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 2017/2018هجلس الكلٍت الثبهي للعبم الجبهعً 

  14/3/2018والذي عمد ٌوم األربعبء  

 

بماعة مجلس 14/3/2018إجتمع مجلس الكلٌة فً تمام الساعة الثانٌة عشر من صباح ٌوم األربعاء الموافك 

عمٌد الكلٌة وأستاذ الكٌمٌاء الصٌدلٌة وبحضور –خديجة أحمد إسماعيل/الكلٌة برئاسة الســــٌدة األستاذ الدكتور

 :كال من السادة 

 

 ِٕبي ٔج١ً عؼ١ذ عؼٛدٞ              ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ٚأعزبر اٌى١ّ١بء اٌق١ذ١ٌخ . د.أ .1

 أًِ عالي ػجذ اٌؾ١ّذ ػّش        ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ٚأعزبر ػٍُ األد٠ٚخ ٚاٌغَّٛ . د.أ .2

 ١ِشفذ أ١ِٓ لبعُ                ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚأعزبر ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب ٚإٌّبػخ. د.أ .3

 ٔبصن ػجذ اٌٍط١ف اٌغٕذٞ              األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌق١ذٌخ اٌقٕبػ١خ. د.أ .4

 دمحم دمحم ػجذ اٌقّذ اٌقبٚٞ           األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ ػٍُ األد٠ٚخ ٚاٌغَّٛ. د.أ .5

 ١ِٕش ػٛك خ١ًٍ                      األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌق١ذ١ٌخ. د.أ .6

 ِبعذح أؽّذ ؽّذٞ ثشاسٞ            األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌق١ذ١ٌخ. د.أ .7

 أعبِخ ٠ٛعف ػجذ هللا            األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌق١ذال١ٔبد. د.أ.  د.أ .8

 ِؾّٛد دمحم ِؾّٛد اٌّبط             أعزبر ٚسئ١ظ ِغٍظ لغُ ػٍُ األد٠ٚخ ٚاٌغَّٛ. د.أ .9

 فىش٠خ ػٍٝ دس٠ٚؼ                   األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌؼمبل١ش. د.أ .10

                                                                                                                     أ١ِّخ ػجذ اٌشصاق أ١ِٓ              أعزبر ٚسئ١ظ ِغٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌق١ذ١ٌخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . د.أ .11

 أًِ ؽغٓ اٌغ١ذ اٌىبًِ              أعزبر ٚسئ١ظ ِغٍظ لغُ اٌق١ذال١ٔبد. د.أ .12

 ٘بٌخ ِقطفٝ ؽّٛدٖ                أعزبر ٚسئ١ظ ِغٍظ لغُ اٌؼمبل١ش. د.أ .13

 ػالء ػٍٝ اٌطّجبسٞ                أعزبر ٚ سئ١ظ ِغٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌق١ذ١ٌخ. د.أ .14

 أًِ دمحم أؽّذ خ١ٍــــً               أعزبر ٚسئ١ظ ِغٍظ لغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب ٚإٌّبػخ. د.أ .15

 ٘ذٜ دمحم عّبي اٌذ٠ٓ ػّش          األعزبر  ثمغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب ٚإٌّبػخ. د.أ .16

 (ػٓ األعبرزح اٌّغبػذ٠ٓ )٘جٗ ػط١خ ؽبِذ                       األعزبر ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌق١ذ١ٌخ . د.أ .17

 ٚائً ِؾّٛد عبِٟ أثٛ اٌفزٛػ       األعزبر اٌّغبػذ ٚلبئُ ثأػّبي سئ١ظ ِغٍظ لغُ اٌق١ذٌخ اٌقٕبػ١خ. د .18

      (ػٓ اٌّذسع١ٓ  )٘بٌخ ؽٍّٟ اؽّذ صػطٛه            اٌّذسط لغُ اٌؼمبل١ش  . د .19

 دمحم أٔغٟ                                ٔم١ت ف١بدٌخ االعىٕذس٠خ                                        . د .20

 :وإعتذر عن الحضور 

 ٘ؾبَ صشٚد ؽغش              سئ١ظ ِغٍظ االداسح ٚاٌؼنٛ إٌّزذة ٌؾشوخ ثشط ٌٍقٕبػبد اٌذٚائ١خ . د .1
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 هوضوعبث للتصدٌك: أوال

 

 اٌزٞ ػمذ ٠َٛ 2017/2018اٌزقذ٠ك ػٍٝ ِؾنش ئعزّبع ِغٍظ اٌى١ٍخ اٌغبثغ فٟ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ  .1

 .14/2/2018األسثؼبء اٌّٛافك 

 :المـــــــزار

 .صدق الوجلس على هذا الوذضز  

 

 هوضوعبث شئوى هٍئت التدرٌس : ثبًٍب

 والودرسٍي الوسبعدٌي والوعٍدٌي

 

 ثؾبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ عفش اٌغ١ذح اٌّبعغز١ش  – 5/3/2018ِؾنش ئعزّبع ِغٍظ لغُ اٌؼمبل١ش ثزبس٠خ  .2

 فٟ ثؼضخ ئؽشاف ِؾزشن ٌٍؾقٛي ػٍٝ دسعخ – اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ –سبرة هذفوظ ًصٍف

 ٌّذح ػبَ – (مّٓ رشؽ١ؾبد اٌؼبَ اٌشاثغ ِٓ اٌخطخ اٌخّغ١خ ٌٍجؼضبد  )اٌذوزٛساٖ ثغبِؼخ عشٞ ثأغٍزشا 

 اػزجبسا ِٓ ربس٠خ اٌغفش ،

 . جبهعت االسكٌدرٌت وجبهعت سزي بإًجلتزا–هع فتخ لٌبة علوٍت بٍي كلٍت الصٍدلت 

 :القـــــــرار

 .  وافك الوجلس على هبجبء بإلتزاح هجلس المسن

 

 ثؾبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ ئٔزذاة اٌغبدح االر١ٗ – 5/3/2018ِؾنش ئعزّبع ِغٍظ لغُ اٌؼمبل١ش ثزبس٠خ  .3

