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   9102/9191للعام الجامعي  الحادي عشر مجلس الكلية 

 9191/ 1 /01الموافق  م الثالثاء والذي عقد  يو
 

عبر تطبيق  0202/  1 /11الموافق  الثالثاءمن صباح يوم  الحادية عشرإجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة      

Zoom  /عميد الكلية وأستاذ الكيمياء الصيدلية  – خديجة أحمد إسماعيلبرئاسة الســــيدة األستاذ الدكتور

 الســـــــــادة :كال من وبحضور 

 ية البيئة وأستاذ الميكروبيولوجيا والمناعةموكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتن  قاســـــم ميرفت أمينأ.د.   .1

 يروكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأستاذ العقاق  أ.د.هالة مصطفي حموده   .2

 واستاذ بقسم علم األدوية والسموم وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د. حنان دمحم  سميرالجويلى  .3

 األستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة أ.د. حميدة مصطفى أبو شليب  .4

 األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أ.د. دمحم حافــــظ عبد الحي  .5

 األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية د. السيد أبو زيد دمحم بدويأ.  .6

 األستاذ المتفرغ بقسم علم األدوية والسموم أ.د. أحمد إبراهيم المالح                .7

 ومدير لجنة العالقات الدولية األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات أ.د. ماجدة عبد السميع محمود المسيك  .8

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدالنيات حسن السيد الكامل أ.د. أمل  .9

 أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية والمدير التنفيذى لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية .د. هبه حســــــن عابديــن     أ  .11

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الصيدلية أ.د. عــالء على عبد المقصود  .11

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية هيمأ.د. هدير دمحم ماهر ابرا  .12

 والمديرالتنفيذي لوحدة القياس والتقويممجلس قسم علم األدوية والسموم رئيس وأستاذ  أ.د. ســــحر محمود الجويلي      .13

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية  أ.د. وائل محمود سامي ابوالفتوح  .14

 بقسم علم األدوية والسموم أستاذ  حسند. مي مصطفى دمحمأ.  .15

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية د. أحمد وحــــــيد محمود  .16

 االستاذ المساعد بقسم العقاقير والمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة د. هالة حلمي  احمد زعطوط   .17

 يمياء التحليلية الصيدلية ) عن المدرسين (المدرس بقسم الك د. دينا أحمد عبد الجــــواد  .18
 

                        عبدهابراهيم د. هالة   .19

 

 باالسكندرية مدير الشئون الصحية الدارة الصيدلة

 -:الحضور  عدم وإعتذر عن

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية  د الحميد الخضيريأ.د. قدرية عب .1

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات اسماعيل أ.د. فاطمة أحمد عبد العزيز .2

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة أ.د. هدى دمحم جمال الدين عمر .3

 كستنائب رئيس مجلس إدارة شركة فيتابيو د ياسمين زايد أحمد .4
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 أوال: موضوعات للتصديق

الذي عقد يوم االربعاء   2119/2121لجامعي التصديق على محضر إجتماع مجلس الكلية العاشر في العام ا .0

 .13/5/2121الموافق 
 

 

 القـــــــرار:

 صدق المجلس على هذا المحضر.         

 

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس ثانيا

 والمدرسين المساعدين والمعيدين

 

بشـان إقتراح المجلس  – 2/6/2121بتاريخ  المنعقد  محضر إجتماع مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  -2

 –بعثة خارجية )نيوتن  فى – المدرس المساعد بالقسم – لينه دمحم السيد معروفعلى سفر الماجستير/  الموافقة

من تاريخ السفر  ويجدد لعام رابع سنواتالدكتوراه بالمملكة المتحدة  لمدة ثالث درجة مشرفه ( للحصول علي 

 بمرتب  يصرف من الداخل  .وذلك 

 ـــرار:القــــ

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         

 

على  لموافقةابشــان إقتراح المجلس   7/6/2121بتاريخ  المنعقد محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات   - 3

مشرفه (  –ن بعثة خارجية )نيوت فى –المدرس المساعد بالقسم –  شمس فتحي يوسف حسينسفر الماجستير/ 

بمرتب  وذلك من تاريخ السفر  ويجدد لعام رابع سنواتالدكتوراه بالمملكة المتحدة  لمدة ثالث درجة للحصول علي 

 يصرف من الداخل  .

