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 2017/2018للعام الجامعي  العاشرمجلس الكلية 

  14/5/2018والذي عقد يوم االثنين  

بقاعة مجلس  14/5/2018إجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم االثنين الموافق      

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

 كال من السادة :

 

 

 لصيدلية لكيمياء استاذ اأ.د. منال نبيل سعيد سعودي                  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ .1

 السموم دوية واألأ.د. أمل جالل عبد الحميد عمر            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وأستاذ علم  .2

                                          لوجيا  لميكروبيواأستاذ أ.د. ميرفت أمين قاسم                     وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و .3

 األستاذ المتفرغ بقسم علم األدوية والسموم    أ.د. محمد محمد عبد الصمد الصاوي      .4

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

 أ.د. أسامة يوسف عبد هللا               األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات .6

 أ.د. محمود محمد محمود الماس             أستاذ ورئيس مجلس قسم علم األدوية والسموم .7

 األستاذ المتفرغ بقسم العقاقير            أ.د. فكرية على درويش        .8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ة     أ.د. أميمة عبد الرزاق أمين              أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلي .9

 أ.د. أمل حسن السيد الكامل            أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدالنيات .10

 أ.د. هالة مصطفى حموده              أستاذ ورئيس مجلس قسم العقاقير .11

 أستاذ و رئيس مجلس قسم الكيمياء الصيدلية   أ.د. عالء على الطمباري            .12

 عدين (أ.د. هبه عطية حامد                    األستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية )عن األساتذة المسا .13

 ناعيةد. وائل محمود سامي أبو الفتوح    األستاذ المساعد وقائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الص .14

 د. هالة حلمي احمد زعطوط            المدرس قسم العقاقير  ) عن المدرسين (      .15

 وإعتذر عن الحضور :

 أ.د. نازك عبد اللطيف الجندي               األستاذ المتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية. 1

 يةالتحليلية الصيدلأ.د. ماجدة أحمد حمدي براري               األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء  .2

 مناعةأستاذ ورئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا وال     أ.د. أمل محمد أحمد خليــــل                .3

 أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة      أ.د. هدى محمد جمال الدين عمر          .4

                     نقيب صيادلة اسكندرية                          الشافعى                     د. محمد أنسي  .5

 لدوائية اناعات د. هشام ثروت حجر                         رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشركة برج للص .6

 

 والمناعة 
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 أوال: موضوعات للتصديق

 

 

 االثنين الذي عقد يوم 2017/2018في العام الجامعي  التاسعالتصديق على محضر إجتماع مجلس الكلية  .1

 .19/4/2018والممتد حتى  16/4/2018الموافق 

 القـــــــرار:

 صدق المجلس على هذا المحضر.                

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس ثانيا

 والمدرسين المساعدين والمعيدين

 

شريف ر/ بشان الموافقة على سفر الماجستي – 6/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات  بتاريخ  .2

لحصوله  2018في بعثة خارجية خالل شهر سبتمبر  –المدرس المساعد بالقسم  –اسماعيل محمد حمد هللا

 على منحه نيوتن مشرفه للحصول على درجة الدكتوراه بالمملكة المتحدة.

 ار:القـــــــر

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

مروة ر/ بشان الموافقة على سفر الماجستي – 6/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات  بتاريخ  .3

لى منحه علحصولها  2018في بعثة خارجية خالل شهر سبتمبر  –المدرس المساعد بالقسم  –محمد إبراهيم

 نيوتن مشرفه للحصول على درجة الدكتوراه بالمملكة المتحدة.

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

الجازة بشان الموافقة على مد ا – 2/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية والسموم  بتاريخ  .4

 4/9/2018من  لمدة عام ثان –المدرس المساعد بالقسم  –هبه محمد عبد المنعم محمدالدراسية للماجستير/ 

بفرنسا وذلك بمرتب يصرف  13للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة باريس  3/9/2019حتى 

 بالداخل. 

