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 بعضيا اذ ال يوجد مجال لحصرىا
 من  عميد الكمية                 لجنة مشتريات             6/2/2005في    9/3/239     
 من رئيس جامعة االسراء الخاصة / االردن  مشاركة في مؤتمر الجامعة           18/5/2006    

 د.عبد الواحد       ) تقديم الدراسات(من  عميد الكمية     13/11/2006في  9/3/9306
 من عميد الكمية د.عصام     )     لجنة جرد األثاث(.         2004/10/28في   6109/3/9

 من  عميد الكمية د.عبد الواحد       ) شعبة الدراسات(  1/10/2006في  9/3/8181
 ة عممية(من عميدة كمية التربية لمبنات )مساىم 15/10/2006في  9/10/1054

 من عميد الكمية د.عصام        ) تدقيق الوثائق( .        2004/3/29في    2072/3/9
 من  عميد الكمية د.عبد الواحد       ) تدقيق الوثائق( .          22/3/2005في    9/3/863  
 اسات(من  عميد الكمية د.عبد الواحد             ) تقديم الدر    24/9/2007في  9/3/5879
 من  عميد الكمية د. عبد الواحد       ) شعبة الدراسات(  4/10/2006في  9/3/7485
 من عميد الكمية د.قيس اسماعيل                    لجنة امتحانية         4/7/2018في  3094  
 من رئيس الجامعة  د.ابي سعيد الديوجي     لجنة امتحانية          31/12/2018في   9/10/266996

 
 
 


