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   9102/9191للعام الجامعي  ابعمجلس الكلية الس

 01/9/9191الموافق  االحدوالذي عقد  يوم 
 

بقاعة مجلس  2222/ 61/2الموافق  حدإجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم اال     

الكلية وأستاذ الكيمياء الصيدلية وبحضور عميد  –خديجة أحمد إسماعيل الكلية برئاسة الســــيدة األستاذ الدكتور/ 

 كال من الســـــــــادة :

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة  أ.د. ميرفت أمين قاســـــم  .6

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأستاذ العقاقير  أ.د.هالة مصطفي حموده   .2

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

 الكيمياء الحيويةاألستاذ المتفرغ بقسم  أ.د. دمحم دمحم عبدالصمد الصاوي  .4

 االستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية  أ.د. منير عوض خليل   .5

 األستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة أ.د. حميدة مصطفى أبو شليب  .1

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

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات أ.د. فاطمة أحمد عبد العزيز اسماعيل  .8

 ومدير لجنة العالقات الدولية الصيدالنياتاألستاذ المتفرغ بقسم  أ.د. ماجدة عبد السميع محمود المسيك  .9

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدالنيات أ.د. أمل حسن السيد الكامل  .62

 أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية والمدير التنفيذى لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية .د. هبه حســــــن عابديــن     أ  .66

 مجلس قسم الكيمياء الصيدليةأستاذ ورئيس  أ.د. عــالء على عبد المقصود  .62

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة أ.د. هدى دمحم جمال الدين عمر  .63

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أ.د. هدير دمحم ماهر ابراهيم  .64

 والمديرالتنفيذي لوحدة القياس والتقويماألستاذ بقسم علم األدوية والسموم  أ.د. ســــحر محمود الجويلي      .65

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية   أ.د. وائل محمود سامي ابوالفتوح  .61

 األستاذ بقسم علم األدوية والسموم د. مي مصطفى دمحم حسنأ.  .67

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية د. أحمد وحــــــيد محمود  .68

 المدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية ) عن المدرسين (  دينا أحمد عبد الجــــوادد.   .69

 كستنائب رئيس مجلس إدارة شركة فيتابيو د ياسمين زايد أحمد  .22
 

 الحضور : عدم عن روإعتذ

 األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أ.د. دمحم حافــــظ عبد الحي .6

 األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية أبو زيد دمحم بدويأ.د. السيد  .2

 أستاذ ورئيس مجلس قسم علم األدوية والسموم أ.د. محمود دمحم محمود الماس      .3
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 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية  د الحميد الخضيريبأ.د. قدرية ع .4

 العقاقير األستاذ المتفرغ بقسم    أ.د. نجوى صالح الدين الشاعر   .5

 االستاذ المساعد بقسم العقاقير والمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة د. هالة حلمي  احمد زعطوط  .1

 باالسكندرية مدير الشئون الصحية الدارة الصيدلة                          د. هالة عبده .7

                                                  

 للتصديقأوال: موضوعات 
 

الذي عقد يــــوم األحد   2269/2222لعام الجامعي لر إجتماع مجلس الكلية السادس التصديق على محض .6

 .61/6/2222الموافق 
 

 القـــــــرار:

 صدق المجلس على هذا المحضر.         

 

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس ثانيا

 والمدرسين المساعدين والمعيدين

طبقا للخطة معيدين  62محاضــر إجتماع مجالس االقسام المعنية بشأن الموافقة علي االعالن لترشيح عدد  .2

 -:علي النحو التالي  2023 – 2018ة سيالخم

 بكالوريوس صيدلة اكلينيكية بكالوريوس صيدلة القســـــــــم

 0 0 الصيدالنيات -6

  0 الكيمياء الصيدلية -2

  9 العقاقير -3

  0 والسموم علم األدوية -4

  0 الميكروبيولوجيا والمناعة -5

  9 الكيمياء الحيوية  -1

 0  الممارسة الصيدلية -7

 01 االجمالي        

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجالس االقســـــــام.              
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على إقتراح المجلس الموافقــة  بشـــــان  62/2/2222بتاريخ  –محضــر إجتماع مجلس قســـم العقاقير  .3

جامعة فاروس وذلك  –أسماؤهما بعد للتدريس بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي  ةإنتداب كال من السادة اآلتي

 .   2269/2222خــــالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  

 

 (يومي السبت واالثنين من كل اسبوع )  بالقسم االستاذ المساعد - / عمرو مصطفي الحويط د -

 (يومي السبت واالحد من كل اسبوع) المدرس بالقسم    -براهيم فؤاد  نجي اد/ ا -

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.              

