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   8102/8102للعبم الجبهعً   الخبلجهجلس الكلٍخ 

  01/01/8102الوىافك  االحٌٍيعمد  ٌىم والذي 

 

بقاعة مجلس الكلٌة  55/51/8152الموافق  االثنٌنعشر من صباح ٌوم  الحادٌةإجتمع مجلس الكلٌة فً تمام الساعة 

كال من عمٌد الكلٌة وأستاذ الكٌمٌاء الصٌدلٌة وبحضور  –خدٌجة أحمد إسماعٌلبرئاسة الســــٌدة األستاذ الدكتور/ 

 السادة:

 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث وأستاذ    سعودي سعٌد نبٌل منال. د.أ .5
 الكٌمٌاء الصٌدلٌة

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وأستاذ علم األدوٌة                          عمر الحمٌد عبد جالل أمل. د.أ .8
 والسموم 

 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنٌة البٌئة وأستاذ                       قاســــــــم أمٌن مٌرفت. د.أ .3
 المٌكروبٌولوجٌا والمناعة

 المٌكروبٌولوجٌا والمناعة بقسمأستاذ متفرغ                 النقٌب محمد أحمد مصطفى. د.أ .4

 بقسم الصٌدلة الصناعٌة أستاذ متفرغ   مرتضى محمد سنا. د.أ .5

 الكٌمٌاء الصٌدلٌة بقسم أستاذ متفرغ   الوفا أبو محمد أمٌمة. د.أ .6

 الصٌدلٌة التحلٌلٌة الكٌمٌاء بقسم أستاذ متفرغ  الٌاظبً إسماعٌل علً فوزي. د.أ .7

 بقسم علم األدوٌة والسموم متفرغ أستاذ    بسطورس عرٌان عزة. د.أ  .2

 بقسم الصٌدالنٌات أستاذ متفرغ   عتمان السٌد أحمد محمد. د.أ .9

 علم األدوٌة والسموم أستاذ ورئٌس مجلس قسم  الماس محمود محمد محمود. د.أ .51

 األستاذ بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة   أ.د. إكرام محمود حسن .55

 أستاذ ورئٌس مجلس قسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة   أمٌن الرزاق عبد أمٌمة.د.أ.  .58

 أستاذ متفرغ بقسم العقاقٌر   الحمٌد عبد محمد رقٌة.د.أ .53

 أستاذ متفرغ بقسم الصٌدالنٌات  المسٌك السمٌع عبد ماجدة.د.أ .54
 أستاذ ورئٌس مجلس قسم الصٌدالنٌات   الكامل السٌد حسن أمل.د.أ .55

 العقاقٌر أستاذ ورئٌس مجلس قسم  حموده الغنى عبد مصطفى هالة.د.أ .56

 الكٌمٌاء الصٌدلٌة أستاذ ورئٌس مجلس قسم الطمباري المقصود عبد على عالء.د.أ .57

 المٌكروبٌولوجٌا والمناعة أستاذ ورئٌس مجلس قسم  عمر الدٌن جمال محمد هدى.د.أ .52

 مجلس قسم الصٌدلة الصناعٌة أستاذ ورئٌس   سامً محمود وائل.دأ.  .91

 األستاذ المساعد بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة   بدر محمود هانئ منى.د .81

 المدرس بقسم العقاقٌر والمدٌر التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة   زعطوط أحمد حلمً هالة.د .85

 المدرس بقسم الصٌدالنٌات   رمضان عادل علٌاء.د .88
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 نقٌب صٌادلة االسكندرٌة   الشافعً أنسً محمد. د .83

 وإعتذر عن الحضور :

 

 رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشركة برج      حجر ثروت هشام. د. 5

 للصناعات الدوائٌة                                                            

 

 أوال: هىضىعبد للتصدٌك

 

اٌخ١ّظ اٌّٛافك اٌزٞ ػمذ ٠َٛ  8102/8102فٟ اٌؼبَ اٌدبِؼٟ  اٌثبٟٔاٌتصذ٠ك ػٍٝ ِسضش ئختّبع ِدٍظ اٌى١ٍخ  .0

 .81/2/8102اٌّٛافك 

 المـــــــزار:

 صدق الوجلس على هذا الوحضز.                 

 

 

 : هىضىعبد شئىى هٍئخ التدرٌس حبًٍب

 والودرسٍي الوسبعدٌي والوعٍدٌي

 

ِذ ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ  – 2/01/8102ٚاٌّّتذ زتٝ  0/01/8102ثتبس٠خ  اٌؼمبل١ش ِسضش ئختّبع ِدٍظ لغُ . 8

 0/08/8102ٌّذح ػبَ ثبْ اػتجبسا ِٓ   –اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ  – هبري لجٍت كبهلاالخبصح اٌذساع١خ ٌٍّبخغت١ش/ 

 .اٌّب١ٔب – شخبِؼخ ٘بٔٛف ٌٍسصٛي ػٍٝ دسخخ اٌذوتٛساٖ  ِٓ

 المـــــــزار:

 .وافك الوجلس على هبجبء ثئلتزاح هجلس المســـــــن                 

 

ئٔتذاة اٌغ١ذ األعتبر  ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ –2/01/8102ثتبس٠خ  اٌص١ذٌخ اٌصٕبػ١خ ِسضش ئختّبع ِدٍظ لغُ  -3

