
 الطـــــابـــــق الـــــثـــــانـــــي

 الوظيفة/التخصصات االســـــــــم هاتف مكتب

 مدير القبول والتسجيل خالد الحموري 2000 219

 سكرتيرة المدير بنان العمري 2000 218

 مساعد المدير خالد الهزايمة 3644 201

 تدقيق البيانات والوثائقرئيس قسم  محمد المحافظة 3048 205

 قسم القبولرئيس  طارق بالسمة 3081 214

213 2033 
 مها العمر

 قسم القبول
 عاصم بدارنه

 رئيس قسم الجدول الدراسي واالمتحانات معتز أبوعاشور 2011 203

 الجدول الدراسي محمد الهنانده 3047 202

216 2016 
 الدراسات العليا ودبلوم التربيةتسجيل رئيس قسم  غازي جرادات

 دبلوم التربيةمسجل الدراسات العليا و هيثم العمري

 رئيس قسم الديوان نائل محافظة 2014 206

 ارشفهز ون/ وارد صادر طباعة كليات ومراكديوا هناء زيدان 2023 207

 ختم الوثائق فادية شهاب 2008 209

210 2007 
 بالل الجراح

 مكتب التصوير
 محمد الغرايبة

 مكتب التصوير حسين العنبر  211

 ارشفهوديوان/ وارد صادر طباعة رئاسة + بريد الكتروني  فاطمة الرفاعي 2037 217

 احمد محافظة 2001 204
 التربية والشريعة والفنون الجميلة والتربية الرياضيةتسجيل كليات رئيس قسم 

 ومسجل تخصصات معلم صف + ارشاد نفسي + تربية طفل

 األولالطــــــابــــــق 

 مسجل تخصصات اصول الدين + الفقه واصوله + كلية الفنون الجميلة انس نواصره 2118 118

 مسجل كلية التربية الرياضة اسامه مدلل 2005 119

 مسجل تخصصات اقتصاد ومصارف اسالمية + دراسات اسالمية احمد شلول 2018 120

 وفاء فرج اهلل 2013 117
 واالعالم والسياحة والفنادق واالثار واالنثروبولوجياكليات االداب تسجيل رئيس قسم 

 ومسجلة كلية االعالم

116 2015 
 مسجلة تخصصات جغرافيا + كلية اآلثار + كلية السياحة والفنادق االء بني يونس

 مسجلة تخصصات علم اجتماع + تاريخ + ترجمة دينا عماوي

 فارسية + عبرية + تركيةمسجل تخصصات لغة عربية +  احمد الزعيم 3019 115

 + فرنسي + )الماني، فرنسي، اسباني( /انجليزي وانجليزي تطبيقي مسجل تخصصات علوم سياسية + انجليزي مالك زايد 2012 114

 سماح خصاونه 2004 112
 العلوم وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب تيكليتسجيل رئيس قسم 

 وعلوم الحاسوبومسجلة تخصصات كلية تكنولوجيا المعلومات 

113 2017 
 مسجلة تخصصات فيزياء + فيزياء طبية + رياضيات اروى جرادات

 مسجلة تخصصات علوم حياتية + كيمياء + إحصاء + الجيولوجيا التطبيقية الخنساء مريان

 محاسبة + االقتصادالومسجل تخصصات   والقانون مالاالع تيكليتسجيل رئيس قسم  نضال سيالوي 3049 109

110 2127 
 مسجل تخصص قانون محمود الكفريني

 مسجل تخصص التمريض وليد عيسى

 مسجلة تخصصات إدارة اعمال + علوم مالية ومصرفية + إدارة عامة + تسويق + اقتصاد مال واعمال امل خراشقة 2006 111

 صيدلةومسجلة تخصص ال الطب والصيدلة والهندسة والتمريض اتكليتسجيل  رئيس قسم سوسن بني عيسى 3021 106

 مسجلة كلية الطب والجراحة عرين عبابنة 3643 107

108 3045 
 عامر الحمود

 معاذ عالونه
 مسجل كلية الحجاوي للهندسة

 رئيس قسم الوثائق والمعلومات رامي الخطيب 2003 103

 قسم المعلومات عزباتحمزه  2369 104

 قسم المعلومات رقية عيادات 2898 105


