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   9102/9191للعام الجامعي  عشرلث الثامجلس الكلية 

 9191/ 01/8الموافق  ثنينم االوالذي عقد  يو
 

 بواسطة تطبيق  0202/ 71/8الموافق  االثنينمن صباح يوم الحادية عشرجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة ا     

Zoom  /كال من عميد الكلية وأستاذ الكيمياء الصيدلية وبحضور  – خديجة أحمد إسماعيلبرئاسة السـيدة األستاذ الدكتور

 الســـــــــادة :

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة  أ.د. ميرفت أمين قاســـــم  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 علم األدوية والسموم والمديرالتنفيذي لوحدة القياس والتقويمأستاذ ورئيس مجلس قسم  أ.د. ســــحر محمود الجويلي      .13

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

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس مجلس قسم العقاقيـــــر د. ايمان شوقي انور   .15

 بقسم علم األدوية والسموم األستاذ د. مي مصطفى دمحم حسنأ.  .16

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية د. أحمد وحــــــيد محمود  .17

 بقسم العقاقير والمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودةاالستاذ المساعد  د. هالة حلمي  احمد زعطوط   .18

 المدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية ) عن المدرسين ( د. دينا أحمد عبد الجــــواد  .19

 

 

 -:الحضور  عدم وإعتذر عن

 د الحميد الخضيريأ.د. قدرية عب .1

 أ.د. فاطمة أحمد عبد العزيز اسماعيل .2

 .د. هبه حســــــن عابديــن     أ .3

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية 

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات

 ستاذ بقسم الكيمياء التحليلية والمدير التنفيذى لبرنام  الصيدلة اكإكلينيكيةاأل
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 كستنائب رئيس مجلس إدارة شركة فيتابيو ياسمين زايد أحمدد /  .4

 باالسكندرية مدير الشئون الصحية الدارة الصيدلة                        عبدهابراهيم هالة د/  .5

          

                   

 أوال: موضوعات للتصديق

الذي عقد يوم االربعاء  2119/2121التصديق على محضر إجتماع مجلس الكلية الثاني عشر في العام الجامعي   .1

 .15/7/2121الموافق 
 

 

 القـــــــرار:

 صدق المجلس على هذا المحضر.         

 

 

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس ثانيا

 والمدرسين المساعدين والمعيدين

على  الموافقةبشان إقتراح المجلس   11/8/2121بتاريخ  س قسم الصيدلة الصناعية المنعقدمحضر إجتماع مجل .2

للحصول على درجة الماجستيرمن جامعة  –قسم المعيدة بال –  علي رمضانداليا مــد اكإجازة الدراسـية للصيدالنية / 

 وذلك بمرتب يصرف بالداخل . 9/6/2121حتي  11/6/2121ديا بكندا لمدة عام ثان اعتبارا من ركونكو

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.        
 

 
 

على مــد  لموافقةابشان إقتراح المجلس  12/8/2121يات المنعقد  بتاريخ قسم الصيدالنمحضر إجتماع مجلس  .3

لمدة عام للتدريب العملي  –المدرس المساعد بالقسم  –  نسمه السيد أحمد ابراهيماكإجازة الدراسـية للماجستير / 

 ت اللوائح والقوانين تسمح بذلك .  ) التاريخ التالي للمناقشة ( . اذا كان 28/3/2121بعد الدكتوراه اعتبارا من 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.      

 
 

لموافقــة اإقتراح المجلس  بشـــان  11/8/2121ية المنعقد بتاريخ محضــر إجتماع مجلس قســـم الصيدلة الصناع .4

اء ـــبير إنشــــللعمل كخ –بالقسم االستاذ المتفرغ  – نازك عبد اللطيف الجنديعلي انتداب السيدة االستاذ الدكتور/ 

الثالثاء (  –بوعيا ) االحد ـــــالمعامل التعليمية والبحثية  باالكاديمية العربية للعــــلوم والتكنولوجيا لمدة يومين أس

 .   1/9/2121وذلك اعتبارا من 

 القـــــــرار:

 الموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.أوصى  المجلس ب      
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الموافقة بشأن إقتراح المجلس  11/8/2121يمياء الحيوية الصيدلية المنعقد بتاريخ محضر اجتماع مجلس قسم الك .5

 علي صيغة اعالن لشغل وظيفة عدد واحد مدرس بذات القسم .

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.      

