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   9102/9191للعام الجامعي  سادسالمجلس الكلية 

 01/0/9191الموافق  الخميسوالذي عقد  يوم 
 

بقاعة مجلس  0202/ 11/1الموافق  الخميسمن صباح يوم  الحادية عشرإجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة      

لكلية وأستاذ الكيمياء الصيدلية وبحضور عميد ا – خديجة أحمد إسماعيلالكلية برئاسة الســــيدة األستاذ الدكتور/ 

 الســـــــــادة :كال من 

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

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

 األستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة . حميدة مصطفى أبو شليبأ.د  .3

 األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أ.د. دمحم حافــــظ عبد الحي  .4

 األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية أ.د. السيد أبو زيد دمحم بدوي  .5

 اذ ورئيس مجلس قسم علم األدوية والسمومأست      أ.د. محمود دمحم محمود الماس  .6

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

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدالنيات أ.د. أمل حسن السيد الكامل  .8

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الصيدلية أ.د. عــالء على عبد المقصود  .9

 الميكروبيولوجيا والمناعة أستاذ ورئيس مجلس قسم هدى دمحم جمال الدين عمر أ.د.  .11

 رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدليةوأستاذ  أ.د. هدير دمحم ماهر ابراهيم  .11

 األستاذ بقسم علم األدوية والسموم والمديرالتنفيذي لوحدة القياس والتقويم أ.د. ســــحر محمود الجويلي      .12

 األستاذ بقسم علم األدوية والسموم والمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة أ.د. حنان دمحم  سميرالجويلى  .13

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

 وقائم بعمل رئيس مجلس قسم الكيمياء الحيويةمساعد أستاذ  د. أحمد وحــــــيد محمود  .15

 المدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية ) عن المدرسين (  ينا أحمد عبد الجــــوادد. د  .16
 

 الحضور :عدم وإعتذر عن 

 األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية أ.د. دمحم دمحم عبد الصمد .0

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية  د الحميد الخضيريأ.د. قدرية عب .9

 لدين الشاعر  أ.د. نجوى صالح ا .3

        اسماعيل أ.د. فاطمة أحمد عبد العزيز  .4

 األستاذ المتفرغ بقسم العقاقير

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات

 يات ومدير لجنة العالقات الدوليةاألستاذ المتفرغ بقسم الصيدالن .أ.د. ماجدة عبد السميع المسيك .5

 م الكيمياء التحليلية والمدير التنفيذى لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكيةأستاذ بقس .د. هبه حســــــن عابديــن     أ .6

 بقسم علم األدوية والسموم ساعد األستاذ الم مي مصطفي دمحم حسن د.  .7
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 كستنائب رئيس مجلس إدارة شركة فيتابيو د ياسمين زايد أحمد .8

 باالسكندرية لةة الدارة الصيدمدير الشئون الصحي                                د. هالة عبده -9    

  

 أوال: موضوعات للتصديق                                                 
 

وم ــــالذي عقد ي 2119/2121في العام الجامعي الخامس التصديق على محضر إجتماع مجلس الكلية  .0

 .16/12/2119الموافق   األحد
 

 القـــــــرار:

 لى هذا المحضر.صدق المجلس ع         
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس ثانيا

 والمدرسين المساعدين والمعيدين

 

 ةــــــالموافقإقتراح المجلس ان ــــبش -  11/1/2121بتاريخ  – الصيدالنيات محضر إجتماع مجلس قسم  .9

زة التدريب ـــد اجالمــ –م ـــــالمدرس المساعد بالقس – طلب الماجستير/ مريم علي دمحم احمد بدوي على 

حتي تتمكن ســـــيادتها من اتمام مشروع البحث  2121حتي يونيو  2119نوفمبر 26العملي اعتبـــارا من 

باســـــــكتالندا  اذا كانت اللوائح  –الذي تشارك فيه بجامعة ســــترتكاليد للصيدلة والعلوم  الطبية الحيوية 

 والقوانين تسمح بذلك  .

 رار:القـــــــ    

 .على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــمبالموافقة المجلس   أوصى              

 

الموافقة المجلس  راحإقت انـبش  – 6/1/2121بتاريخ  –الصيدلة الصناعية م ـــر إجتماع مجلس قســحضم .3

القسم  ورئيس مجلس األستاذ –  وائل محمود سامي ابو الفتوح األستاذ الدكتور/  السيدعلي انتداب 

ل ــــا والنقل البحري  خالل فصـــــللتدريس بكلية الصيدلة باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجي -

 .7/0/0202اعتبارا من ( من كل إسـبوع  الثالثاء لمدة يوم واحد )   0212/0202الربيع 

 القـــــــرار:    

 .مجلس القســـــــمعلى ماجاء بإقتراح بالموافقة المجلس   أوصى            
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الموافقة المجلس  راحإقت انـبش  – 11/1/2121بتاريخ  –الصيدالنيات  م ـــر إجتماع مجلس قســحضم .4

