
نائب الرئيس/ أ.د. زكريا صيام           1112
السكرتاريا / زينات أبو دلبوح              1105

رئيس املجلس/معايل أ.د.راتب السعود      1100    

السكرتاريا/ آيات الحكيم                   1108

مجلس األمناء

رئاسة الجامعة/ مكتب الرئيس

الرئيس / أ.د. يوسف أبوالعدوس      1101

مدير املكتب / محمد النواس            1111

مكتب نائب الرئيس

مكتب املنسق العام

املنسق العام / أسامة أبو شعرية       1107
مدير املكتب /مازن عليان                     1106

املدير / عالء الدين عربيات            1120
السكرتاريا /  خوله القضاة                1128

شعبة العالقات العامة / باسم صالح    1129

شعبة الوافدين / عمر البلوي             1121

التصميم /  ريان الروابده                  1123

شعبة اإلعالم / هبة الكايد               1125
شعبة املدرجات والندوات

رياض العوضات - محمد الخطيب      1124

االستقبال / أنور العنزي                   1126

القاعة الهاشمية                         1139

قاعة البرتاء                         1363

مدرج املؤمترات وغرفة الضيافة         1293

دائرة العالقات الثقافية والعامة

رئيس الديوان/ حاتم العمرو           1115
شريين العاشوري                          1117
لبنى برغوث                                   1119
آيات الحكيم                                   1119

ديوان الرئاسة

املدير / د. نضال الرمحي                 1109
السكرتاريا /  منى املالحي                 1113

السكرتاريا / سلسبيل الشيشاين            1196

وحدة التطوير وضامن الجودة

املدير/ صالح عبد الله                      1177
السكرتاريا/مجدولني خليل                  1178
السكرتاريا/ ابتسام أبو سلعة                1142
التدقيق/محمد الحجايا / احمد العايص         1179

وحدة الرقابة الداخلية

املدير/ مجاهد الحطيني                   1170
السكرتاريا/ إيناس الروابده            1171

شعبة الهيئة التدريسية          
لينا  العرب                                     1172

شعبة الهيئة االدارية
هاجر ابو هاين/ أسيل العملة                   1173                     

شعبة الضامن االجتامعي 
يحيى السبوعي                                 1173

دائرة املوارد البرشية

دائرة الشؤون املالية

املدير / أسامة املعاين                        1160
السكرتاريا / وليفة محمد                  1166
الديوان / بكر حجي                               1163
محاسب / قيص ابو فارة                              1164
محاسب/ محمد أنور                                  1168
ر. ش. الرواتب / بشار الحمد                       1161

محاسب املستندات/دعاء غانم                     1273               
محاسب املستندات/ كفاح طالب                  1169

محاسب املستندات/وسيم الخوالدة               1165                 
الصندوق/ أنس إبراهيم                              1162
الصندوق/ مهند ذياب                                1167

املدير / خالد الزيديني                      1860
املساعد/ املعتصم بالله الهاشمي                   1865
السكرتاريا /آيات شاويش                           1866
الديوان /                                                 1861

قبول الطلبة
 عادل الصابر                                            1855
م. الدراسات العليا / محمد أبوحمور             1855
م. اآلداب / حسني داوود                            1850
م.عمر قريني                                           1867
م. العلوم الرتبوية / محمد خميس                1864
إصدار الوثائق والشهادات/إياد الدرابسة        1863

م. الهندسة التكنولوجية 
 عبدالله الطنبور/معاذ نارص                        1859
الرشيعة والحقوق / إلينا الحلبي                  1862
االقتصاد / أحمد عوينات /عبدالله الساكت     1858

التمريض والعلوم الطبية والصيدلة
رىب أبو زبيده                                           1862           

امللفات / زياد ابو حواس                            1098

وحدة القبول والتسجيل

دائرة اللوازم واملشرتيات والعطاءات

املدير / جهاد طه                           1180
السكرتاريا/  فداء العورتاين             1188

شعبة املستودعات:
هيثم الخرابشة/محمديوسف                 1182                      

شعبة املشرتيات /  عبد الكريم خطاب     1181
شعبة العطاءات/ عصام حياصات            1183
مستودعات العلوم / نارص  برقان            1438
البيانات/ هبه املعاين/ االء املشاقبة          1185
صيانة اآلت التصوير/مصطفى أحمد        1245

املدير/ غازي املومني                    1155
املساعد/ محمد السخني                    1147
الديوان / مجاهد عساف                   1132

