
 

 

 إعالن الطالب
Pharmacy Day Spring (  2019 ) 

28, April  2019 
 

مزمد ف  يوم الصيييةل  ال فاراس عن فنح باب االشيينكال للب ب للنييي ي  ةجامعكلية الصيييةلة ا النصييايد الةاا   تعلن 

 عشك(. الثانى)األسبوع  8029أبكي   82الموافق  األحةبميكح جامعة فاراس ا ذلك ف  يوم  عقةه

 : يوم الصيةل   Posterخبوات االشنكال ا الني ي  ا إعةاد 

إل  عضييييييو ليدة النةري   بافييييييي النقةم  Posterمن الب ب االشيييييينكال ف  يوم الصيييييييةل   بعم  على من يكغب  (2

 ف  المادة الن  اخنارلا البالب.) مادة ااحةة فقط ( Posterلإلشكاف عل   

 ط ب. 5عن  Posterال يزية عةد الب ب المشاركين ف  ك   (8

خاص   2بالموافقة الموقعة ما  )مكفق  Posterبعة الموافقة من قب  عضيييييييو ليدة النةري  ا تيييييييي ي  عاوا   (3

 Googleبنيييي ي  طلب اشييينكال ف  اليوم الصييييةل  عن طكيق  ك  طالب على حةةالنةري ( يقوم  بأعضييياي ليدة

form  ا مأل بيانات منعلقة باسييييم المشييييكف ا القيييييم ا عاوا Poster   علLink  النال  بعة الةخول عن طكيق

Email  ال امعة الخاص بالبالب.   

bYnfCAz6https://forms.gle/d4kUsrD9t 

  لى لن يتم األخذ في االعتبار أي بيانات غير مسجلة عGoogle form   

 : طبقاً للمواصفات النالية Poster ينم إعةاد البحث ف  صورة  (1

 Poster Dimensions (A4 ) . 

 .   Portraitتنسيق الصفحة 

 . (Glossy)نوع الورق  

 الطباعة ... بألوان . 

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

 .Posterالمشتركين علي  طالبال IDو  كتابة جميع أسماء 

 .اييلم إل  عضو ليدة النةري  المشكف علي    

سيوف   Poster ا ف  حالة ثبوت المخالفة باالشينكال ف  أكثك من Posterال ي وز ألي طالب االشينكال ف  أكثك من  (2

 األقيام العلمية. ينعكض للميألة ا العقاب ا بعةم الموافقة نها ياً عل  المشاركة ف  أي قيم من
 

  :  8029من فص   الكبيد  العاشك نهاية األسبوعحنى   علماً بأ  آخك ميعاد للنقةم ا الني ي. 

  أخك ميعاد لنيليمPoster العاشكالحادى  األسبوع عضو ليدة النةري  المشكف : ل . 

  االحادى عشك العاشكيقوم البالب بيةاد قيمة االشنكال بخزياة ال امعة خ ل األسبوع   . 

  سينم النقييم ا اخنيارPoster .الذي يعكض ف  اليوم الصيةل  من قب  ل اة من األساتذة 

  اخنيار أفض   سينم أثااي اليوم الصيةلPoster يك.ةا تككيم القا مين علية من الب ب ا ماحهم شهادات تق 
 

 

 

 

 

 

 رائد االنشطة الطالبية بالكلية 
 د. سامح يونس      

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 عميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى   أ.د. سعاد طعيمة            
  أ.د. ماجد الغزولى            

https://forms.gle/d4kUsrD9tbYnfCAz6
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