جامعة البترا

كلية العلوم اإلدارية والمالية

مجلس الكلية
العام الدراسي 2019/2018
د .سهيــر الجاغــوب

ق .أ .عميد الكلية

د .فوزي المناصير

مساعد العميد للشؤون األكاديمية واإلدارية

د .نضال الصالحي

مساعد العميد للدراسات العليا

د .عبد الكريم الزعبي

ق.أ .رئيس قسم ادارة األعمال

د .سائد زيغان
د .خلف البقاعين

ممثل عن قسم إدارة األعمال
ق.أ .رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية

د .سعيد عقل

ممثل عن قسم العلوم املالية واملصرفية

د .محمد علقم

ق.أ .رئيس قسم المحاسبة

د .ياسر اهلمشري

ممثل عن قسم احملاسبة

د .نسيم مطر

ق.أ .رئيس قسم نظم المعلومات اإلدارية

د .طراد املالمحة

ممثل عن قسم نظم املعلومات اإلدارية

د .نسيم مطر

ق.أ .رئيس قسم األعمال والتجارة اإللكترونية

د .واصف مطر

ممثل عن قسم األعمال والتجارة اإللكرتونية

د .تماضر شطناوي

ق.أ .رئيس قسم التسويق

م .رمي أبو لغد

ممثل عن قسم التسويق

د .نائل احلسامي

ممثل عن اجملتمع احمللي

السيد أمحد عليان بواعنة

ممثل عن اجملتمع احمللي

جامعة البترا

كلية العلوم اإلدارية والمالية

عضوية اللجان على مستوى الكلية
للعام الدراسي 2019/2018
 لجنة الدراسات العليا في الكلية
د .نضال الصالحي

مقررا /قسم إدارة األعمال

د" .محيي الدين" القطب

عضوا /قسم إدارة األعمال

د .فيصل أبو الرب

عضوا  /قسم نظم المعلومات اإلدارية

د .خليل أبو حشيش
د .عنبر شــالش

عضوا /قسم المحاسبة
عضوا /قسم التسويق

مهمتها متابعة جميع أمـور برنـامجي الماجسـتير فـي إدارة األعمـال  MBAوالماجسـتير فـي التسـويق فـي
الكلية ،من حيث قبول الطلبة في البرنامج والجدول الدراسي الفصلي واالمتحانات والرسائل.

 لجنـة التعيين والترقيـة
أ .د .حربي عريقات

مقـررا /قسم العلوم المالية والمصرفية

أ .د .هالة عبد القادر

عضوا /قسم إدارة األعمال

د .فيصل أبو الرب

عضوا /قسم نظم المعلومات اإلدارية

د .خليل أبو حشيش

عضوا /قسم المحاسبة

مهمتها مراجعة وتدقيق طلبات الترقية ألعضـا هيةـة التـدريس فـي الكليـة طبقـا لونظمـة والتعليمـات المعمـول بهـا
في الجامعة.

 لجنة البحث العلمي

أ .د .هالة عبد القادر

مقررا /قسم إدارة األعمال

د .محيي الدين القطب

عضوا /قسم إدارة األعمال

د .عنبر شالش

عضوا /قسم التسويق

د .نضال الصالحي

د .خليل أبو حشيش

عضوا /قسم إدارة األعمال
عضوا /قسم المحاسبة

مهمتها مراجعة طلبات دعم مشاريع البحث العلمي واالشتراك في المؤتمرات والندوات التي يقدمها أعضا هيةة

التدريس في الكلية طبقا لونظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

 لجنة الخطط الدراسية
د .سهير الجاغوب
د .فوزي المناصير

مقررا /ق.أ .عميد الكلية

عضوا /نائب العميد

د .نضال الصالحي

عضوا /مساعد العميد للدراسات العليا

د .نسيم مطر

عضوا  /ق.أ .رئيس قسم نظم المعلومات اإلدارية

د .عبد الكريم الزعبي

عضوا /ق.أ .رئيس قسم إدارة األعمال

د .خلف البقاعين

عضوا  /ق.أ .رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية

د .محمد علقم

عضوا  /ق.أ .رئيس قسم المحاسبة

د .تماضر شطناوي

عضوا  /ق.أ .رئيس قسم التسويق

مهمتهــا مراجعــة وتحــديث الخطــط الدراســية لمواكبــة المســتجدات وتلبيــة احتياجــات أســواق العمــل مــن ناحيــة،
ومتطلبات االعتماد الخاص للتخصص من ناحية أخرى.

 لجنة خدمة المجتمع
د .سوزان عيسى
د .تامر قبرطاي
د .سامي الوقاد

مقررا /قسم العلوم المالية والمصرفية

عضوا  /قسم إدارة األعمال
عضوا  /قسم المحاسبة

م .حسين المؤقت

عضوا  /قسم األعمال والتجارة اإللكترونية

د .خالد الطراونة

عضوا  /قسم التسويق

م .أروى الداية

عضوا  /قسم نظم المعلومات اإلدارية

مهمتهــا تحديــد مجــاالت خدمــة المجتمــع مــن استشــارات ودورات تدريبيــة وأعمــال تطوعيــة ومــا شــابهها ومتابعــة
أنشطة الكلية والتأكد من تنفيذها في مواعيدها المخططة لها.

