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   9102/9191مجلس الكلية الثامن  للعام الجامعي 

 01/3/9191والذي عقد  يوم الثالثاء  الموافق 
 

بقاعة مجلس  0202/ 71/3من صباح يوم الثالثاء الموافق ر كلية في تمام الساعة الحادية عشإجتمع مجلس ال     

عميد الكلية وأستاذ الكيمياء الصيدلية وبحضور  –خديجة أحمد إسماعيل الكلية برئاسة الســــيدة األستاذ الدكتور/ 

 كال من الســـــــــادة :

 ية البيئة وأستاذ الميكروبيولوجيا والمناعةموكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتن  قاســـــم ميرفت أمينأ.د.   .7

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأستاذ العقاقير  أ.د.هالة مصطفي حموده   .0

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

 الكيمياء الحيويةاألستاذ المتفرغ بقسم  أ.د. دمحم دمحم عبدالصمد الصاوي  .4

 األستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة أ.د. حميدة مصطفى أبو شليب  .5

 األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية حافــــظ عبد الحيأ.د. دمحم   .6

 األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية أ.د. السيد أبو زيد دمحم بدوي  .1

 األستاذ المتفرغ بقسم علم األدوية والسموم أ.د. أحمد إبراهيم المالح                .8

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات أ.د. فاطمة أحمد عبد العزيز اسماعيل  .9

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدالنيات أ.د. أمل حسن السيد الكامل  .72

 أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية والمدير التنفيذى لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية .د. هبه حســــــن عابديــن     أ  .77

 الكيمياء الصيدليةأستاذ ورئيس مجلس قسم  أ.د. عــالء على عبد المقصود  .70

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة أ.د. هدى دمحم جمال الدين عمر  .73

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أ.د. هدير دمحم ماهر ابراهيم  .71

 والمديرالتنفيذي لوحدة القياس والتقويمقسم علم األدوية والسموم أستاذ و رئيس مجلس  أ.د. ســــحر محمود الجويلي      .75

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية   أ.د. وائل محمود سامي ابوالفتوح  .76

 بقسم علم األدوية والسموم األستاذ د. مي مصطفى دمحم حسنأ.  .71

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية د. أحمد وحــــــيد محمود  .78

 االستاذ المساعد بقسم العقاقير والمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة د. هالة حلمي  احمد زعطوط   .79

 المدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية ) عن المدرسين (  د. دينا أحمد عبد الجــــواد  .02
 

 الحضور :عدم  وإعتذر عن

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية  د الحميد الخضيريأ.د. قدرية عب .7

 األستاذ المتفرغ بقسم العقاقير أ.د. نجوى صالح الدين الشاعر         .0

 ومدير لجنة العالقات الدولية األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات أ.د. ماجدة عبد السميع محمود المسيك .3
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 المدرس بقسم الممارسة الصيدلية  د/ نهي عالء الدين حسن حمدي  .1

 كستنائب رئيس مجلس إدارة شركة فيتابيو ياسمين زايد أحمد .د .5

 باالسكندرية مدير الشئون الصحية الدارة الصيدلة                          د. هالة عبده .6

                                                  

 أوال: موضوعات للتصديق

  االحدالذي عقد يوم  0279/0202في العام الجامعي السابع التصديق على محضر إجتماع مجلس الكلية  .7

 .76/0/0202الموافق 
 

 

 القـــــــرار:

 صدق المجلس على هذا المحضر.         

 

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس ثانيا

 والمدرسين المساعدين والمعيدين

 

 ةــــالموافقإقتراح المجلس بشان  -  1/3/0202بتاريخ  – الكيمياء الصيدلية  محضر إجتماع مجلس قسم  .0

لمـد االجازة  –م ـــــاعد بالقســالمدرس المس –مني دمحم خميس   الماجستير/ المقدم من طلب العلى 

وذلك الستكمال ابحاث  05/6/0202حتي  0279/ 06/6الدراسية للتدريب العملي لمدة عام اعتبـــارا من 

  05/6/0279رجة الدكتوراه بتاريخ حيث انها حصلت علي دكندا  –جامعة ساسكاتشيوان بما بعد الدكتوراه 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.          