دائرة الخدمات العامة والصيانة

ر.ش/ راتب عبيدات                     1140
مراقب الساحات /  بسام حرفوش       1141

السكرتاريا/                                     1141

شعبة الحركة

ر . ش/م. محمد خريسات             1190
السكرتاريا/غدير شوشاري                  1199

فني امليكانيك / مازن نادر                    1196                         

وحدة معالجة املياه / صقر الرواشدة       1196

فني التكييف والتربيد/ايوب الحلحويل      1198

شعبة الهندسة والصيانة

ر . ش / هاين الرواشده                1130
مرشف السالمة العامة/ عبد الله الصامدي    1137

استعالمات الخوارزمي/ خالد املشاقبة     1135

البوابة الشاملية                         1136

البوابة الجنوبية                         1145

شعبة األمن والسالمة العامة

ر.ش/ م. عبد الله الحامد                1131

شعبة الزراعة



املدير/ أسامة املعاين                    1880
السكرتاريا/ والء مصطفى                 1881
ر. ش التامني/ محمد عبد الرؤوف       1882
د . إبراهيم سعادة                          1883 
د . هيام أبو فرحة                         1886
د رشاد يدك                          1884
د . رجايئ املومني                            1061
العيادة السنية /حنني الروابده            1887
الصيدلية / رضا عواجه            1885

التمريض / هويدا فريد - سلطان حيمور    1889    
 االستقبال / وليد اليمن            1888

دائرة الخدمات الطبية
 والتأمني الصحي

املدير/ د. مهند الحسن            1940
السكرتاريا/  ريم عبد الهادي             1944

املراكز العلمية

ر.ش / م. مهدي أبو رحمة            1953
م. خالد نداف                         1950
م. محمود نور                                1948
اآلء أبورسحان                                1949

املهندسني

شعبة الصيانة

ر.ش/ مأمون املعاين                       1947
عيل الجوهري / محمد نعيم               1941

محمود الرواشدة/ خلدون الضمور       1941

شعبة املربمجني

ر.ش / نداء الشاويش                       1943

احمد املعاين/فراس الشعالن               1946

طارق ابو الرب /فراس السايح            1942

عبد املجيد درويش                         1952

 اياد الظاهر                         1958

شهاب ابو شهاب                         1951 

 االء امللكاوي                                  1186 

مختربات الحاسوب

مخترب انرتنت الالسكيل                     1454   
مخترب االنرتنت)1116(                     1954                     

مخترباالنرتنت )1137(                     1957

املدير/ د. إلهام أبو فريحه              1960
السكرتاريا / آية العليامت                      1961
مرشفة املخترب/ ريم سلامن               1664 
م. بلسم العمري                                  1662
م. عال القعييس                                    1934

مركز اللغات

املدير / د. إلهام أبو فريحه            1960
مرشفة ومنسقة دورات/آالء حمدان      1962

منسقو الدورات/ أكادميية اللجني         1931

مرشفة املخترب / آمال زايد                  1660

مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع

املدير/د. عبد الحافظ ابو حميده         1214    

املركز الثقايف اإلسالمي

وحدة املكتبة
املدير/ د. عوين منصور                   1970
السكرتاريا / والء الياسني                       1977
الفهرسة والتصنيف/ طالل مرعي            1973 
الفهرسة والتصنيف/بلقيس خزاعلة          1979 
التزويد/ إبراهيم امللكاوي                     1975 
قسم الدوريات/ ارساء ابوشاويش            1247 
اإلعارة/هدى محسن/والء اسعد              1974
قسم الحوسبة / االء ابو سليم                 1982

مخترب الحاسوب/ ط1 /ايناس الرشمان      1984       
مخترب الحاسوب/ط2/احمد ابو ملوح       1986

قاعة الكتب العربية/ اميان الخوالده/             1978         

سامح مريزيق / االء قاسم / زياد الدقس       1978  

قاعة الكتب األجنبية/ اريج عبد ذيب       1980  
املراجع / دعاء العمري                          1980 
استعالمات املكتبة / نواش القايض           1976

كلية اآلداب

قسم اللغة اإلنجليزية

قسم التاريخ

قسم الرتجمة

شعبة النظافة والرقابة
 الصحية واملطاعم

مراقب صحي / بالل عبد اللطيف        1134

                  مركز الحاسوب

املدير/د . رأفت الرشمان              1486
السكرتاريا/ اميان النزال                    1261