 

الموافقة علي اقتراح المجلس  بشان – 1/6/2222بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم الصيدلة الصناعية  .4

 ةبالقسم لمحو عقوبة اللوم الموقع المدرس – أحمد عثمان محمود الزغبيالطلب المقدم من السيد الدكتور / 

 وذلك النقضاء المدة القانونية . 5/7/2267علي سيادته بتاريخ 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.             

 

بشان إحاطة المجلس علما  - 62/2/2222بتاريخ   –محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية والسموم  .5

حضورها عن  – مدرس مساعد بالقسم – صفاء شحاته عبد المنعمبالتقريـر المقدم من السيدة الماجســـتير/ 

  62/2269/  67 – 65اسكتلندا في الفترة من  –والذي عقد بمدينة أدنبره  2269مؤتمـر فارماكولوجي 

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .

 

بشان إحاطة المجلس علما  -  9/2/2222بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية   .1

عن حضورها  – أستاذ مساعد بالقسم – مروه عادل عبد اللطيف رجب  الدكتور/ بالتقرير المقدم من السيدة 

- 32في الفترة من  االمارات –المؤتمر الدولي للصيدلة والعلوم  الصيدالنية  والذي عقد  بمدينة دبي 

36/6/2222 . 

 القـــــــرار

 احيط المجلس علما .                  
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 على الموافقةبشان إقتراح المجلس  - 63/2/2222  خبتاري  ئالطارإجتماع مجلس قسم العقاقير محضر  .7

للعمل  –االستاذ المتفرغ بالقسم  –عبدهللا دمحم عبد الرؤوف اللقاني  تجديد إعارة السيد االستاذ  الدكتور/ 

 2222/ 6/9عشر اعتبارا من  وذلك في اطار العام السابع جامعة بيروت العربية   -عميدا لكلية الصيدلة 

 %  .  67.5وان نسبة الغيرموجودين علي رأس العمل بالقسم متضمنا سيادته  هي    36/8/2226حتي 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.              

 

 على الموافقةبشان إقتراح المجلس  - 63/2/2222  خبتاري ئالطار محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير .8

عميدا للجودة للعمل  –االستاذ المتفرغ بالقسم  –مها أحمد ابو العال  تجديد إعارة السيدة االستاذ  الدكتور/ 

وان  36/8/2226حتي  2222/ 6/9وذلك في اطار العام الرابع عشر اعتبارا من  بجامعة بيروت العربية  

 %  .  67.5علي رأس العمل بالقسم متضمنا سيادته  هي    نسبة الغيرموجودين

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.              

 

على منح بشأن إقتراح المجلس الموافقة  – 62/2/2222بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير   .9

بناء اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم  –المدرس بالقسم  – هدي دمحم فتحي السيدة الدكتور/ 

 .(لدائمة للعلوم الصيدلية ) عقاقيرعلى قرار اللجنة العلمية ا

 القـــــــرار: 

اللقب العلمي لوظيفة استاذ مساعد  هدي دمحم فتحي /رالدكتو السيدة على منح أوصى المجلس بالموافقة          

؛ وسيادتها محمودة السيرة حسنة السمعة  العلمية الدائمةبناء على إقتراح مجلس القسم وقرار اللجنة بذات القسم 

 عيينها بواجباتها ومحسنة أداءها.وملتزمة في عملها ومسلكها منذ ت

 

الموافقة بشأن إقتراح المجلس  – 62/2/2222بتاريخ   –محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية والسموم    .62

اللقب العلمي لوظيفة  –االستاذ المساعد بالقسم  – مي مصطفى دمحم حسين حلمي على منح السيدة الدكتور/ 

 اكلينيكية ( مية الدائمة للعلوم الصيدلية ) فارماكولوجي وصيدلة بناء على قرار اللجنة العل -أستاذ بذات القسم 