 القـــــــرار:

 قتراح مجلس القسم.وافق المجلس على ماجاء بإ  
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الجازة بشان الموافقة على مد ا – 2/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية والسموم  بتاريخ  .5

ن لمدة عام رابع م –المدرس المساعد بالقسم  –هدير عماد الدين مصطفىالدراسية للماجستير/ 

لك للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة وسترن أونتاريو بكندا وذ 29/8/2019حتى  30/8/2018

 بمرتب يصرف بالداخل. 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

مد االجازة  بشان الموافقة على – 9/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  بتاريخ  .6

 5/8/2018ن لمدة عام رابع م –المدرس المساعد بالقسم  –مايكل جورج فؤاد شيهاتالدراسية للماجستير/ 

وذلك ة بالواليات المتحدة األمريكي   University of Central Floridaللحصول على الدكتوراه من 

 بمرتب يصرف بالداخل. 

 القـــــــرار:

 المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.وافق   

 

مد البعثة  بشان الموافقة على – 9/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  بتاريخ  .7

ا من ابع اعتبارلمدة عام ر –المدرس المساعد بالقسم  –ا عادل دانيال روفائيل فيسلالخارجية  للماجستير/ 

في  لمتحدةراسة للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة لندن بالمملكة اوذلك الستكمال الد 26/8/2018

 إطار برنامج البعثات " نيوتن مشرفة "

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

 العلمى للسيد بشان تجديد االجازة الدراسية للتدريب 6/5/2018مجلس قسم العقاقير بتاريخ محضر اجتماع   .8

لتاريخ ا)   28/2/2018اعد بالقسم لمدة عام اعتبارا من المدرس المس -الماجستير/ محمد عوض عبد القادر 

 التالى التالى لمناقشة رسالة الدكتوراه ( من جامعة بريتش كولومبيا كندا بدون مرتب .

   

 القـــــــرار:

 .مع عدم التعارض مع اللوائح والقوانين وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم  
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مد  المهمة  بشان الموافقة على – 9/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  بتاريخ  .9

الد ) عة جرايفسفللمستشفى الجامعي لجام –المدرس بالقسم  –دينا رأفت جوده فؤادالعلمية للسيدة الدكتور/ 

تحمل الجامعة أي تعلى نفقتها الخاصة دون أن  15/6/2018قسم المناعة ( بألمانيا لمدة عام ثان اعتبارا من 

 نفقات.

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

 

د  المهمة بشان الموافقة على م – 9/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  بتاريخ .10

مدة شهر لألمريكية بالواليات المتحدة ا –األستاذ المساعد بالقسم  –محمد بهي الدين حسنالعلمية للسيد الدكتور/ 

 فقات.ملية دون أن تتحمل الجامعة أي نوذلك التمام التجارب الع 31/7/2018حتى  30/6/2018اعتبارا من

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

ة السيدة بشان الموافقة على إعار – 4/4/2018محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية والسموم  بتاريخ  .11

لعربية كاديمية اباال –للعمل بكلية الصيدلة  –األستاذ بالقسم  –سحر محمود عزمي الجويلياألستاذ الدكتور/ 

 .1/9/2018لمدة عام اعتبارا من  –للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

لدكتور/ ابشان الموافقة على إعارة السيدة  – 6/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات بتاريخ  .12

را من لمدة عام اعتبا –للعمل بجامعة كارولنسكا بالسويد  –المدرس بالقسم  –إيمان مصطفى زغلول

 ) عقب انتهاء االجازة لرعاية الطفل (. 5/6/2018

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  
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لى تجديد عبشان الموافقة  – 5/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  بتاريخ  .13

لة ية الصيدللعمل بكل –األستاذ بالقسم  –رشا عبد العزيز أحمد شعالنإعارة السيدة األستاذ الدكتور/ 

 . 1/9/2018لمدة عام ثالث اعتبارا من  –جامعة فاروس  –والتصنيع الدوائي

 قـــــــرار:ال

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

لى تجديد عبشان الموافقة  – 5/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  بتاريخ  .14

تصنيع صيدلة والللعمل بكلية ال –األستاذ بالقسم  –ريم سعيد محمود حجاجإعارة السيدة األستاذ الدكتور/ 

 .1/9/2018لمدة عام رابع اعتبارا من  –جامعة فاروس  –الدوائي

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

لسيدة بشان الموافقة على تجديد إعارة ا – 6/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات بتاريخ  .15

 –ائيصنيع الدوللعمل بكلية الصيدلة والت –األستاذ المساعد بالقسم  –يسرا شعبان ربيع النجارالدكتور/ 

 . 1/9/2018لمدة عام الرابع اعتبارا من  –جامعة فاروس 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

تجديد  بشان الموافقة على – 9/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  بتاريخ  .16

