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 2017/2018للعام الجامعي  عشر الثانيمجلس الكلية 

 29/7/2018والممتد حتى  15/7/2018األحد والذي عقد يوم

والممتد حتى  15/7/2018الموافق  األحدعشر من صباح يوم  الحاديةإجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة      

عميد الكلية وأستاذ  –خديجة أحمد إسماعيلبقاعة مجلس الكلية برئاسة الســــيدة األستاذ الدكتور/  29/7/2018

 كال من السادة:الكيمياء الصيدلية وبحضور 

 يدلية يمياء الصذ الكأ.د. منال نبيل سعيد سعودي        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأستا .1

 السموم ودوية د عمر    وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وأستاذ علم األأ.د. أمل جالل عبد الحمي .2

 لوجيا  لميكروبيواستاذ أ.د. ميرفت أمين قاسم             وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ .3

                                          

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

 األستاذ المتفرغ بقسم علم األدوية والسموم       أ.د. محمد محمد عبد الصمد الصاوي  .5

 األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية         أ.د. منير عوض خليل             .6

 يدليةاألستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الص          أ.د. ماجدة أحمد حمدي براري  .7

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

 األستاذ المتفرغ بقسم العقاقير           لى درويش         أ.د. فكرية ع .9

 أميمة عبد الرازق أمين            أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية  . د.أ .10

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

 أ.د. هالة مصطفى حموده                 أستاذ ورئيس مجلس قسم العقاقير. 12

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

 ةأ.د.هدى محمد جمال الدين عمر        أستاذ ورئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناع. 14

 ين (لمساعداأ.د. هبه عطية حامد                 األستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية )عن األساتذة . 15

 د. هالة حلمي احمد زعطوط          المدرس قسم العقاقير  ) عن المدرسين (   . 16

 ائيةت الدود. هشام ثروت حجر             رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشركة برج للصناعا. 17

 وإعتذر عن الحضور :

 الصيدالنياتأ.د. أسامة يوسف عبد هللا               األستاذ المتفرغ بقسم  .1

يدلة م الصد. وائل محمود سامي أبو الفتوح          األستاذ المساعد وقائم بأعمال رئيس مجلس قس .2

 الصناعية

                          د. محمد أنسي الشافعى                       نقيب صيادلة اسكندرية                  .3

 والمناعة 
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 أوال: موضوعات للتصديق

 

 

يوم  الذي عقد 2017/2018على محضر إجتماع مجلس الكلية الحادي عشر في العام الجامعي التصديق  .1

 . 20/6/2018األربعاء الموافق 

 القـــــــرار:

 صدق المجلس على هذا المحضر.                

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس ثانيا

 والمدرسين المساعدين والمعيدين

 

 .2018/2019للعام الجامعي  تشكيل أعضاء مجلس الكلية .2

 القـــــــرار:

 : النحو التاليعلى  2018/2019تشكيل أعضاء مجلس الكلية للعام الجامعي وافق المجلس على 

  عميد الكليةأوال : 

 السادة الوكالءثانيا: 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث -

 وكيل الكلية لشئون التعلـــــــيم والطالب -

 الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل  -

 

 

 السادة رؤساء األقسامثالثا : 

        رئيس مجلس قسم الصيدالنيات                    -

 رئيس مجلس قسم الكيمياء الصيدلية -

 رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية -

 رئيس مجلس قسم العقاقـــــــــير -

 رئيس مجلس قسم علم األدوية والسموم  -

 رئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية -

 رئيس مجلس قسم  الصيدلة الصناعية -

 

 

 

 

 السادة األساتذة عن األقسام:رابعا : 

 أ.د. مصطفى أحمد النقيب -

 أ.د. عزة عريان بسطورس -

 أ.د. أميمة  محمد أبو الوفا  -

 أ.د. محمد أحمد السيد عتمان -

 أ.د. رقية محمدعبد الحميد -

 أ.د. سنا محمد مرتضى -

 أ.د. فوزي علي الياظبي -
 

 

 األستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية

 األستاذ المتفرغ بقسم علم األدوية والسموم

 األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات

 األستاذ المتفرغ بقسم العقاقير

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية 

 األستاذ  المتفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
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 وحدة ضمان الجودة :خامسا: 

 د. هالة حلمي أحمد زعطوط -

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة

 

 عن األساتذة المساعدينسادسا : 

 د. منى هانئ محمود بدر  -
 

 األستاذ المساعد بقسم الكيمياء الصيدلية

 

 عن المدرســــــين سابعا:

 . علياء عادل رمضاند -

 

 المدرس بقسم الصيدالنيات  

 

 لجنة العالقات الدولية:ثامنا : 

 . ماجدة عبد السميع المسيكأ.د -

 

 السادة األعضاء من الخارج ولهم دراية وخبرة

 

 د. هشام ثروت حجر 

 

    د. محمد أنسي 

 

 

 

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات

 

 

 

االدارة والعضو المنتدب لشركة برج رئيس مجلس 

 للصناعات الدوائية

 نقيب صيادلة االسكندرية

(  39 )الن عدد وقد تقدم لإلع –مذكرة الشئون االدارية بشأن المتقدمين للترشيح لوظائف معيدين بالكلية  .3

لدرجات في اوتم عمل مفاضلة بين المتقدمين واإللتزام عند الترشيح بأعلى  2017طلب من خريجي الكلية 

لخطة صيدلة إكلينيكية ( طبقا ل 2بكالوريوس عادي +  10)  12المجموع التراكمي وتم ترشيح عدد 