ٌٍؼًّ وّغتشبس ػٍّٟ ٌششوخ ثشج ٌٍصٕبػبد  –أعتبر ٚسئ١ظ ِدٍظ اٌمغُ  – وائل هحوىد سبهً أثى الفتىحاٌذوتٛس/ 

 ثٛالغ ٠َٛ ٚازذ ) األسثؼبء ( ِٓ وً أعجٛع . 0/01/8102ٌّذح ػبَ اػتجبسا ِٓ   –اٌذٚائ١خ 

 المـــــــزار:

 .وافك الوجلس على هبجبء ثئلتزاح هجلس المســـــــن                 
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ثشأْ اٌّٛافمخ ػٍٝ تدذ٠ذ ئػبسح اٌغ١ذ  – 2/01/8102ثتبس٠خ  –ِسضش ئختّبع ِدٍظ لغُ ػٍُ األد٠ٚخ ٚاٌغَّٛ  -4

ثبالوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ  –ٌٍؼًّ ػ١ّذاً ثى١ٍخ اٌص١ذٌخ  –األعتبر اٌّتفشؽ ثبٌمغُ  – حسٌى فؤاد هحود علًاألعتبر اٌذوتٛس/ 

 . 8102ٌّذح ػبَ اػتجبسا ِٓ أٚي عجتّجش  –ٌٍؼٍَٛ ٚاٌتىٌٕٛٛخ١ب ٚإٌمً اٌجسشٞ 

 عٕخ 04شٙش       ٠3َٛ       8: ِذح االػبساد اٌغبثمخ :  هلحىظخ

 المـــــــزار:

 .وافك الوجلس على هبجبء ثئلتزاح هجلس المســـــــن                 

 

ثشأْ اٌّٛافمخ ػٍٝ تدذ٠ذ ئػبسح اٌغ١ذح  – 2/01/8102ثتبس٠خ  –ِسضش ئختّبع ِدٍظ لغُ ػٍُ األد٠ٚخ ٚاٌغَّٛ  -5

ٌٍؼًّ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌطالة ثى١ٍخ  –األعتبر ثبٌمغُ  – حٌبى هحود سوٍز الجىٌلًاألعتبر اٌذوتٛس/ 

  8102ٌّذح ػبَ اػتجبسا ِٓ أٚي عجتّجش  –ثبالوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌتىٌٕٛٛخ١ب ٚإٌمً اٌجسشٞ  –اٌص١ذٌخ 

 المـــــــزار:

 .وافك الوجلس على هبجبء ثئلتزاح هجلس المســـــــن                 

 

 ثشأْ اٌّٛافمخ ػٍٝ ئٔتذاة  –ِسبضش ئختّبع ِدبٌظ الغبَ ) و١ّ١بء تس١ٍ١ٍخ ، ػمبل١ش ، و١ّ١بء ص١ذ١ٌخ  (   - 6

اٌغبدح اٌّٛضسٗ أعّبؤُ٘ ثؼذ ٌٍتذس٠ظ ثى١ٍخ اٌص١ذٌخ ٚاٌتص١ٕغ اٌذٚائٟ ثدبِؼخ فبسٚط فٟ اٌؼبَ اٌدبِؼٟ 

8102/8102: 

 اٌى١ّ١بء اٌتس١ٍ١ٍخ اٌص١ذ١ٌخ األعتبر اٌّتفشؽ ثمغُ   أ.د. ِسّذ ػجذ اٌتٛاة لشٟٔ   -

 ٌّذح ١ِٛ٠ٓ ) االث١ٕٓ ٚاٌثالثبء ( ِٓ وً أعجٛع           

 أعتبر ٚسئ١ظ ِدٍظ لغُ اٌؼمبل١ش    أ.د. ٘بٌخ ِصطفٝ زّٛدٖ -

 ٌّذح ٠َٛ ) األسثؼبء ( ِٓ وً أعجٛع           

 أعتبر ٚسئ١ظ ِدٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌص١ذ١ٌخ   أ.د. ػالء ػٍٝ ػجذ اٌّمصٛد -

 ٌّذح ٠َٛ ) األزذ ( ِٓ وً أعجٛع               

 المـــــــزار:

 .وافك الوجلس على هبجبء ثئلتزاحبد هجبلس االلســـــــبم                 

 

ثشبْ ئزبطخ اٌّدٍظ ػٍّب ثّب خبء ثبٌتمش٠ش اٌّمذَ  – 2/01/8102ثتبس٠خ اٌص١ذال١ٔبد ِسضش ئختّبع ِدٍظ لغُ  -7

ِإتّش االتسبد اٌذٌٟٚ ػٓ زضٛسٖ  –ثبٌمغُ  اٌّتفشؽاألعتبر  –  هحود أحود السٍد عتوبىاٌذوتٛس / اٌغ١ذ األعتبر ِٓ 

 .8102عجتّجش  6 – 8فٟ اٌفتشح ِٓ  اعىٛتالٔذا -خالعدٛ ٚاٌزٞ ػمذ ثّذ٠ٕخ (   FIPٌٍص١ذٌخ ) 
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 المـــــــزار:

 أحٍط الوجلس علوب ثوب جبء ثبلتمزٌز                 

 

ثشبْ ئزبطخ اٌّدٍظ ػٍّب ثّب خبء  – 2/01/8102ثتبس٠خ ػٍُ األد٠ٚخ ٚاٌغَّٛ ِسضش ئختّبع ِدٍظ لغُ   -2

