
385

دائرة الموارد البشرية

دائرة القبول والتسجيل

الدائرة المالية

دائرة اللوازم العامة

دائرة العالقات العامة والدولية

دائرة الخدمات المساندة

دائرة الخدمات الطبية

دائرة المكتبة



386

مدير الدائرة

دائرة الموارد البشرية



387

رهام كوكش

 رئيسة قسم شؤون أعضاء
الهيئة التدريسية

وليد السيد

موظف

دائرة الموارد البشرية
قسم شؤون أعضاء الهيئة التدريسية



دائرة الموارد البشرية388
الموظفون

أفنان أبو الرب

موظفة

هزار العمريه

موظفة

وفاء حسين

سكرتيرة

أسامة الخضور

موظف

سمية تيلخ

موظفة

مازن الشامي

موظف

آيات باكير

موظفة



389

ميسون هيكل 
مديرة الديوان المركزي

دائرة الموارد البشرية
الديوان المركزي

أحمد الشطي

موظف



دائرة الموارد البشرية390
مكتب اإلقامة والتأشيرات

 صبا الرحامنه

سكرتيرة

سعد غنيمات
مدير المكتب

عبد الحافظ غنام

موظف - متابعة



391

مدير الدائرة

دائرة القبول والتسجيل



392

جانيت أبو سير

مساعد المدير

عمر القريني

مسجل

عطاهللا أبو كف

مسجل

فؤاد الصافي

مسجل

منير المشني

مسجل

معتز الحناقطة

مسجل

حسين خليل

مسجل

ربى حداد

مسجلة

فرح اللوزي

مسجلة

محمود العرايشي

موظف أرشيف

جهان الحوراني

مسجلة

مالك رمان

موظف

دائرة القبول والتسجيل
الموظفون



393

رنيم الشنتير 

سكرتيرة

سارة اللوزي

موظفة قبول

أحمد اللداوي

مسجل

علي عريقات

موظف

رشا قموه

موظفة استدعاءات الطلبة

أسيل أبو عزام

موظفة متابعة

دانه النسور

مسجلة

رابعة الشياب

سكرتيرة

والء أبو هزيم

مسجلة

معاذ الرواشدة

موظف

دائرة القبول والتسجيل
الموظفون



394

مدير الدائرة

الدائرة المالية



395

ميرفت الغزاوي

مساعد المدير

ليث العايش

ق.أ. رئيس قسم الرواتب

مجدي الدباس

ق.أ. رئيس قسم المحاسبة

راية غنيمات

محاسبة

آدم العناتي

رئيس قسم

محمد شرف

محاسب

بتول الفاعوري

محاسبة

سائد مرار

محاسب

الدائرة المالية
الموظفون



الدائرة المالية
الموظفون 396

سامر الجزازي

أمين صندوق

يحيى حيمور

محاسب

محمد منصور

موظف أرشيف

ميسون أبو عمر

محاسبة

محمود دعاس

محاسب

سعاد سميرات

سكرتيرة



397 دائرة اللوازم العامة

ق.أ. مديرة الدائرة



398

زيد عودة

أمين مستودع

دائرة اللوازم العامة
الموظفون

رنا الزعبي

موظفة

محمد سميح

ق. أ. رئيس قسم المستودعات

مطيع الحوراني

رئيس قسم المشتريات

رجاء سربل 

موظفة عطاءات

هبه قطيشات

رئيسة قسم العطاءات

هنادي الحسن

مساعد مدير

ينال الحارس

موظف



399

عبد الحميد أبو هزيم

أمين مستودع

عثمان عربيات

أمين مستودع

كرم نايفه

أمين مستودع

موفق أبو قضامة

فني صيانة

محمد نبيل

أمين مستودع

دائرة اللوازم العامة
الموظفون

أحمد موسى

عامل تحميل وتنزيل

ثائر الطراونة

موظف

إيمان النتشة

سكرتيرة



