
 2022/2023والعلوم اإلنسانية للعام الجامعي  اآلدابلجان كلية 

 

 واعتماد المجالت : العلمي لجنة البحث .1

 

 )رئيساً(  *. نائب العميد للشؤون االكاديمية 

 )عضواً(    *. أ.د. محمد الدروبي 

 )عضواً(    *. أ.د. وائل الربضي 

 )عضواً(    . أنور الخالدي *. أ.د

 )عضواً(    * أ.د.سعيد أبو خضر 

 )عضواً(    *. د. عايد طاران 

 )عضواً(    *. د. عامر الرشيد 

 

 لجنة الدراسات العليا : .2

 

 )رئيساً( يد للشؤون االكاديمية م*. نائب الع

 )عضواً(     األقسامرؤساء  *

 )عضواً(    *أ.د. أنور الخالدي 

 )عضواً(   *د. ناصر البزور

 

 لجنة الندوات والمؤتمرات : .3

 )رئيساً(   *. أ.د. عبد الكريم جرادات

 )عضواً(   *. أ.د. محمود الديكي 

 )عضواً(     عويدات   ال*د. علي 

 )عضواً(   *. د. خضر السرحان 

 )عضواً(    *.د. االء المعاني 

 )عضواً(     . ريما الحايك*.د

 )عضواً(     *.د. ندوة المساعيد

 

 لجنة المعادلة : .4

 )رئيساً(  *. نائب عميد الكلية للشؤون االكاديمية 

 )أعضاء(   *.رؤساء األقسام 

 

 لجنة الخطة والجداول الدراسية : .5

 )رئيساً(  *. نائب عميد الكلية للشؤون االكاديمية 

 ()أعضاء   *.رؤساء األقسام 

 

 

 

 

 



 لجنة التحقيق في قضايا الطلبة :  .6

 )رئيساً( *. نائب العميد للشؤون االكاديمية 

 )عضواً(   د. رشا العريض *.

 )عضواً(     *د. عايد طاران

 (احتياط )عضواً     *.د. محمد بني يونس

 

 اللجنة االجتماعية : .7

 )رئيساً(    *. د.ة. مساعد العميد 

 )عضواً(    *.أ.د. محمد العيسى 

 )عضواً(    *.د. موسى بني خالد 

 )عضواً(    *.د. فيصل السرحان 

 )عضواً(    *.د. احمد عليمات 

 )عضواً(    *.د. براءة العبابنة 

 )عضواً(    *. السيد هاني بني هاني     

 

 لجنة ضمان الجودة واالعتماد والتعليم االلكتروني : .8

 )رئيساً(   للجودة نائب عميد الكلية *.د

 )أعضاء(    *. رؤساء األقسام 

 

 لجنة االمن والسالمة العامة : .9

 

 )رئيساً(   *.أ.د. عميد الكلية 

 )عضواً( *.د. نائب العميد للشؤون االكاديمية 

 )عضواً(   نائب العميد للجودة *.

 )عضواً(   .د. شرين سالمة *

 )عضواً(   .عبد العزيز محمود *

 )عضواً(   *.د. فيصل السرحان 

 )عضواً(   كفاح القاضي *.د.

 )عضواً(   العيسى  ا*.م. ريم

 

 لجنة التقرير السنوي : .10

 

 )رئيساً(   أ.د. عميد الكلية *. 

 )عضواً(  *.نائب العميد للشؤون االكاديمية 

 )عضواً(   * نائب العميد للجودة 

 (اعضاء)   *. رؤساء األقسام 

 

 لجنة االختبارات : .11

 )رئيساً( *. نائب العميد للشؤون االكاديمية 

 )أعضاء(   رؤساء األقسام *. 



 

 لجنة االعالم والتواصل الطالبي وخدمة المجتمع : .12

 )رئيساً(   مهى مبيضين.دة. *

 )عضواً(   . ندوة المساعيدة.د*

 )عضواً(    ليلي أبو.د. زكي *

 )عضواً(   *.د.عاصم الخوالدة 

 )عضواً(   *.د.عبدالمجيد الحاج 

 )عضواً(    *.م.مروة الكنج

 )عضواً(   *.م. لميس اللوزي 

 

 