 
 

 

 لموافقةاإقتراح المجلس  بشان 12/8/2121قسم الميكروبيولوجيا والمناعة المنعقد بتاريخ  محضر إجتماع مجلس .6

في وظيفة مدرس بذات القسـم  –المدرس المساعد بالقسم  –  هند ابراهيم دمحم زيتونعلى تعيين السيدة الماجستير / 

ناعة ( بتاريخ ملفلسـفة في العلوم الصيدليـة ) ميكروبيولوجيا و، حيث انها حصلت على درجـــــة دكتوراه ا

 جامعة االسكندرية. –من كلية الصيدلة  31/7/2121حتي  والممتد  8/7/2121

 القـــــــرار:

  هند ابراهيم دمحم زيتون على تعيين الماجستير/ – بناء على إقتراح مجلس القسم – ةبالموافقأوصى المجلس     

وسيادتها محمودة السيرة حسنة السمعة وملتزمة في عملها ومسلكها منذ تعيينها في وظيفة مدرس بذات القسم 

 بواجباتها ومحسنة أداءها.
 

 

 لموافقةاإقتراح المجلس  بشان  11/8/2121وم  المنعقد بتاريخ محضر إجتماع مجلس قسم علم االدوية والسم .7

في وظيفة مدرس  –المدرس المساعد بالقسم  –  مروه يوسف دمحم أحمد سالمعلى تعيين السيدة الماجستير / 

 سموم ( بتاريخبذات القسـم ، حيث انها حصلت على درجة دكتوراه الفلســــفة في العلوم الصيدليـة ) علم ادوية و

 جامعة االسكندرية. –من كلية الصيدلة   2121/ 31/7الي  والممتد  8/7/2121

 القـــــــرار:

مروه يوسف دمحم أحمد  على تعيين الماجستير/ – بناء على إقتراح مجلس القسم –أوصى المجلس بالموافقة         

وملتزمة في عملها ومسلكها منذ تعيينها وسيادتها محمودة السيرة حسنة السمعة في وظيفة مدرس بذات القسم  سالم

 بواجباتها ومحسنة أداءها.

 
 

 الموافقة إقتراح المجلس بشان  12/8/2121المنعقد بتاريخ  قسم الميكروبيولوجيا والمناعة محضر إجتماع مجلس .8

وظيفة في  –المدرس المساعد بالقسم  –  رضوي دمحم عماد الدين محمود عويشهعلى تعيين السيدة الماجستير / 

     الفلسـفة في العلوم الصيدليـة ) ميكروبيولوجيا راهـــــة دكتومدرس بذات القسـم ، حيث انها حصلت على درج

 من  جامعة والية أريزونا بالواليات المتحدة االمريكية . 2118ديسمبر  11(  بتاريخ  و مناعة

 القـــــــرار:

رضوي دمحم عماد الدين  على تعيين الماجستير/ – إقتراح مجلس القسمبناء على  –أوصى المجلس بالموافقة         

وسيادتها محمودة السيرة حسنة السمعة وملتزمة في عملها ومسلكها في وظيفة مدرس بذات القسم  محمود عويشه

 منذ تعيينها بواجباتها ومحسنة أداءها.
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 لموافقة على ابشأن إقتراح المجلس   11/8/2121محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير المنعقد بتاريخ   .9

 اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بذات  –االستاذ المساعد بالقسم  – ايمان شوقي دمحم انورمنح السيدة الدكتور/          

 بناء على قرار اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الصيدلية ) العقاقير(  و ذلكالقسم         

 القـــــــرار:

على منح السيدة  –اللجنة العلمية الدائمة ر س القسم وقرابناء على إقتراح مجل –أوصى المجلس بالموافقة        

اللقب العلمي لوظيفة استاذ بذات القسم  ؛ وسيادتها محمودة السيرة حسنة السمعة  ايمان شوقي دمحم انور /الدكتور

 ومحسنة أداءها.وملتزمة في عملها ومسلكها منذ تعيينها بواجباتها 

 

 

 

 

 ثالثا : موضوعات شئون التعليم والطالب
 

 . 2121/2121إعتماد خطة التعليم المدم  للعام الدراسى القادم   .11

 القـــــــرار:

 الخطة المقترحة .  اعتماد مجلس الكلية على وافق                  

 

مقررات إختيارية( وذلكك كمتطلكب  4ساعات معتمدة )  8إضافة مقررات إختيارية للجامعة من كليات أخرى بإجمالى   .11

ذلكك ( وPharm D(Clinical)و  Pharm Dجامعى للتخرج وال يدخل فى المعكدل التراكمكى للطالكب فكى برنكامجى )