 -المســــــاعد  بالقسم  األستاذ –  علياء عادل عبد العزيز رمضان  السيدة الدكتور/ علي انتداب 

ل ــــا والنقل البحري  خالل فصـوالتكنولوجيللتدريس بكلية الصيدلة باالكاديمية العربية للعلوم 

 . ( من كل إسـبوع الخميس  لمدة يوم واحد )   0212/0202الربيع 

 القـــــــرار:    

 .على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــمبالموافقة المجلس   أوصى            

 

 

 علررى لموافقررةإقتررراح المجلررس ابشرران   –  11/1/2121بترراريخ  – صرريدالنياتمحضررر إجتمرراع مجلررس قسررم ال .5

 –ترردريس بكليررة الصرريدلة بالللعمررل  –بالقسررم  المتفرررغ األسررتاذ – دمحم أحمددد السدديد عتمددان  إعررارة السرريد أ.د. 

                             لمررررردة عرررررام  اعتبرررررارا  )فررررررع العلمرررررين(  باالكاديميرررررة العربيرررررة للعلررررروم والتكنولوجيرررررا والنقرررررل البحرررررري

وان نسبة الغيرموجودين علي رأس العمل بالقسم متضمنا سريادته  هري  31/1/2121تي ح 2121 /1/2من  

17.8 %  . 

 القـــــــرار:    

 .على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــمبالموافقة المجلس   أوصى        

 

 

إعارة  لىع الموافقةإقتراح المجلس بشان  - 14/1/2121 بتاريخ   – عقاقيرمحضر إجتماع مجلس قسم ال .6

 –تدريس بكلية الصيدلة بالللعمل  –بالقسم مدرس ال – رشا دمحم دمحم عبد المجيد ابو الخير  الدكتور/  ةالسيد

حتي  2121 /1/2 لمدة عام  اعتبارا منباالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

 %  .  17.5  هي   انا سيادتهوان نسبة الغيرموجودين علي رأس العمل بالقسم متضم 31/1/2121

 القـــــــرار:    

 .على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــمبالموافقة المجلس   أوصى            

 

 على الموافقةإقتراح المجلس بشان  - 2121/ 1/ 11بتاريخ  – صيدالنياتمحضر إجتماع مجلس قسم ال .7

لتدريس بكلية باللعمل  –بالقسم  المساعد األستاذ – نهي دمحم عادل نافع   ة الدكتور/إعارة السيدتجديد 

وان نسبة الغيرموجودين  31/8/2121حتي  2121 /1/9اعتبارا من    سادس لمدة عام لكويتبا –الصيدلة 

 .  % 17.8هي  اعلي رأس العمل بالقسم متضمنا سيادته
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 القـــــــرار:

 . اح مجلس القســـــــمعلى ماجاء بإقتربالموافقة المجلس   أوصى            

 

الموافقة س بشأن إقتراح المجل –  2121/ 8/1بتاريخ  – علم األدوية والسموم محضر إجتماع مجلس قسم  .8

بالواليات المتحدة  كتيكتونيالطب جامعة ك األستاذ بكلية – .د. سلوي الجباليعلي قبول الطلب المقدم من أ

بالواليات المتحدة  ارت بيوتكنولوجي بوالية فرجينيايذي لشركة نورهورئيس والمدير التنف األمريكية

 .  لمدة عامين جامعة االسكندرية –بكلية الصيدلة لقب أستاذ زائر للحصول على    –األمريكية 

 القـــــــرار:    

 .على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــمبالموافقة المجلس   أوصى            

 

على الموافقة بشأن إقتراح المجلس  –  2121/ 9/1بتاريخ  –اء الصيدلية  محضر إجتماع مجلس قسم الكيمي .9

العلمي لوظيفة أستاذ بذات  اللقب –بالقسم  اعدالمساالستاذ  –أميمة جابر شعبان فرج  منح السيدة الدكتور/ 

 بناء على قرار اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الصيدلية ) كيمياء صيدلية وحيوية  ( القسم

 القـــــــرار:   

على منح  – جنة العلمية الدائمةعلى إقتراح مجلس القسم وقرار اللبناء   – أوصى المجلس بالموافقة       

اللقب العلمي لوظيفة استاذ بذات القسم  ؛ وسيادتها محمودة  أميمة جابر شعبان فرج  دكتور  /سيدة الال

 ذ تعيينها بواجباتها ومحسنة أداءها.السيرة حسنة السمعة وملتزمة في عملها ومسلكها من

  

الموافقة على اح المجلس بشأن إقتر –  2121/ 9/1بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الصيدلية   .11

لعلمي لوظيفة أستاذ بذات القسم اللقب ا –االستاذ المساعد  بالقسم  –عال حسن رزق   منح السيدة الدكتور/ 

 حيوية  (لوم الصيدلية ) كيمياء صيدلية ولعلمية الدائمة للعبناء على قرار اللجنة ا

 القـــــــرار:

على منح  –لجنة العلمية الدائمة على إقتراح مجلس القسم وقرار ال بناء –أوصى المجلس بالموافقة        

ة السيرة اللقب العلمي لوظيفة استاذ بذات القسم  ؛ وسيادتها محمود  – عال حسن رزق  /الدكتور ة  سيدال

 حسنة السمعة وملتزمة في عملها ومسلكها منذ تعيينها بواجباتها ومحسنة أداءها.

