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 انتُفُزَخ اختًبع انهدُخيحضش 

نجشَبيح ثكبنىسَىط انصُذنخ 

 )انصُذنخ اإلكهُُُكُخ(

 7102-6102نهؼبو اندبيؼً 

 (انتبعؼه)اندهغخ 

 1027 يبَى 9

 

 

 

 

 

 

 

 نهدُخ انتُفُزَخ انثبيُخيحضش األختًبع 

 (انصُذنخ اإلكهُُُكُخثكبنىسَىط انصُذنخ )نجشَبيح 

 7102-6102نهؼبو اندبيؼً 
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 الصيدلة بكالوريوس للجنة التنفيذية لبرنامجاقد تم عقد  9/5/7102 الموافق الثالثاءانه فى يوم 
عميد الكلية فى تمام وذلك بمكتب  7102/7102للعام الجامعى  (اإلكلينيكية )الصيدلة

 بحضور كال من : و  اصباح00:11ةالساع
دػجُظ   ػًُذ انكهُخ وسئُظ  يحًذ خًبل انذٍَ أ.د/ هذي -

 ثشَبيح انصُذنخ اإلكهُُُكُخ

أ. د/ خًبل ػجذ انحً يحًذ ػًشاٌ  وكُم انكهُخ نشئىٌ -

 انتؼهُى وانغالة وانًذَش انتُفُزي نهجشَبيح

 د/يبخذ وصفً حهًً                    يُغك ػبو انجشَبيح -

أحًذ يحًذ صالذ انذٍَ ػىض يُغك اإلسشبد األكبدًًَ د/  -

 وانُشبط انغالثٍ  نهجشَبيح

انًذَش انتُفُزي نىحذح ضًبٌ    عبسق يحًىد خهُم ػمذحد/  -

 اندىدح

 ػضى ثبنهدُخ             ساَُب أثىصهشح د/ -

 ػضى ثبنهدُخ                         د/ َهً انخضشٌ  -

 أ/ عبنًخ ششف                              يغئىل إداسي  -

 أ/ احًذ صالذ  خضش                       يغئىل إداسي -
**** 

 ختًبع ثًُبلشخ ثُىد خذول االػًبل :اإل وثذأ

 انًصبدلخ ػهً يحضش إختًبع انهدُخ انتُفُزَخ انغبثك  أوال : 

 ػهٍ انًحضش انغبثك. نمشاس: انًصبدلخا

**** 

خغخ انتذسَت انصُفً نجشَبيح انصُذنخ  انُظش فً ثبَُب :

 (2.)يشفك.    االكهُُُكُخ 

يغ ضشوسح تُظُى ثشوتىكىالد تؼبوٌ ثٍُ انًىافمخ  انمشاس:

   انكهُخ و يشكض االوساو ، انًغتشفً انؼبو ، يغتشفً انصذس .
**** 

 

إعتؼشاض انغُذح االعتبر انذكتىس/ هذي دػجُظ   : ثبنثب 

تدهُض يهفبد ثشَبيح انصُذنخ االكهُُُكُخ اعتؼذاد يتبثؼخ 

ندُخ انًتبثؼخ انًشكهخ يٍ لجم وصاسح انتؼهُى  نضَبسح

  .  انؼبنً 

أحُظ انًدهظ ػهًب يغ تكهُف أػضبء انهدُخ انمشاس: 

انتُفُزَخ ثتدهُض انًهفبد انًغهىثخ و إعتكًبل كبفخ 

 انًحبوس انًغهىثخ .
**** 

إعتؼشاض انغُذح االعتبر انذكتىس/ هذي دػجُظ   : ساثؼب 

انهدبٌ انشفهُخ نجشَبيح انصُذنخ االكهُُُكُخ وفمب تشكُم 

 نًب َهً :  

 
ى
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ُ
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َ

 

اندهه انًُتذة  ػضى هُئخ انتذسَظ انًمشس / انفشلخ

 يُهب 

االونً : صُذنخ 

 فُضَبئُخ

أ.د/ خًبل انًغشثً   -2

 اعتبر انصُذالَُبد 

انصُذنخ كهُخ 

 خبيؼخ عُغب
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د/ احًذ دَُب  يذسط -1

 انصُذالَُبد 

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ عُغب

د/ دػبء أحًذ حجُت  -3

 يذسط انصُذالَُبد 

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

د/ هجخ انجذَىي  يذسط -4

 انصُذالَُبد

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

انثبَُخ : أشكبل 

 صُذنُخ

أ.د/ ػبصى ػجذ انمبدس   -2

 اعتبر انصُذالَُبد 

د/ دػبء أحًذ حجُت  -1

 يذسط انصُذالَُبد 

د/ هجخ انجذَىي  يذسط -3

 انصُذالَُبد

د/عهً يحًىد انًصشي  -4

 يذسط انصُذالَُبد 

 -كهُخ انصُذنخ

 خبيؼخ االعكُذسَخ

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

انفشلخ انثبنثخ 

 : صُذنخ حُىَخ

  د/ ثُبء ثشج   -2

  د/ حغٍ انصجبؽ -1

كهُخ انصُذنخ  د/عهً يحًىد انًصشي  -3

 خبيؼخ ديُهىس

كهُخ انصُذنخ  د/ هبَذي ػجبط  -4

 خبيؼخ ديُهىس
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انفشلخ 

انثبنثخ 

:تكُىنىخُب 

 حُىَخ 

د/ دػبء أحًذ حجُت  -2

 يذسط انصُذالَُبد 

د/ هجخ انجذَىي  يذسط -1

 انصُذالَُبد

د/عهً يحًىد انًصشي  -3

 يذسط انصُذالَُبد

د/ هبَذي ػجبط يذسط -4

 انصُذالَُبد 

 

