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مدير مكتب الرئيس
د. ماهر ابو صالح

مدراء الدوائر والمراكز
منسق المراكز العلمية

د. عماد بريك

مساعد النائب االكاديمي للكليات االنسانية
د. علي حبايب

مساعد النائب االكاديمي للكليات العلمية
د. مجدي دويكات

علوم موسيقية 
أ. عمار قضماني

المحاسبة 
د. معز ابو عليا

فقه وتشريع 
د. عبد الله وهدان

اللغة العربية 
وآدابها 
د. نادر قاسم

األحياء بيوتكنولوجيا 
د. سلوى خلف

االمراض الداخلية 
د. حسام سالمة

وظائف االعضاء وعلم 
االدوية والسموم 

د. صهيب حطاب

التشريح والكيمياء 
الحيوية والوراثه
د. مصطفى غانم

التصوير الطبي
د. علي ابو عرة

طب العائلة والمجتمع 
د. لبنى السعودي

الصيدلة المجتمعية 
والسريرية
د. سائد زيود

كيمياء و تكنولوجيا 
الصيدلة

د. نضال جردات

تمريض البالغين 
أ. مهدية الكوني

القبالة وصحة المرآة 
وتمريض االطفال

د. ايمان الشاويش

التخصصات الطبية 
الفرعية والمساندة

د. وفيق عثمان

االحياء الدقيقة 
والمناعة واالمراض
د. محمد احمد القادي

نائب العميد 
د. حسن فتيان

الطب البيطري 
د. ابراهيم الزهير

الطاقة والبيئة
 د. ايسر ياسين

المدنية 
د. عصام جردانة

المعمارية
 د. حسن عادل القاضي

البناء 
د. مهند جميل الحاج حسين

الميكاترونكس 
د. اياد عساف

الميكانيكية 
د. اياد عساف

الكيميائية 
د. ايسر ياسين

الصناعية 
د. محمد عثمان

الحاسوب 
د. عالء الدين المصري

الكهربائية 
د. يوسف دعمة

االتصاالت 
د. يوسف دعمة

تكنولوجيا المعلومات
د. عثمان محمد عثمان

أنظمة المعلومات 
اإلدارية 

د. اشرف نبيل عمد

أنظمة المعلومات 
الحاسوبية 
د. عثمان عثمان

التخطيط العمراني 
د. زهراء زواوي

علوم المواد 
د. ايسر ياسين

مدير المشاغل 
والمختبرات 
عبد الناصر الشخشير

مساعد العميد 
د. منذر دويكات

اإلنتاج النباتي 
والوقاية 
د. هبة الفارس

اإلنتاج الحيواني 
وصحة الحيوان 

د. جهاد عبد الله

التغذية والتصنيع 
الغذائي 

د. محمد التميمي

مدير المزرعه 
توفيق عبد الحميد قبج

الصيدلة 
أ. د. عبد الناصر زيد

الطب البشري 
د. حسن فتيان

البصريات 
د. ايثار بشتاوي

التمريض والقبالة
د. عايدة القيسي

العلوم الطبية المخبرية
د. بالل رحال

الجراحات التخصصية
د. محمد عكاوي

الصحة العامة 
د. حمزة الزبدي

طب االطفال 
د. حسن فتيان

الجراحه العامه 
د. احمد دلبح

النسائية والتوليد
 د. سامر ابو عيدة

الكيمياء
 د. نضال زعتر 

الرياضيات 
د. هادي علي حمد

االحصاء 
د. هادي حمد

الفيزياء 
أ. د. سامي جبر

كيمياء تطبيقية 
د. نضال زع تر

اللغة االنجليزية 
وآدابها 

د. عكرمه شهاب

اللغة الفرنسية 
د. وسيم بيشاوي

السياحة و اآلثار 
د. محمد الخطيب

التاريخ 
د. محمد الخطيب

مركز اللغات 
رامي قواريق

أصول الدين 
د. عودة عبد الله 

شريعة ومصارف 
إسالمية 

د. عالء صبحي رزية

اساليب التدريس للمرحلتين 
االساسية الدنيا واالساسية العليا  

د. سهيل ابو صالحة

التربية الرياضية 
ا. د. عماد عبد الحق

إدارة األعمال 
د. راني شهوان

العلوم المالية والمصرفية
د. رأفت الجالد

التسويق 
د.  راني شهوان

االقتصاد 
د. هيثم عويضة

العلوم السياسية 
د. رائد نعيرات

الجغرافيا 
د. احمد طه

علم االجتماع 
والخدمة االجتماعية 

د.سماح فايز صالح

الصحافة المكتوبة 