 عبِؼخ فبسٚط خالي اٌفقً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ ٌٍؼبَ                            –أعّبؤُ٘ ٌٍزذس٠ظ ثى١ٍخ اٌق١ذٌخ 

  :2017/2018اٌغبِؼٝ 

 (اٌغجذ ٚاالص١ٕٓ)فزؼ هللا دمحم ؽشاص          األعزبر اٌّزفشؽ ثبٌمغُ           ١ِٛ٠ٓ أعجٛػ١ب . د.أ -

 (اٌغجذ ٚاالص١ٕٓ)س٠ٙبَ عؼ١ذ ػجذ اٌمبدس         اٌّذسط ثبٌمغُ               ١ِٛ٠ٓ أعجٛػ١ب . د -

 (اٌغجذ  )دمحم ِؾّٛد ِؾٟ اٌذ٠ٓ     اٌّذسط ثبٌمغُ                   ٠َٛ ٚاؽذ أعجٛػ١ب . د -

 :القـــــــرار

 .   وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم
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 ثؾبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ ئٔزذاة اٌغبدح – 7/3/2018ِؾنش ئعزّبع ِغٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌق١ذ١ٌخ ثزبس٠خ  .4

 ثبألوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب  خالي اٌفقً اٌذساعٟ –االر١ٗ أعّبؤّ٘ب ٌٍزذس٠ظ ثى١ٍخ اٌق١ذٌخ 

  :2017/2018اٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ 

 اثشا١ُ٘ ؽؼجبْ أؽّذ          األعزبر اٌّزفشؽ ثبٌمغُ         ١ِٛ٠ٓ اٌغجذ ٚاٌضالصبء     . د.أ -

 فش٠ذ ع١ٍّبْ عجشٖ            األعزبر اٌّزفشؽ ثبٌمغُ          ٠َٛ ٚاؽذ االص١ٕٓ. د.أ -

 :القـــــــرار

 .وافك الوجلس على هبجبء بإلتزاح هجلس المسن

 

 ٌّٕؾُٙ ؽٙبدح رمذ٠ش ١ِٚذا١ٌخ 2017/2018رشؽ١ؼ اٌغبدح اٌز٠ٓ ثٍغٛا عٓ اٌزمبػذ خالي اٌؼبَ اٌغبِؼٟ  .5

 اٌغبِؼخ اٌززوبس٠خ

 :القـــــــرار

 :ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رشؽ١ؼ  

 ربس٠خ األعزبر٠خ ربس٠خ االؽبٌخ ٌٍّؼبػ األعُ  َ

 31/10/2000 24/10/2017 دمحم أؽّذ اٌغ١ذ ػزّبْ. د.أ 1

 

 .ٌّٕؾٗ ؽٙبدح رمذ٠ش ١ِٚذا١ٌٗ اٌغبِؼخ اٌززوبس٠خ

 

 .2018رؾى١ً اٌٍغٕخ اٌذاخ١ٍخ ٌفؾـ االٔزبط اٌؼٍّٟ ٌٍّزمذ١ِٓ ١ًٌٕ عٛائض اٌغبِؼخ ٌؼبَ  .6

 :القـــــــرار

 :  وافك الوجلس على تشكٍل لجٌت الجوائش على الٌذو التبلً 

 ِٕبي ٔج١ً عؼٛدٞ   ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس . د.أ .1

                                                                    ٚأعزبر اٌى١ّ١بء اٌق١ذ١ٌــــخ

 عٛعٓ اٌغ١ذ دمحم اٌّقشٞ  األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌؼمبل١ش. د.أ .2

 ٔبصن ػجذ اٌٍط١ف اٌغٕذٞ  األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌق١ذٌخ اٌقٕبػ١خ. د.أ .3

 دمحم ػجذ اٌزٛاة لشٟٔ            األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌق١ذ١ٌخ. د.أ .4

 ٌج١جخ خ١ًٍ اٌخشدعٟ   األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌق١ذال١ٔبد. د.أ .5

 ؽ١ّذح ِقطفٝ أثٛ ؽ١ٍت  األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب ٚإٌّبػخ. د.أ .6
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 ثؾبْ ئؽبهخ اٌّغٍظ ػٍّب – 3/3/2018ِؾنش ئعزّبع ِغٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌق١ذ١ٌخ ثزبس٠خ  .7

ػٓ -  األعزبر اٌّزفشؽ ثبٌمغُ–فوسي على اسوبعٍل الٍبظبً. د.ثّب عبء ثبٌزمش٠ش اٌّمذَ ِٓ اٌغ١ذ أ

 .ٚال٠خ فٍٛس٠ذا ثأِش٠ىب– ثّذ٠ٕخ أٚسالٔذٚ 2018ؽنٛسٖ ِإرّش ث١زىْٛ 

 :القـــــــرار

 .  إدٍط الوجلس علوب بوب جبء ببلتمزٌز

 

/  ثؾبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رؼ١١ٓ اٌّبعغز١ش–7/3/2018ِؾنش ئعزّبع ِغٍظ لغُ اٌق١ذال١ٔبد ثزبس٠خ  .8

 فٟ ٚظ١فخ ِذسط ِغبػذ ثزاد اٌمغُ ؽ١ش ؽقٍذ ػٍٝ دسعخ – اٌّؼ١ذح ثبٌمغُ –أبزار سعٍد جوعه تزكً

 عبِؼخ االعىٕذس٠خ ثزبس٠خ –ِٓ و١ٍخ اٌق١ذٌخ  (ف١ذال١ٔبد  )اٌّبعغز١ش فٟ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 

26/2/2018. 