 ار:القـــــــر   

اللقب العلمي   مي مصطفي دمحم حسين حلمي / على منح السيدة الدكتورأوصى المجلس بالموافقة        

؛ وسيادتها محمودة  بناء على إقتراح مجلس القسم وقرار اللجنة العلمية الدائمة لوظيفة استاذ بذات القسم

 بواجباتها ومحسنة أداءها.السيرة حسنة السمعة وملتزمة في عملها ومسلكها منذ تعيينها 
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 ثالثا ً : موضوعات شئون التعليم والطالب

 

مذذذكرة إدارة شذذئون التعلذذيم والطذذالب بشذذأن إعفذذاء الطالبذذة/ زينذذب يوسذذل دمحم احمذذد السذذباعى المقيذذدة   .66

بعذد حصذولها علذى درجذات زائذدة بالثانويذة -  2269/2222للعام الجامعي  Pharm Dبالمستوى األول 

جامعذذة سذذوهال بالعذذام  –بنجذذاح بكليذذة العلذذوم ا لذذه رر )حقذذوق اإلنسذذان( لسذذابق دراسذذتهمذذن مقذذ  - العامذذة

 . 2268/2269الجامعي 

 القـــــــرار:   

 وافق مجلس الكلية على المذكرة سالفة الذكر .                      

 

 

 :هذىو  2269/2222للعذام الجذامعي  األوللفصل الدراسذى د نتائج جميع برامج الساعات المعتمدة لاعتما .62

 .Pharm D(Clinical)برنامج و   Pharm Dبرنامج ، سنوات( 5برنامج صيدلة اكلينيكية )نظام 

 القـــــــرار:

 احل سالفة الذكر .وافق مجلس الكلية على إعتماد نتائج المر              

 

 فى اجندة الفصل الدراسى . و دور نوفمبر امتحانات التخلفات مواعيد ادرال  .63

 

 القـــــــرار:

 درال مواعيد امتحانات التخلفات و دور نوفمبر فى اجندة الفصل الدراسى .اوافق مجلس الكلية على               

 

 رابعا ً : موضوعات شئون الدراسات العليا والبحوث

 

المدرس  -العطار  منح الماجستير / مريم على زكريا  – 62/2/2222بتاريخ  –. اقتراح مجلس قسم الكيمياء الصيدلية64

 درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) كيمياء صيدلية (. – قسمالمساعد بال

 القـــــــرار:

درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم  روافق المجلس على منح الماجستير / مريم على زكريا العطا                      

) كيمياء صيدلية ( وذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقريرها المشترك والتقارير الفردية  الصيدليــة

 . 62/2/2222بتاريخ  واقتراح مجلس القسم   62/2/2222عضاء اللجنة بتاريخ ال
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صيدلى  –شروق شريل قطب منح الصيدالنية /  – 62/2/2222بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم علم االدوية والسموم . 65

 درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) علم االدوية والسموم (. –حر 

 القـــــــرار:

درجة الماجستير فى العلوم الصيدليــة ) علم نح الصيدالنية / شروق شريل قطب وافق المجلس على م                      

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

 . 62/2/2222بتاريخ  واقتراح مجلس القسم   9/2/2222بتاريخ 

 

منح الصيدالنية / حسناء حسن  –  63/2/2222والممتد حتى  62/2/2222بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات .61

 درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) صيدالنيات (. –بالشركة الفرعونية صيدالنية  -دمحم دمحم فتيحة  

 القـــــــرار:

     درجة الماجستير فى العلوم الصيدليــة / حسناء حسن دمحم دمحم  الصيدالنيةوافق المجلس على منح                        

العضاء اللجنة ة فى تقريرها المشترك والتقارير الفردية صيدالنيات ( وذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسال)

 .  63/2/2222والممتد حتى  62/2/2222بتاريخ القسم واقتراح مجلس   8/2/2222بتاريخ 

 

 منح الصيدالنية / مروة دمحم دمحم – 63/2/2222والممتد حتى  62/2/2222بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات. 67

 درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) صيدالنيات (. –قسمالمعيدة بال –السيد شعير 

 القـــــــرار:

