
     1924-99 -22خ ـــادر بتارٌـصـلمقر العٌن ال  فٌةـاتـهـتحوٌالت الـال
 

 د. نور الدٌن عطاطرة  7024-770

 د. نور الدٌن عطاطرة  771-7024 الرئٌس المستشار للجامعة

 أحمدسكرتٌرة / عبٌر  7024-772

   

 نائب الرئٌس د.عبد الحفٌظ بلعربًأ. 7024-788
   

 فاكس الجامعة الرئٌسً 7024-777

   

 رامً كاٌد 7024-791

 مصطفى عٌاش 792-7024 العالقات العامة

 محمود هشام 7024-793

   

7024-799 
مدٌر و  عمٌد البحث العلمً والدراسات العلٌا

 د. ابتهال أبو رزق  المتابعة والتطوٌر / 

البحث العلمً 
 والدراسات العلٌا

   

 مكتب التوثٌق 7024-795
   

 سكرتٌرة / مٌس العرنجً  7024-796

 رئٌس الجامعة
 سكرتٌرة / مٌساء وهبً  7024-797

 الرفاعً عوض أ.د.غالب  7024-798

 الرفاعًعوض أ.د.غالب  7024-799

   

 االعمال د.صبحً الخطٌبعمٌد كلٌة ادارة  7024-800

 كلٌة إدارة األعمال

 سكرتارٌة / منار حامد 7024-801

 د.أحمد أبو سمك 7024-802

 د.فٌصل الشمري 7024-803

 د.ٌوسف حسان 7024-804

د.ناصر /دارٌة إلرئٌس قسم نظم المعلومات ا 7024-805

 طالب

 أ.د مؤٌد سلٌمان 7024-806

 د.بالقاسم عثامنة 7024-808

 د.لؤي الناجً 7024-809

 د. الفاضل عبد هللا  7024-811

 د. رفٌق حجازي 7024-812

 أ.أحمد الخطٌب 7024-814

 أ.د محمد عبدو مصطفى 7024-815

 د. تامر شهوان 7024-816

 د. سالم الجندي 7024-818

 كاسوعأ. ٌاسٌن  7024-819

 د. عبد القادر معزوز 7024-819

   

 د.أحمد السٌد لبٌب 7024-831

 كلٌة القانون

 أبو عٌده السكرتارٌة / أم 7024-832

 / د.حسٌن الموجًكلٌة القانون عمٌد  7024-833

 د.بشار المومنً 7024-834

 د.مصطفى قندٌلا. 7024-835

 د.معن أبو بكر 7024-836

 د.عمر فؤاد 7024-837

 ا.د.علً العبٌدي 7024-838

 د.زٌاد جفال 7024-839

 د.أحمد الجبٌرنائب عمٌد الكلٌة /  7024-840

 د.فاٌز نصٌر 7024-841

 د.طاٌل الشٌاب 7024-842

 د.محمود القبٌسً 7024-844

 د.قٌس عبد الستار 7024-845

 الدبس عصامد. 7024-846

 د.ابراهٌم القطاونة 7024-848

 د. محمد أمٌن الخرشة 7024-849

 

 مدٌرة الموارد البشرٌة/ سٌدرا شاهٌن 7024-700

 إٌمان المدهون 701-7024 الموارد البشرٌة

 غالب المعمري 7024-702

   

 السكن والمواصالت أحمد شاوٌش 7024-703

   

 مندوب عالقات حافظ عثمان عوض 7024-704

   

 محلل بٌانات سهل فٌاض 7024-711

   

مركز ضمان الجودة  د.رائد أحمد سعٌدالمدٌر /  7024-817
 سناء صالح 823-7024 والدراسات المؤسسٌة

   

 سعاد قاسم 7024-719

 المالٌة
 فاكس المالٌة 7024-720

 أحمد خلٌل 7024-721

 المدٌر المالً/ محمد خالد 7024-722

   

 هٌام  محمد 7024-935

 محمود لطفً 938-7024 القبول 

 بشٌر ودٌان 7024-936

   

 فاكس التسجٌل 7024-734

 التسجٌل

 المسجل العام / معاذ حمزة 7024 -733

 رندا أبو جراد  7024-731

 دالٌا صافً 7024-735

 رٌم عوض هللا 7024-736

 محمد مدنً 7024-737

 شاهٌنمحمد  7024-738

   

 أحمد رزان 7024-739

 كاونتر المالٌة
 حداداالء  7024-740

 ثائر عنكه 7024-741

 محمود سلٌم 7024-742

 
 / الهام عاٌدة الجابري 7024-745

 جمانه رٌاض 746-7024 االستقبال الرئٌسً

 بوابة الطالبات 7024-747

   

 محمود اللهٌب 7024-750

 القسم اإلداري

 محمد أبو شخٌدم 7024-751

 محمد علً 7024-752

 صابر 7024-753

 نجم 7024-754

 محمد نهاد 7024-755

 محمد سلطان / مخازن 7024-757

 أبو طه  رأفت 7024-758

 أبو دراز عالء 7024-759

   

 أحمد دلدار 7024-760

مركز تقنٌة 
 المعلومات

 مً الداٌنً 7024-762

 رغدة حمدان 7024-763

 شهاب 7024-764

 ارون  7024-765

 اسماعٌلفهٌم  7024-111

 

 

 



 
 

