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 للجنة التنفيذية األولىمحضز األجتماع 

 (الصيدلة اإلكلينيكيةبكالوريوس الصيدلة )لبزنامج 

 7102-6102لمعام الجامعى 

 بكالوريوس لمجنة التنفيذية لبرنامج رحادي عشال االجتماع عقد قد تم 6/9/1027الموافق األحدانه فى يوم 
 ةالساععميد الكمية فى تمام بمكتب  وذلك 1026/1027لمعام الجامعى  (اإلكمينيكية )الصيدلة الصيدلة
 بحضور كال من :  صباحا 22:00

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

 اإلكلٌنٌكٌة

 منسق عام البرنامج  /ماجد وصفى حلمى       .د.مأ. -
 الطالبً  للبرنامجمنسق اإلرشاد األكادٌمى والنشاط  د/ أحمد محمد صالح الدٌن عوض  -
 المدٌر التنفٌذى لوحدة ضمان الجودة  د/ طارق محمود خلٌل عقدة    -
 عضو باللجنة    رانٌا أبوزهرة /د. مأ. -

 عضو باللجنة   د/ نهى الخضري  -

 جدول االعمال : بنود بمناقشة جتماعاإل وبدأ

 المصادقة عمى محضر إجتماع المجنة التنفيذية السابق . 2

 عمي المحضر السابق. المصادقة :لقرارا

 1027-1026  صيفنتيجة فصل ال إعتمادالنظر في .1
 (2)مرفق 1026/1027نتيجة فصل الربيع إعتماد  تم القرار:

 , و مناقشة كافة التجهيزات الخاصة به. 1027جدول الفصل الدراسي خريف  اعتماد. 3
 (1)مرفق 1027اعتماد جدول الفصل الدراسي خريف  تم :لقرارا

 1027تحديد موعد التسجيل لمواد الفصل الدراسي خريف .  4
 26/9/1027و حتى االربعاء عمى ان تبدا الدراسة  1027/  20/9سيتم التسجيل ابتداء من االحد  لقرار:ا

 1027. تحديد أعداد الطالب المقبولين بالمستوى األول لمفصل الدراسي خريف 5
بناء عمى حصولهم عاى  طالب( 97المتقدمين )و عددهم طالب من الطالب  67سيتم قبول : لقرارا

% من الشهادات المعادلة و سيتم وضع باقي الطالب 7فأكثر , عمى أن تحدد نسبة  696مجموع درجات 
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المتقدمين في قائمة االنتظار و يتم ترتيبهم طبقا لممجموع و عند تساوي المجموع يتم الرجوع الى المواد 
 الفيزياء و األحياء.المؤهمة وهي الكيمياء و 

 .1027. تحديد المرشدين األكاديميين لطالب المستوى االول لمفصل الدراسي خريف 6
أسر غنيم و د. سمير المرشدي و د. محمد حسيب و  أم.د أ.د. مها حسين و تم اختيار القرار: 

الدراسي كمرشدين أكاديميين لطالب المستوى االول لمفصل و د هايدي عاطف د. رحاب وريدة 
 .1027خريف 

 (6)مرفق  .1027. النظر في الخطة التدريسية المقدمة لخريف 7
 . 1027اعتماد الخطة التدريسية لفصل الخريف  القرار:

 . اعتماد مكافأت تشغيل البرنامج عن شهر يوليو و اغسطس.8
 اعتماد مكافأت تشغيل البرنامج عن شهر يوليو و اغسطس القرار: 

التحويل من برنامج ب احمد بهاء محمد ناجي  :المقدم من الطالب . النظر في الطمب9
الصيدلة االكمينيكية بكمية الصيدلة جامعة طنطا الي برنامج الصيدلة االكمينيكية بكمية 

 (4)مرفق  الصيدلة جامعة دمنهور.
يقبل تحويل الطالب نظرا لظروف مرضه و لمم شمل االسرة حيث أن اخته مقيدة القرار: 

 . بالمستوى الثاني بكمية الصيدلة جامعة دمنهور
. النظر في الطمب المقدم من د رحاب وريدة بشأن انشاء معمل محاكاة لمصيدلة 10

 (5)مرفق  االكمينيكية و شراء بعض نماذج المحاكاة.
 .عمى انشاء المعمل و شراء النماذج وفقا لمموارد المتاحة من الميزانية الموافقة: القرار

 
النظر في مذكرة شئون الطالب بشأن قبول العذر المقدم من الطالب/ مصطفى محمد . 22

 1027/1028مصطفى السقا و المقيد بالفرقة الثانية صيدلة اكمينيكية لمعام الجامعي 
 .لدواعي السفر مع الوالدة الى النمسا
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قائم بأعمال عميد الكلية و الرئيس التنفيذى 
 لصيدلة اإلكلينيكيةابرنامج ل

 أ.د. جمال عمران

 

لصيدلة ابرنامج  منسق عام
 اإلكلينيكية

 ماجد وصفىأ.م.د. 

 

مصطفى السقا  الموافقة عمى قبول العذر االجتماعي المقدم من الطالب / مصطفى محمدالقرار: 
 .1027/1028اكمينيكية لمعام الجامعي 

 .ظهراً  2:00هذا وقد إنتهى المجمس فى تمام الساعة 

 .6/9/1027تحريرًا فى 

 


