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 2017/2018للعام الجامعي  التاسعمجلس الكلية 

 19/4/2018والممتد حتى الخميس  16/4/2018والذي عقد يوم االثنين  

تد حتى الخميس والمم16/4/2018الموافق  االثنينعشر من صباح يوم  الثانيةإجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة 

أستاذ لكلية واعميد –خديجة أحمد إسماعيلاألستاذ الدكتور/يدة ــــمجلس الكلية برئاسة السبقاعة  19/4/2018

 من السادة :وبحضور كال  الكيمياء الصيدلية

 

 .صيدلية ياء الأ.د. منال نبيل سعيد سعودي        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأستاذ الكيم .1

 .لسموم وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وأستاذ علم األدوية واجالل عبد الحميد عمر    أ.د. أمل  .2

 .ناعةوالملميكروبيولوجيا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ ا      أ.د. ميرفت أمين قاسم         .3

 .األستاذ المتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية        أ.د. نازك عبد اللطيف الجندي            .4

 .ماألستاذ المتفرغ بقسم علم األدوية والسموحمد محمد عبد الصمد الصاوي                 أ.د. م .5

 .األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الصيدليةوض خليل                           أ.د. منير ع .6

 .يةاألستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدل  ة أحمد حمدي براري             أ.د. ماجد .7

 .أستاذ ورئيس مجلس قسم علم األدوية والسمومد محمد محمود الماس                أ.د. محمو .8

  .صيدلية أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الالرزاق أمين                    أ.د. أميمة عبد .9

 الصيدالنيات.األستاذ المتفرغ بقسم  أ.د. ماجدة عبد السميع المسيك              .10

 .أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدالنياتالسيد الكامل                 أ.د. أمل حسن  .11

 .أستاذ ورئيس مجلس قسم العقاقيرحموده                    أ.د. هالة مصطفى .12

 .أستاذ و رئيس مجلس قسم الكيمياء الصيدلية          لى الطمباري         أ.د. عالء ع .13

 .ةأستاذ ورئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعد أحمد خليــــل                أ.د. أمل محم .14

 .األستاذ  بقسم الميكروبيولوجيا والمناعةالدين عمر           أ.د. هدى محمد جمال  .15

 .لمساعدين (ااألستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية )عن األساتذة حامد                         د. هبه عطية أ. .16

 .لة الصناعيةاألستاذ المساعد وقائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدمود سامي أبو الفتوح          د. وائل مح .17

    .ين (  المدرس قسم العقاقير  ) عن المدرسحلمي احمد زعطوط                د. هالة .18

                                        .سكندرية االنقيب صيادلة                                              د. محمد أنسي   .19

 وإعتذر عن الحضور :

 .األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنياتمة يوسف عبد هللا               أ.د.  أ.د. أسا. 1

 .األستاذ المتفرغ بقسم العقاقير                       أ.د. فكرية على درويش  .2

 . ئيةد. هشام ثروت حجر              رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشركة برج للصناعات الدوا .3
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 أوال: موضوعات للتصديق

 

 

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

 .14/3/2018الموافق 

 القـــــــرار:

 صدق المجلس على هذا المحضر.  

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس ثانيا

 والمدرسين المساعدين والمعيدين

 

جازة بشان الموافقة على مد اال – 4/4/2018محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  بتاريخ  .2

 1/4/2018لمدة عام من  –المدرس المساعد بالقسم  –ايهاب محمد البسيوني غازيالدراسية للماجستير/ 

وثر ل) في نطاق العام الرابع (  للحصول على درجة الدكتوراه  من جامعة مارتن  31/3/2019حتى 

 بألمانيا وذلك بمرتب يصرف بالداخل.

