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 كلمة 

عميد كلية الصيدلةالسيد األستاذ الدكتور/  

 

 طالبي األعزاء،

لنجاح.أتمنى لكم ولعائالتكم سنة مليئة بالسعادة وا  

عاًما منذ أنشاءها بعام  60 تعدتأتمنى لكم التوفيق في الدراسة بهذه الكلية العريقة التي  

1960.  

 29، وبلغ عددهم 1965/1966تخرجت أول دفعة من الصيادلة في العام الدراسي       

 صيدلي.

. 18865مازالت الكلية مستمرة في مهمتها التعليمية، وبلغ عدد الصيادلة الخريجين فيها    

، لتكون بهذا أول كلية تحصل على األيزو 2008/9001حصلت كليتنا على شهادة االيزو 

 في صعيد مصر.

التحسين المستمر والتأهيل لمشروع  لقد وافينا المتطلبات الالزمة لالعتماد وفقًا لمشروع 

 االعتماد.

أتمنى لكم علًما نافعًا لكم ولدولتكم   

 

 عميد كلية الصيدلة

محمد أحمد عبد المولى أ.د. أحمد  

. 
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 مقدمــــة

سياسىىة واةىىتة لتقىىوي  لدال الىالىى  لىىا ةىىول اللىىواتو والقىىواني  وتىىولر  كليىىةتتبنىىا ال 

 0ميثاق لخالقا يلتز  بة القاتمو  بعملية التقوي 

الكليىة معىايير واةىتة يختيىار األعةىال القىاتمي  علىا عمليىة األمتتانىا  وتتديىد  تولر -
 0مستولياته 

قواعد واةتة يدارة عملية سير ايمتتانا  ) جىداو  ايمتتانىا  ت تيىكي  لجىا  توجد  -

 المراقبة واأليراف(

تولر الكليىة معىايير واةىتة يختيىار األعةىال القىاتمي  علىا عمليىة األمتتانىا  وتتديىد  -

 –كفىالة ال – فتصرالتس   –مستولياته  وقواعد متاسبته  )مم  لديه  خبرة واسعة 

 0التز ( –ظ علا سرية العم  التفا –الدقة 

 0تعل  الكلية القواعد المنظمة لالمتتانا  للىال  وهيتة التدريس -

 0تتابع ادارة الكلية اجرالا  تنفيذ خىة سير ايمتتانا  -

 الة لا وةع ايمتتانا  ومراجعتها.تلتز  الكلية باليفالية والعد -

 ية التصتيو والمراجعة  عية لا عملتترص الكلية علا تتقيق الدقة والعدالة والموةو -

 0تعد الكلية بيتة مالتمة لعقد ايمتتانا  -

 0تىبق الكلية قواعد واةتة للرللة -

 0تةع الكلية قواعد واةتة للتعام  مع تاي  التظل  والغش -

 0تلتز  الكلية بإعال  نتاتج تقوي  الىال  ولقا لمواعيد متددة مسبقا -

 0تاتج الىال  تتبنا الكلية لسالي  متنوعة لا األعال  ع  ن -

 0تتخذ الكلية القرارا  التصتيتية المالتمة لا ةول نتاتج العملية التقويمية -
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 صلة القرابة المرتبطة بأعمال اإلمتحانات فى الكليات
 

ل لسىىير لعمىىا  27/2/1993قىىرر المجلىىس األعلىىا للجامعىىا  بجلسىىت  بتىىاري         تنظيمىىا
 -اإلمتتانا  لا الكليا  ما يلا:

 

 بة ألعضاء  هيئة التدريس ومعاونيهم:أواًل: بالنس
  عةال هيتة التدريس لو معاونيه  لو العاملي  بالجامعا  وكلياته  ليتظر علا

عما  إمتتانا  الفرق التا يكو  له  ليها لقار  م  الىال  تتا لاإليتراك لا 
 الدرجة الرابعة سوال بالنس  لو المصاهرة.

 وبصفة خاصة وةع اإلمتتانا  وييم  ذلك ك  ما يتعلق بأعما  اإلمتتانا  
وتصتيتها واإليتراك لا اإلمتتانا  العملية واليفوية ولعما  السنة والمراقبة 

 عما  الكنتروي  بكالة لنواعها .لو
 

 ثانيًا: بالنسبة لرؤساء األقسام ووكالء الكليات وعمدائها:
  البند السابق يلتز  رؤسال األقسا  ووكالل الكليا  وعمداؤها بالقواعد الواردة لا

)لويل:( ويتظر عليه  باإلةالة إلا ما سبق اإليراف علا إمتتانا  الفرق التا 
له  ليها لقار  م  الىال  تتا الدرجة الرابعة لو رتاسة لجا  الممتتني  بها لو 
الكنترو  لو اإليتراك لا تيكي  لجا  اإلمتتا  لو إعتماد نتاتج اإلمتتانا  لا 

 تلك الفرق .
 

 وتتا يكو  جميع لعةال هيتة التدريس ومعاونيه  والعاملي  بالجامعة علا ثالثًا:

 بينة ودراية بإتتسا  درجة القرابة . ليما يلا له  األتكا  القانونية التا تنظ         
 هذا الموةوع:        

 

 القرابة نوعا  :
 قرابة النس  : -1

ا )يراعا لا تسا  م  القانو  المدنا والتا تنص عل 36والتا تددتها المادة 
عتبار ك  لرع درجة عند الصعود لألص  بخروج األص  ادرجة القرابة المبايرة 

 ، ........ وك  لرع ليما عدا األص  الميترك درجة( .
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وعلي  لها القرابة المبايرة التا تربى بي  األيخاص الذي  ينتمو  إلا لص  
 خ ولخي  .األميترك كالقرابة بي  األصو  والفروع والقرابة بي  

ويكو  إتتسا  درجة القرابة صعودال م  الفرع إلا األص  مع إتتسا  ك  جي  
 درجة دو  إتتسا  األص  وذلك علا النتو التالا:

 إبنةدرجة لولا:   ل / لب / ل  / 
 ة/تفيد /تفيد ةدرجة ثانية:   لخ /لخ  /جد /جد

 بن  األخ اب  و/ /اب  وبن  األخ  ة/خا  /خال ةدرجة ثالثة:   ع  /عم
 /اب  وبن  الخا  لو الخالة ةدرجة رابعة:   اب  وبن  الع  لو العم

 قرابة المصاهـرة : -2
م  القانو  المدنا والتا تنص علا ) لقار  لتد  37وها التا تددتها المادة 

 الزوجي  يعتبرو  لا نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلا الزوج اآلخر(.
ل لما نص وعلي  لها القرابة التا تربى بي   ك  م  الزوجي  ولقار  زوج  وولقا

علي  القانو  لإ  لقار  لتد الزوجي  يعتبرو  لا نفس درجة القرابة بالنسبة 
 للزوج اآلخر وذلك علا النتو التالا :

 الزوج قري  للزوجة م  نفس الدرجة . -
 والد الزوجة لو الزوج قري  م  الدرجة األولا . -

 لدرجة الثانية .لخ الزوج لو الزوجة قري  م  ا -

 اب  لخ الزوج لو الزوجة قري  م  الدرجة الثالثة . -

 ع  الزوج لو الزوجة قري  م  الدرجة الثالثة . -

 اب  ع  الزوج لو الزوجة قري  م  الدرجة الرابعة . -

 اب  خا  الزوج لو الزوجة قري  م  الدرجة الرابعة . -

 لذي  له  لقار  م  الىال ل  يتقــد  لعةال هيتــة التدريس ومعاونيه  ا رابعًا:

ل ب             س  اتتا الدرجـة الرابعــة بىل  اإلعتذار ع  لعما  اإلمتتانا  موةتا
 الىال  وصلة القرابة والسنة الدراسية المقيد بها.         