ئيس ل نائب رللعم –األستاذ المتفرغ بالقسم  –نورهان حسين كمال فناكيإعارة السيدة األستاذ الدكتور/ 

 . 1/8/2018لمدة عام الرابع اعتبارا من  –جامعة فاروس لشئون التعليم والطالب

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

رة بشان الموافقة على تجديد إعا – 2/5/2018تاريخ ب  -محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية والسموم  .17

ية ة األمريكالجامع –للعمل بكلية الطب –األستاذ المساعد بالقسم  –أحمد فوزي الياظبيالسيد الدكتور/ 

 . 6/9/2018لمدة عام ثالث اعتبارا من  –ببيروت 
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 القـــــــرار:

 المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.وافق   

 

عارة إبشان الموافقة على تجديد  – 7/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  بتاريخ  .18

يدلة  ساعدي الصللعمل بمعهد عمان لم –األستاذ بالقسم  –منى محمد أحمد السمريالسيدة األستاذ الدكتور/ 

 . 1/9/2018لمدة عام ثامن اعتبارا من  –بسلطنة عمان 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

لسيد ابشان الموافقة على تجديد إعارة  – 6/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات  بتاريخ  .19

لطنة صيدلة  بسللعمل بمعهد عمان لمساعدي ال –األستاذ المساعد بالقسم  –أحمد نبيل خليل عالمالدكتور/ 

 . 30/8/2018لمدة عام رابع اعتبارا من  –عمان 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

سيد الدكتور/ بشان الموافقة على تجديد إعارة ال – 6/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير  بتاريخ   .20

 لمدة عام –للعمل بمعهد عمان لمساعدي الصيدلة  بسلطنة عمان  –المدرس بالقسم  –مكيحاتم محمد محمد 

 . 31/8/2018رابع اعتبارا من 

 

للوائح ابشان الموافقة على تطبيق  – 7/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  بتاريخ  .21

ضو وع –مدرس المساعد بالقسم ال –أحمد مجدي مصطفى محمودوالقوانين وانهاء خدمة الماجستير / 

 النقطاعه عن العمل. 20/8/2017اعتبارا من  –االجازة الدراسية بجامعة ماردوخ بإستراليا 

 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  
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شان الموافقة على ترشيح ب –- 13/5/2018بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية والسموم  .22

ية لجنة العلماللقب العلمي لوظيفة أستاذ بذات القسم بناء على تقرير ال – إلهام عوض عفيفيالسيدة الدكتور/ 

 الدائمة .

 القـــــــرار:

لهام إالدكتور  يدةـلسارار مجلس القسم على منح ــــــوافق المجلس بناء على تقرير اللجنة العلمية الدائمة وق 

مة في للقب العلمي لوظيفة أستاذ بذات القسم وسيادتها محمودة السيرة حسنة السمعة وملتزا –عوض عفيفي

 عملها ومسلكها منذ تعيينها بواجباتها ومحسنة أداءها.

 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب ثالثا  

 

 الضوابط المنظمة لحضور الطالب وانتظامهم خالل فترة التدريب الصيفي تحديد  . 23

 القـــــــرار:

 المنظمة لحضور التدريب الصيفى وذلك كما يلى : وافق مجلس الكلية على الضوابط              

ة ترة الثانيوالف اإلعالن للطالب عن فترتين للتدريب الصيفي على أن تكون الفترة األولى في آخر شهر يونيو .1

 .في آخر شهر يوليو دون وضع حد أدنى لعدد الطالب في كل فترة

 

ون على لجنة شئ المتغيبين عن حضور محاضرات التوعية وأداء التدريب الصيفي أعذار الطالب عرض .2

 (.تكون من األعذار التي تقبلها اللجنة )مرضية/اجتماعية على أنالتعليم والطالب لدراستها 
 

حاضرات من الم %25ب المسموح بها كما هو معمول به في باقي المقررات على أال تتجاوز نسبة الغيا .3

 والتدريب.

 
 . يب الصيفيالتدر لتأخير إصدار الشهادة لحين إتمامإرسال أسماء الطالب الغائبين لكنترول الفرقة الرابعة  .4

 

لفرقة تحانات ا)مشطوب للتجنيد(بعدم أدائهامالطلب المقدم من الطالب / أسامة محمد كامل محمد المحالوي  . 24

منح له اإلدارة العامة لشئون المجندين تحيث لم  2018-2017للعام األكاديمي الثاني  الدراسي األولى للفصل

 أجازة لكي يؤدي االمتحانات.