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

بشان الموافقة على منح السيد  – )جلسة ممتدة(19/4/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات بتاريخ  .3

إجازة للتدريب العملي اعتبارا من أول يناير  –المدرس المساعد بالقسم  – محمد علي بدويالماجستير / 

 إذا كانت اللوائح والقوانين تسمح بذلك. 9/8/2018وحتى نهاية العام السادس  2018

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

عارة السيدة إبشان الموافقة على تجديد  – 4/4/2018محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  بتاريخ  .4

ين جامعة الع –للعمل بكلية الصيدلة  –األستاذ بالقسم  –أمل محمود ممدوح عبد الحميداألستاذ الدكتور/ 

 .1/9/2018لمدة عام ثامن اعتبارا من  –للعلوم والتكنولوجيا بدولة االمارات العربية 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  
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ة على بشان الموافق –14/4/2018والممتد حتى  12/4/2018محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير بتاريخ  .5

ية لكل عميدا للعمل – األستاذ المتفرغ بالقسم –ماجد جابر زكريا الغزوليتجديد إعارة السيد األستاذ الدكتور/ 

دس عشر لجملة إعارات سيادته اعتبارا من لمدة عام سا -جامعة فاروس   –الصيدلة والتصنيع الدوائي 

7/7/2018. 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

ة على بشان الموافق –14/4/2018والممتد حتى  12/4/2018محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير بتاريخ  .6

تصنيع لصيدلة والاللعمل بكلية  –األستاذ بالقسم  –سعاد محمد طعيمهتجديد إعارة السيدة األستاذ الدكتور/ 

 . 1/9/2018بع  لجملة إعارات سيادتها اعتبارا من لمدة عام سا -جامعة فاروس   –الدوائي 

 القـــــــرار

 اجاء بإقتراح مجلس القسم.وافق المجلس على م  

 

 بشان –14/4/2018والممتد حتى  4/4/2018محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  بتاريخ  .7

بكلية  للعمل – األستاذ المساعد بالقسم –عال حسن رزق شحاتهالموافقة على تجديد إعارة السيدة الدكتور/ 

مس  لجملة إعارات سيادتها اعتبارا من لمدة عام خا -جامعة فاروس   –الصيدلة والتصنيع الدوائي 

1/9/2018 . 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

 بشان –14/4/2018والممتد حتى  4/4/2018محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  بتاريخ  .8

كلية للعمل ب –األستاذ المساعد بالقسم  –أميمة جابر شعبانر/ الموافقة على تجديد إعارة السيدة الدكتو

مس  لجملة إعارات سيادتها اعتبارا من لمدة عام خا -جامعة فاروس   –الصيدلة والتصنيع الدوائي 

1/9/2018. 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  
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 بشان –14/4/2018والممتد حتى  4/4/2018الصيدلية  بتاريخ محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء  .9

 لعمل بكليةل –لقسم األستاذ المساعد با –رشا يوسف السيد البياعالموافقة على تجديد إعارة السيدة الدكتور/ 

ادتها ي نطاق العام الخامس (  لجملة إعارات سيفلمدة عام )  -جامعة فاروس   –الصيدلة والتصنيع الدوائي 

 .1/9/2018بارا من اعت

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

 

قة على بشان المواف –10/4/2018الصيدلية  بتاريخ التحليلية محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء . 10

 –ةكلية الصيدلبللعمل  –األستاذ بالقسم  –هدير محمد ماهر ابراهيمالدكتور/ األستاذ تجديد إعارة السيدة 

را من (  لجملة إعارات سيادتها اعتبا العاشرمدة عام ) في نطاق العام ل -  الملك سعود بالسعوديةجامعة 

1/9/2018. 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

لسيد ابشان الموافقة على تعيين  –4/4/2018محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية والسموم بتاريخ  .11

يث حصل حفي وظيفة مدرس مساعد بذات القسم  –المعيد بالقسم  –وسام محمد السيد بسيونيالماجستير/ 

درية نجامعة االسك -على درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ) علم األدوية والسموم ( من كلية الصيدلة 

 .26/2/2018بتاريخ 

 القـــــــرار:

 –وسام محمد السيد بسيونيالماجستير/ السيد وافق المجلس بناء على إقتراح مجلس القسم على تعيين       

 كه منذة مدرس مساعد بذات القسم وسيادته محمود السيرة حسن السمعة وملتزم في عمله ومسلفي وظيف

 أداءها. سنومح تعيينه بواجباته

 

بشان   14/4/2018والممتد حتى 4/4/2018اريخ محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الصيدلية بت .12

يفة مدرس في وظ –المعيدة بالقسم  –نيرة وليد عادل محمد عليالماجستير/ السيد الموافقة على تعيين 

ة ن كليممساعد بذات القسم حيث حصلت على درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ) كيمياء صيدلية ( 

 . 25/3/2018امعة االسكندرية بتاريخ ج -الصيدلة 
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 القـــــــرار:

