
 

 

 إعالن الطالب
Pharmacy Day Spring 5, May  (2019) 

 

  عقده في يوم الصيدلي المزمع فاروس عن فتح باب االشتراك للطالب للتسجيل ةجامعكلية الصيدلة و التصنيع الدوائي تعلن 

 عشر(. الثالث )األسبوع  1029 مايو  5الموافق  األحدبمسرح جامعة فاروس و ذلك في يوم 

 : يوم الصيدلي  Posterخطوات االشتراك و التسجيل و إعداد 

إلي عضتتو ئي ة التدريل لرشتترا   بنفستت التقدم  Posterمن الطالب االشتتتراك في يوم الصتتيدلي  بعمل على من يرغب  (2

 في المادة التي اختارئا الطالب.) مادة واحدة فقط ( Posterعلي  

 طالب. 5عن  Posterال يزيد عدد الطالب المشاركين في كل  (1

 فقط  Poster 5 التقيد بعدد دون  Posters من يمكن لعضو ئي ة التدريل اإلشرا  على العدد الذى يحدده  (3

 طالب  5الواحد عن Poster على أال يزيد عدد الطالب فى ال        

خاص بأعضتتتتا  2بالموافقة الموقعة من  )مرفق  Posterبعد الموافقة من قبل عضتتتتو ئي ة التدريل و تستتتتجيل عنوان    (4

و مأل  Google formبتستتتجيل طلب اشتتتتراك في اليوم الصتتتيدلي عن طريق  كل طالب على حدةالتدريل( يقوم  ئي ة

الجامعة   Emailالتالي بعد الدخول عن طريق  Linkعلي   Posterبيانات متعلقة باستتتتم المشتتتتر  و القستتتتم و عنوان

   .الخاص بالطالب

https://forms.gle/d4kUsrD9tbYnfCAz6 

   لن يتم األخذ في االعتبار أي بيانات غير مسجلة علىGoogle form   

 : للمواصفات التاليةطبقاً  Poster يتم إعداد البحث في صورة  (1

 Poster Dimensions (A4 ) . 

 .   Portraitتنسيق الصفحة 

 . (Glossy)نوع الورق  

 الطباعة ... بألوان . 

 .)بخط واضح( Posterكتابة اسم عضو هيئة التدريس المشرف علي  

 .Posterالمشتركين علي  طالبال IDو  كتابة جميع أسماء 

 .ويسلم إلي عضو ئي ة التدريل المشر  علي    

ستتتتو    Poster و في حالة ثبوت المخالفة باالشتتتتتراك في أكثر من Posterال يجوز ألي طالب االشتتتتتراك في أكثر من  (2

 األقسام العلمية. يتعرض للمسألة و العقاب و بعدم الموافقة نهائياً علي المشاركة في أي قسم من
 

 من فصتتتتل الربيع (الحادى عشتتتتر األستتتتبوع) 15/4/1029يوم الخميل الموافق لتقدم و التستتتتجيل : علماً بأن آخر ميعاد ل

1029. 

  أخر ميعاد لتسليمPoster  :  العاشر الثانى  األسبوع لعضو ئي ة التدريل المشر . 

  و الثانى عشر  الحادى عشريقوم الطالب بسداد قيمة االشتراك بخزينة الجامعة خالل األسبوع  . 

  سيتم التقييم و اختيارPoster .الذي يعرض في اليوم الصيدلي من قبل لجنة من األساتذة 

 اختيار أفضل  سيتم أثنا  اليوم الصيدليPoster ير.دو تكريم القائمين علية من الطالب و منحهم شهادات تق 
 

 

 

 

 

 رائد االنشطة الطالبية بالكلية 

 د. سامح يونس      

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 أ.د. سعاد طعيمة             
 عميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى 

 أ.د. ماجد الغزولى             

https://forms.gle/d4kUsrD9tbYnfCAz6
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