
 
 
 

 

 

 
 

 كلية الصيدلة  الكلية

 4242تشرين األول  35 تاريخ تشكيل اللجان

 
) تستمر اللجنة فً عملها بهذا التشكٌل ما لم ٌرد أي تعدٌل أو تشكٌل جدٌد لها من الجهة  2020/2021ومسمٌاتهم للعام الدراسً  اللجانأعضاء 

 التً شكلتها(
 

:اسم اللجنة  لجنة البحث العلمً 

 

 المسؤولٌة االسم  الرلم

 ممرر األستاذ الدكتور دمحم زٌتون 1

 عضو الدكتورة رشا عربٌات 2

 عضو الدكتورة دٌمــا البلــص 3

 عضو الدكتورة روان الشرٌدة 4

 
 هامهامو نطاق عمل اللجنة

دراسة والتنسٌب باألبحاث الممدمة من لجان البحث العلمً فً األلسام االكادٌمٌة لٌتم رفعها الى عمادة البحث العلمً والدراسات  -
 العلٌا للسٌر فً اجراءات دعمها حسب االصول

 رفعها لعمادة البحث العلمً متابعة التمارٌر الدورٌة لألبحاث المدعومة لبل -

فٌما ٌتعلك بالنشر العلمً فً المجالت المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة المحكمة والخدمات الموجودة فً الجامعة فً  توعٌة أساتذة الكلٌة -
 هذا المجال

 توضٌح المعاٌٌر وشرح لموانٌن البحث العلمً المدعوم من الجامعة -

 العلمً بالتنسٌك مع الجهات ذات العاللةعمد ندوات وورش عمل خاصة بالنشر  -

 حث وتشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة على تكوٌن فرٌك بحثًب -

 التراح مرشحٌن لجوائز التمٌز البحثً -

 جمع اإلحصائٌات ومتابعة نشاطات الهٌئة االكادٌمٌة العلمٌة -

 إعداد دلٌل باإلنتاج العلمً ألعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة -

المشاركه بالمؤتمرات العلمٌه إلعالم أعضاء هٌئة التدرٌس بالتنسٌك مع عمادة البحث العلمً لبل عرضها على مجلس متابعة أمور  -
 الكلٌة

 
  



 
 
 

 

 

 
 
 

:اسم اللجنة  لجنة التدرٌب المٌدانً و صٌدلٌة المجتمع 

 

 المسؤولٌة االسم  الرلم

 ممررا   الدكتور دمحم نصٌر 1

الصوص تڤمٌرالدكتورة  2  عضوا   

 عضوا   مساعد تدرٌس )زٌنــة أبو راشــد( 3

 عضوا   مساعد تدرٌس )سالم الشناق( 4

 عضوا   مساعد تدرٌس ) بثٌنـــة نصٌرات( 5

 عضوا   مساعد تدرٌس )عفاف خصاونـة( 6

 
 هانطاق عمل اللجنة ومهام

منظم و منسك من خالل ربط األطار  وضع السٌاسات العامة للتدرٌب المٌدانً و التً تضمن تنمٌة مهارات و لدرات الطالب بشكل -
 النظري بالوالع العملً و توطٌد و تجسٌد العاللة مع مؤسسات المطاع العام و الخاص

 مساعدة الطالب المتدرب بالتغلب على الصعوبات والمشكالت التً تواجهه أثناء فترة التدرٌب، وتمدٌم الحلول المناسبة -

 متحاناتمتابعة تدرٌب الطلبة من خالل إجراءات اال -

متابعة الطالب المتدرب لبرنامج العمل التدرٌبً وتزوٌده باإلرشادات ومساعدته فً توفٌر كل ما ٌحتاج إلٌه لضمان إكسابه المهارات  -
 الواردة فً برنامجه التدرٌبً