وااللكترونية 

د.عبد الجواد عبد الجواد

اإلذاعة والتلفزيون 
د.حسام ابو ديه

العالقات العامة واالتصال
د.عبد الكريم سرحان

إرشاد نفسي 
وعلم نفس 
د.فاخر نبيل الخليلي

فنون تطبيقية 
د. محمد جبر

فنون تشكيلية 
أ. لينا حميدان

عمادة البحث العلمي
أ. د. ناجي قطناني

عمادة القبول والتسجيل
عبد الله الناصر

مساعد عميد القبول والتسجيل
وضاح الكوني

عمادة شؤون الطلبة
موسى ابو ديه

مدير شؤون الطلبة
إياد األقرع

عمادة الدراسات العليا
د. علي عبد الحميد

العلوم االنسانية
د. احمد غضية 

العلوم الطبيعية
د. عوني ابو حجله

العلوم الصحية
د. حسن فتيان

منسق شؤون البعثات
د. رشا الخياط

مركز التعلم االلكتروني
د.سائدة عفونة

مركز التدريب العملي
أ. د. عامر الهموز

مركز الشراكة واالبداع
د. يحيى صالح

مركز التمييز للتعلم والتعليم
د.عبد الكريم دراغمة

مركز الموارد التعليمية للغات
لهى سماعنه

مكتب ارتباط رام اهلل
د. خيرية رصاص

مساعد رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية
د. شاكر البيطار

مساعد الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير والجودة
أ. د. محمد السبوع

نائب الرئيس للشؤون االدارية
د. ماهر ابو زنط

نائب الرئيس للشؤون االكاديمية
د. محمد العمله

عمداء الكليات

رؤســـــــــــاء االقســـــــــام

نائب رئيس الجامعة لشؤون العالقات الخارجية والدولية
د. خيرية رصاص
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العلوم
د. معن اشتيوي

كلية الشرف
د. محمد العمله

الشريعة
د. جمال الكيالني

القانون
د. مؤيد حطاب

الفنون الجميلة
د. غاوي غاوي

العلوم اإلنسانية
د. عبد الخالق عيسى

العلوم التربوية 
وإعداد المعلمين
د. سائدة عفونه

االقتصاد والعلوم االجتماعية
د. سامح العطعوط

الهندسة
وتكنولوجيا المعلومات
د. خالد الساحلي

الزراعة والطب البيطري
د. هبة الفارس

الطب وعلوم الصحة
د. خليل عيسى

�ة ر�ي
�ش ر�ة الموارد ال�ب دا�ئ

مجلس االمناء

مجلس العمداء

الدائرة المالية
رشيد الكخن

معهد الدراسات المائية والبيئية
د. عبد الفتاح المالح

دائرة الموارد البشرية
حسين العابد

وحدة الخريجين
رافع دراغمة

مدير المكتبات
هاني جبر

المكتبة“الحرم الجديد”
خالد ابو ديه

دائرة المشتريات
شاهر صنوبر

دائرة الخدمات/ الحرم القديم
صبيح طوقان

مشرف عام ومدير خدمات الحرم الجديد
سمير محسن

التخطيط الحضري والحّد من مخاطر الكوارث
د. ايهاب حجازي

بحوث الطاقة
د. عماد بريك

السموم والتحاليل الكيماوية والبيولوجية
د. امجد عز الدين

الخدمة المجتمعية 
بالل سالمه

كرسي اليونسيكو للديمقراطية وحقوق االنسان
د. جون عاصي

وحدة استطالع الرأي
د. حسين االحمد

وحدة ابحاث البناء والمواصالت
د. معتصم بعباع

التعليم المستمر
رامي شهوان

وحدة المشاريع
د. محمد النجار

وحدة التصميم الداخلي والديكور التلفزيوني
د. هاني الفران

دائرة الرقابة المالية
خالد عبد الحق

ات الهندسية دائرة اإلنشاء
مفيد النابلسي

دائرة العالقات العامة
محمد الكوبري

المعهد الكوري
خالد برهم

مكتب االرتباط - عمان
مثقال حمد

مركز الحاسوب
ناجح ابو صفية

مركز االعالم
غازي مرتجى

معهد الطفولة
د. علي الشعار

قائم بأعمال رئيس الجامعة
أ.د. ماهر النتشة

رئيس الجامعة

مجلس الجامعة

ق.أ. مدير مكتب مجلس االمناء
نجود سالم


