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 د. نور الدين عطاطرة  7024-770

 د. نور الدين عطاطرة  771-7024 الرئيس المستشار للجامعة

 أحمدسكرتيرة / عبير  7024-772

   

 الرفاعي عوض أ.د.غالب  7024-798

 سكرتيرة / ميس العرنجي  796-7024 رئيس الجامعة

 سكرتيرة / ميساء وهبي  7024-797

   

7024-790 
و  عميد البحث العلمي والدراسات العليا

د. ابتهال أبو  مدير المتابعة والتطوير / 
 رزق 

البحث العلمي والدراسات 
 العليا

   

 مكتب التوثيق رنا عبدهللا 7024-795

   

 نائب رئيس الجامعة أ.د. عبدالحفيظ بلعربي 7024-788
   

 / مديررامي كايد 7024-791
 وحدة استقطاب الطلبة

 أحمد القضاة 7024-991

   

 مصطفى عياش 7024-792
 العالقات العامة

 محمود هشام 7024-793

   

 د.صبحي الخطيبالكلية/ عميد  7024-800

 كلية إدارة األعمال

 / منار حامد يرةسكرت 7024-801

 د.أحمد أبو سمك 7024-802

 د.فيصل الشمري 7024-803

 د.يوسف حسان 7024-804

دارية إلنظم المعلومات ااإلدارة ورئيس قسم  7024-805

 د.ناصر طالب/

 أ.د مؤيد سليمان 7024-806

 د.بالقاسم عثامنة 7024-808

 د.لؤي الناجي 7024-809

 د. الفاضل عبد هللا  7024-811

 د. رفيق حجازي 7024-812

 د. سالم الجندي 7024-818

 كاسوعأ. ياسين  7024-819

 د. عبد القادر معزوز 7024-800

   

 د.أحمد السيد لبيب 7024-831

 كلية القانون

 أبو عيده ال/ أم يرةسكرت 7024-832

 د.حسين الموجي / الكليةعميد  7024-833

 د.بشار المومني 7024-834

 د.مصطفى قنديلا. 7024-835

 د.معن أبو بكر 7024-836

 ا.د.علي العبيدي 7024-838

 د.زياد جفال 7024-839

 د.أحمد الجبيرنائب عميد الكلية /  7024-840

 د.فايز نصير 7024-841

 د.طايل الشياب 7024-842

 القبيسيد.محمود  7024-844

 د.ابراهيم القطاونة 7024-848

 د. محمد أمين الخرشة 7024-849

 

 مديرة الموارد البشرية/ سيدرا شاهين 7024-700

 إيمان المدهون 701-7024 الموارد البشرية

 غالب المعمري 7024-702

   

 مندوب عالقات حافظ عثمان عوض 7024-704

   

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

   

 المدير المالي/ محمد خالد 7024-722

 المالية
 سعاد قاسم 7024-719

 فاكس المالية 7024-720

 أحمد خليل 7024-721

   

 هيام  محمد 7024-539
 القبول 

 محمود لطفي 7024-539

   

 العام / معاذ حمزة المسجل 7024 -733

 التسجيل

 رندا أبو جراد  7024-731

 فاكس التسجيل 7024-734

 داليا صافي 7024-735

 ريم عوض هللا 7024-736

 محمد مدني 7024-737

 شاهينمحمد  7024-738

   

 أحمد رزان 7024-739

 كاونتر المالية
 االء حداد 7024-740

 ثائر عنكه 7024-741

 محمود سليم 7024-742

 

 / الهام عايدة الجابري 7024-745

 جمانه رياض 746-7024 االستقبال الرئيسي

 بوابة الطالبات 7024-747

   
 / المسؤول اإلداريمحمد نهاد 7024-755

 الوحدة اإلدارية

 محمود اللهيب 7024-750

 محمد أبو شخيدم 7024-751

 محمد علي 7024-752

 صابر 7024-753

 نجم 7024-754

 محمد سلطان / مخازن 7024-757

 أبو طه  رأفت 7024-758

 عالء أبو دراز 7024-759

 روني 7024-756

   

 د. محمد داوود/ مدير 7024-789

مركز تقنية 
 المعلومات

 أحمد دلدار 7024-760

 مي الدايني 7024-762

 رغدة حمدان 7024-763

 شهاب 7024-764

 ارون  7024-765

 محمد العبيسي 7024-710

 سهل فلوح 7024-711
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ونةا/ د.عمر خص الكليةعميد  7024-900

