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 ( لجنة التعيين والترقية :1
 نائب العميد/مقررا   األستاذ الدكتور جمال الجندي

 نائب العميد/عضوا   الدكتور نضال الطاهات

 رئيس قسم الكيمياء/عضوا   األستاذ الدكتور ايمن عيسى 

 رئيس قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية/عضوا   األستاذ الدكتور عصام قنيص  

 قسم العلوم الحياتية/عضوا   الدكتور محمد الوديان األستاذ

  ( لجنة البحث العلمي: 2
 العميد/مقررا   نائب األستاذ الدكتور جمال الجندي

 قائم بأعمال رئيس قسم الرياضيات/عضوا   فالحة أبوالدكتور ابراهيم 

 قائم بأعمال رئيس الفيزياء/عضوا   الدكتورة صفية حماشا

 رئيس قسم الكيمياء/عضوا   األستاذ الدكتور ايمن عيسى 

 رئيس قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية/عضوا   األستاذ الدكتور عصام قنيص  

 ( لجنة الدراسات العليا: 3
 العميد/مقررا   نائب الدكتور نضال الطاهات

 الرياضيات/عضوا  قائم بأعمال رئيس قسم  فالحة أبوالدكتور ابراهيم 

 قائم بأعمال رئيس الفيزياء/عضوا   الدكتورة صفية حماشا

 رئيس قسم الكيمياء/عضوا   األستاذ الدكتور ايمن عيسى 

 رئيس قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية/عضوا   األستاذ الدكتور عصام قنيص  
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 ( لجنة الخطة الدراسية ومعادلة المواد:  4
 العلوم الحياتية الدكتور محمد الودياناألستاذ 

 والتكنولوجيا الحيوية 
 رئيسا  

 عضوا   الكيمياء األستاذ الدكتور يحيى الدقس

 عضوا   الرياضيات الدكتور أحمد عدوي 

 عضوا   الفيزياء الدكتور غسان النعواشي

 عضوا   الكيمياء الدكتور محمود سنجق

 ( لجنة الجداول والعبء التدريسي :5
 رئيسا   الفيزياء األستاذ الدكتور زياد خطاري 

 عضوا   الرياضيات الدكتور عمر السيد أحمد
 عضوا   الكيمياء الدكتورة فداء القيسي

 العلوم الحياتية الدكتور عماد البصول
 والتكنولوجيا الحيوية 

 عضوا  

 عضوا   العلوم األساسية المساندة المدرس هتاف ناطورية
 ( لجنة االمتحانات: 6

 رئيسا   الفيزياء الدكتور عادل شاهين
 عضوا   الرياضيات المدرس ميسم أبو دلو

 العلوم الحياتية المدرس شروق جرادات
 والتكنولوجيا الحيوية 

 عضوا  

 عضوا   الكيمياء السيد سامر حمزة
 عضوا   العلوم األساسية المساندة السيد عدي القرعان
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 ( لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة: 7
 رئيسا   الرياضيات األستاذ الدكتور نضال الطاهات
 عضوا   العلوم الحياتية األستاذ الدكتور محمد الوديان

 عضوا   الكيمياء الدكتورة لبنى الرواشدة
 ( لجنة المكتبة:8

 رئيسا   الفيزياء الدكتور أكرم العقيلي
 عضوا   الرياضيات الدكتور صالح العداسي

 عضوا   الكيمياء الدكتور عالء افتيحه
 العلوم الحياتية الدكتورة بيان أبو غزالة

 والتكنولوجيا الحيوية 
 عضوا  

 عضوا   العلوم األساسية المساندة المدرس آيات شديفات
 ( اللجنة االجتماعية: 9

 رئيسا   الكيمياء الدكتور محمود سنجق
 عضوا   الرياضيات الدكتور عمر السيد

 عضوا   الفيزياء الدكتور عادل شاهين
 عضوا   الكيمياء الدكتورة لبنى الرواشدة
 العلوم الحياتية الدكتور مهند عليان

