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   9102/9191للعام الجامعي  العاشرمجلس الكلية 

 9191/ 01/5الموافق  ربعاء م األوالذي عقد  يو
 

عبر تطبيق  11/5/0202الموافق  االربعاءمن صباح يوم  الحادية عشرجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة ا

Zoom  /عميد الكلية وأستاذ الكيمياء الصيدلية  – خديجة أحمد إسماعيلبرئاسة الســــيدة األستاذ الدكتور

 الســـــــــادة :كال من وبحضور 

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

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

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

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

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

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

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

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات فاطمة أحمد عبد العزيز اسماعيلأ.د.   .8

 ومدير لجنة العالقات الدولية األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات محمود المسيكأ.د. ماجدة عبد السميع   .9

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

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

 الميكروبيولوجيا والمناعةأستاذ ورئيس مجلس قسم  أ.د. هدى دمحم جمال الدين عمر  .12

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أ.د. هدير دمحم ماهر ابراهيم  .13

 علم األدوية والسموم والمديرالتنفيذي لوحدة القياس والتقويم ورئيس مجلس قسمأستاذ  أ.د. ســــحر محمود الجويلي      .14

 ورئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية أستاذ   أ.د. وائل محمود سامي ابوالفتوح  .15

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

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

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

  د. دينا أحمد عبد الجــــواد  .19

 

 المدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية ) عن المدرسين (

 

 باالسكندرية  مدير الشئون الصحية الدارة الصيدلة                       د. هالة ابراهيم عبده  .21
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 -حضور :لا عدم إعتذر عن و

 أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية والمدير التنفيذى لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية .د. هبه حســــــن عابديــن     أ .1

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية  د الحميد الخضيريبأ.د. قدرية ع .2

 كستنائب رئيس مجلس إدارة شركة فيتابيو د ياسمين زايد أحمد .3

    

 

 أوال: موضوعات للتصديق

  االربعاءالذي عقد يوم  2119/2121في العام الجامعي التاسع التصديق على محضر إجتماع مجلس الكلية  .0

 .15/4/2121الموافق 

 

 

 القـــــــرار:

 صدق المجلس على هذا المحضر.         

 

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس ثانيا

 والمدرسين المساعدين والمعيدين

 

 الموافقةإقتراح المجلس بشان  - 6/5/2121بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية والسموم    -2

 –المدرس المساعد بالقسم  –هبة دمحم عبد المنعم دمحم عبد العظيم على مد اإلجازة الدراسـية للماجســتير/ 

حتي  4/9/2121بفرنسا لمدة عام رابع  اعتبارا من  13للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة باريس 

 .بمرتب يصرف بالداخل  وذلكاألبحاث الخاصة بدرجة الدكتوراه الستكمال  3/9/2121

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         

 

 

 الموافقةإقتراح المجلس بشان  - 6/5/2121بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية والسموم    - 3

 –اعد بالقسم ــــالمدرس المس – على منح  إجازة دراسـية للماجســتير/ عبد هللا مرسي سعد عبد الرحمن ودن 

بالواليات المتحدة االمريكية لمدة عام اعتبارا من تاريخ  –للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة بتسبرج 

 .بمرتب يصرف بالداخل  وذلكالسفر 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         
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 على الموافقةإقتراح المجلس بشان  - 6/5/2121بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية والسموم   -4

  االمريكية جامعة بالللعمل بكلية الطب   –بالقسم ستاذ المساعد اال –أحمد فوزي الياظبي د. تجديد إعارة السيد 

 . 6/9/2121حتي  7/9/2121اعتبارا من  خامسلمدة عام بيروت    -

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         

 

على تجديد الموافقة بشان إقتراح المجلس  - 3/5/2121بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات  -5

 بكندا -مانيتوبا جامعة بللعمل بكلية الصيدلة  –بالقسم  مدرسال –هاجر ابراهيم دمحم لعبوطة  د.  ةإعارة السيد