 :القـــــــرار

 فٟ –أبزار سعٍد جوعه تزكً/      ٚافك اٌّغٍظ ثٕبء ػٍٝ ئلزشاػ ِغٍظ اٌمغُ ػٍٝ رؼ١١ٓ اٌّبعغز١ش 

ٚظ١فخ ِذسط ِغبػذ ثزاد اٌمغُ ٚع١بدرٙب ِؾّٛدح اٌغ١شح ؽغٕخ اٌغّؼخ ٍِٚزضِٗ فٟ ػٍّٙب ِٚغٍىٙب ِٕز 

 .رؼ١١ٕٙب ثٛاعجبرٙب ِٚؾغٕخ أداء٘ب

موضوعات شئون التعليم والطالب: ثالثا ً   

2019/ 2018االعداد الممترح لبولها للطالب الوافدٌن بالعام الدراسى الجامعى . 9  

 :القـــــــرار

من إجمالً الطالب الممبولٌن من أبناء % 5وافك المجلس على لبول طالب وافدٌن بنسبة                 

من إجمالً الطالب % 20جمهورٌة مصر العربٌة فً برنامج بكالورٌوس الصٌدلة ولبول طالب وافدٌن بنسبة 

 .الممبولٌن من أبناء جمهورٌة مصر العربٌة فً برنامج بكالورٌوس الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة

 

 الممٌد ببرنامج الصٌدلة االكلٌنٌكٌة للعام الجامعى –أحمد جمال شحاته المصرى / فصل الطالب . 10

للعام الجامعى  (الربٌع)الفصل الدراسى الثانى  ) لعدم تسجٌله ثالث فصول متتالٌة 2017/2018

للعام الجامعى  (الربٌع)والفصل الدراسى الثانى  (الخرٌف) ، الفصل الدراسى االول 2016/2017

2017/2018.) 

 :القـــــــرار

 .              وافك المجلس على فصل الطالب المذكور 
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 2017/2018المقيد ببرنامج الصيدلة اإلكمينيكية لمعام الجامعي - عمرو عاطف احمد شعبان / فصل الطالب. 11
الفصل الدراسي  & 2016/2017لمعام الجامعى  (الربيع)الفصل الدراسى الثاني )ثالثة فصول متتالية لعدم تسجيمه 

 .(2017/2018لمعام الجامعي  (الربيع)والفصل الدراسي الثانى  (الخريف)األول 

 :القـــــــرار

 .              وافك المجلس على فصل الطالب المذكور 

 مٌكنة شهادات الخرٌجٌن . 12

 :القـــــــرار

            وافك المجلس على البرنامج الخاص بمٌكنة شهادات الخرٌجٌن مع ضرورة ربط اسم الطالب 

 .بالرلم المومى الخاص به المكانٌة لٌام لجان الكنترول بتسلٌم النتائج بالشكل المطلوب لمٌكنة الشهادات 

 التخلص اآلمن من اوراق االمتحانات . 13

 :القـــــــرار

 .                 أحٌط المجلس علما 

رُ اعزؼشاك ِب رُ رغ١ٍّٗ ِٓ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ِٓ أٚساق خبفخ ثبٌالئؾخ اٌغذ٠ذح ٌجشٔبِظ اٌجىبٌٛس٠ٛط . 14

 .ٚخطخ اٌى١ٍخ ٌالٔزٙبء ِٕٙب لجً رغ١ٍّٙب ٌخجشاء فٟ اٌزخقـ ِّٚض١ٍٓ ِٕخش٠غٟ ٌٍى١ٍخ ٚاألهشاف إٌّزفؼخ

 :القـــــــرار

 .                 أحٌط المجلس علما 

 لتسلٌمها للجامعة طبما 2017/2018تم طلب خطة األلسام للتصحٌح اإللكترونً للفصل الدراسً الثانً . 15

 .لطلب من المجلس األعلى للجامعات

 :القـــــــرار

 .                 أحٌط المجلس علما 

تم التراح إجراء التمٌٌم الورلً للممررات وأداء أعضاء هٌئة التدرٌس فً برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة . 16

 .بالتوازي مع التمٌٌم اإللكترونً

 :القـــــــرار

 .              أحٌط المجلس علما 
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 .تم التراح مشاركة طالب مرحلة البكالورٌوس فً النشر العلمً لأللسام وذلن طبما لكل لسم. 17

 :القـــــــرار

 .                 أحٌط المجلس علما 

 ً موضوعات شئون الدراسات العليا والبحوث : رابعا  

اعبِٗ اؽّذ اثشا١ُ٘ اٌّالػ / ِٕؼ اٌّبعغز١ش – 3/3/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌق١ذ١ٌخ.18

 .(و١ّ١بء رؾ١ٍ١ٍخ ف١ذ١ٌخ  ) دسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ –ِذ٠ش سلبثخ اٌغٛدٖ ثؾشوخ ف١زٛ ٌالد٠ٚخ

 :القـــــــرار

 دسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌــخ –اعبِٗ اؽّذ اثشا١ُ٘ اٌّالػ  /              ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ ِٕؼ اٌّبعغز١ش 

ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ فٝ رمش٠ش٘ب اٌّؾزشن ٚاٌزمبس٠ش اٌفشد٠خ  (اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌق١ذ١ٌخ  )

  .3/3/2018 ثزبس٠خ –  ٚالزشاػ ِغٍظ اٌمغُ –8/3/2018الػنبء اٌٍغٕخ ثزبس٠خ 

  

 –اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ–االء اؽّذ فزؾٝ اٌجٕب/ ِٕؼ اٌّبعغز١ش – 5/3/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ اٌؼمبل١ش. 19

 .(اٌؼمبل١ش  )دسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 

 :القـــــــرار

 دسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌــخ                   –االء اؽّذ فزؾٝ اٌجٕب /             ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ ِٕؼ اٌّبعغز١ش 

ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ فٝ رمش٠ش٘ب اٌّؾزشن ٚاٌزمبس٠ش اٌفشد٠خ الػنبء اٌٍغٕخ  (اٌؼمبل١ش  )

  .5/3/2018 ثزبس٠خ –  ٚالزشاػ ِغٍظ اٌمغُ –22/2/2018ثزبس٠خ 

  

-   ١ٔشح ١ٌٚذ ػبدي دمحم ػٍٝ ؽغٓ  / ِٕؼ اٌق١ذال١ٔخ – 7/3/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌق١ذ١ٌخ. 20

