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دائرة القبول والتسجيل

عدنان ن�صر
مدير دائرة القبول والت�سجيل
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دائرة القبول والتسجيل

جانيت �أبو �صري
م�ساعد املدير للوثائق

موظفو �لد�ئرة
 من اليمني: اأحمد العي�سى، فوؤاد ال�سايف، حممد نبيل، عطاهلل اأبو كف، جانيت ابو �سري، �سمر 

اأبو خ�سب، ليايل العي�سى، لنا الآغا، جيهان احلوراين.
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الدائرة المالية

�أ�صامة قادو�س
مدير الدائرة املالية

�صعاد �صمري�ت
�سكرترية الدائرة
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الدائرة المالية

مريفت �لغز�وي
م�ساعد املدير

موظفو �لد�ئرة
من اليمني: ليث العاي�س، جمدي الدبا�س، خلدون ال�سطرات، يزن قطي�سات، �سعاد 

�سمريات، اأ�سامة قادو�س )مدير الدائرة(، يو�سف فائق، مي�سون اأبو عمر، راية غنيمات، 
مريفت الغزاوي، مراد احلوامدة.
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ميادة �ل�صالج
�سكرترية الدائرة

رنا قا�صم 
م�ساعد املدير

دائرة المكتبة
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موظفو �لد�ئرة
 من اليمني: اإميان احلياري، كوثر اأبو خ�سري، متارا خري�سات، �سهام ال�سليحات، غدير 

الن�سور، ميادة ال�سالج، نيفني اأبو هزمي، منال �ساري، حنان اأبو حمور، تيمور بلتو، حممد 
ادعيك، رنا قا�سم، رامي الطيبي، اإ�سحاق اأبو جزر.

دائرة المكتبة
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دائرة الخدمات الطبية

د. عوين �صنابلة
مدير دائرة اخلدمات الطبية

موظفو �لد�ئرة
من اليمني يحيى عطية،اإميان ليف،نا�سر الدين مو�سى
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دائرة الشؤون اإلدارية

ح�صن و�صاح
مدير دائرة ال�سوؤون الإدارية

نور وهبه 
م�ساعد املدير
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دائرةالشؤون اإلدارية

موظفو �لد�ئرة
من اليمني: ي�سرى الأ�سمر، ح�سن و�ساح )مدير الدائرة(، نور وهبه، ملياء العنا�سوة.

مر��صلو �جلامعة
من اليمني: عماد ج�سيم، ها�سم ال�ساحوري، علي اأبو ربيع، �سمري دعد�س، معتز الزعبي، 

اإ�سحاق اأبو رواع، يو�سف �سبيح، عبداحلافظ غنام، حممد �سرحان، ماهر اأبو قاقو�س، رائد 
�سكري، بالل علقم، اأ�سامة الريان، اأمنار اخلراب�سة، �سابر �سرحان
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دائرة اللوازم العامة

مي�صاء خري�صات 
مديرة دائرة اللوازم العامة

عهود �لدبا�س
�سكرترية الدائرة
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دائرة اللوازم العامة

هاله �ل�صاحب
م�ساعد املدير

جميل كتانة
نائب املدير

موظفو �لد�ئرة
من اليمني: �سلمي اأبو عقل، زيد عودة، �سامر اجلزازي، مطيع احلوراين، عثمان عربيات، 

عبدالرحيم ال�سعود، لوؤي داوود، كرم نايفة، ماهر اأبو قاقو�س، عهود الدبا�س، دينا املنا�سري، 
مي�ساء خري�سات )مديرة الدائرة(، جميل كتانة، هالة ال�ساحب
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دائرة الهندسة والخدمات العامة

عالء فر�ج 
مدير دائرة الهند�سة واخلدمات العامة

نادية �لعدو�ن
�سكرترية الدائرة
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موظفو �لد�ئرة
من اليمني: عالء الدين فراج، حممد �سالح، اأحمد احلياري، خليل اإ�سماعيل، هيثم 

وجيه، اأ�سرف عا�سور، خالد فليفل، اأحمد عمر، فرا�س امل�سري، مهند عقالن، يو�سف 
دعد�س، حممد ال�سو�س، وليد توفيق، اإياد اإ�سماعيل، ح�سن دحبور، خمي�س اخلتوم، 

فتحي اأحمد، حممود جمعة، اأجمد لطفي

دائرة الهندسة والخدمات العامة


