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 للجنة التنفيذية الثانيةمحضز األجتماع 

 (الصيدلة اإلكلينيكيةبكالوريوس الصيدلة )لبزنامج 

 8102-7102لمعام الجامعى 

 لمجنة التنفيذية لبرنامج رحادي عشال االجتماع عقد قد تم 2/01/1107الموافق الثالثاءانه فى يوم 
عميد الكمية فى تمام بمكتب  وذلك 1107/1102لمعام الجامعى  (اإلكمينيكية )الصيدلة الصيدلة بكالوريوس

 بحضور كال من :  صباحا 00:11 ةالساع

برنامج الصٌدلة لوالمدٌر التنفٌذى  عمٌد الكلٌةقائم باعمال   عمران  عبد الحى محمد / جمالد أ. -

 اإلكلٌنٌكٌة

 منسق عام البرنامج                 /ماجد وصفى حلمى       .د.مأ. -
 منسق اإلرشاد األكادٌمى والنشاط الطالبً  للبرنامج د/ أحمد محمد صالح الدٌن عوض  -
 المدٌر التنفٌذى لوحدة ضمان الجودة  د/ طارق محمود خلٌل عقدة    -
 عضو باللجنة    رانٌا أبوزهرة /د. مأ. -

 عضو باللجنة                   د/ نهى الخضري  -

 مسئول إدارى                      أ/ سبلمة شرف                        

 مسئول إدارى                                   أ/ احمد صالح خضر  

 جدول االعمال : بنود بمناقشة جتماعاإل وبدأ

 المصادقة عمى محضر إجتماع المجنة التنفيذية السابق . 2

 عمي المحضر السابق. المصادقة :لقرارا

تسجيل الطالب لمقرراتيم الدراسية بالمستويات الدراسية المختمفة لخريف  إعتمادالنظر في .1
1027  

*** 
 1027لمقرراتيم الدراسية بالمستويات الدراسية المختمفة لخريف جميع الطالب تسجيل إعتماد  تم :القرار

 (0)مرفقمن خالل الموقع االليكتروني لمكمية . 
 

 ببرنامج الصيدلة االكمينيكية .. النظر فى اعتماد تسجيل الطالب الجدد 3

 . 1028-1027طالب لمفرقة االولى ببرنامج الصيدلة االكمينيكية بالعام الجامعى  80تم تسجيل  :القرار
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*** 
النظر فى نتائج استبيانات راى الطالب عن مقررات فصل الخريف لمعام الجامعى . 4

1026-1027  . 
 الطالب مؤكدين عمى انها ستأخذ فى االعتبار .احيط المجمس عمما بمالحظات و اراء  :لقرارا

*** 
النظر فى خطة تدريب طالب الفرقة الرابعة ، الخامسة ببرنامج الصيدلة االكمينيكية طبقا .  5

 لما تنص عميو الالئحة .
تكميف د/ ماجد وصفى استاذ م ادوية و سموم  ، د/ نيى الخضرى مدرس الصيدلة  لقرار:ا

بروتوكول التعاون بين كمية الصيدلة و مستشفيات وزارة الصحة و  االكمينيكية بعمل مسودة
 جيات التدريب المختمفة لتدريب طالب الفرقة الرابعة و الخامسة .

*** 
النظر فى تشكيل فريق من اعضاء ىيئة التدريس لمتابعة ممفات معايير الجودة لبرنامج . 6

 الصيدلة االكمينيكية .
 د/ نيى الخضرى ، د/ رانيا ابو زىرة بمتابعة التشكيل . تكميف د/ طارق عقدة ،: لقرارا

% من  30النظر فى شراء بعض مستمزمات تطوير العممية التعميمية وذلك فى حدود . 7
 دخل البرنامج كما تنص الالئحة ، وبيانيا كالتالى : 

 لتر نيتروجين سائل  30تانك ثابت  1عدد  -2
 لتر نيتروجين سائل 20تانك  2عدد  -1
 كاميرا لجياز ميكروسكوب ثالثى العدسات . -3
 مستمزمات كيميائية لجياز الفصل الكيربائى  -4
 SDS- pageمستمزمات كيميائية لجياز   -5

 High Pressure homogenizerشراء جياز  6-



Faculty of Pharmacy 
Clinical Pharmacy Program 

 كلية الصيدلة
 برنامج بكالوريوس الصيدلة 

 )الصيدلة اإلكلينيكية(
 

 
Damanhour University 

 جامعة دمنهور
 

 

3 
 

قائم بأعمال عميد الكلية و الرئيس التنفيذى 
 لصيدلة اإلكلينيكيةابرنامج ل

 أ.د. جمال عمران

 

لصيدلة ابرنامج  منسق عام
 اإلكلينيكية

 أ.م.د. ماجد وصفى

 

 سبورة اليكترونية  4شراء عدد  -7
 Plethysmometerشراء جياز  -8

 الموافقةالقرار: 
*** 

الطمب المقدم من وحدة ضمان الجوده بشأن شراء بعض متطمبات تطوير االداء النظر فى .8
 بوحدة ضمان الجودة

 . القرار: الموافقة
*** 

 (20)مرفق .1027تشغيل البرنامج عن شير سبتمبر  اعتماد مكافأت النظر في .9
 . الموافقة القرار:

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

 .2/01/1107تحريرا  فى 

 