زمن التدرٌب ومدى  متابعة إعداد تمرٌر فً نهاٌة فترة التدرٌب ٌتضمن تمٌٌما عاما للطالب المتدرب الذي تم اإلشراف علٌه ٌبٌن -
التزامه بالحضور وجدٌته فً التدرٌب والمهارات التً اكتسبها خالل فترة التدرٌب والممترحات الضرورٌة لتطوٌر آلٌة التدرٌب 

 حسب النماذج المعتمده من الكلٌة

لتدرٌب ومشرف الجامعة إعداد التمارٌر اإلحصائٌة الخاصة بتمٌٌم طلبة التدرٌب المٌدانً لكل من عضو هٌئة التدرٌس وشرٌن ا -
 ومكان التدرٌبً

 تفعٌل ومتابعة تدرٌب الطلبة فً الصٌدلة االفتراضٌة -

 التأكد من جاهزٌة الصٌدلة االفتراضٌة و تطوٌرها و تامٌن مستلزماتها الفنٌة و األدوٌة -

 تطوٌر النماذج المستخدمة فى التدرٌب المٌدانى -

 ٌب النهائٌةإعداد وعمد االمتحان النظري وإعالن نتائج التدر -

 التنسٌك مع نمابة الصٌادلة بخصوص التدرٌب وامتحانات التدرٌب التً تجرٌها النمابة -

 
  



 
 
 

 

 

 
 
 

:اسم اللجنة  اللجنة اإلجتماعٌة 

 

 المسؤولٌة االسم  الرلم

 ممررا   الدكتورة روان الشرٌدة 1

 عضوا   الدكتورة مرٌم رزٌك 2

 عضوا   الدكتورة رشا بشاتوة 3

أمٌـــــــرة حواريالسٌدة  4  عضوا   

 
 هانطاق عمل اللجنة ومهام

 تأكٌد الروح االجتماعٌة المشتركة لدى العاملٌن فً الكلٌة -

 متابعة األمور االجتماعٌة المتعلمة بأعضاء الهٌئة التدرٌسٌة واإلدارٌة -

 تنظٌم النشاطات االجتماعٌة والترفٌهٌة للعاملٌن فً الكلٌة. -

 تمدٌم أٌة خدمات أو تسهٌالت داخل وخارج الجامعة لكادر الكلٌة وفك المانون الجامعة  -

 التفاوض واالتفاق مع أٌة جهة داخل الجامعة أو خارجها من شأنها تمدٌم خدمات أو امتٌازات للعاملٌن فً الكلٌة وبموافمة العمٌد ووفما   -
 لمانون الجامعة

 األصول المتبعةإدارة الشؤون المالٌة للجنة وفك  -

 
  



 
 
 

 

 

 
 
 

:اسم اللجنة  لجنة المختبرات والسالمـة العامــة 

 

 المسؤولٌة االسم  الرلم

 ممررا   رئٌس لسم الصٌدالنٌات والتمنٌــة الصٌدالنٌــة 1

 عضوا   الصٌدالنٌـة لوركا الزعبً  2

 عضوا   الصٌدالنٌـة آالء المضاة 3

 عضوا   ممثل الطلبة فً الكلٌة ) سناء أبوبٌدر( 4

 
 هانطاق عمل اللجنة ومهام

متابعة تمٌد الهٌئة التدرٌسٌة والفنٌة بإجراءات السالمة العامة المتبعة المختبرات وكٌفٌة التعامل مع الحوادث بطرٌمة آمنة تضمن  -
 سالمة الجمٌع

المختلفة من خالل اعتماد تطبٌك إكساب الطالب مهارات التطبٌك العلمً للمفاهٌم و الموضوعات النظرٌة التً ٌدرسها فً المواد  -
 الوسائل واألدوات التمنٌة الحدٌثة فً العملٌة التربوٌة والتدرٌبٌة، وتوفٌر البنٌة والتجهٌزات