400

مدير الدائرة

دائرة الخدمات المساندة



401 دائرة الخدمات المساندة
الموظفون

ندى عربيات

مراقب خدمات

فاطمة النعيمات

سكرتيرة

بنان الرماضنة

مأمور مقسممأمور مقسم

غنيمة الغنايم

موظفة



دائرة الخدمات المساندة402
قسم الخدمات العامة / شعبة السالمة وحماية البيئة

أحمد الحياري

مشرف محطة تنقية وسالمة عامة

ليث الرواجفة

أخصائي سالمة وصحة مهنية

وائل النجداوي

عامل



403 دائرة الخدمات المساندة
قسم الخدمات العامة / شعبة الحركة والنقل

محمد أبو عليا
مدير الشعبة

أحمد سامي – أسامة هليل – بسام داود – ثائر فضل – رامي سالمة – زيد الجيوسي – سالمة عقل – صدام حسن – طارق أمين

عمر خميس – عالء الدين أبو راس – محمد حسين – موسى قطيش – نهاد أبو سارة.

طارق العجوري - رعد أبو سارة - يوسف الدقس - حسين أبو غريب - رافع الرواجفة - رياض إبراهيم

فراس الفواز - عايد إبراهيم - يوسف أبو غوش - محمد أبو عليا -سلمي أبو عقل - صالح علي



دائرة الخدمات المساندة404
قسم الصيانة العامة

محمد صالح

حسن دحبور

فني - ميكانيك

داليا سعادة

عمر الكتول

فني - حداد

فتحي سرحان

فني - كهرباء

إبراهيم خضر

أمجد عمر

فني - نجارة

تامر جادو

فني - اتصاالت

بالل علقم

فني - ميكانيك

نضال أسعدمحمد أبو حجر

فني - ميكانيك فني - كهرباء

ق.أ. رئيسة قسم اإلنشاءات الهندسيةرئيس القسم

أشرف المناصير

فني - كهرباءمراقب فني



405 دائرة الخدمات المساندة
قسم الصيانة العامة

هاني السيد مهند عقيالن محمد علي

وليد أبو جمعه

فني - كهرباء

وليد العيسى

فني - كهرباء

أحمد مبروك

السيد جمعة

يوسف دعدس

مساعد - حدادفني - نجارة

عامل تحميل وتنزيل عامل تحميل وتنزيلسائقمساعد - ميكانيك

محمود السيدجعفر ناصر غازي سليمان

مزارعمزارع مزارع



دائرة الخدمات المساندة
قسم الصيانة العامة 406

محمد عامر

فني - تكييف وتبريد

محمد أبو فارة

فني - كهرباء

محمد أبو شهاب

فني - مواسرجي

نظام حمد

فني - دهان

محمد صبحي

فني - ميكانيك

عدنان أبو شرار

فني - دهان



407

مدير الدائرة

دائرة الخدمات الطبية



إيمان الفي

ممرضة

يحيى عطية

ممرض

فرح عربيات

سكرتيرة

د. ندى الدريملي

طبيبة

ناصر الدين بدر

مساعد صيدالني

دائرة الخدمات الطبية408
الموظفون



409

مساعد مدير الدائرة

دائرة المكتبة



آية أبو شبيب

موظفة

رامي الطيبي

موظف

رندة األشقر

موظفة

إسحق أبو جزر

موظف

أشرف أبو رمان

موظف

حنان أبو حمور

موظفة

تمارا الخريسات

موظفة

دينا المناصير

موظفة

دائرة المكتبة
الموظفون 410



سهام السليحات

موظفة

كوثر أبو خضير

مصنف ومفهرس

غدير النسور

موظفة

نيفين أبو هزيم

موظفة

تيمور بيلتو

مراقب قاعة

نور الهبيشان

سكرتيرة

أحمد عربيات

مراقب - مدخل

هنادي العواملة

موظفة

411 دائرة المكتبة
الموظفون


