
   

 

 جـــامعـــة جــــــرش

 كليــة الآداب
Jerash University 

Faculty of Arts 

 م11/1012 / 12  التاريخ:                                                                الرقم:.......................

 الدكتورة إيمان ربيع المحترمة

 نائب عميد الكلية

 السلام عليكم ورحمة هللا وبركاته...

 كل من:برئاستي وإشرافكم وعضوية لجنة الدراسات العليا  قررت تشكيل

 د. دمحم الرقيبات/ عضوا 

 د. خالد الشيخلي/ عضوا ومقررا 

 أ.د مفيد حوامدة/ عضوا 

 أ.د جودي البطاينة/ عضوا 

 أروى ربيع/ عضواد . 

 عضواد. رشا مقابلة / 

 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

 عميد كلية الآداب

 د. شفيق بنات

 

 

 م11/1012 / 12  التاريخ:                                                                الرقم:.......................

 الدكتورة إيمان ربيع المحترمة

 نائب عميد الكلية

 السلام عليكم ورحمة هللا وبركاته...

برئاستي  تطوير الخطط الدراسية واستحداث التخصصات الجديدةلجنة  قررت تشكيل

 وإشرافكم وعضوية كل من:

  .خالد الشيخلي / عضوا ومقرراد 

 د. دمحم الرقيبات / عضوا 

 أ.د فؤاد عبد المطلب/ عضوا 

 د. أروى ربيع/ عضوا 
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 د. خالد الزعبي/ عضوا 

 د. ربيع محمود ربيع/ عضوا 

 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

 عميد كلية الآداب

 د. شفيق بنات

  



   

 

 جـــامعـــة جــــــرش
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 الدكتورة إيمان ربيع المحترمة

 نائب عميد الكلية

 عليكم ورحمة هللا وبركاته... السلام

 برئاستي وإشرافكم وعضوية كل من: امتحان الكفاءة الجامعيةلجنة  قررت تشكيل

 د. دمحم الرقيبات/ عضوا 

 د. خالد الشيخلي/ عضوا ومقررا 

 عضواأ.د جودي البطاينة / 

 عضواد. أريج الحوامدة / 

 عضوا. علي المومنيد / 

 .عضوادمحم أمين الحوامدة د / 

  بني عمر/ عضواد. زياد 

 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

 عميد كلية الآداب

 د. شفيق بنات
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 الدكتورة إيمان ربيع المحترمة

 نائب عميد الكلية

 السلام عليكم ورحمة هللا وبركاته...

 برئاستي وإشرافكم وعضوية كل من: لجنة الجودة واالعتماد قررت تشكيل

  د. دمحم الرقيبات / عضوا 

  الشيخلي / عضواد. خالد 

 أ.د مفيد الحوامدة/ عضوا 

 د. معاذ الناطور/ عضوا ومقررا 

 د. علي المومني/ عضوا 

 د. عامر ربيع/ عضوا 

 د. دمحم أمين الحوامدة/ عضوا 

 د. زياد بني عمر/ عضوا 

 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

 عميد كلية الآداب

 د. شفيق بنات
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 الدكتورة إيمان ربيع المحترمة

 عميد الكليةنائب 

 السلام عليكم ورحمة هللا وبركاته...

 برئاستي وإشرافكم وعضوية كل من: االمتحاناتلجنة  قررت تشكيل

 د. دمحم الرقيبات / عضوا 

  د. خالد الشيخلي / عضوا 

 د. علي المومني/ عضوا 

 د. رشا مقابلة/ عضوا 

 د. ربيع ربيع/ عضوا 

 د. أريج الحوامدة/ عضوا 

 

 الاحتراموتفضلوا بقبول فائق 

 

 عميد كلية الآداب

 د. شفيق بنات

 