 القـــــــرار:

 المقدم من الطالب .  وافق المجلس على قبول الطلب          
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 موضوعات شئون الدراسات العليا والبحوثابعاً : ر

 

منح الماجستير / مروة جمال بديع محمد عبدهللا – 9/5/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة . 25

 (ة درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) ميكروبيولوجيا صيدلي –ئيس قسم االنشطة العلمية بمكتبة االسكندرية ر –

 القـــــــرار:

درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم  –وافق المجلس على منح الماجستير / مروة جمال بديع محمد عبدهللا              

التقارير شترك والصيدليــة )ميكروبيولوجيا صيدلية( وذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقريرها الم

 . 9/5/2018تاريخ ب –اقتراح مجلس القسم و  –29/4/2018يخ الفردية العضاء اللجنة بتار

  

 –القسم المعيدة ب   -منح الصيدالنية / اسماء مهنا عبد الجليل – 6/5/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم العقاقير.26

 .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) عقاقير (

 القـــــــرار:

قير ( درجة الماجستير فى العلوم الصيدليــة ) عقا –وافق المجلس على منح الصيدالنية / اسماء مهنا عبد الجليل            

ريخ نة بتاوذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقريرها المشترك والتقارير الفردية العضاء اللج

  6/5/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس القسم و  –19/4/2018

 
   -منح الصيدالنية / امانى السيد حسين النجار  – 2/5/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم علم االدوية والسموم  .27

 .رجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) علم االدوية والسموم (د –المعيدة بالقسم 

 القـــــــرار:

لم عدرجة الماجستير فى العلوم الصيدليــة )  –وافق المجلس على منح الصيدالنية / امانى السيد حسين النجار              

لجنة العضاء ال لفرديةاالدوية والسموم ( وذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقريرها المشترك والتقارير ا

 . 2/5/2018بتاريخ  –لس القسم واقتراح مج  –12/4/2018بتاريخ 

 

تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالماجستير / ايمان مرسى  –6/5/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات .28

 .درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) صيدالنيات (ل –لمدرس المساعد بالقسما–محمد شحاته

 القـــــــرار:

تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالماجستير / ايمان مرسى محمد شحاته لدرجة دكتوراه وافق المجلس على            

ولجنة الدراسات  – 6/5/2018بتاريخ  –الفلسفة فى العلوم الصيدلية صيدالنيات ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -وعنوان الرسالة : – 14/5/2018بتاريخ  –العليا والبحوث 
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 الجسيمات النانومترية المركبة لتحسين توصيل الدواء الى سرطان الكبد    ""تطوير وتجويد بعض 

"Development and optimization of some composite nanoparticles to improve drug 

delivery to hepatocellular carcinoma" 

 -وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من : 

 .ا(ياالستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات بالكلية )مشرف رئيس السيد االستاذ الدكتور /  اسامه يوسف عبد هللا   -

 بالكلية والمعارة الى كلية   -االستاذ المساعد بقسم الصيدالنيات السيدة الدكتور /  يسرا شعبان ربيع النجار  -

        .عة فاروس الصيدلة والتصنيع الدوائى جام                                                                  

 

تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / نيرة احمد طارق  –6/5/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم العقاقير.29

 .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) عقاقير (ل –يدالنية بالمستشفى الرئيسى الجامعىص–رزق

 القـــــــرار:

لماجستير فى اوافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / نيرة احمد طارق رزق لدرجة           

ولجنة الدراسات العليا والبحوث  – 6/5/2018بتاريخ  –العلوم الصيدلية ) عقاقير ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -لرسالة :ا وعنوان – 14/5/2018بتاريخ  –

الحاسوب باكاه دراسة االنشطة السامة على الخاليا لبعض القلويدات المفصولة من نباتات مصرية باستخدام المح"

 "فى المختبر

"Investigation of the in-silico and in-vitro cytotoxic activities of some alkaloids Isolated 

from Egyptian plants" 

 -: االشراف مكونه منوبذلك تصبح لجنة 

  .االستاذ بالمتفرغ بقسم العقاقير بالكلية ) مشرفا رئيسيا (  السيد االستاذ الدكتور /  فتح هللا حسن حراز  -