 

 

 

 

 

 



5 
 

 الثاً :موضوعات شئون التعليم والطالبث

 . 2119/2121للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  Pharm Dأجندة البرنامج العام وبرنامج  .11

 القـــــــرار:

  أحيط المجلس علما ً .              

     

الثانوية العامة المصرية شهادة من حملة  2121/2121مذكرة األعداد المقترح قبولها للعام الجامعى  .12

 والشهادات المعادلة من الدول العربية واالجنبية .

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .               

 

 رابعا ً : موضوعات شئون الدراسات العليا والبحوث

المدرس المساعد بكلية  -منح الماجستير / دمحم جمال بخيت   – 9/1/2121بتاريخ  –جلس قسم الكيمياء الصيدليةاقتراح م .13

 درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) كيمياء صيدلية ( –جامعة فاروس  –الصيدلة والتصنيع الدوائى 

 القـــــــرار:

                        درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدليــةر / دمحم جمال بخيت يوصى المجلس بمنح الماجستي                

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

 .9/1/2121بتاريخ  –اح مجلس القسم واقتر  – 21/12/2119بتاريخ 

 

تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / ايفلين  8/1/2121بتاريخ  –قتراح مجلس قسم علم االدوية والسموم ا .14

 .لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية  ) علم االدوية والسموم ( –المعيدة بالقسم  –مجدى عوض جرجس 

 القـــــــرار:

بحث الخاص بالصيدالنية / ايفلين مجدى عوض جرجس لدرجة وافق المجلس على تسجيل بروتوكول ال                 

 – 8/1/2121بتاريخ   –العلوم الصيدلية ) علم االدوية والسموم ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم   الماجستير فى 

 -وعنوان الرسالة : – 15/1/2121بتاريخ   –ولجنة الدراسات العليا والبحوث 

 "مع بعض المسارات المسئولة عن الخلل الوظيفي لعضلة المثانة فى الجرذانتداخل معِدالت البروستاجالندين "

“Interaction of prostaglandin modulators with some pathways involved in bladder dysfunction 

in rats” 
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 -: لجنة االشراف

ً )المتفرغ بقسم علم األدوية والسموم السيدة االستاذ الدكتور / تحية توفيق دعبيس       االستاذ  -  (.مشرفاً رئيسيا

 .االستاذ بقسم علم األدوية والسموم     السيدة االستاذ الدكتور/ اميرة مصطفي سنبل  -

 .مساعد بقسم علم األدوية والسمومالاالستاذ      السيدة الدكتور / مي مصطفي حلمي -

  

تسرجيل بروتوكرول البحرث الخراص بالصريدالنية /  6/1/2121بتراريخ  –اقتراح مجلس قسرم الميكروبيولوجيرا والمناعرة  .15

                 لدرجرررة الماجسرررتير فرررى العلررروم الصررريدلية  ) ميكروبيولوجيرررا  –صررريدالنية بررروزراة الصرررحه  –سرررلمى دمحم رجرررب صرررالح 

 .مناعة (و

 القـــــــرار:

لماجستير اص بالصيدالنية / سلمى دمحم رجب صالح لدرجة اوافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخ                  

ولجنة  – 6/1/2121بتاريخ   –مناعة ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم ميكروبيولوجيا وفى العلوم الصيدلية ) 

 -وعنوان الرسالة :– 15/1/2121بتاريخ   –الدراسات العليا والبحوث 

 وفحصهم كمرشحين محتملين للقاح اسينيتوباكتر باومانياىالمضادة المنتقاه من  دراسة جزيئية الستنساخ مولدات األجسام

Molecular study on cloning selected Acinetobacter baumannii antigens and their investigation 

as potential vaccine candidates 

 -: لجنة االشراف

 االستاذ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة ووكيل الكلية               ن قاسم السيدة االستاذ الدكتور/ ميرفت أمي -

ً ) –لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                           (.مشرفاً رئيسيا

 .لمساعد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعةاالستاذ ا             السيد الدكتور/ دمحم بهي الدين حسن -

 .المدرس  بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة     السيدة الدكتور/ نيللي مصطفي دمحم عبد المنعم  -

 

مررن لجنررة  –يررد مجعبداللسرريدة الرردكتور/ رشررا دمحم دمحم انسررحاب ا – 14/1/2121بترراريخ  –اقتررراح مجلررس قسررم العقرراقير  . 16

