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 للجنة التنفيذية السادسةمحضز األجتماع 

 (الصيدلة اإلكلينيكيةبكالوريوس الصيدلة )لبزنامج 

 8102-7102للعام الجامعى 

 بكالوريوس لمجنة التنفيذية لبرنامج السادسةالجمسة  عقد قد تم 6/3/8102الموافق الثالثاءانه فى يوم 
 ةالكمية فى تمام الساععميد بمكتب  وذلك 8102/8102لمعام الجامعى  (اإلكمينيكية )الصيدلة الصيدلة
 بحضور كال من :  صباحا 01:11

 بزوبمج انصُذنت اإلكهُىُكُتنوانمذَز انتىفُذي  عمُذ انكهُتعمزان   عبذ انحً محمذ / جمبلد أ. -

 مىسك عبو انبزوبمج                 مبجذ وصفً حهمً        /.د.وأ. -

 األكبدَمً وانىشبط انطالبٍ  نهبزوبمجمىسك اإلرشبد  د/ أحمذ محمذ صالح انذَه عىض  -

 انمذَز انتىفُذي نىحذة ضمبن انجىدة  د/ طبرق محمىد خهُم عقذة    -

 عضى ببنهجىت           أبىسهزة رجب راوُب /د. وأ. -

 عضى ببنهجىت          انخضزٌ  محمىد د/ وهً -

 مسئىل إداري                            أ/ سبنمت شزف                        

 مسئىل إداري                                        أ/ احمذ صالح خضز  

 جدول االعمال : بنود بمناقشة جتماعاإل وبدأ

 المصادقة على محضر إجتماع اللجنة التنفيذية السابق . 2

 عمي المحضر السابق. المصادقة :لقرارا

بالمستويات الدراسية  منتصف الفصل الدراسي الثانيجدول امتحان  إعتمادالنظر في .1
  1028 ربيعلفصل الدراسي لالمختلفة 

 (0)مرفق الموافقة واالعتماد  :لقرارا
*** 
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برنامج لعميد الكلية و الرئيس التنفيذى 
 لصيدلة اإلكلينيكيةا

 أ.د. جمال عمران

 

لصيدلة ابرنامج  منسق عام
 اإلكلينيكية

 أ.م.د. ماجد وصفى

 

موقررف اللالررد الدراسرري الررذل تعررذر عليررا دخررول االمتحرران التحريرررل الن ررا ي .النظررر فرري 3
والشررف ي ا ان وجررد  مررع ان نسرربة حضررورب مسررتوفاب بمقرررر دراسرري لو ا ثررر فررى ذات الفصررل 

 (8)مرفق .الدراسي 
  اذا تعذر دخول االمتحان التحريري والشفوي وذلك (Iاعتبار اللالد غير م تمل على  الموافقة  :لقرارا

ق رل مقبول من مجلس ال لية على ان ي ون اللالد مستوفي نسد الحضور بالمقرر عذر فى حالة وجود 
ومست مل لالمتحانات العملية والفصلية، وفى هذة الحالة يسمح لللالد بأداء االمتحان التحريري الن ا ي 

 فية مع احتفاظا بدرجات العملي و االمتحانات الفصلية التى اجتازها . والشفوي بدون دفع رسوم اضا
*** 

 (3)مرفق .1028 فبراير ومارستشغيل البرنامج عن ش ر  اعتماد م افأت النظر في .4
 . الموافقة القرار:

*** 
 
 

 .ظهرا   0:11هذا وقد إنتهى المجمس فى تمام الساعة 

 .6/3/8102تحريرا  فى 

 

 