ِإتّش اٌدّؼ١خ ػٓ زضٛسٖ  –األعتبر اٌّغبػذ ثبٌمغُ  –  أحود وحــــٍد هحوىداٌذوتٛس / اٌغ١ذ ثبٌتمش٠ش اٌّمذَ ِٓ 

 .8102عجتّجش  80 – 02فٟ اٌفتشح ِٓ  ٍّىخ اٌّتسذحثبٌّ – ٠ٛسنٚاٌزٞ ػمذ ثّذ٠ٕخ  اٌجش٠طب١ٔٗ ٌذساعخ أِشاض اٌىجذ 

 المـــــــزار:

 أحٍط الوجلس علوب ثوب جبء ثبلتمزٌز                 

 

ػٍٝ  ثشبْ اٌّٛافمخ - 00/01/8102ثتبس٠خ  –ِسضش ئختّبع ِدٍظ لغُ ػٍُ األد٠ٚخ ٚاٌغَّٛ ) خٍغخ طبسئخ (  -2

االوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ  –ٌٍّشبسوخ ثبٌتذس٠ظ ثى١ٍخ اٌص١ذٌخ  –األعتبر اٌّتفشؽ  – إٌفبى اثزاهٍن سعدئٔتذاة اٌغ١ذح أ.د. 

 ٌٍؼٍَٛ ٚاٌتىٌٕٛٛخ١ب ٚإٌمً اٌجسشٞ ٌّذح ٠َٛ ٚازذ اعجٛػ١ب ) اٌثالثبء (

 المـــــــزار:

 .وافك الوجلس على هبجبء ثئلتزاح هجلس المســـــــن                 

 

 / اٌغ١ذح اٌذوتٛس ِٕرثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ  - 2/01/8102ثتبس٠خ  –ِسضش ئختّبع ِدٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌص١ذ١ٌخ  - 01

اٌٍمت اٌؼٍّٟ ٌٛظ١فخ أعتبر ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ لشاس اٌٍدٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌذائّخ  –ثبٌمغُ  األعتبر اٌّغبػذ –هٌى هبًئ هحوىد ثدر

 .ٌٍؼٍَٛ اٌص١ذ١ٌخ ) و١ّ١بء ص١ذ١ٌخ ٚز٠ٛ١خ (

  المـــــــزار:

هٌى  / اٌذوتٛس ِٕر اٌغ١ذحػٍٝ ٚلشاس اٌٍدٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌذائّخ ٚافك اٌّدٍظ ثٕبء ػٍٝ ئلتشاذ ِدٍظ اٌمغُ        

ثزاد اٌمغُ ، ٚع١بدتٙب ِسّٛدح اٌغ١شح زغٕخ اٌغّؼخ ٍِٚتضِخ فٟ ػٍّٙب  أعتبرٛظ١فخ اٌٍمت اٌؼٍّٟ ٌ –هبًئ هحوىد ثدر

 ِٚغٍىٙب ِٕز تؼ١١ٕٙب ثٛاخجبتٙب ِٚسغٕخ أداء٘ب.

ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ  – 2/01/8102ٚاٌّّتذ زتٝ  0/01/8102ِسضش ئختّبع ِدٍظ لغــــُ اٌؼمبل١ش ثتبس٠خ   -00

اٌٍمت اٌؼٍّٟ ٌٛظ١فخ أعتبر ِغبػذ ٌٛظ١فخ أعتبر  –مغُ بٌث اٌّذسط – هحود هحود هكً حبتناٌغ١ذ اٌذوتٛس /   ِٕر

 ِغبػذ ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ لشاس اٌٍدٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌذائّخ ٌٍؼٍَٛ اٌص١ذ١ٌخ ) ػمبل١ش (.
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  المـــــــزار:

حبتن  / اٌذوتٛس اٌغ١ذ ٚافك اٌّدٍظ ثٕبء ػٍٝ ئلتشاذ ِدٍظ اٌمغُ ٚلشاس اٌٍدٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌذائّخ ػٍٝ ِٕر        

ِغبػذ ثزاد اٌمغُ ، ٚع١بدتٗ ِسّٛد اٌغ١شح زغٓ اٌغّؼخ ٍِٚتضَ فٟ اٌٍمت اٌؼٍّٟ ٌٛظ١فخ أعتبر  – هحود هحود هكً

 أداء٘ب. ػٍّٗ ِٚغٍىٗ ِٕز تؼ١١ٕٗ ثٛاخجبتٗ ِٚسغٓ

 حبلخبً: هىضىعبد شئىى التعلٍن والطالة                                          

سً الجدٌد لمرحلة بكالورٌوس الصٌدلة بنظام الساعات المعتمدة بعد إجراء التعدٌالت إقرار المنهج الدرا. 08 

المطلوبة من األقسام العلمٌة وإرساله للمراجعة الخارجٌة، مع توجٌه خالص الشكر لرؤساء األقسام العلمٌة وأعضاء 

الذي تم بذله لالنتهاء من إعداد  هٌئة التدرٌس بالكلٌة وأعضاء لجنة مراجعة الكفاٌات بالكلٌة على الجهد المخلص

 المنهج الدراسً.