وم والتكنولوجيا واضرافة السريدة لللعة ديمية العربيرا العاراتها لالكانظ لصيدالنية / صفاء يسن جابر دمحماالشراف الخاصة با

  .يد مجعبد الالدكتور / سماح مصطفى عبده الصحفى وذلك بناء على الطلب المقدم من السيدة الدكتور / رشا دمحم دمحم 

 -: لجنة االشراف بذلك تصبح و 

ً ) –االستاذ المتفرغ بقسم العقاقير   تاذ الدكتور/ مسعودة السيد عامر السيدة االس -  (.مشرفاً رئيسيا

 .االستاذ المتفرغ بقسم العقاقير  السيدة االستاذ الدكتور/ فكرية على درويش -

 .المدرس  بقسم العقاقير  السيدة الدكتور/ سماح مصطفي عبده الصحفي  -
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 القـــــــرار:

يد واضافة السيدة الدكتور / سماح مصطفى مججلس على انسحاب السيدة الدكتور / رشا دمحم دمحم عبد اللماوافق                  

بتاريخ  –وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم صفاء يسن جابر دمحم لجنة االشراف الخاصة بالصيدالنية / لعبده الصحفى 

 . 15/1/2121يخ بتار –ولجنة الدراسات العليا والبحوث  – 14/1/2121

 

ه رالجنة االمتحان الشامل لدرجة دكتوتشكيل  – 6/1/2121بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  .17

 المدرس المساعد بالقسم  –زيتون  الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) ميكروبيولوجيا ومناعة ( الخاص بالماجستير / هند ابراهيم 

 القـــــــرار:

بالماجستير / هند ابراهيم زيتون لدرجة دكتوراه  كيل لجنة االمتحان الشامل الخاصوافق المجلس على تش                 

 –ولجنة الدراسات العليا والبحوث  – 6/1/2121بتاريخ  –الفلسفة فى العلوم الصيدلية وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -: ىة كاالتنوتصبح اللج 15/1/2121بتاريخ 

 السيدة االستاذ الدكتور/ هدى دمحم جمال الدين عمر -

 السيدة االستاذ الدكتور/ امل دمحم أحمد خليل -

 مشرفا  -امين قاسم  كتور / ميرفتالسيدة االستاذ الد -

 

ه الفلسفة فى العلوم ران الشامل لدرجة دكتولجنة االمتحاتشكيل  – 14/1/2121بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم العقاقير . 18

 .المدرس المساعد بالقسم  –الصيدلية ) عقاقير ( الخاص بالماجستير / ريهام سعيد درويش 

 القـــــــرار:

بالماجستير / ريهام سعيد درويش لدرجة دكتوراه  شكيل لجنة االمتحان الشامل الخاصوافق المجلس على ت                 

 –ولجنة الدراسات العليا والبحوث  – 14/1/2121بتاريخ  –جلس القسم الفلسفة فى العلوم الصيدلية وذلك بناء على اقتراح م

 -: ة كاالتىنوتصبح اللج 15/1/2121بتاريخ 

 مشرفا  –السيد االستاذ الدكتور/ فتح هللا دمحم حسن حراز  -

 ستاذ الدكتور/ على مصطفي متوليالسيد اال -

 السيدة االستاذ الدكتور/ نبيلة دمحم غازي -
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 -اجتياز كال من : –9/1/2121مجلس قسم الكيمياء الصيدلية بتاريخ  اقتراح . 19

 الماجستير / عال سامى عفيفى

 الماجستير / جينا دمحم احمد ناجى تاج الدين

 االمتحان الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية  .

 القـــــــرار:

 -تحان الشامل لدرجة الدكتوراه الخاصة بكال من :وافق المجلس على اعتماد نتيجة االم                 

 الماجستير / عال سامى عفيفى -

 الماجستير / جينا دمحم احمد ناجى تاج الدين -

 . 15/1/2121بتاريخ  –ولجنة الدراسات العليا والبحوث  – 9/1/2121بتاريخ  –وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 

 لمقررات – بمستشفى الشرطة  دالنيةصي –نية / اميرة السيد فهمى القبانىنموذج طلب غير مكتمل المقدم من الصيدال. 21

وذلك لظروف  2119/2121للفصل الدراسى االول ) فصل االخريف ( للعام الجامعى   درجة دكتور الصيدلة ) فارم دى (

 مرضية .

 القـــــــرار:

درجة  دالنية / اميرة السيد فهمى القبانى لمقرراتالمقدم من الصي طلب غير مكتملنموذج  وافق المجلس على                

وذلك بناء على اقتراح  2119/2121للفصل الدراسى االول ) فصل الخريف ( للعام الجامعى   دكتور الصيدلة ) فارم دى (

 . 15/1/2121بتاريخ  –لجنة الدراسات العليا والبحوث 

 

ى فصل الدراسلا – Seminar Iلمقرر اسراء عبد اللطيف فتحى نموذج طلب غير مكتمل المقدم من المدرس المساعد /  .21

 2119/2121مقررات دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية  ) علم االدوية والسموم ( للعام الجامعى من  –( لخريفا االول )

. 