املربمجني/ عبد الله أبوعليا/عامد اسامعيل    1551

قسم اللغة العربيةمركز التعلم اإللكرتوين

قسم الصحافة واإلعالم

عميد الكلية :
أ.د عبد الحميد غنيم                  1300
مساعد العميد / د.جميل بني عطا       1351

الديوان / نهيل التلة                          1302

السكرتاريا / رنيم جوابرة             1311

مخترب اللغات / أحمد الشوبيك            1332

مخترب الديجتل / مريفت قاسم             1342

ر.ق. / د.  جميل بني عطا           1315
السكرتاريا / إرساء السفاريني                1339   
د. حنان حموده / د.  هناء أبو الرب    1316
د. حامد الرواشدة                           1312
د.  عاطف فضل                             1319
د . خالد عقل                                1217
 د. محمد الخوجة                           1313
د. ميرس الشوره                              1208
د.إسامعيل أبو العدوس                    1705

منسق القسم / د.أحمد املجايل      1318
د. بسام البطوش / د. خالد جبارات      1018 

د . هايل دهيسات /م .عارف مرشد     1326

ر.ق. / د.  عالء الدين صادق         1303
الديوان والسكرتاريا / جامنة العاموي   1333

أ.د إقبال الجباري                            1320

أ.د عزيز حمزة                                1310 

د. صالح ناجي                                1306

د.  جامل عزمي                              1334

د. محمد رجب                               1307

د. محمد محروس                           1330

د. عبد الرحيم أبو رمان                    1330

د. كوثر زويلف                               1305

د. محمد مهاوش                             1338

د. أنور البزور                                 1336

د. إميان القرموطي                           1328

م. سمية الحاج/ برشى مصلح             1308

م. محمد البدوي                             1964

م. محمد الطاهر / د.احمد الشيخ       1329

ر.ق. / د. عالء الدين صادق              1303   

منسق القسم / د. ليث سلامن           1323

د. نرباس العمر                         1340

د. وفاء أبو حطب                         1324

د.سدير الحديثي                             1323     

ر.ق. / د سالفة الزعبي             1630
السكرتاريا/ فاطمة محمود                 1631

د. عالء العواد                                 1627                                         
د . عادل زيادات / د .منور ربيعات      1629



ر.ق/ د. عز الدين الخاليلة                  2063
السكرتاريا/ رنا الشامي                              2064

أ.د. أرشف الخطاط                                   2076

د. محمود اسامعيل                                   2074

م. أحمد الشاويش                                                                           

قسم التصميم الجرافييك

ر.ق/ د.عرفات النعيم                       2071
د. محمد غالب                                         2069

د. ماجد كامل الدين                                  2070  

د. محمد صديق                                        2076

م. محمد موىس                                        2089 

قسم التصميم الداخيل 

كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات

قسم علم الحاسوب 

قسم تكنولوجيا اإلنرتنت 

قسم هندسة الربمجيات

قسم نظم املعلومات الحاسوبية 

مختربات الحاسوب 

قسم الرياضيات 

قسم الفيزياء 

األمانة العامة لجمعية كليات
        الحاسبات و املعلومات 

العميد/ أ. د.محمد الطايئ             1500
 نائب العميد / د. إبراهيم خريس       1505
مساعد العميد/ د.اسامعيل يامني         1554
السكرتاريا / منال ابو مسلم             1502
السكرتاريا /مرام شحادة                   1511

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

قسم العلوم املالية واملرصفية
ر.ق/ د. إسامعيل يامني            1820
السكرتاريا / رشا مصطفى            1152
د. محمود جالل                           1095
د. حسني سمحان                             1523
د. عبد الله نزال                              1556
م. محمد نرص الله                          1820

ر.ق./ د.ابراهيم خريس                1541
السكرتاريا / رشا مصطفى                  1152

أ.د. حميد الجمييل                           1525                    
د.إحسان سامرة                          1578
د.احمد عساف                                1788
د.  مازن الباشا                          1535
د. عدنان عويضة                             1534
د.  نضال عباس                          1550
د.  حسن طعمة                          1548 
د.  عبد الحليم جربان             1536
1519      Ȼد. سامر عبد الهادي/م.بشار سعاد

قسم االقتصاد

ر.ق. / أ.د. محمد الطايئ             1517
السكرتاريا/ اماين الرشيف                  1522
د. خريي كتانة                                 1507
د.  ليىل حس                            1533
د. دميثان املجايل                              1544