 .الستاذ ورئيس مجلس قسم العقاقير بالكليةا  السيدة االستاذ الدكتور/  هاله مصطفى حمودة  -

 .االستاذ المساعد بقسم العقاقير بالكلية  السيدة االستاذ الدكتور /  ايمان شوقى انور  -

 .المدرس بقسم العقاقير بالكلية  السيد الدكتور /  محمد محمود محى الدين  -

 
تعديل عنوان البحث الخاص بالماجستير / ماجد احمد عبد  –7/6/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الكيمياء الصيدلية .30

  -ذلك بناء على طلب المشرف الرئيسى على البحث وذلك من :و  -السيد احمد الصاوى 

 "تصميم وتشييد و تقييم بيولوجى لبعض مشتقات البايريميدين الجديدة "

"Design, synthesis and Biological Evaluation of Some New pyrimidine  

Derivatives " 
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 -الــــــــــــــــى :

 ت""تصميم وتشييد و تقييم بيولوجى لبعض مشتقات البايريميدين الجديدة كمضادات محتملة لاللتهابا

"Design, synthesis and Biological Evaluation of Some New pyrimidine  

Derivatives as potential Anti-inflammatory Agents " 

 
 القـــــــرار:

 ا وافق المجلس على تعديل موضوع البحث الخاص بالماجستير / ماجد احمد عبد السيد احمد الصاوى علم           

 ولجنة الدراسات  7/5/2018بأن التعديل اليؤثر على جوهر البحث وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ 

 . 14/5/2018بتاريخ  –العليا والبحوث  

 
قبول طلب الغاء التسجيل المقدم من الماجستير / محمد  –7/5/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الكيمياء الصيدلة  . 31

         ن                 مامـــــلة كــوراه وذلك لحصوله على منحة دكتـى العلوم الصيدلية ـــة فـــعادل محمد عبد السالم  لدرجة دكتوراه الفلسف

DAAD  Scholarship. 

 القـــــــرار:

 رجة الدكتوراةدمن  وافق المجلس على قبول طلب الغاء التسجيل الخاص الماجستير / محمد عادل محمد عبد السالم             

 البحوثوولجنة الدراسات العليا  7/5/2018الفلسفة فى العلوم الصيدلية وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ  

 . 14/5/2018بتاريخ  – 

  
قبول طلب الغاء التسجيل المقدم من الطالب االتى  –19/4/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات الممتد  .32

 .وذلك لحصولهما على منحتى نيوتن مشرفه  اسمائهم بعد لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية

 القـــــــرار:

 -ل الخاص بكال من :وافق المجلس على قبول طلب الغاء التسجي           

 الماجستير / شريف اسماعيل محمد حمدهللا -  الماجستير / مروة محمد ابراهيم   -

 ولجنة  19/4/2018من درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم الممتد بتاريخ 

 . 2018 /14/5بتاريخ  –الدراسات العليا والبحوث 

 

قبول طلب الغاء التسجيل المقدم من الماجستير / مى محمود  –6/5/2018بتاريخ  –مجلس قسم الصيدالنيات   اقتراح. 33

 . وذلك لظروف خاصة بها جبر لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية
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 القـــــــرار:

 لفلسفة فى اجبر من درجة الدكتوراة  وافق المجلس على قبول طلب الغاء التسجيل الخاص الماجستير / مى محمود          

                       وث ــــات العليا والبحــــولجنة الدراس  6/5/2018العلوم الصيدلية وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ 

 . 14/5/2018بتاريخ 

 

 راء ـــبول طلب الغاء التسجيل المقدم من الصيدالنية / اسق –6/5/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات   .34

 .وذلك لظروف خاصة بها زكريا توفيق لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

 القـــــــرار:

 ىاسراء زكريا توفيق من درجة الماجستير فوافق المجلس على قبول طلب الغاء التسجيل الخاص الماجستير /           

 وثـــا والبحـــات العليـــة الدراســـولجن  6/5/2018العلوم الصيدلية وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ  

 . 14/5/2018بتاريخ  

 

 قبول طلب االنسحاب المقدم من الصيدالنية / خلود اشرف  –6/5/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات   .35

 ( .2018ربيع  )عبد القادر قنديل من  درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية للمقررات التخصصية للفصل الدراسى الثانى 

 القـــــــرار:

م تيرفى العلولدرجة الماجس االنسحاب المقدم من الصيدالنية / خلود اشرف عبد القادر قنديلوافق المجلس على قبول طلب   