 لمعنيه قسام االرسمية ولرغبات المترشحين ومجالس األالخمسية وذلك بناء على اإلعالن المنشور بالجريدة 

 القـــــرار :

 ل إسم:كاآلتي أسماؤهم بعد في األقسام الموضحه قرين وافق المجلس على ترشيح الصيادلة             

 األســــــــم القسم

 

 الصيدالنيات

 ص. شيماء عبد الناصر حامد عفيفي البنا -1

 المليجيص. محمد جالل الشحات محمد  -2

 ) إكلينيكل(      ص. جيداء ماهر أحمد دغيم -3

 

 الكيمياء الصيدلية

 .ص. حسن جمال حسن حسن الصياد -1

 .ص. محمد إسماعيل محمد عبد الجواد عشماوي -2

 

 العقاقير

 ص. أحمد عبد المنعم عزب عبد العزيز ندا -1

 ص. سيف آسر حسن أبو هيف -2

 

 علم األدوية والسموم

 مرجانص.هاجر علي إبراهيم علي  -1

 ص. رشا محفوظ بدر محمد علي -2

 ) إكلينيكل(  ص. منار أحمد عبد الحكيم سراج الدين -3

 ص. هدير علي ابراهيم على مرجان -1 الميكروبيولوجيا والمناعة

 ص. دينا أشرف محمد حافظ محمد محمود -1 الصيدلة الصناعية
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سيد بشان الموافقة على سفر ال – 4/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  بتاريخ  .4

ول مانيا للحصفي إجازة دراسية بأل –المدرس المساعد بالقسم  –محمد عادل محمد عبد السالمالماجستير / 

 لمقدمة منمنحه اعلى درجة الدكتوراه لمدة عام قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ السفر  وذلك بناء على ال

 (. DAADالبرنامج المصري األلماني ) 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

أسماء مهنا  بشان الموافقة على سفر الصيدالنيه / – 4/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير بتاريخ  .5

مية ) بعثة أشهر لجمع مادة عل 6 – 3في إجازة دراسية من  –المدرس المساعد بالقسم  –عيد عبد الجليل

 قصيرة األجل ( بناء على  خطاب وزارة التعليم العالي . 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

رحمه سيد  بشان الموافقة على سفر الصيدالنيه / – 4/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير بتاريخ  .6

ة قصيرة أشهر لجمع مادة علمية ) بعث 6 – 3في إجازة دراسية من  –المدرس المساعد بالقسم  –رشاد 

 األجل ( بناء على  خطاب وزارة التعليم العالي .

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

الجازة بشان الموافقة على مد ا – 8/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية والسموم  بتاريخ  .7

 19/4/2018من  لمدة عام ثان اعتبارا –المدرس المساعد بالقسم  –كريم سامي السيد الدراسية للماجستير/ 

 بكندا  بمرتب يصرف بالداخل. –من جامعة أوتوا 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

د االجازة بشان الموافقة على م –3/7/2018الميكروبيولوجيا والمناعة بتاريخ محضر إجتماع مجلس قسم  .8

عام  لمدة –م المدرس المساعد بالقس –رنا مجدي أحمد شلبيالدراسية ) تدريب عملي ( للسيدة الماجستير/ 

 من جامعة لوفان ببلجيكا  .  1/11/2018اعتبارا من 
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 القـــــــرار:

 بإقتراح مجلس القسم.وافق المجلس على ماجاء   

 

د المهمة بشان الموافقة على م –3/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بتاريخ  .9

ة بجامع 12/9/2018لمدة عام اعتبارا من   –المدرس بالقسم  –عمر محمد الحلفاويالعلمية للسيد الدكتور/ 

 ماكماستر بكندا .

 القـــــــرار:

 على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.وافق المجلس   

 

ة العلمية بشان الموافقة على مد المهم –2/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدلة الصناعية  بتاريخ  .10

 1/10/2018لمدة عام اعتبارا من   –المدرس بالقسم  –أحمد عثمان محمود الزغبيللسيد الدكتور/ 

 بالواليات المتحدة األمريكية ) المهمة العلمية تابعة لهيئة الفولبرايت (

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

تقرير المقدم بشان إحاطة المجلس علما بما جاء بال – 4/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير بتاريخ  .11

بيعية عن حضورها مؤتمر " المنتجات الط –المدرس بالقسم  –هالة حلمي زعطوطمن السيدة الدكتور/ 

 "  بإيطاليا. 2018

 القـــــــرار:

 .إحيط المجلس علما بما جاء بالتقرير  

 

بشان  – 9/7/2018والممتد حتى  2/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدلة الصناعية  بتاريخ  .12

 ة الصيدلةعمل  بكليلل –األستاذ المتفرغ بالقسم  –نازك عبد اللطيف الجنديالموافقة على إنتداب السيدة أ.د. 

 1/9/2018ن معتبارا اباالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  لمدة يومين أسبوعيا ) األحد والثالثاء (  –

 ولمدة عام قابلة للتجديد. 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  
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لى إعارة عبشان الموافقة  – 2/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  بتاريخ  .13

 –رن كنتاكي للعمل  بجامعة إست –األستاذ المساعد بالقسم  –كريم محمد حافظ عبد الحيالسيد الدكتور/ 

 .15/8/2018بأمريكا لمدة عام اعتبارا من 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

لسيد األستاذ ابشان الموافقة على إعارة  – 4/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  بتاريخ  .14

للعلوم  مية العربيةباالكادي –للعمل  بكلية الصيدلة  –األستاذ المتفرغ بالقسم  –فريد سليمان جبرهالدكتور/ 

 .1/9/2018والتكنولوجيا لمدة عام اعتبارا من 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