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         

 

إقتراح المجلس ان ــــبش  2/6/2121يا والمناعة  المنعقد  بتاريخ محضر إجتماع مجلس قسم الميكروبيولوج - 4

لمد االجازة الدراسية  لمدة  –المدرس المساعد بالقسم  –مايكل جورج فؤاد شيهاب  على طلب الماجستير/  الموافقـة

بالواليات    University of Central Floridaوذلك للتدريب العملي بجامعـــة  3/4/2121عام اعتبـــارا من 

 المتحدة االمريكية وذلك بدون مرتب يصرف بالداخل  .

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         
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     – 11/6/2121والممتد حتي  7/6/2121بتاريخ المنعقد  – يدليةس قسم الكيمياء الصمحضر إجتماع مجل - 5

لمد االجازة الدراسية   –المدرس المساعد بالقسـم  –مني دمحم خميس  ر/ على طلب الماجستي التوصية بالموافقةبشان 

بكندا وذلك بدون مرتب يصرف  –بجامعة ساسكاتشيوان   26/6/2020اعتبـارا من  للتدريب العملي لمدة عام  سابع

 بالداخل علي اال يتعارض مع اللوائح والقوانين  .

 القـــــــرار:

 افقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.أوصى  المجلس بالمو         
  

 

 – 11/6/2121والممتد حتي  6/2121/ 7 المنعقد  بتاريخ  – مياء الصيدليةمحضر إجتماع مجلس قسم الكي - 6

لمد  –المدرس المساعد بالقسـم  –ايهاب دمحم البسيوني غازي على طلب الماجستير/  التوصية بالموافقةبشان 

 الدكتوراه درجة للحصول علي   31/3/2121حتي  2121/ 1/4في نطاق عام سادس اعتبـارا من االجازة الدراسية 

حيث انه حاصل علي منحة دكتوراه كاملة من البرنامج المصري االلماني للمنح طويلة المدي من جامعة مارتن  ،

  معهد الصيدلة  وذلك بدون مرتب يصرف بالداخل  . –لوثر 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         
 

 

  – 17/6/2121و الممتد حتى  8/6/2121 بتاريخ المنعقد   –ة الصناعية محضر إجتماع مجلس قسم الصيدل - 7

ة من باحتساب الفتر –بالقسم االستاذ المساعد  – مروه أحمد السيد سالمالموافقة علي طلب  د/  بشان إقتراح المجلس

) التاريخ السابق الستالم العمل ( ضمن  18/5/2121) التاريخ التالي لنهاية مد المهمة العلمية ( حتي  2/5/2121

 الطيران وفرض الحجر الصحي . ظروفل المهمة العلمية  وذلك نظرا

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         

 

على تجديد  الموافقة بشان إقتراح المجلس  7/6/2121بتاريخ  المنعقد محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات  - 8

في اطار جامعة فاروس للعمل بكلية الصيدلة  –بالقسم  االستاذ المساعد –د. يسرا شعبان ربيع النجار   إعارة السيدة

 . 31/8/2121حتي  1/9/2121عام سادس اعتبارا من 

 القـــــــرار:        

 . أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم         
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على تجديد  الموافقة بشان إقتراح المجلس  7/6/2121بتاريخ  المنعقد  محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات - 9

 – حائلجامعة للعمل بكلية الصيدلة  –قسم بال االستاذ المساعد  – مصطفي دمحم عبد العزيز السيد  د.إعارة السيد 

 .31/8/2121حتي  1/9/2121اعتبارا من  عام سادسفي اطار المملكة العربية السعودية 

 القـــــــرار:

 . أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم         

 

 

  –  17/6/2121الممتد حتى و 8/6/2121اريخ بتالمنعقد  – ة الصناعية محضر إجتماع مجلس قسم الصيدل - 11

