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 للجنة التنفيذية زابع المحضز األجتماع 

 (الصيدلة اإلكلينيكيةبكالوريوس الصيدلة )لبزنامج 

 8102-7102لمعام الجامعى 

 بكالوريوس لمجنة التنفيذية لبرنامج الثالث االجتماع عقد قد تم 5/12/2017الموافق الثالثاءانه فى يوم 
 ةالكمية فى تمام الساععميد بمكتب  وذلك 2017/2018لمعام الجامعى  (اإلكمينيكية )الصيدلة الصيدلة
 بحضور كال من :  صباحا 11:00

برنامج الصٌدلة لوالمدٌر التنفٌذى  عمٌد الكلٌةقائم باعمال   عمران  عبد الحى محمد / جمالد أ. -

 اإلكلٌنٌكٌة

 منسق عام البرنامج                  /ماجد وصفى حلمى       د. 
 التنفٌذى لوحدة ضمان الجودةالمدٌر    د/ طارق محمود خلٌل عقدة    -
 عضو باللجنة      رانٌا أبوزهرة /د. مأ. -

 عضو باللجنة                   د/ نهى الخضري  -

                         مسئول إدارى                      أ/ سبلمة شرف 

                                      مسئول إدارىأ/ احمد صالح خضر 

منسق اإلرشاد األكادٌمى والنشاط   د/ أحمد محمد صالح الدٌن عوض -وقد تغٌب عن الحضور :  -
 الطالبً  للبرنامج

 

 جدول االعمال : بنود بمناقشة جتماعاإل وبدأ

 المصادقة عمى محضر إجتماع المجنة التنفيذية السابق . 2

 عمي المحضر السابق. المصادقة :لقرارا

*** 
الخاص  centrifugeكرسي مخدع و ذارع  50داتا شو و  4عدد  شراءالنظر في .1

 مل. 50بانابيب الفالكون 
 . طبقا لموائح و القوانين الموافقة :لقرارا

*** 
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 شراء كيمياويات لتشغيل معمل البيولوجيا الجزيئية لطالب الفرقة الرابعة  النظر في .3

 (1)مرفق . القرار: الموافقة

الثاني لبرنامج تشكيل  المجان الشفهية المتحانات الفصل الدراسي النظر في اعتماد . 4

 الصيدلة االكمينيكة 

  (2)مرفق  القرار: الموافقة عمى اعتماد المجان

 . مناقشة تشكيل كنتول برنامج الصيدلة االكمينيكية5

 القرار: تشكيل الكنترول عمى النحو التالي:
 حمد العجواني, د. خمود بركة: د. إيمان خمف, د. مكنترول الفرقة االولى

 الثانية: د. هبة البديوي, د. دعاء حبيب, د. سهى المصري كنترول الفرقة
 الثالثة: د. محمد عالء, د. سمير المرشدي, د. رحاب وريدة. كنترول الفرقة
 , د. محمد عبد الحسيبعاطف  الرابعة: د. أميرة بمتاجي, د. هايدي كنترول الفرقة

( التي ستفتح لمتسجيل في فصل  elective coursesالمواد االختيارية ). مناقشة تحديد 6

 1027/1028الربيع 

 :1027/1028فصل الربيع  القرار: سيتم فتح المواد التالية لمتسجيل في
PC E12: Advanced pharmaceutical analysis spectroscopy 
PT E12: Quality assurance and GMP 
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برنامج لقائم بأعمال عميد الكلية و الرئيس التنفيذى 
 لصيدلة اإلكلينيكيةا

 أ.د. جمال عمران

 

لصيدلة ابرنامج  منسق عام
 اإلكلينيكية

 أ.م.د. ماجد وصفى

 

تشغيل و تدريس العضاء هيئة التدريس و السادة االداريين  عن  صرف مكافأت. اعتماد 7

 شهري نوفمبر و ديسمبر

 . (3)مرفق  طبقا لموائح و القوانين القرار: الموافقة
*** 
 

 .ظهرا   1:00هذا وقد إنتهى المجمس فى تمام الساعة 

 .5/12/2017تحريرا  فى 

*** 
 

 

 


