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لجان كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا للعام الدراسي 2021 / 2020
تشكيل اللجنة /الوحدة
.1

المهام

وحدة التدريب:
 وضع اليات وطرق تقييم الطلبة في مواد
 أ.د .ابراهيم األدهم )أو من ينوب عنه( (رئيسا)

الخطة التي تعني بالتدريب

 أ.د .وائل أبو ديه (تدريب النقابة)

 االشراف على تدريب الطلبة وتقييمهم

 د .ضرار البلعاوي (تدريب الصيدليات )ACPE

 متابعة تفعيل وتطبيق معايير الجودة

 د .أنس خليل (تدريب الصيدليات )ACPE

وإجراءاتها على كافة أنشطة الكلية في

 د.يزن بطارسه (تدريب المستشفيات )ACPE

جميع األقسام.

 د .روان عجيالت (تدريب المستشفيات )ACPE

 متابعة تحقق معايير الجودة المحلية
والدولية في الكلية.

 م .لمى الضامن
 م .هنادي شاكر

 رفع تقارير دورية حولها لعمادة الكلية.

 ص .نادين عبد الوهاب

 التنسيق مع وحدة ضمان الجودة والتخطيط
والقياس في الجامعة.

.2

وحدة شؤون الطلبة
 د .وليد ابو ريان (رئيسا)

 تزويد الطلبة بخطاب التوصية

وتشمل:

 تزويد الطلبة بخالصه المقرر

أ) شؤون الطلبة

 تزويددد الطلب دة بمعلومددات عن فرص العمددل

 م .ميساء الحنبلي

المتوفرة

 ريم جالد (سكرتيرة)

 تزويد الطلبة بأيه أوراق رسميه مطلوبة

ب) العمل التطوعي

 متابعه شؤون الخريجين

 د .سوزان عبد المالك

 تأهيل الطلبة لسوق العمل

 د .يزن بطارسه

 التن سيق مع جهات العمل التطوعي وو ضع

 د .مالك جابر

جدول مكاني للمتوفر

 ريم جالد (سكرتيرة)
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وحده ضمان الجودة
 د .محمد الناطور (رئيسا)
 ريم جالد (سكرتيرة)
وتشمل الوحدة ما يلي:
أ) الحوكمة
 د .قاسم عبد هللا
 م .لبنا التميمي
 خالد جمعه
ب) موارد ماليه ومادية وبشرية
 أ.د .هشام المطوبسي
 د .دعاء أبو عرقوب

 متابعة تفعيل وتطبيق معايير الجودة

 م .االء الدجاني

وإجراءاتها على كافة أنشطة الكلية في

 أفنان مقبل

جميع األقسام.

 عمار رصرص

 متابعة تحقق معايير الجودة المحلية
والدولية في الكلية.

ج) خدمه المجتمع
 د .يزن بطارسه

 رفع تقارير دورية حولها لعمادة الكلية.

 م .زينب زكريا

 التنسيق مع وحدة ضمان الجودة والتخطيط
والقياس في الجامعة.

 نور الباز
 سوزان الواوي
 محمد نيازي
 د .يزن بطارسه
 م .زينب زكريا
 نور الباز
 سوزان الواوي
 محمد نيازي
د) تخطيط استراتيجي
 د .أنس خليل
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 د .سهام أبو جدايل
 م .هنادي الشاكر
 رهام المغير
 أنس المنشاوي
ه) برامج أكاديمية
 م .منار منصور
 م .ميساء الحنبلي
 نجاح الرموني
 هناء خلف
 منار أبو حسان
و) خدمات طالبية
 د .وليد ابو ريان
 د .منى بسطامي
 فرح الترك
ز) البحث العلمي وااليفاد
 أ.د .الهام القيسي
 د .هبه السيد
 م .لمى الضامن
 محمود بيدس
 منى العلبي
ح) ضمان الجودة
 د .محمد الناطور
 د .لينا أحمد
 هناء خلف
 حنان نموره
.4

لجان الكلية
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أ) لجنة التحقيق في المخالفات والشكاوى
التي يرتكبها الطلبة في الكلية:

 التحقق من كافة المخالفات التي يرتكبها
طلبة مثل :الغش والتخريب واإلساءة
بأنواعها ...إلخ بما يضمن تطبيق التعليمات

 د .سوزان عبد المالك (رئيسا)

المعمول بها في الجامعة.

