 )1مجلس الكلية
 .1الدكتور وصفي الروابدة /رئيسا
 .2الدكتور وصفي السالمات
 .3الدكتور علي مساعدة
 .4الدكتور احمد الحسبان /مساعد العميد
 .5الدكتور سامر عبد الهادي
 .6الدكتور وليد مساعدة
 .7الدكتورة وعد النسور
 .8الدكتور محمد المومني
 .9الدكتور أسامة قلعاوي
 10األستاذ الدكتور وليد صيام
 .11األستاذ الدكتور خضير فريجات
 .12الدكتور حمزة المصطفى

أعضاء

 )2لجنة الدراسات العليا
 .1الدكتور وصفي السالمات /نائب العميد  /مقر ار
 .2الدكتور سامر عبد الهادي
 .3الدكتور وليد مساعدة
 .4الدكتورة وعد النسور
أعضاء

 .5الدكتور محمد المومني
 .6الدكتور نائل السرحان
 .7األستاذ الدكتور هيل عجمي
 .8الدكتور زياد مراشدة
 .9الدكتور منذر النمر

 )3لجنة البحث العلمي
 .1األستاذ الدكتور وليد صيام  /مقر ار
 .2الدكتور اسامة قلعاوي
 .3الدكتور وصفي السالمات
 .4الدكتور وليد مساعدة
 .5الدكتور فايز الشرفات
 .6الدكتور خالد بطاينة

أعضاء

 )4لجنة الخطة الدراسية
 .1الدكتور وصفي السالمات  /مقر ار
 .2الدكتور وليد مساعدة
 .3الدكتور سامر عبد الهادي
 .4الدكتورة وعد النسور
 .5الدكتور محمد المومني

أعضاء

 .6الدكتورة هديل معايطة
 .7الدكتور حمزة المصطفى
 .8الدكتور منذر النمر

 )5لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة
 .1الدكتور احمد الحسبان  /مقر ار
 .2الدكتورة آالء البشايرة
 .3الدكتور حمزة المصطفى
 .4الدكتور محمد الدويري

 )6لجنة الندوات والعالقات الخارجية
 .1الدكتور وليد مساعدة /مقر ار
 .2الدكتور خالد البطاينة

أعضاء

 .3الدكتور سامر عبد الهادي
 .4الدكتور خالد عيون
 .5السيد ماهر شراب

أعضاء

 )7لجنة المكتبة
 .1الدكتور محمد العمري  /مقر ار
 .2الدكتور عبد هللا الخوالدة
 .3الدكتور نائل سرحان
 .4السيد محمود القاسم

أعضاء

 .5السيدة سوسن اسماعيل
 .6السيدة صفاء احمد
 .7الدكتور منذر النمر
 )8اللجنة االجتماعية
 .1الدكتور إبراهيم منصور /مقر ار
 .2الدكتور إبراهيم خطاطبة
 .3الدكتور وليد مساعدة
 .4الدكتور احمد الحسبان
 .5السيدة منال العيسى

 )9لجنة الموقع االلكتروني
 .1الدكتور احمد الحسبان /مقر ار

أعضاء

 .2الدكتورة وعد النسور
 .3الدكتور وليد مساعدة
 .4الدكتور محمد المومني
 .5الدكتور سامر عبد الهادي
 6الدكتور هاشم الشرفات
 .7الدكتور محمد الحسبان

أعضاء

 )10لجنة جودة التعليم
 .1الدكتور علي مساعدة  /مقر ار
 .2الدكتور ابراهيم منصور
 .3الدكتورة وعد النسور
 .4الدكتور فادي الشياب
 .5الدكتور زياد مراشدة
 .6الدكتور محمد العمري

أعضاء

 .7الدكتور هيثم حلوش
 .8الدكتور أرقم الرباعي
 .9الدكتور صالح الكايد
 .10الدكتور نائل سرحان
 .11الدكتور وليد مساعدة

 )11لجنة اإليفاد
 .1الدكتور علي مساعدة /مقر ار
 .2الدكتورة وعد النسور
 .3الدكتور محمد المومني
 .4الدكتور سامر عبد الهادي
 .5الدكتور وليد مساعدة
 .6السيدة عبلة التهتموني

 )12لجنة التشبيك مع المجتمع المحلي

أعضاء

 .1الدكتور إبراهيم منصور /مقر ار
 .2الدكتور محمد الدويري
 .3الدكتور احمد العموش
 .4الدكتور فايز الشرفات
 .5الدكتور عامر الشيشاني
 .6الدكتور احمد الحسبان

أعضاء

 .7الدكتور محمد الحسبان
 .8الدكتور عبد هللا الجيوسي
 .9الدكتور خالد عيون

 )13لجنة المبادرات والجوائز
 .1الدكتور احمد العموش /مقر ار
 .2الدكتورة وجدان العكاليك
 .3الدكتور سامر عبد الهادي
 .4الدكتور خالد بطاينة
 .5الدكتور علي مساعدة
 .6الدكتور صالح الكايد
 .7الدكتورة آالء البشايرة

أعضاء

 )14لجنة االعتماد المحلي والدولي
 .1الدكتور علي مساعدة  /مقر ار
 .2الدكتورة وعد النسور
 .3الدكتور محمد المومني
 .4الدكتور سامر عبد الهادي
 .5الدكتور وليد مساعدة
 .6الدكتور عامر الشيشاني
 .7الدكتور محمد الدويري
 .8الدكتور اسامة قلعاوي
 .9الدكتور صالح الكايد
 .10الدكتور محمد الحسبان

أعضاء

