مجالس الكليات األكاديمية في جامعة جدارا للعام الدراسي .6102/6106
10
ت

مجمس كمية األداب والمغات لمعام الدراسي .6102/6102
األســـــــــم

الوظيفة

مالحظات

0

الدكتور هيثم أحمد العزام

قائم باعمال عميد كمية اآلداب والمغات

رئيسا"

6

الدكتور محمد الشهاب

ر.ق .المغة االنجميزية وآدابها والترجمة

عضوا"

3

الدكتور خالد فهد مياس

ر.ق .المغة العربية وآدابها

عضوا"

4

الدكتور عمر خالد العجموني

ر.ق.التصميم الجرافيكي

عضوا"

5

الدكتور عمي عبد اهلل الغزو

ر.ق .اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

عضوا"

6

الدكتور أسماء جاد اهلل خصاونه

رئيس قسم وحدة تنسيق المساقات الخدمية

2

الدكتور أكرم شمغين

ممثل قسم المغة االنجميزية والترجمة

عضوا"

8

الدكتور ناصر عبد القوي

ممثل قسم التصميم الجرافيكي

عضوا"

9

الدكتورة نسيبة العمري

ممثل قسم المغة العربية وآدابها

عضوا"

01

الدكتور ماجد الخضري

ممثل قسم اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

عضوا"

00

الدكتور محمد خالد البقاعي

مدير مركز عالم البقاعي لمتوحد

عضوا" خارجيا"

06

المهندس خمدون النادي

النائب الثاني لرئيس جمعية المستثمرين

عضوا" خارجيا"

األردنيين /مدينة الحسن الصناعية

16

ت

مجمس كمية العموم التربوية لمعام الدراسي .6102/6102

الوظيفة

األســـــــــم

مالحظات

10

الدكتور عمي محمد الصمادي

عميدة الكمية

رئيسا"

2

الدكتور قاسم القضاة

ر.ق .اإلدارة التربوية

عضوا"

3

الدكتور عمي محمد الصمادي

ر.ق .التربية الخاصة

عضوا"

4

الدكتور أسامه امحمد لداللعه

ر.ق .تكنولوجيا التعميم

عضوا"

5

الدكتور مهدي "محمد سعيد" ربابعه

ر.ق .االرشاد النفسي والتربوي

عضوا"

6

الدكتور حيدر العمري

ممثل قسم اإلدارة التربوية

عضوا"

7

الدكتور عماد عبابنة

ممثل قسم القياس والتقويم

عضوا"

8

الدكتور صياح الشمالي

ممثل قسم التربية الخاصة

عضوا"

9

الدكتور مصطفى عياصرة

ممثل قسم تكنولوجيا التعميم

عضوا"

01

الدكتور موفق األبراهيم

ممثل قسم االرشاد النفسي والتربوي

عضوا"

00

الدكتور يوسف عيادات

جامعة اليرموك

عضواً خارجياً

02

السيد عمي دويري

مدير تربية اربد األولى

عضوا" خارجيا"

10مجمس كمية القانون لمعام الدراسي .6102/6102

ت

األســـــــــم

مالحظات

الوظيفة

1

الدكتور عمران محمود محافظة

عميد الكمية  /ورئيس القسم

رئيسا"

2

الدكتور بسام أبو رميمة

قسم القانون

عضواً

3

الدكتورة نجالء فميح

قسم القانون

عضواً

4

الدكتور معين فندي الشناق

قسم القانون

عضواً

5

القاضي ابراهيم أبو طالب

عن المجتمع المحمي

عضو خارجي

6

المحامي محمد زكي بني ممحم

عن المجتمع المحمي

عضو خارجي

10
التسلسل

مجمس كمية االقتصاد واالعمال لمعام الدراسي .6102/6102

الوظيفة

األســـــــــم

مالحظات

10

الدكتور محمد عبد اهلل المومني

عميد الكمية

رئيسا"

