
 بسم الله الرحمن الرحيم

 

  كلية الزراعة                                                                          جامعة جرش

  العلوم الزراعية قسم

حد اال مظهرا يو عشرثانية ال عند الساعة 1/0201/0200عقد مجلس القسم جلسته رقم

 و بحضور معاذ القيامرئيس قسم العلوم الزراعية الدكتور برئاسة  12/12/0201 قالمواف

 : معتصم المساداألستاذ الدكتور عميد كلية الزراعة  ةعطوف

 

الحضور المواضيع المدرجة على قائمة جدول اإلعمال واتخذت القرارات والتوصيات وقد ناقش 

 التالية:

 

 

جميع أعضاء مجلس قسم العلوم الزراعية : يضم وأمانة السر  مجلس قسم العلوم الزراعية  :والأ

 أمينا للسر. سمر شواقفه د. في القسم وتم اختيار  الهيئة التدريسية 

 

 

الخوالده راضي الطراونه و د. مشهور د.  اختيار : تمالجامعةفي مجلس ممثل الكلية  ثانيا:

 الكلية في مجلس الجامعة. ممثلين

 

 

الدكتور  اذاألستعطوفة عميد كلية الزراعة والعلوم  الكلية يضم مجلستشكيل مجلس الكلية:  ثالثا:

 : كل من إلى باإلضافةمعتصم المساد ورئيس القسم )د. معاذ القيام( 

 ممثالً لقسم االنتاج النباتي والوقاية   :صالح الشديفاتد.  .1

 ممثالً لقسم االقتصاد واالرشاد الزراعي :الطراونة محمدد.  أ. .2

 : ممثالً لقسم الغذاء والتغذية . هاني حمدد .3

 : ممثالً لقسم االنتاج الحيواني والوقايةعطا د. ميساء  .4

 مدير زراعة محافظة جرش ممثالً للمجتمع المحلي. .5

 

 تسمية اللجان ومنسقي األقسام في الكلية على النحو التالي:  :رابعا

 األقسام:   وامنسق 

 حنان بني مصطفىالنباتي والوقاية : د.  نتاجاإلقسم   -1

 احمد المومنيالحيواني والوقاية: د.  نتاجاإلقسم  -2

 كامل سلطانالزراعي: د.  واإلرشادقتصاد قسم اال -3

 .د.نزار الربضي أ. قسم علم الغذاء والتغذية: -4

)برنامج الماجستير(: أ.د.  التغير المناخي والزراعة المستدامة واالمن الغذائيقسم  -5

 علي الشرفات

 

  :لجنة البرنامج الدراسي 

 النباتي والوقاية : د. حنان بني مصطفى اإلنتاجقسم  

 احمد المومنيالحيواني والوقاية: د.  اإلنتاجقسم 

 الزراعي: د. كامل سلطان واإلرشادقتصاد قسم اال

 قسم علم الغذاء والتغذية: أ. د.نزار الربضي

 

  



 

  لقسم التغير المناخي والزراعة المستدامة واالمن الغذائيلجنة الدراسات العليا: 

 م دكتور معتصم المساد ورئيس القسال األستاذعطوفة عميد كلية الزراعة والعلوم  اللجنة ضم ت

 : كل من إلى باإلضافةد. معاذ القيام 

 محمد الطراونةد. أ. 

 أ. د. علي الشرفات

 د. نزار الربضي أ. 

  بسام الدسيتد. أ. 

 

 الكفاءة:حان تلجنة ام 

 ( ا)رئيس د.علي الشرفات أ. -1

 د. ميساء عطا -2

 .سمر شواقفهد.  -3

 سائدة شنيقات -4

 

 والمؤتمرات الندوات لجنة : 

 أ.د. بسام الدسيت -1

 د. راضي الطراونة  -0

 د. أشرف خشروم -3

 هاني حمدد.  -4

 جمال ارشيداتد.  -5

  بهاء ابو سلمى د.  -6

 احمد المومنيد.  -7

 

  د. صالح  الطراونة،. راضي ، دارشيدات لجما د.)المحلي: لجنة خدمة المجتمع

 ( د. حنين الطراونة ،حنان بني  صطفى د.  شديفات،

 

  (بهاء ابو سلمىد. ، فاطمة اللطايفة د.  الدسيت،أ. د. بسام ) االجتماعية:اللجنة 

 

  سمر د.  سلطان،د. كامل  ،مؤيد بني هاني د.  البقاعي،عمر  )د. لطلبة:ا تأديبلجنة

 (شواقفه

 

 ماألقسا وامنسقرئيس قسم العلوم الزراعية و  تضم: والمعادالت لجنة الخطط الدراسية. 

 

 

 رئيسا طوفة عميد كلية الزراعة عضم  ت:  والترقيةوالتعيين  لجنة البحث العلمي 

نزار الربضي، أ.د. علي أ. د. الى كل من  باإلضافةادراياً  العلوم الزراعية قسمورئيس 

 د. محمد الطراونة أ. و د. ميساء عطاالشرفات، 

 

  :د.  ،الشديفاتد. صالح ، د.هديل عبيدات ، د. معاذ القيام)لجنة تطوير المزرعة الداخلية

 .(مشهور الخوالدةد.  ،احمد المومني

 

 الطراونة )رئيساً( وعضوية مجلس القسم. لجنة الجودة : أ.د محمد 
 



 د. معاذ القيام، أ.د بسام الدسيت، أ.د نزار الربضي، د حنان بني لجنة االمتحانات :

  مصطفى، د. فاطمة اللطايفة. 

 

 د. صالح ، أ.د نزار الربضي، ، أ.د بسام الدسيت: لجنة المؤتمر الزراعي الثالث

، سلطاند. كامل ، مشهور الخوالدةد. ، الطراونةد. محمد  أ. احمد المومني، د. الشديفات

د. احمد المومني، د. اشرف خشروم، د. محمد محافظة، د. جمال ارشيدات، د. هديل 

  د. سمر شواقفه.ء ابو سلمى، د. حنين الطراونة، د. سائدة شنيقات،اعبيدات ، د. به

 

  فايز المهندس الدكتور مدير مديرية زراعة جرش :  عن المجتمع المحلي لممثتعيين

 )يتم ذلك بكتاب رسمي(. ممثال عن المجتمع المحلي لمحافظة جرش الخوالدة

 


