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التاريخ 2021/11/08 :

االستاذ الدكتور ابراهيم االدهم عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية المحترم
تحية وطيبة وبعد،،،
بعد التنسيق مع الزمالء رؤساء االقسام المحترمين ،نرفق لكم تشكيل وحدات ولجان كلية
الصيدلة والعلوم الطبية للعام الدراسي . 2022/2021

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،،،،

نائب العميد
أ.د .اياد المالح
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أوالً :مجلس الكلية:
أ.د .ابراهيم االدهم
أ.د .اياد المالح
د .محمد العبادلة
د .قاسم عبدهللا
د .فيصل العكايلة
د .عمر الحاج
أ.د .رياض عوض
د .اسعد ابو خليل
د .لؤي ابو قطوسة
د .آية الكيالني
د .صالح الدين قنديل
م .ديمة أوسكار

رئيسا
نائب العميد
القائم بأعمال قسم الكيمياء الطبية الصيدالنية والعقاقير
القائم بأعمال رئيس قسم االدوية والعلوم الطبية الحيوية
القائم بأعمال رئيس قسم الصيدالنيات والصيدلة التقنية
القائم بأعمال قسم التغذية
ممثل عن قسم الكيمياء الطبية والعقاقير
ممثل عن قسم الصيدالنيات والصيدلة التقنية
ممثل عن قسم االدوية والعلوم الطبية الحيوية
ممثل عن قسم التغذية
ممثل من خارج الجامعة من ذوي االختصاص والخبرة
ممثل من خارج الجامعة من ذوي االختصاص والخبرة

مساعدوا العميد :
أ.د .ناصر ادكيدك
د .محمد الناطور
د .أنس خليل
د .روان عجيالت

مساعد العميد لشؤون الدراسات العليا
مساعد العميد لشؤون الطلبه
مساعد العميد لشؤون ضمان الجودة والتدريب
مساعد العميد لشؤون االعتماد الدولي

 -رئيس الجمعية الطالبية ( يستدعى عند الحاجة)
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ثانيا :الوحدات واللجان:
تشكيل اللجنة /الوحدة

المهام

** وحــــــــــــــــدات الكلية **
أوال .وحده التدريب
رئيسا
 .1أ.د .ابراهيم االدهم )او من ينوب عنه(
(ضابط االرتباط مع النقابة)
 .2د .قاسم عبدهللا
** تدريب المستشفيات والصيدليات
 .1أ.د .سليم حمادي
 .2د .انس خليل
 .3د .ضرار بلعاوي
 .4د .روان عجيالت
 .5م .لمى الضامن
 .6م .محمد نيازي
ثانيا .وحده شؤون الطلبه
 .1د .محمد الناطور
 .2د .مالك جابر
 .3د .دعاء ابو عرقوب
 .4د .هبة السيد
 .5م .زينة ابو زينة
 .6م .محمد نيازي
 .7م .فرح الترك
 .8هناء خلف
 .9السيدة شيرين شقيرات
ثالثا .وحده ضمان الجوده
 .1د .أنس خليل
 .2د .أسعد ابو خليل
 .3د .لينا التميمي
 .4م .منار منصور
 .5م .ميساء الحنبلي
 .6ص .ريهام المغير
 .7ريم جالد

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

• وضععع اليععات وطععرم تقيععيم الطلبععه فععي مععواد الخطععه
التي تعنى بالتدريب
• االشراف على تدريب الطلبه وتقييمهم

•
•
•
•

تزويعععد الطلبعععه بمعلومعععات ععععن فعععرص العمعععل
المتوفره
تزويد الطلبه بايه أورام رسميه مطلوبه
متابعه شؤون الخرجيين
تأهيل الطلبه لسوم العمل

• متابعة تفعيل وتطبيق معايير الجودة وإجراءاتها
على كافة أنشطة الكلية في جميع األقسام.
• متابعة تحقق معايير الجودة المحلية والدولية في
الكلية.
• رفع تقارير دورية حولها لعمادة الكلية.
التنسيق مع وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقيعاس
في الجامعة.
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** اللجـــــــان **
• التحقععق مععن كافععة المخالفععات التععي يرتكبهععا طلبععة
مثل :الغش والتخريب واإلساءة بأنواعها...إلخ بما
يضمن تطبيق التعليمات المعمول بها في الجامعة.
• التنسعععععيب إلعععععى وحعععععدة شعععععؤون الطلبعععععة التخعععععاذ
االجراءات المناسبة.