 عمل جرد كامل لمحتوٌات المختبرات من األجهزة -

 متابعة متطلبات االعتماد والتنسٌك مع لجنة االعتماد والجودة -

 ةالتأكد من جاهزٌة المختبرات التعلٌمٌ -

 متابعة مشاكل المختبرات من حٌث األجهزة والصٌانة -

 التأكد من متطلبات السالمة العامة فً المختبرات -

 تنسٌك عمد دورات إسعافات أولٌة للطالب والمشرفٌن -

  جمع وأرشفة جمٌع كتٌبات المختبرات بعد اعتمادها من األلسام المعنٌة -

 متابعة تحضٌر وأرشفة تحضٌرات المختبرات -

 
  



 
 
 

 

 

 
 
 

:اللجنةاسم   لجنة التأدٌب والتحمٌك 

 

 المسؤولٌة االسم  الرلم

 ممررا   الدكتور أسامة أبو الرب 1

 عضوا   الدكتورة غٌناء أبو دٌاب 2

 عضوا  )احتٌاط(  الدكتورة رشــا عربٌـات  3

 عضوا   الصٌدالنٌة ٌاسمٌن حمزات 4

 
 هانطاق عمل اللجنة ومهام

 المتعلمة باإلجراءات التأدٌبٌة لطلبة الكلٌة والمخالفات حسب الموانٌن المعتمدة فً الجامعةتهتم هذه اللجنة بالمضاٌا  -

 النظر فً المخالفات التً ٌرتكبها الطلبة داخل لاعات ومختبرات وغرف ومبنى الكلٌة -

 استمبال ملفات المخالفات الطالبٌة كافة التً ٌحٌلها عمٌد الكلٌة للجنة التأدٌبٌة -

لعمل لجان التحمٌك مع الطلبة، واستدعاء األطراف والشهود، وتبلٌغهم للحضور فً مواعٌد     لجان التحمٌك، وتبلٌغهم التنسٌك العام  -
  بنتائج التحمٌك

  اإلعالن للطلبة المخالفٌن للمثول أمام المجلس التأدٌبً ولجنة التحمٌك فً الكلٌة -

  لجان التحمٌك طباعة لرارات العموبات التأدٌبٌة بحك الطلبة والصادرة عن -

 
  



 
 
 

 

 

 
 
 

:اسم اللجنة تطوٌر األداء وضبط الجودةلجنة    

 

 المسؤولٌة االسم  الرلم

 ممررا   مساعـد العمٌد لشؤون اإلعتماد والجودة )د. سجى النهار( 1

 عضوا   الدكتورة عمٌـدة الكلٌـة )د. مٌرفت الصوص(  2

 عضوا   الدكتور غٌث الطعانً 3

 عضوا   الدكتورٌزن عكــام  4

 عضوا   الدكتورة روان شرٌـدة 5

 عضوا   الدكتورة آالء مخٌمر  6

 

 هانطاق عمل اللجنة ومهام

 تلبٌة متطلبات و معاٌٌر و شروط هٌئة اعتماد مؤسسات التعلٌم العالً لكلٌة الصٌدلة -

 متابعة معاٌٌر ضبط الجودة حسب المماٌٌس المعتمدة من التعلٌم العالً والمؤسسات األخرى -

 التواصل مع الهٌئات الوطنٌة والدولٌة للحصول على االعتماد المؤسسً والبرامجً األكادٌمً -

 المشاركة فً وضع خطط الكلٌة للحصول على االعتماد المؤسسً والبرامجً -

 التنسٌك مع ألسام الكلٌة للتأكد من تطبٌك معاٌٌر الجودة وتحدٌد مدى االلتزام -

 رٌس فً الكلٌة بمتطلبات االعتماد المؤسسً والبرامجًاألشراف على توعٌة أعضاء هٌئة التد -