لسيدة ابشان الموافقة على تجديد إعارة  – 3/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات  بتاريخ  .15

الكويت  ب –لكويت  للعمل بكلية الصيدلة بجامعة ا –األستاذ المساعد بالقسم  –نهى محمد عادل نافعالدكتور/ 

 .1/9/2018لمدة عام ثان اعتبارا من  –

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

لى تجديد بشان الموافقة ع – 11/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات ) جلسة ممتدة ( بتاريخ  .16

يف ة سانت جوزللعمل بكلية بجامع –المدرس بالقسم  –محمد محمود عبد الحميد نونوإعارة السيد الدكتور/ 

 .1/7/2018بأمريكا لمدة عام ثان اعتبارا من 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

أمنية تورة / بشان الموافقة على تعيين السيدة الدك –4/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير بتاريخ  .17

جة في وظيفة مدرس بذات القسم حيث حصلت على در –المدرس المساعد بالقسم  –جمال الدين محمود

 . 2017البريطانيه بكندا مايو  كولومبياالدكتوراه من جامعة 

 القــــــرار :

 وسيادتها، في وظيفة مدرس بذات القسم–أمنية جمال الدين محمود/ الدكتورة وافق المجلس على تعيين

 محمودة السيرة حسنة السمعة وملتزمة في عملها ومسلكها منذ تعيينها بواجباتها ومحسنة أداءها.
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سارة تورة / بشان الموافقة على تعيين السيدة الدك –4/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير بتاريخ  .18

 في وظيفة مدرس بذات القسم حيث حصلت على درجة –المدرس المساعد بالقسم  –شاكر شكري تكال

 . 26/6/2018جامعة االسكندرية في  –الدكتوراه من كلية الصيدلة 

 القــــــرار :

ودة محم هاوسيادت، في وظيفة مدرس بذات القسم–/سارة شاكر شكري تكال الدكتورةوافق المجلس على تعيين

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

 

لموافقة بشأن ا 9/7/2018والممتد حتى  2/7/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدلة الصناعية  بتاريخ  .19

ناء على بالقسم  اذ بذاتاللقب العلمي لوظيفة أست –وائل محمود سامي أبو الفتوحعلى ترشيح السيد الدكتور/ 

 تقرير اللجنة العلمية الدائمة.

 القــــــرار :

 لصناعية (الصيدلة بناء على تقرير اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الصيدلية ) الصيدالنيات واوافق المجلس 

بذات  اذأستفي وظيفة –وائل محمود سامي أبو الفتوح/ السيد الدكتورمنح على قرار مجلس القسم على و

 اءها.أد محسنوسيادته محمود السيرة حسن السمعة وملتزم في عمله ومسلكه منذ تعيينه بواجباته و، القسم

 

 ثالثاً : موضوعات شئون التعليم والطالب

 

 . 2017/2018. إعتماد نتيجة الفرقة الخامسة )البكالوريوس ( لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية  للعام الجامعى 20

 القــــــرار :     

 أحيط المجلس علماً .                           

 

ة طالب الربعل االستاذ بقسم الصيدالنيات  . تخصيص جائزة سنوية بإسم السيد االستاذ الدكتور / محمد عتمان21

جنيه )  500مة الحاصلين على أعلى درجة بمقرر الصيدالنيات بالفرق ) االولى والثاية والثالثة والرابعة( بقي

 .2017/2018خمسمائة جنيها فقط ال غير( اعتبارا من العام الجامعى 

 القــــــرار :

 أحيط المجلس علماً .                        

  

  2017/2018العلوم الصيدلية ( للعام الجامعى  لفرق الدارسية  االربعة )بكالوريوساعتماد نتيجة ا -22

 القــــــرار :     

 أحيط المجلس علماً .                           
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 رابعاً : موضوعات شئون الدراسات العليا والبحوث

 

ير محمد منح الصيدالنية / هد –11/7/2018والممتد الى   3/6/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات. 23

 .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) صيدالنيات ( –المعيدة بالقسم –على ابراهيم عزت 

 

 القــــــرار :

دليـةـة درجةة الماجسةتير فةى العلةوم الصي –وافق المجلس على منح الصيدالنية / هدير محمد على ابراهيم عزت

 ديةة العضةاء)صيدالنيات( وذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقريرها المشترك والتقارير الفر

  .11/7/2018بتاريخ  –واقتراح مجلس القسم   –11/7/2018اللجنة بتاريخ 

 

صيدلى حر    -منح الصيدلى / مصطفى طه السيد محمد  – 2/7/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدلة الصناعية.24

 .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) صيدلة صناعية ( –

 القــــــرار :

ناعية ( درجةة الماجسةتير فةى العلةوم الصيدليـةـة ) صةيدلة صة –وافق المجلس على منح الصيدلى / مصطفى طه السيد محمد 

اريخ وذلةةةك بنةةةاء علةةةى اقتةةةراح لجنةةةة الحكةةةم علةةةى الرسةةةالة فةةةى تقريرهةةةا المشةةةترك والتقةةةارير الفرديةةةة العضةةةاء اللجنةةةة بتةةة

  2/7/2018بتاريخ  –واقتراح مجلس القسم   –21/6/2018

  

حمد على متسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / مريم  –4/7/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم العقاقير.25

 .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) عقاقير (ل -المعيدة بالقسم –العطار

 القــــــرار :

علوم فى ال وافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / مريم محمد على العطارلدرجة الماجستير

 –ا والبحوث ولجنة الدراسات العلي – 4/7/2018بتاريخ  –عقاقير ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم الصيدلية ) 

