تشكيل جلان على مستوى كلية الصيدلة /جامعة فيالدلفيا
2022/2021
التاريخ2022/03/20:

الرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم :ك ص

السادة أعضاء هيئة التدريس يف كلية الصيدلة احملرتمي
حتية طيبة وبعد،،،

تشكيل اللجان على مستوى كلية الصيدلة 2022/ 2021
الفصل الثان

فأُشري اىل اجتماع أعضاااه ئة اات ايتا

قاا(  )2022/2021-1خبصا

تشاالة جلااا ايللةاات ،فقا ت ت ع اال ايلكااا مااا ئا مباان أدانه،

اجةاً مباشرة مهامل( وتزو انئب ايعمة واملساع ن حسب اجل ول املرفق) مبحاضر اجتماعاتل( متضمنتً اجناعاتل( بشل دو ي ،مااا فرفااق مهااا
ايلكا الطالعل( علةها وتنفةذ ما ئ مطل ب من جلنت.
لجنـــــة المختبــــرات ،وصيانة أجهزة المختبرات

لجنة االعتماد وضبط الجودة
 -1د .احمد النجار  /مقر ار

 -1د .وفاء الحوراني /مقر ار

 -2د .محمد الشوملي

 -2د .سماء عبد الرحمن

 -3د .يوسف أبو سمرة

 -3م .االء عدنان

 -4د .محمد بيان

 -4محمد أبو نوار

 -5د .يزن الظاهر

 -5رانية عبده

 -6د .وفاء الحوراني

 -6حنان اسعد

 -7د .منال الحسبان

 -7ريما سميرات

 -8د .رهام الجالمدة
 -9م .ايناس ابو قديس
 -10م .االء عدنان
لجنة خدمة المجتمع والنشاطات الالمنهجية واالجتماعية

لجنة الخطة الدراسية واستحداث البرامج األكاديمية
 -1د .سهى طلفاح /مقررا

 -1د .عبير شنودة  /مقر ار

 -2د .عبير شنودة

 -2د .نجالء السعدي

 -3د .يزن الظاهر

 -3د .يوسف ابو سم ار

 -4م .نور بطارسة

 -4د .محمد بيان

لجنة المكتبة والمصادر التعلمية
 -1د .سعيد مرجي /مقر ار

 -1د .نبيل النمر /مقر ار

-2د  .نبيل النمر

 -2د .نجالء السعدي

-3د .عبير شنودة

 -3د .سعيد مرجي
لجنة البحث العلمي

لجنة انضباط الطلبة

لجنة الندوات

 -1د .يزن الظاهر /مقررا

 .1د .نجالء السعدي /مقر ار

 -2د .نبيل النمر

 .2م .ايناس ابو قديس

 -3د .وفاء الحوراني

 .3م .اسماء الشرع
لجنة الموقع االلكتروني لكلية الصيدلة

لجنة اإلرشاد األكاديمي واالمتحـــــانات
 -1د .رهام الجالمدة /مقر ار

 -1د .يوسف ابو سمرة  /مقر ار

 -2د .نبيل النمر

 -2د .سهى طلفاح

 -3د .محمد الدهون

 -3م .االء عدنان

 -4د .سعيد مرجي

 -4م .ايناس ابو قديس
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لجنــــة التـدريــب الصيدالني
 -1د .منال الحسبان  /مقر ار
 -2د .رهام الجالمدة

لجنـــــة المبنى والسالمـــــة
 -1د .محمد الشوملي  /مقر ار

 -2د .محمد الدهون

 -3م .نور بطارسة

 -3د .سماء عبد الرحمن

 -4م .اسماء الشرع

 -4م .اسماء الشرع

لجنة متابعة الخريجين

لجنة ارتباط الطلبة مع أعضاء هيئة التدريس وتطوير مهارات الطلبة الدراسية
 -1د .محمد الدهون  /مقر ار

 – 1د .سماء عبد الرحمن /مقر ار
 – 2د .رهام الجالمدة

 -2د .محمد الشوملي

 – 3د .منال الحسبان

 -3د .سهى طلفاح

لجنة شكاوى الطلبة

لجنة تطوير الخدمات المساندة

 -1د .رندا منصور /مقر ار

 -1د .محمد بيان  /مقررا

 -2د .احمد النجار

 -2د .نور بطارسة
 -3ص .ريما سميرات (مسؤول خزائن الطلبة)

عميـد كلية الصيدلة
الدكتــــور يــــزن البطاينــــة
نسخـــــــة:

 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة -األستاذ الدكتور نائب الرئيس.

 -األستاذ الدكتور عميد ضمان الجودة.

مرفــــــــــق:

 -مهام اللجان.

 -جدول بيبن توزيع اللجان على نائب ومساعدي العميد للمتابعة.
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