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 محضر اجتماع مجلس قسم االقربازين والسموم

 1026 مــــــــــــــارس شهر
 

الســيدة الــدةتورة / ماجــدة الســيد فــى امــام الســاعح الوارــدة ئهــرا  برئا ـــح  8/3/1026 الموافــــ الثالثــاء  انعقـــد المجلــس اليــوم 
 أل ـتاك الـدةتور / عـالء الـدين السـيد السيسـىوعضـويح ةـم مـن السـيد اال ـتاك الـدةتور / نـاجا أرمـد المهـد  و السـيد االصياد 

والسـيدة الـدةتور /  ـالى السـيد جـودة والسيـد الدةتور / أرمد السيد عبـد الحميـد  الدةتور /  اميح  الم  كروالسيـدة اال تاك 
 فرج وناقش المجلس الموضوعات التاليــح :

 
 أوال : 

 الموضـوع : بشأن المصادقح على محضر المجلس الساب 
 ــرار : امت المصادقح.الق

 ويحــرر خطاب للسيد اال تاك الدةتور / عميد الكليــح 
 

 ثانيــــــــا : 
 الموضـوع : بشأن متابعح قرارات مجلس القسم.

 القــرار : امت المتابعح.
 ويحــرر خطاب للسيد اال تاك الدةتور / عميد الكليــح 

 
 ثالثــــــــا : 

ى نمــوكج بيــان لحصــر أعــداد أعضــاء يي ــح التــدريس المشــارةين فــى معــايير الجــودة للعــام الجــامعى الموضـــوع : بشــأن الموافقــح علــ
1025/1026 0 

 0القــرار : الموافقـح على نموكج بيان الحصر  
 ويحــرر خطاب للسيد اال تاك الدةتور / عميد الكليــح 

 
 رابعـــــــــــــــا  : 

عليها بإ ـتحقا  بـدا الجامعـح وبـدا الجـودة للسـادة أعضـاء يي ـح التـدريس والهي ـح  الموضـوع : بشأن اطبي  الضوابط المنصوص
 المعاونح. 

 القــرار :  ام اطبي  الضوابط المنصوص عليها. 
 0ويحرر خطاب للسيد اال تاك الدةتور / عميد الكليــــح 
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 خامســا : 

عن مد  مالئمح اخصصات أعضاء يي ح التـدريس لمقـررات الدرا ـات العليـا التـى يقومـون  بشأن موافاة إدارة الجودةالموضـوع : 
 .1025/1026بتدريسها للفصم الدرا ى األوا للعام الجامعى 

 قرر مجلس القسم أنه يقوم بتدريس مقرر متقدم فى األقربازين ويدر ه ةم من السادة األ ااذة:القـرار : 
 جامعح طنطا -تاك الفارماةولوجى ووةيم ةليح الصيدلحأ   ناجا ارمد المهـــد   0د0أ
 جامعح طنطا –أ تاك الفارماةولوجى وعميد ةليح الصيدلح   عالء الدين السيدالسيسى0د0أ
 جامعح طنطا -أ تاك الفارماةولوجى ووةيم ةليح الصيدلح    اميح  الم  كر  0د0أ

 واخصصهم مالئم للتدريس فى يذا المقرر.
 0 مدير وردة الجودةاال تاك الدةتور /  ويحرر خطاب للسيد

 
  ــا :  اد

مناقشح نتائج ا تبيانات اقييم المقررات الدرا يح وأعضاء يي ح التدريس والهي ح المعاونح للفصم الدرا ى األوا بشأن الموضـوع : 
 .1026-1025للعام الجامعى

 بجودة شرح أعضاء يي ح التدريس واعاونهم مع الطالب امت المناقشح ووجد أن جميع النتائج مرضيح وأشاد الطالبالقـرار : 
 

 0يذا وقد انتهى االجتماع فى امام الساعح الثانيح ئهرا 