 القـــــــرار:

                    ساعد / اسراء عبد اللطيف فتحىالمقدم من المدرس الم –طلب غير مكتملنموذج وافق المجلس على                   

مقررات دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية  ) علم االدوية من  – الخريف ( الفصل الدراسى االول ) –Seminar 1لمقرر 

 . 15/1/2121بتاريخ  –وذلك بناء على اقتراح لجنة الدراسات العليا والبحوث  2119/2121والسموم ( للعام الجامعى 
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صيدلى  –الغاء تسجيل الصيدالنية / مروة السيد حافظ  6/1/2121بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدلة الصناعية  .22

 وذلك لظروف خاصة . ) صيدلة صناعية (  ر فى العلوم الصيدليةلدرجة الماجستي  –حر

 القـــــــرار:

           يدلية وافق المجلس على الغاء تسجيل الصيدالنية / مروة السيد حافظ لدرجة الماجستير فى العلوم الص                   

                   –ولجنة الدراسات العليا والبحوث  –6/1/2121بتاريخ  –) صيدلة صناعية ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 .15/1/2121بتاريخ 

 

 –صيدلى حر –الغاء تسجيل الصيدلى/ طارق على دمحم شفيق 11/1/2121بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات .23

 وذلك بناء على طلبه. فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات(  لدرجة الماجستير

 القـــــــرار:

وافررق المجلررس علررى الغرراء تسررجيل الصرريدلى/ طررارق علررى دمحم شررفيق لدرجررة الماجسررتير فررى العلرروم الصرريدلية                   

                         –ولجنررررة الدراسررررات العليررررا والبحرررروث  11/1/2121ت( وذلررررك بنرررراء علررررى اقتررررراح مجلررررس القسررررم بترررراريخ )صرررريدالنيا

 .15/1/2121بتاريخ 

 

تسجيل الماجستير / عبدهللا مرسى سعد عبد الرحمن  – 8/1/2121بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم علم االدوية والسموم  .24

  .لقسم لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) علم االدوية والسموم (المدرس المساعد با –ودن 

 القـــــــرار:

لدرجة دكتوراه الفلسفة فى  ن ودن وافق المجلس على تسجيل الماجستير / عبدهللا مرسى سعد عبد الرحم                  

ولجنة الدراسات العليا  – 8/1/2121بتاريخ –السموم ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم العلوم الصيدلية ) علم االدوية و

 .15/1/2121بتاريخ  –والبحوث 

 

 –تسجيل الماجستير / عبد الرحمن ياسين دمحم سليمان  6/1/2121اقتراح مجلس قسم الصيدلة الصناعية بتاريخ  .25

 .ى العلوم الصيدلية ) صيدلة صناعية ( المدرس المساعد بالقسم لدرجة دكتوراه الفلسفة ف

 القـــــــرار:

افق المجلس على تسجيل الماجستير / عبد الرحمن ياسين دمحم سليمان لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم و                 

العليا والبحوث  ولجنة الدراسات – 6/1/2121بتاريخ  –الصيدلية ) صيدلة صناعية ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 .15/1/2121بتاريخ  –
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تسجيل الصيدالنية / هبه احمد السيد محمود حسانين  6/1/2121اقتراح مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بتاريخ  .26

 .( Advanced Molecular Biologyبرنامج التعليم المستمر فى مقرر) ب –المعيدة بمعهد البحوث الطبية  –

 القـــــــرار:

قسم بربرنامج التعليم المستمبحسانين وافق المجلس على تسجيل الصيدالنية / هبه احمد السيد محمود                  

 –ولجنة الدراسات العليا والبحوث  – 6/1/2121بتاريخ  – الميكروبيولوجيا والمناعة وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم

 15/1/2121بتاريخ 

 

( من الالئحة التنفيذيه لقانون تنظيم 112سنوية لطالب الماجستير والدكتوراه تطبيقا لنص الماده )تقارير المتابعة ال.27

 الجامعات .

