
 

 ماليةلكلية العلوم اإلدارية وا
 اللجان على مسـتوى الكلية

 2019-2018العام الجامعي 
 

 أعضاء اللجنة مقرر اللجنة رئيس اللجنة اسم اللجنة

 لجنة الخطة الدراسية

 واالرشاد األكاديمي

 وإدارة المخاطر
 د. جعفر صوالحه د. سمير العبادي

 د ممدوح زيادات أ.

 د. عبد النافع الزرري

 د. ناصر سيف

 

لجنة االعتماد والنوعية وضبط 

 الجودة
 د. عبد النافع الزرري د. سمير العبادي

 د ممدوح زيادات أ.

 د. جعفر صوالحه

 د. ناصر سيف

 

لجنة التدريب وتطوير 

 المهارات

 والتعليم المستمر
 د. محمد منصور د. عبد النافع الزرري

 د. محمد صمادي

 د. عبير سماره
 أ. أحمد الغول

 د. محمد حمدان د. محمد سعدات لجنة االمتحانات
 د. عاطف بطارسه

 د. محمد منصور
 د. رفاه حداد

 أ. دينا عادل د. محمود ابو عرا أحمد الجيوسي د. د. محمد سعدات الطلبة انضباطلجنة 

 أحمد التميميد.  د. محمد سعدات لجنة المباني والمرافق
 د. علي مساعده

 د. باسم السعدي

 د. عاطف بطارسه

 صمادي أ. هيام

 د. رنا عيروط د. عبد النافع الزرري لجنة المؤتمرات والندوات

 د. عز الدين عنانزه

 د. ناصر الخضور

 د. أحمد التميمي

 د. عاطف الراعوش

 د. موسى صبيح

 د. هيثم جعفر د. ناصر سيف لجنة البحث العلمي

 د. موفق الحميري

 د. قاسم عواقله

 د. عاطف بطارسه

 د. محمد منصور

 د. عاطف الراعوش

 د. هيثم جعفر

 د. طالل كسار د. عبد النافع الزرري د. قاسم العواقله أ. د طالل جريره لجنة الدراسات العليا

 د. محمد منصور أ. د. ممدوح زيادات لجنة التسويق

 د. محمود السحيمات

 د. يوسف الهروط

 

 د. عز الدين عنانزة

 أ. هبة الجالبنه

االجتماعية وخدمة  اللجنة

 المجتمع

 

 

 د. عبير سماره د. موسى صبيح

 د. احمد الجيوسي

 د. احمد التميمي

 د. ناصر الخضور

 د. عاطف الراعوش

 أ.وداد العقرباوي

 

 لجنة المكتبة ومصادر التعلم

 

 د. محمود السحيمات

 

د. عبد الرحمن 

 المشهداني

 

 د. محمد صمادي

 د. محمد منصور

 

 د. عاطف الراعوش

 رفاه حداد د.



 أعضاء اللجنة مقرر اللجنة رئيس اللجنة اسم اللجنة

 احمد الغول أ.  د. محمود أبو عرا لجنة الموقع اإللكتروني

 د. باسم السعدي

 د. ناصر الخضور

 د. محمد صمادي

 د. رفاه حداد

 د. عاطف الراعوش

 د. زيدون حطيبات

 أ. د. مرو أحمد ات ـــــــــــــــــلجنة الترقي
 

 يفد. ناصر س

 أ.د طالل جريره

 أ.د ممدوح زيادات

 الحميري د. موفق

 د. ناصر سيف

 أ. د. مرو أحمد AACSBلجنة اعتماد 

 د. موفق الحميري 

 د. عبد النافع الزرري

 د. هيثم جعفر

 د. ناصر سيف

 د. ناصر الخضور

 د. عاطف الراعوش

 

 :مـالحـظـات هـامـة
 أحمد الجيوسي ، د. محمود السحيمات. د. ممثل الكلية في مجلس الجامعة :  -

 د. ناصر سيف. ممثل الكلية في مجلس البحث العلمي :  -

 د. ناصر سيف.  ممثل الكلية في مجلس الدراسات العليا : -

 د. محمود أبو عرا. عد : ممثل الكلية في مجلس التطوير والتعلم عن ب   -

 ممثل الكلية في لجنة صندوق الطالب : د. محمد سعدات. -

 مد التميمي.ممثل الكلية في لجنة تشغيل الطلبة : د. اح -

 ممثل الكلية في لجنة تأديب الطلبة : د. احمد الجيوسي . -

 ممثل الكلية في لجنة المكتبة ومصادر المعلومات : د. محمود السحيمات. -

 

 