  المـــــــزار:

أقر المجلس المنهج الدراسى الجدٌد لمرحلة بكالورٌوس الصٌدلة بنظام الساعات المعتمدة بعد إجراء               

 التعدٌالت المطلوبة من االقسام العلمٌة وإرساله للمراجعة الخارجٌة .

 

 .8152-8157نوفمبر للعام الجامعً .اعتماد نتٌجة دور 58

  المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علماً .             

 

 .8159-8152.تحدٌد نسبة درجات الرأفة لطالب برنامج بكالورٌوس الصٌدلة للعام الجامعً 53

  المـــــــزار:

% ِٓ اٌذسخبد اٌى١ٍخ ٌٍؼبَ اٌذساعٝ 0تُ تسذ٠ذ دسخبد اٌشأفخ ٌطالة ثشٔبِح اٌجىبٌٛس٠ٛط ػٍٝ أْ تىْٛ                

 ِٓ دسخبد اٌّمشس اٌٛازذ .% 5ٚثسذ ألصٝ 

 

 .تأجٌل العمل بالالئحة المعدلة لبرنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة للعام الجامعً القادم.54

  المـــــــزار:

 أز١ظ اٌّدٍظ ػٍّب ً .                    
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 راثعبً : هىضىعبد شئىى الدراسبد العلٍب والجحىث                                                

مررن   – 54/51/8152والممتررد الررى  51/51/8152بتررارٌ   –اقتررراح مجلررس قسررم المٌكروبٌولوجٌررا والمناعررة  .55 

 ة ــــــدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌ –المدرس المساعد  بالقسم  –الماجستٌر / منى احمد كامل الحصرى 

 .) المٌكروبٌولوجٌا الصٌدلٌة (

  المـــــــزار:

درجرة دكتروراه الفلسرفة فرى العلروم  –وافق المجلرس علرى مرن  الماجسرتٌر / منرى احمرد كامرل الحصررى               

الصٌدلٌـررـة )مٌكروبٌولوجٌررا والمناعررة ( وذلررك بنرراء علررى اقتررراح لجنررة الحكررم علررى الرسررالة فررى تقرٌرهررا المشررترك 

 51/51/8152بتررارٌ   –واقتررراح مجلررس القسررم   – 53/51/8152والتقررارٌر الفردٌررة العضرراء اللجنررة بتررارٌ    

 . 54/51/8152والممتد الى 

تسجٌل بروتوكول البحث الخاص بالصٌدالنٌة/ شٌماء  2/51/8152بتارٌ   –قتراح مجلس قسم الصٌدالنٌات ا .56

 .لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) صٌدالنٌات ( –المعٌدة بالقسم  –عبد الناصر عفٌفى البنا 

  المـــــــزار:

ص بالصٌدالنٌة / شٌماء عبد الناصر حامد عفٌفى البنا وافق المجلس على تسجٌل بروتوكول البحث الخا               

ولجنة  2/51/8152بتارٌ   –لدرجة الماجستٌرفى العلوم الصٌدلٌة ) صٌدالنٌات ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -وعنوان الرسالة : – 53/51/8152بتارٌ    –الدراسات العلٌا والبحوث 

لى صٌاغات نانومترٌة للعالج الموضعى للبؤر السرطانٌة او ماقبل تطوٌر نظام توصٌل دوائى موجه مبنى ع "

 السرطانٌة فى الفم واالبلعوم"

"Development of targeted drug delivery system based on nanometric formulation for the 

local treatment of oropharyngeal cancerous of precancerous lesions." 

 وبذلك تصب  لجنة االشراف مكونه من :-

 .الصٌدالنٌات بالكلٌة )مشرفا رئٌسٌا ( قسمالمتفرغ ب االستاذ  السٌد االستاذ الدكتور / اسامه ٌوسف عبدهللا   -

 .المدرس بقسم الصٌدالنٌات بالكلٌة  السٌدة الدكتور/ هبه هللا سلٌمان بركات   -

  

تسجٌل بروتوكول البحث الخاص بالصٌدالنٌة /  –9/51/8152بتارٌ   –اقتراح مجلس قسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة  .57

 .لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) كٌمٌاء صٌدلٌة ( –صٌدلى حر  –شروق جمال محمد السخاوى
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  المـــــــزار:

وافق المجلس على تسجٌل بروتوكول البحث الخاص بالصٌدالنٌة / / شروق جمال محمد السخاوى لدرجة              

ولجنة 8152/ 9/51بتارٌ   –الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) كٌمٌاء صٌدلٌة( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -وعنوان الرسالة : – 53/51/8152بتارٌ    –الدراسات العلٌا والبحوث 

تصمٌم وتشٌٌد وتقٌٌم بٌولوجى لبعض مشتقات السٌدنون الجدٌده" "  

Design, Synthesis and Biological Evaluation of Some New Sydnone Derivtives 

 وبذلك تصب  لجنة االشراف مكونه من :-

 .بالكلٌة ) مشرفا رئٌسٌا ( الكٌمٌاء الصٌدلٌة قسمالمتفرغ ب االستاذ السٌدة االستاذ الدكتور / نرجس صموائٌل حبٌب   -

  .السٌدة الدكتور / حنان محمد احمد رجب                  المدرس بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة بالكلٌة -

 .جامعة دمنهور –كلٌة العلوم  –المدرس بقسم الكٌمٌاء العضوٌة  السٌد االستاذ الكتور / السٌد محمود عبد الرحٌم  -