 األسترشادية للجامعة.للتوافق مع الالئحة الموحدة 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

 

 2119/2121المقيد ببرنام  الصيدلة اكإكلينيكية للعام الجامعي   دمحم محمود عبدالفتاح القصا عبدهللافصل الطالب/   .12

& الفصكل  2118/2119)الفصكل الدراسكى الثكانى )الربيكع( للعكام الجكامعى دراسية متتالية وهكم ثالث فصول لعدم تسجيله 

 . (2119/2121ام الجامعي الدراسي األول )الخريف( والفصل الدراسي الثانى )الربيع( للع

 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                
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 رابعا : موضوعات شئون الدراسات العليا والبحوث

 

 االستاذ الدكتور / عميد الكلية للبت واتخاذ القررات فى الموضوعات الخاصة بالدراسات العليا .  تفويض السيد.71

 القـــــــرار:

  -وافق المجلس على تفويض السيد االستاذ الدكتور / عميد الكلية للبت فى الموضوعات االتية :                

  0202/0207اعتماد تشكيل لجان الحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه فى العام الجامعى . 

  العاماااة العلياااا والمقااارراتلااادبلومات الدراساااات  0202/0207اعتمااااد تشاااكيل لجاااان امتحاناااات العاااام الجاااامعى 

 والتخصصية لدرجة الماجستير والدكتوراه فى العلوم الصيدلية ) جميع التخصصات ( ودرجة دكتور الصيدلة.

  والتخصصاية لدرجاة الماجساتير والادكتوراه فاى لدراسات العليا والمقررات العامة دبلومات الاعتماد جداول الدراسة

 .0202/0207ودرجة دكتور الصيدلة للعام الجامعى  ) جميع التخصصات ( العلوم الصيدلية 

 والتخصصاية لدرجاة الماجساتير والادكتوراه لدراسات العليا والمقاررات العاماة دبلومات ال متحاناتاعتماد جداول اال

 .0202/0207ودرجة دكتور الصيدلة للعام الجامعى  ) جميع التخصصات ( فى العلوم الصيدلية 

 

 –ماانا الماجسااتير  / جينااا   احمااد ناااجى تااا  الاادين   71/8/0202بتاااري   اقتااراح مجلااس قساام الكيمياااء الصاايدلية  .71

 .درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) كيمياء صيدلية ( -المدرس المساعد بالقسم 

 القـــــــرار:

درجااة دكتااوراه الفلساافة فااى العلااوم  / جينااا   احمااد ناااجى تااا  الاادينماانا الماجسااتير اقتااراح وافااق المجلااس علااى          

 ) كيمياء صايدلية ( وذلاب بنااء علاى اقتاراح لجناة الحكام علاى الرساالة فاى تقرير اا المشاترب والتقاارير الفردياة الصيدليــة 

 .71/8/0202مجلس القسم بتاري  واقتراح  70/8/0202العضاء اللجنة بتاري  

  

الماادرس  –مانا الماجسااتير  / عااال ساامى عفيفااى يوساا   71/8/0202بتاااري   تاراح مجلااس قساام الكيميااء الصاايدليةاق .71

 .درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) كيمياء صيدلية ( -المساعد بالقسم 

 القـــــــرار:

           درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدليـاـة الماجستير / عال سامى عفيفى يوس منا  اقتراح وافق المجلس على            

العضااء اللجناة  ) كيمياء صيدلية ( وذلب بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقرير ا المشترب والتقاارير الفردياة

 .71/8/0202بتاري   واقتراح مجلس القسم  71/8/0202بتاري  
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درجاة   -المعيادة بالقسام  –منا الصيدالنية / ديناا ساعد عبادال  اال   72/8/0202بتاري   اقتراح مجلس قسم العقاقير .71

 .الماجستير فى العلوم الصيدلية ) عقاقير (

 القـــــــرار:

علاوم الصيدليـاـة مانا الصايدالنية / ديناا ساعد عبادال  اال   درجاة الماجساتير فاى الاقتاراح وافق المجلس علاى              

)عقاقير ( وذلب بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فاى تقرير اا المشاترب والتقاارير الفردياة العضااء اللجناة بتااري  

  .72/8/0202واقتراح مجلس القسم بتاري   70/1/0202

  

جساتير / اساماء خيارب عباد ماتساجيل بروتوكاول البحال الخاال بال 72/8/0202بتااري   اقتراح مجلس قسام العقااقير .71

 لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) عقاقير ( –المدرس المساعد بالقسم  – المولى

 القـــــــرار:

وافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحل الخال بالماجستير / اسماء خيرب عبد الماولى لدرجاة الماجساتير               

ولجناة الدراساات العلياا والبحاول  72/8/0202عقاقير ( وذلب بناء على اقتراح مجلاس القسام بتااري  فى العلوم الصيدلية ) 

  -وعنوان الرسالة :  71/8/0202بتاري   

 "التأثير المناعي لبعض النباتات الطبية التقليدية على اضطرابات المناعة الذاتية"

Immunomodulatory effect of some traditional medicinal plants on autoimmune disorders"" 

 -: لجنة االشرا 

 .مشرفا رئيسيا -االستاذ بالقسم ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحول      السيدة االستاذ الدكتور/  الة مصطفي حمودة -

 .المساعد بقسم العقاقير بالكليةاالستاذ       يدة الدكتور/  الة حلمى زعطوط الس -

 .االستاذ المساعد بقسم العقاقير بالكلية     يم عبد القادرالسيدة الدكتور/ ريهام سعيد ابرا -

 

عن عدم دخول االمتحان   -صيدلى حر   - المقدم من الصيدلى /  اشم   وائل حاتم الحجه ( ير مكتمل)نموذ  طل   .78

لدرجاة دبلاوم الدراساات العلياا والبحاول فاى التحليال  (Basic laboratory Techniques in Immunology)فاى مقارر 

 وذلب لظرو  صحية . 0272/0202للفصل الدراسى الثانى  ) فصل الربيع ( للعام الجامعى  الكيميائى الحيوب

 القـــــــرار:

المقدم من الصيدلى /  اشم   وائل حاتم الحجه عن عدم دخول  وافق المجلس على نموذ  طل  ) ير مكتمل(             

لدرجة دبلوم الدراساات العلياا والبحاول فاى  (Basic laboratory Techniques in Immunology)االمتحان فى مقرر 

لاى اقتاراح وذلاب بنااء ع 0272/0202جاامعى للفصال الدراساى الثاانى  ) فصال الربياع ( للعاام ال التحليل الكيميائى الحيوب

 . 71/8/0202لجنة الدراسات العليا والبحول  بتاري  
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عن عدم دخول االمتحان   -صيدلى حر   -المقدم من الصيدلى / احمد   مصطفى خطا   ) ير مكتمل(نموذ  طل    .72

 لدرجة دبلوم الدراسات العليا والبحاول فاى صايدلة المستشافيات والصايدلة االكلينيكياة (Selected Subjects II)فى مقرر 

 وذلب لظرو  صحية . 0272/0202للفصل الدراسى الثانى  ) فصل الربيع ( للعام الجامعى 

 القـــــــرار:

المقدم من الصيدلى / احمد   مصطفى خطاا  عان عادم دخاول  ( ير مكتملوافق المجلس على نموذ  طل  )             

دبلاوم الدراساات العلياا والبحاول فاى صايدلة المستشافيات والصايدلة  لدرجاة(  Selected Subjects II)االمتحان فى مقرر 

نة الدراسات العليا اح لجوذلب بناء على اقتر 0272/0202للفصل الدراسى الثانى ) فصل الربيع ( للعام الجامعى   االكلينيكية

 . 71/8/0202بتاري   والبحول

 

 صيدلى –الغاء تسجيل الصيدالنية / شريهان ناجى السيد ابرا يم  72/8/0202بتاري  اقتراح مجلس قسم العقاقير  .02

  وذلب بناء على طلبها .) عقاقير( من درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية  -حر 

 القـــــــرار:

من درجة الماجستير  -صيدلى حر –الصيدالنية / شريهان ناجى السيد ابرا يم وافق المجلس على الغاء تسجيل                 

بتاااري   راساات العلياا والبحاولولجناة الد 02/8/0202وذلاب بنااء علاى اقتاراح مجلاس القسام بتااري   فاى العلاوم الصايدلية

71/8/0202. 