 –محمد علينيرة وليد عادل الماجستير/ السيد وافق المجلس بناء على إقتراح مجلس القسم على تعيين       

ها منذ ومسلك ة مدرس مساعد بذات القسم وسيادتها محمودة السيرة حسنة السمعة وملتزمة في عملهافي وظيف

 أداءها. سنةومح تعيينها بواجباتها

 

على  بشان الموافقة  14/4/2018والممتد حتى 12/4/2018محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير بتاريخ  .13

سم رس بذات القفي وظيفة مد –المدرس المساعد  بالقسم  –آالء أحمد فتحي البنا /  السيدة الدكتورتعيين 

درية نجامعة االسك -حيث حصلت على درجة الدكتوراه في العلوم الصيدلية ) عقاقير ( من كلية الصيدلة 

 .25/3/2018بتاريخ 

 القـــــــرار:

في  -آالء أحمد فتحي البنا/السيدة الدكتور وافق المجلس بناء على إقتراح مجلس القسم على تعيين       

ينها نذ تعيمة مدرس بذات القسم وسيادتها محمودة السيرة حسنة السمعة وملتزمة في عملها ومسلكها وظيف

 أداءها. سنةومح بواجباتها

 

 12/4/2018والممتد حتى   5/4/2018محضر إجتماع مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة المنعقد في  .14

ساعد أستاذ م اللقب العلمي لوظيفة –عزة محمد سعيد زكرياالموافقة على ترشيح السيدة الدكتور/  بشان –

 بذات القسم بناء على تقرير اللجنة العلمية الدائمة .

 القـــــــرار:

عزة /منح السيدةالدكتور مجلس القسم على تقرير اللجنة العلمية الدائمة وقرار وافق المجلس بناء على       

سمعة حسنة ال ة أستاذ مساعد بذات القسم وسيادتها محمودة السيرةوظيفل اللقب العلمي –محمد سعيد زكريا

 أداءها. سنةومح وملتزمة في عملها ومسلكها منذ تعيينها بواجباتها

 

شيح بشان الموافقة على تر –4/4/2018محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية والسموم المنعقد في  .15

ر اللجنة لى تقريعاللقب العلمي لوظيفة أستاذ بذات القسم بناء  –حنان محمد سمير الجويليالسيدة الدكتور/ 

 العلمية الدائمة .

 القـــــــرار:

ن حنا/منح السيدةالدكتور مجلس القسم على تقرير اللجنة العلمية الدائمة وقرار وافق المجلس بناء على       

 ة السمعةة أستاذ بذات القسم وسيادتها محمودة السيرة حسنوظيفل اللقب العلمي –محمد سمير الجويلي

 أداءها. سنةومح وملتزمة في عملها ومسلكها منذ تعيينها بواجباتها
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 ثانيا : موضوعات شئون التعليم والطالب

 إعتماد تشكيل لجنة اللوائح بالكلية على أن يكون كاآلتى:.16

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أمل جالل عمرأ.د   .1
 أستاذ متفرغ بقسم الصيدالنيات أ.د نوال محمد خلف اهلل  .2
 أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية أ.د سيد أبو زيد محمد بدوى  .3
 أستاذ متفرغ بقسم علم األدوية والسموم أ.د أحمد إبراهيم محمد المالح  .4
 أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية أ.د منى أحمد عبد الرحمن مهران   .5
 أستاذ متفرغ بقسم الصيدالنيات أ.د ماجدة عبد السميع محمود المسيك  .6
 أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية أ.د سوزى محمد صبرى  .7
 رئيس مجلس قسم العقاقير أ.د هالة مصطفى حموده  .8
 أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعه أ.د السيد أبو المجد السيد  .9

 أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعه أ.د هدى جمال الدين عمر  .10
 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس مجلس قسم بقسم د. وائل محمود سامى  .11

 الصيدلة الصناعية 
 مدرس بقسم العقاقير د. عمرو مصطفى محمد الحويط  .12
 بقسم الكيمياء التحليلية .مدرس  د. أميرة فوزى الياظبى  .13

 
 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .                     

 سرعة اإلنتهاء من إعداد الالئحة الجديدة لبكالوريوس الصيدلة بنظام الساعات المعتمدة.. 17

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .                

