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 7102-6102نهؼبو انجبيؼً 

 الصيدلة بكالوريوس للجنة التنفيذية لبرنامجاقد تم عقد  11/4/7112 الموافق الثالثاءانه فى يوم 
عميد الكلية فى تمام وذلك بمكتب  7112/7112للعام الجامعى  (اإلكلينيكية )الصيدلة

 بحضور كال من : و  اصباح11:11ةالساع
دػبُض   ػًُذ انكهُت ورئُض  يحًذ جًبل انذٍَ أ.د/ هذي -

 بزَبيج انصُذنت اإلكهُُُكُت

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

 انتؼهُى وانغالة وانًذَز انتُفُذي نهبزَبيج

 د/يبجذ وصفً حهًً                    يُظك ػبو انبزَبيج -

أحًذ يحًذ صالح انذٍَ ػىض يُظك اإلرشبد األكبدًًَ د/  -

 وانُشبط انغالبٍ  نهبزَبيج

انًذَز انتُفُذي نىحذة ضًبٌ    عبرق يحًىد خهُم ػمذةد/  -

 انجىدة

 ػضى ببنهجُت             د/راَُب أبىسهزة -

 ػضى ببنهجُت                         د/ َهً انخضزٌ  -

 أ/ طبنًت شزف                              يظئىل إداري  -

 أ/ احًذ صالح  خضز                       يظئىل إداري -
**** 

 جتًبع بًُبلشت بُىد جذول االػًبل :اإل وبذأ

 انًصبدلت ػهً يحضز إجتًبع انهجُت انتُفُذَت انظببك  أوال : 

 ػهٍ انًحضز انظببك. نمزار: انًصبدلتا

**** 

نهفصم انذراطً انثبًَ  ايتحبَبث ذاولجانُظز فً ثبَُب :

 (2.)يزفك.   نبزَبيج انصُذنت االكهُُُكُت 

   انًىافمت و االػتًبد انمزار:
**** 

 

يتببؼت تجهُش يهفبث بزَبيج انصُذنت االكهُُُكُت  : ثبنثب 

نجُت انًتببؼت انًشكهت يٍ لبم وسارة  اطتؼذاد نشَبرة

  .  انتؼهُى انؼبنً 

أحُظ انًجهض ػهًب يغ تكهُف أػضبء انهجُت انمزار: 

انتُفُذَت بتجهُش انًهفبث انًغهىبت و إطتكًبل كبفت 

 انًحبور انًغهىبت .
**** 

 اػتًبد كال يٍ: : انُظز فً  رابؼب

الحسببيتمكبفأةتشغيلالبزنبمج .أ ابزيلعنللسبدةأعضبءهيئتالتدريسوالجهبساإلداريوالىحدة

7102 

 7102ابزيلحضىرجلسبثاللجنتالتنفيذيتمكبفأة .ة

 انمزار: انًىافمت    

**** 
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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

 

 






