
  

 1027- 1026قائمة بأسماء أعضاء مجلس أمناء كليات المجتمع المتوسطة الجديد 

 

 رقم القرار تاريخ تشكيل المجمس الجديد أسماء أعضاء  مجمس األمناء الجديد اسم الكمية الرقم

 رئيساً                                              د. مصطفى عبدالكريم العدوان  كمية القدس .1
 عضواً               فيد الحسامي                                      نائل  د. 

 عضواً                                                    عميد الكمية بحكم منصبو 
 عضواً                                                                          د. 

 عضواً                                                                        د.   

 قرار مجمس الييئةبانتظار صدور  

 
 

 رئيساً                                     السيد باسل عبد الوىاب المجالي    كمية الخوارزمي .2
 عضواً                                      السيد عبد الوىاب الياس الطراونو

 عضواً    صبو ) د. حسن زيادة (                        عميد الكمية بحكم من
 عضواً        االستاذ الدكتور فتحي العاروري                                

 عضواً                                   الدكتور عبد الحميم العدوان         

 
5/11/2116 

 
551/34/2116  

 تشكيل لدورة جديدة أربع سنوات ونفس األعضاءإعادة 

كمية تدريب  .3
 وادي السير

 رئيساً                                  الدكتور أيمن منصور مراد          
 عضواً                                    االستاذ عدنان عبداليادي الحانوتي

 عضواً                                           منصبو   عميد الكمية بحكم
 عضواً                                          جمال اصبيحات     الدكتور 
 عضواً                                       خمدون الشطناوي      الدكتور 

 539/41/2116القرار رقم  31/11/2116

المفرق  كمية .4
 األىمية

 رئيساً                                   الحسبان صايل إبراىيم الدكتورمعالي 
 عضواً (         القصاص كايد ساميالميندس بركات إبراىيم التل ) بداًل من  

 عضواً (                  العثامنة سعيد عبداهللعميد الكمية بحكم منصبو  ) د.
 عضواً د. حسين محمد القدره / ج. الياشمية                                 
 عضواً د. نائل عمي حمد المساعده / ج. آل البيت                            

29/12/2113 
 
 

21/9/2115 

616/42/2113 
 إعادة تشكيل المجمس ألربع سنوات جديدة  

519/31/2115 
 تعديل لممدة المتبقية
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كمية المجتمع  .5
 العربي

 رئيساً   الدكتور عبداهلل رجا الزعبي                                          
 معالي السيدة سموى شاىر الضامن                                    عضواً 

 عضواً                                            كم منصبو   عميد الكمية بح
 عضواً              فلاير أحمد ىياجنة                                    أ.د.

 الدكتور نبيل الكردي                                                   عضواً 

31/11/2116 541/41/2116 

كمية الممكة نور  .6
 لمطيران الفنية
 المدني

 رئيساً                                           الميندس عبدالحكيم الخزاعمة 
 عضواً                                         د.م. حسين زعل المعايطة      

 عضواً                                               ية بحكم منصبو عميد الكم
 عضواً                                         االستاذ الدكتور حسين المجالي

 الدكتور احمد سعيد الشياب                                            عضواً 

31/11/2116 

 
 

 541/41/2116قرار رقم 

كمية الزرقاء  .7
/ فرع األىمية

كمية القدس 
 الجديد

 رئيساً                                              د. مصطفى عبدالكريم العدوان 
 عضواً               فيد الحسامي                                      نائل  د. 

 عضواً                                                عميد الكمية بحكم منصبو 
 عضواً                                                                        د. 
 عضواً                                                                        د.

 قرار مجمس الييئةبانتظار صدور  

 
 

كمية  .8
 غرناطة/اربد

 رئيساً                                       السيد حسن محمد عجاج عبيدات 
 عضواً                           الميندس عبدالرؤوف محمد الشيخ عبدالرحيم

 عضواً                                              عميد الكمية بحكم منصبو  
 عضواً  الدكتور محمد احمد حسين المقداد                                     

 عضواً          حنان عيسى محمد ممكاوي                                 أ.د.