 طلب توفٌر مستلزمات تطبٌك ضبط الجودة -

 إجراء اختبارات تجرٌبٌة دورٌة لتحدٌد مدى االلتزام وتطبٌك معاٌٌر الجودة -

 توثٌك تمٌٌم المدرسٌن،الطلبة،التحصٌل العلمً،المختبرات والمرافك -

ودة التً تسهل تمٌٌم االمتحانات، طرق التدرٌس،البحث العلمً،المستوى األكادٌمً والعلمً تمٌم األلتزام باإلجراءات المرتبطة بالج -
 واللجان

 جمع اإلحصائٌات العامة عن األلسام والكلٌة -

  جمع التعمٌمات والموانٌن والمرارات المتعلمة بتنظٌم العمل اإلداري واألكادٌمً للكلٌة -

 الجودةالتنسٌك والتعاون مع مركز اإلعتماد وضبط  -

 المشاركة فً اجتماعات لجان الجودة على مستوى الجامعة -

 تحدٌد الحاجات التدرٌبٌة ألعضاء الكادر األكادٌمً واإلداري فً الكلٌة  -

 التنسٌك مع الجهات المعنٌة وأصحاب اإلختصاص داخل وخارج الجامعة لعمد جلسات تدرٌبٌة لكادر الكلٌة  -

 
  



 
 
 

 

 

 
 
 

:اسم اللجنة الجدول الداسً واإلمتحانات لجنة    

 

 المسؤولٌة االسم  الرلم

 ممررا   الدكتور نائب العمٌد  1

 عضوا   رئٌس لسم الكٌمٌاء الطبٌة والعمالٌر 2

 عضوا   رئٌس لسم الصٌدالنٌات والتمنٌة الصٌدالنٌة 3

 عضوا   رئٌس لسم الصٌدلة السرٌرٌة والممارسة الصٌدالنٌة 4

 عضوا   الطلبة مساعد العمٌد لشؤون 5

 عضوا   الصٌدالنٌة لوركا الزعبً  6

 عضوا   ممثل الطلبة فً الكلٌة )الطالب رفعت المومنً( 7

 

 هانطاق عمل اللجنة ومهام

العمل على تجهٌز الجدول الدراسً وتسلٌمه فً موعده مع مراعاة مصالح الكلٌة العلٌا وٌحمك التوازن للكادر األكادٌمً وحاجة  -
 الطلبة

 لضاٌا السحب واالضافة مع الطلبة ووحدة المبول والتسجٌلمتابعة  -

 التعمٌم على أعضاء هٌئة التدرٌس األجراءات المتعلمة باألمتحانات الفصلٌة و النهائٌة -

 إعداد وتنسٌك جدول االمتحانات والمرالبات والماعات فً بداٌة كل فصل -

 تطبٌك شروط الجودةاعتماد نموذج موحد لألمتحانات الورلٌة و تعمٌمة, مع مراعات  -

 التنسٌك بٌن اللجنة ورؤوساء االلسام لتسٌر عملٌة التعارض حسن سٌر عملٌة االمتحانات والمرالبات والتصوٌر -

 تستلم أوراق االختبارات الخاصة بحاالت ) الغش( و التنسٌب لعمٌد الكلٌة وإحالتها للجنة التحمٌك -

 اتهمالموافمة على طلب مرالبٌن اإلمتحانات تبدٌل مرالب -

 رصد من ٌتغٌب عن مرالباته بدون اخبار اللجنة األمتحانٌة مسبما والتنسٌب لعمٌد الكلٌة إلجراء الالزم -

 
  



 
 
 

 

 

 
 
 

:اسم اللجنة  لجنة األنشطة والشؤون واإلرشاد الطالبٌة 

 

 المسؤولٌة االسم  الرلم

 ممررا   مساعد العمٌد لشؤون الطلبة )د. بالل الجعٌدي( 1

 عضوا   عماويالدكتورة حنٌن  2

 عضوا   الدكتـور ضرار العمري 3

 عضوا   ممثل الطلبة فً الكلٌة ) سناء ابو بٌدر( 4

 عضوا   ممثل الطلبة فً الكلٌة )عمران أبو زرٌفة( 5

 