 .(و١ّ١بء ف١ذ١ٌخ  ) دسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ –اٌّؼ١ذح ثبٌمغُ 

 :القـــــــرار

 دسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌــخ –١ٔشح ١ٌٚذ ػبدي دمحم ػٍٝ ؽغٓ  /              ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ ِٕؼ اٌق١ذال١ٔخ 

ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ فٝ رمش٠ش٘ب اٌّؾزشن ٚاٌزمبس٠ش اٌفشد٠خ الػنبء  (اٌى١ّ١بء اٌق١ذ١ٌخ  )

  .7/3/2018 ثزبس٠خ –  ٚالزشاػ ِغٍظ اٌمغُ –5/3/2018اٌٍغٕخ ثزبس٠خ 

 

ِش٠ُ ِؾّٛد /  رغغ١ً ثشٚرٛوٛي اٌجؾش اٌخبؿ ثبٌق١ذال١ٔخ –5/3/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ اٌؼمبل١ش. 21

 .(اٌؼمبل١ش  ) ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ –ف١ذٌٝ ؽش–ِؾّٛد اٌغ١ذ اٌّزٌٛٝ 
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 :القـــــــرار

ِش٠ُ ِؾّٛد ِؾّٛد اٌغ١ذ اٌّزٌٛٝ ٌذسعخ /             ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رغغ١ً ثشٚرٛوٛي اٌجؾش اٌخبؿ ثبٌق١ذال١ٔخ 

 ٌٚغٕخ اٌذساعبد – 5/3/2018 ثزبس٠خ –ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ  (اٌؼمبل١ش  )اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 

 :- ٚػٕٛاْ اٌشعبٌخ – 11/3/2018 ثزبس٠خ –اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس 

 "دساعخ ف١زٛو١ّ١بئ١خ ٚث١ٌٛٛع١خ ٌٕجبربد ِخزبسح ِٓ عٕظ اٌف١ىظ اٌزٜ ٠ّٕٛ فٝ ِقش"

"Phytochemical and Biological investigation of  selected Ficus plants growing in 

Egypt" 

  :-ٚثزٌه رقجؼ ٌغٕخ االؽشاف ِىٛٔٗ ِٓ 

 .(ِؾشفب سئ١غ١ب  )ػجذهللا ػجذ اٌشاصق ػّش    االعزبر ثبٌّزفشؽ ثمغُ اٌؼمبل١ش  ثبٌى١ٍخ /  اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس - 

 .اؽّذ ٚؽ١ذ ِؾّٛد                  االعزبر اٌّغبػذ ثمغُ ػٍُ االد٠ٚخ ٚاٌغَّٛ  ثبٌى١ٍخ/ اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس - 

 .٘بٌٗ ؽٍّٝ صػطٛه   اٌّذسط ثمغُ اٌؼمبل١ش ثبٌى١ٍخ/  اٌغ١ذح اٌذوزٛس - 

 

 رغغ١ً ثشٚرٛوٛي اٌجؾش اٌخبؿ – 6/3/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب ٚإٌّبػخ . 22

 ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٝ –ف١ذال١ٔخ ثبالوبد١ّ٠خ اٌجؾش٠خ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب–غبدح فّٙٝ ِؾّٛد ؽغ١ٓ/ ثبٌق١ذال١ٔخ 

 .(ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب ٚإٌّبػخ  )اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 

 :القـــــــرار

غبدح فّٙٝ ِؾّٛد ؽغ١ٓ ٌذسعخ /                 ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رغغ١ً ثشٚرٛوٛي اٌجؾش اٌخبؿ ثبٌق١ذال١ٔخ 

 6/3/2018 ثزبس٠خ –ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ  (ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب ٚإٌّبػخ  )اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 

  :- ٚػٕٛاْ اٌشعبٌخ – 11/3/2018 ثزبس٠خ – ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس –

 "اٌزٛف١ف اٌّظٙشٜ ٚاٌٛساصٝ ٌؼضالد او١ٕ١ٍى١خ ٌٍى١ٍجغ١الد ١ِٔٛٛٔب اٌّمبِٚخ ٌٍىبسثبث١ٕ١ُ"

"Phenotypic and Genotypic Characterization of Carbapenem Resistant Klebsiella 

pneumoniae Clinical lsoiates"    

 

  :-ٚثزٌه رقجؼ ٌغٕخ االؽشاف ِىٛٔٗ ِٓ

  

 .(ِؾشفب سئ١غ١ب  )اٌغ١ذ اثٛ اٌّغذ اٌغ١ذ   االعزبر ثمغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب ٚإٌّبػخ ثبٌى١ٍخ  /اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس- 

 .االء اثٛ اٌٍفزٛػ ٠ٛعف            االعزبر اٌّغبػذ ثمغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب ٚإٌّبػخ ثبٌى١ٍخ/اٌغ١ذح اٌذوزٛس - 

 .١ٍٍٔٝ ِقطفٝ دمحم            اٌّذسط ثمغُ ا١ٌّىشٚ ث١ٌٛٛع١ب ٚإٌّبػخ ثبٌى١ٍخ / اٌغ١ذح اٌذوزٛس - 

– و١ٍخ اٌق١ذٌخ –دمحم ػجذ اٌىش٠ُ اٌخٌٛٝ           اٌّذسط ثمغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب ٚإٌّبػخ/  اٌغ١ذ اٌذوزٛس- 

 .                                                            االوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚإٌمً اٌجؾشٜ
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 رغغ١ً ثشٚرٛوٛي اٌجؾش اٌخبؿ –" عٍغخ هبسئخ "14/2/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ اٌؼمبل١ش. 23

 ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ –اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ –٠بع١ّٓ ػبدي ػجذ اٌؼض٠ض ِؾغٛة/ ثبٌّبعغز١ش 

  .(اٌؼمبل١ش  )اٌق١ذ١ٌخ 

 :القـــــــرار

٠بع١ّٓ ػبدي ػجذ اٌؼض٠ض ِؾغٛة ٌذسعخ /             ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رغغ١ً ثشٚرٛوٛي اٌجؾش اٌخبؿ ثبٌّبعغز١ش 