 -وعنوان الرسالة : – 12/7/2018بتاريخ 

 "الفحص الفيتوكيميائي لنبات ايريوبوتريا جابونكا )البشملة( المزروع في مصر"

"Phytochemical Investigation of  Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.  (Loquat) 

cultivated in Egypt" 

 -: وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من
. االستاذ بقسم العقاقير بالكلية ) مشرفا رئيسيا (   السيد االستاذ الدكتور / نبيل احمد عبد السالم   -

 .المدرس بقسم العقاقير بالكلية   السيدة الدكتور /  سماح مصطفى الصحفى  -

 .المدرس بقسم العقاقير بالكلية  لسيدة الدكتور /  رشا محمد محمد عبد المجيد بو الخير ا -
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سعد عبدهللا  تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / دينا –4/7/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم العقاقير .26

 .لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) عقاقير ( –المعيدة بالقسم–غالب 

 القــــــرار :

لعلوم اير فى وافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / دينا سعد عبدهللا غالب لدرجة الماجست

 –والبحوث  لعلياولجنة الدراسات ا – 4/7/2018بتاريخ  –الصيدلية ) عقاقير ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -وعنوان الرسالة : – 12/7/2018بتاريخ 

المثبط   النشاط ولألثر المشترك  لمادة البروبوليس وبعض العقاقيرعلى كنس الشوارد الحرة –في المختبر –دراسة "

 "ألنزيم زانثين أوكسيديز

"In vitro Study Of TheCombined Effect of Propolis and  Some  Drugs On Free-Radical 

Scavenging and Anti-Xanthine Oxidase Activities" 

 
 -وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من :.

 .االستاذ المتفرغ بقسم العقاقير بالكلية ) مشرفا رئيسيا (  السيد االستاذ الدكتور / على مصطفى متولى   -

 .بقسم العقاقير بالكليةاالستاذ المساعد    السيدة الدكتور /  ايمان شوقى انور  -

 .المدرس بقسم العقاقير بالكلية            السيدة الدكتور /  ريهام سعيد ابراهيم  -

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

 

ينا اشرف دتسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية /  –9/7/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم صيدلة صناعية .27

 .لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) صيدلة صناعية ( –المعيدة بالقسم–محمد حافظ 

 القــــــرار :

علوم فى ال وافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / دينا اشرف محمد حافظ لدرجة الماجستير

العليا  ولجنة الدراسات – 9/7/2018بتاريخ  –الصيدلية ) صيدلة صناعية ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -وعنوان الرسالة : – 7/2018/  12بتاريخ   –والبحوث 

 "ةجهات جديدة لتقييم و خفض االختالفات البينية و الداخلية فى التشغيلة فى الصناعة الدوائيتو"

"New approaches for evaluation and minimization of inter and intra batch variations in 

pharmaceutical industry"  

 -وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من :.

  (.اشرفا رئيسيمالكلية ) السيدة االستاذ الدكتور / قدرية عبد الحميد الخضيرى  االستاذ بالمتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية  ب -

 .ليةناعية بالكصيدلة الصالسيد االستاذ الدكتور /  وائل محمود سامى ابو الفتوح  االستاذ المساعد وقائم بعمل رئيس مجلس ال -
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 دتسجيل الصيدالنية / شذا محمد احمد محم – 2/7/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  .28

 لمقررات لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ل  -مدير البحث والتطوير بشركة العامرية للصناعات الدوائية  

 .) الكيمياء التحليلية الصيدلية ( 

 القــــــرار :

               يميةاء تحليليةة لدرجةة الماجسةتير فةى العلةوم الصةيدلية ) ك شذا محمد احمد محمد –وافق المجلس على تسجيل الصيدالنية          

                       –ولجنةةةةة الدراسةةةةات العليةةةةا والبحةةةةوث  – 2/7/2018صةةةةيدلية ( وذلةةةةك بنةةةةاء علةةةةى اقتةةةةراح مجلةةةةس القسةةةةم بتةةةةاريخ 

 . 7/2018/ 12بتاريخ  

 للمقررات   - peruse masangaتسجيل الصيدالنية /  – 4/7/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم العقاقير  .29

 .لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) العقاقير ( 

 القــــــرار :

عقاقير (  لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )peruse masanga  –وافق المجلس على تسجيل الصيدالنية           

 .7/2018/ 12بتاريخ   –ولجنة الدراسات العليا والبحوث  – 4/7/2018وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ 

ى نية / نهى فوزقبول طلب االغاء التسجيل المقدم من الصيدال –11/7/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات    .30

 احمد بسطاوى لدرجة دبلوم الدراسات العليا فى صيدلة المستشفيات والصيدلة االكلينيكية .

 القــــــرار :

 وافق المجلس على قبول طلب الغاء التسجيل الخاص الصيدالنية / نهى فوزى احمد بسطاوى من درجة دبلوم صيدلة

   11/7/2018المستشفيات والصيدلة االكلينيكية وصيدلة المستشفيات وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ  

 .12/7/2018بتاريخ    –ولجنة الدراسات العليا والبحوث 

 

ة الدكتوراه  اعتماد نتيجة االمتحان الشامل لدرج27/6/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم  الكيمياء الصدلية   -31

 المدرس المساعد بالكلية  . –الخاصة بالماجستير / مى عيد عبد الفتاح  

 

 القــــــرار :

اجتيازها و –اح  مى عيد عبد الفتوافق المجلس على اعتماد نتيجة االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه الخاصة بالماجستير / 

بتاريخ    –ث ولجنة الدراسات العليا والبحو – 27/6/2018وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ  –لالمتحان بنجاح 