 .1لجنة التحقيق في المخالفات الطالبية :
 .1د .محمد الناطور-مساعد العميد لشؤون الطلبة رئيسا
عضوا
 .2د .فيصل العكايله  -رئيس قسم الصيدالنيات
 .3د .محمععد العبادلععة  -رئععيس قسععم الكيميععاء الطبيععة الصععيدالنية
عضوا
والعقاقير
 .4د .قاسم عبدهللا  -رئيس قسم علم االدوية والعلوم
عضوا
الطبية
عضوا
 .5د .عمر الحاج  -رئيس قسم التغذية
 .2لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي :
 .1أ.د .ناصر أدكيدك (مساعد العميد للدراسات العليا) رئيسا
مقررا للبحث العلمي
 .2أ.د .اياد المالح (نائب العميد)
عضوا
 .3د .فيصل العكايله (رئيس قسم الصيدالنيات)
 .4د .محمد العبادلة (رئيس قسم الكيمياء الطبية الصيدالنية
عضوا
والعقاقير)
 .5د .قاسم عبدهللا (رئيس قسم علم االدوية والعلوم
عضوا
الطبية )
عضوا
 .6د .عمر الحاج (رئيس قسم التغذية)
.3لجنة التعيين :
 .1أ.د .أبراهيم االدهم (عميد الكلية)
 .2أ.د .اياد المالح ( نائب العميد)
 .3أ.د .مياس الريماوي
 .4أ.د .رياض عوض
 .5د .رفعت الكرد
.4لجنة الترقية:
 .1أ.د .هشام المطوبسي
 .2أ.د .سليم حمادي
 .3أ.د .ناصر ادكيدك
 .4د .اية الكيالني

رئيسا َ
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا

•
•
•
•

دراسة طلبات االلتحام في البرنامج.
متابعة أمور الطلبة من تسجيل وجداول وامتحانات.
مراجعة خطط البحعث المقدمعة والتنسعيب بعالقرارات
المناسبة.
مراجعععععة طلبععععات دعععععم مشععععاريع البحععععث العلمععععي
واالشععتراك فععي المععؤتمرات والنععدوات التععي يقععدمها
أعضعععاء هيئعععة التعععدريس فعععي الكليعععة طبقعععا ل ن معععة
والتعليمات المعمول بها في الجامعة

• مراجعععة وتععدقيق طلبععات التعيععين فععي الكليععة طبقععا
ل ن معععة والتعليمععععات المعمععععول بهععععا فععععي الجامعععععة
والتنسيب بالقرارات المناسبة.

• مراجععععة وتعععدقيق طلبعععات الترقيعععة ألعضعععاء هيئعععة
التععععدريس فععععي الكليععععة طبقععععا ل ن مععععة والتعليمععععات
المعمعععول بهعععا فعععي الجامععععة والتنسعععيب بعععالقرارات
المناسبة
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.5لجنة الخطط الدراسية:
رئيسا
 .1أ.د .اياد المالح  -نائب العميد
 .2د .روان عجيالت  -مساعد العميد لشؤون ACPE
 .3د .قاسم عبدهللا  -رئيس قسم االدوية والعلوم الطبية
 .4د .محمد العبادلة  -رئيس قسم الكيمياء الطبية الصيدالنية
 .5د .فيصل العكايله  -رئيس قسم الصيدالنيات
 .6د .عمر الحاج  -رئيس قسم التغذية
 .7د .لؤي ابو قطوسة  -ممثل قسم االدوية
 .8د .كنزا منصور – ممثل قسم الكيمياء الطبية الصيدالنية
 .9د .اسعد ابو خليل  -ممثل قسم الصيدالنيات
 .10د .احمد عثامنة  -ممثل قسم التغذية
.6لجنة امتحانات الكليه وامتحان الكفاءه الجامعيه:
 .1د.أحمد الشيخ  /د .مالك جابر مقررا المتحان الكفاءه
مقرر المتحانات الكليه
 .2د .لؤي ابو قطوسة
عضوا
 .3د .منى بسطامي
عضوا
 .4م .رشا السعدي
عضوا
 .5د .سهام ابو الجدايل
عضوا
 .6م .فرح الترك
عضوا
 .7ص .محمود بيدس
عضوا
 .8حنان نمورة
عضوا
 .9غيداء عبدهللا