 الموافقة على التقرير الدورى الخاص بـــــــ 1/2121/ 2بتاريخ   ةقسم الكيمياء التحليلية الصيدلي اقتراح مجلس :- 

 ماجستير                                       الصيدلى: نبيل مفيد عبد الرحمن عاشور           -

  16/9/2113تاريخ التسجيل:           

 الصيدالنية: فاتن دمحم حامد                                                                  ماجستير -

 16/4/2118تاريخ التسجيل:        

 هدكتورا                                                  الصيدلى:محمودعبدالستارابراهيم         -

   16/12/2114تاريخ التسجيل:       

 هدكتورا                                 الصيدالنية: سارة اسماعيل عبد العزيز                    -

 15/8/2117تاريخ التسجيل:           

 دكتوراه                              يفى                       الصيدلى : مصطفى على السيد عف -

 16/11/2117تاريخ التسجيل :           

 الموافقة على التقرير الدورى الخاص بـــــــ 1/2121/ 6لة الصناعية  بتاريخ  اقتراح مجلس قسم الصيد :- 

 دكتوراه                             الصيدالنية: هالة محمود شفيق                           -

 14/2/2117تاريخ التسجيل :         

 الصيدالنية: سلمى محمود محى الدين                                               دكتوراه -

 14/2/2117تاريخ التسجيل :          

 دكتوراه                       الصيدالنية: سارة عبدهللا اللقانى                                -

  14/2/2117تاريخ التسجيل :         

 الصيدالنية:شيماء عبدالعزيز احمد غنيم                                              ماجستير -

 14/3/2118تاريخ التسجيل:          

 ماجستير                الصيدالنية:ريهام مجدى عبدالجليل                                    -
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 14/3/2118تاريخ التسجيل:            

 ماجستير                 الصيدالنية: يمنى دمحم دمحم على                                         -

  16/4/2118تاريخ التسجيل:          

 ماجستير        الصيدالنية: سارة مختار حسين مختار                                        -

  16/4/2118تاريخ التسجيل:        

 الصيدالنية: مى على حسن عطاهللا                                                   ماجستير -

 17/2/2119تاريخ التسجيل :          

 جستيرالصيدالنية: مى صالح عبدالعال فواز                                                ما -

 17/2/2119تاريخ التسجيل:          

 ماجستير         الصيدالنية : دنيا اشرف دمحم حافظ                                            -

 15/7/2118تاريخ التسجيل:          

 الموافقة على التقرير الدورى الخاص بـــ 1/2121/ 11نيات بتاريخ  الصيدالقتــراح مجلس قسم ا:-  

 دكتوراه                                  صيدالنية:هالة مصطفى ندا                       ال -

  9/4/2112تاريخ التسجيل:         

 الصيدالنية:هبة دمحم عبدالعظيم                                                     دكتوراه -

 15/9/2115تاريخ التسجيل:           

 ة:سلمى عصام دمحم الحبشى                                              دكتوراهالصيدالني -

 18/4/2117تاريخ التسجيل:         

 الصيدالنية:سارة دمحم طلعت احمد                                                  دكتوراه -

 21/6/2118تاريخ التسجيل:          

  رضوان                                               دكتوراهالصيدالنية:سلمى السيد دمحم -

  16/12/2117تاريخ التسجيل:         

 دكتوراه         يدى                           الصيدالنية:نبيلة احمدالشريدى جابر الشر -

 16/1/2118تاريخ التسجيل:         

 دكتوراه                                     الصيدالنية:نهى اسماعيل خميس اسماعيل    -

 16/12/2117تاريخ التسجيل:          

 الصيدالنية:منى جمال عبدالناصر احمد دمحم                                       دكتوراه -

 11/11/2118تاريخ التسجيل:           

 دكتوراه                           الصيدالنية: رانيا عيسوى عبدالحميد حامد               -

 16/12/2117تاريخ التسجيل:          

 الصيدالنية: ايمان مرسى دمحم شحاتة                                                 دكتوراه -
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 12/5/2118تاريخ التسجيل:       

 دكتوراه                     : حسام الدين يسرى محمود                            ىالصيدل -

  8/11/2116تاريخ التسجيل:        

 : مصطفى خميس شحاتة                                                    دكتوراهىالصيدل -

 13/7/2119تاريخ التسجيل:          

 دكتوراه          الصيدالنية: سارة على دمحم عمران                                          -

 13/4/2119تاريخ التسجيل:          

 الصيدالنية: منى اشرف دمحم مصطفى                                                دكتوراه -

 9/2/2119تاريخ التسجيل:          

 دكتوراهالصيدالنية: نوران دمحم عطية                                                          -

 13/4/2119تاريخ التسجيل:         

 دكتوراه                                      الصيدالنية: ابرار سعيد جمعة تركى            -

 13/7/2119تاريخ التسجيل:         

 الصيدالنية:نهال دمحم صالح الدين الشافعى                                          ماجستير -

 16/4/2118تاريخ التسجيل:          

 الصيدالنية:سمر عادل دمحم رزق                                                      ماجستير -

 18/11/2117تاريخ التسجيل:         

 الصيدالنية:هبة عبدالمجيد رشاد                                                        ماجستير -

 14/3/2118تاريخ التسجيل:         

 الصيدالنية:شيماء سامح سعيد                                                          ماجستير -

 16/1/2118تاريخ التسجيل:           

 الصيدالنية:اريج عطية ابريك اليسير                                                   ماجستير -

