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هيئه المكتب العليا  :تتكون من الرئيس والسكرتير العام وامين الصندوقهي المسئوله والمشرفه علي تنفيذ قرارات هيئه المكتب واعداد الخطط العامه
والمتابعه االداريه الخاصه بالجمعيه

*رائد الجمعيه  :2016/2014د /ايمان البنداري

*رئيس الجمعيه (:محمد هيدا)
من حقه رئاسه جميع االجتماعات وفي حاله حضور رائد الجمعيه يقومبمشاركته في اداره االجتماع
–تكون مده الرئاسه سنه واحده ويجوز ترشيحه سنه اخري
من حق الرئيس عزل اي عضو من رؤساء اللجان اذا ترائي عدم صالحيته بعدعرض خطأه علي هيئه المكتب وموافقه نصف عدد االعضاء 1 +
الرئيس هو الممثل الرسمي للجمعيه في جميع المناسبات المحليهيرئس وفد الجمعيه في اجتماعات االتحاد المصري ويكون له حق التصويتباسم الجمعيه
هو المسئول عن رد المراسالت الرسميه باسم الجمعيه العلميهيتعاون مع السكرتير العام في مطابقه القرارات باالئحه*نائب الرئيس (:مصطفي حسني )
للرئيس حريه تعيين نائبه من اعضاء هيئه المكتب او عضو هيئه مكتب في عامسابق بشرط موافقه نصف عدد اعضاء هيئه المكتب 1 +
يحل محل الرئيس في غيابه او في حاله استقالته ويتمتع بجميع صالحياته ومنحقه مشاوره هيئه المكتب في اتخاذ القرارات
يقوم باداره الجلسه في حاله تغيب الرئيس عن احد اجتماعات هيئه المكتب اوالجمعيه العموميه
*السكرتير العام (:ايمان الدمراوي)

مسئول عن االعالن عن عقد االجتماعات لهيئه المكتب العاديه والطارئه بناءعلي طلب رئيس الجمعيه
هو المسئول عن ختم الجمعيه مسئوليه تامه واصدار االوراق الرسميه باسمالجمعيه مع حيازه صوره منها
يضع بالتنسيق مع الرئيس او نائبه جدول اعمال االجتماعاتمسئول عن كتابه محاضر جميع االجتماعات وارسال نسخ منها الي جميعاعضاء المجلس في االجتماع التالي اذا طلبت
مسئول عن مطابقه القرارات باالئحهمسئول عن تعديل وحفظ سجالت الجمعيه وتوثيق االحداث واالنشطه الخاصهبالجمعيه
*امين الصندوق (:رنا الغول)
مسئول عن تحصيل اشتراكات االعضاء وواردات اللجان المختلفهيقدم تقرير دوري كل عام عن ميزانيه الجمعيهله الحق في االعتراض علي صرف اي مبلغ وذلك علي حسب ميزانيه الجمعيهمن اختصاصاته توفير الرعاه وتنميه واداره موارد الجمعيه الماليه ومصادرالدخل
*مسئول لجنه العالقات العامه الداخليه (:سامي الشعراوي )
هو المسئول عن قاعده بيانات اعضاء الجمعيههو المسئول عن التواصل مع االعضاء وحل المشاكل داخل الجمعيههو المسئول عن النشاطات االجتماعيه والترفيهيه لتجميع االعضاء ورفع روحالتواصل بينهم
-مسئول عن تنميه المهارات الذاتيه لالعضاء

مسئول عن نظام التقييم لالعضاء*مسئول لجنه العالقات العامه الخارجيه (:عال الرويني )
المسئول عن تنميه العالقات بين الجمعيه وجمعيات االتحاد االخريمسئول عن تقويه العالقات بين الجمعيه واداره الكليه والتواصل الدائم مع رائدالجمعيه
المسئول عن توفير التغطيه االعالميه الخبار وانشطه الجمعيهالمسئول عن توجيه الدعوات وبرقيات العزاء والتهنئه باسم الجمعيهالمسئول عن توفير فرص شراكه مع هيئات طالبيه مماثله للجمعيهالمسئول عن انهاء الموافقات الخاصه بانشطه الجمعيه*مسئول لجنه التبادل الطالبي ( :مريم حامد )
المسئول عن ارسال وتلقي المراسالت الخاصه عن التبادل الطالبي بالتنسيق معمسئول التبادل الطالبي في االتحاد المصري لطالب الصيدلهالمسئول عن ترشيح الطلبه للحصول علي عقود التبادل بعد موافقه رائد الجمعيه
*مسئول لجنه الدعايا واالعالن (:جون سامي )
تصميم اي اعالنات او منشورات او مجالت صادره باسم الجمعيهتصميم الفيديوهات لالعالن عن انشطه الجمعيهالمسئول عن جميع المطبوعات المتعلقه بالجمعيه*مسئول لجنه تكنولوجيا المعلومات (:امنيه الليثي )
مسئول عن كل مايخص الجمعيه علي مواقع االنترنت من موقع ومنتدي وقسممنتدي الكليه ومواقع التواصل االجتماعي
*مسئول لجنه الصحه العامه (:اسراء الجندي )

مسئول عن تنفيذ االحداث الخاصه بلجنته في اجنده االتحاد المصري لطالبالصيدله
مسئول عن حمالت التوعيه التي تقوم بها الجمعيهمسئول عن اقامه الندوات الطبيه والمعارض الصحيه والطبيه والتعليميهمسئول عن االحداث الخاصه باالعمال الخيريه كزيارات دار المسنين والقوافلالطبيه ودور االيتام
*مسئول اللجنه الثقافيه والفنيه والرياضيه (:احمد طلبه )
اقامه المعارض والندوات الفنيه والثقافيه والرياضيهاصدار المجالت الخاصه بالجمعيه من حيث المحتوي*مسئول لجنه التطوير المهني ( :ريم انيس )
تنفيذ االحداث الخاصه بلجنته في اجنده االتحاد المصري لطالب الصيدلهمسئول عن االنشطه الخاصه بتطوير مهنه الصيدليمسئول عن تنفيذ البرامج التدريبيه الخاصه بلجنه التطوير المهني مثل  :برنامجتدريب القاده وبرنامج تطوير المؤسسه بناء علي بحث وتحليل احتياجات
الجمعيه
*مسئول لجنه التعليم المستمر (:عمرو فتحي )
مسئول عن تنفيذ االحداث الخاصه بلجنته في اجنده االتحاد المصري لطالبالصيدله
مسئول عن اثراء وتنميه الجانب العلمي والمهارات الذاتيه عن طريق اقامهبرامج التعليم المستمر والدورات التدريبيه
مسئول عن توفير اي معلومات علميه سواء تعليميه او تدريبيه العضاء الجمعيه
*مسئول لجنه النظام ( :احمد طلبه )

مسئول عن توفير االدوات الخاصه بكل حدث والتعامل مع المطابع واللوازمالتي تحتاجها اللجان
استالم وحفظ االدوات الخاصه بكل لجنه ووضع خطه تنظيميه الحداث الجمعيه
-مسئول عن التعامل مع حاالت الطوارئ