•
•
•
•

•
•
•
•
•

.7لجنة المصادر التعليميه (المكتبة والموقع االلكتروني):
مقررا للجنة المكتبه
 .1أ.د .سليم حمادي
مقررا للموقع االلكتروني
 .2أ.د .ناصر أدكيدك
عضوا
 .3د .ماجد فضة
عضوا
 .4د .نجاح المحتسب
عضوا
 .5د .بيان الخواجا
عضوا
 .6د .آية الكيالني
عضوا
 .7م .منار منصور
عضوا
 .8م .نجاح الرموني
عضوا
 .9م .فرح التلرك

•
•
•

•

متابعة تحعديث الخطعط الدراسعية للمعواد التعي تقعدمها
الكلية في جميع الفصول األكاديمية.
تقيععيم الخطععط الدراسععية وتقععديم تقععارير دوريععة حععول
تحديثها.
تفعيععل اإلجععراءات المتعلقععة بتقيععيم وتحععديث الخطععط
الدراسية.
الجععدول الدراسععي يععتم بالتنسععيق بععين مسععاعد العميععد
لشؤون الطلبه ورؤساء االقسام ويتضمن مايلي:
 إعععداد الجععداول الدراسععية الفصععلية ضععمن اإلطععارالزمني المقر من عمادة القبول والتسجيل.
 اإلشراف على توزيعع المحاضعرات علعى القاععاتالصفية والمختبرات.
إعداد جداول االمتحانات في الكلية "األول والنصف
فصلي والثاني".
إعداد جداول المراقبات والقاعات.
تفعيل كافعة اإلجعراءات المتعلقعة باالمتحانعات (مثعل
ضعععععبط حالعععععة غعععععشم إععععععداد جعععععدول االمتحانعععععات
والمراقبات...إلخ).
اإلعععداد والتحضععير لعقععد امتحععان الكفععاءة الجامعيععة
لكافة المستويات.
إعععععداد قععععوائم الطلبععععة المتقععععدمين المتحععععان الكفععععاءة
الجامعية وتوجيههم وتهيئتم لالمتحان.
إعععداد دراسععات بنتععائج الطلبععة والتوصععيات المتعلقععة
بتلك الدراسات.
متابعععة تحععديث المراجععع الورقيععة واإللكترونيععة فععي
الجامعة.
التنسعععيق معععع الكليعععة والمكتبعععة بهعععدف تطعععوير كافعععة
المراجع.
تحفيز الطلبة والعاملين لالسعتغالل األمثعل للمصعادر
المتاحة في المكتبة.
• متابعة استكمال بيانات الموقع اإللكتروني للكلية
باللغتين العربية واإلنجليزية.
متابعة آخر التطورات الخاصعة بعالموقع اإللكترونعي
للكلية والذي يشمل المحتويات وصحتها وحداثتها.
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.8اللجنة العلميه :
 .1د .منى بسطامي
 .2أ.د .رياض عوض
 .3أ.د .نضال القنة
 .4د .سليمان الفيومي
 .5د .ضرار بلعاوي
 .6د .دعاء أبو عرقوب
 .7د .بيان الخواجا
 .8د .أحمد العثامنه
 .9م .رشا السعدي
 .10ص .محمود بيدس

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

• تقديم الجدول الزمني فيما يتعلق بجميع األنشطة
الثقافية والعلمية لكل فصل دراسي.
• ترتيب وإدارة األنشطة الثقافية
•
•
•
•

إدارة كعععل معععا يلعععزم معععن التفاصعععيل فيمعععا يتعلعععق
باإلعالن وعقد المؤتمرات وااليام العلمية للكلية
اإلعداد لليوم العلمي لقسم الصيدلة.
اإلعداد لليوم العلمي لقسم التغذية.
تقديم تقرير دوري بذلك لعمادة الكلية.