 

 ةـالموافقإقتراح المجلس بشان  -  9/3/0202بتاريخ  – علم األدوية والسموم  محضر إجتماع مجلس قسم  .3

  للحصول على –اعد بالقسم ـالمدرس المس –إسراء عبد اللطيف فتحيالماجستير/  المقدم من طلبالعلى 

  .السفر لمدة عام قابل للتجديد من تاريخإسكتلندا  –الدكتوراه  من جامعة أدنبرة  درجة

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.            

 

على  الموافقةإقتراح المجلس بشان  -  9/3/0202بتاريخ  – علم األدوية والسموم  محضر إجتماع مجلس  .1

للحصول على درجة  –م ـــــالمدرس المساعد بالقس – كريم سامي السيد جازة الدراسية للماجستير/ مد اال

 بمرتب يصرف من الداخل .  79/1/0202اعتبارا من  رابع لمدة عامأوتاوا بكندا الدكتوراه من جامعة 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.           
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إقتراح  بشان  –71/3/0202والممتد الي  9/3/0202بتاريخ  –مجلس قســـم العقاقير محضر إجتماع  .5

جامعة فاروس بتعديل عدد ايام  –على ما جاء بخطاب كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي  الموافقــة  المجلس 

وذلك للتدريس يوم واحد بدال  – بالقسم االستاذ المساعد -السيد الدكتور/ عمرو مصطفي الحويط  إنتداب 

 .0279/0202من يومين خــــالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.           

 

علما المجلس  حاطةبشان إ – 5/3/0202  بتاريخ  – الميكروبيولوجيا والمناعة محضر إجتماع مجلس قسم  .6

دبي  عن حضورها مؤتمر – القسمالمدرس  ب –نيللي مصطفي عبد المنعم د. بالتقرير المقدم من السيدة 

والذي عقد     08/0/0202حتي  03/0/0202الدولي الخامس والعشرون لألدوية والتقنيات في الفترة من 

 االمارات .  –بمدينة دبي 

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .            

 

بشأن إقتراح المجلس  – 7/3/0202بتاريخ  –محضر اجتماع مجلس قسم الكيمياء الحيوية الصيدلية  .1

مجلس الجامعة في بالقسم نظرا النشاء القسم بقرار  مدرس ( 7)عدد  الموافقة علي طلب شغل وظيفة

 .0278ديسمبر 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.            

 

على تجديد  الموافقة بشان إقتراح المجلس - 9/3/0202بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات  .8

كلية عمان للعلوم الصحية  بسلطنة بللعمل  –األستاذ المساعد بالقسم  – أحمد نبيل خليل عالمد. إعارة السيد 

 . 09/8/0207حتي  32/8/0202اعتبارا من  سادسلمدة عام  عمان 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.             
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على تجديد الموافقة  بشان إقتراح المجلس - 3/0202/ 9 بتاريخ  – العقاقيرمحضر إجتماع مجلس قسم  .9

 كلية عمان للعلوم الصحية  بسلطنةبللعمل  –األستاذ المساعد بالقسم  –حاتم دمحم دمحم مكي د. إعارة السيد 

 . 32/8/0207حتي  37/8/0202اعتبارا من  سادسلمدة عام  عمان 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.             

 

على  الموافقة بشان إقتراح المجلس - 1/3/0202  بتاريخ  – الكيمياء الصيدليةمحضر إجتماع مجلس قسم  .72

كلية عمان للعلوم الصحية  ب للعمل  –بالقسم تفرغ األستاذ الم –مني دمحم أحمد السمريد. أ.تجديد إعارة 

 . 37/8/0207حتي  7/9/0202اعتبارا من  عاشرلمدة عام  عمان بسلطنة 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.             

 

  الموافقة عليإقتراح المجلس  بشان –  1/3/0202بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  .77

في وظيفة مدرس  –المدرس المساعد بالقسم  – مريم علي زكريا العطار /  سيدة الماجستيرن اليعلى تعي

بتاريخ  (  صيدليةكيمياء ة ) ـفي العلوم الصيدلي الفلسفة دكتوراهلقسـم ، حيث انها حصلت على درجة بذات ا

 جامعة االسكندرية. –من كلية الصيدلة  05/0/0202

 القـــــــرار:

مريم علي زكريا العطار  /ماجستيرعلى تعيين ال  –بناء على إقتراح مجلس القسم –أوصى المجلس بالموافقة 

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

 تعيينها بواجباتها ومحسنة أداءها.