 –بالقسم  االستاذ المساعد – دمحم ماهردمحم رياض مهنا  د. إعارة السيدعلى تجديد  الموافقة بشان إقتراح المجلس

 .31/8/2121حتي  1/9/2121اعتبارا من  عام سابعرفي اطا  العربية بيروتجامعة للعمل بكلية الصيدلة 

 القـــــــرار:       

 جلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.أوصى  الم         

 

  – 11/6/2121والممتد حتي  2121 /7/6 بتاريخ المنعقد –كيمياء الصيدلية محضر إجتماع مجلس قسم ال -11

للعمل  –بالقسم  االستاذ – رشا يوسف السيد البياع د. أ.إعارة السيدة على تجديد الموافقة بشان إقتراح المجلس 

 . 31/8/2121حتي  1/9/2121اعتبارا من  بع ساار عام في اط جامعة فاروسبكلية الصيدلة 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         

 

       

   – 11/6/2121والممتد حتي  7/6/2121بتاريخ المنعقد  –كيمياء الصيدلية محضر إجتماع مجلس قسم ال  - 12

للعمل بكلية  –بالقسم  االستاذ –عال حسن رزق شحاته د. أ.لسيدة إعارة اعلى تجديد الموافقة بشان إقتراح المجلس 

 . 31/8/2121حتي  1/9/2121اعتبارا من  بع ام ساعر في اطا جامعة فاروسالصيدلة 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         

 

  – 11/6/2121والممتد حتي  7/6/2121بتاريخ المنعقد  –صيدلية كيمياء المحضر إجتماع مجلس قسم ال - 13

للعمل بكلية  –بالقسم  االستاذ –أميمة جابر شعبان  د. أ.السيدة  على تجديد إعارة  الموافقة بشان إقتراح المجلس

 . 31/8/2121حتي  1/9/2121من اعتبارا  بع عام سا في اطارجامعة فاروس الصيدلة 

 القـــــــرار:

 . قة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــمأوصى  المجلس بالمواف         
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 بشان إقتراح المجلس  2/6/2121 بتاريخ  المنعقدالميكروبيولوجيا والمناعة  مــمحضر إجتماع مجلس قس  - 14

 رئيس لنائب ك للعمل –بالقسم  المتفرغاألستاذ  – نورهان حسين فناكي د. أ.ة  السيد رة ــاإععلى تجديد  الموافقة

  31/7/2121حتي  1/8/2121اعتبارا من سادس  عام في اطارلشئون  التعليم والطالب اروس جامعة ف

 القـــــــرار:

 . أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم         

 

على تجديد افقة المو بشان إقتراح المجلس 7/6/2121بتاريخ  عقاقير المنعقد م الــــــــمحضر إجتماع مجلس قس -15

 تاسع عام  في اطارجامعة فاروس للعمل بكلية الصيدلة  –بالقسم  االستاذ –سعاد دمحم حسن طعيمة د. أ.السيدة إعارة 

 . 31/8/2121حتي  1/9/2121اعتبارا من 

 القـــــــرار:

 . أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم         

 

 

على  الموافقة بشان إقتراح المجلس 7/6/2121 بتاريخالمنعقد عقاقير م الــــــــإجتماع مجلس قس محضر - 16 

جامعة فاروس كلية الصيدلة ل عميدا  للعمل –بالقسم  االستاذ –ماجد جابر زكريا الغزولي د. أ. السيد ارة ــــتجديد إع

 . 6/7/2121حتي  7/7/2121اعتبارا من ثامن عشر عام  في اطار

 القـــــــرار:

 . أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم         

 

 

الموافقة بشان إقتراح المجلس   8/6/2121  بتاريخعلم األدوية والسموم المنعقد  مــمحضر إجتماع مجلس قس - 17

         جامعة ل ارئيس للعمل –بالقسم  االستاذ المتفرغ –محمود دمحم محي الدين د. أ. رة السيدــاإع دتجدي على

 . 31/7/2121حتي  1/8/2121اعتبارا من تاسع عشر عامفي اطار فاروس 

 القـــــــرار:

 . أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم         
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 الموافقة بشان إقتراح المجلس  8/6/2121  بتاريخعلم األدوية والسموم المنعقد  مــمحضر إجتماع مجلس قس - 18

 بكلية الطب جامعة   للعمل –بالقسم  االستاذ المتفرغ – محمود دمحم محمود الماسد. أ. رة السيدــاإععلى تجديد 

  31/8/2121حتي  1/9/2121من في اطار عام ثامن  اعتبارا الكويت  

 القـــــــرار:

 . بإقتراح مجلس القســـــــمأوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء          

 

 

 بشأن اقتراح مجلس  1/6/2121محضر اجتماع مجلس قســــــم الكيمياء الحيوية الصيدلية المنعقد بتاريخ  - 19

( مدرس وذلك 1يين عدد )( مدرس بالقسم حيث سبق ان وافقت الجامعة علي تع1تعيين عدد )علي طلب  الموافقة

وبذلك يصبح عدد القائمين علي القسم من وفاة أ.د/ دمحم دمحم عبد الصمد الصاوي المستجدة بللظروف  ا نظـــــــر

 (  عضو هيئة تدريس فقط .1العمل عدد ) رأس

 القـــــــرار:

 . أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم         

 

 

بشأن إقتراح المجلس الموافقة على   7/6/2121بتاريخ المنعقد   نياتتماع مجلس قسم الصيدالمحضر اج - 21

في وظيفة مدرس مساعد بذات القسم ، حيث انها  –بالقسم  ةالمعيد –لبني محسن جابر ابراهيم   الماجستير / تعيين

 31/5/2121الي  والممتد  5/5/2121 ( بتاريخ نياتصيدالالماجستير في العلوم الصيدلية ) على درجة  تحصل

 جامعة االسكندرية – من كلية الصيدلة 

 القـــــــرار:

لبني محسن على تعيين الماجستير /  - بناء على إقتراح مجلس القسم - أوصى المجلس بالموافقة         

وسيادتها محمودة السيرة حسنة السمعة وملتزمة في ي وظيفة مدرس مساعد بذات القسم ف  جابر ابراهيم

 .ومحسنة أداءهاعملها ومسلكها منذ تعيينها بواجباتها 
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ن يتعي الموافقة عليإقتراح المجلس  بشان  7/6/2121بتاريخ المنعقد  محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير - 21

لقسـم ، حيث انها في وظيفة مدرس بذات ا –المدرس المساعد بالقسم  – ريهام سعيد درويش /  سيدة الماجستيرال

 31/5/2121الي والممتد  5/5/2121 بتاريخ( ة )عقاقيرـفي العلوم الصيدلي الفلسفة دكتوراهحصلت على درجة 

 جامعة االسكندرية. –كلية الصيدلة  من

 لقـــــــرار:ا

يهام سعيد ر السيدة الدكتور / تعيينعلى  - سمبناء على إقتراح مجلس الق -أوصى المجلس بالموافقة           

سيادتها محمودة السيرة حسنة السمعة وملتزمة في عملها ومسلكها منذ ؛ ولقسـم في وظيفة مدرس بذات ا درويش 

 تعيينها بواجباتها ومحسنة أداءها.

 

 ثالثا ً : موضوعات شئون التعليم والطالب

 : تشكيل لجنة تقييم االقتباس العلمى البحاث الطالب وتتكون من .22

 رئيسا                                    ية              عميد الكل –السيدة االستاذ الدكتور / خديجة احمد اسماعيل  -

 نائب الرئيس      تعليم والطالب            وكيل الكلية لشئون ال –السيدة االستاذ الدكتور / حنان دمحم سمير الجويلى  -

 عضوا ة والسموم          مجلس قسم علم االدوي استاذ ورئيس –السيدة االستاذ الدكتور / سحر محمود عزمى الجويلى  -

  ومدير وحدة القياس والتقويم                                                                 

 عضوا       االستاذ بقسم علم االدوية والسموم                   -السيدة االستاذ الدكتور / مى مصطفى حلمى     -