12/7/2018 
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ئحة التنفيذية لقانون ( من الال 102بشأن تقارير المتابعة السنوية لطالب الماجستير والدكتوراه تطبيقا لنص المادة )  .32
 الجامعات .تنظيم 

 -:ــــــــــبالموافقة على التقرير الدورى الخاص بــ 2/7/2018اقتراح مجلس قسم الصيدلة الصناعية بتاريخ  -

 دكتوراة  الصيدالنية: سارة عبد هللا محمد اللقاني                            

 14/2/2017تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة                 الصيدالنية: نهى خليفة فهمى ابو عاصى         

  15/3/2016تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة  الصيدالنية: هالة محمود شفيق زكـــــــي                           

  14/2/2017تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة  الصيدالنية: سلمي محمود محي الدين                               

  14/2/2017تاريخ التسجيل: 

 ماجستير  لى: عبد الرحمن ياسين محمد                             الصيد

 11/7/2015تاريخ التسجيل: 

 ماجستير  الصيدالنية: داليا على رمضان                                   

 15/9/2015تاريخ التسجيل: 

 جستيرما  الصيدالنية: رانيا ابو العال                                       

 17/5/2016تاريخ التسجيل: 

 ماجستير  الصيدالنية: مروة السيد حافظ                                  

 16/12/2017تاريخ التسجيل: 

 -:ـــــــــــــــبالموافقة على التقرير الدورى الخاص بــ 4/7/8201اقتراح مجلس قسم العقـــــــــاقير بتاريخ  -

 ماجستير           أسماء خيرى عبد المولى       الصيدالنية:    

 5/12/2016تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة             هند محمد على داوودالصيدالنية: 

 17/5/2016تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة   سارة محفوظ نصيف                       الصيدالنية: 

 16/2/2016تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة   درويش                        ريهام سعيدالصيدالنية: 

 17/5/2017تاريخ التسجيل:
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 -: رى الخاص بـــــــبالموافقة على التقرير الدو 7/2018/ 2اقتراح مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدليه بتاريخ   -

 

 ماجستير         الصيدلى:نبيل مفيد عبد الرحمن عاشور                    

  16/9/2013التسجيل: تاريخ 

    ماجستير     الصيدلى: محمد سمير محمود نصر

  14/11/2013تاريخ التسجيل:

 الصيدالنية: اية رفعت عبد الحميد                                      ماجستير

 15/9/2015تاريخ التسجيل:

 ماجستير    الصيدالنية: مى مدحت عبد المنعم

 19/9/2016تاريخ التسجيل:

 دكتوراة   الصيدلى:محمودعبدالستارابراهيم                         

  16/12/2014تاريخ التسجيل:

 دكتوراة                الصيدلى: رامى احمد هادى رشوان                  

  16/12/2014تاريخ التسجيل:

 دكتوراة                 الصيدالنية: سهيلة محمد محمود االنسى            

  15/9/2014تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة                الصيدالنية: كارين مجدى جرجس مرقص        

 15/9/2014تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة              الصيدالنية: عال احمد مبروك احمد الروبى       

 14/11/2013تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة                الصيدالنية: سارة اسماعيل عبد العزيز        

 15/8/2017تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة الصيدلى:حاتم عبد الفتاح المنجى  ) توجيه انذار(    

 15/9/2014تاريخ التسجيل:

 -:ـــــــــــبالموافقة على التقرير الدورى الخاص ب 3/7/8201اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات بتاريخ -

 

 ماجستير (توجيه انذار) الصيدالنية: اسراء عبد الكريم ابو الحسن

  16/6/2014تاريخ التسجيل: 

 ماجستير   الصيدالنية: شمس فتحى يوسف حسين
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  15/9/2014تاريخ التسجيل: 

 ماجستير  الصيدالنية: سمر ابو العزايم عبد هللا ابو منصور

  15/9/2014تاريخ التسجيل: 

 ماجستير  سارة منصور جابر منصور       لصيدالنية: 

 16/11/2017تاريخ التسجيل:

 ماجستير    الصيدلى: أحمد محمد عبد الخالق

  15/9/2014تاريخ التسجيل: 

 ماجستير شيماء سامح سعيد عبدالرحمن سعودىالصيدالنية: 

  16/1/2018: تاريخ التسجيل

 ماجستير  عبدالرحمنلمياء رمضان عبدالعليم الصيدالنية: 

 20/9/2017تاريخ التسجيل:

 ماجستير   مروة محمد محمد السيد شعير    الصيدالنية: 

 15/9/2015تاريخ التسجيل:

 ماجستير لبنى محسن جابر ابراهيم محمد الدسوقىالصيدالنية: 

 12/4/2016تاريخ التسجيل:

 ماجستير  عبدالرحمن محمد عبدالمجيد امين احمد: ىالصيدل

 12/1/2016خ التسجيل:تاري

 ماجستير  حسناء حسن محمد محمد فتيحة         الصيدالنية: 

 16/2/2016تاريخ التسجيل:

 ماجستير  سمر عادل محمد رزق            الصيدالنية: 

 18/10/2017تاريخ التسجيل:

 ماجستير ابراهيم السيد ابراهيم السيد حسن               الصيدلى: 

 12/5/2015تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة   هاله مصطفى ندا        الصيدالنية: 

 4/2012/ 9تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة   شيماء اسامه سعد السيد مقلد الصيدالنية: 

 11/7/2015تاريخ التسجيل:

 دكتوراة   سمر محمود محمد احمد عتمانالصيدالنية: 

 18/10/2017تاريخ التسجيل: 
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 دكتوراة  محمود ابوكليلةحسام الدين يسرى : ىالصيدل