   درجة الماجستير فى العلوم الصيدليــة / مروة دمحم دمحم السيد شعير  الصيدالنيةوافق المجلس على منح                        

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

 .   63/2/2222والممتد حتى  62/2/2222بتاريخ  –واقتراح مجلس القسم   – 63/2/2222بتاريخ 

  

ة فهمى ابو اضافة اسم السيدة الدكتور / نهى خليف – 5/2/2222بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدلة الصناعية   .68

الى لجنة االشراف الخاصة بالصيدالنية / دينا اشرف دمحم حافظ وذلك بناء على الطلب المقدم  –قسمالمدرس بال –عاصى 

 رى المشرف الرئيسى على الرسالة من السيدة االستاذ الدكتور / قدرية عبد الحميد الخضي

 -: لجنة االشراف مكونه منو بذلك تصبح 

ً )حميد الخضيرى      االستاذ المتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية السيدة االستاذ الدكتور/ قدرية عبد ال -  .(مشرفاً رئيسيا

 .االستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية السيد االستاذ الدكتور/ وائل محمود سامى ابو الفتوح -

 .المدرس  بقسم الصيدلة الصناعية  السيدة الدكتور/ نها خليفة فهمى ابو عاصى  -
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 القـــــــرار:

 –/ نها خليفة فهمى ابو عاصى وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم السيدة الدكتوروافق المجلس على اضافة                   

 . 65/2/2222بتاريخ  –ولجنة الدراسات العليا والبحوث  – 5/2/2222بتاريخ 

 

المدرس  –اجتياز الماجستير / اميرة هانى ابو غرام   – 62/2/2222بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الكيمياء الصيدلية . 69

 االمتحان الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية  . – المساعد بالقسم

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على اعتماد نتيجة االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه الخاصة بالماجستير / اميرة هانى                  

ولجنذذة الدراسذذات العليذذا والبحذذوث بتذذاريخ  – 62/2/2222بتذذاريخ  –ابذذو غذذرام  وذلذذك بنذذاء علذذى اقتذذراح مجلذذس القسذذم 

65/2/2222 . 

 

المتحان فى عن عدم دخول اء لطفى احمد حجازى رومية المقدم من الصيدالنية / لميا "غير مكتمل"نموذل طلب . 22

عى للعام الجام صل الدراسى االوللفا  – ( لدرجة دكتور الصيدلة ) فارم دى ( Iاساسية ة مقرر) صيدلة اكلينيكي

 وذلك لظروف مرضية . –2269/2222

 القـــــــرار:

المقدم من الصيدالنية / لمياء لطفى احمد حجازى رومية عن " غير مكتمل"طلب نموذل وافق المجلس على                   

لفصل الدراسى ا – درجة دكتور الصيدلة ) فارم دى ( ( لدرجة Iاساسية   صيدلة اكلينيكيةعدم دخول االمتحان فى مقرر ) 

 .65/2/2222ليا والبحوث بتاريخ وذلك بناء على اقتراح لجنة الدراسات الع – 2269/2222للعام الجامعى االول 

 

   دخول االمتحان فى مقررالمقدم من الصيدالنية / نورهان دمحم لطفى عن عدم " غير مكتمل "نموذل طلب  .26

Selected subject l )  لفصل ا –لمستشفيات والصيدلة االكلينيكية ( لدرجة دبلوم الدراسات العليا والبحوث فى صيدلة ا

 وذلك لظروف خاصة . – 2269/2222للعام الجامعى الدراسى االول 

 القـــــــرار:

المقدم من الصيدالنية / نورهان دمحم لطفى عن عدم دخول " مكتملغير "طلب نموذل وافق المجلس على                   

دبلوم الدراسات العليا والبحوث فى صيدلة المستشفيات والصيدلة  ( لدرجةSelected subject lاالمتحان فى مقرر ) 

لجنة الدراسات العليا والبحوث  وذلك بناء على اقتراح  –2269/2222للعام الجامعى األول لفصل الدراسى ا  – االكلينيكية

 . 65/2/2222بتاريخ 
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ر عن عدم دخول االمتحان فى مقربة المقدم من الصيدلى / ماجد دمحم حسن خرو "مكتملر غي"نموذل طلب  .22