 ونةاعمٌد كلٌة التربٌة / د.عمر خص 7024-909

 كلٌة التربٌة
والعلوم 
اإلنسانٌة 
 واالجتماعٌة

 سكرتٌرة / رٌم سالة 7024-902

 د.ندٌم الشرعً 7024-902

 د.أحمد السماوي 7024-903

7024-904 
د.محمد مع المجتمع /  رئٌس قسم التفاعل

 بسام

 السنهوريد.نادر  7024-906

 د.شادٌة غوشة 7024-907

 د.ابتهال أبو رزق 7024-908

 د.عبد السالم النمر 7024-909

 د.ٌاسر علً 7024-910

 د.ٌاسٌن المقطري 7024-911

 د.أحمد خالد 7024-914

/ رئٌس قسم العلوم اإلنسانٌة د.سمٌر دقماق 7024-915

 واالجتماعٌة

 د.فوزي اشتٌوهرئٌس قسم الدبلوم المهنً /  7024-916

 د.هٌثم بنً عٌسى 7024-917

عداد معلم لغة أنجلٌزٌة/ د.عبد إرئٌس قسم  7024-928

 الغنً رماش

 د.إٌناس أبو لبدة 7024-929

رئٌس قسم أعداد معلم مجال لغة عربٌة  7024-920

 د.عٌسى ربٌحوتربٌة اسالمٌة / 

 السعديد.عبدهللا  7024-921

 أ.سٌف الدٌن أبو نحل 7024-922

 د.شمس اإلسالم حالو 7024-923

 تمٌم جبارة.أ 7024-924

 أ.مرفت دقماق 7024-925

 د. مرام جرادات 7024-927

 أ.منال جبرٌل 7024-928

 د.خالد العمري 7024-937

 د. محمود حجار  7024-939

   

 عبد الغنً رماشالمدٌر/ د. 7024-928

مركز اللغة 
 االنجلٌزٌة

ELC 

 أ.رٌم عودة هللا 7024-931

 أ.حنان ناٌف 7024-932

 ا.أولغا كولدن 7024-926

 أ.نور مقطش 7024-929

 / فٌنود تروبٌكانELCسكرتٌر  7024-933

 محمد بنً عٌسى 7024-940

   

 وجدان فرعون 7024-951

 المكتبة
 رحاب أبو النور  7024-952

 كرٌسمالٌن فورتونة 7024-953

 محمد  سمٌرة 7024-954

 مدٌر المكتبة / أ.عبدهللا كابا 7024-955

 

 هعلوهاث ههوت
 

 االتصال داخليا )بيي الوكاتب( يكوى بطلب التحويلت )آخر ثالث أرقام(

  20-4207التحويلت( االتصال هي الخارج: يكوى بطلب الرقن هباشرة:+ )رقن

بالخارج: يتن طلب البذالت ثن االتصال بالخارجاالتصال  .      

 

 الحقد. إٌاد جاد  7024-852

 كلٌة القانون

 د.عبد هللا نوافلة 7024-852

 د. عماد الدٌن عبد الحً 7024-853

 رافًد. جمال با 7024-854

 د. فراس المساعده 7024-855

 د.علٌاء زكرٌا 7024-856

   

 الحق عمران / مساعد 7024-862

 كلٌة الصٌدلة

 رامز منصورشراف/ إ 7024-863

 شراف/ رامً أبو جرادإ 7024-864

 دانه - شراف/ نرمٌنإ 7024-865

 عمٌد كلٌة الصٌدلة / د.خٌري مصطفى 7024-866

 تمارا الشامًسكرتٌرة /  7024-867

 د.غالٌة خضر 7024-868

 د.عمار حمرونً 7024-869

 عرفاتد.مصعب  7024-870

 د.مؤٌد جمال 7024-871

 د.معاوٌة الطباخة 7024-872

 د.أمل ممدوحا. 7024-873

 د.عبدهللا أبو مٌالل 7024-874

 د.عائشة صدٌقة 7024-876

 د.محمد غطاس 7024-878

   

 عمٌد كلٌة الهندسة / د. ناٌف أبو عقٌل 7024-880

كلٌة الهندسة 
 وتقنٌة المعلومات

 إشراف / نورة شفا 7024-879

 سكرتارٌة / حنٌن خالد 7024-881

 د.زٌنة حوحامدي 7024-882

 حذٌفة العمريد. 7024-883

 د.رٌاض أحمد 7024-884

 د. مها رحروح 7024-885

 أ. أٌمن عوده 7024-886

 د. محمد الجرجاوي 7024-887

 أ.ابراهٌم بدر 7024-889

 د. نعٌم  ظفر حنٌف 7024-891

7024-892 
رئٌس قسم هندسة االتصاالت والشبكات 

 د. نزٌه مالطوهندسة الحاسوب / 

 أ.ندى مٌرزا 7024-956

 د. مواهب سلٌمان 7024-958

 د. سمٌر محمد  7024-959   

 ا. محمد طلحه 7024-960

   

 هاتف الجامعة الرئٌسً 7024-888

   

الرٌاضٌة الصالة دٌان - / جونسن االستقبال 7024-893  

   

 عٌادة الجامعة وفاء محمد تٌسٌر / الممرضة 7024-894

   

 محمد أبو عبٌد 7024-895

عمادة شؤون الطلبة 
 الطلبة

 عماد حمزة 7024-896

 هالة جودة 7024-897

 رنا فؤاد 7024-898

 د.إٌناس أبو لبدة / عمٌد شؤون الطلبة 7024-899

 

 