 16/12/2017تاريخ التسجيل:

 دكتوراة  نهى اسماعيل خميس اسماعيلالصيدالنية: 

 16/12/2017تاريخ التسجيل:

 دكتوراة رانيا عيسوى عبدالحميد عيسوى حامدالصيدالنية: 

 16/12/2017تاريخ التسجيل:

 دكتوراة  سلمى السيد محمد السيد رضوان الصيدالنية: 

 16/12/2017التسجيل:تاريخ 

 دكتوراة  نبيلة احمد الشريدى جابر الشريدى الصيدالنية: 

 16/1/2018تاريخ التسجيل:

 دكتوراة   احمد اسامة محمد كامل شلش : ى الصيدل

 16/12/2017تاريخ التسجيل:

 دكتوراة   سلمى عصام محمد الحبشى الصيدالنية: 

 18/4/2017تاريخ التسجيل:

 دكتوراة   د خيرى محمد عبادة هبة محمالصيدالنية: 

 10/10/2016تاريخ التسجيل:

 دكتوراة  ابراهيم عبدالمحسن  عبدالقادر  : ى الصيدل

 15/11/2016تاريخ التسجيل:

 دكتوراة  احمد رفعت عبدالحميد احمد احمد: ىالصيدل

 14/2/2017تاريخ التسجيل:

 دكتوراة   دينا محمد مهدى احمد عثمان الصيدالنية: 

 2016/ 1 /12   تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة   اسماء احمد محمد عاشور  الصيدالنية: 

 15/9/2015تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة   مريم عبد العزيز زويل  الصيدالنية: 

 10/11/2015تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة    هبه محمد عبد العظيم الصيدالنية: 

 15/9/2015تاريخ التسجيل: 
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 -:ــــــــــــــــــببالموافقة على التقرير الدورى الخاص  3/7/2018قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية بتاريخ اقتراح مجلس 

 دكتوراة         أحمد كامل الحصرى              الصيدالنية: منى 

 15/3/2016تاريخ التسجيل: 

 دكتوراة   مصطفى احمد  صالح السقيلى: ىالصيدل

 13/10/2015تاريخ التسجيل:

 دكتوراة   هند ابراهيم محمد زيتونالصيدالنية: 

 13/1/2015تاريخ التسجيل:

 ماجستير  لينة محمد السيد على معروف        الصيدالنية: 

 13/10/2015تاريخ التسجيل:

 ماجستير  عائشة سعيد جمعة تركى         الصيدالنية: 

 13/10/2015تاريخ التسجيل:

 ماجستير  الق              رؤى خالد عبدالخالصيدالنية:  

 10/10/2016تاريخ التسجيل:

 القــــــرار :

 .وافق مجلس الكلية على تقارير مجالس االقسام    

 

 2017/2018للعام الجامعي  لجنة العالقات الثقافية والدولية التاسعمحضر .33
 القــــــرار :

 .أحيط المجلس علما               
 

بشأن تحديد مستوى اللغة اإلجنبية لطالب  2018( المعدل لسنة 171الجامعة رقم )عرض قرار مجلس .34
 الدراسات العليا والبحوث بالجامعة .

 القــــــرار :

 أحيط المجلس علما .             
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 بشأن المصروفات الدراسية لطالب الدراسات العليا وفقا   2018( لسنة 49عرض قرار مجلس الجامعة رقم ).35

 للساعات المعتمدة.

 القــــــرار :

 أحيط المجلس علما .         
 

) دبلوم التحليل  2018/2019عرض نتيجة برامج الدراسات العليا والبحوث لفصل الربيع للعام الجامعى .36
قررات م –دكتور فى الصيدلة اإلكلينيكية  –دبلوم صيدلة المستشفيات والصيدلة اإلكلينيكية  –الكيميائي الحيوي 

 مقررات تخصصية للماجستير والدكتوراه( –عامة للماجستير 

 القــــــرار :

 .2018/2019الربيع للعام الجامعى  نتائج برامج الدراسات العليا والبحوث لفصلأعتمد المجلس  
 

الجامعي عرض مقترحات األقسام العلمية حول إمكانية تدريس برامج الدراسات العليا والبحوث للعام . 37
2018/2019 

 القــــــرار :

 أحيط المجلس علما .         

 يات طالب من دبلوم صيدلة المستشف 52طالب من دبلوم التحليل الكيميائي الحيوي ومنح عدد  16منح عدد .38

 .وعدد طالب لدرجة دكتور فى الصيدلة اإلكلينيكية 

 القــــــرار :

وم صيدلة طالب من دبل 52طالب من دبلوم التحليل الكيميائي الحيوي ومنح عدد  16أعتمد المجلس منح عدد       

 المستشفيات وعدد طالب لدرجة دكتور فى الصيدلة اإلكلينيكية 
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 خامساً : موضوعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 . 2018/2019للعام اإلكاديمى تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة . 39

 القــــــرار :

 أحيط المجلس علماً .                      

      

 تحديد موعد مؤتمر الكلية السنوى .. 40

 القــــــرار :

 أحيط المجلس علماً .                         

   

 .4/7/2018تم عقد إجتماع للجنة المعدة لمؤتمر الكلية الدولى بتاريخ .41

 القــــــرار :

 أحيط المجلس علماً .                           

 

ثالث بمدرج الدور ال 12/7/2018وحتى  8/7/2018فى الفترة من   OTCتم إقامة ورشة عمل بعنوان . 42

 بالمبنى الجديد.

 القــــــرار :

 أحيط المجلس علماً .                       

