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:عضوية اللجان في جامعة اربد االهلية

.2007-2005  عضو مجلس العمداء في جامعة إربد األهلية.2007 -1998  عضو مجلس كلية لألعوام.2005-2002  عضو لجنة االعتماد الخاص والعام في جامعة إربد األهلية من عام0 2005-2003  عضو لجنة تحضيرية للمؤتمر العلمي للكلية من عام.2006  رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي لعام-

4

 رئيس اللجنة التحضيرية للٍمؤتمر الطالبي العلمي الثالث والرابع والخامس والسادس والسابعلكلية العلوم اإلدارية والمالية.
 عضو لجنة تحضيرية للمؤتمر األردني المصري األول حول المدخل المنضومي وتطبيقاتهفي العلوم المختلفة .2005
 رئيس لجنة الخطط والمناهج في كلية العلوم اإلدارية والمالية لعدة سنوات. رئيس لجنة معادلة المواد للطلبة المنقولين من جامعات أخرى لعدة سنوات. رئيس لجنة األشراف على تقييم أعضاء الهيئة التدريسية للعام الجامعي.2004/2003
 عضو لجنة عليا النتخابات مجلس الطلبةمن عام . 2005-2003 عضو لجنة تعيين الموظفين بجامعة إربد األهلية لعام .2007-2004 رئيس لجنة تأديب أعضاء الهيئة اإلدارية للعام الجامعي .2008/2007 عضو لجنة دليل أعضاء الهيئة التدريسية.رئيس لجنة إعداد التقرير اإلداري للجامعة .2004-2002 رئيس لجنة المكتبة لعدة سنوات. عضو لجنة تأديب أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إربد األهلية لعام .2006/2005 عضو لجنة البحث العلمي في جامعة إربد األهلية لعام .2007-2005 مكلف بوضع أسئلة الحدى مواد التسويق في امتحان الكفاءة الجامعي في االردن.2006/2005
 عضو اللجنة العليا لوضع أسئلة امتحان الكفاءة الجامعي على مستوى األردن في تخصصالتسويق لعام .2006/2005
 -عضو لجنة تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة إربد األهلية.

عضوية اللجان في جامعة جدارا:
 عضو مجلس كلية الدراسات االقتصادية واالداريه من عام 2011-2008جامعة جداراعضو مجلس جامعة جدارا من عام 2010-2008رئيس اللجنة العلمية بكلية اإلقتصاد واألعمال/جامعة جدارا 2012-2010عضو لجنة تسويق جامعة جدارا-عضو اللجنة العلمية للمؤتمر االول لكلية االقتصاد واالعمال
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عضو لجنة مدونة السلوك الطالبي لجامعة جدارا عضو لجنة مناقشة لعدد من رسائل الماجستير والدكتوراه -محكم علمي لمجلة جامعة اربد للبحوث والدراسات.

عضوية اللجان في جامعة عجلون الوطنية .
عضو مجلس كلية ادارة االعمال للعام الدراسي .2013/2012عضو مجلس العمداء للعام الدراسي  2012ولغاية . 2016/9/22عضو لجنة التعيين والترقية للعام الدراسي  2012ولغاية . 2016/9/22 مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثاني الخاص بالتطبيق العملي للخدماتالمصرفية االسالمية .2013
 عضو في لجنة االنشطة الثقافية للعام الدراسي .2014/2013 رئيس لجنة تقييم أعضاء الهيئة التدريسيةللعام الدراسي .2014/2013 رئيس لجنة اعداد الخطة االستراتيجية لجامعة عجلون الوطنية .2014 عضو اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمر العلمي الثالث الخاص بالحاكمية والفساد. عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي "النص االدبي الحديث في صناعة االحداثومواكبتها"
 رئيس لجنة متابعة الخطة االستراتيجية للجامعة رئيس لجنة شؤون الموظفين 2016/2015 رئيس لجنة الدراسات العليا 2015/2014 رئيس لجنة تعليمات الهيئة التدريسية رئيس لجنة مكتب االرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين رئيس لجنة اعداد الهيكل التنظيمي للجامعة رئيس لجنة اعداد الوصف الوظيفي للجامعة رئيس لجنة مراجعة تعليمات منح درجة البكالوريوس رئيس مجلس مركز االستشارات وخدمة المجتمع رئيس لجنة ترويج الجامعة عضو لجنة تحديد المجالت التي تقبل للترقية رئيس المجلس التأديبي االستئنافي العضاء هيئة التدريس 2016/2015 عضو لجنة الخطط الدراسية 2016/2015 عضو مجلس جامعة 2016-2012 عضو مجلس الدراسات العليا 2016/2015 عضو مجلس البحث العلمي 2016/2015 عضو لجنة المجلس التأديبي االستئنافي العضاء هيئة التدريس2014/2013 مسؤول متابعة معايير ضمان الجودة لمحور التخطيط االستراتيجي ومحور الحوكمة ومحورالبرامج االكاديمية ومحور معيار البحث العلمي واالفاد واالبداعات ومحور المصادر المالية
والمادية والبشرية ومحور معيار ضمان الجودة .
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