 

 يتظــر إيتـراك عةو هيتة التدريس القات  بالتصتيو لا لى كنترو  إذا خامسًا:

 را  التا قا  بتصتيتها يختص بها ذا  الكنترو .كان  المقر          
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 أحكام عامه
 

  وييك  تت  إيىرال   يرلس السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية جميع اإلمتتانا
لجنة لو لكثر لمراقبة اإلمتتا  وإعداد النتيجىة ويىرلس كى  منهىا لتىد األسىاتذة لو 

 .األساتذة المساعدي 
 

 تيكي  لجا   –ر / وكي  الكلية ليتو  التعلي  والىال  يتولا السيد األستاذ الدكتو
المراقبة ورصد الدرجا  م  السادة لعةىال هيتىة التىدريس العىاملو  بالكليىة مىع 

ل   لعةال(.ومراعاة لي تربىه  درجة قراب  بأتد الىال  لا الفرقة ) رتيسا
 

 ؤسىال بوسىيلة التواصى  مىع رتة التدريس بمواعيىد اإلمتتانىا  ويبلغ لعةال هيو
 الكنتروي .

 

  تعدى غياب  العدد المسموح بى   التقد  لإلمتتا  كل  لو بعة  إذا يتر  الىال  م
ل للآلتتة ل عتبر الىال  راسىبلا هذه التالة يو م  التصص والدروس العملية ىبقا ا

 .لا المقررا  التا تر  م  التقد  لإلمتتا  بها
  

 مختص لتد لساتذة المىادة ليتىولا يعي  مجلس الكلية بعد لخذ رلى مجلس القس  ال
 وةع موةوعا  اإلمتتانا  التتريرية باإليتراك مع القات  بتدريسها .

 

  تيىك  لجنىة اإلمتتانىىا  لىا كى  مقىىرر مى  عةىوي  علىىا األقى  يختارهمىا مجلىىس
لعةىال هيتىة  مى  س القسى  المخىتص و يىت  إختيارهىاالكلية بنال علىا ىلى  مجلى

 . دريس المقررمم  يقوما  بت التدريس بالكلية
 

   تتكىىو  مىى  لجىىا  إمتتىىا  المقىىررا  المختلفىىة لجنىىة عامىىة لىىا كىى  لرقىىة لو قسىى
تعرض عليها نتيجة اإلمتتا  لمراجعتها وإقتراح وبرتاسة العميد لو رتيس القس  

دو  يىى  مىىا تىىراه لىىا يىىأ  مسىىتوى تقىىديرا  الىىىال  بالنسىىب  للمقىىررا  المختلفىىة
 علا مجلس الكلية إلقراره. مناقيا المتةر إجتماع اللجنة وتعرض نتيجة 
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  تعل  لسمال الىال  النىاجتي  لىا اإلمتتانىا  مرتبى  بىالتروف الهجاتيىة بالنسىبة
 لك  تقدير.

 

   يتص  علا الدرجا  المنصىوص عليهىاييترى لنجاح الىال  لا اإلمتتانــا  ل 
 الداخلية للكلية.الآلتتة ولق لتكا  

 

 ل بها التقدير الذى تا يهادة الدرجة العلمية يمنو الناجتو  لا اإلمتتا  النها مبينا
ويت  م  لدوا  بعهدته   رد ما و  مقررة وذلك بعد تأدية ما عليه  م  رسنالوه و

جا  العلميىة ة ورتىيس الجامعىة ويصىدر بمىنو الىدرتوقيع اليهادة م  عميىد الكليى
  قرار م  رتيس الجامعىة بعىد موالقىة مجلىس الجامعىة وإلىا تىي  تصىو  الىالى

ل علا  اليهادة المذكورة يجوز ل  يتصى  علىا يىهادة مؤقتى  يوقعهىا العميىد مبينىا
 التقدير الذى نال .ا تص  عليها وبها الدرجة العلمية الت

 

 ي  إعتمىاد مجلىس الكليىىة نتيجىة اإلمتتىىا  د تىاري  مىىنو الدرجىة العلميىة بتىىاريتتىد
 الخاص بهذه الدرجة.
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 آلية أعمال الكنترول 
                           

 تقسي  اللجا  – مناةدالقيا  بتتةير لجا  اإلمتتانا  ) تجهيز المقاعد وال -1     
 (لمناةدلرقا  الجلوس علا ا ترتي  ولصق –وتوزيعها           

 

 القيام بإعداد جداول المالحظين والقيام بتوزيع اللجان على كل منهم دون  -2 

 .هم مع مراعاة النصاب القانونى لكل منهمنوقوع تضارب فيما بي      

 

 القيام باإلعداد والتجهيزات ألماكن اللجان من حيث مخاطبة المختصين إلجراء  -3 

 . و التأمين النظافة ومراجعة اإلضاءة      

 

 لرز وتجهيز كراسا  اإلجابة الخاصة باإلمتتانا  وختمها بأختا  المادة  -4 
 ألعما  المستجده مث : والتاري  باإلةالة ل      

a. " ختم نماذجAnswer sheet.بختم العملى " 

b.  ختم نماذج"Answer sheet".بختم النظرى 

c.  ختم نماذج"Answer sheet".بختم الشفوى 

d.  ختم نماذج"Answer sheet".بختم أعمال السنة 

e.  بعررد جائحررة  إجررراء عمليررات ت ليررا كراسررات اإلمتحانررات بالبالسررتي (

 . رونا(وك

 إعداد اللوتا  اإلريادية الالزمة لجميع لجا  اإلمتتانا  الخاصةالقيا  ب-5
 الواردة م  إدارة الكلية وإدارة الجامعة.   بةوابى وتعليما  اإلمتتانا      

 مخاىبة المراقبة الىبية بالجامعة للقيا  بتخصيص لجا  ىبية لثنال اإلمتتانا . -6

 وبيها للتواجد بمقار اإلمتتانا .مخاىبة إدارة اليتو  القانونية إلرسا  مند  -7

 اآلدا  بىبيعة  –التربية  –األقسا  العلمية بكليا  الى   و التنسيق مع مخاىبة  -8
 .بكلية الصيدلة نظا  اإلمتتانا        
 ادها من اللجنة الطبية بالمراقبة مخاطبة الكنترول باألعذار المرضية بعد إعتم -9

 الطبية بالجامعة.     

 ة نتائج الفرق المختلفة وإظهارها.مراجع -10
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 خاصة باإلمتتانا  للىال  تعليما  هامة

 
 

 * ضرورة تواجد الطالب داخل اللجان قبل الميعاد المحدد بربع ساعة كما هو مبين

 ربع ساعة لمدةتأخر  اوال يسمح للطالب دخول لجنة اإلمتحان إذ بجداول اإلمتحانات     

 . بموافقة رئيس اللجنة ن إالبعد بدء اإلمتحا    

 

 .مثل البطاقة الجامعية أو الرقم القومى البد من وجود مايثبت شخصية الطالب *

 

 * يمنع على الطالب منعاً باتاً دخول لجان اإلمتحانات بأجهزة التليفونات المحمولة وأى 

 أجهزة إلكترونية أخرى.    

 

 ستخدام على اللونين األزرق واألسود اليمنع إستخدام الطالب األقالم الملونة وقصر ا *

 فقط.    

 

 * ممنوع إستخدام السائل األبيض المصحح أثناء تأدية اإلمتحانات.

 

 يحظر على الطالب التحدث مع زميله أثناء تأدية اإلمتحانات. *

 

 ال يجوز للطالب أن يصطحب معه فى قاعة اإلمتحانات كتباً أو أوراقاً. *

 

 الحاسبة التى مع الطالب داخل لجان اإلمتحانات خالية تماماً من التأكد من أن اآللة * 

 .كتابة تخص المقررأى     

 

 كل طالب يخالا هذه التعليمات سالفة الذكر سوف يعرض نفسه للمسائلة التأديبية. *

 

 * الطالب الذى يت يب عن إختبار تكون درجته صفراً فى ذل  اإلختبار و يحسب تقديره 

 رر على أساس درجات األعمال الفصلية التى حصل عليها فقط مالم يكنفى ذل  المق    

 هناك عذراً مقبوالً.     
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 للسادة المراقبي  والمالتظي  اإلمتتانا بخاصة التعليما  ال
 

 تعليما  عامة: -1
 

يتخذ رئيس اللجنة  جميع الوسائل الكفيلة بحسن سير اإلمتحران وبخاصرة مرا يكرون الزمرا  -1

 أن يكون موجوداً بمقر اللجنة وعدم م ادرتها. لمنع ال ش وعليه

يتسلم رئيس اللجنة مظراريا األسرئلة مرن رئريس لجنرة رصرد الردرجات للفرقرة المعنيرة أو  -2

 من ينوب عنه.