 

 -اجتياز كال من : 0202/ 02/8بتاري   العقاقيراقتراح مجلس قسم  . 07

 المدرس المساعد بالقسم الماجستير / نهلة شوقى الجزار -

 المدرس المساعد بالقسم ن عادل عبد العزيزالماجستير / ياسمي -

 المدرس المساعد بالقسم  سيد رشاد الماجستير / رحمة -

 .  )عقاقير( م الصيدليةاالمتحان الشامل لدرجة  دكتوراه الفلسفة فى العلو 

 القـــــــرار:

الخاصاة باالطال  الفلسفة فى العلوم الصيدلية   دكتوراهد نتيجة االمتحان الشامل لدرجة وافق المجلس على اعتما             

بتااري  ولجنة الدراسات العلياا والبحاول  02/8/0202المذكورين اعاله وذلب بناء على اقتراح مجلس قسم العقاقير بتاري  

01/8/0202 . 
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ه الفلسكفة فكى اتشككيل لجنكة االمتحكان الشكامل لدرجكة دكتكور  13/8/2121اقتراح مجلس قسم الكيمياء الصكيدلية  بتكاريخ  .00

 .المدرس المساعد بالقسم  –العلوم الصيدلية ) كيمياء صيدلية ( الخا  بالماجستير / امال عطا دمحم عطا  

 القـــــــرار:

وافق المجلس على تشكيل لجنة االمتحان الشامل الخاصة بالماجستير / امال عطا دمحم عطكا  لدرجكة دكتكوراه الفلسكفة             

ولجنككة الدراسككات العليككا والبحككوث  بتككاريخ   11/8/2121فككى العلككوم الصككيدلية وذلككك بنككاء علككى اقتككراح مجلككس القسككم  بتككاريخ 

16/8/2121  

 ة الممتحنين:نلج

 مشرفا رئيسيا – السيدة االستاذ الدكتور/ منى دمحم احمد مهران -

 السيدة الدكتور/ سلوى دمحم فهمى  -

 د فتح هللا بالليالسيد الدكتور / احمد سع -

 

ه الفلسككفة فككى العلككوم اتشكككيل لجنككة االمتحككان الشككامل لدرجككة دكتككور  11/8/2121اقتككراح مجلككس قسككم العقككاقير  بتككاريخ  .23

 المدرس المساعد بالقسم . –( الخا  بالماجستير / سارة محفوظ نصيف  عقاقيرالصيدلية ) 

 القـــــــرار:

لدرجككة دكتككوراه ة بالماجسككتير / سككارة محفككوظ نصككيف وافككق المجلككس علككى تشكككيل لجنككة االمتحككان الشككامل الخاصكك              

ولجنة الدراسات العليا والبحوث  بتكاريخ  11/8/2121بتاريخ الفلسفة فى العلوم الصيدلية وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

16/8/2121 . 

 لجنة الممتحنين:

 رئيسيا مشرفا –مصرى الالسيدة االستاذ الدكتور/ سوسن السيد دمحم  -

 السيدة االستاذ الدكتور/ نبيلة دمحم غازى  -

 سعديدة االستاذ الدكتور / ايه دمحم أالس -
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ه الفلسكفة فكى العلكوم لجنكة االمتحكان الشكامل لدرجكة دكتكوراتشكيل   12/8/2121بتاريخ اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات  .24

جامعكة  –المكدرس المسكاعد بكليكة الصكيدلة  –( الخا  بالماجستير / نهى اسكماعيل خمكيس اسكماعيل   صيدالنياتالصيدلية ) 

 فاروس 

 القـــــــرار:

وافق المجلكس علكى تشككيل لجنكة االمتحكان الشكامل الخاصكة بالماجسكتير / نهكى اسكماعيل خمكيس اسكماعيل  لدرجكة              

ولجنككة الدراسككات العليككا  12/8/2121دكتككوراه الفلسككفة فككى العلككوم الصككيدلية وذلككك بنككاء علككى اقتككراح مجلككس القسككم  بتككاريخ 

 .16/8/2121بتاريخ والبحوث 

 لجنة الممتحنين: 

 االستاذ الدكتور/ نوال دمحم خلف هللاالسيدة  -

 السيد االستاذ الدكتور/ دمحم عبد الغفار شمس الدين  -

 رئيسيامشرفا  – يوسف عبدهللاالسيد االستاذ الدكتور / أسامة  -

 

 

ه الفلسكفة فكى العلكوم اتشكيل لجنكة االمتحكان الشكامل لدرجكة دكتكور  12/8/2121اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات بتاريخ  .25

 . جامعة دمنهور –المدرس المساعد بكلية الصيدلة  –( الخا  بالماجستير / هبه دمحم عبد العظيم   صيدالنياتالصيدلية ) 

 القـــــــرار:  

وافق المجلس على تشكيل لجنة االمتحان الشامل الخاصة بالماجستير / هبه دمحم عبد العظيم  لدرجة دكتوراه الفلسكفة              

ولجنككة الدراسككات العليككا والبحككوث بتككاريخ  12/8/2121ذلككك بنككاء علككى اقتككراح مجلككس القسككم  بتككاريخ فككى العلككوم الصككيدلية و

16/8/2121. 

