. د

657Dr. Suhaib  Sharayra شرايرة صهيب. د

585Dr. Abdullah  Ehjela احجيله عبدهللا. د

 562Dr. Ahmed  ElSawi الصاوي أحمد. د

663Dr. Ahmed Alkhassawnehالخصاونة أحمد. د

662Dr. Anas Alhabbashneh الحباشنة أنس. د

664Dr. Yasar Alhnaiti الحنيطي يسار. د

 525Dr. Amer Qasim / Deputy dean of  College األعمال إدارة كلية عميد نائب/  قاسم عامر. د

of Business Administration

االدارة كلية عميد نائب/  حسين ظفر. د

االكاديمي لالعتماد 
510

Dr.Zafar Husain / Deputy Dean of College  of 

Business Administration - Academic  

Accreditation 

ونظم االدارة قسم رئيس/  خربط فاتن. د

االدارية المعلومات 
511 Dr. Faten Kharbat /Head of Management & 

MIS Dept. 

Rasha Abood / Secretary 512 سكرتارية/  عبود رشا

516prof. Said Alkhatib الخطيب سعيد. د.أ

587Dr.  Mohieddine Ghecham عدنان الدين محي. د

563Dr. Ahmed Ghandour غندور احمد. د

660Dr. Ammar Jresatجريسات عمار.د

513Dr. Fayiq Khanfarخنفر  فايق. د

 507Dr. Nuha Hamadaحماده نهى. د

   542Dr. Abdalla  Edris ادريس عبدهللا. د

593Dr. Mohammad  Daoud داوود  محمد. د

 515Dr. Riham  Muqattash مقطش رهام. د

595Dr. Hassan Ismail اسماعيل حسن. د

514Mr. Zaydoon  Hatamleh حتامله زيدون. أ

529Ms. Sayera Mohamadمحمد سايرة. أ

520Dr. Zuhrieh  Shanaa شناعه زهرية. د

532Dr. Wafa  Kharashqehخراشقة وفاء. د

523Dr. Aysheh  Muhsen محسن عائشة. د

661Dr. Hani Jarah جراح هاني. د

519Ms. Rasha Sedikصديق رشا. أ

Mr. Amjad Owais / Manager of ELC 548االنجليزية اللغة مركز مدير/  عويس أمجد. أ

551Roselyn / Secretaryسكرتارية/  روزالين

549Mr. Mohammed  Tomaطعمه محمد. أ

543Mr. Assaad  Osmanعثمان أسعد. أ

547Mr. Hosni Al Rumiالرومي حسني. أ

514Mr. Zaydoon  Hatamleh / Manager of CEC المستمر التعليم مركز مدير/  حتامله زيدون. أ

Faiz Abdelrehman 598 عبدالرحمن فايز

594Mohamed Amer عامر محمد

530
584
654
564
552
538

College of lawالقانون كلية

 اللغة مركز

االنجليزية

English

 Language  Center

مركز

المستمر التعليم 

Continuing 

Education Center

األعمال إدارة كلية

College of 

Business 

Administration

 والعلوم التربية كلية

واإلجتماعية االنسانية

College of Education, 

Humanities and 

Social Sciences

:  هامة معلومات

 ( ارقام ثالث آخر ) التحويلة بطلب يكون (  المكاتب بين ) داخليا االتصال 

التحويله رقم+  المباشر الرقم بطلب يكون:  الخارج من االتصال

02/4444696:   المباشر الجامعة هاتف رقم

02/4444304:   الجامعة فاكس رقم

 االجتماعات غرفة

 االمتحانات غرفة

Clinic

Kitchen 

Book Shop

Meeting Room

Exam Room

 العيادة

المطبخ

 الطالب دكان

Cafeteriaالكافتريا