 
اضافة اسم السٌد االستاذ الدكتور / احمد السٌد  – 9/51/8152بتارٌ   –اقتراح مجلس قسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة  .52

 : وتصب  لجنة االشراف مكونه من  –عٌسى الى لجنة االشراف الخاصة بالصٌدلى / محمد جابر بسٌونى محمد السٌد 

 .بالكلٌة ) رحمة هللا ( –المتفرغ بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة  االستاذ    السٌد االستاذ الدكتور/ محمد السٌد محروس   -

 .) مشرفا رئٌسٌا ( –االستاذ المتفرغ بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة      السٌد االستاذ الدكتور /  احمد السٌد عٌسى  -

 .لصٌدلٌة بالكلٌةاالستاذ المتفرغ بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة ا     السٌد االستاذ الدكتور / محمد عبد التواب قرنى -

 .المدرس بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة  بالكلٌة               السٌدة الدكتور /  اٌمان ابراهٌم القمرى  -

  المـــــــزار:

وافق المجلس على اضافة السٌد االستاذ الدكتور / احمد السٌد عٌسى الى لجنة االشراف الخاصة بالصٌدلى /            

ولجنة الدراسات العلٌا   9/51/8152بتارٌ   –محمد جابر بسٌونى محمد السٌد وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 .53/51/8152 بتارٌ   –والبحوث 

 

 تسجٌل لمقررات الماجستٌر فى العلوم  51/51/8152بتارٌ   –اء التحلٌلٌة الصٌدلٌة  اقتراح مجلس قسم الكٌمٌ .59

 -: لكال منالصٌدلٌة ) كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدلٌة ( 

 اٌص١ذال١ٔخ / سٔب ا٠ّٓ ِسّذ طب٘ش -   اٌص١ذال١ٔخ / ا٠ٗ ػبدي اٌغ١ذ  -

  القـــــــرار:

وافق المجلس على تسجٌل الطالب المذكورٌن اعاله  لدرجة الماجستٌر فرى العلروم الصرٌدلٌة ) كٌمٌراء تحلٌلٌرة                   

                               –ولجنررررة الدراسررررات العلٌررررا والبحرررروث  51/51/8152صررررٌدلٌة ( وذلررررك بنرررراء علررررى اقتررررراح مجلررررس القسررررم بتررررارٌ  

 .53/51/8152بتارٌ  
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 تسجٌل لمقررات الماجستٌر فى العلوم 2/51/8152والممتد الى  5/51/8152بتارٌ   –سم العقاقٌر اقتراح مجلس ق .81

 -: لكال منالصٌدلٌة ) عقاقٌر ( 

 ١ٌجٝ اٌدٕغ١خ –اٌص١ذٌٝ / از١ّذح فضً هللا عبٌُ  -   ص١ذٌٝ زش –اٌص١ذال١ٔخ / ٔذٜ ػجذ اٌغالَ ِسّذ -

  القـــــــرار:

افق المجلس على تسجٌل الطالب المذكورٌن اعاله  لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) عقاقٌر ( وذلك و               

 –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث 2/51/8152والممتد الى  5/51/8152بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌ  

 .53/51/8152بتارٌ  

بعد بدبلوم  ؤهمالغاء تسجٌل الطالب االتى اسما 2/51/8152بتارٌ   –اقتراح مجلس قسم علم االدوٌة والسموم  .85

 الدراسات العلٌا والبحوث التحلٌل الكٌمٌائى الحٌوى وذلك بناء على طلبهم .

 الصٌدالنٌة / اسراء فوزى عبدة محمد -     الصٌدالنٌة / هاٌدى ممدوح شاكر -

 نٌة / رشا على مصطفىالصٌدال -     الصٌدالنٌة / رانٌا عبد النبى محمود  -

 الصٌدالنٌة اٌمان ٌاقوت ابو هاشم -     الصٌدالنٌة سارة هشام الجزار -

 الصٌدالنٌة / اندور سعٌد عوض

  المـــــــزار:

وافق المجلس على الغاء تسجٌل الطالب المذكورٌن اعاله  بدلوم الدراسات العلٌا والبحوث فى التحلٌل          

ولجنة الدراسات  2/51/8152الكٌمٌائى الحٌوى ) علم االدوٌة والسموم ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌ  

 .53/51/8152بتارٌ   –العلٌا والبحوث 

 
 الغاء تسجٌل الطالب االتى اسمائم بعد بدبلوم الدراسات  2/51/8152بتارٌ   –لصٌدالنٌات اقتراح مجلس قسم ا .88

 العلٌا والبحوث فى صٌدلة المستشفٌات والصٌدلة االكلٌنٌكٌة وذلك بناء على طلبهم .