(Advanced  physical pharmacy  )لفصل الدراسى االولا– ) صيدالنيات ( ة الماجستير فى العلوم الصيدليةلدرج 

 . 2269/2222للعام الجامعى 

 القـــــــرار:

المقدم من الصيدلى / ماجد دمحم حسن خروبة عن عدم دخول "  غير مكتمل"طلب نموذل وافق المجلس على                   

–  لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية  ) صيدالنيات (( Advanced  physical pharmacyر )االمتحان فى مقر

بتاريخ  ح لجنة الدراسات العليا والبحوثوذلك بناء على اقترا – 2269/2222للعام الجامعى الفصل الدراسى االول 

65/2/2222 . 

 

 –الغاء تسجيل الصيدالنية / روضاء عبد المنعم دمحم  – 4/2/2222بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  .23

 وذلك بناء على طلبها .  لدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية( –صيدلى حر 

 القـــــــرار:

وافق المجلس على الغاء تسجيل الصيدالنية / روضاء عبد المنعم دمحم لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية                   

بتاريخ  ولجنة الدراسات العليا والبحوث 4/2/2222بتاريخ ) كيمياء صيدلية ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

65/2/2222. 

 

تسجيل بروتوكول البحث  – 63/2/2222والممتد حتى  62/2/2020بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات  .24

العربية للعلوم  االكاديميةكلية الصيدلة باعد بسالمدرس الم –الخاص بالماجستير / سارة خميس دمحم السيد عامر

 .لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) صيدالنيات ( – التكنولوجيا والنقل البحرىو

 القـــــــرار:

وافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالماجستير / سارة خميس دمحم السيد عامر لدرجة                    

والممتد  62/2/2222بتاريخ   –فى العلوم الصيدلية ) صيدالنيات ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم  دكتوراه الفلسفة

 -وعنوان الرسالة :– 65/2/2222بتاريخ   –ولجنة الدراسات العليا والبحوث   – 63/2/2222حتى 

 المباعة فى مصر التقييم الصيدلى للمنتجات العالجية متعددة المصادر ذات المعامل العالجى المحدود

Pharmaceutical Assessment of Multi-Source Brand Narrow Therapeutic Index Product (s) 

Sold in Egypt 

 -:لجنة االشراف 

 .االستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات بالكلية ) مشرفا رئيسيا (   السيد االستاذ الدكتور/ احمد جمال السيد عشرة  -

 .كلية الطب جامعة االسكندرية –المدرس بقسم النفسية والعصبية           السيد الدكتور/ هانى دمحم الديب  -

 



9 
 

 –تسجيل الماجستير / لينة دمحم السيد معروف  – 63/2/2222بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  .25

 .ى العلوم الصيدلية ) ميكروبيولوجيا ومناعة ( لدرجة دكتوراه الفلسفة ف – المدرس المساعد بالقسم

 القـــــــرار:

وافق المجلس على تسجيل الماجستير / لينة دمحم السيد معروف لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية                     

ولجنة الدراسات العليا والبحوث  – 63/2/2222بتاريخ  – ) ميكروبيولوجيا ومناعة ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 .65/2/2222بتاريخ  –

 

لدرجة   -صيدلى حر  –جيل الماجستير / دعاء دمحم انورتس 5/2/2222اقتراح مجلس قسم الصيدلة الصناعية بتاريخ  .21

 .دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) صيدلة صناعية ( 

 القـــــــرار:

                    لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدليةأنور جيل الماجستير / دعاء دمحم وافق المجلس على تس                   

 –ولجنة الدراسات العليا والبحوث  – 5/2/2222بتاريخ  – ) صيدلة صناعية ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 .65/2/2222بتاريخ 

 

لقانون ة ( من الالئحة التنفيذي622ماده )تقارير المتابعة السنوية لطالب الماجستير والدكتوراه تطبيقا لنص ال . 27

 .لجامعاتاتنظيم 

  -بالموافقة على التقرير الدورى الخاص بـــ: 2/2222/ 62تــراح مجلس قسم الكيمياء الصيدلية بتاريخ  إق -    

 العطار                                                     دكتوراهالصيدالنية :مريم على زكريا  -

  65/9/2265تاريخ التسجيل:

