
املكتب التنفيذي

يوسف سالمةنور آل عموحسام السعدباسل العوداتآالن خرضيك

املدير العام

حازم نهار

رئيس

خرض زكريا

مجلس األمناء

عضو

باسل العودات

عضو

جاد الكريم الجباعي

عضو

حازم نهار

عضو

حبيب عيىس

عضو

دمية عز الدين

عضو

عبد الحكيم قطيفان

عضو

غسان جباعي

عضو

واحة الراهب

عضو

يوسف بريك

عضو

يوسف سالمة

الهيكل التنظيمي ملركز حرمون للدراسات املعارصة ومؤسساته وبرامجه

قطاع الدعم والخدمات اإلدارية

إدارة اإلنتاج الفني

باسل الحافظمدير

سامي الزبيديمسؤول رئييس 

مرشف

مصمم غرافيك 
مروه العبد الله 

إدارة أنظمة املعلومات

محمد رزوق مرشف

إدارة املوارد البرشية

آالن خرضيكمدير

مريفت حريزمرشف

إدارة الشؤون اإلدارية واملالية

آالن خرضيكمدير

ميان تبانمرشف

إبراهيم الفوالمرشف

فارس جاسممسؤول

إدارة العالقات العامة

نور آل عمومدير

باكري أتاجانمرشف

زيد أتايسمرشف

إدارة التحرير والتدقيق اللغوي

سامح حكوايتمدير

عيل الحسنيمرشف

سالف علوشمحرر

محمد املصطفىمحرر

محمد طه العثامنمحرر

قطاع الدراسات واألبحاث

وحدة دراسة السياسات

مرصد حرمون

التقرير الخاص

عبد الكريم هاشممدير

باسل العوداتمنسق

عبد الله تركامينمسؤول

سعد الله الرشيفمرشف

منذر الشيخمسؤول

نادر جبيل

باسل العودات

محمد سليامنمرشف

فادي كحلوسمسؤول

طالل املصطفىباحث

محمد نور النمرباحث متعاون

مرض الدبسباحث متعاون

ساشا العلو باحث متعاون

وحدة األبحاث االجتامعية

حسام السعدمدير

يوسف بريكاستشاري

يوسف سالمةاستشاري

وحدة املقاربات القانونية

نادر جبيلباحث

وحدة الدراسات االقتصادية

حسام السعدمرشف

أحمد سعد الدينمنسق

فاتن شمسمرتجم متعاون

محمد صالحمرتجم متعاون

ياسمني الشمريمرتجم متعاون

عيل كمخمرتجم متعاون

وحدة الرتجمة والتعريب

أنس عيىسمرتجم متعاون

مروان زكريامرتجم متعاون

محمد سليامنمنسق

أحمد عيشة مرتجم

سمري رمانمرتجم متعاون

باسل العوداترئيس التحرير 

غسان جباعيمدير القسم الثقايف

مسؤول التحرير

والتدقيق اللغوي
محمد املصطفى

مدير التحرير

عبد الوهاب بدرخان

مجلس املستشارين

هيئة التحرير

يوسف سالمةرئيس التحرير 

عضو

عضو

عضو

عضو

سالف علوش

سامح حكوايت

عضو

عضو

بدر الدين عروديك

رشيد الحاج صالح

عضو

محمد عثامن محمود

خرض زكريا

يوسف بريك

حسام السعد

طالل املصطفى

منري الخطيب

هدى الزين

ساري حنفيعضو

حسام السعدمدير التحرير

سامح حكوايتسكرتري التحرير

يوسف سالمةاملدير األكادمييهيئة التحرير

الهيئة األكادميية

أريج الفتيح

منسق برنامج التدريب

أحمد برقاويعضو

جاد الكريم الجباعيعضو

عضو

عضو

عضو

عضو

خرض زكريا

خطار أبو دياب

رميون معلويل

عزيز العظمةعضو

يوسف بريك

أحمد حاجي صفرعضو

الهيئة االستشارية

أعضاء هيئة التحرير

باسل الحافظ

باسل الحافظ

اإلخراج الفني

سامح حكوايت

اإلرشاف اللغوي

الدعم التقني والفني واإلداري

قاسم سالمة

يوسف سالمة

عيل أبو زيد

حسام السعد

عبد الكريم هاشم

سامح حكوايت

عيل الحسني

منسقو لجان التحكيم

 اإلخراج الفني

التحرير

والتدقيق اللغوي
سامح حكوايت

املكتبة

واملبيعات
إبراهيم خوالين

التحرير

والتدقيق اللغوي
محمد طه العثامن

نور آل عمواملدير التنفيذي

الهيئة اإلدارية

نرسين أنابيل

عيل العائد

صبحي فرنجية

سامر األحمد

فريق اإلعالميني

باسل الحافظمدير اإلنتاج الفني 

اإلنتاج الفني

ميشيل كيلو

خطار أبو دياب

جامل سليامن

فارس ويت

عاصم الزعبي

فريق املراسلني

املؤسسات املنبثقة عن املركز

أكادميية قاسيون مجلة قلمون للدراسات واألبحاث دار ميسلون للطباعة والنرش والتوزيع شبكة جريون اإلعالمية

برامج املركز

برنامج تنمية الثقافة

محمد سليامنمدير

صالون هنانو

برنامج املبادرات املدنية

أريج الفتيحمرشف

عبد الله تركامينمدير

صالون الكواكبي 

فوزي أبو صالحمدير

صالون الجوالن

وئام عامشةعضو

تيسري خلفعضو

ماجد كيايلعضو

أمين أبو جبلعضو

برنامج جوائز املركز

باسل العوداتمنسق

جائزة حسني العودات للصحافة العربية

جائزة ياسني الحافظ يف الفكر السيايس

األمانة العامة للجائزة

رشيد الحاج صالحعضو

صقر أبو فخرعضو

سامح حكوايتعضو

يوسف سالمةرئيس

جاد الكريم الجباعيعضو

منري الخطيبعضو

باسل الحافظ

العالقات العامة

العمليات

اللوجستية
فارس جاسم

زيد أتايس


