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 علياللجنة ال رابعالمحضر األجتماع 

 (الصيدلة اإلكلينيكيةالصيدلة )بكالوريوس لبرنامج 

 8102-7102لمعام الجامعى 

 الصيدلة بكالوريوس لبرنامج لمجنة العميا رابعةالجمسة ال عقد قد تم 31/2/2132الموافق الثالثاءانو فى يوم 
 33:11 ةعميد الكمية فى تمام الساعبمكتب  وذلك 2132/2132لمعام الجامعى  (اإلكمينيكية )الصيدلة

 بحضور كال من :  صباحا

 رئيس الجبهعة                                         عجيد عجدالعبطي صبلخ/ د أ.

 ًبئت رئيس الجبهعة للدراسبت العليب والجذوث                       هدى هذود جوبل الديي دعجيس/ د أ.

 لشئوى التعلين والطالةهفوض ًبئت رئيس الجبهعة                   علي عيدالوجيد صواى/ د أ.

 جزًبهج الصيدلة اإلكليٌيكيةلوالوديز التٌفيذى  عويد الكلية               عوزاى  عجد الذي هذود / جوبلد أ. -

 هٌسق عبم الجزًبهج                                     /هبجد وصفي دلوي       .د.مأ. -

 هٌسق اإلرشبد األكبديوي والٌشبط الطالثي  للجزًبهج               أدود هذود صالح الديي عوض  /أ.م.د. -

 أهيي الجبهعة                                                 ا/ عواطف عجدالوٌعن -

 جدول االعمال : بنود بمناقشة جتماعاإل وبدأ

 السابق  عمياالمصادقة عمى محضر إجتماع المجنة الأواًل: 

 عمي المحضر السابق. المصادقة :لقرارا

 

 07/01/1028بتاريخ  المنعقدثانيًا: النظر في محضر المجنة التنفيذية الخامس و 
 ربيعمفصل الدراسي لالدراسية بالمستويات الدراسية المختمفة  الجداول إعتمادالنظر في .2

1028  
 (3)مرفق :  الموافقة واالعتمادالقرار

*** 
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خريف مفصل الدراسي النتيجة النهائية بالمستويات الدراسية المختمفة ل.النظر في إعتماد 1
1027  

 :  الموافقة واالعتمادالقرار
*** 

لمفصل الدراسي .النظر في إعتماد تسجيل طالب البرنامج بالمستويات الدراسية المختمفة 3
  1028ربيع 
 ربيع الدراسي لمفصللمقرراتيم الدراسية بالمستويات الدراسية المختمفة جميع الطالب تسجيل إعتماد  تم :القرار

 .)تسجيل اليكتروني ( من خالل الموقع االليكتروني لمكمية 2132
*** 

 . االنتدابات التدريسية لمبرنامج . النظر فى 4

 (2)مرفق .الموافقة طبقا لممرفق :القرار

*** 
 تغيير المرشدين االكاديمين بالبرنامج نظرا لسفر البعض بالخارج النظر فى . 5

الموافقة عمى اضافة د/ رحاب وريدة ، د/ منال الشيخ لممرشدين االكاديمين بدال من د/ محمد  :القرار
 .م بميمة عممية الى الواليات المتحدة االمريكية العجوانى ،د/ وائل طمعت نظرا لسفرى

*** 
 .في تسجيل المقررات االختيارية لطالب البرنامج   النظر.  6

 بالمقررمن عدد الطالب % 21الموافقة عمى التسجيل بالمقررات االختيارية بحد ادني  القرار:
 . وذلك ابتداء من العام الدراسي القادم

*** 
 
 

 .لجنة لالشراف عمى التدريب الصيفي  النظر فى تشكيل. 7
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 : الموافقة عمى تشكيل المجنة عمى النحو التالي : القرار

 أ.د/ عبد الحكيم عبده    مدير عام المستشفى  -
 أ.د/ محمد الديب  نائب المدير لمشئون الفنية  -
 د/ صفاء ىدىد  رئيس قطاع الصيادلة  -
ومنسق برنامج الصيدلة د/ ماجد وصفى وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث  -

 اإلكمينيكية
 نيى الخضرى  مدرس الصيدلة االكمينيكة د/  -
 مدرس الصيدلة االكمينيكة د/ رحاب وريدة    -

*** 
 ميعاد تسجيل الطالب لمتدريب الصيفي. . النظر فى 8

وذلك برسوم برسوم  2132-2-3تسجيل الطالب لمتدريب الصيفي من بدء : الموافقة عمى القرار
 جنيو عمى أن يتم اخطار الطالب بذلك مسبقا . 3111

*** 
. النظر فى المذكرة المقدمة من قسم شئون التعميم والطالب بشأن قبول العذر المرضي 9

-1027لمطالب / عمر طمعت محمد عمر المقيد بالفرقة الثالثة كمينيكال بالعام الجامعي 
1028 . 

 رفع االمر لمجمس الكمية  .الموافقة مع  : القرار

 

 

*** 
 
 

 (1)مرفق .1028 ينايرتشغيل البرنامج عن شهر  اعتماد مكافأت النظر في .20
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برنامج لعميد الكلية و الرئيس التنفيذى 
 لصيدلة اإلكلينيكيةا

 أ.د. جمال عمران

 رئيس الجامعة 

 أ.د. عبيد صالح

 

 . الموافقة القرار:
*** 

 .ظيرا   3:11ىذا وقد إنتيى المجمس فى تمام الساعة 

 .31/2/2132تحريرا  فى 

 

 