 ة الممتحنين:لجن 

 مشرفا رئيسيا – نوال   خل  ال السيدة االستاذ الدكتور/ -

  لبيبة خليل الخردجى االستاذ الدكتور/ ةالسيد -

 السميع المسيبالسيدة االستاذ الدكتور / ماجدة عبد  -
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 خامسا : موضوعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

حترازية المتحانات كبيرة لتنفيذ ضوابط اكإجراءات االتوجيه الشكر للجنة المتابعة من اكإداريين الذين بذلوا مجهودات  .26

 الفرق النهائية لضمان امان وسالمة الطالب . 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                 

 

 للتدريب الصيفى لطالب البكالوريوس بدون مقابل  webinarوذلك لعمل  RM eventsتوجيه الشكر لشركة  .27

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما.              

 

 ترميمات الدور الخامس. اعمال  .28

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .              

 

 بعنوان : (Online)سبتمبر  31-29االعداد القامة دورة تدريبية يومى  .29

"Interviewing and grant writing skills" 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

 

 . 2121اغسطس  26-25 ليكون يومى "Hands on medication therapy management"تحديد موعد دورة  .31

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .          
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 الكلية فى شهر نوفمبر القادم . webinarتحديد موعد  .31

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .            

 

 رض البرام  التحويلية المقدمة من وحدة المجمع العلمى للبحوث الدوائية ووحدة الخدمات الصيدلية والعامة .ع .32

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .             

 

 عامل بالكلية بمناسبة راس السنة الهجرية . 211لعدد  برع احد اعضاء هيئة التدريس بوجباتت  .33

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .              

  

 

  .طاع خدمة المجتمع وتنمية البيئةتشكيل اللجان التابعة لق .34

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .          
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 خامسا : موضوعات العالقات الدولية                                               

 

على إعتماد مذكرة التفاهم بين جامعكة االسككندرية ومعهكد البحكوث  21/7/2121موافقة المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  .35

رئكيس جامعكة  –المتحدة األمريكية. وتوقيعها من السيد األستاذ الدكتور / عصام الكردى الصيدلية جامعة البانى بالواليات 

 األسكندرية.

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

 اكإسكندرية عى الطبى بجامعة ولتطمناقشة ما تم فى مبادرة مكتب العالقات الدولية بإنشاء مركزخدمى للعمل ا .36

(Center for Medical Volunteering ) 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

مناقشة امكانية التعاون مع جامعات بيالروسيا فى مجال الصيدلة وذلك فى اطار التعكاون القكائم بكين البلكدين فكى مجكال . 37

 التعليم العالى.

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

 .بأستراليا Monashجامعة مع  فتراضىالتعاون فى مجال تدريب الطالب االافادة الحضور بامكانية  . 38

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

                   مناقشكككة اهميكككة البكككدء فكككى تواصكككل مكتكككب العالقكككات الدوليكككة مكككع جامعكككات الواليكككات المتحكككدة األمريكيكككة التكككى قكككام . 39

ومنها جامعات اتحاد تكساس الدولى  2121بتوقيع اتفاقيات تعاون معها فى يناير  عالىوزير التعليم ال األستاذ الدكتورالسيد 

 كليات للصيدلة ومنها:(  والتى تشمل TIECللتعليم)

Texas A&M University, Texas Southern University, Texas Tech University Health Sciences 

Center, University of Houston 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                
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جامعكة االسككندرية وجهكات تكدريب  الطكالب   متابعة ما تم بخصو  توقيع االتفاقيات التى ابرمكت بكين كليكة الصكيدلة. 41

 ومستشفيات جامعة القاهرة. 57357ومنها الجامعة االمريكية ببيروت ومستشفى 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

 

 سادسا : موضوعات وحدة ضمان الجودة                                       

. عرض التقرير الوارد من المراجع الداخلى ) أ.د./ اميمة أبو الوفا ( عن تقييمها لمقررات العام االكاديمى 41

 ومخاطبة األقسام لبحث اكإجراءات التصحيحية .  2117/2118

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

 

 

 ظهراً،،،ذا وقد إنتهى اإلجتماع في تمام الساعة الثانية ه

 عمـــيد الكليـــــة                                                               أميـــــــن المجلس              

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

 