 د .فيصل العكايله

 دراسة الشكاوى التي يقدمها الطالب

 د .أحمد الشيخ

والتأكد من صحتها.

 د .وليد ابو ريان

 التنسيب إلى وحدة شؤون الطلبة التخاذ

 م .باسمه الرمحي

االجراءات المناسبة.
 دراسة طلبات االلتحاق في البرنامج.

ب) لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي
 أ.د .ناصر أدكيدك (رئيسا)

 متابعة أمور الطلبة من تسجيل وجداول
وامتحانات.

 أ.د .الهام القيسي (مقررا للبحث العلمي)
 أ.د .د .وائل ابو ديه

 مراجعة خطط البحث المقدمة والتنسيب
بالقرارات المناسبة.

 د .سوزان عبد المالك

 مراجعة طلبات دعم مشاريع البحث

 د .فيصل العكايله

العلمي واالشتراك في المؤتمرات والندوات

 د .عمر الحاج

التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس في

 د .ماجد فضه

الكلية طبقاً لألنظمة والتعليمات المعمول
بها في الجامعة.

ج) لجنة التعيين والترقية
 أ.د .أبراهيم االدهم (رئيسا)

 مراجعة وتدقيق طلبات التعيين والترقية

 أ.د .ناصر ادكيدك

ألعضاء هيئة التدريس في الكلية طبقاً

 أ.د .مياس الريماوي

لألنظمة والتعليمات المعمول بها في

 أ.د .نضال القنه

الجامعة والتنسيب بالقرارات المناسبة.

 أ.د .هشام المطوبسي
 د .عمر الحاج
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 متابعة تحديث الخطط الدراسية للمواد
التي تقدمها الكلية في جميع الفصول
األكاديمية.
 تقييم الخطط الدراسية وتقديم تقارير دورية
د) لجنة الخطط الدراسية

حول تحديثها.

 أ.د .الهام القيسي (رئيساً)

 تفعيل اإلجراءات المتعلقة بتقييم وتحديث

 د .هبه عبد الحليم (مقرراً)

الخطط الدراسية.

 د .روان عجيالت

 الجدول الدراسي يتم بالتنسيق بين

 أ.د .وائل ابو ديه

مساعد العميد لشؤون الطلبة ورؤساء

 د .سوزان عبد المالك

االقسام ويتضمن ما يلي:

 د .فيصل العكايله

 -إعداد الجداول الدراسية الفصلية ضمن

 د .عمر الحاج

اإلطار الزمني المقر من عمادة القبول

 د .محمد الناطور

والتسجيل.
 اإلشراف على توزيع المحاضرات علىالقاعات الصفية والمختبرات.
 تفعيل كافة اإلجراءات المتعلقة بالجدولالدراسي.

ه) لجنة االمتحانات (للكلية والمتحان الكفاءة
الجامعية)

 إعداد جداول االمتحانات في الكلية "األول
والنصف فصلي والثاني".

 أ.د .وائل ابو ديه (مقرر امتحان الكفاءة)

 إعداد جداول المراقبات والقاعات.

 د .محمد الناطور (مقرر امتحان الكلية)

 تفعيل كافة اإلجراءات المتعلقة باالمتحانات

 م .رشا السعدي

(مثل ضبط حالة غش ،إعداد جدول

 د .آيه زيد الكيالني

االمتحانات والمراقبات...إلخ).
 اإلعداد والتحضير لعقد امتحان الكفاءة

 م .ميساء الحنبلي

الجامعية لكافة المستويات.