 عضوا     المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة                            -ى  السيد الدكتور / مصطفى السقيل -

 وحدة ضمان الجودة                                                              سكرتيرا  –السيدة / فيروز عبد القادر  -

 التى ترد من القائمين على تدريس المقرر.فى البت فى حاالت اقتباس االبحاث الطالبية  وتتلخص مهام  اللجنة

 القـــــــرار:

 وافق مجلس الكلية على التشكيل سالف الذكر .                     
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. قبووول مووا يسووتجد موون حوواالت طالبيووة تسووتدعى العووزل بعيوودا عوون التجمعووات لظووروف صووحية ال تتحموول االصووابة 23

 والحمل او الوالدة الحديثة . بفيروس كورونا مثل أمراض السكر وضعف المناعة

 القـــــــرار:

 وافق مجلس الكلية على القرار سالف الذكر .                

 

. تاجيل الحاالت التى يثبوت اصوابتها بالكورونوا اثنواء االمتحانوات او يثبوت مخالطتهوا المباشورة ) احود الوالودين او   24

 ع السابق لها . االخوة ( اثناء فترة االمتحانات او خالل االسبو

 القـــــــرار:

 وافق مجلس الكلية على القرار سالف الذكر .             

 

 .2119/2121. قواعد العمل فى الكنتروالت للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 25

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

 

للفصول الدراسوى الثوانى  لالمتحانوات النظريوة و جودول االعوادات جدول االنتهواء مون االمتحانوات العمليوةوضع . 26

 . 2119/2121للعام الجامعى 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                
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 رابعاً : موضوعات شئون الدراسات العليا والبحوث                           

المعيدة  – نية / رشا دمحم سليمان جاب هللامنح الصيدال – 8/6/2121بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم علم االدوية والسموم.27

  .م االدويه والسموم (ماجستير فى العلوم الصيدلية ) علدرجة ال –بالقسم 

 القـــــــرار:

              درجة الماجستير فى العلوم الصيدليــة  نية / رشا دمحم سليمان جاب هللا منح الصيدال اقتراح وافق المجلس على          

االدوية والسموم ( وذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقريرها المشترك والتقارير الفردية العضاء  ) علم

 .8/6/2121بتاريخ  –واقتراح مجلس القسم   – 4/6/2121اللجنة بتاريخ 

 

 

الصيدلى / دمحم جابر  منح –11/6/2121و الممتد حتى   7/6/2121بتاريخ  –قسم الكيمياء الصيدلية اقتراح مجلس  .28

  .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) كيمياء صيدلية ( -صيدلى بشركة فاركو لالدوية  -بسيونى ال

 القـــــــرار:

درجة الماجستير فى العلوم الصيدليــة ) كيمياء بسيونى المنح الصيدلى / دمحم جابر  اقتراح وافق المجلس على          

              اء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقريرها المشترك والتقارير الفردية العضاء اللجنة صيدلية ( وذلك بن

 .11/6/2121و الممتد حتى  7/6/2121بتاريخ  –واقتراح مجلس القسم   – 11/6/2121بتاريخ 

 

 

منح الصيدالنية / رانيا  –17/6/2121و الممتد حتى  8/6/2121بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدلة الصناعية  .29

  .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) صيدلة صناعية ( -صيدلى حر  –دمحم احمد ابو العال 

 القـــــــرار:

                   درجة الماجستير فى العلوم الصيدليــةالعال أبو مد وافق المجلس على منح الصيدالنية / رانيا دمحم اح           

صيدلة صناعية ( وذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقريرها المشترك والتقارير الفردية العضاء  )

 . 17/6/2121و الممتد حتى  8/6/2121بتاريخ  –واقتراح مجلس القسم   – 16/6/2121اللجنة بتاريخ 
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منح الصيدالنية / مى  – 17/6/2121د حتى و الممت 8/6/2121بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدلة الصناعية  .31

 . درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) صيدلة صناعية ( - صيدلى حر –صالح عبد العال  

 القـــــــرار:

درجة الماجستير فى العلوم الصيدليــة ) صيدلة  لصيدالنية / مى صالح عبد العال وافق المجلس على منح ا            

   بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقريرها المشترك والتقارير الفردية العضاء اللجنة  صناعية ( وذلك

 .17/6/2121و الممتد حتى  8/6/2121بتاريخ  –واقتراح مجلس القسم   – 17/6/2121بتاريخ 

 

 

بالصيدالنية / سيلفيا تسجيل بروتوكول البحث الخاص  – 7/6/2121بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات  .31

 .) صيدالنيات ( جة الماجستير فى العلوم الصيدليةدرل –صيدالنية بمستشفى جامعة االسكندرية  –ثروت شوقى 

 القـــــــرار:

وافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / سيلفيا ثروت شوقى لدرجة  الماجستير فى          

ولجنة الدراسات العليا  – 7/6/2121 بتاريخ –دالنيات( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم العلوم الصيدلية )صي

 -وعنوان الرسالة : –17/6/2121والممتد حتى  14/6/2121بتاريخ   –والبحوث 

 "انظمة توصيل الدواء لعالج امراض المثانة البولية"

Drug delivery systems for treatment of urinary bladder disorders"" 

 

 -: لجنة االشراف 

 .مشرفا رئيسيا –السيدة االستاذ الدكتور / نبيلة احمد برعى     االستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات بالكلية  -

 .المدرس بقسم الصيدالنيات بالكلية السيدة الدكتور / شيماء اسامه مقلد               -
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                        تسووووجيل بروتوكووووول البحووووث الخوووواص  – 8/6/2121بتوووواريخ  –اقتووووراح مجلووووس قسووووم علووووم االدويووووة والسووووموم  .32

                 لدرجووة دكتوووراه الفلسووفة فووى العلوووم الصوويدلية –سوواعد بالقسووم مالموودرس ال –بالماجسووتير / امووانى السوويد حسووين النجووار 

 .والسموم ( ) علم االدوية 

 القـــــــرار:

دكتوراه   / امانى السيد حسين النجار لدرجةل بروتوكول البحث الخاص بالماجستير وافق المجلس على تسجي      

ولجنة  – 8/6/2121بتاريخ   –الفلسفة فى العلوم الصيدلية )علم االدوية والسموم( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -الرسالة : وعنوان –17/6/2121والممتد حتى  14/6/2121بتاريخ   –الدراسات العليا والبحوث 

دور مستقبالت االدينوسين المركزية فى الثأثير المضاد للنيكوتين على االلتهاب العصبى وتلف االقلب واالوعية الدموية "

 "فى الجرذان المصابه بالتسمم الدموى

 

Role of central adenosine receptors in nicotine counteraction of neuroinflammatory and " 

cardiovascular damage in septic rats" 

 

 -: لجنة االشراف 

 .مشرفا رئيسيا  -قسم علم االدوية والسموم بالكلية مجلس االستاذ ورئيس    الجويلىالسيدة االستاذ الدكتور / سحر محمود عزمى  -

 .الكليةالسيدة االستاذ الدكتور / مى مصطفى حلمى                االستاذ بقسم علم االدوية والسموم ب -

 

 

الغاء تسجيل المدرس المساعد / لينة دمحم  – 2/6/2121بتاريخ  – و المناعةمجلس قسم الميكروبيولوجيا اقتراح  .33

 جامعة شرق انجليامشرفة ب نيوتن  ةالصيدلة  وذلك لحصولها على منح السيد معروف لدرجة دكتوراه  الفلسفة فى العلوم

 . بالمملكة المتحدة –

 القـــــــرار:

م وافق المجلس على الغاء تسجيل المدرس المساعد / لينة دمحم السيد معروف لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلو           

ولجنة الدراسات العليا  2/6/2121( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ  ميكروبيولوجيا و مناعةالصيدلية ) 

 .17/6/2121 والممتد حتى 14/6/2121بتاريخ    –والبحوث 
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تعديل عنوان البحث  –11/6/2121و الممتد حتى  7/6/2121بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الكيمياء الصيدلية .34