 

اتخاذ الالزم نحو عدم بشان  -  9/3/0202بتاريخ  –قسم علم األدوية والسموم محضر إجتماع مجلس  .70

المدرس المساعد  –استكمال االوراق الالزمة لتجديد االجازة للسيد الماجستير/ دمحم عبد المتعال دمحم علي 

 03/9/0279حيث أن اجازته انتهت في  لمرافقة  الزوجة بكندابالقسم 

 ( انذارات  3:  مرفق عدد  )  ملحوظة

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.             
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 ثالثا ً : موضوعات شئون التعليم والطالب

 اعتماد تشكيل الفريق التنفيذى لوحدة القياس والتقويم بالكلية. .73

 القـــــــرار:

 . والتقويم بالكليةاعتماد تشكيل الفريق التنفيذى لوحدة القياس وافق المجلس على              

 

وهذا  32/5/0202بتاريخ وامتحانات اخر العام  9/5/0202تحديد موعد مبدئى المتحان التخلفات بتاريخ  .71

 ر فى حال تغير الظروف والوضع الراهن .قابل للتغيي

 القـــــــرار:

وامتحانات اخر العام  9/5/0202وعد مبدئى المتحان التخلفات بتاريخ متحديد وافق المجلس على          

  .حال تغير الظروف والوضع الراهن وهذا قابل للتغيير فى 32/5/0202بتاريخ 

 

 اعتماد تشكيل لجنة الدعم الفنى والتعليم االلكترونى عن بعد . .75

 القـــــــرار:

  .اعتماد تشكيل لجنة الدعم الفنى والتعليم االلكترونى عن بعدوافق المجلس على              

 

 عدم الشرح للطلبة خارج نطاق ما تحدده سياسة الكلية والجامعة.بلتزام اإلالتشديد على الهيئة المعاونة ب .76

 القـــــــرار:

  .ماالمجلس عل احيط           

 

 Google Classroomsبدء فى انشاء وكذلك  السادة اعضاء هيئة التدريس لل  Gmailتوجيه الطالب لعمل .71

 .  (Assignments)توزيع وجمع الواجبات رفع المحاضرات و مكن من لجميع المقررات وذلك للت

 القـــــــرار:

 علما المجلس احيط                     

ارات المتعددة( وفى )االختي MCQمن كل امتحان بنظام  مختلفتين االستعداد فى اخر العام لعمل نسختين .78

ستصبح مدة االمتحان ساعة واحدة الى مقرر و فى حال اللجوء الى  onlineحالة ان اصبح االمتحان 

بتأمين وسائل التواصل على مسئولية الجامعة من خالل منصة  ستقوم الجامعة االمتحانات االلكترونية

 . Moodleالجامعة لتطبيق 

 القـــــــرار:

 . علماالمجلس  احيط                    
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وفيديوهات  صوتية  power point presentationsر متابعة تحضيالتأكيد على رؤساء االقسام ضرورة  .79

ختيارات اى الحصص العملية بحيث يسهل وضع اسئلة وتعديل محتو جزء العمليفيما يخص المادة العلمية لل

عمل تقرير اسبوعى باسماء السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين ضرورة أيضا  ومتعددة 

يقومون بهذا العمل حتى يقدم للسيد االستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب فى البرنامج العام 

 والصيدلة اإلكلينيكية على السواء . 

 القـــــــرار:

 . احيط المجلس علما            

 

العام بإمتحان اختيارات متعددة مدته ربع ساعة يعقب امتحان النظرى استبدال امتحان الشفوى فى اخر  .02

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ما جاء باإلقتراح المقدم .                   

 

لدراسة لتسهيل عملية تنظيف توقف الاثناء الفترات التى تقرها الدولة  على عدم تواجد الطالب بالكلية  التشديد .07

 وتعقيم الكلية . 

 القـــــــرار:

 احيط المجلس علما .           