 لجنة اإلرشاد األكاديمي
د .هيثم علي

مقررا  /قسم المحاسبة

د .سائد زيغان

عضوا /قسم إدارة األعمال

د .واصف مطر

عضوا  /قسم األعمال والتجارة اإللكترونية

د .سعيد عقل

د .ياسمين السقا

د .شادي الطريفي

عضوا  /قسم العلوم المالية والمصرفية
عضوا  /قسم نظم المعلومات اإلدارية

عضوا  /قسم التسويق

مهمتها إرشاد وتوجيه الطلبة نحو السلوكيات اإليجابية في مختلف مجاالت العمل األكـاديمي وغيـر األكـاديمي

خاصة إلتـزام الطلبـة بتعليمـات الكليـة فيمـا يتعلـق بنظافـة المبنـى واسـتخدام مرافقـه المختلفـة وإحالتهـا إلـى لجنـة
تأديب الطلبة إن لزم األمر وتقديم تقارير حولها لعمادة الكلية.

 لجنة متابعة الطلبة المتعثرين أكاديميا
د .محيي الدين القطب

مقررا /قسم إدارة األعمال

د .عامر السكارنة

عضوا /قسم المحاسبة

م .يارا الجمل

عضوا /قسم العلوم المالية والمصرفية

د .يوسف مجدالوي

عضوا /قسم نظم المعلومات اإلدارية

د .عنبر شالش

عضوا /قسم التسويق

د .فراس عمر

عضوا /قسم األعمال والتجارة اإللكترونية

مهمتها دراسـة أوضـاا الطلبـة المتعثـرين أكاديميـا وتحديـد مـا يمكـن عملـه لتحسـينها مـن خـالل اإلرشـاد األكـاديمي ومحاضـرات
التقوية والمساعدة في ترتيب جداولهم الدراسية.

 لجنة االمتحانات

د .فوزي المناصير

مقررا /نائب العميد

م .عامر السكارنة

عضوا /قسم المحاسبة

السيد رمزي أبو شاويش

عضوا /فني مختبر

د .إبراهيم يوسف
م .أروى الداية

عضوا /قسم العلوم المالية والمصرفية
عضوا /قسم نظم المعلومات اإلدارية

مهمتهــا وضــع جــداول اإلمتحانــات الفصــلية والنهائيــة للمــواد التــي تقــدمها الكليــة فــي جميــع الفصــول مــن العــام الدراســي الحــالي
والتأكد من التزام الجميع بها لضمان تقديمها في ظل أفضل الظروف الممكنة و تقديم تقارير دورية حولها لعمادة الكلية.

 لجنة امتحان الكفا ة الجامعية
د .سيما مقاطف
أ .د .ناجي معال

مقررا /قسم التسويق

عضوا /قسم التسويق

د .عواطف الحداد

عضوا /قسم إدارة األعمال

د .جمعة حميدات

عضوا /قسم المحاسبة

د .طراد المالحمة

عضوا /قسم نظم المعلومات اإلدارية

م .ناديا العريض

د .فراس عمر

عضوا /قسم العلوم المالية والمصرفية
عضوا /قسم األعمال والتجارة اإللكترونية

مهمتها القيام باالستعدادات الالزمة لتحضير طلبة الكليـة المتوقـع تخ مـرجهم المتحانـات الكفـا ة بمختلـف المسـتويات ،ك عـداد
المقررة وتدريب الطلبة عليها وتحفيز من يقع عليهم االختيار على المشاركة فيها بجدية.
بنك أسةلة على مختلف الكفايات م

 لجنة شؤون الطلبة
د .مهند عيسى

مقررا /قسم العلوم المالية والمصرفية

م .يزن المصطفى

عضوا /قسم إدارة األعمال

د .واصف مطر

عضوا /قسم األعمال والتجارة اإللكترونية

د .هاني الكايد

د .يوسف مجدالوي

م .ريم أبو لغد

عضوا /قسم المحاسبة

عضوا /قسم نظم المعلومات اإلدارية
عضوا /قسم التسويق

مهمتها متابعة شؤون طلبة الكليـة بهـدف اشـتراكهم بفاعليـة فـي العمليـة األكاديميـة ومعرفـة اهتمامـاتهم وطلبـاتهم والتعامـل معهـا
حسب األصول بما يخدم مصالحهم.