 هانطاق عمل اللجنة ومهام

 تولً عمل خطة النشاطات الطالبٌة للعام الدراسً -

 بمساهمة مشتركة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس و الطلبةتنظٌم جدول األعمال الخٌرٌة واألٌام الطبٌة  -

المٌام بعمل النشاطات المختلفة فً الكلٌة، والتً تتواصل فٌها مع الطالب والمشاركته فً فعالٌات األنشطة الطالبٌة على سبٌل المثال:  -
 ئة التدرٌسالرحالت ،المسرح، المسابمات الثمافٌة والداخلٌة والخارجٌة مشتركة بٌن الطلبة و أعضاء هٌ

 تنظٌم األنشطة والفعالٌات التً تخدم المجتمع المحلً من خالل التنسٌك مع مؤسسات المجتمع المحلً -

 تطوٌر آلٌات التواصل بٌن الطالب داخل وخارج الجامعة -

 األشراف على إعداد تمارٌر األنشطة الطالبٌة -

الحكومٌة واالهلٌة المختلفة للتعرف على سوق العمل ,ذات السمعة إلامة برامج تعرٌفٌة متبادلة بٌن الكلٌة والمطاعات التربوٌة  -
 الممٌزة وتشجٌع برامج التبادل الثمافً والعلمً لتحمٌك أعلى مستوٌات الجودة

 تسمٌة المرشدٌن األكادٌمٌٌن لطلبة الكلٌة -

 وضع وشرح اّلٌات اإلرشاد األكادٌمً ومتابعة سٌر العملٌة اإلرشادٌة -

  ٌن ممثلٌن الطلبة وعمادة الكلٌة لمنالشة مستجدات متعلمة بشؤون الطلبةتنظٌم لماءات دورٌة ب -

 لٌاس مدى رضا الجهات المستفٌدة من خرٌجً الكلٌة فً المطاعٌن العام والخاص عن مستوى مخرجاتها. -

 
 

  



 
 
 

 

 

 
 
 

:اسم اللجنة  المعادلة  لجنة 

 

 المسؤولٌة االسم  الرلم

 ممررا   الدكتور بالل الجعٌدي 1

 عضوا   الدكتورة حنٌن عماوي 2

 عضوا   الدكتور دمحم عٌاصرة 3

 عضوا   الصٌدالنٌة رشا بشاتوة 4

 عضوا   الصٌدالنٌة بٌان ملكاوي 5

 عضوا   السٌد شادي المنسً 

 

 هانطاق عمل اللجنة ومهام

تعترف به وزارة التعلٌم العالً, أومن كلٌة معادلة المواد التً درسها الطالب المنتمل الى كلٌة الصٌدلة من جامعة أو كلٌة أو معهد  -
 اخرى داخل الجامعة

   احتساب و ممارنة المواد فً الخطة السابمة أو الدرجة السابمة مع خطة الكلٌة الحالٌة -

  مطابمة وصف مساق للمادة المطلوب معادلتها مع أحد مسالات الكلٌة التً تتضمنها الخطة الدراسٌة الحالٌة -

 سنة الدراسٌة التً ٌمبل فٌها الطالب بصفة نهائٌة بعد المعادلةتحدٌد المرحلة وال -

 االحتفاظ بنسخة من المعادالت حتى ٌتم الرجوع إلٌها لمعادالت شبٌهة -

 عمل نظام ٌتم من خالله الرجوع إلى المواد التً تمت معادلتها لجامعة أو كلٌة معٌنة -

لب تتضمن جمٌع الموافمات الخطٌة من رئٌس المسم و مدرس المادة )المرشح كتابة التمارٌر النهائٌة بعد عمل المعادلة الالزمة للطا -
 من رئٌس المسم(

 ارسال المعادالت بصورتها النهائٌة للجهة المختصة العتمادها وعمل الالزم -

 فً الحاالت الغٌر مسبولة شؤون الطلبة إستشارة لجنة الخطة الدراسٌة و لجنة -

 
  



