مجلس امناء
2021-2022

ق.أ .مدير مكتب مجلس امناء
نجود سالم

رئيس الجامعة
أ.د .عبد النا¨ زيد

نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير والجودة

اعم
مركز 

د .نضال دويكات

مساعد الرئيس للشؤون المجتمعية
أ.رائد الدبعي

غازي المرتجى

مساعد الرئيس لشؤون رقمنة التعليم والتعلم   
و
الك 

مجلس الجامعة

مساعد الرئيس للشؤون اللوجستية
د.ماهر ابو زنط

د.خ  ية رصاص

مكتب ارتباط رام الله

نائب الرئيس للشؤون ´
اكاديمية

د .سائدة عفونة

مجلس العمداء

نائب الرئيس لشؤون العقات الخارجية والدولية

مثقال النجار

ادارية
نائب الرئيس للشؤون 

د.عبد السم الخياط

دائرة العقات العامة

د.أكرم داود

مساعد النائب اكاديمي للكليات العلمية

مساعد النائب اكاديمي للكليات انسانية

د .مجدي دويكات

دائرة الموارد Å
البÆية
انشاءات الهندسية
دائرة 

Å
مÆف عام ومدير خدمات الحرم الجديد

د .عبدالسم الخياط

صبيح طوقان

محمد الرزة

د .عماد بريك

مدير المراكز العلمية

لجنة السمة العامة

د .تامر الخطيب

د.نضال زع 

سماح قنديل

المكتبة الحرم الجديد

عمداء الكليات

مركز المنح والمشاريع الدولية

سم  محسن

مكتبة الحرم القديم

الخدمةة المجتمعية
أ .بل سمة

معهد النجاح للصحة العالمية

دائرة الخدمات/الحرم القديم


حس Íالعابد

وحدة رعاية الطلبة ذوي اعاقة
أ .سامر العقرورق

د.عبد الخالق عيÂ


الحسيÊ
خالد


مركز الموارد التعليمية للغات

رافع دراغمة

معهد الدراسات المائية والبيئية

دائرة اللوازم والمش  يات
زياد عوض

بحوث الطاقة
د.اي  Æ
ياسÍ

د.عبد الفتاح المح

وحدة النجاح ´
لبحاث الحيوية والÆيرية


الفلسطي Êللطفولة
المعهد


د .نعيم كتانة

الطب وعلوم الصحة
د .خليل عي

الهندسة
وتكنولوجيا المعلومات
د .سامر عرندي

اقتصاد
والعلوم اجتماعية

الزراعة
والطب البيطري

د .سائد 
الكو


د .هبة الفارس

العلوم

د .رائد 
الكو


العلوم انسانية
د .عبد الكريم دراغمة


اليعة

د .جمال الكي  

الفنون الجميلة
د.رواء ابو وي

العلوم 
البوية

المعلم
وإعداد

ع £الشعار
د .

مركز التخطيط 
والحد من مخاطر الكوارث
الحÈي
ّ

انسان
كر Öاليونسكو للديمقراطية وحقوق 

Ìغ£
د .سناء


القانون

كلية 
الف

د .نعيم س مه

د .عبد الس م الخياط

أ.د .جل الدبيك

مركز الدراسات الدستورية

د .سائدة عفونة

Ìغ£
د .سناء


نائب العميد

´
امراض الداخلية

د .عبد الحليم 
خÈ

المدنية

د .منذر دويكات

د .نضال جردات

وظائف ´
اعضاءوعلم
´
ادوية والسموم

المعمارية

اقسام تكنولوجيا المعلومات

د .حسن فتيان

الصيدلة

د .حسام سمة

د .صهيب حطاب

د .مهند جميل الحاج  
حسÍ

أنظمة المعلومات
ادارية

د .سام الفقهاء

الحاسوب
  äسوق العمل

العلوم المالية
والمÈفية

الطب Å
البÆي

البÈيات

الطÊ
التصوير  É

الميكاترونكس

التمريض والقبالة

طب
العائلة والمجتمع

الميكانيكية

العلوم
الطبية الحيوية

الصيدلة المجتمعية
والÆيرية

الكيميائية

د .ايثار بشتاوي

القيÂ
د .عايدة


د.مصطفى غانم

د .
لب Êالسعودي

د .سائد زيود

كيمياء

البناء

د .محمود اسعد

د .محمود اسعد

د .محمد السيد

الصناعية

التخصصات الجراحية
د .محمد معزوز

وتكنولوجيا الصيدلة
د .نÌÅ Èيم

الصحة العامة


البالغÍ
تمريض

الحاسوب

القبالة وصحة المرأة

الكهربائية

د .مريم الطل

طب ´
اطفال
د .ميساء عونه

د .عماد  
ثلثÍ

وتمريض ´
اطفال
د .ايمان الشاويش

المحاسبة


النبا
انتاج 
والوقاية

الكيمياء

اللغة انجل   ية
وآدابها

سامح عطعوط

د .حسن عادل 
القاà


د .نهاد عثمان

ع £ابو عرة
د .