 . 14/5/2018ولجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ  6/5/2018الصيدلية وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ 

 

 قبول طلب االنسحاب المقدم من الصيدالنية / نهى محمود بركات  –6/5/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم العقاقير  .36

 ( .  2018من  درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية للمقررات العامه  للفصل الدراسى الثانى  ) ربيع 

 القـــــــرار:

 فى العلوم  لدرجة الماجستير المقدم من الصيدالنية / نهى محمود بركاتوافق المجلس على قبول طلب االنسحاب           

 . 14/5/2018ولجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ  6/5/2018الصيدلية وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ 

 

 عن دخول  –الحليم نموذج طلب غير مكتمل المقدم من االستاذ المساعد بقسم الصيدالنيات / سالى جالل عبد  .37

Pharmacotherapeutics II امعى الربيع ( لدرجة دكتور فى الصيدلة  للعام الج للفصل الدراسى الثانى) فصل

2017/2018 . 
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 القـــــــرار:

م لحليم عن عدالمقدم من االستاذ المساعد بقسم الصيدالنيات / سالى جالل عبد ا –افق المجلس على الطلب غير مكتملو      

ى ـــللفصل الدراسى الثانى ) فصل الربيع ( لدرجة دكتور فPharmacotherapeutics IIدخول االمتحان فى مقرر 

بتاريخ  –وث ـــبناء على اقتراح لجنة الدراسات العليا والبحوذلك  2017/2018ى ـــالصيدلة االكلينيكية للعام الجامع

4/5/2018. 

 
 

إقتراح مجلس قسم الصيدالنيات بأن يقوم كل طالب من طالب الدراسات العليا  بإستيفاء عدد معين من .38

Extracurriculum activities / events  2018/2019وذلك بداً من العام الدراسي القادم. 

 القـــــــرار:

 .توصي لجنة الدراسات بتعميم القرار على جميع االقسام العلمية          
 

 خامساً : موضوعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 :بعنوان محاضرتين إقامة تم.39

1- PK parameters applied to the clinical practice. 

1- Anti-inflammatory and pain killer drugs. 

             يرررررومى بإيطاليرررررا بيرررررزا بجامعرررررة المسررررراعد األسرررررتاذ  Mario Giorgi /الزائتتتتتر األستتتتتتا  فيهرررررا حاضرررررر

 .القديم مبنىبال السادس بالدور المؤتمرات بقاعة صباحا   11 الساعة 18/4/2018

 القـــــــرار:

أحيط المجلس علما .                          

 اإلتحةاد طةالب مةع بالتعةاون 2017/2018 الدراسةي عةاملل بالكليةة الثالث عشر السنوى التوظيف ملتقى ميقا.40

 23/4/2018 الموافةق األثنيين يةوم وحتى 21/4/2018 الموافق السبت يوم من وذلك EPSF ALEX   المصرى

 .الجديد المبنى أمام – الكلية بساحة

 القـــــــرار:

أحيط المجلس علما .                     
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 التوعيةة بةإدارة حسينى مصيفىى /األسيتاذ فيها حاضر" العامة والصحة المياة" بعنوان توعية محاضرة تميقا.41

 اعةةةةبق صةةةباحاً  11 السةةةاعة 24/4/2018 الموافةةةق الثالثيييا  يةةةوم باألسةةةكندرية الشةةةرب لميةةةاه القابضةةةة بالشةةةركة

 .  القديم بالمبنى السادس بالدور المؤتمرات

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                      

 

 فيهةا حاضةرت" Utilization of E-learning in Pharmacy Education" بعنةوان محاضةرة إقامةة تةم.42

 مالتعلةةي وأخصةةائى الصةةيدالنية لإلستشةةارات نفةةس بشةةركة دوائيةةة معلومةةات خبيةةر السةةبكى ياسةةمين /الصةةيدالنية

 عةةةبقا صةةباحاً  11 السةةاعة 2/5/2018 الموافةةق األربعةةاء يةةوم وذلةةك الدوليةةة مصةةر بجامعةةة سةةابقاً  اإللكترونةةى

 . القديم بالمبنى السادس بالدور المؤتمرات

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

   

 بالكلية لدوليةا العالقات مكتب مع بالتعاون المعاونة والهيئة التدريس هيئة اعضاء للسادة عمل ورشة اقيمت.43