                بقاعة    9/7/2018الموافق  األثنينيوم  Cell Press Journalsتم إقامة محاضرة بعنوان . 43    

Round Table  صباحاً.  10بالدور األول بالمبنى الجديد الساعة 

 القــــــرار :

 أحيط المجلس علماً .                      

 التخلص من المخلفات الخطرة ودفنها بالمدفن الرئيسى بمنطقة الناصرية ببرج العرب. .44   

 القــــــرار :

 أحيط المجلس علماً .                          
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 القوافل الطبية: .54

  29/6/2018الموافق الجمعةإنطلقت قافلة طبية إلى منطقة الدخيلة باألسكندرية يوم. 

  6/7/2018الموافق  الجمعةإنطلقت قافلة طبية إلى منطقة نادى الصيد باألسكندرية يوم 

 القــــــرار :

 أحيط المجلس علماً .                        

  

 سادساً : موضوعات وحدة ضمان الجودة

تخطيط عيار الرئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية عضواً فى م –إختيار السيد االستاذ الدكتور / وائل سامى .46

 اإلستراتيجى فى تشكيل وحدة ضمان الجودة .

 القــــــرار :

 أحيط المجلس علماً .                           

 

 . 2016/2017.إعتماد تقارير مقررات الدراسات العليا للعام الجامعى 47

 القــــــرار :

 أحيط المجلس علماً .                           

 . مخاطبات لالقسام بخصوص تقرير الزيارة .48

 القــــــرار :

 أحيط المجلس علماً .                           

 موضوعات عامةسابعا : 

 2018/2019تشكيل أعضاء اللجان المنبثقة لمجلس الكلية للعام الجامعي .49

 : على النحو التالي أوال : لجنة شئون التعليم والطالب

 جنةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ورئيس الل السيدة األستاذ الدكتور/ أمل جالل عبد الحميد -1

 وأستاذ بقسم علم األدوية والسموم

 أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية السيد األستاذ الدكتور/ أحمد محمود فرغلى -2

 أستاذ متفرغ بقسم علم األدوية والسموم السيد األستاذ الدكتور/ عبد الجليل أحمد عبد الجليل  -3

 أستاذ متفرغ بقسم العقاقير السيد األستاذ الدكتور/ عبد العظيم مصطفى حبيب  -4

 أستاذ متفرغ بقسم العقاقير السيد األستاذ الدكتور/ نبيل أحمد عبدالسالم -5

 أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية إبراهيم شعبان أحمدالسيد األستاذ الدكتور/  -6
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 : على النحو التالي ثانيا : لجنة شئون الدراسات العليا والبحوث

لشئون الدراسات العليا والبحوث  )رئيساً(. وكيل الكلية -السيدة أ.د. / منال نبيل سعودى. 1   

 . السيدة أ.د / نوال محمد خلف هللا          2  
 السيدة أ.د / نازك عبد اللطيف الجندى       .3

 السيد أ.د / محمد عبد التواب قرنى         .4

 السيد أ.د/ محمد صالح أحمد أبو زيتحار .5

 رئيس كنترول الدراسات العليا والبحوث –السيد أ.د/ منير عوض خليل  .6

 بدير         السيدة أ.د / منى محمد على  .7

 السيدة أ.د / لبيبة الخردجى                  .8

 ئيس مجلس قسم علم األدوية والسمومر -السيد أ.د/ محمود محمد الماس  .9

 السيدة أ.د/ مسعودة السيد عامر.10

 السيدة أ.د/ سعاد عبد الحميد  الحواش. 11

 السيدة أ. د / هدى محجوب على ناجي. 12

 ئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدليةر -عبد الرازق محمد السيدة أ.د/ أميمة . 13

 ئيس مجلس قسم الصيدالنياتر -السيدة أ.د/ أمل حسن الكامل .14

 ئيس مجلس قسم العقاقيرر -السيدة أ.د/ هالة مصطفي .15

 رئيس مجلس قسم الكيمياء الصيدلية–السيد أ.د/ عالء عبد المقصود الطمباري .16

 السيدة أ.د/ أمل محمد أحمد خليل .17

 السيد أ.د/ شريف أحمد فوزى رستم.18

 أستاذ متفرغ بقسم علم األدوية والسموم السيد األستاذ الدكتور/ فؤاد مصطفى شرابى -7

 أستاذ متفرغ بقسم الصيدالنيات السيد األستاذ الدكتور/ محمد عبد الغفار شمس الدين -8

 ستاذ متفرغ بقسم الكيمياء الصيدليةأ السيد األستاذ الدكتور/ إبراهيم محمد لعبوطه -9

 أستاذ متفرغ بقسم الصيدالنيات السيدة األستاذ الدكتور/ نبيلة عبد الرحيم برعى   -10

 أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء التحليلية السيد األستاذ الدكتور/ فوزى على إسماعيل الياظبى  -11

 بقسم الكيمياء الصيدليةأستاذ متفرغ  السيد األستاذ الدكتور/ السيد أبو زيد محمد  -12

 أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية السيدة األستاذ الدكتور/ إكرام محمود حسن  -13

 أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية السيدة األستاذ الدكتور/ سوزى نسيم صبرى  -14

 أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية السيدة األستاذ الدكتور/ هبة حسن عابدين  -15

 أستاذ بقسم الميكوبيولوجيا الصيدلية السيد األستاذ الدكتور/ السيد أبو المجد السيد  -16

 أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الصيدلية السيد الدكتور/ ياسر سعد عبد الغنى -17

 والمناعه الميكروبيولوجيا بقسممساعد أستاذ  يوسف أبوالفتوح آالء /الدكتور السيدة -18