 ٌٚغٕخ – 14/2/2018 ثزبس٠خ –ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ  (ػمبل١ش  )دوزٛساح اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 

  :- ٚػٕٛاْ اٌشعبٌخ – 11/3/2018 ثزبس٠خ –اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس 

 "اٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚ اٌى١ّ١بئ١خ ٌزم١١ُ عٛدح ثؼل إٌجبربد اٌطج١خ اٌّقش٠خ   "

"Genetic and chemical fingerprinting for the quality assessment of some Egyptian medicinal 

plants" 

   :-ٚثزٌه رقجؼ ٌغٕخ االؽشاف ِىٛٔٗ ِٓ

 .(ِؾشفب سئ١غ١ب )ٔبد٠خ ػجذ اٌؼض٠ض اٌغجبخٝ  األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌؼمبل١ش ثبٌى١ٍخ /  اٌغ١ذح االعزبر اٌذوزٛس - 

 .فىش٠خ ػٍٝ دس٠ٚؼ  األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌؼمبل١ش  ثبٌى١ٍخ /   اٌغ١ذح االعزبر اٌذوزٛس - 

 .ا٠ّبْ ؽٛلٝ أٛس   األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ اٌؼمبل١ش ثبٌى١ٍخ/  اٌغ١ذح االعزبر اٌذوزٛس - 

 .      ػّشٚ ِقطفٝ اٌؾ٠ٛو    اٌّذسط ثمغُ اٌؼمبل١ش  ثبٌى١ٍخ  /  اٌغ١ذ اٌذوزٛس - 

 

 رغغ١ً ثشٚرٛوٛي اٌجؾش اٌخبؿ –" عٍغخ هبسئخ "14/2/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ اٌؼمبل١ش .  24

 ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ               – اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ –سؽّخ ع١ذ سؽبد دمحم / ثبٌّبعغز١ش 

 .(اٌؼمبل١ش  )

 :القـــــــرار

سؽّخ ع١ذ سؽبد دمحم ٌذسعخ دوزٛساح /                  ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رغغ١ً ثشٚرٛوٛي اٌجؾش اٌخبؿ ثبٌّبعغز١ش 

 ٌٚغٕخ اٌذساعبد – 14/2/2018 ثزبس٠خ –ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ  (ػمبل١ش  )اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 

 :- ٚػٕٛاْ اٌشعبٌخ – 11/3/2018 ثزبس٠خ –اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس 

 

اعزخذاَ هشق اٌّؾبوبح ثبٌىِٛج١ٛرش ػب١ٌخ اٌىفبءح ٚهشق اٌفؾـ اٌّخزجشٜ ٌفؾـ ِغّٛػخ ِخزبسح ِٓ "

 "إٌجبربد اٌّقش٠خ الوزؾبف ِنبداد هج١ؼ١خ ٌزغٍو اٌذَ   

"High-throughput In-silico and In-vitro Screenig of Some Selected Egyptian Plants for the 

Discovery of Natural Anticoagulant Drugs" 
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  :-ٚثزٌه رقجؼ ٌغٕخ االؽشاف ِىٛٔٗ ِٓ

 .(ِؾشفب سئ١غ١ب  )ػجذ هللا ػجذ اٌشاصق    االعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌؼمبل١ش ثبٌى١ٍخ / اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس- 

  .  ٘ذٜ دمحم فزؾٝ    اٌّذسط ثمغُ اٌؼمبل١ش ثبٌى١ٍخ  /  اٌغ١ذح اٌذوزٛس - 

 .   سؽب دمحم اثٛ اٌخ١ش   اٌّذسط ثمغُ اٌؼمبل١ش ثبٌى١ٍخ   /  اٌغ١ذح اٌذوزٛس -

 .س٠ٙبَ عؼ١ذ اثشا١ُ٘    اٌّذسط ثمغُ اٌؼمبل١ش ثبٌى١ٍخ  /  اٌغ١ذح اٌذوزٛس -

 

 

 رغغ١ً ثشٚرٛوٛي اٌجؾش اٌخبؿ                  – 6/3/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ اٌق١ذٌخ اٌقٕبػ١خ .  25

 ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ                                     –ف١ذٌٝ ؽش–ؽ١ّبء ػجذ اٌؼض٠ض اؽّذ غ١ُٕ ِخزبس / ثبٌق١ذال١ٔخ 

 .(اٌق١ذٌخ اٌقٕبػ١خ  )

 :القـــــــرار

ؽ١ّبء ػجذ اٌؼض٠ض اؽّذ غ١ُٕ ِخزبس ٌذسعخ /              ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رغغ١ً ثشٚرٛوٛي اٌجؾش اٌخبؿ ثبٌق١ذال١ٔخ 

 ٌٚغٕخ – 6/3/2018 ثزبس٠خ –ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ  (اٌق١ذٌخ اٌقٕبػ١خ  )اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 

  :- ٚػٕٛاْ اٌشعبٌخ – 11/3/2018 ثزبس٠خ –اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس 

 "رط٠ٛشػالع١بد ث١ٌّٛش٠خ ٌجؼل االمطشاثبد اٌغٍذ٠خ اٌّخزبسح"

Development of polymer therapeutics for selected dermatological disorders"" 

   :-ٚثزٌه رقجؼ ٌغٕخ االؽشاف ِىٛٔٗ ِٓ

 عٕب دمحم ِشرنٝ               االعزبر ثبٌّزفشؽ ثمغُ اٌق١ذٌخ اٌقٕبػ١خ  ثبٌى١ٍخ/ اٌغ١ذح االعزبر اٌذوزٛس  -

 .(ِؾشفب سئ١غ١ب  )                                                                                                   

 . بالكلٌة     االستاذ المتفرغ بمسم الصٌدلة الصناعٌة لدرٌة عبد الحمٌد الخضٌرى/  السٌدة االستاذ الدكتور - 

–  و١ٍخ اٌؼٍَٛ –ؽ١ش٠ٓ اؽّذ ٔج١ً خطبة                   االعزبر ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌؼن٠ٛخ /  اٌغ١ذح االعزبر اٌذوزٛس - 