 
 
 

 

 

 
 
 

:اسم اللجنة  خطة الدراسٌة والمنهج التعلٌمً ال لجنة 

 

 المسؤولٌة االسم  الرلم

 ممررا   الدكتورة عمٌدة الكلٌة  1

 عضوا   مساعد العمٌد لشؤون االعتماد والجودة  2

 عضوا   ممثل لسم الكٌمٌاء الطبٌة وكٌمٌاء العمالٌر )د. غٌناء أبو ذٌاب(  3

 عضوا   ضرار العمري( ممثل لسم الصٌدالنٌات والتمنٌة الصٌدالنٌة )د. 4

 عضوا   ممثل لسم الصٌدلة السرٌرٌة والممارسة الصٌدالنٌة )د. أسامة أبوالرب( 5

 

 نطاق عمل اللجنة ومهامها

وبالتماشً مع  تطوٌر وتحدٌث الخطط الدراسٌة للكلٌة بالشكل الذي ٌتناسب مع المستجدات و تمنٌاتها و تخدم اهداف العملٌة التدرٌسٌة -
 متطلبات اإلعتماد الوطنٌة والدولٌة 

 ربط المواد المطروحة فً الخطط الدراسٌة بمتطلبات سوق العمل -

 بما ٌتماشى مع متطلبات اإلعتماد  طرح مسالات جدٌدة تساهم فً تطوٌر العملٌة التدرٌسٌة -

 متابعة الخطط الدراسٌة لكلٌات الصٌدلة فً الجامعات األردنٌة والعالمٌه -

 دراسة المشاكل الطارئة بسبب تغٌٌر الخطة ووضع خطه استدراكٌه -

  تحضٌر خطة لنجاح امتحان الكفاءة بالتنسٌك مع لجنة التدرٌب و لجنة شؤون الطلبة -

 مساندة الجهود المبذولة لالستفادة من االتفالٌات المبرمة مع الجامعات المحلٌة والعربٌة والعالمٌة -

 لتدرٌسٌة والتمٌٌمٌة للطلبة تحضٌر نماذج متابعة العملٌة ا -

 جمع تمارٌر منسمً المواد بالتنسٌك مع رؤوساء األلسام  -

 بالتنسٌك مع رؤوساء األلسام  مراجعة وصف وملفات المسالات -

 
  



 
 
 

 

 

 
 
 

:اسم اللجنة  المكتبة ومصادر التعلم   لجنة 

 

 المسؤولٌة االسم  الرلم

 ممررا   الدكتورة آالء مخٌمر 1

 عضوا   الحمودالدكتور حسن  2

 عضوا   الدكتورة دٌمــا البلص 3

 عضوا   الصٌدالنٌة بٌان ملكاوي 4

 عضوا   ممثل عن الطلبة )الطالب رفعت المومنً( 5

 

 نطاق عمل اللجنة ومهامها

فً مجال  توفٌر الكتب والدورٌات فً التجصصات المختلفة للكلٌة لألغراض التدرٌسٌة و البحثٌة بما ٌتفك مع التطورات المستحدثة -
 العلوم و المعارف و التمنٌات

  متابعة متطلبات الجودة و االعتماد المتعلمة بمصادر التعلم والمكتبة -

 متابعة االشتراكات االلكترونٌة بمواعد البٌانات -

 إعالم أعضاء هٌئة التدرٌس بالكتب والدورٌات ولواعد البٌانات الحدٌثه التً تصل الى المكتبة -

 ة التدرٌس فٌما ٌتعلك باحتٌاجاتهم واحتٌاجات الطلبة من المراجع والكتب الممررة ولواعد البٌانات اإللكترونٌةالتنسٌك مع أعضاء هٌئ -

 
  



 
 
 

 

 

 
 
 

:اسم اللجنة  المولع والدلٌل والنشاط اإلعالمً    لجنة 

 