د.نمر خريم

د.ص  Éي نا¬

د .احمد عواد

Å
التÆيح والكيمياء
الحيوية والوراثة

د .حسن فتيان

مساعد العميد

مساعد العميد

الطب البيطري

´
احياء بيوتكنولوجيا

اللغة العربية
وآدابها

د .احمد ÌÅيدة

د .حامد عبد الحق

أ.د .عبدالنا¬ نور

إدارة ´
اعمال

د .شذا قمحية

د .يوسف دعمة

التخطيط العمر  ا

اقتصاد

مزرعة سهل سميط

د .عماد دواس

علوم المواد

د .منت Èاسمر

عنبوÖ
أ.عمر


ÌÅيعة ومصارف
إسمية

فنون تشكيلية

د .عء رزية

د .زهراء زواوي

د .بشار صالح

وحدة الززل والحد من الكوارث

أ .لينا حميدان

الداخ£
وحدة التصميم


التلفزيو
والديكور


منسق شؤون البعثات


ها الفران
د .


قÊ
د .امجد 

د .محمد الخطيب

مركز التعلم   
و
الك 

مركز اللغات
أ .امجد عيÂ

د .سائدة عفونة

مدير المشاغل
واتصات

الجغرافيا

د .رياض عبد الكريم

علم اجتماع
والخدمة اجتماعبة

مركز التم   للتعلم والتعليم

د .عء الدين المÈي

د .يوسف دعمة

عبدالنا¬ الشخش 

الطاقة والبيئة
د .محمد السيد

العم£
مركز التدريب


د .صفاء حمادة

د .اسعد تفال

د.عبد اللطيف دراغمة

العلوم
الطبية التطبيقية

وحدة
البحث العلمي
د.رشا الخياط

العقات العامة
واتصال
د .عبدالكريم Ìحان

مساعد العميد
للدراسات العليا

نفÂ
إرشاد 
وعلم نفس

أ  .
حن Íدحيدل

فنون تطبيقية

ال  بية الرياضية

وحدة الحفاظ المعماري

د .محمد عثمان

النسائية والتوليد

د .مالك القب


قضما
أ .عمار


د .سهيل ابو صالحة

د .محمد السيد

د .محمد القادي

العج الطبيعي

أصول الدين


للمرحلتÍ
أساليب التدريس
اساسية الدنيا ´
´
واساسية العليا

د .حسن ايوب

اذاعة والتلفزيون

أ.سمر الخالدي

د .توفيق القبج

د .عاهد زيود

د .عبدالله وهدان

د .امجد عيÂ

العلوم السياسية

د .احمد دلبح

وحدة تكنولوجيا
ال  وية القلبية

د .ع عنبتاوي

كيمياء تطبيقية

´
امراض والعلوم الطبية
المخ  Éية

يح Êاسماعيل
د .

مدير المزرعة

الف   ياء

التاريخ

التسويق

الجراحة العامة

السمع والنطق

د .محمد  
ياسÍ

د .محمد الخطيب

د .سام الفقهاء

د .وفيق عثمان

مكتب
الطÊ
التعليم  É

التغذية والتصنيع
´
الغذا


احصاء

السياحة Ú
واثار

د .حسان ابو قاعود

د .احمد زعزع

أ .بكر اشتية

اللغة الفرنسية

د .محمد  
ياسÍ

د .محمد القاروط

التخصصات الطبية
المختارة

د .بل رحال


الحيوا
انتاج

وصحة الحيوان

الرياضيات

د.احمد قبها

د .وسيم بيشاوي

اتصات

الصحافة المكتوبة
والك  ونية

د .مالك القب

د .حسان ابو قاعود

د .عاهد زيود

د .نادر قاسم

فقه Å
وتÆيع

علوم موسيقية

وحدة أبحاث البناء والمواصت

د .عبد الكريم دراغمة

أ.د .جل الدبيك

مدراء الدوائر والمراكز
الدائرة المالية
رشيد الكخن

الما½
دائرة الرقابة والتدقيق 
خالد عبد الحق

دائرة ´
امـــن

عمادة البحث العلمي
أ.د .رواء الرمحي

د .لهى سماعنه

د .حسام ابو دية

مركز التعليم المستمر
د .عبد الكريم دراغمة


فلسط Íنزال
د.


الخريجÍ
وحدة

وحدة

التخدير وانعاش
د .مالك القب

عء ابو ضه 

مركز جامعة النجاح
لتدريب إنعاش القلب والتنفس


الناطق Íبها
اللغة العربية لغ 

القيÂ
د .عائدة


د .رائد عبد الرحيم

العلوم الطبية المخ  Éية
د .احمد عبد الرحيم

مدير شؤون الطلبة
إياد ´
اقرع

د.ع £عبد الحميد


عمادة القبول والتسجيل

مساعد عميد القبول والتسجيل

عبدالله النا¬

غيث حبيشة

عمادة الدراسات العليا
أ.د .وليد صويلح

طلعت صايل

د .عبد الجواد عبد الجواد

مركز الموارد التعليمية للغات

وحدة التخطيط 
الحÈي واقليمي

انسانية
العلوم 

مكتب ارتباط-عمان

العلوم الطبيعية

مركز الحاسوب

د.فادي حسونه

فراس ابو عيشة
راسم صوان

د.بل رحال

د.فايز محاميد

مثقال حمد

مركز النجاح لبتكار

العلوم الصحية

المعهد الكوري


القانو
الدائرة

د.غسان خالد

عمادة شؤون الطلبة
محمد الدقة

دائــــرة المــــوارد البـشــــريــة
28/03/2022