 1/11/2118ريخ التسجيل: تا        

 الصيدالنية:نرمين هشام كمال الدين                                                     ماجستير -

 21/9/2118تاريخ التسجيل:          

 ماجستير         :دمحم جالل الشحات                                                    ىالصيدل -

 16/8/2118التسجيل:تاريخ         

 الصيدالنية:شيماء عبدالناصر حامد                                                     ماجستير -

 15/11/2118تاريخ التسجيل:          

 الصيدالنية:جولى رمزى وديع                                                           ماجستير -

 11/5/2119يل: تاريخ التسج        
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 الصيدالنية:اية دمحم دمحم خالف                                                      ماجستير -

 11/8/2119تاريخ التسجيل:           

 الصيدالنية:لبنى دمحم خليـــل                                                           ماجستير -

 9/2/2119ل: تاريخ التسجي         

 

 القـــــــرار:

 الجلس علماأحيط               

 .جازات الوجوبية األ متابعةلجنة  لس الكلية تشكيلإقتراح مج. 28

 القـــــــرار:

 :  كما يلىجازات الوجوبية األ متابعةوافق مجلس الكلية على تشكيل لجنة                    

 

 .2121-2121وافقة على تشكيل لجنة صندوق دعم بحوث الرسائل العلمية الدورة الرابعة مإقتراح مجلس الكلية ال. 29

 القـــــــرار:

  وبيانها كالتالى 2121-2121رابعة وافق مجلس الكلية على تشكيل لجنة صندوق دعم بحوث الرسائل العلمية الدورة ال 

 وأستاذ العقاقير )رئيسا( وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ستاذ الدكتور / هالة مصطفى حمودهالسيدة األ -

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية  السيدة األستاذ الدكتور / نازك عبد اللطيف الجندى  -

 األستاذ المتفرغ بقسم العقاقير  ادية عبد العزيز السباخىالسيدة األستاذ الدكتور / ن -

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات  جى ستاذ الدكتور / لبيبة خليل الخردالسيدة األ -

 بقسم الكيمياء التحليلية األستاذ  السيدة األستاذ الدكتور / أميمة عبد الرزاق دمحم  -

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدالنيات  أمل حسن الكامل  السيدة األستاذ الدكتور / -

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  السيد األستاذ الدكتور / عالء عبد المقصود الطمبارى  -

 األستاذ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة  السيد األستاذ الدكتور / السيد أيو المجد السيد  -

 وأستاذ العقاقير )رئيسا( حوثبو الت العلياوكيل الكلية لشئون الدراسا السيدة األستاذ الدكتور / هالة مصطفى حموده  -

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدالنيات  السيدة األستاذ الدكتور / أمل حسن الكامل -

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  السيد األستاذ الدكتور / عالء عبد المقصود الطمبارى  -

 ستاذ ورئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة أ السيدة األستاذ الدكتور / هدى دمحم جمال الدين عمر  -

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية  السيدة األستاذ الدكتور / هدير دمحم ماهر إبراهيم  -

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية  السيد األستاذ الدكتور / وائل محمود سامى  -

 األستاذ المساعد والقائم بعمل رئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية   السيد الدكتور / أحمد وحيد محمود -
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 األستاذ بقسم علم األدوية والسموم  تور / إلهام عوض عفيفى السيدة األستاذ الدك -

 األستاذ المساعد والقائم بعمل رئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية  السيد الدكتور / أحمد وحيد محمود  -

 

 خامسا ً : موضوعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 .وترميمات سطح المبنى الجديد زيادة إضاءة ساحة الكلية .32

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .              

 

 اإلتفاق مع وزارة الصحة لرش الكلية من القوارض.. 31

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  

 

 لمراجعته للخطة. لألستاذ الدكتور/ دمحم عتمانإعتماد خطة اإلخالء والطوارىء وتوجيه الشكر  .30

 ـرار:القــــــ

 أحيط المجلس علما ً .                  

 

بيانات السادة  إرسال أيضا   إرسال خطة اإلخالء والطوارىء للسادة رؤساء األقسام إلبداء أى مالحظات و .33

 مشرفى اإلخالء بكل قسم لمراجعة البيانات.

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                 

  

 قسام للرد على الخطاب المرسل اليمم بشنن تعديل دليل التليفونات.  إستعجال جميع األ.34

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                 

 

 . 02/60/0262-61إنطلقت قافلة طبية إلى منطقة سيوة فى الفترة من . 35

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                      



15 
 

 

على  إنشاء جروبقيامه بلبقسم الميكروبيولوجيا والمناعه  المدرس للدكتور/ مصطفى السقيلىالشكر توجيه .31

Telegram  بجميع الفرق الذين قاموا بتحديث بياناتممللطالب. 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                 

 

 .0202إبريل إلى  فبرايرفى الفترة من الموسم الثقافى مراجعة فعاليات .37

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                 

 

  سماح الصحفي ود. نيللي مصطفىتحت إشراف د.  12/0/0202 يوم Palliative therapy ندوة .38

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  

 

 لإلحتفال بيوم المرأة العالمى  2/3/0202يوم  تحديد .32

 ــــرار:القـــ

 أحيط المجلس علما ً .                  