 514/38/2116القرار رقم  2/11/2116

كمية األميرة  .9
 ثروت

 رئيساً                                         معالي أ.د. سعيد مصطفى التل 
 عضواً  السيد حسني عايش                                                

 عضواً                                            الكمية بحكم منصبو عميد 

 522/41/2116قرار رقم  16/11/2116
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 عضواً   االستاذ الدكتور عبداهلل يوسف عبابنو                              
 عضواً                           االستاذ الدكتورة كفاح ضافي الجمعاني      

كمية تدريب  .11
 عمان

 رئيساً     الميندس مؤيد احمد                                            
 عضوًا    السيد نبيل توفيق برقاوي                                        

 عضواً  الكمية بحكم منصبو                                        عميد 
 عضواً   االستاذة الدكتورة مجد توفيق مريان                              
 عضواً    الدكتورة بثينة "محمد عمي" المحتسب                            

  41/2116/ 523القرار  16/11/2116

 الدكتور طارق نايف الحديد                                         رئيساً  طينكمية ح .11
 عضواً                               االستاذ الدكتور عبدالرحيم احمد حمدان

 عضواً                                         الكمية بحكم منصبو  عميد 
 عضواً                            االستاذ الدكتور محمد خازر المجالي     

 االستاذ الدكتور فواز عزت حمدي الخميمي                          عضوًا           

 538/41/2116القرار رقم  31/11/2116

الكمية األردنية  .12
لمعموم 

 والتكنولوجيا

 رئيساً                                      زيد ساري حمادنوالدكتور االستاذ 
 عضواً                                            احمد فتحي القاسمالدكتور 

 عضواً                                           عميد الكمية بحكم منصبو  
 عضواً   االستاذ الدكتور عدنان بدري االبراىيم                              

 الدكتور معتصم سعود عبد الجابر                                    عضوًا                      

 521/41/2116القرار رقم  16/11/2116

كمية الخدمات  .13
 الطبية الممكية

 عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الممكية                             رئيساً 
 عام الخدمات الطبية الممكية                       عضواً عطوفة نائب مدير 

 عطوفة آمر الكمية بحكم منصبو                                      عضواً 
 الدكتور محمد ابراىيم الطوالبة                                       عضواً 

 عضواً         الدكتور موفق عمي الحيص                                  

 537/41/2116القرار رقم  31/11/2116
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كمية الشريف  .14
ناصر بن جميل 
لمقيادة والسيطرة 

 واإلتصاالت

 رئيسا                        منصبو بحكم/  واالتصاالت والسيطرة مديرالقيادة
 عضواً        منصبو بحكم/ واالتصاالت والسيطرة لمقيادة جميل بن ناصر  الشريف كمية آمر

 عضواً                       منصبو بحكم/  الفنية والمين العموم شعبة رئيس
 عضواً                             مؤتة جامعة / الزعبي سمارة خالد الدكتور

 عضواً     والتطوير لمتصميم الثاني عبداهلل الممك مركز/ المعاني عمر أحمدد.

27/1/2113 
24/2/2113 

54/3/2113 
119/7/2113 

 الذي تم بو تشكيل المجمس ( 54) تعديل قرار 

 رئيساً             المة حماد سالم            معالي االستاذ الدكتور س كمية قرطبة .15
 عضواً            حيم                        السيد مشاوش محمد الس
 عضواً               بو                         عميد الكمية بحكم منص
 عضواً          الدين مصطفى الخداش         االستاذ الدكتور حسام 

 عضواً          كريم القاضي              االستاذ الدكتور زياد عبد ال

17/2/2113 113/6/2113 

 رئيساً    الميندس عبدالمطيف عطاهلل المجالي                                   كمية القادسية .16
 د. سميرعبداهلل مسعود أبو مغمي ) بداًل من منذر ابراىيم الصوراني(    عضواً 

 عميد الكمية بحكم منصبو  ) د. سمير أبو مغمي (                        عضواً 
 د. خولة عمي عبداهلل سبيتان ) بداًل من د. نييل سقف الحيط (          عضواً 

 الكموب                                    عضواً الدكتور ناصر يوسف عبداهلل 

14/4/2113 
 

31/9/2115 

234/15/2113 
 

519/31/2115 
عادة تشكيل لممدة المتبقية من عمر المجمس  تعديل وا 

 رئيساً                                 عبيدات القاسم عبداهلل السيد سعادة كمية توليدو .17
 عضواً الدكتور محسن عواد الرجوب                              سعادة 
 عضواً بحكم منصبو ) د. بسام السعدي(              الكمية عميدالدكتور 
 عضواً            البيت آل جامعة/ القادري احمد سميمان الدكتور األستاذ
 عضواً               اليرموك جامعة /المومني أيوب فواز الدكتور األستاذ