على رئيس اللجنة أن يبلغ أسماء المالحظين الذين حضرروا مترأخرين إلرى مقرر اللجران أو  -3

  الذين لم يحضروا إلى السيد عميد الكلية فوراً .

 

 مها  المراقبي : -2
 مساعدة رئيس اللجنة فى إعداد ما يلزم لإلمتحان وفى حفظ نظامه. -1

توزيعها على المالحظين كل فرى لجنتره وجمرع وإستالم مظاريا األسئله من رئيس اللجنة  -2

مررع مالحظررة عرردم خررروج أيررة ورقررة مررن أوراق وتسررليمه األوراق الزائرردة فررى مظررروف 

 ت.األسئلة خارج لجنة اإلمتحانا

التحقق مرن عردم وجرود أحرد ايرر الطرالب الممتحنرين والمروظفين المعينرين للقيرام بأعمرال  -3

اللجنة فرى مكران اإلمتحران أو برالقرب منره وعلريهم تنبيره الطرالب إلرى الرزمن المتبقرى مرن 

 الوقت المحدد لإلمتحان قبل نهايته بنصا ساعة.

ومراجعتها وحصرر عردد أوراق إستالم أوراق اإلجابة من المالحظين فى نهاية كل إمتحان  -4

كل مادة مرتبة طبقاً ألرقام الجلوس بما فيها اإلسرتمارات الخاصرة بال رائبين ووضرعها فرى 

 صندوق خاص وإتخاذ ما يلزم لتأمين توصيلها سليمه إلى رئيس اللجنة المسئول.

متابعة السادة المالحظرين مرع عردم السرماح بم رادرة اللجنرة إال برإذن مرن رئيسرها وتروفير  -5

 بديل.

 

 مها  المالتظي : -3
 

الحضررور إلررى اللجنررة قبررل برردء اإلمتحرران بربررع سرراعة علررى األقررل  ، وأى تررأخير عررن ذلرر   -1

 سيترتب عليه المسائلة القانونية.

 التأكد من هوية كل طالب من واقع بطاقته الجامعية و يوقع الطالب إلثبات حضوره. -2

رقرم الجلروس  –)األسرم  ابتره وهرىالتحقق من صحة بيانات الطالب المدونه على ورقة إج -3

الفرقة ( ومطابقتها ببطاقرة تحقيرق الشخصرية الخاصرة بره مرع مراعراة عـــرـدم  –المادة  –

 كتابة أى بيانات أو عالمات تميز ورقة اإلجابة.
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 جمع بطاقات الطالب وتسليمها مع نهاية اإلمتحان. -4

 اليقظة الشديدة فى المالحظة ، وعدم اإلنش ال ب يرها .  -5

ام بالمالحظررة طرروال فترررة اإلمتحرران وعرردم م ررادرة لجنررة اإلمتحرران قبررل إنتهائرره أو القيرر -6

 اإلستئذان من رئيس اللجنة لتوفير بديل وتسليم األوراق إلى مراقب اللجنة.

إبالغ مراقب أو رئيس اللجنة بأية مخالفة مرن الطرالب وفرى حالرة وقروع حالرة ارش عليره  -7

 لتحرير محضر. أن يقوم بحجز الطالب المتلبس بالمخالفة

توزيع أوراق األسرئلة علرى الطرالب فرى أمراكنهم وال يجروز لهرم قرراءة األسرئلة للطرالب أو  -8

 تفسير معنى كلمة أو جملة منها.

عررردم السرررماح للطرررالب بم رررادرة أمررراكنهم قبرررل تسرررليم أوراق إجابررراتهم والبقرررـاء بمكــرررـان  -9

 .يتم إستالم كل األوراقحتى  وإنتهاء زمن اإلمتحاناإلمتحان بعد فرااهم من اإلجابة 

 التنبيه على الطالب بإلتزام الصمت أثناء الخروج من اللجنة وال يسمح بخروج الطالب-10       

 من اللجنة فى الدقائق الخمسة عشر األخيرة حتى نهاية الوقت وبعد إتمام إستالم أوراق              

 اإلجابة كاملة.             

و مرذكرات أو أيرة أوراق أخررى بخرالف مرا تررخص بره لجنرة التأكد من عردم وجرود كترب أ -11

 اإلمتحانات.

 أية عالمات أو أوراق خارجية داخل كراسات اإلجابة. التحقق من عدم وجود -12

 اإلحتفاظ بأوراق اإلجابة المسلمة مع المالحظ وعدم تركها على أى منضدة. -13

 اة ـنسبة إلى أرقام الجلوس مع مراعترتيب أوراق اإلجابة المسلمة ترتيباً تصاعدياً بال -14

 الخاصة بال ائبين والتوقيع عليها ووضعها فى ترتيبها وأن يسلم  اراتــملىء اإلستم        

   انالمختص فى  نهايــــة اإلمتح بــللمراق مالحظ أوراق اإلجابة الخاصة بلجنتهكل          

 . ومنه إلى رئيس اللجنة       

 طوال فترة لجنة اإلمتحان. لطالب أو الزمالءعدم الحديث مع ا -15

 ضرورة تواجد المالحظين اإلحتياطين بإستمرار فى مقر اللجنة وعدم م ادرتها إال بإذن  -16

 من رئيس اللجنة.       
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 AU-PHA-SAU-03-13      الخطابات                                                       إدارة شئون التعليم والطالب

 جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 

_______________________________________________________________________ 

 دعــــوة
 

 ----------------------------------------------السيد ايستاذ الدكتور /       
 ----------------------------------رتيس لجنة رصد درجا  الفرقة           

 

يسعدنا دعوتك  لتةور إجتماع لجنة تقوي  ونظى  اإلمتتانىا  وذلىك يىو         
وذلىىك  ظهىىرال  ثانيىىة عيىىر  السىىاعة ال2021/----/---الموالىىـق  --------------

 بقاعة اإلجتماعا  الملتقة بمجلس الكليـة بالدور الخامـس  بالمبنا اإلدارى.
 

 

 عميد الكلية                                              كي  الكلية                   و                
 ليتو  التعلي  والىال                                                                                          

                                                          

 (لتمد متمد عبد المولــا/ )ل.د/ تس،  رلعــ  تســ (                               )ل.د 
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 اإلمتحاناتإدارة شئون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ----------------------------------- /األستاذ الدكتور السيد 

              
 تحيه طيبة وبعد ،،،،   

 
للفصرل  ------نتشرف بإحاطرة سريادتكم علمراً بأنره تقررر عقرد لجنرة الممتحنرين للفرقرة      

 م20/           الموافق :    /    ---------م  يوم 2021/2022عام  -------الدراسى 

 . صباحاً / ظهراً بمكتبنا    -----------------فى تمام الساعة )                   (  
               

 و تفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،،

 
   

 عميد الكلية                                                                    

 
 ) أ.د. / أحمد محمد عبد المولى (                              

 
    20تتريرال لا :   /   /           

   

 إدارة شئون التعليم والطالب

 جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 
 مراقبة التخرج وإعداد الشهادة 

 الخطابات

AU-PHA-SAU-03-13 
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 يـاسـر             

 
 

 متةر
 ----------------------الممتتني  للنظر لا نتيجة إمتتا  دور  إجتماع  لجنة
  20/      20للعا  الجامعا    --------------فرقة لل

 

          
 -م  الالتتة التنفيذي  لقانو  تنظي  الجامعا  : 71مادة بنالال علا نص ال  

 

  200بتاري     /     /    ----------------- الساعةالممتتني  إجتمع  لجنة            
 -برتاسة السيد األستاذ الدكتور/ " عميد الكلية "  وعةوية ك  م  :            

 

 وكي  الكلية ليتو  التعلي  والىال  ---------------------السيد األستاذ الدكتور/           
 

  ----------------------------السيد األستاذ الدكتور/  -1
 

 ( -----------------رتيس لجنة رصد الدرجا  الفرقة ) 
 