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس
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انفشلخ 

انثبَُخ : 

 يُكشوثُىنىخٍ

د/ عبسح يدذي ػجذ -2

انحًُذ  اعتبر و 

 يُكشوثُىنىخُب و يُبػخ 

د/ ساَُب سخت اثى صهشح   -1

اعتبر و يُكشوثُىنىخُب و 

 يُبػخ

د/ ايم انششَذي اعتبر  -3

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

 يؼهذ انجحىث   
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 و يُكشوثُىنىخُب و يُبػخ

انفشلخ 

انثبَُخ 

 :عفُهُبد

د/ اًَبٌ يحًذ خهف  يذسط 

 يُكشوثُىنىخُب و يُبػخ 

د/ خهىد يبهش ثشكخ يذسط 

 يُكشوثُىنىخُب و يُبػخ

د/ هجخ شحته يذسط 

 يُكشوثُىنىخُب و يُبػخ

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ انًُصىسح 
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انفشلخ  

انثبَُخ : 

 كًُُبء حُىَخ 

د/ َدالء خضش  يذسط كًُُبء 

 حُىَخ 

أ.د/ خًبل ػجذ انحً ػًشاٌ  

 اعتبر كًُُبء حُىَخ 

أ.د/ خًًهب انغُذ يحًذ 

 حغٍُ اعتبر كًُُبء حُىَخ 

د/ احًذ صالذ انذٍَ ػىض 

 يذسط كًُُبء حُىَخ 

عبسق يحًىد خهُم ػمذح  د/ 

 يذسط كًُُبء حُىَخ

 –كهُخ انصُُذنخ 

 خبيؼه عُغب

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس
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 انفشلخ االونً 

 كًُُبء ػضىَخ 

أ.د/ ايًُخ اثى انىفب 

 اعتبر كًُُبء ػضىَخ 

د/ هجخ ػغُخ اعتبر و 

 كًُُبء ػضىَخ 

د/حُبٌ سخت  يذسط كًُُبء 

 ػضىَخ

د/ يحًذ يحًىد انؼدىاًَ 

 يذسط كًُُبء ػضىَخ 

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ االعكُذسَخ

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ االعكُذسَخ

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ االعكُذسَخ

كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس
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انفشلخ 

 انثبنثخ 

 صُذنخ يدتًغ 

 

 

 

 

د/ َهً انخضشي يذسط صُذنخ 

 اكهُُُكُخ 

د/ سحبة وسَذح يذسط صُذنخ 

 اكهُُُكُخ

د/هجخ انجذَىي يذسط 

 انصُذالَُبد 

يذسط د/عهً يحًىد انًصشي 

 انصُذالَُبد

 –كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

–كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ عُغب

 –كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

 –كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس
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انفشلخ 

 انثبنثخ 

 اعؼبفبد اونُخ 

أ.د/ فؤاد ششاثً  اعتبر 

 ادوَخ و عًىو 

د/ اعش اثشاهُى غُُى  

 اعتبر و ادوَخ و عًىو 

د/يحًذ يحًذ ػالء لغشي 

 يذسط ادوَخ و عًىو 

د/ شُشٍَ صكشَب يحًذ 

انجغُىًَ يذسط ادوَخ و 

 عًىو

د/ يحًذ حغُت يذسط ادوَخ 

 عًىوو 

 –كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ 

 –كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

 

انفشلخ 

 انثبنثخ 

 ػهى ادوَخ 

أ.د/ اَفبٌ عؼذ اعتبر 

 االدوَخ و انغًىو 

د/ اعش اثشاهُى غُُى  

 اعتبر و ادوَخ و عًىو 

د/ يبخذ وصفً حهًً وَصب 

 اعتبر و ادوَخ و عًىو 

د/يحًذ يحًذ ػالء لغشي 

 يذسط ادوَخ و عًىو 

شُشٍَ صكشَب يحًذ د/ 

انجغُىًَ يذسط ادوَخ و 

 عًىو

د/يحًذ يحًذ ػالء لغشي 

 يذسط ادوَخ و عًىو 

د/ شُشٍَ صكشَب يحًذ 

انجغُىًَ يذسط ادوَخ و 

 عًىو

 -كهُخ انصُذنخ

 خبيؼخ االعكُذسَخ 

 

 –كهُخ انصُذنخ 

 خبيؼخ ديُهىس

 

 .  ػهً انتشكُم  انًىافمخ و االػتًبدانمشاس: 
**** 

 

 

 

 

 اػتًبد كال يٍ: : انُظش فً  خبيغب

الحسببيتمكبفأةتشغيلالبزنبمج .أ ابزيلعنللسبدةأعضبءهيئتالتدريسوالجهبساإلداريوالىحدة

7102 

 7102ابزيلمكبفأةحضىرجلسبثاللجنتالتنفيذيت .ة

 انمشاس: انًىافمخ    

**** 
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 عميد الكلية

 لصيدلة اإلكلينيكيةاورئيس برنامج 

 أ.د. هدى دعبيس

 

لصيدلة ابرنامج لالرئيس التنفيذى 
 اإلكلينيكية

 عمرانأ.د. جمال 

 

لصيدلة ابرنامج  منسق عام
 اإلكلينيكية

 أ.م.د. ماجد وصفى

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