 توصية لجنة شئون التعليم والطالب بتفعيل الموقع اإللكترونى للكلية وتحديث بياناته. . 18

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .            
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 نماذج التصحيح اإللكترونى..19

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .         

 ثالثا : موضوعات شئون الدراسات العليا والبحوث                         

تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / يمنى  –3/4/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدلة الصناعية .20

 .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) صيدلة صناعية (ل –م تكلفل–محمد محمد على 

 القـــــــرار:

لماجستير فى المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / يمنى محمد محمد على لدرجة اوافق          

ولجنة الدراسات العليا  – 3/4/2018بتاريخ  –العلوم الصيدلية ) صيدلة صناعية ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -وعنوان الرسالة : – 14/4/2018تاريخ ب –والبحوث 

 "م انظمة توصيل دوائية بوليمرية حيوية  مستهدفة للقولونتصميم وتقيي"

Design and Evaluation of Colon Targeted Biopolymeric Drug Delive"" 

  -: وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من 

 .بالكلية ) مشرفا رئيسيا (االستاذ بالمتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية   السيد ة االستاذ الدكتور / قدرية عبد الحميد الخضيرى  -

 .جامعة االسكندرية –كلية العلوم  –االستاذ بقسم الكيمياء العضوية   السيدة الدكتور /  شيرين احمد نبيل خطاب  -

 .االستاذ المساعد بقسم الصيدلة الصناعية بالكلية            السيدة الدكتور / مروة احمد السيد سالم -

 
/ سارة  تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية –3/4/2018بتاريخ  –الصيدلة الصناعيةاقتراح مجلس قسم .21

 .لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) صيدلة صناعية ( –صيدلى حر–مختار حسين مختار 

 القـــــــرار:

ة الماجستير وافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / سارة مختار حسين مختار لدرج         

الدراسات  ولجنة – 3/4/2018بتاريخ  –فى العلوم الصيدلية ) صيدلة صناعية ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -وعنوان الرسالة : – 14/4/2018بتاريخ  –العليا والبحوث 

 "وبانالت نانومترية محبة للماء والدهون ذاتية التجمع لتحسين تصوير عقاقير مختارة شحيحة  الذحام"
"Self-assembled Amphiphilc Nanocarriers 

for Improved Delivery of Selected Poorly Soluble Drugs" 

  -: وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من
 .( شرفا رئيسيامبالكلية )   االستاذ بالمتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية   السيد ة االستاذ الدكتور / قدرية عبد الحميد الخضيرى  -

 .جامعة االسكندرية –كلية العلوم  –االستاذ بقسم الكيمياء العضوية   السيدة الدكتور /  شيرين احمد نبيل خطاب  -

 .االستاذ المساعد بقسم الصيدلة الصناعية بالكلية           السيد سالمالسيدة الدكتور / مروة احمد  -
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يدالنيةهديل تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالص – 4/4/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الكيمياء الصيدلية.22 

 .(لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) كيمياء صيدلية  –المعيدة  بالقسم –حسن عزمى الدرشابى

 القـــــــرار:

درجة المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / هديل حسن عزمى الدرشابى لوافق            

ولجنة  – 4/4/2018بتاريخ  –الماجستير فى العلوم الصيدلية ) كيمياء صيدلية ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

  -وعنوان الرسالة : – 14/4/2018بتاريخ  –الدراسات العليا والبحوث 

 "روباتتصميم وتشييد بعض المركبات غير متجانسة الحلقات الختبار فعاليتها كمضادات لاللتهاب والميك"

"Design , Synthesis and Biological Evaluation of Some Heterocyclic Compounds for Their 
Potential  Anti-Inflammatory and Antimicrobial Activities" 

  -: وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من
 .االستاذ بالمتفرغ بقسم الكيمياء الصيدلة بالكلية ) مشرفا رئيسيا ( اذ الدكتور / رأفت سليمان على  السيد االست -

 .بالكلية الستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الصيدليةا السيد االستاذ الدكتور /  فريد سليمان جبرة   -

 .بالكلية –لمدرس بقسم الكيمياء الصيدلية ا  السيدة الدكتور /  مروة حمد الوكيل  -

 

ية / نهال تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالن – 10/4/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات 023

 .( دالنياتلدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) الصي –صيدالنية بوزارة الصحة–محمد صالح الدين الشافعى

 القـــــــرار:

ى ح الدين الشافعوافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالماجستير / بالصيدالنية / نهال محمد صال          

ولجنة  – 10/4/2018بتاريخ  – لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) صيدالنيات( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم

  -وعنوان الرسالة : – 14/4/2018بتاريخ  –الدراسات العليا والبحوث 

 "تطوير وتقييم نظام توصيل موضعى جديد لمضادات الميكروبات ضد عدوى الجروح المزمنة"
"Development and Evaluation of A Novel Topical Delivery System of Antimicrobials 

against Chronic Wound Infections" 
 -: وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من

 .االستاذ بالمتفرغ بقسم الصيدالنيات  بالكلية ) مشرفا رئيسيا (   السيدة االستاذ الدكتور /  نوال محمد خلف هللا   -

 .بالكلية ا والمناعةالميكروبيولوجياالستاذ المساعد بقسم  السيدة الدكتور/ االء ابو الفتوح يوسف ابو الفتوح -

 . السيدة الدكتور /  علياء عادل رمضان             المدرس بقسم الصدالنيات بالكلية -

 .السيدة الدكتور /  ريهام محمد محمد المسلمانى         المدرس بقسم الصيدالنيات بالكلية -

 
لخاص اتسجيل بروتوكول البحث  – 10/4/2018ريخ بتا –اقتراح مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية .24

لية ياء التحليالكيم )لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية  –المعيدة بالقسم–بالصيدالنية / فاتن محمد حامد ابو خليل

 .الصيدلية (
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 القـــــــرار:

فى  جة الماجستيروافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / فاتن محمد حامد ابو خليل لدر        

ولجنة  – 10/4/2018بتاريخ  –العلوم الصيدلية ) الكيمياء التحليلية الصيدلية ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

  -وان الرسالة :وعن – 14/4/2018بتاريخ  –الدراسات العليا والبحوث 

 "تحليل بعض المركبات الدوائية المحتوية على مجموعة الكربوكسيليك ومشتقاتها"
"Analysis of certain pharmaceutical compounds containing carboxylic group and its 

derivatives" 
  -: وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من

 .يسيا (مشرفا رئ ) ة  بالكليةاالستاذ بالمتفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدليكتور / محمود عبد الهادى السيد    السيد االستاذ الد-

  .كليةلية  بالالسيدة االستاذ الدكتور / رشا مصطفى محمد يوسف  االستاذ بقسم الكيمياء التحليلية الصيد -

 .المساعد بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بالكليةاالستاذ      السيد الدكتور / عصام فتحى خميس  -

 .المدرس بقسم الكيمياء التحليلية بالكلية     السيدة الدكتور / اميرة فوزى الياظبى  -

 

             سلمى على  تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالماجستير / – 4/4/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الكيمياء الصيدلية .25

 .لية (لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) الكيمياء الصيد –صيدىنية بوزارة الصحة–فؤاد محمد المالح

 القـــــــرار:

درجة دكتوراة لوافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالماجستير / سلمى على فؤاد محمد المالح           

ولجنة  – 4/4/2018بتاريخ  –الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) الكيمياء الصيدلية ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

  -الرسالة :وعنوان  – 14/4/2018بتاريخ  –الدراسات العليا والبحوث 

 الت  "لحويصا"تشييد مشتقات ذات صفات طبيعية و بيولوجية متطورة لدواء ايفاكافتور المستعمل فى عالج تليف 

"Synthesis of improved physical and biological derivatives of Ivacaftor as cystic fibrosis drug" 

  -: وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من
 بالكلية . بقسم الكيمياء الصيدلية ألستاذ المتفرغا     السيد االستاذ الدكتور / رافت سليمان على  -

    كندا. –جامعة رايرسون  –كلية العلوم –االستاذ بقسم الكيمياءوالبيولوجيا      راسل فير   السيد االستاذ الدكتور / -

 
لماجستير / محمود تعديل عنوان البحث الخاص با –10/4/2018بتاريخ  – اقتراح مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية .26

  -ذلك بناء على طلب المشرف الرئيسى على البحث وذلك من :و  -عبد الستار ابراهيم عجمى 

 "صلةات الذطرق كروماتوجرافية وكهروحركية لتحليل بعض االدوية المختارة منفردة او فى وجود بعض المواد "

  "Chromatographic and Electrophoretic Methods for the Analysis of some selected drugs alone 

or in presence of their Related substances" 