 والتكنولوجيا الحيوية 
 عضوا  

 عضوا   ديوان كلية العلوم السيد نجيب الفقيه
 ( اللجنة الثقافية والعلمية:10

 رئيسا   الفيزياء األستاذ الدكتور فراس عفانه
 عضوا   الرياضيات الدكتور بشير هديبات
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 عضوا   الكيمياء الدكتور زاهر غرايبة
 العلوم الحياتية الدكتور فؤاد الشهابي

 والتكنولوجيا الحيوية 
 عضوا  

 عضوا   العلوم األساسية المساندة المدرس وفاء المعايطة
 ( لجنة البيئة والسالمة العامة:11

 رئيسا   الكيمياء الدكتور أحمد أبو شملهاألستاذ 
 عضوا   الفيزياء الدكتور قاسم الزعبي

 العلوم الحياتية الدكتور عماد البصول
 والتكنولوجيا الحيوية 

 عضوا  

 عضوا   الكيمياء السيد باسم نصرهللا
 العلوم الحياتية السيدة منار أبو جابر

 والتكنولوجيا الحيوية 
 عضوا  

 عضوا   الفيزياء الرجوبالسيد شريف 
 ( لجنة التجهيزات والعطاءات: 12

 العلوم الحياتية األستاذ الدكتور عصام قنيص
 والتكنولوجيا الحيوية 

 رئيسا  

 عضوا   الفيزياء الدكتور عادل شاهين
 عضوا   الكيمياء الدكتور جعفر عبد الغني
 عضوا   الكيمياء اآلنسة فاطمة الصوباني

 العلوم الحياتية حرزهللااآلنسة ميسون 
 والتكنولوجيا الحيوية 

 عضوا  
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 ( لجنة االعتماد وضبط الجودة:13
 رئيسا   الفيزياء الدكتور جمال الجندياألستاذ 

 عضوا   الرياضيات األستاذ الدكتور نضال الطاهات

 العلوم الحياتية األستاذ الدكتور محمد الوديان
 والتكنولوجيا الحيوية 

 عضوا  

 عضوا   الفيزياء الدكتور فراس الدويري  

 عضوا   الرياضيات الدكتور فادي عواودة

 عضوا   الكيمياء الدكتور هاجم بطاينة

 عضوا   الكيمياء الدكتور نايف الجعار

 العلوم الحياتية الدكتور مهند مساعده
 والتكنولوجيا الحيوية 

 عضوا  

 عضوا   العلوم األساسية المساندة المدرس مروة عليان

 ( اللجنة اإلعالمية:14
 رئيسا   الكيمياء األستاذ الدكتور أيمن عيسى

 عضوا   الرياضيات محمد صافيالدكتور 

 عضوا   الفيزياء انس الرياحي السيد

 عضوا   الكيمياء الدكتور هاجم بطاينة

 عضوا   العلوم الحياتية الدكتورة صبا شبيالت

 عضوا   المساندةالعلوم األساسية  اآلنسة مروة عليان
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 ( لجنة تقييم المواد اإللكترونية:15
 رئيسا   الرياضيات األستاذ الدكتور حلمي كتانة

 عضوا   الكيمياء األستاذ الدكتور جمال صويلح

 عضوا   الفيزياء الدكتور سفيان النمرات

 عضوا   العلوم الحياتية الدكتور سالم المالول

 لجنة خدمة المجتمع: (16
 رئيسا   الكيمياء الدكتور موسى البرغوثياألستاذ 

 عضوا   الرياضيات األستاذ الدكتور عمر حرزهللا

 عضوا   الفيزياء صالح العمري األستاذ الدكتور 

 عضوا   العلوم الحياتية األستاذ الدكتور سليم عبد الرحمن

 عضوا   الكيمياء الدكتور محمود سنجق
 

 