 

 د. أحمدددددددد وحيددددددددتحدددددددت إشدددددددراف  5/3/0202 ة يدددددددومرة وحددددددددة الخددددددددمات الصددددددديدلية والعامددددددددو .42

   Pharmacovigilanceبعنوان:

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  

 

 د. أحمدددددد وحيددددددت إشدددددراف تحددددد 01/3/0202-05 ة يدددددومىلخددددددمات الصددددديدلية والعامدددددرة وحددددددة ادو .41

  Introduction to Bioinformaticsبعنوان:

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  
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 . د. أحمد وحيدتحت إشراف  08/3/0202يوم  ندوة اكاديمية البحث العلمي. 40

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  

 

 .0/3/0202 يوميد استمالك المياة والطاقة" كونات" و "ترشلة االسطح والبعبيئة "زراندوة جماز شئون ال .43

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  

 

 .01/0/0202-02 فى الفترة منإعداد رائد بيئى بعنوان:  للطالب تنظيم  ندوة .44

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                 

  

 . د. نيللي مصطفىتحت إشراف  7/4/0202 يوم ضرة عن التوحدحام .45

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  

 

 الثاني. لفصل الدراسىاضرة تعريفية عن دورة تحسين اللغة االنجليزية في االسبوع الثاني من احم .41

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  

 

 : موضوعات العالقات الدوليةسادسا 

وقياممم بتسجيل االنشطة ب  9102 ديسمبراتمم خالل زنسقى العالقات الدولية بعرض انجاقيام السادة م. 74

Excel Sheet .المعد من أجل التوثيق  

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  
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العالقددات  ىمنسددق –والدددكتورة لميدداء هيكددل/ هدددى مدداهر  ةكتورالددد وتوجيدده متابعددة مناقشددة مددا تددم بخصددو  .74

لطالب مرحلدة البكدالوريوس الدرانبين فدى التقددم للحصدول علدى المنحدة اليابانيدة   – الدولية عن قسم الصيدالنيات

  0202-0212المقدمة للطالب فى اطار المبادرة المصرية اليابانية االعالن الخامس 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  

 

المنحةةالالممةلةةالعلددى  للحصررول  STDF قددد قدددم مقتددرح الددى افددادة الحضددور بددنن مكتددب العالقددات الدوليددة بالكليددة .42

ل:لبعنوانلSTDFبالتعاونلمعللBritish councilمن

"Egypt-UK Cooperation: Newton Mosharafa Program: Research Connect-call 6"ل
كتور / احمد بالل بالتعاون مع السيدة الدكتور / بريمان الزهار منسقى العالقات الدولية بقسم الكيمياء حيث قام الد

 31وذلك قبل  STDFد ماجدة المسيك ورفعما على موقع ال .بالتعاون مع أ  applicationالصيدلية باعداد ال

 0212ديسمبر 

 القـــــــرار:

  أحيط المجلس علما ً .                 

 

ورشدة العمدل التدى   – منسدق العالقدات الدوليدة بقسدم الكيميداء الصديدلية –السيدة الددكتور / بريمدان الزهدار حضور .52

  بكلية الطب -بمركز المؤتمرات  0212ديسمبر  31قدمما مكتب ايراسموس بلس الوطنى فى 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  

 سابعاً : موضوعات وحدة ضمان الجودة                                              

 2121-2119لفصل الدراسى األول ل العبء التدريسى إعتماد. 51

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  
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 2121-2119لفصل الدراسى األول لدول إشغاالت الفراغات التعليمية إعتماد ج . 52

 ـــــرار:القــ

 أحيط المجلس علما ً .                  

 

سرررتعداد لعمررل الخطرررة اإلواعتمرراد التحليررل البيئرررى وتحليررل الفجررروة ومقترحررات لجرران معرررايير الجررودة للتطوير . 53

 . 2125-2121اإلستراتيجية للتعليم 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  

 

  ثامنا ً : موضوعات عامة

 المرحلة الجامعية األولى بنظام الساعات المعتمدة  Pharm Dالمقترح المالى واإلدارى لتشغيل برنامج . 54

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  

 

 لفى ظل تطبيق اإلختبارات المميكنة تحويل جزء من مكتبة األستاذ لمعمل كمبيروتر لخختبرارات المميكنرة ونقر . 55

 لجزء آخر من المكتبة بعد تكهين عدد من الدوريات القديمة .مكتبة األستاذ 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما ً .                  

 

 

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

 

 عمـــيد الكليـــــة                                            أميـــــــن المجلس 

            خديجة أحمد عبد العزيز اسماعيل أ.د.                             دينا أحمد عبد الجوادد.         

 


