
دائرة العالقات العامة
خالد الحسيني

مكتب ارتباط �ام اهلل
د. خي��ة رصاص

معهد النجاح للصحة العالمية
د. عبدالسالم الخياط

مجلس االمناء

وحدة الخ��جين

مكتبة الحرم القديم
سماح قند�ل

دائرة المشت��ات
شاهر صنوبر 

دائرة الخدمات/الحرم القديم
ص�يح طوقان

مشرف عام ومد�ر خدمات الحرم الجديد
سمير محسن

المكتبة ”الحرم الجديد
�افع د�اغمة

ق.أ. مد�ر مكتب مجلس االمناء
نجود سالم

منسق شؤون البعثات
د. امجد قني

مركز التعلم اإللكت�وني
د. سائدة عفونة

مركز التد��ب العملي
د. ��اض عبد الك��م

مركز التم�يز للتعلم والتعليم
د. عبد الك��م د�اغمة

مركز الموارد التعليمية للغات
د. لهى سماعنه

مركز الموارد التعليمية للغات

عمادة الد�اسات العليا
د.عوني ابو حجلة

عمادة شؤون الطلبة
محمد الدقة

عمادة القبول والتسجيل
عبداهلل الناصر

عمادة البحث العلمي
أ.د. وليد صويلح

العلوم اإلنسانية
د.فا�ز محاميد

العلوم الط�يعية
د.تامر الخطيب

العلوم الصحية
د.بالل رحال

مد�ر شؤون الطلبة
إياد األق�ع

المعهد الكوري

مساعد عميد القبول والتسجيل
غيث ح�يشة

مجلس الجامعة

مركز اإلعالم
غازي المرتجى

نائب رئيس الجامعة لشؤون العالقات الخارجية والدوليةمجلس العمداء
د.خي��ة رصاص 

نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطو�ر والجودة
د. نضال دويكات 