 --------------------------------------------------السيد ل.د./  -2
 

 --------------------------------------------------السيد.ل.د/   -3
 

رصد الدرجا  للنتيجة وعلا ةول لجنة وبعد إستعراض السيد األستاذ الدكتور رتيس 
   26/7/2009( بتاري  590الجامعة رق  )ما جال بقرار مجلــس 

 

 قرر  اللجنة ما يأتا :
----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 
 

 يعتمد ،،،                         توقيع لعةال اللجنة                           
  

 عميد الكليـة                  --------------------     ---------------------
 

---------------------     -------------------- 
 

 ( / لتمد متمد عبد المولا) ل.د.      --------------------     ---------------------
 

 
 ياسر      
 



 

 

15 

 

 

 توصيا أعمال أعضاء لجان الرصد والمراقبة

 
 

 تتشكل كل لجنة من لجان الرصد والمراقبة من:

 نةأعضاء اللج -2رئيس اللجنة                              -1
 

 أوالً: إختصاصات رئيس اللجنة :
رئيي اللجنة يي لملييوللاأليي ونللفانل ييولة ييداءلامييومءللفملال ا يينل حل يي ل ايي للجنة يي ل يي ل -1

لجتادسدتللجطالبلبشأنلنتدئجللاولم.لظهورللج ت ة لالجبتلىفل
يقوملرئ ال   لرصدللجدرمدتلبتوزينلأ بدالأ ادنللجحصدلالاحلقب لجإل تحدانتل نىلأ ضدال -2

 نضبدطهلالجدق للاطنوب لافقدًلاعديريلل ومءللحملدمءلجنعا .ل  لمبدليك  لة داءللجعا لاللجنة

يكييونلرئيي اللجنة يي ل أليي وًلل ييوليأليين لل اييدرينلأسيي ن لل  تحييدنلل دصيي لجكيي ل قييحرلاىفل -3
الجتأةييدل ييولل ييولأسييتدقللاقييحرل–صييور دللج هدئ يي للجيي ليييوزطل نييىللجطييالبلىفل ييدنلل  تحييدنل

 ايوق نلأستدقللادمءل ن هد.غنقهدلم دلًل

يكييونلرئيي اللجنة يي ل أليي وًلل ييول  ييمللفسيي ن لا ييدملفييتولأحل  هييدل ييتلأحلظييحا ل يي ل -4
  و دلل  تحدنلاىفلملخ ل دنلل  تحدن.

يقوملرئ اللجنة  لبتوزينل ادرينلأس ن للاقحرلقب لبدلي لل  تحدنلب صنلسد  ل نىللفةثحل -5
 دنلل  تحدنلجناقحر. نىلأ ضداللجنة  للاكن نيلبحائس ل 

يكييونلرئيي اللجنة يي ل أليي وًلل ييول حلقبييي ل ألييولأملالأ ضييداللجنة يي لملخيي ل ييدنلل  تحيييدنل -6
الجتأةدل ولإجتزل هللابجتولمدلملخ للجنةدنللاكن نيلهبدل  لهندي لل  تحدنلايألنللةحلسدتل

صيييورءلل مدبييي ل يييول يييحلقوللجنةيييدنلالجتأةيييدل يييول طدبقييي ل يييدمملدلجعيييدمللجطيييالبلاإغالقهيييدلابج
 .لايألن اهدلإىللأستدقللاقحرللجألن ا 

ةحلسدتلل مدب لجك ل قحرلبعدليصح حهدل ولأسيتدقلإستالملليكونلرئ اللجنة  ل أل وًلل ول -7
لن ييحلملحييتحولال ييدلبتصييح وللجكحلسيي لابجكد يي ل ييدملالليوق يينللاصييححنيلالجتأةييدل ييولقييحرلا
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هىلإنلامد(لالجتأةدل ولنللةشو لمرمدتللادمءل)ل ادنللجأل  لالجعانىلالجش تألاةذجكلي
 تألنللمنوقجلل مدب لجإل تحدن.ةادليإست  داليوق عدتللااتح نيلاسال  لرصدللجدرمدتلل

يكونلرئ اللجنة  ل أل وًلل ول ألولسريللفملالأب ادنللجحصدلالجتأةيدل يولإمحلال يدلافقيدًل -8
  تادمللج ت ة .لاعديريلل ومءلالجدق لالجألحي ل  ل

أبحليقصييريليقيينل ييولأحل ييولل–غللفسييتدقللجييدةتوريل ا ييدللجكن يي ليقييوملرئيي اللجنة يي ل بييال -9
 خالنلبضحاري لاقول دللجعا لبنةدنللجحصد.لأ ضداللجنة  لأالل

ل

ل   ختصاصا  لعةال اللجنة:إثانيا
ميكولجحئ ال   للجحصدلالاحلقبي لابعيدللجتشيدارل ينلأ ضيداللجنة ي لامبيدليضياولة يداءللجعاي لامومييهلللللللل

دتل نييىلأ ضييداللجنة يي لملخيي ل ييدنلل  تحييدنلأالأا ييدال ان ييدتللجحصييدل يي لإ ييالنللج ت ةيي ليوزييينللاأليي وج 
لا ديدللاأل وج دتلف ضداللجنة  ل نىللج حوللجتدىل:

 داخ  لجا  اإلمتتا  : - ل

يأليينلل اييحا لأال اييدرينللسيي ن لل  تحييدنلل دصيي لبنة تييهلقبيي لبدلييي لل  تحييدنلبحبيينل -1
دلالاحلقبيي لأال ييولي  بييهلىفلقجييكلاللجتأةييدل ييولسييد  ل نييىللفقيي ل ييولرئيي ال  يي للجحصيي

ل.لقحرسال  لغنقهدلمبعحف لأستدقللا
 لاحلقب لا  مللج ادململخ للجنة  للاختصلهبدل. -2

 يول حلقياللجنة ي لالجتأةيدل يول طدبقي لللاقيحريألنللةحلسدتلل مدب لبعدلإنتهدالإ تحدنل -3
  للجغ دبل. دمملدلجعدمللجطالبللحلدضحيولجإل تحدنلابجنة  لايألنللقدئا

غنقلةحلسدتلل مدبي لابجصيورءلل  يدءللجي لظ ينلظهيورلإسيلللجطدجيالأالرقيللمنوسيهلاىفل -4
ن ييياللجوقيييتلللييييومحلإىللصيييعوب للجتعيييح ل نييييىلصيييد اللجكحلسييي ل  يييدلفتحهيييدلبعييييدل

 يصح حهدل.

الجتأة دل نىلل نتهدال وللجتصح ولىفللجوقيتللحمليدملللاقحريألن لللجكحلسدتلإىللأستدقل -5
 يوق نللاألتنلل نىلإيصدنللجتألن ل.لالحلصونل نى
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اةشييو لأءييداللجطييالبلاقدئايي للجغ ييدبلإىلللللمدبييهلةحلسييدتلسييتالمللمثليأليين للإيصييدنل -6
 رئ اللجنة  ل.

 لعما  الرصد وإعداد النتيجة: –      

ييىل نىللجعضويلف ضداللاكن نيلابجعا لىفلأ ادنللجحصدلاإ دلمللج ت ة لأنلينتز يوللأبملاللآلللللللللللللل
لطبقدًلجتكن  دتلرئ اللجنة  ل.

الجتأةيدل يولللاقيحرلتيألنللةحلسدتلل مدب لبعدلل نتهدال وليصح حهدل ولقبي لأسيديذءل -1
ل دملإن حلمل صحولال دلجتصح ولل  تحدنل.

الجتأةيدل يولسيال  للجحصيدلهبيدلللاقيحريألنللةشو لمرمدتللجعانيىلالجشي هىل يولأسيتدقل -2
 اإست  دئهدليوق عدتللااتح ني.

 لجتأةدل ولرصدلمرمدتللس ن لل  تحدانتلمج عهدل نىلأغن  للجكحلسدت. -3

 حلمعييي لمج ييينللجيييدرمدتل نيييىلغيييال لةحلسيييدتلل مدبييي ل)يوق ييينللاحلمييين(ل نيييىللجكحلسييي ل -4
 بصورءلالضح .

