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 محضـــر اجتماع
 لجنة شئون التعليم والطالب

 23/4/3122 بجلسته المنعقدة فى

 الجلسة الثامنة

 2018 / 2017للعام الجامعى 

 

 

 و حضور كال من: ، جمال عمران عميد كلية الصيدلة د/ أ. اجتمعت لجنة شئون التعليم والطالب برئاسة

                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبم بعمل قائ   رانيا رجب ابو زهرة      /  ةالدكتور  -1
 عضوا          / سارة مجدى عبد الحميد   قائم بعمل رئيس قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية        ةالدكتور  -1
 عضوا                                              / طارق محمود خليل عقدة       مدرس كيمياء حيوية الدكتور  -3

 عن الحضور :وقد اعتذر 

                 د/ هبة محمد مختار البديوى    مدرس  الصيدالنيات                                     -
  كال من : عن الحضور نظرا لسفرهم بمهمات علمية بالخارج  وقد اعتذر 

 قسم الكيمياء الحيوية                 السيد االستاذ الدكتور/ مها السيد حسين   قائم بعمل  رئيس -
 د/ محمد محمود العجوانى        مدرس الكيمياء الصيدلية                                             -
 

 صباحاً بقاعة مجلس الكلية 21الساعة    3122/ 23/4     االثنينو ذلك يوم 
لمة شرفم بأعمال السكرتارية اآلنسة / ساو قا  

 
 ترئيس اللجنة اإلجتماع بقوله " بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم شرع/ جمال عمران  الدكتوراالستاذ ا افتتح  و قد

 فى مناقشة جدول األعمال .

 

 الموضـــــــوعات
 

 المصادقة على محضر االجتماع السابق . أواًل :
 . على محضر اإلجتماع  المصادقةالقرار : 
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 7112-7112داول النهائية المتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي الجالنظر فى اعتماد  ثانيا :
 الموافقة واالعتماد  القرار :

 

***** 
 

قبول العذر المرضي للطالبة / مريم عادل ابراهيم المذكرة المقدمة من قسم شئون التعليم و الطالب بشأن النظر فى ثالثا : 
 .7112-7112متحانات منتصف الترم الثاني بالعام الجامعى رزق المقيدة بالفرقة الخامسة عن ا

 التنسيق مع االقسام العلمية .اعادة االمتحان بعلى أن  يتم  : الموافقة القرار

***** 

النظر فى المذكرة المقدمة من قسم شئون التعليم و الطالب بشأن قبول العذر المرضي للطالب / احمد محمد احمد  :رابعا
وذلك عن مادتي  7112 -7112قيد بالفرقة الثانية عن امتحانات منتصف الترم الثاني بالعام الجامعى عبد المطلب الم

 ميكرو وباثولوجي .
 التنسيق مع االقسام العلمية .ب اعادة االمتحان  على أن يتم : الموافقة القرار

*** 

المذكرة المقدمة من قسم شئون التعليم و الطالب بشأن قبول العذر المرضي للطالبة / هنا محمد عبد النظر فى  :خامسا
 .7112 -7112الكريم المقيدة بالفرقة الثالثة عن امتحانات منتصف الترم الثاني بالعام الجامعى 

 التنسيق مع االقسام العلمية .اعادة االمتحان بعلى أن يتم  : الموافقة القرار

*** 

: النظر فى المذكرة المقدمة من قسم شئون التعليم و الطالب بشأن قبول العذر المرضي للطالبة / دينا غازى محمد  سادسا
-12وذلك فى الفترة من  7112 -7112غازي المقيدة بالفرقة الثانية عن امتحانات منتصف الترم الثاني بالعام الجامعى 

 . 7112-3-77حتى  3-7112
 على أن يتم اعادة االمتحان بالتنسيق مع االقسام العلمية . فقة: الموا القرار

*** 

 
 



Damanhour university        جامعت دمنهور 

Faculty Of Pharmacy كليت الصيدلت 

Vice Dean Office    الوكيلمكتب  

  

El-Gomhoria ST, Damanhour, Behera, Egypt البحيرة                                                           –دمنهور –شارع الجمهوريت                  

5554333 - 5554333تليفون                      
 

Email: pharmacy @dmu.edu.com 

 

المذكرة المقدمة من قسم شئون التعليم و الطالب بشأن قبول العذر المرضي للطالبة / ندي شريف صبري  : النظر فى سابعا
وذلك فى مواد   7112 -7112موسى محمد  المقيدة بالفرقة الثانية عن امتحانات منتصف الترم الثاني بالعام الجامعى 

 كيمياء العقاقير / الفسيولوجي / االحصاء  .
 على أن يتم اعادة االمتحان بالتنسيق مع االقسام العلمية . : الموافقة القرار

*** 
المذكرة المقدمة من قسم شئون التعليم و الطالب بشأن قبول العذر المرضي للطالبة / شيماء محمد عبد  : النظر فى ثامنا

وذلك فى مادة  7112 -7112سالم الشيخ  المقيدة بالفرقة الثالثة عن امتحانات منتصف الترم الثاني بالعام الجامعى ال
 .  7112-3-77الكيمياء الطبية بتاريخ 

 على أن يتم اعادة االمتحان بالتنسيق مع االقسام العلمية . : الموافقة القرار

 
**** 

ن قسم شئون التعليم و الطالب بشأن قبول العذر المرضي للطالبة / عبير سامي الصاوى : النظر فى المذكرة المقدمة م تاسعا
وذلك فى مادة الكيمياء الطبية  7112 -7112عن امتحانات منتصف الترم الثاني بالعام الجامعى  الرابعةالمقيدة بالفرقة 

 .  7112-3-77بتاريخ 
 نسيق مع االقسام العلمية .على أن يتم اعادة االمتحان بالت : الموافقة القرار

**** 

 

 

 رئيس اللجنة                                                        
 