مساعد الرئيس للشؤون المجتمعية
د. ماهر ابو زنط 

مساعد رئيس لشؤون رقمنة التعليم والتعلم اإللكت�وني
د. سائدة عفونة 

الدائرة المالية
رشيد الكخن

مركز الرقابة المالية
خالد عبد الحق

الدائرة اإلنشاءات الهندسية
محمد ال�زة

مكتب اإلرتباط-عمان
مثقال حمد

مركز الحاسوب
ناجح أبو صفية

معهد الطفولة
 د. علي الشعار

دائرة الموارد البش��ة
حسين العابد

منسق الم�اكز العلمية
د. إ�هاب حجازي

نائب الرئيس للشؤون االكاديمية
أ.د عبدالناصر ��د

مساعد النائب االكاديمي للكليات العلمية
د. مجدي دويكات

مساعد النائب االكاديمي للكليات االنسانية
د.عبد الخالق عيسى

عمداء الكليات

كلية الشرف
أ.د. عبدالناصر ��د

الطب وعلوم الصحة
د. خليل عيسى

الهندسة
وتكنولوجيا المعلومات

د. سامر عرندي

اإلقتصاد
والعلوم اإلجتماعية

د. سائد الكوني

ال��اعة
والطب ال�يطري

د. هبة الفارس

العلوم
د. معن اشتيوي

العلوم اإلنسانية
د. عكرمة شهاب

الش��عة
د. جمال الكيالني

العلوم التربوية
وإعداد المعلمين
د. سائدة عفونة

القانون
د. نعيم سالمه

الفنون الجميلة
أ.د. محمد جبر

نائب العميد
د. حسن فتيان

األم�اض الداخلية
د. حسام سالمة

الصيدلة
د. نضال جردات

وظائف األعضاءوعلم
األدوية والسموم

د. صهيب حطاب

الطب البشري
د. حسن فتيان

التش��ح والكيمياء
الحيوية والو�ا�ة

د. مصطفى غانم

البص��ات
د. ايثار بشتاوي

التصو�ر الطبي
د. علي ابو عرة

طب
 العائلة والمجتمع

د. لبنى السعودي

الصيدلة المجتمعية
والس����ة

د. سائد ��ود

كيمياء
وتكنولوجيا الصيدلة

د. نصر ش��م

تم��ض البالغين
د. عماد ثلثين

القبالة وصحة الم�آة
وتم��ض األطفال

د. ايمان الشاويش

التخصصات الط�ية
الفرعية والمساندة

د. وفيق عثمان

االحياء الدقيقة
والمناعة واألم�اض

د. محمد القادي

وحدة
البحث العلمي

د. �اهر ن�ال

مساعد العميد
للد�اسات العليا

د. بالل رحال

وحدة
التخد�ر واإلنعاش

د. مالك القب

العلوم
الط�ية الحيوية

د. عبدالسالم الخياط

الج�احات التخصصية
د. محمد مع�وز

الصحة العامة
د. عبد السالم الخياط

طب األطفال
د. ميساء عالونه

الج�احة العامة
د. احمد دلبح

النسائية والتوليد
د. سامر ابو عيدة

العلوم
الط�ية التط�يقية

د. مالك القب

مكتب
التعليم الطبي

د. يحيى اسماعيل

 وحدة
السمع والنطق

د. مالك القب

وحدة تكنولوجيا
 الت�وية القل�ية

د. عائدة القيسيد. مالك القب

التم��ض والقبالة
د. عايدة القيسي

رئيس الجامعة
أ.د. ماهر النتشة

نائب الرئيس للشؤون االدا��ة
د. شاكر ال�يطار

مد�اء الدوائر والم�اكز

معهد الد�اسات المائية وال�يئية
د.عبد الفتاح المالح

التخطيط الحضري والحّد من مخاطر الكوارث
د.إ�هاب حجازي

بحوث الطاقة
د.عماد ب��ك

السموم والتحاليل الكيماوية وال�يولوجية
د.أمجد عز الد�ن

الخدمة المجتمعية
بالل سالمه

كرسي اليونسكو للديمق�اطية وحقوق اإلنسان
د. سناء سرغلي

وحدة استطالع ال�أي
د. حسين األحمد

وحدة ابحاث البناء والمواصالت
د. معتصم بعباع

وحدة المشا��ع
د. محمد النجار

وحدة التصميم الداخلي والديكور التلف��وني
د. هاني الف�ان

المدنية
د. عبد الحليم خضر

مساعد العميد
د. منذر دويكات

مساعد العميد
سامح عطعوط

الطب ال�يطري
د. عدنان عبد الخضر

األحياء �يوتكنولوجيا
د. غد�ر عمر

الكيمياء
د. نضال زعتر

اللغة االنجلي��ة
وآدابها

د.سفيان ابو عرة

اللغة العر�ية
وآدابها
د. نادر قاسم

السياحة واآلثار
د. محمد الخطيب

التا��خ
د. محمد الخطيب

مركز اللغات
منذر الصعيدي

اللغة الفرنسية
د. وسيم �يشاوي

فقه وتش��ع
د. عبداهلل وهدان

علوم موسيقية
أ. عمار قضماني

اساليب التد��س للمرحلتين
االساسية الدنيا واالساسية العليا

د. سهيل ابو صالحة

التر�ية ال��اضية
د. بشار صالح

فنون تط�يقية
د. ا�هاب ابو هنود

فنون تشكيلية
أ. لينا حميدان

أصول الد�ن
د. عودة عبداهلل

ش��عة ومصارف
إسالمية
د. عالء ���ة

ال��اضيات
د. محمد ياسين

اإلحصاء
د. محمد ياسين

الفي��اء
د. محمد القا�وط

كيمياء تط�يقية
د. نضال زعتر

مد�ر الم�رعة
د. احمد زع�ع

م�رعة سهل سميط
د. توفيق القبج

اإل�تاج النبا�ي
والوقاية

د. حسان ابو قاعود

التغذية والتصنيع
الغذائي
د. عال عنبتاوي

اإل�تاج الحيواني
وصحة الحيوان

د. حسان ابو قاعود

المحاسبة
أ.د. عبدالناصر نور

إدارة األعمال
د. سام الفقهاء

العلوم المالية
والمصرفية

د. شذا قمحية

التسو�ق
د. سام الفقهاء

االقتصاد
أ. بكر اشتية

العلوم السياسية
د. حسن ا�وب

الجغ�افيا
د. احمد طه

علم اإلجتماع
والخدمة اإلجتماعبة

د. سائد الكوني

الصحافة المكتوبة
واإللكت�ونية

د. عبد الجواد عبد الجواد

اإلذاعة والتلف��ون
د. حسام ابو دية

العالقات العامة
واإلتصال

د. عبدالك��م سرحان

إرشاد نفسي
 وعلم نفس

د. فلسطين ن�ال

المعما��ة
د. حسن عادل القاضي

البناء
د. مهند جميل الحاج حسين

الميكا��ونكس
د. محمود اسعد

الميكانيكية
د. محمود اسعد

الكيميائية
د. محمد السيد

الصناعية
د. محمد عثمان

الحاسوب
د. عالء الد�ن المصري

الكهربائية
د. �وسف دعمة

تكنولوجيا المعلومات
د. احمد عواد

 أنظمة المعلومات
الحاسو�ية
د. عثمان عثمان

االتصاالت
د. �وسف دعمة

التخطيط العم�اني
د. عماد دواس

 أنظمة المعلومات
اإلدا��ة

د. احمد ش��دة

علوم المواد
د. محمد السيد

مد�ر المشاغل
واإلتصاالت
عبدالناصر الشخشير

الطاقة وال�يئة
د. محمد السيد

الحاسوب
في سوق العمل

د. عبد ال�ا�ق النتشة
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مركز جامعة النجاح
لتد��ب إنعاش القلب والتنفس

مركز النجاح لإلبتكار
مركز التعليم المستمر�اسم صوان


