معلومات التواصل مع منسقي البرامح

الكلية

البرنامج المطروح

المنسق

قانون عام
الحقوق

قانون خاص

د .جهاد الكسواني

قانون جنائي
التنمية

بناء المؤسسات والتنمية

المستدامة

البشرية

الطب

الكيكياء الحيوية واالحياء الجزيئية

د .فواز عواد

الصيدلة

العلوم الصيدالنية

د .ماهر الخضور

صحة عامة /مسارعلم االوبئة

د .نهى عبده الشريف

د .احمد حرز الله

الصحة العامة

د .اسمى االمام

الصحة النفسية والمجتمعية
علم االوبئة /غزة

jkisswani@staff.alquds.edu
0599101970
0599255448
ahirzallah@staff.alquds.edu

السياسات واالدارة الصحية
الجودة وسالمة المريض

معلومات التواصل

د .بسام ابو حمد

0592042209
fawwad@staff.alquds.edu
022790413
mkhdour@staff.alquds.edu
0547952018
nsharif@staff.alquds.edu
0546983800
aimam@staff.alquds.edu
0599351515
babuhamad@staff.alquds.edu

الحرم
الحرم الرئيس ،رام الله
دورا
الحرم الرئيس
الحرم الرئيس ,رام الله,
دورا ,غزة
الحرم الرئيس
الحرم الرئيس
الحرم الرئيس

الحرم الرئيس

غزة

الصحة النفسية والمجتمعية  /غزة د .ختام ابو حمد
العالج الطبيعي
التمريض
تمريض االطفال وادارة التمريض
المهن الصحية

معهد االعالم
العصري

اآلداب

تمريض غزة
تمريض االطفال وادارة التمريض

د .فريد اغريب
د .حمزة عبد الجواد

التصوير الطبي

د .حسين المصري

العلوم الطبية المخبرية

د .سمير البرغوثي

االعالم الرقمي و االتصال

د .نادر صالحة

علم الجريمة

د .وفاء الخطيب

الدراسات االقليمية -دراسات
اسرائيلية

الدعوة والقران

د .هديل حالوة

د .زياد عياد

الترجمة التحريرية والشفهية

د .عمر النجار

الفقه و التشريع واصوله،

د .جمال عبدالجليل

0597988099
kabohamad@staff.alquds.edu
0599349554
hhalaweh@staff.alquds.edu
0597590131

غزة
الحرم الرئيس
الحرم الرئيس

fghrayeb@staff.alquds.edu
0599852755
heljawad@staff.alquds.edu
0599316011
Halmasri81@staff.alquds.edu

غزة
الحرم الرئيس

022791243
sammer@staff.alquds.edu
0599774800
nsalha@staff.alquds.edu

رام الله

0599433935
walhgateeb@staff.alquds.edu
0568159600

الحرم الرئيس

ziyad@staff.alquds.edu
0526037786
onajjar@staff.alquds.edu
0598509953

الحرم الرئيس

jsaleh@staff.alquds.edu

العلوم التربوية

العلوم
والتكنولوجيا

أصول الدين

د .موسى البسيط

االرشاد النفسي والتربوي

د .عمر الريماوي

االدارة التربوية

د .كامل هاشم

أساليب التدريس

د .عفيف زيدان

علم الحاسب

د .رشيد جيوسي

الطاقة المتجددة واستدامتها

د .عمر عياد

التكنولوجيا التطبيقية والصناعية

د .محمود الخطيب

0528894085
mbasit@staff.alquds.edu
0599084321
orimawi@staff.alquds.edu
0522292996
Hashemk@staff.alquds.edu
0599355569
afzeidan@staff.alquds.edu
0595999977
rjayousi@staff.alquds.edu

األعمال
واالقتصاد

محاسبة وضرائب

الحرم الرئيس
دورا
الحرم الرئيس
رام الله

0522636992
o.ayyad@staff.alquds.edu
0569920550

الحرم الرئيس

mkhatib@staff.alquds.edu

ابتكارات علوم المياه

التنافسية واقتصاديات التنمية

الحرم الرئيس

الحرم الرئيس

د .ابراهيم عوض

د .فراس بركات

0 599707737
iawad@staff.alquds.edu
0599252086
fbarakat@staff.alquds.edu

الحرم الرئيس

برامج الماجستير
()MAT

ادارة اعمال

د .نضال درويش

MAT

د .ايمن خليفة

0599208948
ndarwish@staff.alquds.edu
0598312871
akhalifah@staff.alquds.edu

الحرم الرئيس