 -الــــــــــــــــى :

 "طرق كروماتوجرافية لتحليل بعض االدوية المختارة منفردة او فى وجود بعض المواد ذات الصلة"

   "Chromatographic Methods for the Analysis of some selected drugs alone or in presence of 

their Related substances" 
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 القـــــــرار:

يؤثر الن التعديل وافق المجلس على تعديل موضوع البحث الخاص بالماجستير / محمود عبد الستار ابراهيم عجمى علما بأ    

بتاريخ  – ولجنة الدراسات العليا والبحوث  10/4/2018ذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ على جوهر البحث و

14/4/2018 . 

 
 عادل السيد قبول طلب االنسحاب المقدم من الصيدالنية / عال –10/4/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات .27

 المستشفيات والصيدلة االكلينيكية  .من دبلوم الدراسات العليا فى صيدلة  بسيونى عرفه

 القـــــــرار:

           لوم الدراساتبمن د وافق المجلس على قبول طلب االنسحاب المقدم من الصيدالننية / عال عادل السيد بسيونى عرفه         

          لجنة الدراساتو  10/4/2018العليا فى صيدلة المستشفيات والصيدلة االكلينيكية وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ 

 . 14/4/2018بتاريخ  –العليا والبحوث 

 
راه  الخاصة دكتواعتماد نتيجة االمتحان الشامل لدرجة ال7/3/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم  الكيمياء الصدلية  .28

 -بكال من :

 الماجستير / ايمان جميل على العجرودى -

 الماجستير / مصطفى محمد باكر درويش -

 الماجستير / ماجد احمد عبد السيد احمد الصاوى -

 القـــــــرار:

 –ذكورين اعاله وافق المجلس على اعتماد نتيجة االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه الخاصة بالطالب الم             

 –لعليا والبحوث اولجنة الدراسات  – 4/4/2018وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ  –واجتيازهم لالمتحان بنجاح 

 . 14/4/2018بتاريخ 

 
شامل لدرجة اعتماد نتيجة االمتحان ال10/4/2018بتاريخ  –دلية  ياقتراح مجلس قسم  الكيمياء التحليلية الص .29

عة جام –ئى المدرس المساعد بكلية الصيدلة والتصنيع الدوا –الدكتوراه  الخاصة بالماجستير / كارين مجدى جرجس 

 .فاروس

 القـــــــرار:

 –ارين مجدى جرجس  كاد نتيجة االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه الخاصة بالماجستير / وافق المجلس على اعتم           

العليا والبحوث  ولجنة الدراسات – 10/4/2018وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ  –واجتيازها لالمتحان بنجاح 

 . 14/4/2018بتاريخ  –
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 .2017/2018للعام الجامعى  السابع إلطالع على محضر مكتب العالقات الدوليةا. 30

 القـــــــرار:

 .احيط المجلس علما            

 

 إلعداد الئحة الساعات المعتمدة )الدراسات العليا (تشكيل لجنة اللوائح . 31
 القـــــــرار:

 :تم تشكيل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس األتي اسمائهم بعد    
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث –أ.د/ منال سعودى  .1
 أ.د/ سوسن محمد السيد المصري .2
 أ.د/ نوال محمد خلف اهلل  .3
 أ.د/ لبيبه خليل الخردجي .4
 أ.د/ محمد حافظ عبد الحي .5
 أ.د/ سعاد عبد الحميد الحواش .6
 أ.د/ إيفان ابراهيم سعد .7
 أ.د/ أمل حسن الكامل .8
 أ.د/ هدي محمد جمال الدين عمر .9

 محمود ساميد./ وائل  .10
 

يد المع –أحمد محمد إبراهيم عبد الحميد عرض موافقة مجلس قسم الصيدالنيات على طلب تسجيل الصيدلي/ .32
 لدرجة الماجستير فى الصيدلة اإلكلينيكية فى جامعة دمنهور. –بقسم الصيدالنيات 

 لقـــــــرار:ا

 –الصيدالنيات  المعيد بقسم –أحمد محمد إبراهيم عبد الحميد تسجيل الصيدلي/  وافق المجلس على                     
 لدرجة الماجستير فى الصيدلة اإلكلينيكية فى جامعة دمنهور.
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 رابعا : موضوعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

فى  ح إقامتهالمقتراالتواصل مع مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب باألسكندرية لإلعداد لندوة توعية للطالب  .33

23/4/2018. 

