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 7102-6102نهؼبو انجبيؼً 

 للجنة التنفيذية لبرنامج السادس الطارىء قد تم عقد االجتماع 62/6/2017 الموافق حدانه فى يوم اال
عميد الكلية فى وذلك بمكتب  6102/6102للعام الجامعى  (اإلكلينيكية )الصيدلة الصيدلة بكالوريوس
 بحضور كال من : و  اصباح00:11ةتمام الساع

دػبُظ   ػًُذ انكهُت وسئُظ  يحًذ جًبل انذٍَ أ.د/ هذي -

 بشَبيج انصُذنت اإلكهُُُكُت

أ. د/ جًبل ػبذ انحً يحًذ ػًشاٌ  وكُم انكهُت نشئىٌ -

 انتؼهُى وانؽالة وانًذَش انتُفُزي نهبشَبيج

 ػبو انبشَبيجد/يبجذ وصفً حهًً                    يُغك  -

د/ أحًذ يحًذ صالح انذٍَ ػىض يُغك اإلسشبد األكبدًًَ  -

 وانُشبغ انؽالبٍ  نهبشَبيج

انًذَش انتُفُزي نىحذة ظًبٌ    ؼبسق يحًىد خهُم ػمذةد/  -

 انجىدة

 ػعى ببنهجُت             د/ساَُب أبىصهشة -

 ػعى ببنهجُت                         د/ َهً انخعشٌ  -

 أ/ عبنًت ششف                              يغئىل إداسي  -

 أ/ احًذ صالح  خعش                       يغئىل إداسي -
**** 

 جتًبع بًُبلشت بُىد جذول االػًبل :اإل وبذأ

 انًصبدلت ػهً يحعش إجتًبع انهجُت انتُفُزَت انغببك  أوال : 

 ػهٍ انًحعش انغببك. نمشاس: انًصبدلتا

**** 

إعتؼشاض سئُظ انًجهظ انغُذة االعتبر انذكتىس/ هذي  ثبَُب :

دػبُظ  يب تى بإجتًبع يغئىنً بشَبيج انصُذنت االكهُُُكُت 

و انًتؼهك بًُبلشت إلتشاحبث و تؼذَالث جًُغ ببنمبهشة 

الئحت انكهُبث انًؽبمه نبشَبيج انصُذنت االكهُُُكُت نتؼذَم 

 بشَبيج انصُذنت االكهُُُكُت ػهً يغتىي انجًهىسَت .   

وتى يُبلشه بؼط انتؼذَالث انخبصه احُػ انًجهظ ػهًب  انمشاس:

   نشفؼهب نهجُت انًشكهه ببنمبهشة
**** 

ة االعتبر انذكتىس/ هذي إعتؼشاض سئُظ انًجهظ انغُذ : ثبنثب 

انجذول انضيًُ نهضَبسة انًُذاَُت يٍ وحذة يتببؼت و  دػبُظ 

تمُُى انبشايج انجذَذة انتببغ نىصاسة انتؼهُى انؼبنً 

 (2.)يشفك نإلششاف ػهً بشَبيج انصُذنت االكهُُُكُت ببنكهُت .

أحُػ انًجهظ ػهًب يغ تكهُف أػعبء انهجُت انمشاس: 

انتُفُزَت بتجهُض انًهفبث انًؽهىبت و إعتكًبل كبفت 

 نًحبوس انًؽهىبت .ا
**** 

 اػتًبد كال يٍ: : انُظش فً  سابؼب

فبزايزعنللسبدةأعضبءهيئتالتدريسوالجهبساإلداريوالىحدةالحسببيتمكبفأةتشغيلالبزنبمج .أ
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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

 

 7102فبزايزوالعليبمكبفأةحضىرجلسبثاللجنتالتنفيذيت .ة

 انمشاس: انًىافمت    
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