تشكيل جلان على مستوى كلية الصيدلة /جامعة فيالدلفيا
2022/2021
التاريخ2021/09/26:

الرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم :ك ص

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

تشكيل اللجان على مستوى كلية الصيدلة 2022/ 2021

فأُشري اىل اجتماع أعضاء هيئة التدريس رقم  )2022/2021-1خبصمص

تشميي جلما اليليمة ،فقمد تصييما اللنما مما همص مبمن أدنما،،

راجيمام مباشممها ممممامي ت يممد نائمما اليميممد اديمماعدي ديمما اجلممد ادهفم ) مبحاضممه اجتماعمماتي متضمممًةم ازمماياتي شممي د ر  ،ممما نهفم
جلًة.
ممام اللنا الطالعي عليما تًفيذ ما هص مطلصب م
لجنـــــة المختبــــرات ،وصيانة أجهزة المختبرات

لجنة االعتماد وضبط الجودة
 -1د .احمد النجار  /مقررا

 -1د .وفاء الحوراني /مقررا

 -2د .محمد الشوملي

 -2د .سماء عبد الرحمن

 -3د .يوسف أبو سمرة

 -3م .االء عدنان

 -4د .محمد بيان

 -4محمد أبو نوار (ممثل مشرفي المختبرات)

 -5د .يزن الظاهر

 -5رانية عبده

 -6د .وفاء الحوراني

 -6حنان اسعد

 -7د .منال الحسبان

 -7ريما سميرات

 -8د .رهام الجالمدة
 -9م .ايناس ابو قديس
 -01م .االء عدنان
لجنة خدمة المجتمع والنشاطات الالمنهجية واالجتماعية

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

 -1د .عبير شنودة  /مقررا

 -2د .عبير شنودة

 -2د .نجالء السعدي

 -3د .احمد النجار

 -3د .يوسف ابو سم ار

 -4د .يزن الظاهر

 -4د .محمد بيان

 -5م .نور بطارسة

لجنة انضباط الطلبة

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

 -1د .نبيل النمر /مقررا

-2د  .نبيل النمر

 -2د .نجالء السعدي

-3د .عبير شنودة

 -3د .سعيد مرجي
لجنة الندوات

لجنة البحث العلمي
 -1د .يزن الظاهر /مقررا

 .1د .نجالء السعدي /مقررا

 -2د .نبيل النمر

 .2م .ايناس ابو قديس

 -3د .منصور حداد

 .3م .اسماء الشرع
لجنة الموقع االلكتروني لكلية الصيدلة

لجنة اإلرشاد األكاديمي واالمتحـــــانات
 -0د .منصور حداد /مقررا

 -1د .يوسف ابو سمرة  /مقررا

 -2د .نبيل النمر

 -2د .سهى طلفاح

 -3د .محمد الدهون

 -3م .االء عدنان

 -4د .سعيد مرجي

 -4م .ايناس ابو قديس
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لجنـــــة المبنى والسالمـــــة

لجنــــة التـدريــب الصيدالني
 -1د .منال الحسبان  /مقررا

 -1د .محمد الشوملي  /مقررا

 -2د .رهام الجالمدة

 -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 .سماء عبد الرحمن /مقررا

 -1د .محمد الدهون  /مقررا

 – 2د .رهام الجالمدة

 -2د .محمد الشوملي

 – 3د .منال الحسبان

 -3د .سهى طلفاح
لجنة تطوير الخدمات المساندة

لجنة شكاوى الطلبة
 -1د .رهام الجالمدة /مقررا

 -1د .محمد بيان  /مقررا

 -2د .وفاء الحوراني

 -2د .احمد النجار
 -3د .منصور حداد
 -4م .نور بطارسة

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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جدول بيبن توزيع اللجان على نائب ومساعدي العميد للمتابعة
د .رندا منصور

د .قتيبة احمد

د .عبد الناصر دقة

جلًة ضبط اجلصدا

جلًة ادختربات

جلًة متا ية اخلهجين

جلًة انضباط الطلبة

جلًة ادصقا االليرت ين

جلًة ادصادر التيليمية

جلًة الًد ات

جلًة االرشاد األ ادميي االمتحانات

جلًة التدريا الصيدالين

جلًة تطصيه اخلدمات ادياندا

جلًة البحث اليلمي

جلًة ارتباط الطلبة ما أعضاء هيئة التدريس

جلًة اخلطة الدراسية استحداث الربامج
اال ادميية

جلًة خدمة اجملتما

جلًة شيا ى الطلبة

جلًة ادبىن اليالمة
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