%ل ييييوللجدرميييي للجكن يييي ل30 ديييييدل ييييدمللجكحلسييييدتللحلدصيييين ل نييييىلمرمييييدتلأقيييي ل ييييول -5
 ييدمللجكحلسييدتلالجتأةييدل ييول ييدمل ييدازلجإل تحييدنللجتححيييححلا ديييدلنألييبتهدلإىلل اييوطل

ملذهللج ألب لادلملولحمدمل ولقب ل ناللجكن  لا حضهدل نىل   ل  تحيدنللايدمءلإقللجيزمل
)لابج ألب لجقحلرل نيالةن ي للجصي دج للجيذحليي صل نيىل:لللف حلقب لفضلسحي للجكحلسدت

 .%ل ولمرم للل تحدنللجتححيحح(30أنل صونللجطدجال نىلأق ل ول

 سدتلل مدب لاليحي بهدل ألاليألنأل لأرقدملل نوسل.فتولةحل -6

رصدلمرمدتللجتححيححلىفلةشنلمرمدتللادمءلا حلمعتهدلالجتوق نلبذجكل نىللجكشنل -7
  ولقب للجعضوللجحلصدلالاحلمن.

 ا نلمرمدتللجطدجالىفلةشنللجدرمدتلا حلمعتهيدل يحينيلالجتوق ينلبيذجكل نيىلةشينل -8
 لجدرمدت.
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ا حلمعيي للجحصييدلجكيي ل ييدمءلالجتوق يينلللاعييدلجعان يي للجتقييوم نييىللجيي ان جلرصييدللجييدرمدتل -9
 .جناقحربذجكل نىلةشو للجحصدل

لجطالبللج حق ل ول   ي دنلرصدل وللج حقللفمىنليألنللةشو ل ولمللجتخننل-10
لا حلمع للجحصدلالجتوق نللبكشو للجحصدلابج ان ججن حق ل)لج حق(لارصدملدلللجدرمدتللللللل
ل نىلقجك.لللللللللللللللللللللل
ليألنللةشو ل ولمللجتخننلابج حق لجطالبللج حقللف نىلإىلل دنلرصدلمرمدتل-11

لينكللج حق.للللللل
 .لاقحرلتطبنلةشو للجك رتانلا حلمعتهدل نىللجكشو للفصن  لجدرمدتلل-12

 إ دلمليقحيحلابج ت ة لجنعحضل نىل   للااتح ني.ل-13

 حق لقب لطبنللج ت ة .ي   ذلقحلرلتل   للااتح نيلابج ل-14

 طبنللج ت ة لا حلمعتهدل نلش ونللجطالبلاإ تادمملد.ل-15

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 لجنة تقوي  ونظ  اإلمتتانا 
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لجحصيدلاللظيدمل ان يدتللجتصيح وللبع لأ ايدنلل  تحيدانتلاللشيحل لالدل   ليقوملاناللل  تحدانتل تيتوىل
لاةدف لل طولتل  للظهدرللج ت ة .

ل
ل-ولة ل ول:ايتكونللجنة  ل 

ل
 لجأل دللفستدقللجدةتورليل ا دللجكن  . -1

ل
 .جش ونللجتعن للالجطالبللجكن  لاة  لجأل دللفستدقللجدةتورليل -2

ل
 لجألدمءلررسدال دنلرصدللجدرمدتلجك للج حقلابج ان ني -3

 

 لجكن  .لأ نيلجأل دللفستدقليل -4

ل
ل ديحلإملرءلش ونللجتعن للالجطالبلجأل دللفستدقليل -5

ل
لم2021ي2020،للل2020ي2019حمضحلإمتادطلجنة  لىفللجعدملل د عىل(ل2ا حفقل دمل)

ل
ل

ل
 
 
 

 محضر 
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 إجتماع لجنة تقويم ونظم اإلمتحانات

 م2019/2020للعام الجامعى   األولللفصل الدراسى 

 
/أحمرد محمرد عبرد المرولى " أ.دإجتمع  لجنىة تقىوي  ونظى  اإلمتتانىا  برتاسىة السىيد.     

لىا تمىا  السىاعة العايىرة عميد الكليرة والطالب " والقائم بعمل  وكيل الكلية لشئون التعليم
ل يىىو  األتىىد الموالىىق    بمكتىى  السىىيد األسىىتاذ الىىدكتور وكيىى  الكليىىة 8/12/2019صىىباتا

 ليتو  التعلي  والىال .

 
 وبتةورك  م :

 

رئيس لجنة رصد درجات الفرقة األولى  أ.د/ محمود البدرى عبد المطلب 1

(PHARMD) 
 (قدي )رئيس لجنة رصد درجات الفرقة األولى  ينا فتح هللا محمدأ.د/ د 2
 رئيس لجنة رصد درجات الفرقة الثانية أ.د/ حسن رفعت حسن 3

 رئيس لجنة رصد درجات الفرقة الثالثة أ.د/ أمانى سيد أحمد 4

 رئيس لجنة رصد درجات الفرقة الرابعة أ.د/ محمد محمود عبد اللطيا 5

رئيس لجنة رصد درجات برنامج الصيدلة  عظيم حسنأ.د/ مها عبد ال 6

 اإلكلينيكية

 أمين الكلية السيد/ مصطفى أحمد محمد كمالى 7

 مدير إدارة شئون التعليم والطالب السيد/ عبد الحافظ على عبد الحافظ           8
 

       

راً لسفر نظ –عميد الكلية  –أ.د/ محمود محمد شيحه وقد ت يب عن الحضور السيد.     

 سيادته.

 مدير وحدة الحاسب المركزى -كما ت يبت اآلنسة / هويدا قيصر سمعان       
 

  بدأ اإلجتماع بترحيب السيد األستاذ الدكتور/ أحمد محمد عبد المولى " وكيل الكلية

لشئون التعليم والطرالب " بالسرادة الحضرور وتوجيره الشركر للسرادة رجسراء لجران 

 و مهمتهم  بتل  اللجان متمنياً لهم التوفيق فى أعمالهم.رصد الدرجات الذين أتم

 ، وقد أكد سيادته علرى التنبيره بشرأن  كما قام سيادته بإستعراض مهام لجان الرصد

 تفعيل لجان المراجعين باألقسام المعنية لمراجعة الكراسات.
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 .والتنبيه على السادة أعضاء الصحائا بمراجعة النتائج السابقة 

 بيه على عضو الصحائا ببرنامج الصريدلة اإلكلينيكيرة علرى إدخرال مع ضرورة التن

 النتيجه ومراجعتها.

  كما أكد سيادته على رجساء لجان رصد الدرجات  لتقديم تقرير عن السرادة أعضراء

 لجان الرصد وعملهم.

    التنبيه على السادة المالحظين باليقظة التامة أثناء إنعقاد لجان اإلمتحانرات وعردم

لطالب بال ش وكرذل  بالنسربة لمشررفى األمرن مراعراة الدقرة والحيطره فرى السماح ل

الحفرراظ علررى متعلقررات الطررالب المتروكررة خررارج اللجرران مررن حقائررب وخالفرره متمنيرراً 

 مرور أيام اإلمتحانات بخير وسالم.
 

   التأكيد على السيد/ أمين الكلية بضررورة متابعرة أعمرال النظافرة المسرتمرة بالكليرة

مولرد الكهربراء اإلحتيراطى والتأكيرد علرى جاهزيتره وتجربتره ومتابعرة  وكذل  توفير

 افراد األمن فى القيام بدورهم أثناء إنعقاد اإلمتحانات.

 

  رئريس لجنرة رصرد درجرات  -من جانبه إستعرض أ.د/ محمود البدرى عبرد المطلرب

الفرقررة األولررى قواعىىد رصىىد الىىدرجا   لبرنىىامج  – (PharmD)الفرقررة األولررى 

(PharmD)  مع توضيح إجراءات  تطبيق قواعد العمل بنظرام السراعات المعتمردة

 عند رصد الدرجات.

 

 : تم التأكيد على اآلتى 

تواجد األعداد المناسبة من السادة المالحظين والتأكيد عليهم بالتواجد فى المواعيد  -1

 المحددة قبل موعد بدء اإلمتحان بربع ساعة وعدم ال ياب.