قسم نظم املعلومات اإلدارية

ر.ق. / د. عيل املناصري                   1517
السكرتاريا / سهى النجادي                 1522
د.  ابراهيم الصبيحات                       1537
د.  ماجد مساعدة                            1520
د. أحمد دودين                               1566
د.زاهد  ديري                                  1528
1518                               Ȼد. جامل عبد
م.احمد   املجايل                               1539
م. بالل شنيكات                               1552

قسم إدارة األعامل

كلية الفنون والتصميم  

العميد/ د.حسني أبو كريم                2061
السكرتاريا/ شيامء محمود                         2078 

مخترب األمييك/ محمد الرشيف                    2068   

د.نجيب خريس                               1522
د. يحيى خصاونة                             1510

قسم املصارف اإلسالمية
عميد الكلية /د. حامد الفواعرة         1400
نائب العميد / د. محمد حسان                    1447
السكرتاريا/ هالة األعرج               1411
الديوان / وفاء غنام                                   1402

ر.ق. / د. عصام الداود                       1403                          
الديوان و السكرتاريا/ ابتهال ميثلوين             1404

د. رزين قدورة                                        1025                           
د. محمد حسان                                       1447
د. رشيق مرعي                                        1430
د. خالد وليد                                           1405
د. يارس اللحام                                         1410
د. مصعب الزغول                                    1407
د. طارق حميدات                                    1423
د. حمزة طربية                                        1416
د.مي هيكل                                            1443
د.ارساء وهبي                                          1442
د.مجدي سالمة                                        1560
أ.د. مصباح عقل                                       1362
د.عامر ابو سامل                                        1560
م. اياد محرم                                            1415
م.هبة الله الخطيب                                  1414
م.مرام السفاريني                                     1465
د. رأفت الرشمان                                      1486
د. مهند الحسن                                        1944
د. شاهدة جوسة                                      1412

ر.ق / د. أحمد القرم                   1360                      
السكرتاريا/فداء عليان                                1361                     

د. ماهر أبو الروس                                     1364
د. خالد القواسمي                                     2047

مختربات تكنولوجيا اإلنرتنت :
رامي أبو عيد                                            1485
حازم برهان                                              2025
هديل درويش                                          2107
هديل معمر                                             2031

رئيس القسم/ د. محمد الرفاعي       1441
الديوان و السكرتاريا/ أسيل صّباح           1588
د.حامد الفواعرة                             1400
د. محمود خربوش                            1409
د. لينا الحافظ                            1408
د. نبيه عرار                            1416
د. نسيم مطر                                      1365
م. آآلء نعيامت                            1465

رئيس القسم/ د. هايل خفاجة       1415
السكرتاريا/ أسيل صّباح                     1588
د. خالد معابرة                          1405
د . عصام الهناندة                            1413
د. حجاب الفواعرة                           1406
د. عارف أبو عواد                          1440
م. برشى عيل بيك                          1414

مخترب امللتيميديا/ حسام/ عامر/أحمد        1419               
مخترب املقدمة/ سوسن /سناء              1420
مخترب اليونكس/ روان/ بيان                1418
مخترب اليونكس/ ايات العليمي            1418
مخترب املشاريع/ محمد/ ربيع/مهند      1436
مخترب اإلقتصاد/ آالء / آيات               1449

رئيس القسم / د. خالد جابر         1421
السكرتاريا/ سهاد املجايل             1422
د. جميلة جودت                          1432
د. قاسم القدومي                           1453
د. عبدالله متراز                          1981
د. فارس العذاري                          1584
د. رانية سعادة                          1426
د. عقلة الرفاعي                              1445
م . علياء برقان                          1433

رئيس القسم /  د.سليم قشوع         1151
السكرتاريا /                                    1221

أ.د. سامي العيل                              1990                            
أ.د. حسن أبو صافية                         1964
د. مصطفى الحوامدة                        1337
د. بسام الزغول                                1967

األمني العام / د. حامد الفواعرة           1400
مديرة املكتب/ د. ليىل حسن             1450 
السكرتاريا / سهري دراغمة               1451 
عبلة سليامن /آمنة العملة                  1452 

األمانة العامة للمؤمتر العريب
الدويل لضامن جودة التعليم العايل

أنور عبد الكريم                          1425

مختربات الفيزياء 

األمني العام للمؤمتر/ نضال الرمحي              1545
مديرة املكتب / د. مرام السفاريني                      1545

السكرتاريا/ اسالم فارس                                    1546

                                                          