 محمود بيدس
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 إعداد قوائم الطلبة المتقدمين المتحان
الكفاءة الجامعية وتوجيههم وتهيئتم
لالمتحان.
 إعداد دراسات بنتائج الطلبة والتوصيات
المتعلقة بتلك الدراسات.
و) لجنة المصادر التعليمية (المكتبة والموقع
االلكتروني)
 أ.د .سليم حمادي

 بعة تحديث المراجع الورقية واإللكترونية
في الجامعة.

مقرر المكتبة

 أ.د .ناصر أدكيدك (مقرر الموقع االلكتروني)
 د .سوزان عبد المالك

 التنسيق مع الكلية والمكتبة بهدف تطوير
كافة المراجع.
 تحفيز الطلبة والعاملين لالستغالل األمثل

 د .كنزا منصور

للمصادر المتاحة في المكتبة.

 د .نجاح المحتسب

 تفعيل اإلجراءات المتعلقة بطلب الكتب

 د .هبه السيد

والمراجع.
 متابعة استكمال بيانات الموقع اإللكتروني

 م .منار منصور
 م .االء الدجاني

للكلية باللغتين العربية واإلنجليزية.
 متابعة آخر التطورات الخاصة بالموقع

 نور الباز
 فاتنه عفانه

اإللكتروني للكلية والذي يشمل المحتويات

 غيداء أبو دوله

وصحتها وحداثتها.

ز) اللجنة العلمية واالجتماعية

 تقديم الجدول الزمني فيما يتعلق بجميع

 أ.د .وائل ابو ديه (مقرر العلمية)

األنشطة الثقافية والعلمية لكل فصل

 د .قاسم عبد هللا

دراسي.

 د .أسعد أبو خليل

 ترتيب وإدارة األنشطة الثقافية.

 د .سليمان الفيومي

 إدارة كل ما يلزم من التفاصيل فيما يتعلق

 د .محمد العبادله

باإلعالن وعقد المؤتمرات وااليام العلمية

 د .دعاء ابو عرقوب

للكلية.

 د .بيان الخواجا

 اإلعداد لليوم العلمي لقسم الصيدلة.

 د .لينا أحمد

 اإلعداد لليوم العلمي لقسم التغذية.
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 تفعيل النشاطات االجتماعية في الكلية

 د.أيه زيد الكيالني
 د .عمر الحاج (مقرر االجتماعية)

بهدف توثيق العالقات اإلنسانية بين جميع

 أ.د .رياض عوض

العاملين.
 تقديم تقرير دوري بذلك لعمادة الكلية.

 د .لينا أحمد
 د.أيه زيد الكيالني
 خالد المشوخي
 محمود بيدس
 نور حامد
 نغم ارشيد
 ناهد قعدان

 ضمان تطبيق معايير السالمة العامة في

ح) لجنة السالمة العامة والمختبرات

الكلية ومرافقها حفاظاً على سالمة الطلبة

 د .لؤي ابو قطوسه (رئيسا)

والعاملين.

 أ.د .اياد المالح

 متابعه طلبات المختبرات.

 د .منى بسطامي

 متابعه صيانة األجهزة.

 د .مالك جابر

 تدريب كوادر الكلية إلجراءات السالمة

 د.بيان الخواجا

العامة المتعلقة ب:

 حنان نموره

 -النفايات الطبية.

 سوزان الواوي

 -أتالف األجهزة والمواد الكيماوية.

 خالد المشوخي

 -السيطرة على الحرائق وطرق

 أنس المنشاوي

االخالء.

ط) لجنة خدمة المجتمع
 د .يزن بطارسه (رئيسا)
 د .أسعد أبو خليل

 التخطيط واإلشراف على كافة األنشطة

 د .مالك جابر

المتعلقة بخدمة المجتمع في الكلية.

 د .أنس خليل
 د .نور الساحوري
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