 دكتوراه    الصيدالنية:امال عطا دمحم عطا                                                           -

 5/62/2261تاريخ التسجيل: 

  دكتوراه                                                     الصيدالنية:اميرة هانئ ابوغرام         -

 7/9/2261تاريخ التسجيل:

  الصيدالنية:عال سامى عفيفى يوسل                                                        دكتوراه -

 6/5/2267تاريخ التسجيل: 

  دكتوراه                                       الصيدالنية:مروة ايهاب دمحم عبدالعزيز             -

  69/9/2261تاريخ التسجيل:

  الصيدالنية:نيرة وليد عادل دمحم على حسن                                               دكتوراه -

 62/7/2269تاريخ التسجيل:
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 دكتوراه                        الصيدالنية:مروة ممدوح دمحم شعبان امين                       -

 63/5/2269تاريخ التسجيل:

  الصيدالنية:جينا دمحم احمد ناجى تال الدين                                              دكتوراه -

 65/62/2261تاريخ التسجيل:

  ماجستير                                  الصيدالنية:ملك احمد حسام الدين ابوعيانة           -

 6/66/2268تاريخ التسجيل: 

 الصيدالنية: شروق جمال دمحم السخاوى                                                ماجستير -

 65/62/2268تاريخ التسجيل: 

  الصيدالنية:يسرا هاشم حافظ عباس دمحم                                                ماجستير -

 65/9/2265تاريخ التسجيل:

 ماجستير   :سمير مجدى يوسل                                                        ىالصيدل -

 61/62/2264تاريخ التسجيل: 

 الصيدالنية:هديل حسن عزمى الدرشابى                                              ماجستير -

 62/2/2264تاريخ التسجيل: 

 ماجستير            الصيدالنية:اسراء مصطفى دمحم دمحم فرل                                   -

 62/2/2264تاريخ التسجيل: 

  الصيدالنية:االء عاطل عبدالرازق السيد دمحم                                     ماجستير -

 69/9/2261تاريخ التسجيل:

  ماجستير       :دمحم اسماعيل دمحم عبدالجواد عشماوى                            ىالصيدل -

 22/9/2267تاريخ التسجيل: 

  ماجستير         :حسن جمال حسن الصياد                                           ىالصيدل

 22/9/2267تاريخ التسجيل: 

  ماجستير                                            الصيدالنية:عال حسام الدين الشوباشى    -

 8/62/2267تاريخ التسجيل: 

 

-بالموافقة على التقرير الدورى الخاص بـــــــ :  62/2/2222اقتراح مجلس قسم العقاقير  بتاريخ   -  

 كتوراهد    الصيدالنية: سارة محفوظ نظيل                                                  -

 61/2/2261تاريخ التسجيل:

 الصيدالنية: ريهام سعيد درويش                                                      دكتوراه-

 67/5/2267تاريخ التسجيل: 
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 الصيدالنية: رحمة سيد رشاد                                                          دكتوراه-

 64/3/2268التسجيل:تاريخ 

 الصيدالنية: نهلة شوقى الجزار                                                        دكتوراه-

  61/8/2268تاريخ التسجيل:

 الصيدالنية: ياسمين عادل عبدالعزيز                                                  دكتوراه-

 64/3/2268تاريخ التسجيل:

 ماجستير              يدالنية: هناء دمحم دمحم الحداد                                           الص-

 62/66/2268تاريخ التسجيل: 

 الصيدالنية:دينا سعد غالب                                                             ماجستير-

 65/7/2268تاريخ التسجيل: 

 ماجستير    م دمحمعلى عرفة العطار                                         الصيدالنية: مري-

  65/7/2268تاريخ التسجيل:

 الصيدالنية: ميران احمد عبدالعليم الحجار                                           ماجستير-

 68/9/2268تاريخ التسجيل:

 ماجستير                                  : سيل اسر حسن ابوهيل              ىالصيدل-

 63/9/2269تاريخ التسجيل : 

 الصيدلى :احمد عبدالمنعم عزب                                                        ماجستير-

 62/66/2268تاريخ التسجيل : 

 ماجستير           الصيدالنية:مريم محمود محود السيد المتولى                            -

 3/3/2268تاريخ التسجيل: 