 جعفر محمد /المهندس فيها حاضر"  Modern Knowledge Cycle" بعنوان ماسيك ماجدة./د.ا اشراف تحت

 األول الدورب ظهراً  1 الساعة وحتى صباحاً  10 الساعة من 7/5/2018 الموافق األثنين يوم Elsevier النشر بدار

 .المستديرة الدائرة بقاعة  الجديد المبنى

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

 .2018/2019 الجديد الدراسى العام بداية مع" المخدرات من أقوى أنت" شعار تحت عمل لورشة اإلعداد.44

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                   

 

 .3/5/2018 الموافق الخميس يوم انعقد الذى المهنية والصحة السالمة لجنة إجتماع .45

 القـــــــرار:
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 أحيط المجلس علما .                   

 

 .13/4/2018قافلة جامعية شاملة إلى جمعية عرامه يوم الجمعة الموافق  تنظيم .46

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                   

 . 4/5/2018الموافق  الجمعةيوم بمحافظة البحيرة كفر الدوار  مدينةقافلة طبية إلى  تنظيم.47 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                   

 .4/6/2018طبية لمحافظة مرسى مطرح بتاريخ  قافلة تنظيم .48

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                 

  

  .سيوة وواحة باجوش بمنطقة الطبية للقوافل اإلعداد. 49

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                   

 

 افةةقالمو األثنييين يةةوم العوايةةد بمنطقةةة إيةةزيس مدرسةةة زيةارة خةةالل مةةن سييى بىيييروس توعييية حمليية عمةةل تةم .50

30/4/2018. 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

    

 بدايةة مةع يبالةدوال تجهيةز الكليةة إلدارة يتسةنى حتةى وذلك اإلمتحانات فترة نهاية مع الدواليب إلخالء إعالن .51

 .9/6/2018 غايته موعد فى وذلك الدراى العام

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                  
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 .مثل اضافة شفاطات واصالح بنشات والجديد القديم بالمبنى بالمعامل المطلوبة اإلصالحات.52

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                   

 سادسا : موضوعات وحدة ضمان الجودة

 حضةةور السةةيدة الةةدكتورة / هالةةة زعطةةوط ورشةةة عمةةل بعنةةوان ) النظةةام المعلومةةاتي واإلعتمةةاد البرامجةةي.53

 (.21/4/2018لمؤسسات التعليم العالي 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                   

 

 ن :وقد حضرها كال مبمركز ضمان الجودة  29/4/2018ورشة عمل بعنوان التخطيط اإلستراتيجي يوم . 54

 االستاذ الدكتور / اميمة عبد الرزاق . -

 .السيدة الدكتور / نيللى مصطفى  -

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                  

 

 .توزيع إستبيانات اإلمتحان للبرنامج العادي.55

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

 

 phar-qau@alexu.edu.eg تفعيل اإليميل للوحدة .56

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                 

 

  . للفصل الدراسى األول نتائج التحليل اإلحصائي إلستبيانات الطالب.57

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                     
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ة واستعجال تقارير مقررات برنامج الصيدل 2017/2018استعجال تقارير مقررات الدراسات العليا .58

 .2017/2018اإلكلينيكية فصل الخريف 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                     

 

 . 2017/2018. طلب استيفاء جدول انشطة أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعى  59

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                     

 

 موضوعات عامــــــــــةسابعا  : 

 

مقدمة من بشان الموافقة على قبول الهدية ال – 6/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات  بتاريخ .60

 وهي عبارة عن : –األستاذ بالقسم  –محمد أحمد السيد عتمانالسيد أ.د. 

  جنيه لمعمل تكنولوجيا المعلومات بالقسم. 8100جهاز كمبيوتر بمبلغ  5عدد 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على قبول الهدية.                       

مقدمة من بشان الموافقة على قبول الهدية ال – 6/5/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات  بتاريخ .61

 وهي عبارة عن : –األستاذ بالقسم  –محمد أحمد السيد عتمانالسيد أ.د. 

  نيات.لقسم الصيدال 111جنيه لمعمل رقم  5100حصان بمبلغ  3جهاز تكييف ماركة شارب  1عدد 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما.                    

 

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

 مـــيد الكليـــــة ع                                           ن المجلســـــــأمي               

 أحمد عبد العزيز اسماعيل خديجةأ.د.                           د. هالة حلمى زعفوف          
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