 .                                                                                                                   عبِؼخ االعىٕذس٠خ

 .ِشٚح اؽّذ عالَ             االعزبر اٌّغبػذ ثمغُ اٌق١ذٌخ اٌقٕبػ١خ ثبٌى١ٍخ/  اٌغ١ذح اٌذوزٛس - 

 

 

/  رغغ١ً ثشٚرٛوٛي اٌجؾش اٌخبؿ ثبٌق١ذال١ٔخ – 6/3/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ اٌق١ذٌخ اٌقٕبػ١خ . 26

 ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ                                      – ف١ذٌٝ ؽش –س٠ٙبَ ِغذٜ ػجذ اٌؾ١ّذ ػجذ اٌغ١ًٍ 

 .(اٌق١ذٌخ اٌقٕبػ١خ  )

 :القـــــــرار

س٠ٙبَ ِغذٜ ػجذ اٌؾ١ّذ ػجذ اٌغ١ًٍ /               ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رغغ١ً ثشٚرٛوٛي اٌجؾش اٌخبؿ ثبٌق١ذال١ٔخ 

 – 6/3/2018 ثزبس٠خ –ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ  (اٌق١ذٌخ اٌقٕبػ١خ  )ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 

  :- ٚػٕٛاْ اٌشعبٌخ – 11/3/2018 ثزبس٠خ –ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس 
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 "رٛظ١ف ؽبِالد ٔبِٔٛزش٠خ ث١ٌّٛش٠خ غ١ش ػن٠ٛخ ٘غ١ٕخ ٌٍزٛف١ً اٌّٛعٗ ٌٍذٚاء"

Implementation of Inorganic-Polymer hybrid nanocarriers ror targeted drug 

delivery"" 

   :-ٚثزٌه رقجؼ ٌغٕخ االؽشاف ِىٛٔٗ ِٓ

 لذس٠خ ػجذاٌؾ١ّذ اٌخن١شٜ  االعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌق١ذٌخ اٌقٕبػ١خ  ثبٌى١ٍخ / اٌغ١ذح االعزبر اٌذوزٛس- 

 .(ِؾشفب سئ١غ١ب  )                                                                                                                     

–  و١ٍخ اٌؼٍَٛ –ؽ١ش٠ٓ اؽّذ ٔج١ً خطبة   االعزبر ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌؼن٠ٛخ / اٌغ١ذح االعزبر اٌذوزٛس - 

 .                                                                                                                عبِؼخ االعىٕذس٠خ

  ِؼٙذ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس–ؽبوش ِجشٚن ػط١خ   االعزبر ثمغُ ػٍَٛ اٌّٛاد / اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس - 

 .                                                                                                               عبِؼخ االعىٕذس٠خ

 

 .ِشٚح اؽّذ عالَ    االعزبر اٌّغبػذ ثمغُ اٌق١ذٌخ اٌقٕبػ١خ ثبٌى١ٍخ/  اٌغ١ذ اٌذوزٛس - 

 

 

 

٘جٗ /  رغغ١ً ثشٚرٛوٛي اٌجؾش اٌخبؿ ثبٌق١ذال١ٔخ – 7/3/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ اٌق١ذال١ٔبد. 27

 .(اٌق١ذال١ٔبد  ) ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ –ِؼ١ذح ثبٌمغُ–ػجذ اٌّغ١ذ سؽبد ف١بص

 :القـــــــرار

٘جٗ ػجذ اٌّغ١ذ سؽبد ف١بص ٌذسعخ اٌّبعغز١ش /            ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رغغ١ً ثشٚرٛوٛي اٌجؾش اٌخبؿ ثبٌق١ذال١ٔخ 

 ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب – 7/3/2018 ثزبس٠خ –ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ  (اٌق١ذال١ٔبد  )فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 

 :- ٚػٕٛاْ اٌشعبٌخ – 11/3/2018 ثزبس٠خ –ٚاٌجؾٛس 

  

 "رط٠ٛش ٚرم١١ُ ف١بغبد ٔبِٔٛزش٠خ ٌٍزٙذ٠ف اٌّٛمؼٝ ٌجؼل ِؾزمبد اٌزش٠بصٚي"

"Development and evaluation of nano-formulations for local targeting of some triazole 

derivatives" 

   :-ٚثزٌه رقجؼ ٌغٕخ االؽشاف ِىٛٔٗ ِٓ

 .(ِؾشفب سئ١غ١ب  )اعبِٗ ٠ٛعف ػجذهللا         االعزبر اٌّزفشؽ  ثمغُ اٌق١ذال١ٔبد ثبٌى١ٍخ / اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس - 

 .ِبعذح ػجذ اٌغ١ّغ اٌّغ١ه االعزبر اٌّزفشؽ  ثمغُ اٌق١ذال١ٔبد ثبٌى١ٍخ /  اٌغ١ذح االعزبر اٌذوزٛس - 

 .٘ذٜ ِب٘ش دمحم ا١ِٓ اٌطب٘ش             اٌّذسط ثمغُ اٌق١ذال١ٔبد ثبٌى١ٍخ/ اٌغ١ذح اٌذوزٛس - 
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اٌّذسط -اثشاس عؼ١ذ عّؼخ رشوٝ /  رغغ١ً اٌّبعغز١ش –7/3/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ اٌق١ذال١ٔبد.28

  .(ف١ذال١ٔبد  )ٌٍّمشساد ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ -  اٌّغبػذ ثبٌمغُ 

 :القـــــــرار

اثشاس عؼ١ذ عّؼخ رشوٝ ٌٍّمشساد ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ /                      ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رغغ١ً اٌّبعغز١ش 

 – ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس – 7/3/2018ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ ثزبس٠خ  (ف١ذال١ٔبد  )اٌق١ذ١ٌخ 

  .11/3/2018ثزبس٠خ 

/  لجٛي هٍت ااٌغبء اٌزغغ١ً اٌّمذَ ِٓ اٌق١ذٌٝ –3/3/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌق١ذٌخ  . 29

 .اؽّذ اثشا١ُ٘ دمحم غجٛس ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ سغجزٗ اٌؾخق١خ