 . 7/4/2121حتي  8/4/2121اعتبارا من  ثانلمدة عام 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         
 

 

الموافقة إقتراح المجلس بشان  - 4/5/2121بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء التحليلية  الصيدلية  -6

ت العربية  للعمل بجامعة بيرو –األستاذ بالقسم  –د. عزة عبد القادر مرسي غازي إعارة السيدة أ.على  تجديد 

 . 31/8/2121حتى  1/9/2121في الفترة من  لمدة عام ثامن 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         
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بشان  - 13/5/2121الممتد حتى و  6/5/2121بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  -7

للعمل  –األستاذ المساعد بالقسم  –د. دعاء أحمد السيد عيسي السيدة تجديد إعارة على  الموافقة إقتراح المجلس

 . 31/8/2121حتى  1/9/2121في الفترة من ة بيروت العربية  لمدة عام عاشر بجامع

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         

 

الموافقة إقتراح المجلس بشان  - 6/5/2121بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الحيوية الصيدلية  -8

 الصيدلية ) تخصص كيمياء حيوية ( .( مدرس بقسم الكيمياء الحيوية 1علي صيغة اعالن تعيين عدد ) 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         

 

الموافقة على تعيين بشأن إقتراح المجلس  – 3/5/2121بتاريخ  –  نياتمحضر إجتماع مجلس قسم الصيدال -9

في وظيفة مدرس مساعد بذات القسم ، حيث انها  –المعيد بالقسم  – مروه دمحم دمحم السيد شعير الماجستير / 

جامعة  –من كلية الصيدلة  24/2/2121( بتاريخ نياتصيدالالماجستير في العلوم الصيدلية )على درجة  تحصل

 .االسكندرية 

 القـــــــرار:

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

وسيادتها محمودة السيرة حسنة السمعة وملتزمة في عملها في وظيفة مدرس مساعد بذات القسم  السيد شعير

 .ومسلكها منذ تعيينها بواجباتها ومحسنة أداءها
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الموافقة  على منح بشأن إقتراح المجلس  – 7/5/2121بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير  - 11

 اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم  –المدرس بالقسم  – رشا دمحم عبد المجيد ابو الخير السيدة الدكتور/

 .بناء على قرار اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الصيدلية ) عقاقير (و ذلك 

  القـــــــرار:       

لوظيفة  اللقب العلمي رشا دمحم عبد المجيد ابو الخير الدكتور / السيدة أوصى المجلس بالموافقة على منح          

      قرار اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الصيدلية  اقتراح مجلس القسم و بناء علىو ذلك  استاذ مساعد بذات القسم

السمعة وملتزمة في عملها ومسلكها منذ تعيينها بواجباتها ومحسنة ؛ وسيادتها محمودة السيرة حسنة  ) عقاقير (

 أداءها.

 

على منح بالموافقة بشأن إقتراح المجلس  – 7/5/2121بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير  - 11

مساعد بذات اللقب العلمي لوظيفة أستاذ  –المدرس بالقسم  –ريهام سعيد ابراهيم عبد القادر  السيدة الدكتور/

 بناء على قرار اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الصيدلية ) عقاقير (.و ذلك  القسم

 

 القـــــــرار:

اللقب العلمي لوظيفة  رريهام سعيد ابراهيم عبد القاد الدكتور/السيدة أوصى المجلس بالموافقة على منح           

       قرار اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الصيدلية و إقتراح مجلس القسم و ذلك بناء على استاذ مساعد بذات القسم

؛ وسيادتها محمودة السيرة حسنة السمعة وملتزمة في عملها ومسلكها منذ تعيينها بواجباتها ومحسنة  ) عقاقير (

 أداءها.

 ثانيا ً : موضوعات شئون التعليم والطالب                                        

 Pharmللبرنامج العام وبرناامج  2119/2121اعتماد طرق االمتحان لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي . 12

D  برنامج  وPharm D(Clinical) .وبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .             