 كلية التربية
والعلوم 
اإلنسانية 
 واالجتماعية

 هديل قهوتي – سكرتيرة / ريم سالة 7024-901

 د.نديم الشرعي 7024-902

 مصطفى د.محمد بسام 7024-904

 السنهوريد.نادر  7024-906

 د.ابتهال أبو رزق 7024-908

 د.عبد السالم النمر 7024-909

 د.ياسر علي 7024-910

 د.أحمد خالد 7024-914

/ رئيس قسم العلوم اإلنسانية د.سمير دقماق 7024-915

 واالجتماعية

 د.فوزي اشتيوه/  نائب عميد الكلية 7024-916

أنجليزية/ د.عبد عداد معلم لغة إرئيس قسم  7024-919

 الغني رماش

 د.إيناس أبو لبدة 7024-919

رئيس قسم أعداد معلم مجال لغة عربية  7024-920

 د.عيسى ربيحوتربية اسالمية / 

 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

   

 عبد الغني رماشالمدير/ د. 7024-919

مركز اللغة 
 االنجليزية

ELC 

 أ.ريم عودة هللا 7024-931

 أ.حنان نايف 7024-932

 / فينود تروبيكانELCسكرتير  7024-933

 محمد بني عيسى 7024-940

   

 وجدان فرعون 7024-951

 المكتبة
 رحاب أبو النور  7024-952

 كريسمالين فورتونة 7024-953

 محمد  سميرة 7024-954

 مدير المكتبة / أ.عبدهللا كابا 7024-955

 

 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 .  

 

 الحقد. إياد جاد  7024-851

 كلية القانون

 د.عبد هللا نوافلة 7024-852

 د. عماد الدين عبد الحي 7024-853

 رافيد. جمال با 7024-854

 د. فراس المساعده 7024-859

 زكرياد.علياء  7024-856

   

 عمران  الحق/ مساعد 7024-862

 كلية الصيدلة

 رامز منصورشراف/ إ 7024-863

 شراف/ رامي أبو جرادإ 7024-864

 دانه - شراف/ نرمينإ 7024-865

 / د.خيري مصطفى الكليةعميد  7024-866

 تمارا الشاميسكرتيرة /  7024-867

 د.غالية خضر 7024-868

 حمروني د.عمار 7024-869

 د.مصعب عرفات 7024-870

 د.مؤيد جمال 7024-871

 د.معاوية الطباخة 7024-872

 د.أمل ممدوحا. 7024-873

 د.عبدهللا أبو ميالل 7024-874

 د.عائشة صديقة 7024-876

 د.محمد غطاس 7024-878

 ومختبر/ شفاء منصور ة باحثمساعد 7024-890

 بريتي جينمنسقة مكتب/  7024-877

   

 / د. نايف أبو عقيل الكليةعميد  7024-880

كلية الهندسة 
 وتقنية المعلومات

 إشراف / نورة شفا 7024-879

 / حنين خالد يرةسكرت 7024-881

 د.زينة حوحامدي 7024-882

 حذيفة العمريد. 7024-883

 د.رياض أحمد 7024-884

 د. مها رحروح 7024-885

 أيمن عوده أ. 7024-886

 د. محمد الجرجاوي 7024-887

 أ.ابراهيم بدر 7024-889

 د. نعيم  ظفر حنيف 7024-891

 د. نزيه مالط/  نائب عميد الكلية 7024-892

 أ.ندى ميرزا 7024-956

 د. مواهب سليمان 7024-958

 د. سمير محمد  7024-955   

 ا. محمد طلحه 7024-960

   

 هاتف الجامعة الرئيسي 7024-888

   

 الصالة الرياضية  / جونسن االستقبال 7024-893

   

 عيادة الجامعة وفاء محمد تيسير / الممرضة 7024-894

   

 د.إيناس أبو لبدة / عميد شؤون الطلبة 7024-899

عمادة شؤون الطلبة 
 الطلبة

 محمد أبو عبيد 7024-895

 عماد حمزة 7024-896

 هالة جودة 7024-897

 سكرتيرة/ هاجر 7024-898
 

 