 :القـــــــرار

اؽّذ اثشا١ُ٘ دمحم غجٛسِٓ دسعـــخ اٌّبعغـــز١ش                             /             ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ لجٛي هٍت اٌغبء اٌزغغ١ً اٌخبؿ ثبٌق١ذٌٝ 

  ٌٚغٕخ اٌذساعـــبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾــــٛس                             3/3/2018فٝ اٌؼٍَٛ   اٌق١ذ١ٌخ ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ ثزبس٠خ 

  .11/3/2018 ثزبس٠خ –

 

 لجٛي هٍت ااٌغبء اٌزغغ١ً اٌّمذَ ِٓ اٌطالة االرٝ –7/3/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌق١ذٌخ  . 30

 .اعّبئُٙ ثؼذ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 

 عبسح ِخزبس ؽغ١ٓ ِخزبس/ اٌق١ذال١ٔخ - ٠ّٕٝ دمحم دمحم ػٍٝ    / اٌق١ذال١ٔخ - 

 ١ٔشح اؽّذ هبسق/ اٌق١ذال١ٔخ - ِٝ فالػ ػجذ اٌؼبي  / اٌق١ذال١ٔخ - 

 : القـــــــرار

  :-لجٛي هٍت اٌغبء اٌزغغ١ً اٌخبؿ ثىال ِٓ              ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ 

 عبسح ِخزبس ؽغ١ٓ ِخزبس/ اٌق١ذال١ٔخ - ٠ّٕٝ دمحم دمحم ػٍٝ    / اٌق١ذال١ٔخ - 

 ١ٔشح اؽّذ هبسق/ اٌق١ذال١ٔخ - ِٝ فالػ ػجذ اٌؼبي  / اٌق١ذال١ٔخ - 

  ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 7/3/2018ِٓ دسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ ثزبس٠خ 

  .11/3/2018 ثزبس٠خ –ٚاٌجؾٛس 

 

ٌٍّمشساد -  ف١ذٌٝ ؽش -  ١ٔشح اؽّذ هبسق /  رغغ١ً اٌق١ذال١ٔخ – 5/3/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ اٌؼمبل١ش .31

  .(ػمبل١ش  )ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 

 :القـــــــرار

١ٔشح اؽّذ هبسق ٌّمشساد دسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ      /                        ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رغغ١ً اٌق١ذال١ٔخ 

 ثزبس٠خ – ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس – 5/3/2018ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ ثزبس٠خ  (ػمبل١ش  )

11/3/2018.   
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 رؾى١ً ٌغبْ االِزؾبْ اٌؾبًِ ٌذسعخ دوزٛسٖ اٌفٍغفخ – 7/3/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌق١ذ١ٌخ . 32

 .ِققطفٝ دمحم ثبوش دس٠ٚؼ ػّش/ اٌخبؿ ثبٌّبعغز١ش  (و١ّ١بء ف١ذ١ٌخ  )فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 

 :القـــــــرار

ِققطفٝ دمحم ثبوش دس٠ٚؼ ػّش /                ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رؾى١ً ٌغٕخ االِزؾبْ اٌؾبًِ اٌخبفخ ثبٌّبعغز١ش 

 ٌٚغٕخ اٌذساعبد – 7/3/2018 ثزبس٠خ –ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ 

  :-ٚرقجؼ اٌٍغٕخ وبالرٝ 11/3/2018 ثزبس٠خ –اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس 

 اؽّذ اٌغ١ذ ػ١غٝ/ اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس - ٠ٛعف اثٛ اٌّىبسَ ثٍزبعٝ   / اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس- 

 ِغذٜ دمحم ػجذ اٌخبٌك/ اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس - 

 

اػزّبد ٔز١غخ االِزؾبْ اٌؾبًِ ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ  اٌخبفخ 7/3/2018 ثزبس٠خ –الزشاػ ِغٍظ لغُ  اٌق١ذال١ٔبد . 33

 . عبِؼخ دِٕٙٛس– اٌّذسط اٌّغبػذ ثى١ٍخ اٌق١ذٌخ –ِش٠ُ ػجذ اٌؼض٠ض ص٠ًٚ / ثبٌّبعغز١ش 

 :القـــــــرار

ِش٠ُ ػجذ اٌؼض٠ض /                 ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ اػزّبد ٔز١غخ االِزؾبْ اٌؾبًِ ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ اٌخبفخ ثبٌّبعغز١ش 

 ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب – 7/3/2018 ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ ثزبس٠خ – ٚاعز١بص٘ب ٌالِزؾبْ ثٕغبػ –ص٠ًٚ 

  .14/3/2018 ثزبس٠خ –ٚاٌجؾٛس 

 

 .2017/2018اإلطالع على محضر مكتب العاللات الدولٌة السادس للعام الجامعى .34

 :القـــــــرار

 .             أؽ١و اٌّغٍظ ػٍّب ً

 

 .2017/2018عرض نتٌجة التظلمات لخرٌف .35

 :القـــــــرار

                رُ سفغ دسعبد ػذد هبٌجخ ثذثٍَٛ ف١ذٌخ اٌّغزؾف١بد ٚ٘ٝ ػال ػبدي اٌغ١ذ ، ٚوزٌه رُ سفغ دسعبد 

 .اٌطبٌجخ س٠ُ دمحم دمحم اٌغ١ذ ٠ٛعف ثذثٍَٛ اٌزؾ١ٍٍٟ اٌى١ّ١بئٟ اٌؾ١ٛٞ

 

 فٝ ِمشس رطج١مبد ػٍُ االد٠ٚخ اٌزغش٠جٝ مٓ اٌّمشساد –١ٔشح أؽّذ هبسق / رغغ١ً اٌق١ذال١ٔخ . 36

  (اٌؼمبل١ش)االخز١بس٠خ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 

 :القـــــــرار

 فٝ ِمشس رطج١مبد ػٍُ االد٠ٚخ –١ٔشح أؽّذ هبسق /                 ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ  رغغ١ً اٌق١ذال١ٔخ 