16

الدكتور فريد محمد قواسمة

مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة

عضواً

10

السيد معتز نمروقة

مدينة الحسن الصناعية اربد

عضوا" خارجيا"

10

السيد خالد الهياجنه

غرفة صناعة اربــــــــــــــد

عضوا" خارجيا"

10

الدكتور محمد فالح سمارة

ر.ق .المحاسبة

عضوا"

12

الدكتورة رقيا قاسم البدارين

مسؤول برنامج إدارة الموارد البشرية

عضواً

10

الدكتور عمي عوض الوقفي

ممثل قسم إدارة األعمال

عضواً

10

الدكتور نازم محمود الممكاوي

ر.ق .نظم المعمومات اإلدارية

عضوا"

01

الدكتور مروان الساليمة

ر.ق .التسويق

عضوا"

ر.ق .العموم المالية والمصرفية

عضوا"

06

الدكتور ثائر أبو طبر

ممثل قسم المحاسبة

عضوا"

00

الدكتور عبد اهلل السعد

ممثل قسم إدارة اإلعمال

عضوا"

00

الدكتور بالل عنيزان

ممثل قسم التسويق

عضوا"

00

الدكتورة فوزية مسعد

ممثل قسم نظم المعمومات اإلدارية

عضوا"

02

الدكتور محمد عودة

ممثل قسم العموم المالية والمصرفية

عضوا"

00

الدكتور عمي سميمان مطر

10

ت

مجمس كمية العموم وتكنولوجيا المعمومات لمعام الدراسي 6102/6102

األســـــــــم

مالحظات

الوظيفة

 10الدكتور محمد صبحي بطاح

عميد الكمية

رئيسا"

 16الدكتور رامي ضرار ممكاوي

جامعة اليرموك

عضوا" خارجياً

 10الدكتور لؤي محمد العالونة

جامعة العموم والتكنولوجيا

عضوا" خارجيا"

 10الدكتور أحمد محمد قزع

رءيس قسم الرياضيات

عضو

 10د .سامي صالح القواسمة

ر.ق.عمم الحاسوب

عضوا"

 12الدكتور مالك عمي فهيد

ر .ق .هندسة البرمجيات

عضوا"

 12الدكتور معتز عبد الواحد

قائم بتسير العمل في قسم شبكات الحاسوب

عضواً

 10د .رائد حتاممة

ممثل قسم الرياضيــات

عضوا"

 10الدكتور صالح عمي العمري

ممثل قسم عمم الحاسوب

عضواً

 01الدكتورة أروى حسن ضبيان

ممثل قسم هندسة البرمجيات

عضوا"

12
ت

مجمس كمية الهندسة لمعام الدراسي 6102/6102
الوظيفة

االسم

مالحظات

 10الدكتور عصام سميمان الطراد

ق.أ عميد الكمية /رئيس قسم هندسة االتصاالت

رئيسا"

 16الدكتور نبيل أحمد الكوفحي

رئيس قسم الهندسة المدنية

عضوا"

 10الدكتور ليث نصيرات

ممثل قسم هندسة االتصاالت والحاسوب

عضوا"

 10الدكتور محمد الجودي

ممثل قسم الهندسة المدنية

عضوا"

 12الدكتور محمد ابطاينة

جامعة اليرموك

عضوا" خارجيا"

 12الدكتور زياد الغزاوي

جامعة العموم والتكنولوجيا االردنية

عضوا" خارجيا"

 12مجمس كمية الصيدلة لمعام الدراسي 6102/6102
ت

الوظيفة

االسم

مالحظات

األستاذ الدكتور خالد عيسى العاني

قائم باعمال عميد الكمية

رئيساً

الدكتورة صفاء حسين أبو غريبة

أستاذ مساعد

عضواً

الدكتور عمي عطا زيدان السرحان

أستاذ مساعد

عضواً

المدرسة آمل المومني

مدرس

عضواً
عضواً خارجياً
عضواً خارجياً