رول بضررورة توجيره المالحظرين علرى اليقظرة أثنراء فتررة التنبيه علرى عضرو الكنتر -2

اإلمتحرران وعرردم إسررتخدام الهواتررا المحمولررة أو اإلنشرر ال بررأى شررىء آخررر عررن 

 المالحظة.

التأكيررد علررى السررادة أعضرراء لجرران الرصررد بإسررتالم قرروائم الرردرجات كاملررة لجميررع  -3

طررالب الطررالب مررن األقسررام المختلفررة وضرررورة وجررود كلمررة "اائررب" فررى حالررة ال

المت يبررين عررن إمتحانررات أعمررال السررنة أو العملررى أو الشررفوى وموقعرراً أمامهررا مررن 

 أستاذ المادة.

التنبيه على المالحظين بعدم إصرطحاب أكثرر مرن طالرب فرى وقرت واحرد عنرد طلربهم  -4

 دخول دورات المياه.
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قيررام السررادة رجسرراء لجرران الرصررد بالتأكيررد علررى المالحظررين بمراعرراة وضرررورة  -5

طالب لجميع بياناتهم على االف كراسات اإلجابة  على أن تكون  إنتهراء إستيفاء ال

مهمة وعمل المالحظ بمجرد إنتهاء موعد اللجنة وتسليمه الكراسرات للمراقرب كمرا 

تنتهررى مهمررة المراقررب بمجرررد تسررليمه الكراسررات إلررى السررادة رجسرراء اللجرران مررن 

 أعضاء لجنة رصد درجات الفرقة.

الطرالب بعردم إصرطحاب التليفرون المحمرول داخرل مقرار  ضرورة التنبيه علرى جميرع -6

لجرران اإلمتحانررات وإعالمهررم بخطررورة مخالفررة ذلرر  األمررر بنرراًء علررى مررا ورد بقرررار 

م من تجريم عقوبة ال رش أو 2015( لسنة 101رئيس الجمهورية بالقانون رقم )

وضرورة ترك جهاز المحمول خارج اللجنة فى الدوالب المخصرص  -الشروع فيه  

هم باألقسام أو فى مكتبة الكلية ومن يضبط معره محمرول داخرل اللجنرة بعرد التنبيره ل

 يعتبر شروع فى اش ونشر ذل  اإلعالن على موقع الكلية بشبكة اإلنترنت.

التأكيررد علررى السررادة رجسرراء األقسررام لوضررع آليررة إلسررتخدام الرردواليب وقيررام رئرريس  -7

 ى حالة مخالفة ذل  يتم كسر القفل.القسم بالتنبيه على الطالب بتسليم المفاتيح وف

التأكيد على أال يتم إمتحان الطالب شفوياً إال ببطاقرة اإلمتحران الشرفوى للطالرب مرع  -8

مراعاة توقيع السادة الممتحنين على بطاقة اإلمتحان الشفوى وتوقيع الطالب علرى 

 الحضور فى الكشوف المعدة لذل .

بالتنبيرره علررى السررادة المعيرردين  التأكيررد علررى السررادة رجسرراء لجرران رصررد الرردرجات -9

والمالحظين بأن عملهم ينتهى بإنتهاء اللجنة والتأكيد على عدم المشاركة فرى نرزع 

 الرقم السرى.

ضرورة تطبيق القواعد الخاصة بتنظيم أعمال المالحظة والمراقبة الواردة  -10

 من مكتب السيد األستاذ

 لطالب .الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم وا      

التأكيررد علررى وضررع الفتررات بمقررار لجرران اإلمتحانررات للتنبيرره بعرردم دخررول  -11

 الطالب بأجهزة المحمول.

التنبيه على رجساء األقسام والسادة أعضاء بكتابة الدرجة الكلية لإلمتحان  -12

النظرى وكذل  درجة كل سؤال فى ورقة األسئلة ومراعاة التصرحيح برالقلم األحمرر 

من السؤال بالخط األحمرر ووضرع درجتره ثرم وضرع الدرجرة والتأشير على كل جزء 

 الكلية لكل سؤال فى مكان واضح.

 ضرورة تفعيل نموذج أعمال الكنترول لتحديد المسئوليات. -13
( فررى الكنتررروالت مررع تحديررد وقررت الرردخول Log bookضرررورة تفعيررل دفتررر التسررجيل ) -14

 والخروج منه وعدم السماح بالدخول ل ير اعضاجه.
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 ضرورة توفير جميع مستلزمات لجان الرصد من أدوات مكتبية. -15

ضرررورة تحديررد مكرران معلرروم لكررل أعضرراء الكنترررول فررى مقررر لجنررة الرصررد لحفررظ أسررئلة  -16

 اإلمتحانات ومعلوم لكافة األعضاء.

ضرورة مراجعة كشوف الرصد المطبوعرة بعرد ت رذيتها فرى الحاسرب اآللرى مرع الكشروف  -17

 األصلية.

موفاة السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بتوزيع أعمرال  ضرورة -18

 لجنة الرصد على السادة اعضاء اللجنة.

ضرورة وجود ملا لكل مقرر توضح به جميع المراسالت وال ياب والتقارير الخاصة به  -19

 إضافة إلى نموذج اإلجابة ونسخ من اإلمتحان.

 عن إمتحان أى مقرر عقب إنتهاجه.ضرورة كتابة تقرير  -20

 ضرورة كتابة تقرير عن أعمال لجنة الرصد عقب اإلنتهاء من أعمالها. -21

ضرررورة تواجررد منرردوبى إدارة الشررئون القانونيررة باللجرران لمتابعررة حرراالت ال ررش وقررت  -22

 لية.وقوعها على أن يتم كتابة تقرير لكل حالة وعرضها على السيد األستاذ الدكتور/ عميد الك

ضرررورة تواجررد اللجنررة الطبيررة باألمرراكن المخصصررة لهررا بلجرران اإلمتحانررات حتررى إنتهرراء  -23

 وقت اإلمتحان.

مراعاة قواعد تنظيم سير اإلمتحانات واألحكام القانونية )صالت القرابة والنسب( للسرادة  -24

 أعضاء لجان الرصد وكذل  المراقبين والمالحظين.

ررات بسرعة اإلنتهاء مرن التصرحيح وإظهرار النتيجرة فرى أسررع التنبيه على أساتذة المق -25

 وقت ممكن.

 التأكيد على اإلمتحانات بالنسبة لنظام المفتوح والتأكيد على عدد أوراق الكراسة. -26

 التأكيد على عدم خروج الطالب إال بعد مراجعة اإلجراءات القانونية.  -27

لدقة عنرد مراجعرة بيانرات الطرالب علرى كراسرات  التأكيد على السادة المالحظين بمراعاة ا -28

 اإلجابة.

 ضرورة توفير اإلجابة النموذجية للمادة قبل إعتماد إستمارات التصحيح. - 29

التنبيه مشدداًعلى معاون الكليرة لتروفير عمرال لنقرل كراسرات اإلمتحانرات مرن الكنترروالت  -30

مناسرب وكرذل  نقرل تلر  الكراسرات بعرد إلى مقار لجان اإلمتحانات قبل موعد اإلمتحانات بوقت 

 إنتهاء اإلمتحانات إلعادتها إلى الكنتروالت.

التنبيه على ضرورة تواجد إحتياطى من السيدات فى إمتحانرات الفرقرة الرابعرة بمردرجات  -31

 الشرح.
 