 لجنة المكتبة

د .ياسر الهمشري

مقررا /قسم المحاسبة

د .غازي أبو زيتون

عضوا /قسم إدارة األعمال

أ .د .ناجي معال

عضوا /قسم التسويق

د .عبد الكريم البطاينة

عضوا /قسم العلوم المالية والمصرفية

د .ياسمين السقا

عضوا /قسم نظم المعلومات اإلدارية

م .حسين المؤقت

عضوا /قسم األعمال والتجارة اإللكترونية

مهمتها متابعة الطلبات المتعلقة بتزويد مكتبة الجامعة بمراجع أكاديمية ومجالت علمية وقواعد بيانات إلكترونية
بما يتال م مع متطلبات االعتماد الخاص للتخصصات المعتمدة في الجامعة.

 لجنة ضمان الجودة
د .ياسمين السقا

د .عماد حسونة
د .بنان الفالح
د .هيثم علي

م .حسين المؤقت

د .سيما مقاطف

مقررا /قسم نظم المعلومات اإلدارية  /ضابط ارتباط

عضوا /قسم إدارة األعمال

عضوا /قسم العلوم المالية والمصرفية
عضوا /قسم المحاسبة

عضوا /قسم األعمال والتجارة اإللكترونية
عضوا /قسم التسويق

مهمتهــا متابعــة تطبيــق معــايير الجــودة علــى كافــة أنشــطة الكليــة فــي جميــع األقســام خــالل العــام الدراســي الحــالي

ورفع تقارير دورية حولها لعمادة الكلية.

 لجنة الموقع اإللكتروني
د .حسام الدين برهم
د .مجد ريان

مقررا /قسم األعمال والتجارة اإللكترونية

عضوا /قسم إدارة األعمال

د .إبراهيم يوسف

عضوا /قسم العلوم المالية والمصرفية

د .ياسمين السقا

عضوا /قسم نظم المعلومات اإلدارية

السيد رمزي أبو شاويش

المنسق العام مع مركز الحاسوب والمعلومات (ضابط االرتباط)

مُ .عـ ــال زلم ـ ــوط
م .روز الغرايبـة

عضوا /قسم المحاسبة

عضوا /قسم التسويق

مهمتهــا متابعــة اســتكمال بيانــات الموقــع اإللكترونــي للكليــة بــاللغتين العربيــة واإلنجليزيــة ،وتحضــيرم لمســابقة
المواقع اإللكترونية لكليات العلوم اإلدارية والمالية في مختلف جامعات العالم.

 اللجنة االجتماعية
د .ماجد قباجة

د .تامر قبرطاي

مقررا /قسم المحاسبة

عضوا /قسم إدارة األعمال

م .رياض الحاج

عضوا /قسم العلوم المالية والمصرفية

م .أروى الداية

عضوا /قسم نظم المعلومات اإلدارية

د .فراس عمر

د .ليلى عاشور

عضوا /قسم األعمال والتجارة اإللكترونية
عضوا /قسم التسويق

مهمتها تفعيل النشاطات اإلجتماعية في الكلية بهدف توثيق عرى معنى الصداقة والمودة بين جميع العاملين فيها

وتقديم تقرير دوري بذلك لعمادة الكلية.

 لجنة المشاريع والتدريب
د .عماد حسونة

مقررا  /قسم إدارة األعمال

د .إبراهيم يوسف

عضوا /قسم العلوم المالية والمصرفية

د .واصف مطر

عضوا /قسم األعمال والتجارة اإللكترونية

م .حسان الجدا

د .طراد المالحمة
د .رائد المومني

عضوا  /قسم المحاسبة

عضوا /قسم نظم المعلومات اإلدارية

عضوا /قسم التسويق

مهمتها التدريب والتنسيق والمتابعة مع الجهات المختلفة فيما يتعلق في تدريب الطلبة ومشاريع التخرج ومتابعة

االتفاقيات مع المؤسسات ذات العالقة.

 لجنة المتابعة

د .فوزي المناصير

مقررا /نائب العميد

د .بنان الفالح

عضوا /قسم العلوم المالية والمصرفية

د .محمد القضاة

م .شذى قاووق

د .خالد الطراونة

م .حسين المؤقت

السيد رمزي أبو شاويش

السيدة مها وقاد

عضوا /قسم إدارة األعمال
عضوا قسم المحاسبة
عضوا /قسم التسويق

عصوا /قسم األعمال والتجارة اإللكترونية

عضوا /فني مختبر

عضوا /سكرتيرة العميد

مهمتها متابعة األعمال اإلدارية واألكاديمية للكلية.

 لجنة المخرجات التعلمية
د .سهير الجاغوب
د .مجد ريان

مقررا /عميد الكلية

عضوا /قسم إدارة األعمال

د .تاال أبو حسين

عضوا /قسم إدارة األعمال

د .هيثم علي

عضوا /قسم المحاسبة

م .ناديا العريض

مُ .عال زلموط

عضوا /قسم العلوم المالية والمصرفية

عضوا /قسم المحاسبة

د .حسام الدين برهم

عضوا /قسم األعمال والتجارة اإللكترونية

د .سيما مقاطف

عضوا /قسم التسويق

د .ياسمين السقا

السيد رمزي أبو شاويش

عضوا /قسم نظم المعلومات اإلدارية
عضوا /فني مختبر