. 

       لطالب الوافدين ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية والبرنامج العام                                 مذكرة االعداد المقترح قبولها من ا .00

 .%  طالب وافدين من اجمالى عدد الطالب75إقترحت اللجنة قبول ، حيث   0202/0207للعام الجامعى 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ما جاء بالمذكرة المقدمة .                        
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 الدراسات العليا والبحوث شئون رابعا : موضوعات

 

على منح الصيدالنية / ايمان سعد ابراهيم ابوو زيود الموافقة  75/3/0202بتاريخ  العليا والبحوث اقتراح لجنة الدراسات  .23

 .درجة دكتور فى الصيدلة االكلينيكية

 القـــــــرار:

منح الصيدالنية / ب 75/3/0202ليا والبحوث بتاريخ على اقتراح لجنة الدراسات العبالموافقة  المجلس أوصى                 

 .ر فى الصيدلة االكلينيكيةايمان سعد ابراهيم ابو زيد درجة دكتو

 

منح الصيدلى / مصوطفى دمحم زكريوا حسوين  بالموافقة على 75/3/0202بتاريخ  العليا والبحوث جنة الدراساتاقتراح ل .24

 .درجة دبلوم الدراسات العليا والبحوث فى التحليل الكيميائى الحيوى

 القـــــــرار:

الصويدلى /  مونح ب 75/3/0202بتواريخ  العليوا والبحووث علوى اقتوراح لجنوة الدراسوات بالموافقوة المجلس أوصى               

 .مصطفى دمحم زكريا حسين درجة دبلوم الدراسات العليا والبحوث فى التحليل الكيميائى الحيوى

   

تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / الموافقة على  9/3/0202بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات  .25

 .(ة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدالنياتلدرج –صيدلى حر  –هاجر ابراهيم منصور دمحم 

 القـــــــرار:

وافووق المجلووس علووى تسووجيل بروتوكووول البحووث الخوواص بالصوويدالنية / هوواجر ابووراهيم منصووور دمحم لدرجووة                         

ولجنوة الدراسوات       – 9/3/0202بتواريخ   –الماجستير فى العلوم الصيدلية ) صيدالنيات ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -: وعنوان الرسالة – 75/3/0202بتاريخ   –العليا والبحوث 

 "الجسيمات النانومترية لتقليل اعراض مرض التهاب المفاصلأنظمة تصميم وتقييم "

Design and assessment of nanoparticulate system(s) to alleviate symptoms of arthritis"" 

 -: لجنة االشراف 

ً ) الصيدالنياتقسم ورئيس مجلس  االستاذ          امل حسن الكامل السيدة االستاذ الدكتور / -  (.مشرفاً رئيسيا

 .المدرس بقسم الصيدالنيات بالكلية        السيدة الدكتور / لمياء احمد حسن هيكل -

  

                        تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدلىالموافقة على  –0202 /9/3بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم علم االدوية والسموم  .26

Evans Ochoki Ayienga   –   سموم (اللدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) علم االدوية و –كينى الجنسية 

 القـــــــرار:

درجووة ل Evans Ochoki Ayienga  وافووق المجلووس علووى تسووجيل بروتوكووول البحووث الخوواص بالصوويدلى/               

 ولجنوة  – 9/3/0202بتواريخ   –الماجستير فى العلوم الصيدلية ) علم االدوية والسموم ( وذلك بناء على اقتوراح مجلوس القسوم 

 -وعنوان الرسالة : – 75/3/0202بتاريخ   –الدراسات العليا والبحوث 
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 "الجرذانتأثير المورفين على االلتهاب والعجز المعرفى الناتج عن التسمم الدموى فى "

Effect of morphine on inflammation and cognitive deficits induced by sepsis in rats"" 

 -: االشرافلجنة 

 .مشرفا رئيسيا –االستاذ ورئيس مجلس قسم علم االدوية والسموم   السيدة االستاذ الدكتور/ سحر محمود عزمى الجويلى -

 .علم االدوية والسموم بالكليةبقسم   الستاذا  عفيفىالسيدة االستاذ الدكتور/ الهام عوض  -

 