 الصيدالنيات بقسممساعد أستاذ  السيدة الدكتور/ سالى جالل عبد الحليم محمد  -19
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 ئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا الصيدليةر -السيدة أ.د/ هدي محمد جمال الدين عمر.19

 ئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعيةر -السيد د/ وائل سامى .20

 
 : التاليعلى النحو ثالثا: لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ئيسوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ور السيدة األستاذ الدكتور/ ميرفت أمين قاسم -1

 الميكروبيولوجيا والمناعهأستاذ بقسم اللجنة و

 أستاذ متفرغ بقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية حميدة مصطفى أبو شليبكتور/ السيدة األستاذ الد -2

ة ائيالمدير التنفيذى لوحدة المجمع العلمى للبحوث الدو رشا مصطفى محمد يوسفالدكتور/  االستاذ السيدة -3

 الكيمياء التحليليةأستاذ بقسم و

 الكيمياء التحليليةأستاذ بقسم  مروة سعيد حسين منيبالدكتور/  االستاذ السيدة -4

 األدوية والسمومأستاذ بقسم علم  سحر محمود عزمى الجويلىالدكتور/  االستاذ السيدة -5

 أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الصيدلية السيدة الدكتور/ منى هانئ محمود محمد بدر -6

 أستاذ مساعد بقسم العقاقير السيدة الدكتور/ إيمان شوقى أنور محمد -7

 والمناعه الميكروبيولوجيا بقسممساعد أستاذ  يوسف آالءأبوالفتوح /السيدةالدكتور -8

 علم األدوية والسموم أستاذمساعدبقسم وحيد محمود محمد إبراهيمالسيد الدكتور/ أحمد  -9

 الصيدلة الصناعيةبقسم  أستاذمساعد مروة أحمد السيد سالمالدكتور/ ة السيد -10

 والمناعه الميكروبيولوجيا بقسم مساعد أستاذ السيدة الدكتور/ عزة محمد سعيد زكريا  -11

 والمناعه الميكروبيولوجيامدرس بقسم  نيللى مصطفى عبد المنعم محمد /السيدةالدكتور -12

 مدرس بقسم الكيمياء الصيدلية السيدة الدكتور/ حنان محمد أحمد رجب -13

 مدرس بقسم العقاقير السيدة الدكتور/ هدى محمد فتحى  -14

 مدرس بقسم العقاقير السيدة الدكتور/ هالة حلمى زعطوط  -15

 بقسم الصيدالنياتمدرس  السيدة الدكتور/ علياء عادل عبدالعزيز رمضان  -16

 مدرس بقسم العقاقير السيد الدكتور/ عمرو مصطفى محمد الحويط  -17

 مدرس بقسم العقاقير السيدة الدكتور/ رشا محمد عبد المجيد أبو الخير  -18

 أمين صندوق نقابة الصيادلة السيد الدكتور/ يوسف أحمد على بدير  -19

 : على النحو التاليالخارجية: لجنة شئون العالقات العلمية والثقافية ارابع

 (. ًأستاذ الصيدالنيات ومدير مكتب العالقات الدولية ) رئيسا –االستاذ الدكتور / ماجدة المسيك  .1

 )نائباً(االستاذ المساعد بقسم علم االدوية والسموم  –السيد الدكتور / أحمد وحيد محمود  .2

 د بقسم الميكروبيولوجيا والمناعةاالستاذ المساع –السيدة الدكتور / آالء أبو الفتوح يوسف  .3

 االستاذ المساعد بقسم الصيدالنيات  –السيدة الدكتور / سالى جالل عبد الحليم  .4

 المدرس بقسم الصيدالنيات  –السيدة الدكتور / علياء عادل رمضان  .5
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 المدرس بقسم الصيدالنيات  –السيدة الدكتور / هدى أمين الطاهر  .6

 المدرس بقسم العقاقير  –السيدة الدكتور / صفا شمس الدين أبو العزم  .7

 المدرس بقسم الكيمياء الصيدلية  –السيد الدكتور / أحمد سعيد بالل  .8

 المدرس بقسم العقاقير  –السيد الدكتور / محمد محى الدين  .9

 : صندوق دعم بحوث الرسائل العلميةعلى النحو التالى خامسا : تشكيل لجنة 

 رئيسا   - لكلية للدراسات العليا والبحوثاوكيل  –يدة أ.د/ منال نبيل سعيد سعودي الس .1
 عضوا   - أستاذ متفرغ بقسم الصيدلة الصناعية –السيدة أ.د/ نازك عبد اللطيف الجندي  .2
 عضوا   - ستاذ متفرغ بقسم الصيدالنياتأ –السيدة أ.د/ لبيبة خليل الخردجي  .3
 عضوا   - ستاذ بقسم علم األدوية والسموم ورئيس مجلس القسمأ –الماس  محمد السيدأ.د/ محمود .4
 عضوا   –رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلة  –السيدة أ.د/ أميمة عبد الرزاق محمد  .5
 ضوا  ع -رئيس مجلس قسم العقاقير  –السيدة أ.د/ هالة مصطفي حموده  .6
 عضوا   –م الميكروبيولوجيا والمناعة تاذ بقسأس –السيد أ.د/ السيد أبو المجد السيد  .7

 

 القــــــرار :

 .2018/2019للعام الجامعي  تشكيل اللجان المنبثقةعلى  المجلسافق و        

 

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

 مـــيد الكليـــــة ع                                             ن المجلســـــــأمي                   

 بد العزيز اسماعيلخديجة أحمد عأ.د.                           د. هالة حلمى زعطوط          

 

 

 

 

 

 

 