 ظهراً  عشر حاديةوقد إنتهى اإلجتماع فى تمام الساعة ال

 للفصل  تالمراقبة ورصد الدرجاقرارات تشكيل لجان 
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 م للفرق المختلفة2021/2022الدراسى الثانى للعام الجامعى  
 

 كما يلى: طبقاً للخطابات الواردة إلى إدارة شئون الطالب من األقسام المختلفة  -
 

 تشكيل لجنة المراقبة ورصد الدرجات

 Pharm-Dبرنامج بكالوريوس الصيدلة  
 ( للفصل الدراسى الثانىالثالثة  –الثانية  –إلمتحانات الفرقة )األولى 

 م( 2022)يونيو  

 م2021/2022للعام الجامعى 
 

 

ل لإلمتتانا   ل عاما  لوي  : ل.د/ عميد الكلية                                  رتيسا
ل لإلمتتانا  ل عاما ل : ل.د/ تس  رلع  تس  علا                      ميرلا  ثانيا

 

 ثالثاً : اللجنــــــــة :

 رئيســاً  د/ نهى ناهـض عطيـة محمــــد                                أ. 1

 عضــواً  أ.د/ محمود البدرى عبد المطلب                            2

  ،، أ.د/ محمــد محمــود عبـد اللطيــــا 3

 ،، د/ سعـاد عبد اللطيا حســــــــــن 4

 ،، د/ أحمد صفوت محمد 5

 ،، حى بكر علىد/ مروه فت 6

  ،، د/ نورا حسن عبد الاله على 7

  ،، د/ فاطمه الزهراء مصطفى عبد العال 8

  ،، د/ لورين جمال جبرائيل مالك  9

  ،، د/ أحمد شوقى محمد اانم 10

  ،، د/عال محمــــد فهمــى قاسم 11

  ،، د/ شهير جرجس ماهر مقار 12

  ،، راقىد/ نرمين السيد على محمد السيد الع 13

  ،، د/ بسمه ناجى عبد الحميد 14

  ،، د/ نسمه مصطفى محمد كمال محمد 15

  ،، د/ محمد محمود عبد الجابر الوكيل 16

  ،، د/ محمد خليفه عبد الجابر خليفه 17

 (MISعضو صحائا ) د/عنبر فنجرى محمد 18

  ،، د/ أيات مصطفى كامل 19

 

 ثالثة قديم( –لتخلفات للفرق )ثانية قديم تشكيل لجنة المراقبة ورصد درجات ا
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 برنامج بكالوريوس الصيدلة 

 م( 2022للفصل الدراسى الثانى )يونيو  

 م2021/2022للعام الجامعى 
ل لإلمتتانا   ل عاما  لوي  : ل.د/ عميد الكلية                                  رتيسا

 

 ثانياً : اللجنــــــــة :

ً  فيق حسند/ هشام محمد  تو 1  رئيســا

 عضواً  د/ لتمد متمد زاهر ييخو  2

 

 تشكيل لجنة المراقبة ورصد الدرجات

 برنامج بكالوريوس الصيدلة 

 م(2021إلمتحانات الفرقة الثالثة قديم للفصل الدراسى الثانى )يونيو 

 م2021/2022للعام الجامعى 
 

 

ل لإلمتتانا       لوي  : ل.د/ عميد الكلية                              ل عاما  رتيسا
ل لإلمتتانا  ل عاما ل : ل.د/ تس  رلع  تس  علا                         ميرلا  ثانيا

 

 ثانياً : اللجنــــــــة :

ً  أ.د/ محمد فتحى محمد إبراهيم 1  رئيسا

 عضــواً  د/ إكرامى عبد الرحيم خليل 2

 ،، د/ جيالن عبد الرازق عبد العليم 3

 ،، بدر حسن خليل د/ سحر 4

 ،، د/ وسام صابر عبد العال 5

 ،، د/ مى عبد الهادى محمد أحمد 6

 ،، د/ إحسان محمد وجيه محمد 7

 ،، د/ إيرينى محسن نصر عبد المل  8

 (MISعضو صحائا ) د/ سالى حمدى حليم قلينى 9
 

 تشكيل لجنة المراقبة ورصد الدرجات
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 برنامج بكالوريوس الصيدلة 

 م(2022ت الفرقة الرابعة للفصل الدراسى الثانى )يونيو إلمتحانا

 م2021/2022للعام الجامعى 

 

 
 

ل لإلمتتانا   ل عاما  لوي  : ل.د/ عميد الكلية                                  رتيسا
ل لإلمتتانا  ل عاما ل : ل.د/ تس  رلع  تس  علا                         ميرلا  ثانيا

 ــــــــة :ثانياً : اللجن

ً  أ.د/ دينــــا فتـــح هللا محمـــــد 1  رئيســا

 عضـــواً  أ.د/ إيهاب أحمد فؤاد 2

 ،، د/ بهاء جمال الدين محمد 3

 ،، مـــروه رفعـــت الزهيـــرى د/ 4

 ،، د/ عزة هشام منصور راجح 5

 ،، د/ شيماء مكرم مصطفى محمد 6

 ،، د/ هند أبو المجد عبد المنعم 7

 ،، / مريم أشرف أمين د 8

 (MISعضو صحائا ) د/ نهى مصطفى حسنى أحمد 9

 ،، د/ مروه أحمد سيد محمد 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكيل لجنة التراكمى
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 برنامج بكالوريوس الصيدلة 

 م(2022للفصل الدراسى الثانى )يونيو  

 م2021/2022للعام الجامعى 

 

 

 
ل لإلمتتانا                 لوي  : ل.د/ عميد الكلية                    ل عاما  رتيسا

 

 ثالثاً : اللجنــــــــة :

ً   ل.د/ تس  رلع  تس  علا                          1  رئيســـــا

 عةــــوال   أ.د/ محروس عثمان أحمد 2

 عةــــوال   أ.د/ جيهـــان نبيــــل حســن فتيح 3

 عةــــوال  جا  الفرقة الرابعةرتيس لجنة رصد در ل.د/ دينا لتو هللا متمد 4

 عةــــوال   د/ حجاج حسن محمد 5

 عةــــوال   د/ عـــال إبـراهيــم عبد الــــــرازق                          6

 عةــــوال   د/ أحمد صفوت محمد 7

 عةــــوال   د/ ساره أحمد أبو المجد أحمد 8

 

 

 *  اللجنــــــــة المعاونـــة :

  رشا على زالول حسناآلنسة/  1

 

 

 

 

 

 

 
 التوصيا الوظيفى للسادة العاملين بإدارة شئون الطالب والخريجين
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 السيد/ عبد الحافظ على عبد الحافظ   " مدير إدارة شئون التعليم والطالب " -1

 السيد/ ياسر عبد العظيم سيد " المشرف على شئون الخريجين " -2

 لقيام بالعمل نيابة عن السيد/ مدير شئون الطالب فى حالة ايابه.وا      

 

 مسئولو الفرق بإدارة شئون الطالب

 مالتظا  العم  المكلف ب  األســــــــ  الفرقة  

األولا   1
(PharmD) 

  السيد/ هيا  لبو تسيب  عبد التالظ
 لعما  الفرقة

 (PharmD)اآلولا   

 

 ريفالسيد/ لتمد متمد متمد الي 2

الثانية  3
(PharmD) 

 
 السيد/ مصىفا تس  عبد العلي 

 
 لعما  الفرقة

 (PharmD)الثانية  

 

4 

  ()قدي الثانية  5
 السيد/ ليم  عبد العا  متمد

 
لعما  الفرقة الثالثة 
)قدي ( و معاون  جميع 

 الفرق المختلف 

 

6  
الثالثة 

(PharmD) 

الفرقة الثالثة لعما   السيدة/ ييري  عبد الاله عباس
(PharmD) 

 
 

 )باليومية( اآلنس / رةوى علا جابر مرزوق 7

لعما  الفرقة الثالثة  السيدة/ عزة متمد نور ()قدي الثالثة  8
 )قدي (

 

9  
 الرابعة

 
 السيدة/ هب  مصىفا علا

 
 لعما  الفرقة الرابعة

 

10  
يتو  
 الخريجي 

  السيد/ علا تسني  عثما 
 

لعما  يتو  
 جي الخري

 

 السيد/ لتمد تس  تداث 11

 السيد/ لتمد علا يتات  12

 )باليومية( اآلنسة/ لوزي  متمد عبده 13

14  
برنامج الصيدلة 

 اإلكلينيكية

مستو  يتو  ىال   السيد/ سيد متمود سيد
برنامج الصيدلة 

 اإلكلينيكية

 

  السيدة/ دعال جما  متمد 15



 

 

29 

   السيد/تماده سيد تس  عبد السال
لعما  برنامج الصيدلة 

 اإلكلينيكية
 )باليومية(

لعما  يتو   السيد/ علا رليق إبراهي  16
 الخريجي 

جميع المكاتبا   اآلنسة/ ريا علا زغلو  تس  يتو  الىال  17
والمذكرا  إلدارة 

يتو  الىال  بجان  
العم  بكنترو  الفرق 

 نظا  قدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من أوراق االجابة آلية حفظ والتخلص
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 .ثم يتم التخلص منها بآلية الفرم يتم اإلحتفاظ بأوراق اإلجابة لفترة خمس سنوات -1

 

الخاصرررة يقررروم السررريد أمرررين الكليرررة بتشررركيل لجنرررة لفحرررص وتكهرررين المسرررتندات  -2

 تكهين األوراق.ئح حفظ ووانين ولوابالمخاطبات طبقاً لق

 

دامها تكهينهررا بررالبيع أو إسررتخى سروف يررتم األوراق التررعمرل محضررر بالمسررتندات و -3

 كورق دشت.

