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 للجنة التنفيذية األولىمحضز األجتماع 

 (الصيدلة اإلكلينيكيةبكالوريوس الصيدلة )لبزنامج 

 7102-6102لمعام الجامعى 

 بكالوريوس لمجنة التنفيذية لبرنامج الرابع االجتماع عقد قد تم 55/52/2056الموافق لخميساانه فى يوم 
عميد الكمية فى تمام بمكتب  وذلك 2056/2057لمعام الجامعى  (اإلكمينيكية )الصيدلة الصيدلة

 بحضور كال من : و  اصباح55:00ةالساع

 عمٌد الكلٌة ورئٌس برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةدعبٌس    محمد جمال الدٌن / هدىأ.د -

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب والمدٌر التنفٌذى للبرنامجعمران   عبد الحى محمد / جمالد أ.-

 الجودةالمدٌر التنفٌذى لوحدة ضمان طارق محمود خلٌل عقدة/ د -

 للبرنامج والنشاط الطالبً ى منسق اإلرشاد األكادٌمعوض الدٌن صالحمحمد أحمد  /د -

 عضو باللجنة    د/رانٌا أبوزهرة

 عضو باللجنة  د/ نهى الخضري 

 و اعتذر عن الحضور:
 د/ماجد وصفى حلمى                    منسق عام البرنامج -

 جدول االعمال : بنود بمناقشة جتماعاإل وبدأ

 المصادقة عمى محضر إجتماع المجنة التنفيذية السابق . 2

 عمي المحضر السابق. المصادقة :لقرارا

 1027-1026لمفصل الدراسى خريف   جداول المراقبة  إعتمادالنظر في .2
 (5)مرفقجداول المراقبة و تشكيل الكنتروالت إعتماد  تم القرار:

 1027-1026الشفهية لمفصل الدراسى خريف  المجان أعتماد  النظر في. 3
 (2)مرفق  إعتماد المجان الشفهية لقرار:ا

 المكافات لمسادة أعضاء هيئة التدريس و االداريين.  أعتماد 4
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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

 

 (3)مرفق    2056/2057التدريس عن الفصل الدراسي خريف  مكافاتإعتماد  لقرار:ا

 2056عن شهر نوفمبر اعتماد مكافاة الجهاز االداري و الوحدة الحسابية 

 2056اعتماد مكافاة حضور المجنة التنفيذية عن شهر نوفمبر و شهر ديسمبر 

 2056إعتماد مكافات امتحانات منتصف الفصل الدراسي خريف 

تحديد مواعيد تسجيل الطالب لمفصل الدراسي الشتاء لمعام الدراسي . النظر فى 5
1026/1027   

عمى أن يتم تسجيل  55/2/2057نتظام الدراسة في االسبوع االول من الفصل الدراسي و الذي يبدأ ا لقرار:ا
.  2/ 56و الفرقة الثالثة يوم الثالثاء  55/2 االربعاءالفرقة الثانية يوم  ،2 /54 الثالثاءالفرقة األولى يوم 

وافقة عميد الكمية عمى طمب التسجيل عمي أن ال يتم التسجيل لمطالب في االسبوع الثاني من الدراسة إال بم
 جنيه 200و مرفق به طوابع خدمة تعميمية بقيمة 

توجيه خطاب الى جميع المرشين االكاديميين عن كتابة تقرير وافي عن أعمال . النظر فى 6
 .1026الفصل الدراسي خريف 

 (4)مرفقتوجيه الخطاب  لقرار:ا
  لممجنة التنفيذيةم رئيس شئون الطالب اقتراح ضالنظر فى . 7

 و رفع الطمب لممجنة العمياالموافقة القرار:
 النظر فى اقتراح اضافة اداري لممجنة التنفيذية لمقيام باالعمال المكتبية . 8
 قتراح اضافة أ. سالمة شرف و رفع الطمب لممجنة العميااالقرار:
 2. الموافقة عمي تكييف مدرج 9

 .ظهرا   5:30هذا وقد إنتهى المجمس فى تمام الساعة 

 .55/52/2056تحريرا  فى 

 