 الصٌدلى / عمرو عنتر شناوى السنبختى -     الصٌدالنٌة / باسنت محمود محمد فرٌد -

 الصٌدالنٌة / انجى حسام احمد محمد -    د محمد احمد الشٌ  الصٌدالنٌة / هن -

      الصٌدالنٌة سهام مسعود الشحات فضل-

  المـــــــزار:

وافق المجلس على الغاء تسجٌل الطالب المذكورٌن اعاله  بدلوم الدراسات العلٌا والبحوث فى صٌدلة            

ولجنة  2/51/8152المستشفٌات والصٌدلة االكلٌنٌكٌة ) صٌدالنٌات ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌ  

 .53/51/8152بتارٌ   –الدراسات العلٌا والبحوث 
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قبول الطالب االتى اسمائهم بعد بدبلوم الدراسات العلٌا  – 2/51/8152بتارٌ   –قسم الصٌدالنٌاتاقتراح مجلس  .83

 .8152/8159فصل الخرٌف للعام الجامعى  –فى صٌدلة المستشفٌات والصٌدلة االكلٌنٌكٌة 

 عٛصٜ زغٓ ػجذهللا اٌٙبسٚٔٝ - س٠ٙبَ طبسق ِسّذ زغ١ٓ -

 ِدذٜ اثشا١ُ٘ اثٛ اٌؼطبػٙٛد  - عبسح زبِذ ػجذ اٌغ١ّغ ػجذ اٌدٛاد -

  ػجذهللا صجسٝ ػجذهللا خ١ًٍ -

  المـــــــزار:

بتارٌ   –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  – 2/51/8152بتارٌ   –وافق المجلس على اقتراح مجلس القسم             

53/51/8152 . 

 

قبول الطالب االتى اسمائهم بعد بدبلوم الدراسات  – 2/51/8152بتارٌ   –اقتراح مجلس قسم علم االدوٌة والسموم .84

 .8152/8159فصل الخرٌف للعام الجامعى  –العلٌا فى التحلٌل الكٌمٌائى الحٌوى 

 ِصطفٝ طٗ ازّذ - وش٠ّخ ِبخذ ػٍٝ -

 ػّش ػبثذ٠ٓ ِسّذ ػٍٝ  - د٠ٕب ِسّذ اششف -

 ش١ّبء ِسّذ ِسّذ ٠ٛٔظ - ازّذ ػجذ اٌفتبذ ػجذ هللا -

  المـــــــزار:

بتارٌ   –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  – 2/51/8152بتارٌ   –وافق المجلس على اقتراح مجلس القسم              

53/51/8152 . 

 
 قبول طلب االغاء التسجٌل المقدم من  –51/51/8152بتارٌ   –اقتراح مجلس قسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة    .85

 محمد كامل لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة .الصٌدالنٌة / شذا محمد احمد 

  المـــــــزار:

من درجة  وافق المجلس على قبول طلب الغاء التسجٌل الخاص الصٌدالنٌة / شذا محمد احمد محمد كامل             

 الدراسات العلٌاولجنة  51/51/8152الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌ  

 . 53/51/8152بتارٌ   –والبحوث  

 
 قبول طلب االغاء التسجٌل المقدم من  –51/51/8152بتارٌ   –اقتراح مجلس قسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة    .86

 الصٌدالنٌة / االء نبٌل احمد المزٌن لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة .
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  المـــــــزار:

 من درجة الماجستٌر وافق المجلس على قبول طلب الغاء التسجٌل الخاص بالصٌدالنٌة / االء نبٌل احمد المزٌن           

بتارٌ   –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  51/51/8152فى العلوم الصٌدلٌة وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌ   

53/51/8152 . 

 
صٌدالنٌة   -تسجٌل الصٌدالنٌة / االء نبٌل احمد المزٌن  – 2/51/8152بتارٌ   –اقتراح مجلس قسم الصٌدالنٌات  .87

 .للمقررات لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) صٌدالنٌات (   -بشركة االسكندرٌة لالدوٌة والصناعات الكٌماوٌة 

  المـــــــزار:

وافق المجلس على تسجٌل الصٌدالنٌة / االء نبٌل احمد المزٌن لمقررات درجة الماجستٌر فى العلوم                    

ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  – 51/51/8152الصٌدلٌة ) صٌدالنٌات ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌ  

  . 53/51/8152بتارٌ   –

 
المدرس  -اجتٌاز الماجستٌر / هبه محمد خٌرى عباده   –2/51/8152ٌ  اقتراح مجلس قسم الصٌدالنٌات بتار  .82

 االمتحان الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة  . –المساعد بجامهة دمنهور

  المـــــــزار:

وافق المجلس على اعتماد نتٌجة االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه الخاصة بالماجستٌر / هبه محمد خٌرى عباده           

 .53/51/8152ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌ   2/51/8152بتارٌ   –وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 
اجتٌاز  –54/51/8152والممتد الى  51/51/8152اقتراح مجلس قسم المٌكروبٌولوجٌا والمناعة بتارٌ    .89

 االمتحان الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة  . -الماجستٌر / مصطفى احمد صال  السقٌلى  

  المـــــــزار:

صال   وافق المجلس على اعتماد نتٌجة االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه الخاصة بالماجستٌر / مصطفى احمد         

لجنة الدراسات و54/51/8152والممتد الى  51/51/8152بتارٌ   –السقٌلى وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 . 53/51/8152العلٌا والبحوث بتارٌ  

 
تشكٌل لجان االمتحان الشامل لدرجة دكتوره  – 9/51/8152بتارٌ   –اقتراح مجلس قسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة  .31

مدرس مساعد  –الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة ) كٌمٌاء صٌدلٌة ( الخاص بالماجستٌر / محمد جمال بخٌت حسن 

 .بجامعة فاروس
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  المـــــــزار:

وافق المجلس على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل الخاصة بالماجستٌر / محمد جمال بخٌت حسن لدرجة دكتوراه           

ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  – 9/51/8152بتارٌ   –الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -: ة كاالتىنوتصب  اللج 53/51/8152بتارٌ   –

 االعتبر اٌّتفشؽ ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌص١ذ١ٌخ .      وتٛس/ ٔشخظ صّٛئ١ً زج١ت ذاالعتبر اٌاٌغ١ذح  -
 االستاذ المتفرغ بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة .        السٌد االستاذ الدكتور / على ابو الفضل هزاع  -     

 ٌمٌاء الصٌدلٌة .السٌدة االستاذ الدكتور / هبة عطٌة حامد               االستاذ بقسم الك -     

 

 -قبول طلب االغاء التسجٌل المقدم من كال من : –2/2/8152بتارٌ   –اقتراح مجلس قسم الصٌدالنٌات    .35
 اٌص١ذال١ٔخ / خ١ذاء ِب٘ش ازّذ -     اٌص١ذٌٝ ازّذ ِسّذ اثشا١ُ٘ -

 لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة . 
  المـــــــزار:

 وافق المجلس على قبول طلب الغاء التسجٌل الخاص بالطالب المذكورٌن اعاله من درجة الماجستٌر فى           

 –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  2/2/8152العلوم الصٌدلٌة وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌ  

 . 53/51/8152بتارٌ   

 
لغاء التسجٌل المقدم من الصٌدالنٌة / اقبول طلب  –7/2/8152بتارٌ   –اقتراح مجلس قسم علم االدوٌة والسموم    .38

 لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة . -منار احمد عبد الحكٌم سراج الدٌن 

  المـــــــزار:

 رجة وافق المجلس على قبول طلب الغاء التسجٌل الخاص بالصٌدالنٌة / منار احمد عبد الحكٌم سراج الدٌن من د          

 ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث 51/51/8152الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌ  

         . 53/51/8152بتارٌ   – 

 خبهسبً : هىضىعبد شئىى خدهخ الوجتوع وتٌوٍخ الجٍئخ                                                   

 جنٌهات لمن ٌلقى بالمخلفات على األرض او من ٌكتب على الحوائط أو البنشات. 51غرامة .33

  المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما ً.               

بالكلٌة تحت إشراف د. أحمد وحٌد األستاذ المساعد بقسم علم األدوٌة  Health and Safetyإقتراح إنشاء لجنة  .34

 والسموم بالتعاون مع لجنة السالمه والصحة المهنٌة.
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  المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما ً.               

 .8152تحدٌد موعد السوق الخٌرى للعاملٌن بالكلٌة لعام . 35

  المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما ً.               

 جهاز الزجاجات.. 36

  المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما ً.               

 .87/51/8152حفل تكرٌم شركة أسترازٌنٌكا للطالب المتدربٌن لدٌها ٌوم .37

  المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما ً.               

 . 8152خالل شهر نوفمبر  المخدرات" أنت أقوى منتحدٌد موعد ندوة ".32

  المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما ً.               

فى إطار فعالٌات الموسم الثقافى ٌنظم شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ٌوم توعوى بالتعاون مع مركز صحة المرأة . 39

 الثدى الذى ٌقام سنوٌاً فى شهر أكتوبر. والطفل د. ماجدة الشاذلى وذلك ضمن فعالٌات الٌوم العالمى لسرطان

  المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما ً.               

وإرسال  89/55/8152مراسلة األقسام بشأن طلب بٌانات سوف تعرض فى المؤتمر السنوى للكلٌة المزمع عقده .41

 تعلٌم المستمر.خطاب آخر بشأن توزٌع إستمارة تمأل بغرض الرغبة فى المشاركة فى دورات ال

  المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما ً.               
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 :قوافل طبٌة.19

  ثبٌّشبسوخ ِغ ِإعغخ ثٕه  ٠82/2/8102َٛ  الطزح ثعشثخ فبٌد ثوٌطمخاٌّشبسوخ فٝ اٌمبفٍخ اٌطج١خ

 اٌذٚاء اٌخ١ش٠خ ٚو١ٍخ اٌطت.

  ٌٝ٠02/01/8102َٛ اٌدّؼخ اٌّٛافك  هٌطمخ الٌهضخ ثبلعبهزٌختٕظُ و١ٍخ اٌص١ذٌخ لبفٍخ طج١خ ئ . 

  ٌٝ86/01/8102ٚرٌه ٠َٛ اٌدّؼخ اٌّٛافك  هٌطمخ الكزًك ثبلعبهزٌخاٌّشبسوخ فٝ اٌمبفٍخ اٌطج١خ ئ 

 ثبٌتؼبْٚ و١ٍخ اٌطت ٚ أعشح طج١ت ِٓ أخٍه.

  ٌٝ2/00/8102ٚرٌه ٠َٛ اٌدّؼخ اٌّٛافك  لزٌخ الجٌكاٌّشبسوخ فٝ اٌمبفٍخ اٌطج١خ ئ. 

 06/00/8102ثبٌجس١شح ٠َٛ اٌدّؼخ اٌّٛافك  لزٌخ الزسلهٍخ اٌطج١خ ئٌٝ اٌّشبسوخ فٝ اٌمبف. 

  القـــــــرار:

 أحٌط المجلس علما ً.                