راه الفلسفة تشكيل لجنة االمتحان الشامل لدرجة دكتو – 1/3/0202بتاريخ  – صيدليةالكيمياء الاقتراح مجلس قسم  .27

 .المدرس المساعد بالقسم –ر / مروة ايهاب دمحم عبد العزيز بالماجستي ة( الخاصفى العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية

 القـــــــرار:

 لدرجة ر / مروة ايهاب دمحم عبد العزيز وافق المجلس على تشكيل لجنة االمتحان الشامل الخاصة بالماجستي                 

لعليووا ولجنووة الدراسووات ا – 5/3/0202بتوواريخ  –دكتوووراه الفلسووفة فووى العلوووم الصوويدلية وذلووك بنوواء علووى اقتووراح مجلووس القسووم 

  75/3/0202بتاريخ   والبحوث

 -: ة الممتحنيننلج

 نرجس صموائيل حبيب السيدة االستاذ الدكتور/ -

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

 هبه عطية حامد السيدة االستاذ الدكتور / -

 

 

اجتيوواز الماجسووتير/ الموافقووة علووى  –0202 /71/3والممتوود الووى  0202/ 9/3بتوواريخ  –اقتووراح مجلووس قسووم العقوواقير. 28

 .ةدكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلي درويا االمتحان الشامل لدرجة ريهام سعيد دمحم دمحم

 القـــــــرار:

الخاصوة  الفلسوفة فوى العلووم الصويدلية دكتووراهد نتيجة االمتحان الشامل لدرجة وافق المجلس على اعتما                     

والممتود الوى  9/3/0202بتواريخ  –بالماجستير / ريهام سعيد دمحم دمحم درويا وذلك بناء على اقتوراح مجلوس قسوم العقواقير

 . 75/3/0202بتاريخ  – ولجنة الدراسات العليا والبحوث –71/3/0202

 

يم اجتيواز الماجسوتير/ هنود ابوراهالموافقوة علوى  –0202/ 5/3اقتراح مجلس قسم الميكروبيولوجيوا والمناعوة بتواريخ  .29

 .راه الفلسفة فى العلوم الصيدليةدكتوزيتون االمتحان الشامل لدرجة 

 القـــــــرار:

الخاصوة  الفلسفة فوى العلووم الصويدلية دكتوراهالشامل لدرجة  وافق المجلس على اعتماد نتيجة االمتحان                      

 –5/3/0202بتواريخ  –/ هند ابراهيم زيتوون وذلوك بنواء علوى اقتوراح مجلوس قسوم الميكروبيولوجيوا والمناعوة بالماجستير

 . 75/3/0202تاريخ ب – ولجنة الدراسات العليا والبحوث
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الغوواء تسووجيل الموودرس المسوواعد /  الموافقووة علووى –9/3/0202بتوواريخ  –اقتووراح مجلووس قسووم علووم االدويووة والسووموم  .30

 .اسكتلندا –وذلك لحصولها على منحه بجامعة ادنبرة ء عبداللطيف سعيد لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلة اسرا

 القـــــــرار:

وافق المجلس على الغاء تسجيل المدرس المساعد / اسراء عبداللطيف سعيد لدرجة دكتوراه الفلسفة فى                       

ولجنة الدراسات  – 9/3/0202بتاريخ  –الدوية والسموم ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسمالعلوم الصيدلية ) علم ا

 .75/3/0202بتاريخ  –العليا والبحوث 

 

تسجيل الماجستير / عائشة سعيد  الموافقة على – 5/3/0202بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  .31

 .اه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة(لدرجة دكتور –المدرس المساعد بالقسم  –جمعة تركى 

 القـــــــرار:

وافووق المجلووس علووى تسووجيل الماجسووتير / عائشووة سووعيد جمعووة تركووى لدرجووة دكتوووراه الفلسووفة فووى العلوووم                  

ولجنوة الدراسوات العليوا  – 5/3/0202 – الصيدلية  )ميكروبيولوجيا ومناعة( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتواريخ

 .75/3/0202بتاريخ  –والبحوث 

 

العوالج مقورر ) لتسوجيل – وافود ليبوى –/ احميودة فضول س سوالم مقدم من الصيدلى تسجيل مقررات( الطلب )نموذج  .32

