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 للجنة التنفيذية ةخامسالمحضز األجتماع 

 (الصيدلة اإلكلينيكيةبكالوريوس الصيدلة )لبزنامج 

 8102-7102لمعام الجامعى 

 بكالوريوس لمجنة التنفيذية لبرنامجالجمسة الخامسة  عقد قد تم 7/2/2102الموافق االربعاءانه فى يوم 
 ةالكمية فى تمام الساععميد بمكتب  وذلك 2102/2102لمعام الجامعى  (اإلكمينيكية )الصيدلة الصيدلة
 بحضور كال من :  صباحا 00:11

 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    راوُب أبىسهزة /د. وأ. -

 عضى ببنهجىت                   د/ وهً انخضزٌ  -

 مسئىل إداري                      أ/ سبنمت شزف                        

 مسئىل إداري                                   أ/ احمذ صالح خضز  

 جدول االعمال : بنود بمناقشة جتماعاإل وبدأ

 المصادقة عمى محضر إجتماع المجنة التنفيذية السابق . 2

 عمي المحضر السابق. المصادقة :لقرارا

 ربيعمفصل الدراسي لالدراسية بالمستويات الدراسية المختمفة  الجداول إعتمادالنظر في .1
1028  

 (0)مرفق الموافقة واالعتماد  :لقرارا
*** 
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خريف مفصل الدراسي .النظر في إعتماد النتيجة النيائية بالمستويات الدراسية المختمفة ل3
1027  

 الموافقة واالعتماد  :لقرارا
*** 

لمفصل الدراسي .النظر في إعتماد تسجيل طالب البرنامج بالمستويات الدراسية المختمفة 4
  1028ربيع 
 الدراسي لمفصللمقرراتيم الدراسية بالمستويات الدراسية المختمفة جميع الطالب تسجيل إعتماد  تم :القرار
 .)تسجيل اليكتروني ( من خالل الموقع االليكتروني لمكمية 1028 ربيع

*** 
 . االنتدابات التدريسية لمبرنامج . النظر فى 3

 (2)مرفق .الموافقة طبقا لممرفق :القرار

*** 
 تغيير المرشدين االكاديمين بالبرنامج نظرا لسفر البعض بالخارج النظر فى . 4
 الموافقة عمى اضافة د/ رحاب وريدة ، د/ منال الشيخ لممرشدين االكاديمين بدال من د/ محمد :لقرارا

 .م بمهمة عممية الى الواليات المتحدة االمريكية العجوانى ،د/ وائل طمعت نظرا لسفره

*** 
 .في تسجيل المقررات االختيارية لطالب البرنامج   النظر.  5
 بالمقررمن عدد الطالب % 10الموافقة عمى التسجيل بالمقررات االختيارية بحد ادني  لقرار:ا

 . وذلك ابتداء من العام الدراسي القادم
*** 
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 .لجنة لالشراف عمى التدريب الصيفي  النظر فى تشكيل. 6
 الموافقة عمى تشكيل المجنة عمى النحو التالي : : لقرارا

 أ.د/ عبد الحكيم عبده    مدير عام المستشفى  -
 أ.د/ محمد الديب  نائب المدير لمشئون الفنية  -
 د/ صفاء ىدىد  رئيس قطاع الصيادلة  -
ومنسق برنامج الصيدلة د/ ماجد وصفى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث  -

 اإلكمينيكية
 نيى الخضرى  مدرس الصيدلة االكمينيكة د/  -
 مدرس الصيدلة االكمينيكة د/ رحاب وريدة    -

*** 
 ميعاد تسجيل الطالب لمتدريب الصيفي. . النظر فى 7
وذلك برسوم  1028-7-2تسجيل الطالب لمتدريب الصيفي من بدء الموافقة عمى : لقرارا

 جنيو عمى أن يتم اخطار الطالب بذلك مسبقا . 2000برسوم 

*** 
 (3)مرفق .1028 ينايرتشغيل البرنامج عن شير  اعتماد مكافأت النظر في .8

 . الموافقة القرار:
*** 
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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

 

 
 

من قسم شئون التعميم والطالب بشأن قبول العذر المرضي . النظر فى المذكرة المقدمة 9
-1027لمطالب / عمر طمعت محمد عمر المقيد بالفرقة الثالثة كمينيكال بالعام الجامعي 

1028 . 

 الموافقة مع رفع االمر لمجمس الكمية  . : القرار

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

 .2/2/2102تحريرا  فى 

 

 