 

مخاطبرررة إدارة المخرررازن المركزيرررة لحضرررور منررردوبيها إلسرررتالم األوراق الترررى ترررم  -4

 تكهينها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االلتماساتخطوات تقدم الطالب بالشكاوى و
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وعلرى الموقرع الكليرة اإلعالنات المنتشررة ب إعالن طالب الفرق المختلفة فى لوحات -1

 .لتقدم بالتماساتهم طبقاً لقرار مجلس الجامعة فى هذا الشأننى للكلية وااأللكترو

 

ات االلتماسررات والتظلمررات وتسررديد الرسرروم وتشرركل لجنررة لفحررص يررتم تلقررى طلبرر -2

وتحديرد موعررد لكرل فرقررة وكرل مقررر للحضررور إلرى مقررر السريد األسررتاذ  اإللتماسرات

 .الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 

 الطالب باالطالع على صرورة ضروئية مرن كراسرة اجابتره للتاكرد ممرا دون بهرايقوم  -3

 أية مالحظات له على اإلستمارة الخاصة. ويدون

 

هرا لره ويسرترد الطالرب فرى هرذه جرود حرق للطالرب فرى درجرات يرتم إعطاجإذا تبين و -4

 الحالة الرسوم التى سددها.

 

الردكتور وكيرل الكليرة واسرتاذ  نتيجة االلتماس من السيد األسرتاذ إعتمادبعد ذل  يتم  -5

 المقرر و رئيس لجنة رصد الدرجات

 

 يتم اعداد مذكرة لمجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة العتماد نتائج االلتماسات -6

 

 .تصحيح درجته فى النتيجةو تل  النتائج على الطالب بلوحات االعالنات النيتم اع -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2020/2021للعا  الجامعي  دور نولمبرمتتانا  إ

 )بعد التعدي ( رابعةالفرقة ال
 



 

 

32 

عدد  اليو  و التاري 
 الىال 

 زم  وتوقي  اإلمتتا  اسـ  المقرر

السمو  والكيميال اليرعية )تر   42 26/9/2021األتد 
 لو (

 12 – 9ثالث ساعا  م  

 1-الصيدلة الصناعية  8 29/9/2021األربعال 
 )تر  لو (

 11 - 9ساعتا  م  

 1-دوي عل  األ 7
 رابعة تخلف ثالثة

 )تر  لو ( 

 12 – 9ثالث ساعا  م  

 1-عقاقير تىبيقا 5 3/10/2021األتد 
 )تر  لو (

 11 - 9ساعتا  م  

 2-عقاقير تىبيقا 1
 )تر  ثانا(

 11 - 9ساعتا  م  

 معايرا  تيوية وإتصال تيوى  3
 )تر  ثا (

 12 – 9ثالث ساعا  م  

 الدوالتصمي   2 6/10/2021األربعال 
 )تر  لو (

 11 - 9ساعتا  م  

 4-كيميال ىبية 1
 )تر  ثا (

 11 - 9ساعتا  م  

 1-كيميال ىبية 1
 )تر  لو (

 11 - 9ساعتا  م  

 مالتظا  :
   اعتبارا م  يو 2020/2021للعا  الجامعا   2021تبدل امتتانا  الفرقة الرابعة  للفص  الدراسا الثانا نولمبر  – 1 

  .26/9/2021الموالق  األتد       
 األقسا  المعنية. تبدل ايمتتانا  اليفهية بعد إنتهال اإلمتتانا  التتريرية مبايرة لو باإلتفاق مع – 2
  .2020/2021للعا  الجامعا  ل  يسمو ألى ىال  بأدال ايمتتا  التتريرى لو اليفها بدو  البىاقة الجامعية – 3 
 تتانا  بالهواتف المتمولةممنوع نهاتيا دخو  قاعة ايم – 4 
 

 

 جــدو 
  2021/2022للعا  الجامعي  األو متتانا  الفص  الدراسي إ
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 (1993 )آلتتة قديمة  لثالثةالفرقة ا
 

 

عدد  اليو  و التاري 
 الىال 

 زم  وتوقي  اإلمتتا  اسـ  المقرر

 12 – 9ثالث ساعا  م   كيميال عقاقير 1  9/1/2022األتد     

 12 – 9ثالث ساعا  م   الصيدينيا  1  20/1/2022الخميس 

 12 – 9ثالث ساعا  م   لارماكولوجا 1  2/2/2022األربعال  

 مالتظا  :
( للفصىى  الدراسىىا  1993 ) آلتتىىة قديمىىة لثالثىىةتبىىدل امتتانىىا  الفرقىىة ا – 1 

 األتىىىد   اعتبىىىارا مىىى  يىىىو 2120/2220للعىىىا  الجىىىامعا   2022األو  عىىىا  
  9/1/2022الموالق 

 تبدل ايمتتانا  اليفهية بعد إنتهال اإلمتتانىا  التتريريىة مبايىرة لو باإلتفىاق مىع – 2

 األقسا  المعنية .

ل  يسمو ألى ىال  بأدال ايمتتا  التتريىرى لو اليىفها بىدو  البىاقىة  – 3 
 0 2120/2220للعا  الجامعا  الجامعية

 مولةبالهواتف المتممنوع نهاتيا دخو  قاعة ايمتتانا   – 4 
التاسىعة اعتبىارا مى  السىاعة  صىباتيةتعقد جميع ايمتتانا  لا الفترة ال – 5 

ل   .( مع ىال  الفرقة الثانية قدي 2بصالة ) وذلك صباتا
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 ــرســـــالفه

لص حي لل
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ل2للللللللةنا للجأل دللفستدقللجدةتورل ا دللجكن  ل...................................................
ل3..........للللللل.........................................................................لل قيد يييييه

ل4لللل..........للل......................................................................لصن للجقحلب 
ل6..........................................للللللللأ كدمل د  ل.....................................

ل8............................لللللللل.........آج  لأ ادنلل  تحدانتلاللجك رتانل...................
لل9يعن ادتلملد  لجنطالبلخدص لاب  تحدانتل.................................................لللللللل

لل10........لللللللللاللاال انيل.................خدص لاب  تحدانتلجنألدمءلأ ضداللاحلقبنييعن ادتل
ل12مندقجل ولخمدطبدتلأ ادنلل  تحدانتلالجك رتانل..........................................للللللل

ل15...............للللللليوص نلأ ادنلأ ضدال دنللجحصدلالاحلقب ل................................
ل19لللللللل   ليقوملاناللل  تحدانت...............................................................

ل20للللللل   ليقوملانالللل تحدانت................................................لحمضحلإمتادطل
لل24............................لللللللدرمدتلل................. دنللاحلقب لارصدللجيشك  لقحلرلتل

ل28.......................لللللللرءلش ونللجطالبلل.............وظ  ىلجنألدمءللجعد ننيل مللجتوص نللج
ل30للللللل...........................................آج  ل  ملللجتخنصل ولأارلقلل مدب ل...........

ل31للللللل......................................... وللجطالبلجتادسدتلخطولتليقدمللجشكداحلاللل
لللللل..................................................لجشكداحلالجتانادتل.............أ ثن ل ول

ل32ل...................للل..........مدلانلل  تحدانتلل.............................................
لللل34لج هحسل......................................................................................لللل

ل
ل