13/4/2111 
 
 

6/11/2113 
 

18/3/2115 

268/11/2111  
عادة تشكيل (  ) تعيين عميد وا 

558/39/2113 
 )  تشكيل جديد (

117/9/2115  
إعادة تشكيل ولممدة المتبقية من عمر المجمس وتعيين 

 عميد جديد
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كمية المجتمع  .18
 اإلسالمي

 رئيسًا                                          الدكتور جميل أحمد الدىيسات
 عضوًا                                    الدكتور ياسين عمي المقوسي     

 عضوًا                                           عميد الكمية بحكم منصبو  
 عضوًا                          وليد خالد نواش ابو دلبوح         الدكتور 
 عضوًا                                            الدكتور أحمد العوراناألستاذ 

 بانتظار تعديل القرار 

معيد مأدبا لفن  .19
 الفسيفساء

 معالي وزير السياحة واآلثار/ بحكم منصبو                         رئيساً 
 عضواً عطوفة مدير عام دائرة اآلثار العامة/ بحكم منصبو                 

 عميد المعيد / بحكم منصبو )د. أحمد العمايرة(                    عضواً 
 الدكتور حسين محمد القدرة /الجامعة الياشمية                    عضواً 
 الدكتورة رندا قاقيش/ الجامعةاالردنية                              عضواً 

6/9/2111 
 

11/3/2113 

228/18/2111 
 

168/11/2113 
 تشكيل ألربع سنوات جديدة

كمية األمير  .21
 الفنية فيصل

 رئيساً           بحكم منصبو  مساعد قائد سالح الجو لمعمميات والدفاع الجوي/
 مدير التدريب/سالح الجو /بحكم منصبو                           عضواً 

 عضواً              آمر الكمية بحكم منصبو                              
 االستاذ الدكتور يوسف غازي الجعافرة                            عضواً 
 الدكتور حسين عمي الزيود                                        عضواً 

2/3/2119  
 

17/3/2113 

161/7/2119 
 

181/11/2113 

كمية األمير  .21
بن حسين 

عبداهلل الفنية 
 العسكرية

 رئيساً                          منصبو بحكم/  الممكي الصيانة سالح قائد
 عضواً                                          منصبو بحكم/  الكمية آمر

 عضواً              منصبو بحكم/  والتقني األكاديمي التعميم شعبة رئيس
 عضواً             الياشمية الجامعة/ مسمار جميل محمد الدكتور األستاذ
 عضواً       لمتكنولوجيا سمية األميرة جامعة/ الزعبي يوسف عبداهللأ.د. 

16/1/2113 
 

7/4/2113 

 )قرار إعادة تشكيل( 32/2/2113
218/14/2113 

 ) قرار تشكيل بصيغة جديدة(
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األكاديمية  .22
الممكية لفنون 

 الطيي

 رئيساً                                    معالي الدكتور وجيو عويس 
 األستاذ الدكتور محسن مخامرة                              عضواً 

 عضواً                               األستاذ الدكتورة ميسون النيار
 عميد الكمية بحكم منصبو                                    عضواً 

 / مدير الصندوق بالوكالة       عضوًا                                           عطوفة السيد صائب الحسن

23/6/2113 
 

11/2/2115 

311/22/2113 
 

66/4/2115 
 لممدة المتبقية من عمره ( ) إعادة تشكيل المجمس

معيد تكنولوجيا  .23
 األجيزة الطبية

 عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الممكية                             رئيساً 
 الخدمات الطبية الممكية                       عضواً  مدير اكاديمية عطوفة 

 بحكم منصبو                                      عضواً  المعيدعطوفة آمر 
 عضواً                                        التلاغالب العبد لىرو  ةالدكتور 

 عضواً                                         الدكتورة رلى مدحت درويش  

 317/21/2114القرار رقم  24/8/2114

المركز الجغرافي  .24
الممكي األردني 
 لمعموم المساحية

 أ.د. صالح جرار                                   رئيساً 
 أ.د. يوسف صيام                                  عضواً 
 عميد الكمية بحكم منصبو                           عضواً 

 عضواً      أ.د. محمد الوديان / ج. العموم والتكنولوجيا  
 د. حمزة الخوالدة / ج. األردنية                    عضواً 

11/2/2116 64/6/2116 
 تشكيل مجمس ألول مرة