وذلك بناء على طلب لجنة االشراف على  -اعد بالقسم مسالمدرس ال  -الخاص بالماجستير / جينا دمحم ناجى تاج الدين 

  -البحث وذلك من :

 "البيريميدين الجديدة كعوامل مضادة للسرطان تصميم وتشييد والتقييم البيولوجى لبعض مشتقات"

“Design,Synthesis and Biologial Evaluation of Some Novel pyrimidine Derivatives 

 as Anti-cancer Agents “ 

 -الــــــــــــــــى :

 تيروزين كيناز تصميم وتشييد والتقييم البيولوجى لبعض مشتقات البيريميدين الجديدة كعوامل مضادة للبروتون

“Design,Synthesis and Biologial Evaluation of Some Novel pyrimidines as Bruton's 

Tyrosine Kinase (BTK) Inhibitors “ 

 القـــــــرار:

ثر البحث الخاص بالصيدالنية / جينا دمحم ناجى تاج الدين علما بأن التعديل اليؤ عنوانلى تعديل وافق المجلس ع          

ولجنة  – 11/6/2121والممتد حتى  7/6/2121على جوهر البحث وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ 

 . 17/6/2121والممتد حتى  2121 /14/6بتاريخ  –الدراسات العليا والبحوث 

 

 ( لمقررات الدراسات العليا . 2121. إقتراح جداول إمتحانات الفصل الدراسى الثانى ) ربيع 35

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على اإلقتراح المقدم للجداول .                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 خامسا ً : موضوعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

نقيب صيادلة  –السيد الدكتور / دمحم انسى الشافعى  ابة صيادلة االسكندرية وعلى راسهالنق . توجيه الشكر31

 زوم اعمال االمتحانات . االسكندرية لتبرعهم بواقى الوجه وذلك بناء على طلب الكلية ل

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .               

 

 إفطار صائم للعاملين بالكلية. 37

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

 

 بعد اخذ التدابير االحترازية الالزمةاالمتحانات  االستعداد الجراء. 38

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

 

 

 سادسا ً : موضوعات العالقات الدولية

 

طالب الدراسات العليا للحصول ل Study In Japanمناقشة ما تم بشأن المنحة المقدمة للدراسة فى اليابان . 39

 على الماجستير والدكتوراه وكذلك طالب مرحلة البكالوريوس .

 القـــــــرار:

 س علما . أحيط المجل                 
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 هيئة اعضاءمردود االستبيان الذى اجراه مكتب العالقات الدولية منذ عدة أشهر لمعرفة رأى السادة  متابعة  .42

 فى االنشطة والخدمات التى يقدمها المكتب . المعاونة والهيئة التدريس

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .               

  
الجانبين لالتفاقيات التى ابرمت بين كلية الصيدلة جامعة االسكندرية  متابعة ما تم بخصوص التوقيع من .41

ومستشفيات جامعة  57357مثل الجامعة االمريكية ببيروت ومستشفى  المختلفةوجهات تدريب  الطالب  

 .القاهرة 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .               

 

جامعة  –واالتفاقات وهى امكانية التعاون بين كلية الصيدلة طرح فكرة جديدة فى اطار التعاون الدولى  .40

 االسكندرية وبين احدى الجهات الحكومية بروسيا فى مجال العمل التطوعى الطبى

"”All Russian Public Movement of Medical Volunteers 

مل التطوعي الطبى على أن يتم هذا التعاون تحت مظلة جامعة االسكندرية من خالل انشاء مركز خدمى للع

  .والتمريض االسنان وطب والصيدلة الطب كليات خريجىو طالب شباب من يضم

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .               

 

 

 وحدة ضمان الجودة سابعا ً : موضوعات 

 استعجال توصيف مقررات الالئحة الجديدة لالقسام .  .43

 القـــــــرار:

 جلس علما .أحيط الم               

 

 هذا وقد إنتهى اإلجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً،،،

 عمـــيد الكليـــــة                                                                     أميـــــــن المجلس 

    اسماعيل  زيزخديجة أحمد عبد العأ.د.                          د. دينا أحمد عبد الجواد                                 

 