.9اللجنة االجتماعية
رئيسا
 .1د .لينا االحمد
عضوا
 .2د .إيمان فهمي
عضوا
 .3ص .محمود بيدس
عضوا
 .4عمار رصرص
 .5خالد المشوخي  -في حال عودته من االجازة عضوا
عضوا
 .6نور حامد
عضوا
 .7نغم رشيد
عضوا
 .8فاتنة عفانة
عضوا
 .9ناهد قعدان
عضوا
.10منار ابو حسان

• تفعيل النشاطات اإلجتماعية في الكلية بهدف
توثيق العالقات والترابط بين جميع العاملين

.10لجنة السالمة العامة والمختبرات:
 .1د .لؤي ابو قطوسه
 .2د.كنزا منصور
 .3د اسعد ابو خليل
 .4د لينا االحمد
 .5م .ميساء شبيطة
 .6م .محمد نيازي
 .7ص .افنان مقبل
 .8ص .رهام المغير
 .9أنس المنشاوي
.10السيد مصطفى الخوالدة
.11السيدة ناهد قعدان

•

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

•
•
•
-

ضمان تطبيق معايير السعالمة العامعة فعي الكليعة
ومرافقها حفا ا على سالمة الطلبة والعاملين.
متابعه طلبات المختبرات
متابعه صيانه االجهزه
تدريب كوادر الكليعه الجعراءات السعالمه العامعه
المتعلقه ب:
النفايات الطبيه
أتالف االجهزه والمواد الكيماويه
السيطره على الحرائق وطرم االخالء
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.11لجنة خدمة المجتمع والعمل التطوعي :
 .1د.سوزان عبدالمالك
 .2د .هبة عبدالحليم
 .3د.لينا االحمد
 .4م .محمد نيازي
 .5نور الباز
 .6سوزان الواوي

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

.12لجنة الترويج واستقطاب الطلبة المستجدين :
رئيسا
 .1د .اية الكيالني
عضوا
 .2أ.د .اياد المالح
عضوا
 .3د .محمد الناطور
عضوا
 .4د .مالك جابر
عضوا
 .5د .نور الساحوري
عضوا
 .6م .محمد نيازي
عضوا
 .7ص.رهام المغير
عضوا
 .8هناء خلف

• التخطيط واإلشراف على كافة األنشطة المتعلقعة
بخدمة المجتمع في الكلية.
• التنسعععيق معععع جهعععات العمعععل التطعععوعي وتوجيعععه
طالب الكلية لالنخراط بها.

•
•
•
•

وضععع خطععة ترويجيععة لكليععة الصععيدلة والعلععوم
الطبية تواكب طموحات وتطلعات الكلية
التأكععععد مععععن تععععوفير البروشععععورات والنشععععرات
التعريفية ببرامج الكلية واقسامها بخاصعة خعالل
فترة التسجيل
العمل على تنسيق بعض قصص النجاح المميزة
لخريجي الكلية ليتم نشرها على مواقع الجامعة
التنسيق مع لجنة الترويج على مستوى الجامعة

.13لجنة االرشاد االكاديمي والجدول الدراسي والمعادالت :
رئيسا
 .1أ.د .ايام المالح – نائب العميد
 .2د .محمععععععد النععععععاطور-مسععععععاعد العميععععععد لشععععععؤون الطلبععععععة
عضوا
 .3د .فيصل العكايله رئيس قسم الصيدالنيات
عضوا
 .4د .محمععد العبادلععة رئععيس قسععم الكيميععاء الطبيععة الصععيدالنية
عضوا
والعقاقير
 .5د .قاسم عبدهللا رئيس قسم علم االدوية والعلوم الطبية
عضوا
عضوا
 .6د .عمر الحاج رئيس قسم التغذية

• العمل على وضع خطة استرشادية لطلبعة الكليعة
وتوزيع المرشدين االكاديميين على طلبعة الكليعة
من مختلف المستويات الدراسية .
• تفعيعععععل كافعععععة اإلجعععععراءات المتعلقعععععة بالجعععععدول
الدراسي ومعادلة الشهادات.

 .14لجنة مظالم واقتراحات الطلبة :
 .1د .مالك جابر
 .2د .آية الكيالني
 .3د .دعاء ابو عرقوب

• للن ر في م الم واقتراحات الطلبه والتي
ستكون من خالل صندوم االقتراحات ترفع الى
العميد للتحقيق فيها من قبل لجنه م الم الطلبه

رئيسا
عضوا
عضوا
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