ر.ق/ د. نضال الرمحي             1503
السكرتاريا /                                   1504

د. رضوان العنايت                              1530

د. زياد الحلبي                          1524

د. حسن توفيق                          1509

قسم نظم املعلومات املحاسبية

ر.ق./ د. زكريا عزام               1505
السكرتاريا/ اماين الرشيف                  1348

د.  حمود السند                          1508

د. ردينه عثامن                            1526

د.  عيل الزعبي                          1544

م. خالد العساف                          1537

قسم التسويق

ر.ق. / د. ايهاب نظمي                1503
السكرتاريا /                                   1504
د.  محمود جالل                             1095
د.  طالل كسار                                1506
د.  عبد الرزاق عثامن                       1532
د. عبد الوهاب  املطارنة                   1510
د.  عبد الوهاب حبش                      1512
د.  منري نوفل                                 1516
د.  حسني الشطرات                        1525
د.  وليد عويس                               1524
د.اسامة عبد املنعم                          1536
 د. امين حرب                                 1157
د.طارق مبيضني                              1514
م. بشار سعادة                               1157
 م. فارس القايض                             1537
 م. يارس همرشي                             1515

قسم املحاسبة

العميد/ د. يوسف ابو شندي         1600
السكرتاريا/ ميسون رزق                    1611
الديوان / رنا محمود                          1602

كلية العلوم الرتبوية

العميد/ د. مصطفى الخصاونة       1700
السكرتاريا/ ارساء الشطناوي              1711                               

د. عبدالله الواكد                          1708
د. نداء كاظم                          1709
د. عيل علوان                                  1703
د. محمد الحيحي                             1704

كلية الحقوق

العميد /  د. محمد بني صالح       1200
السكرتاريا /دمية الهيالت                   1211

كلية الرشيعة

ر.ق./  د.عبد الرحيم الرشيف                1203
د. أسامة منر                            1210
د.صالح الكيالين                                   1206
م. نجوى قراقيش                                 1209

ر.ق./ د.  أديب الضمور              1625
د.  أنس الجابر                          1216

د. عبد الحافظ أبو حميدة                 1214

 د.عبداملجيد دية                             1207        

قسم الفقه وأصوله

قسم أصول الدين

املدير/ م. فاطمة أبو شيخة                1610

ر.ق. د/ رضا املواضنة                       1666

برنامج الرتبية التعليمية

قسم رياض األطفال

ر.ق/ د. ملى فاخر                             1621

قسم املكتبات

مرشف املركز/شريين ضمرة               1616

الوسائل التعليمية/                           1617 

مركز مصادر التعلم

عميد الكلية/د.منال زينهم            1770
السكرتاريا / هديل شديفات                  1777                  

مساعد العميد /د.نضال عيشة                1773

د.هديات عامشة                                 1772

د.فخرية جرب                                      1780

د.منى عبد الرحمن                              1184

د.غادة أبو شوشة                                1775

أ.أنس شحادة                                     1779

مرشفو املختربات)أماين القواسمة             1805

مالك الخطيب(

)أحمد جابر +حسان                            1774

 الرتعاين+عيل نخلة(

كلية التمريض

ر.ق/ د. يوسف أبو شندي            1603
د. سهاد بني عطا                            1607    

د. عساف الشوبيك                          1604
د. عاطف يوسف                            1613                  

د. صفية جبايل                               1605
د. عبد السالم جعافرة                     1620
م. فاطمة ابو شيخة                         1610
م. خالد نعامن                                1609
د. فضل كليب                                1608

قسم معلم الصف

العميد/ أ.د. موىس األقطم            1800
السكرتاريا/ سامح الخطيب                1811

د.محمد صالحات/د .جميل البزور           1804

د. عبد الرحيم الجمل               1814

د.  عبد الله ابراهيم                          1803

د.نوال فارس                                  1157

م. انتصار أبو صد                             1157

د. كوثر عاموي/ م. صديقة صابر          1536

م. ثراء يوسف/ م. بيان الصوباين          1813

كلية العلوم الطبية املساندة

مرشف املختربات/ أكرم منصور          1787

مخترب أساسيات التمريض )1(            1781

مخترب صحة األم وحديثي الوالدة       1782

مخترب صحة البالغني                         1783

مخترب متريض صحة الطفل            1784

مخترب أساسيات التمريض )2(            1785  

مخترب التقييم الصحي            1786

مختربات كلية التمريض

مختربات كلية العلوم الطبية املساندة

أمين الجيتاوي                                  1807

شادي سعد الدين                             1808 

ندى نواف/ هديل الرتك                     1809

دينا ابو عرجة                                  1812



كلية الهندسة التكنولوجية 
العميد/د. عمر العمري                 2100
الديوان/  زينب قعاونة                     2099

