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 الكمية اإليميل االسم رباعي م
 elnabris@iugaza.edu.ps سا  ـرئي د. كمال جاد اهلل محمود النبريص  .1

 العلومكلية 
 nhalabi@iugaza.edu.ps عضوا    طه الحمبي د. نبيل مصباح  .2

 mubeid@iugaza.edu.ps عضوا   د. معين فتحي خميل عبيد  .3

 ashraf@iugaza.edu.ps عضوا   د. أشرف أحمد محمد أبو مغيصيب  .4

 alhalees@iugaza.edu.ps رئيـسا   الهميس درويش مصطفى عالء أ.د.  .5

تكىولوجيا كلية 
 املعلومات

 tbarhoom@iugaza.edu.ps عضوا   برهوم منصور سميمان توفيق د.  .6

 amaghari@iugaza.edu.ps عضوا   مغاري العزيز عبد يونس شرفأ د.  .7

 ialagha@iugaza.edu.ps عضوا   اـغاأل قاسم محمد يادإ د.  .8

 balijla@iugaza.edu.ps عضوا    العجمة فرحات عمر باسم د.  .9

 emortaja@iugaza.edu.ps عضوا   مرتجى شكري محمود إيهاب م.  .11

 wabeid@iugaza.edu.ps رئيسا   أ. وفاء فرحان عبيد  .11

 aashaer@iugaza.edu.ps عضوا   د. أحمد عمي محمد الشاعر  .12 كلية التمريض

 abahri@iugaza.edu.ps عضوا   د. عريفة سعيد مصطفى البحري  .13

 akalloub@iugaza.edu.ps رئيـسا   د. عفيف محمد أبو كموب  .14

كلية الشريعة 
 والقاوون

 rradwan@iugaza.edu.ps عضوا   د. رفيق أسعد رضوان  .15

 smakhada@iugaza.edu.ps عضوا    د. سالم عبداهلل أبو مخدة  .16

 yfujo@iugaza.edu.ps عضوا   د. ياسر إسعيد فوجو  .17

 osaad@iugaza.edu.ps عضوا   د. عمر خضر سعد  .18

 ashehab@iugaza.edu.ps عضوا   د. أحمد عبد شهاب  .19

 Hkhzondar@iugaza.edu.ps رئيسا   أ.د. هالة جار اهلل الخزندار  .21

 كلية اهلىدسة
 marafa@iugaza.edu.ps عضوا   عرفةحسني أ.د. محمد   .21

 uesawi@iugaza.edu.ps عضوا   العيسوي الحميم د. أسامة  .22

 Mhanjouri@iugaza.edu.ps عضوا   أ.د. محمد أحمد الحنجوري  .23

 aschokry@iugaza.edu.ps عضوا   د. عبد الرحمن الشكري  .24

 hkhodari@iugaza.edu.ps رئيسا   د. حامد طالل الخضري  .25

العلوم كلية 
 الصحية

 khawad@iugaza.edu.ps عضوا   سعيد عوضد. خالد   .26

 mkraizem@iugaza.edu.ps عضوا   أ. محمد حسين كريزم  .27

 ialaswad@iugaza.edu.ps عضوا   أ. ابتسام حسن األسود  .28
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 الكمية اإليميل االسم رباعي م
 eqasem@iugaza.edu.ps رئيسا   د. إسماعيل عبد اهلل قاسم  .29

 التجارةكلية 
 krehan@iugaza.edu.ps عضوا   د. خمود عطية الفميت  .31
 aelaf@iugaza.edu.ps عضوا   أ. عرفات عبد اهلل العف  .31

 khusseiny@iugaza.edu.ps عضوا   أ. خالد هاني الحسيني  .32

 kbuhissi@iugaza.edu.ps عضوا   أ. خالد سعيد البحيصي  .33
 nolwan@iugaza.edu.ps رئيس ا أ.د. نعمان شعبان عموان  .34

 اآلدابكلية 

 yjashour@iugaza.edu.ps عضو ا د. يوسف جمعة عاشور  .35

 kjahjouh@iugaza.edu.ps عضو ا د. خضر محمد أبو جحجوح  .36

 ahabeeb@iugaza.edu.ps عضو ا د. أكرم صبحي حبيب  .37

 wshbair@iugaza.edu.ps عضو ا د. وليد شالش شبير  .38

 fjadba@iugaza.edu.ps عضو ا د. فوزي سعيد الجدبة  .39

 zodwan@iugaza.edu.ps عضو ا د. زكريا عبد اهلل عدوان  .41

 mras@iugaza.edu.ps عضو ا د. منير سميم أبو راس  .41

 alaa.obgyn2013@gmail.com رئيسا   د. آالء إسماعيل  .42

 mamda82@hotmail.com عضو ا دبور عاطف د. محمد  .43 الطةكلية 

 amghazali@iugaza.edu.ps عضو ا الغزاليماهر د. أحمد   .44

 aowda@iugaza.edu.ps رئيسا   د. أحمد إدريس رشيد عودة  .45

أصول  كلية
 الديه

 manber@iugaza.edu.ps عضو ا أ.د. محمود هاشم محمود عنبر  .46

 khamdan@iugaza.edu.ps عضو ا أ.د. خالد حسين عبد الرحيم حمدان  .47

 mmathloum@iugaza.edu.ps عضو ا د. محمد ماهر محمد المظموم  .48

 bhammo@iugaza.edu.ps عضو ا د. بشير إسماعيل حامد حمو  .49

 fshaladan@iugaza.edu.ps رئيسا   أ.د. فايز كمال شمدان  .51

 الرتتيةكلية 

 edajani@iugaza.edu.ps عضو ا د. إياد عمي الدجني  .51

 mnajim@iugaza.edu.ps عضو ا د. منور عدنان نجم  .52

 khsahhar@iugaza.edu.ps عضو ا د. ختام إسماعيل السحار   .53

 tshubier@iugaza.edu.ps عضو ا د. توفيق محمد شبير  .54

 abaloji@iugaza.edu.ps عضو ا د. أدهم حسن البعموجي   .55

 

 عمادة اجلودة والتطوير
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