 .(الماجستير فى العلوم الصيدلية )عقاقير ( كمتطلب الستكمال درجةمصدر هام فى نظام الرعاية الصحيةباالعشاب ك

 القـــــــرار:

مقورر )العوالج تسوجيل يدلى  / احميدة فضل س سالم لالمقدم من الص افق المجلس على طلب تسجيل المقررو                

) عقواقير (   سوتير فوى العلووم الصويدليةلماجالستكمال درجة اكمتطلب صدر هام فى نظام الرعاية الصحية( باالعشاب كم

 . 75/3/0202بتاريخ  –وذلك بناء على اقتراح لجنة الدراسات العليا والبحوث 

 

 تسوجيلل – وافودة تنزانيوة – Perusi Maken Masanga/ المقودم مون الصويدالنية  (يل مقورراتطلب تسج) نموذج. 33

صوويدلة الماجسووتير فووى العلوووم الصوويدلية ) ( كمتطلووب السووتكمال درجووةPharmaceutical Technology I) رمقوور

 .(صناعية

 القـــــــرار:

تسوجيل ل Perusi Maken Masangaالمقودم مون الصويدالنية  /  افق المجلس على طلب تسجيل المقوررو                  

سووتير فووى العلوووم الصوويدلية ) صوويدلة السووتكمال درجووة الماجكمتطلووب ( Pharmaceutical Technology I ر )مقوور

 . 75/3/0202بتاريخ  –صناعية ( وذلك بناء على اقتراح لجنة الدراسات العليا والبحوث 
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 :للجوائز التاليةسادة اعضاء هيئة التدريس لل الجوائزعرض ترشيحات لجنة  34.

 : جائزة الجامعة التشجيعية 

      

 االستاذ المساعد بقسم الكيمياء التحليلية )مرشح اساسى (  –السيدة الدكتور/ اميرة فوزى الياظبى          

 المدرس بقسم الكيمياء الصيدلية ) مرشح احتياطى(  –السيدة الدكتور / بريهان الزهار      

 

  جائزة الجامعة التقديرية: 

 االستاذ المتفرغ بقسم علم االدوية والسموم  –السيدة االستاذ الدكتور / تحية توفيق دعبيس        

 

  درع النشر العلمى المتميز -جائزة الجامعة:  

 االستاذ بقسم الكيمياء التحليلية  –بالل  فتح هللا االستاذ الدكتور / طارق سعيدالسيد 

 : القرار            

 على الترشيحات سالفة الذكر – 01/3/0202و الممتد حتى  3/0202/ 71بتاريخ  –وافق مجلس الكلية           

 

 

 

 : موضوعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةخامسا

 األرضى بالمبنى الجديد.الطلبة بالدور تجديد حمام.  35     

 القـــــــرار:

 المجلس علما . أحيط           

 

 .9191فبراير  92-92فى الفترة من  الحسن تم إقامة السوق الخيرى لصالح القرض.  36   

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .            

 

 .  0/3/9191الموافق  األحدرش الكلية من القوارض والحشرات يوم   .31

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

 

 أى أنشطة تستدعى تجمعات طالبية.  اقامةالسعى إلى الحد من   .38

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .            
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لتحضير  و الدكتورة/ لمياء هيكل التواصل مع قسم الصيدالنيات من خالل الدكتورة/ علياء رمضان .39

 مطهرات وصابون سائل لدواعى التطهير بالكلية.

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .             

 

 بالمبنى القديم. earthللـ  أبيار جارى العمل على انشاء .12

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .            

 

 للجامعات الخضراء. إعداد ملف مقياس اإلستدامة .17

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                   

 

   لوجيا والمناعة محاضرة للسادة الموظفيين والفنيين والعمال والقى ا. د. السيد ابو المجد استاذ الميكروبي.  10

مارس بقاعة المؤتمرات بالدور السادس  8يوم االحد  " كيف نحمي انفسنا من فيروس الكورونا"بالكلية بعنوان 

 .المبنى القديم

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

مارس مما ترتب عليه وضع منظومة  77الموافق تم عقد اجتماع للجنة االزمات والكوارث يوم االربعاء . 13

 لتطهير الكلية في الفترة القادمة

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    
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 سادسا : موضوعات العالقات الدولية                                               

والتأكد  0202خالل شهر فبراير . قيام السادة منسقى العالقات الدولية بعرض األنجازات المقدمة من كل منسق11

. بريهان الزهار ارفاق النشرات الشهرية لوحدة ادارة تأكيد دالمعد لذلك و أيضا  Excel Sheetمن توثيقها بال 

 المشروعات بجامعة االسكندرية بالملف االلكترونى للمكتب.

  القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

الدولية المختلفة والسيما االعالنات التى يقوم قياس مردود أنشطة مكتب العالقات  . مناقشة ما تم بخصوص15

ة من الهيئات الدولية التعليمية المكتب بتمريرها على السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والخاصة بالمنح المقدم

 المختلفة وكذلك حضور ورش العمل المرتبطة بها.

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

قيام السادة المنسقين ومدير مكتب العالقات الدولية بعرض فرص تدريب طالب الكلية بمرحلة البكالوريوس . 16

 وبحث االعالن عنها. –0202بالمدارس الصيفية المقامة بالجامعات الدولية خالل صيف 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

Movement of Russian Public -Allجامعة االسكندرية و –الصيدلة . بحث سبل التعاون بين كلية 11

Medical Volunteers  هى هيئة حكومية روسية تعمل فى المجال الطبى التطوعى وتقديم خدمات طبية و

 .غيرهاللمجتمع المدنى كالقوافل الطبية و

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

. عرض تواصل مدير مكتب العالقات الدولية مع جامعة سارالند بالمانيا لتفعيل مذكرة التعاون الموقعة بينها 18

 .جامعة االسكندرية –كلية الصيدلة وبين 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    
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   سووووووتاذ الفارموووووواكولوجى     أ . تووووووم مناقشووووووة التجهيووووووزات الخاصووووووة بزيووووووارة السوووووويد الوووووودكتور / شوووووواكر موسووووووى19

"Pharmaceutical Research Institute (PRI) –Albany College of Pharmacy –USA"          فووي 

 . )تم ذلك قبل الغاء الزيارة نظرا للظروف العالمية الحالية( .ومناقشة االجندة المقترحة للزيارة 0202مارس  37

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

وطلب بعض البيانات واالحصائيات من السادة المنسقين  باللغة االنجليزية .  تحديث العرض التقديمى الخاص بالكلية52

 وأ. شيرين.

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

 

 سابعا ً: موضوعات وحدة ضمان الجودة

 .مراجع داخلى للبرنامج العام – نياتاألستاذ بقسم الصيدال –/ ماجدة المسيك تعيين السيدة االستاذ الدكتور . 57

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

الخارج مراجع من  –األستاذ بكلية الصيدلة جامعة دمنهور –الدكتور / سارة عبد المنعم األستاذ ن السيدة ي. تعي50

 .للبرنامج العام

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

 .منسق للبرنامج العام –يا والمناعةستاذ بقسم الميكروبيولوجاأل –. تعيين السيد االستاذ الدكتور / السيد أبو المجد 53

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    
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 االكاديمية القومية المرجعية(. بنى المعايير)ت NARS 0271. عرض الــــ 51

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

 .بشأن المراجعة الداخلية للمقررات. مخاطبة األقسام العلمية 55

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 

 .المتابعة الداخلية. اعتماد خطة 56

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                   

 

 لوحدة ضمان الجودة بالكلية . التنفيذيلتشكيل المجلس  عضو من الطالب. اقتراح ضم عضو من الخارج و51

 :القـــــــرار

 .قتراح السالف ذكرهالمجلس على االوافق 

 

 ة.جلس الكليرير المقررات و البرامج سنويا بمامناقشة آلية اعتماد توصيف و تق .58

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                   

و   0279 – 0278و تقارير المقررات للعام الدراسى  ،0202 – 0279اعتماد توصيف المقررات للعام الدراسى . 59

 . 0278 – 0271الدراسى  البرنامج للعامكذلك تقرير 

 القـــــــرار:

 .عتمادالاالمجلس على وافق 

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

 عمـــيد الكليـــــة                                                                     أميـــــــن المجلس 

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

 


