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 7102-6102نهعبو انزبيعٗ 

 

 بكالوريوس للجنة التنفيذية لبرنامج الخامس قد تم عقد االجتماع 23/3/2017 الموافق حدانه فى يوم اال
عميد الكلية فى تمام وذلك بمكتب  3122/3122للعام الجامعى  (اإلكلينيكية )الصيدلة الصيدلة

 بحضور كال من : و  اصباح22:11ةالساع
دعجٛظ   عًٛذ انكهٛخ ٔسئٛظ  يضًذ رًبل انذٍٚ أ.د/ ْذٖ -

 ثشَبيذ انصٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ

أ. د/ رًبل عجذ انضٗ يضًذ عًشاٌ  ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ -

 انتعهٛى ٔانغالة ٔانًذٚش انتُفٛزٖ نهجشَبيذ

 انجشَبيذد/يبرذ ٔصفٗ صهًٗ                    يُغك عبو  -

د/ أصًذ يضًذ صالس انذٍٚ عٕض يُغك اإلسشبد األكبدًٚٗ  -

 ٔانُشبط انغالثٙ  نهجشَبيذ

انًذٚش انتُفٛزٖ نٕصذح ضًبٌ    عبسق يضًٕد خهٛم عمذحد/  -

 انزٕدح

 عضٕ ثبنهزُخ             د/ساَٛب أثٕصْشح -

 عضٕ ثبنهزُخ                         د/ َٓٗ انخضش٘  -

 أ/ عبنًخ ششف                              يغئٕل إداسٖ  -

 يغئٕل إداسٖأ/ اصًذ صالس  خضش                        -

 ٔ اعتزس عٍ انضضٕس:
**** 

 رتًبع ثًُبلشخ ثُٕد رذٔل االعًبل :اإل ٔثذأ

 انًصبدلخ عهٗ يضضش إرتًبع انهزُخ انتُفٛزٚخ انغبثك  أٔال : 

 عهٙ انًضضش انغبثك. نمشاس: انًصبدلخا

**** 

انفشق انذساعٛخ انخالحخ نجشَبيذ إعتًبد َتٛزخ  حبَٛب :

 انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ .

 (2)يشفك. ٔاالعتًبد  انًٕافمخ انمشاس:

 

 

 
تكهٛف أعضبء انهزُخ انتُفٛزٚخ  يُبلشخ ضشٔسح   : حبنخب

انفشق انذساعٛخ ثجشَبيذ انصٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ ٔكزنك  تبثعخثً

 .يشارعخ انُتٛزّ لجم إعالَٓب 

 . انمشاس: انًٕافمخ
**** 

ثعًم انُظش فٗ  تكهٛف أعضبء انهزُخ انتُفٛزٚخ   : ساثعب

كٕسط فبٚم نكم يغتٕٖ يٍ يغتٕٚبد انجشَبيذ ٔرنك إعتعذادا 

 -نضٚبسح انزٕدح ٔٚشًم انكٕسط فبٚم ) تٕصٛف يضذث نهًمشس

َغخخ يٍ ايتضبٌ يُتصف  –َغخخ يٍ انًضبضشاد  -تمشٚش انًمشس

انتشو ٔ انُٓبئٗ ٔ ًَٕرد اربثّ نٓى ، اعتجٛبٌ نهغالة فٗ 
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انمبئًٍٛ  انتذسٚظ  انًمشس ، انغٛشح انزاتٛخ العضبء ْٛئخ

 عهٗ انتذسٚظ ( 

 ٔ تكهٛف كال يٍ : انمشاس: انًٕافمخ

 انًغتٕٖ االٔل : د/ اصًذ صالس انذٍٚ عٕض 

د/عبسق خهٛم  –انًغتٕٖ انخبَٗ : د/ ساَٛب سرت اثٕ صْشح 

 عمذح 

 د/ يبرذ ٔصفٗ صهًٗ  –انًغتٕٖ انخبنج: د/ َٓٗ انخضشٖ 
**** 

انُظش فٗ  انغهت انًمذو يٍ د/ يضًذ يضًٕد   : خبيغب

انعزٕاَٗ يذسط انكًٛٛبء انعضٕٚخ ثبنكهٛخ ٔ انزٖ ٚشغت فٗ 

ذساعٗ ثبنفصم ان 3، كًٛٛبء عضٕٚخ 2فتش يبدتٗ كًٛٛبء عضٕٚخ 

 .1027-1026انخبَٗ 

ٔ عذد اكخش يٍ خًغخ عالة  فٗ صبنخ تٕافش انمشاس: انًٕافمخ

   . انمبئى ثبنتذسٚظ  عضٕ ْٛئخ تذسٚظ
**** 

انُظش فٗ  خغخ تعٍٛٛ انًعٛذٍٚ ثبنكهٛخ يٍ انعبو   : عبدعب

يٍ خشٚزٗ  1013-1011صتٗ انعبو انزبيعٗ  1022-1022انزبيعٗ 

 ثشَبيذ انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ .

عهٗ تعٍٛٛ احٍُٛ فمظ يٍ خشٚزٗ كم فشلخ  انمشاس: انًٕافمخ

 يٍ عالة ثشَبيذ انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ .
**** 

   

عبثعب: انُظش فٙ ششاء رٓبص انتصضٛش االنٛكتشَٔٙ نتٛغٛش ٔاالعشاع يٍ 

 عًهٛخ تصضٛش االيتضبَبد 

 مشاس: انًٕافمخ    ان

 

ششاء عذِ يغتهضيبد نضبرخ انعًهٛخ  : انُظش فٗ  حبيُب 

 انتعهًٛٛخ  انًبعخ نٓب ٔ انًًخهخ فٗ  :

 داتب شى  2عدد  -

 مفزمت ورق كبيزة 2عدد  -

 فبكس  2عدد  -

 مبكينت تصىيز  2عدد  -

 انمشاس: انًٕافمخ    

**** 

 اعتًبد كال يٍ: : انُظش فٗ  بتبعع

 فبزايزعن للسبدة أعضبء هيئت التدريس والجهبس اإلداري والىحدة الحسببيت مكبفأة تشغيل البزنبمج  . أ

2102 

 2102 فبزايزوالعليب  مكبفأة حضىر جلسبث اللجنت التنفيذيت . ة

 (1انمشاس: انًٕافمخ    )يشفك
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 عميد الكلية

 لصيدلة اإلكلينيكيةاورئيس برنامج 

 أ.د. هدى دعبيس

 

لصيدلة ابرنامج ل الرئيس التنفيذى
 اإلكلينيكية

 .د. جمال عمرانأ

 

لصيدلة ابرنامج  منسق عام
 اإلكلينيكية

 أ.م.د. ماجد وصفى
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