 المسؤولٌة االسم  الرلم

 ممررا   الدكتور غٌث الطعانً 1

 عضوا   الدكتور بالل الجعٌـدي 2

 عضوا   الصٌدالنٌـة رشا بشاتوة 3

 عضوا   السٌـدة مٌمونـة غراٌبـة 4

 عضوا   ممثل الطلبة فً الكلٌة )عمران أبو زرٌفة( 5

 

 نطاق عمل اللجنة ومهامها

  متابعة المولع االلكترونً وتحدٌثه -

 متابعة وارشاد اعضاء هٌئة التدرٌس فً استخدام المولع االلكترونً -

 االخرى فً تحدٌث المولعالتنسٌك مع اللجان  -

 للتعرٌف بالكلٌة وبرامجها ونشاطاتها البحثٌة والتدرٌسً والتدرٌبًالمولع االلكترونً  توظٌف -

  إعداد دلٌل الكلٌة السنوي والذي ٌتضمن التمرٌر السنوي, مرفمات الكلٌة, خطتها اإلستراتٌجٌة, رؤٌة ورسالة الكلٌة -

 آلٌة العمل وممترحات للنهوض بالكلٌة إعالمٌا  متابعة أمور االعالم فً الكلٌة وتجهٌز  -

-  

 
  



 
 
 

 

 

 
 
 

:اسم اللجنة  العطاءات واللوازم    لجنة 

 

 المسؤولٌة االسم  الرلم

 ممررا   عالء الجبالً الدكتور 1

 عضوا   الصٌدالنٌة آالء المضاة 2

 عضوا   الصٌدالنٌة لوركا الزعبً 3

 عضوا   الصٌدالنٌة ٌاسمٌن حمزات 4

 

 اللجنة ومهامهانطاق عمل 

 إعداد لوائم بالمعدات واللوازم والتجهٌزات الالزمة  الستكمال سٌر العملٌة التدرٌسٌة والبحثٌة فً الكلٌة -

  متابعة طلب وشراء المواد الالزمة المطلوبة للكلٌة -

 متابعة ودراسة العطاءات الممدمة -

  المطلوبة للكلٌةالتنسٌك مع دوائر الجامعة المعنٌة لشراء المواد والمعدات  -

 إستالم المواد والمعدات المطلوبة للكلٌة بعد شرائها -

 
  



 
 
 

 

 

 
 
 

:اسم اللجنة  الخطة اإلستراتٌجٌة    لجنة 

 

 المسؤولٌة االسم  الرلم

 ممررا   الدكتور ٌزن العكام  1

 عضوا   ت الصوص ڤرة مٌروالدكت 2

 عضوا   الدكتور حسن الحمود 3

 عضوا   الدكتورة سجى النهار  4

 

 نطاق عمل اللجنة ومهامها

إجراء التحلٌل البٌئى الرباعى للمؤسسة وتمٌٌم المخاطر ومنالشته مع كافة األطراف المعنٌة داخل وخارج الكلٌة )أعضاء هٌئة  -
 تدرٌس/ طالب/ إدارٌٌن/ األطراف المجتمعٌة( واعتماده

على التحلٌل البٌئى للكلٌة ووضعها التنافسً والتحدٌات الحالٌة  مراجعة الرؤٌة والرسالة وتحدٌد الغاٌات واألهداف اإلستراتٌجٌة مبنٌة -
 والمستمبلٌة ومنالشتها بمشاركة كافة األطراف المعنٌة واعتمادهما وإعالنها

 إعداد تمارٌر متابعة تنفٌذ االهداف اإلستراتٌجٌة وارسالها لمركز اإلعتماد والجودة  بالجامعة -

 ت واألهداف اإلستراتٌجٌةإعداد الخطة التنفٌذٌة لتحمٌك الغاٌا -

 إعداد الخطة الزمنٌة لتحمٌك الخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة -

 متابعة تنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة وإعداد تمرٌر سنوى لما تم تنفٌذه -

 
 