ر.ق. عمر العمري                        2105       
السكرتاريا/ بيان نرص                        2101      

د. محمد ابو حسني                          2096

د. خالد العمري                              2054

قسم الهندسة املعامرية 

ر.ق. محمد رواشدة                     2059
أ . د. أمين أبو حامد                          2092

د. رائد عبنده                                 2052

د. محمد داوود                               2056 

د. عمر األحمد                                2083    

د . محمد أبو جرادة                         2085

قسم الهندسة املدنية

ر.ق طارق الحسن                       2098
د . أحمد الجنايدة                          2087

د . بسام الحلو                               2102 

م. جازية خميس                            2048

م. سناء خاميسة                            2041

م . خالد اللحام                              2001

م . رأفت أبو شعريه                        2045

قسم الهندسة الكهربائية

مدير املطعم/ أبوفراس                     1150

املطاعم املركزية 

شعبة خدمة العلم 

ر.ش/مقدم/ نزيه خريشا                   1655

مساعد/ أحمد الرصايرة                     1656

خدمات مختلفة

بقالة الخوارزمي                             1156

بقالة مبنى الفاروق                          1151

مركز بيع كتب مبنى الفاروق             1153 

مركز بيع كتب مبنى الخوارزمي         1157

مجلس الطلبة                                 1928

كلية الصيدلة

عــمـــــادة البحــــث العلمــي 
والدراســات العليـــا

العميد/ د. ماجد مساعدة             1900
الديوان/ فاطمة حيمور                     1902
السكرتاريا/ روال التميمي                  1911

عامدة شؤون الطلبة

ر.ش/ عيل الحموري                      1914
النشاط الثقايف/ ساهري انور                 1903

مرشف الهيئات الطالبية
 حسني املصالحة                              1905
مرشف مرسح/ محمد املومني             1918
مرشف املرسم/                                1918

مرشف موسيقى/ امني خليفة

شعبة النشاط الثقايف والفني 
والهيئات الطالبية

ر.ش/د. عبدالله الواكد                  1904   

موظف إداري/ جعفر دراغمة             1916

مسؤول القضايا/ أرشف بدران            1916

شعبة الخدمات الطالبية

ر.ش/ عزت الرعود                      1906 

مرشف ريايض/عالء الدين الشافعي      1926

مرشف ريايض/ محمد مبارك              1927

 جامل الشيخ حسن                          1927

مرشفة نشاط ريايض                         1908

مرشف الصالة والجوالة / نصار            1929

الخوالده           

1929

شعبة النشاط الريايض

العميد / أ. د.  سامي العيل         1990 
 مساعد العميد / د. زكريا عزام           1993

مجلة الزرقاء / عبلة القرعان              1992        

الديوان/ إميان الشلبي                      1991

املدير/ عاصم نوفل                       1912
موظفة إدارية/ تسنيم بني عطا           1913

صندوق امللك عبدالله

املدير/ عاصم نوفل                       1912
موظف إداري/ محمد وجيه               1913

وحدة التوظيف ومتابعة 
الخريجني

البنك العريب اإلسالمي
 فرع الجامعة

املدير/ رائد ابو عون                         1218

محمد الغويري                                1354

مكتب بريد

التعليم العايل والبحث العلمي
مركز تصديق الشهادات 

املستشار الثقايف/ د. فؤاد الفسفوس       1191
املحاسبة/ حسن عوف                               

اإلداري/ عامر العتوم/ عالء خواجا         1212 

شعبة رعاية شؤون الطلبة 
الوافدين

نرسين املريان                                  1915

عامر الخرابشة                                 1909

مركز االرشاد الرتبوي 
واالجتامعي

د. صفية الجبايل                         1917

شعبة العلوم العسكرية 

العميد/ نانيس هاكوز                   1490  ر.ش/ املقدم/ نجاح الحسنات            1868
نائب العميد/ اميان املنيس                 1494
السكرتاريا/ فداء محفوظ                  1491
د. محمود الشاعر                            1614
م. رند األحمد                                 1568
د.هنطش الحموري                          1615
د. مؤيد املال                                   1920
م. مها ابو حجلة                              1068
م . امل دحبور                                1068
م. سحر                                         1696