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .               

 .2018اإلعداد للملتقى البيئى السنوى المزمع عقده بدءا  من األسبوع الثالث لشهر إبريل .34

 

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .               

 

وحتةةةى  21/4/2018مةةةن يةةةوم  2016/2017للعةةةام الجةةةامعى  بالكليةةةة ملتقةةةى التوظيةةةف السةةةنوىإقامةةةة  .34

23/4/2018 . 

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .               

 

عهد معميد  أ.د مصطفى فهمى" والذى قام بالقائها Taming The Monstersتم إقامة محاضرة بعنوان " .36

لدور السادس صباحا  بقاعة المؤتمرات با 11الساعة  26/3/2018الموافق  األثنينالصيدلة بسلطنة عمان يوم 

 بالمبنى القديم.

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .                

 

 الخميسم بقا  يوات بالكلية وعميد معهد مساعدى الصيدلة ساأستاذ الصيدالني أ.د/ هانى البناجلسة تأبين . 37

 بقاعة المؤتمرات بالدور السادس بالمبنى القديم. 29/3/2018الموافق 

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .               
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الساعة  1/4/2018الموافق  األحدجمعية خريجى كلية الصيدلة ) التفتيش المالى واإلدارى على الجمعية( يوم .38

 صباحا . 10

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .               

 

عقد بقاعة وسوف ت 2/4/2018الموافق  األثنين( بكلية رياض األطفال يوم إعرف األزرقإطالق مبادرة ). 39

 .ظهرا   12المؤتمرات بالدور السادس بالمبنى القديم الساعة 

 القـــــــرار:

 ط المجلس علما .      احي          

 

 10الساعة  3/4/2018الموافق  الثالثاءتشكيل لجنة القرض الحسن وما تم فى اجتماع اللجنة الذى عقد يوم .40

 .صباحا  

 

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .               

 

شئون  ة عن لجنةلصيدليأستاذ مساعد بقسم الكيمياء التحليلية ا ور/ مروة عادل عبداللطيفتالسيدة الدكإعتذار .41

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .              

  

ألمن اسئول متم توفير صناديق لتجميع اللمبات الفلورسنت إلرسالها للجامعة للتخلص اآلمن منها عن طريق .42

 والسالمه بالكلية.

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .          
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الب بشةأن تةةوفير صةندوق لإلسةعافات األوليةةة بمعامةل الطةة 10/4/2018تةم إرسةال خطابةةات لر سةاء األقسةام بتةةاريخ .43 

 وتوفير اإلحتياجات الالزمة داخل لصندوق.

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .               

 

 ضمان الجودةخامسا : موضوعات وحدة 

 . 2020-2016وتعزيز برنامج الصيدلة االكلينيكية لالعوام  خطة تطويراعتماد .44

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .               

 

 . 2017/2018تشكيل مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة للعام الجامعى إعتماد .45

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .               

 

 مج العادىلبرناتوزيع استبيانات تقييم المقرر والعملى واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على طالب ا.46

 وبرنامج الصيدلة االكلينيكية .

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .               

 

 سادسا : موضوعات عامة 

 المثالى .مسابقة الموظف المثالى والعامل نتيجة االعالن عن . 48

 القـــــــرار:

 فوز كال من :            

 .فنى مثالى  –السيد / محمد أحمد فراج  .1

 .عامل مثالى  -السيدة / نادية مجاهد    .2
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 ( تكييف . 2بعدد ) –االستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات  –. تبرع السيد االستاذ الدكتور  / سعيد خليل 49

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                     

رئرريس مجلررس إدارة والعضررو المنترردب شررركة برررج للصررناعات  –. تبرررع شخصررى مررن السرريد الرردكتور / هشررام ثررروت حجررر 50

 الدوائية .

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                     

 . إجتماع لجنة فحص الجوائز .51

 القـــــــرار:   

 االختيار على اساس اكتمال الملف .وافق المجلس على اجتماع لجنة فحص الجوائز حيث                      

 

 ....هذا وقد إنتهى اإلجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا  

 مـــيد الكليـــــة ع                                           ن المجلســـــــأمي               

 اعيلخديجة أحمد عبد العزيز اسمأ.د.                           د. هالة حلمى زعطوط          