 الصيدالنية: نيرة احمد طارق دمحم حسن                                            ماجستير-

 65/3/2268تاريخ التسجيل: 

 

 -بالموافقة على التقرير الدورى الخاص بـــــــ: 2/2222/ 9بتاريخ   ةقسم الكيمياء التحليلية الصيدلي اقتراح مجلس -

 دكتوراه        الصيدلى: حاتم عبدالفتاح المنجى )الغاء تسجيل (                                       

  65/9/2264تاريخ التسجيل:

 دكتوراه                     الصيدالنية: هديل عادل خليل                                                  

66/2268تاريخ التسجيل:  
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 -بالموافقة على التقرير الدورى الخاص بـــــــ : 63/2/2222اقتراح مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  بتاريخ  -

 دكتوراه                                        الصيدالنية: هند ابراهيم دمحم زيتون         -

 63/6/2265تاريخ التسجيل :

 الصيدالنية:هدير حمدى بسيونى                                                     ماجستير-

 64/2/2268تاريخ التسجيل: 

 الصيدالنية:منى شريل الفار                                                         ماجستير-

 64/2/2268تاريخ التسجيل: 

 ماجستير                        الصيدالنية: مروة رضا الشهاوى                             -

  61/8/2268تاريخ التسجيل:

 الصيدالنية: هدير على ابراهيم مرجان                                               ماجستير-

  22/9/2268تاريخ التسجيل:

 حسين محرم                                       ماجستير الصيدلى: اسالم محمود محمود-

 69/9/2261تاريخ التسجيل : 

 ماجستير     الصيدالنية: غادة فهمى محمود حسين                                           -

  64/3/2268تاريخ التسجيل :

 

 -بالموافقة على التقرير الدورى الخاص بـــــــ : 2/2222/ 62اقتراح مجلس قسم علم االدوية والسموم بتاريخ   -

 دكتوراه                                 الصيدالنية: صفاء شحاتة عبدالمنعم طه               -

 65/62/2261تاريخ التسجيل: 

 راهالصيدالنية: مروة يوسل دمحم سالم                                                       دكتو-

 65/66/2261تاريخ التسجيل: 

 الصيدالنية: سلوى ابوراجح سعيد                                                           دكتوراه-

 22/9/2268تاريخ التسجيل: 

 الصيدالنية: رشا سليمان جاب هللا                                                          ماجستير-

 62/66/2268التسجيل: تاريخ 

 ماجستير    : اسر احمد فوزى بدير                                                      ىالصيدل-

 61/62/2267تاريخ التسجيل: 

 ماجستير    الصيدالنية: هاجر حمدى بسيونى                                                       -

 64/2/2268تاريخ التسجيل: 

 ماجستير    الصيدالنية : رشا محفوظ بدر                                                            -

 63/5/2269تاريخ التسجيل: 
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 ماجستير  الصيدالنية: يوستينا متى سعد                                                              -

 67/5/2261تاريخ التسجيل: 

 ماجستير الصيدالنية: هاجر على ابراهيم مرجان                                                    -

 5/2269/ 63تاريخ التسجيل:

 القـــــــرار:

                            . لطالب الماجستير والدكتوراه وافق المجلس على تقارير المتابعة السنوية                    

                 

 خامسا : موضوعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                         

 .2222فبراير  27-25. اإلعداد للسوق الخيرى لصالح صندوق القرض الحسن فى الفترة من 28

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 .90/9/9191الموافق  الجمعة. اإلعداد لقافلة طبية لقرية الحمرا يوم 29

 القـــــــرار:          

 لما . أحيط المجلس ع                   

 . أعمال تنظيل سطح المبنى القديم.32

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 . شراء طقم عدة كامل للورشة.36

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    
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 .2222مارس  28يوم السبت الموافق "الطب الدقيق دواء الغد" . اإلعداد لتنظيم ندوة بعنوان 32

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 2222نوفمبر  69الى  68في الفترة من   (PHS 2020الدولى السنوى الثانى )  إقامة مؤتمر الكلية. 33

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 .المية للتوعية بفيروس كورونا . مراسلة الطالب واألقسام اإلدارية بالكلية بفيديوهات منظمة الصحة الع34

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

من اصالح دواليب الطالب المتواجدة بالدور الرابع المبنى القديم وكذلك أعمال طالء الحوائط والشبابيك  . اإلنتهاء35

 واألبواب والبدأ في صيانة دواليب الدور األول.