 . مقترحات التدريب الصيفي المقدمة من الدكتورة سالي جالل .13  

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .             
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 ثالثا ً : موضوعات شئون الدراسات العليا والبحوث

المادرس المسااعد  –مانح الماجساتير / ريهاام ساعيد دمحم دمحم درويا   – 7/5/2121بتااريخ  –اقتراح مجلاس قسام العقااقير. 14

  .درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) عقاقير ( –بالقسم 

 القـــــــرار:

           وافااق المجلااس علااى اقتااراح ماانح الماجسااتير / ريهااام سااعيد دمحم دمحم دروياا  درجااة دكتااوراه الفلساافة فااى العلااوم الصيدليـااـة 

                  ) عقاااقير ( وذلااك بناااء علااى اقتااراح لجنااة الحكاام علااى الرسااالة فااى تقريرهااا المشااترء والتقااارير الفرديااة العضاااء اللجنااة 

 .7/5/2121بتاريخ  –واقتراح مجلس القسم   – 16/4/2121بتاريخ  –

 

المعيادة  –حماد عبادالعليم محماود النجاار مانح الصايدالنية / مياران ا – 7/5/2121بتااريخ  –اقتراح مجلاس قسام العقااقير .15

  .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) عقاقير ( – مية العربية للعلوم والتكنولوجياباالكادي

   القـــــــرار:

درجااة الماجسااتير فااى العلااوم  ران احمااد عباادالعليم محمااود النجاااروافااق المجلااس علااى اقتااراح ماانح الصاايدالنية / مياا           

الصيدليــة ) عقاقير ( وذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقريرها المشترء والتقارير الفردية العضااء اللجناة 

 .7/5/2121بتاريخ  –واقتراح مجلس القسم   – 3/5/2121بتاريخ  –

 

 

بكلية   المعيد –منح الصيدلى / سمير مجدى يوسف سدره  – 13/5/2121بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  .16

  .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) كيمياء صيدلية (  –جامعة فاروس و التصنيع الدوائى الصيدلة

 القـــــــرار:

               درجااة الماجسااتير فااى العلااوم الصيدليـااـة  ساامير مجاادى يوسااف ساادره  /وافااق المجلااس علااى اقتااراح ماانح الصاايدلي              

 –) كيمياء صيدلية ( وذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقريرها المشترء والتقارير الفردية العضاء اللجناة 

 .13/5/2121 والممتد حتى 6/5/2121 بتاريخ –واقتراح مجلس القسم   – 12/5/2121بتاريخ 
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             تساجيل بروتوكاول البحاث الخاال بالصايدالنية / ساارة السايد  – 3/5/2121بتااريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات  . 17

 .لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية  ) صيدالنيات ( –مرشحه معيدة  –ابو زيد دمحم 

 القـــــــرار:

وافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخال بالصيدالنية / ساارة السايد اباو زياد دمحم لدرجاة  الماجساتير فاى             

ولجناة الدراساات العلياا والبحاوث   –3/5/2121بتاريخ   –العلوم الصيدلية )صيدالنيات( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -نوان الرسالة :وع –13/5/2121حتى  ةوالممتد 11/5/2121بتاريخ   –

 "دراسة لمتقارن نانومترى قائم على منشط سطحى حيوى للتطبيقات الحيوية الطبية"

Study of a biosurfactant-based nanoconjugate for biomedical applications"" 

 -:لجنة االشراف 

 .مشرفا رئيسيا –المتفرغ بقسم الصيدالنيات بالكلية  االستاذ         لبيبة خليل الخردجى     السيدة االستاذ الدكتور / -

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

   –كلية العلوم  –السيدة االستاذ الدكتور / شيرين احمد نبيل خطاب       االستاذ بقسم الكيمياء العضوية والببتيدات  -

 .جامعة االسكندرية                                                                       

 

             الغااء تساجيل المادرس المسااعد / عبادهللا مرساى ساعد  – 6/5/2121بتااريخ  –اقتراح مجلس قسم علم االدوية والساموم  . 18