  العاللبد الدولٍخ : هىضىعبد  سبدسبً                                               

 .8152وحتى ٌولٌو   8157فى الفترة من سبتمبر عرض التقرٌر السنوى الخاص بمكتب العالقات الدولٌة وذلك .48

  القـــــــرار:

 أحٌط المجلس علما ً.                

مناقشة خطة العمرل للجنرة العالقرات الدولٌرة فرى دورتهرا الجدٌردة وتوزٌرع المهرام علرى السرادة االعضراء، وذلرك فرى .43

 .اطار  رؤٌة ورسالة واهداف اللجنة 

  القـــــــرار:

 أحٌط المجلس علما ً.                

عرض التقرٌر المقدم من الطالب الذٌن شراركوا فرى المدرسرة الصرٌفٌة بكلٌرة الصرٌدلة بجامعرة بانردونج باندونٌسرٌا .44

 . 58/2/8152وحتى  89/7/8152وذلك فى الفترة من 

  القـــــــرار:

 أحٌط المجلس علما ً.                

احاطررة اللجنررة علمررا برران الجانررب االلمررانى مررن جامعررة سررارالند قررد قررام بتوقٌررع مررذكرة التفرراهم المبرمررة مررع جامعررة  .45

ونحن االن فى انتظار موافقة المجلس االعلرى للجامعرات حترى ٌرتمكن السرٌد  8152االسكندرٌة وارسلها الٌنا فى ٌولٌو 

 .ٌها االستاذ الدكتور رئٌس جامعة االسكندرٌة من التوقٌع عل
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  القـــــــرار:

 أحٌط المجلس علما ً.                

عرض الشكل الجدٌد التفاقٌات التعاون الذى ورد الٌنا من جامعة االسكندرٌة والذى سٌستخدم فى ابررام االتفاقٌرات .46

 والجامعات االخرى . االسكندرٌةالمستقبلٌة بٌن جامعة 

  القـــــــرار:

 أحٌط المجلس علما ً.                

عرض فررص التعراون برٌن كلٌرة الصرٌدلة والمركرز التنافسرى للتعلرٌم االلكترونرى الترابع لروزارة االتصراالت لتقردٌم .47

 ورش عمل عن التعلٌم االلكترونى للسادة اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بكلٌة الصٌدلة جامعة االسكندرٌة. 

  القـــــــرار:

 أحٌط المجلس علما ً.                

التنسٌق مع السٌدة االسرتاذ الردكتوروكٌل الكلٌرة لشرئون التعلرٌم والطرالب  لعقرد ورشرة عمرل بالكلٌرة تحرت عنروان " .42

المدٌر التنفٌذى لوحدة ضمان  –الصف المعكوس وأدوات الجٌل الثانى" تقدمها كال من السٌدة الدكتور / هالة زعطوط 

منسرق العالقرات الدولٌرة واالسرتاذ المسراعد  –الجودة واالستاذ بقسم العقاقٌر والسٌدة الدكتور / سالى جرالل عبرد الحلرٌم 

بقسم الصٌدالنٌات واالتى حضرن هذه الورشة التى نظمتها كال من جامعة سنجور ووحدة ادارة المشروعات فرى مراٌو 

8152 . 

  رار:القـــــــ

 أحٌط المجلس علما ً.                

 سبثعب: هىضىعبد وحدح ضوبى الجىدح

 .8107/8102اعتؼدبي تمبس٠ش اٌّمشاد ٌٍجشٔبِح اٌجىبٌٛس٠ٛط ٌٍؼبَ اٌدبِؼٝ . 42

  القـــــــرار:

 أحٌط المجلس علما ً.               
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ٚطٍتتت  8107/8102اعتتتؼدبي تمتتبس٠ش اٌّمتتشساد ٌجشٔتتبِح اٌصتت١ذٌخ ا)و١ٕ١ٍى١تتخ ) فصتتً اٌخش٠تتى ( ٌٍؼتتبَ اٌدتتبِؼٝ .51

 . 8107/8102تمبس٠ش فصً اٌشث١غ ٌٍؼبَ اٌدبِؼٝ 

  القـــــــرار:

 أحٌط المجلس علما ً.                

 . 8107/8102 اعتؼدبي تمبس٠ش اٌّمشساد ٌجشاِح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌٍؼبَ اٌدبِؼٝ. 50

  القـــــــرار:

 أحٌط المجلس علما ً.              

 . 8102/8102اػتّبد تٛص١ى ثشٔبِح اٌص١ذٌخ ا)و١ٕ١ٍى١خ ٌٍؼبَ اٌدبِؼٝ .58

  القـــــــرار:

 أحٌط المجلس علما ً.                

 حبهٌب ً : هىضىعبد عبهخ                       

جنٌررره              311جنٌرره ) ثمرررانون جنٌهرررا ( إلرررى  21التشررررٌعات الصرررٌدلٌة مرررن مقرررر  تصرررحٌ  مقابرررل إقتررراح زٌرررادة . 53

 ) ثالثمائة جنٌها ( لكل امتحان .

  القـــــــرار:

     وافق مجلس الكلٌة على االقتراح المقدم .            

 

 هذا وقد إنتهى اإلجتماع فً تمام الساعة الثانٌة ظهراً،،،

 عمـــٌد الكلٌـــــة                                         ن المجلســـــــأمٌ                 

 خدٌجة أحمد عبد العزٌز اسماعٌلأ.د.                           د. علٌاء عادل رمضان           

 

 

 

 


