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07/10/2020التاريخ:  
م: ك ص ــــــــــــــــــالرق  

المحترمين في كلية الصيدلة  السادة أعضاء هيئة التدريس  
،،،تحية طيبة وبعد   

 تشكيل اللجان على مستوى كلية الصيدلة
2020/2021 

 مبنيهو فقد مت توزيع اللجان كما ،  الكلية جلان تشكيلخبصوص ( 2020/2021-1رقم ) أعضاء هيئة التدريسُأشري اىل اجتماع ف     
 راجياً مباشرة مهامكم وتزويدي مبحاضر اجتماعاتكم متضمنًة اجنازاتكم بشكل دوري.أدناه، 

المصادر التعلميةلجنة   لجنة انضباط الطلبة 
 د. عوني خريس/ مقرراً  -1 د. عبد الناصر دقه/ مقررًا  -1
 د. نبيل النمر -2 د . منصور حداد -2
 د. يزن الظاهر -3 يزن الظاهرد.  -3
 منال الحسباند.  -4 م. االء عدنان -4

البحث العلميلجنة  لجنة الموقع االلكتروني لكلية الصيدلة  
 / مقرراً د. قتيبة ابراهيم -1 / مقرراً  د. سهى طلفاح -1
 د. محمد الشوملي  -2 د. نبيل النمر -2
 د. سهى طلفاح -3 د. محمد بيان -3
 د. يزن الظاهر -4 عدناناالء م.  -4

 وفاء الحورانيد.  -5 
 عبدالرحمن ءماد. س -6 

السالمـــــةو  المبنى لجنـــــة لجنــــة التـدريــب الصيدالني  
 مقرراً  / د. احمد النجار -1 / مقرراً  د. عبد الناصر دقه -1
 د. محمد الدهون -2 د. سعيد مرجي -2
 رهام الجالمدةد.  -3 د. رهام الجالمدة -3
 د. منال الحسبان -4 م. نور بطارسة -4
  م. اسماء الشرع -5

لجنة ارتباط الطلبة مع أعضاء هيئة التدريس وتطوير مهارات الطلبة 
 لجنـــــة المختبــــرات الدراسية

 د. رندا منصور/ مقرراً  -1 / مقرراً  د. محمد الدهون -1
 د. محمد بيان  -2 د. يوسف أبو سمرة -2
 عبد الرحمن ءسما د. -3 د. رهام جالمدة -3
 م. االء عدنان              -4 م.ايناس ابو قديس -4

االعتماد وضبط الجودةلجنة  خدمة المجتمع والنشاطات الالمنهجية واالجتماعيةلجنة    

 / مقرراً  عبير شنودةد.  -1 / مقرراً د. محمد الشوملي  -1
 د. نجالء السعدي -2 عبير شنودة د.  -2
 م. أسماء الشرع -3 منال الحسبان د. -3
 م. نور بطارسة -4 م. ايناس ابو قديس -4
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 د. يزن الظاهر -5 م. نور بطارسة -5

الخطة الدراسية واالمتحاناتلجنة   لجنة اإلرشاد األكاديمي 

 / مقرراً نجالء السعديد.  -1 / مقرراً د. رندا منصور -1
 د. يوسف أبو سمرة -2 احمد النجارد . -2
 حدادد. منصور  -3 سهى طلفاحد.  -3
 د. سعيد مرجي -4 قتيبة ابراهيمد.  -4
  د. وفاء الحوراني  -5

  لجنة الندوات
  / مقرراً د. وفاء الحوراني .1
  د. سماء عبد الرحمن .2
  م. ايناس ابو قديس .3
  م. اسماء الشرع .4

 
 

ةلد كلية الصيدـيعم                                                                                          

 
ةــــزن البطاينــــور يــــالدكت                                                                                                   

 
 :نسخة

 الدكتور رئيس الجامعةاألستاذ  -
 األستاذ الدكتور نائب الرئيس. -
  ضمان الجودة.عميد  األستاذ الدكتور -

 


