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 عضو لجنة االمتحان الشامل– كمية اآلداب ،جامعة الزرقاء .2013- 2012
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.3013/4/4-2
 عضو مجمس األمانة العامة لممؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعميم العالي ( )IACQA'2014
لمعام الجامعي ( ،)2014/ 2013جامعة عين شمس.3014/4/3-1 ،
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 عضو المجنة العميا لحفل تخريج الفوج السابع عشر .2014/ 2013
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