  (اٌؼمبل١ش)اٌزغش٠جٝ مٓ اٌّمشساد االخز١بس٠خ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٝ اٌؼٍَٛ اٌق١ذ١ٌخ 
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موضوعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة : خامساً   

 . وذلن حسب الالئحة اإلدارٌة2018تشكٌل مجلس إدارة وحدة المجمع العلمى للبحوث الدوائٌة لعام .37

 :القـــــــرار

ًا   .                    أحٌط المجلس علما

 .2018تشكٌل مجلس إدارة المعمل المركزى لعام . 38 

 :القـــــــرار

ًا   .                  أحٌط المجلس علما

        

 .وضع خطة إللامة المؤتمر العلمى الدولى للكلٌة. 39

 :القـــــــرار

ًا   .                         أحٌط المجلس علما

 .المدٌمة بالكلٌة (للممتنٌات )هالة مصطفى إللامة متحف لألدوات /إلتراح االستاذ الدكتور .40

 :القـــــــرار

ًا   .                     أحٌط المجلس علما

 11 الساعة 4/3/2018 الموافك األحدسكرتارٌة عمٌد الكلٌة ٌومإيمان أحمد إبراهيم / السيدةحفل معاش .41

ًا بماعة المؤتمرات بالدور السادس  .صباحا

 :القـــــــرار

ًا   .                         أحٌط المجلس علما

 والذى EPSF-ALEX بمشاركة 2018لسنة Public Health Festival مهرجان الصحة العامة الخامس .42

 .19/2/2018 الموافك األثنينتناول أمراض العظام بممر مركز إسكندرٌة اإلللٌمى لصحة وتنمٌة المرأة ٌوم 

 :القـــــــرار

ًا   .                        أحٌط المجلس علما
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 Ask yourبعنوان  فجبؽبً 11 اٌغبػخ 24/2/2018ِؾبمشح ٌٍذوزٛسح ٔٙٝ ػبفُ ٠َٛ اٌغجذ اٌّٛافك .43

Pharmacistبماعة المؤتمرات بالدور السادس  . 

 :القـــــــرار

ًا   .                         أحٌط المجلس علما

 10 الساعة 2018 مارس 8 الموافك الخميس ٌوم International Women Day Eventِإرّش.44

 ً  .  المبنى المدٌم– بماعة المؤتمرات بالدور السادس  باحا

 :القـــــــرار

ًا   .                        أحٌط المجلس علما

زٌارة طالب كلٌة الصٌدلة لمدرسة العباسٌة الثانوٌة العسكرٌة ضمن حملة جامعة اإلسكندرٌة لتوعٌة .45 

 .ولامت شركة فاركو بعمل  فحص على الطالب بالفصول  (أسبابه وأعراضه) Cالطالب بفٌروس 

 :القـــــــرار

ًا   .                         أحٌط المجلس علما

 .تم عمل حصر ألعداد اللمبات الفلورسنت واللمبات البالب.46

 :القـــــــرار

ًا   .                      أحٌط المجلس علما

 .تم عمل بٌان بحصر أعداد األمٌٌن العاملٌن بالكلٌة.47

 :القـــــــرار

ًا   .                      أحٌط المجلس علما

 .نموذج طلب الصٌانة.48

 :القـــــــرار

ًا   .                         أحٌط المجلس علما
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 .9/2/2018لافلة طبٌة لمنطمة الدراٌسة بحى العجمى .49

 :القـــــــرار

ًا   .                         أحٌط المجلس علما

 .16/2/2018لافلة طبٌة إلى منطمة السنوسى بكرموز .50

 :القـــــــرار

ًا   .                   أحٌط المجلس علما

 الحاق المرض الحسن إلى جمعٌة أصدلاء الصٌادلة .51

 :القـــــــرار  

ًا   .                     أحٌط المجلس علما

   3/2018 /18,17إلامة السوق الخٌرى لصالح جمعٌة العاملٌن بالكلٌة .52

 :القـــــــرار

ًا                    أحٌط المجلس علما

موضوعات وحدة ضمان الجودة : سادساً   

  2017/2018إعتماد توصٌف برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة للعام الجامعى .53

 :القـــــــرار

ًا  .                         أحٌط المجلس علما  

  .2017/2018مراجعة وإعتماد مخرجات التعلم المستهدفة لبرنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة للعام الجامعى .54

 :القـــــــرار

ًا  .                     أحٌط المجلس علما  

  .2017/2018مراجعة وإعتماد استراتٌجٌة التدرٌس والتعلٌم للعام الجامعى .55

 :القـــــــرار   

ًا  .                   أحٌط المجلس علما  
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 موضوعات عامة : سابعاً 

 منالشة ما ورد فى وسائل االعالم بشأن تركٌب كاٌرات هٌكلٌة بالكلٌة  . 56

 :القـــــــرار

 أصدر مجلس الكلٌة بٌان تأٌٌد لعمٌد الكلٌة واستنكار ما جاء فى وسائل االعالم                    

 

 األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١ب ٚإٌّبػخ اٌٟ ٌغٕخ ؽئْٛ –آالء أبو الفتوح ٌوسف/ ئمبفخ اٌذوزٛسح .57

 –دٌبى دمحم رجب/ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ثقفزٙب سئ١غب ٌىٕزشٚي ثشٔبِظ اٌق١ذٌخ االو١ٕ١ٍى١خ ثذال ِٓ اٌذوزٛسح 

 .اٌّذسط ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌق١ذ١ٌخ

 :القـــــــرار

ًا  .                    أحٌط المجلس علما  

 

  اٌّذسط ثمغُ اٌؼمبل١ش ِذ٠ش رٕف١زٜ ٌٛؽذح مّبْ اٌغٛدح –٘بٌخ صػطٛه / رشؽ١ؼ اٌغ١ذح اٌذوزٛس .58

 :القـــــــرار

ًا  .                    أحٌط المجلس علما  

 

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

 عمـــيد الكليـــــة                                                              أميـــــــن المجلس

 خديجة أحمد عبد العزيز اسماعيل. د.  أ                  هالة حلمى زعطوط .  د

 

 

 