وذلاك لحصاوله علاى منحاه بجامعاة   ) علام االدوياة والساموم (  ةيدلعبد الرحمن ودن لدرجة دكتوراه  الفلسفة فى العلوم الصي

 االمريكية .الواليات المتحدة  –بتسبرج 

 القـــــــرار:

وافق المجلس على الغاء تسجيل المدرس المساعد / عبادهللا مرساى ساعد عباد الارحمن ودن لدرجاة دكتاوراه الفلسافة              

ولجناة الدراساات   –6/5/2121بتااريخ  –فى العلوم الصيدلية ) علم االدوية والسموم ( وذلك بنااء علاى اقتاراح مجلاس القسام 

 .13/5/2121حتى ة والممتد 11/5/2121بتاريخ    –العليا والبحوث 
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 ابعا ً : موضوعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةر

 إستكمال دواليب الدور الخامس. .11

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                

 إعداد منظومة إلخالء الدواليب. .02

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                        

 142الغيععر دععادرين لاشععتراإل فععت اإلنترنععط الخععاال بشععركة إتصععاالط بم ابععل جمععع تبرعععاط للطععالب  .01

 للشريحة تستخدم لمدة ثالثة شهور.

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                 

 . جنيهاً  52بدعم  جنيهاً وتوفير علب كحإل للعاملين بالكلية 72توفير وجباط إفطار صائم التكلفة  للفرد  .00

 رار:القـــــــ

  أحيط المجلس علما .                  
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 خامسا : موضوعات العالقات الدولية

احاطة السادة منسقى العالقات الدولية علماا بالمساتجدات الخاصاة بماذكرة التعااون )تحات التوقياع( باين جامعاة . 01

لبااانى بالواليااات المتحاادة االمريكيااة، حيااث أوصاات لجنااة العالقااات أجامعااة -ة ومعهااد البحااوث الصاايدلية االسااكندري

 :وهماباضافة بندين لتلك المذكرة  22/2/2121الثقافية بالوزارة والمجلس االعلى للجامعات فى 

فى حال وجود أى أنشطة أو برامج تنفيذية أكاديمية أو درجات علمية ناشئة عن هذه االتفاقية ال بد من أخذ  -

 ات المعنيةموافقة الجه

يلتزم الطرفان فى حالة االعداد للبرامج الدراساية الجديادة أو المشاتركة باتبااع البرامج الدراسية المشتركة:  -

الطرق النظامياة القرارهاا مان المجلاس االعلاى للجامعاات وأخاذ الموافقاات الالزماة مان الجهاات المختصاة 

 كشرط لبدء البرنامج

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                  

من الجامعة بشأن مذكرات التفاهم التى وقعها السايد ا.د. وزيار التعلايم العاالى ماع عادة  مناقشة الموضوع الوارد .24

، جامعاة لويزفيال (Tiec)وهاى أتحااد تكسااس الادولى للتعلايم  2121جامعات بالواليات المتحدة األمريكية فى يناير 

 .واهتمام كلية الصيدلة بالتعاون مع كليات الصيدلة بجامعات أتحاد تكساس الدولى للتعليم اريزوناوجامعة والية 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                  

  .باللغة االنجليزية –احاطة الحضورعلما بتحديث العرض التقديمى عن كلية الصيدلة   .25

 قـــــــرار:ال

 أحيط المجلس علما .                  

باين كلياة د مان توقياع االتفاقاات المبرماة فيما يساتجد مان أعماال، أشاارت أ.د. ماجادة المسايك الاى أهمياة التأكا .  26

 الصيدلة وجهات تدريب الطالب من الجانبين.

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                  
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 سادسا : موضوعات ضمان الجودة

 .  تسليم مقررات الفارم دى .27

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                  

 .   خطاب الجامعة بشان جائزة التميز الحكومى   .28

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                  

 

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

 عمـــيد الكليـــــة                                                                     أميـــــــن المجلس 

    اسماعيل  زيزالعخديجة أحمد عبد أ.د.                          د. دينا أحمد عبد الجواد                                 