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

  إستبدالها و راكب 64ل نقل والسيارة الـ . إعداد تقرير خاص بسيارات الكلية مع طلب تكهين السيارة النص31

 بأخرى جديدة.

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    
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وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –. التبرع المقدم من السيدة االستاذ الدكتور / ميرفت قاسم 37

 وأستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة وهو عبارة عن ماكينة تصوير تقدم لقسم الشئون اإلدارية بالكلية . 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

 سادسا : موضوعات لجنة العالقات الدولية

 

  Excel Sheetتسذجيلها فذى ال  و 2269عرض انجازات السذادة منسذقى العالقذات الدوليذة خذالل شذهر ينذاير . 38

المعذذد خصيصذذا لذذذلك مذذع ارفذذاق النشذذرة الشذذهرية الصذذادرة عذذن وحذذدة ادارة المشذذروعات بجامعذذة االسذذكندرية الذذى                 

 وذلك من تاريخ بداية اصدارهذه النشرات. Excel Sheetال 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

.  مناقشة الوسائل التى يمكن بها معرفة مردود أنشطة مكتب العالقات الدوليذة المختلفذة والسذيما االعالنذات التذى 39

يقوم المكتب بتمريرها على السادة أعضاء هيئذة التذدريس ومعذاونيهم والخاصذة بذالمنح المقدمذة مذن الهيئذات الدوليذة 

 وغيرها. AUFو Fulbrightو  DAADالتعليمية  المختلفة مثل البعثات 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

. مناقشذذذذة مذذذذا تذذذذم بخصذذذذوص المبذذذذادرة المصذذذذرية اليابانيذذذذة لقضذذذذاء فصذذذذل دراسذذذذى او عذذذذام دراسذذذذى كامذذذذل                               42

 .2222 – 2269باليابان 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    
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. مناقشذذة مذذا تذذم بورشذذة العمذذل الخاصذذة بمبذذادرة التعلذذيم العذذالى لمذذنح الدراسذذات العليذذا للمهنيذذين للعذذام الدراسذذى 46

 2222فبرايذر  66الممولة من هيئة المعونة االمريكيذة بالتعذاون مذع ادارة البعثذات والتذى عقذدت يذوم  2222/2226

 جامعة االسكندرية. بكلية الهندسة

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

.  مناقشذذة الفذذرص المتاحذذة لسذذفر الطذذالب خذذالل الفتذذرة الصذذيفية الذذى الجامعذذات العالميذذة المختلفذذة للتذذدريب او 42

 المشاركة فى المدارس الصيفية واعالنها للطالب.

 القـــــــرار:

 المجلس علما .  أحيط                  

وسى                                             لسيد االستاذ الدكتور / شاكر م. أفادة السادة المنسقين بزيارة ا43  

(Pharmaceutical Research Institute- Albany College of Pharmacy-USA) 

 –وكليذذة الصذذيدلة  PRIوذلذذك فذذى اطذار مذذذكرة التفذذاهم المبرمذذة بذذين  2222س مذذار 36الموافذذق  ءوذلذك يذذوم الثالثذذا

 محاضرة بعنوان: يلقى أ.د. شاكر موسىوسوف    .جامعة االسكندرية )تحت التوقيع(

“ Impact of Nanobiotechnology on the future of Medicines: The Road towards 

Precision Medicine” 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 سابعا : موضوعات وحدة ضمان الجودة

 

 . 2268/2269. عرض التقرير السنوى للكلية 44

 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

 ( .2222. التشكيل النهائى ألعضاء فريق جائزة التميز الحكومى )45

 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    
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 : موضوعات عامة امناث

 

 نسذق االرشذادرس بقسم الكيميذاء التحليليذة كمالمد –. إقتراح تعيين السيدة الدكتور / هبة كمال عبد الوهاب عاشور 41

 ) البرنامج العام ( . Pharm Dكاديمى لبرنامج الـــ اال

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

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

 عمـــيد الكليـــــة                                                                     أميـــــــن المجلس 

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


