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   9102/9191للعام الجامعي   تاسع المجلس الكلية 

 9191/ 01/4الموافق   ربعاءم األوالذي عقد  يو
 

بقاعة مجلس  11/4/0202الموافق  ءرباااالمن صباح يوم  الحادية عشرإجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة      

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

 الســـــــــادة :كال من 

 ية البيئة وأستاذ الميكروبيولوجيا والمناعةموكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتن  قاســـــم ميرفت أمينأ.د.   .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 أ.د. فاطمة أحمد عبد العزيز اسماعيل  .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 بقسم الكيمياء التحليلية والمدير التنفيذى لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية .د. هبه حســــــن عابديــن     أ  .11

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الصيدلية عــالء على عبد المقصودأ.د.   .12

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة أ.د. هدى دمحم جمال الدين عمر  .13

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أ.د. هدير دمحم ماهر ابراهيم  .14

 األستاذ بقسم علم األدوية والسموم والمديرالتنفيذي لوحدة القياس والتقويم أ.د. ســــحر محمود الجويلي      .15

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية   أ.د. وائل محمود سامي ابوالفتوح  .16

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

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

 المدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية ) عن المدرسين (  د. دينا أحمد عبد الجــــواد  .19
 

                        د. هالة عبده  .21

 

 باالسكندرية مدير الشئون الصحية الدارة الصيدلة
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 -:الحضور  عدم وإعتذر عن

 الكيمياء الحيويةاألستاذ المتفرغ بقسم  أ.د. دمحم دمحم عبدالصمد الصاوي .1

 األستاذ المتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية  د الحميد الخضيريأ.د. قدرية عب .2

 بقسم علم األدوية والسموم األستاذ د. مي مصطفى دمحم حسنأ. .3

 كستفيتابيونائب رئيس مجلس إدارة شركة  . ياسمين زايد أحمدد .4

    

                                                  

 أوال: موضوعات للتصديق

  ثالثاءالالذي عقد يوم  2119/2121في العام الجامعي  مناثالالتصديق على محضر إجتماع مجلس الكلية  .1

 .17/3/2121الموافق 
 

 

 القـــــــرار:

 صدق المجلس على هذا المحضر.         

 

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس ثانيا

 والمدرسين المساعدين والمعيدين

 

على تجديد  الموافقة ن إقتراح المجلسأبش – 6/4/2121بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات  .2

 السويد -كارولينسكا  جامعة بللعمل بكلية الصيدلة  –بالقسم  مدرسال – ايمان مصطفي زغلولد.  ة إعارة السيد

 . 14/6/2121حتي  15/6/2121اعتبارا من  ثالثلمدة عام 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         
 

 

على  الموافقة إقتراح المجلس ن أبش – 5/4/2121بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  .3

للعمل بجامعة البحرين لمدة عام سابع  في الفترة  –األستاذ بالقسم  – د. عدنان أحمد بخيتأ.تجديد إعارة السيد 

 . 31/8/2121حتى  1/9/2121من 

 القـــــــرار:

 أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم.         
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على مد الموافقة اقتراح المجلس بشأن  – 2/4/2121بتاريخ  –محضر اجتماع مجلس قسم الصيدلة الصناعية  .4

 بالواليات المتحدة األمريكية –بالقسم  األستاذ المساعد – مروة أحمد السيد سالمالدكتور/  ةالمهمة العلمية للسيد

 . دون أن تتحمل الجامعة أي نفقاتوذلك بسبب تعليق حركة الطيران و 1/5/2121شهر إعتبارا من لمدة 

 القـــــــرار:

 . أوصى  المجلس بالموافقة على ماجاء بإقتراح مجلس القســـــــم         

 

قبول على  بشأن إقتراح المجلس الموافقة – 6/4/2121بتاريخ  –محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات   .5

و ذلك بناء على أسباب خاصة  – المدرس المساعد بالقسم –نيفين جرجس حنا االستقالة المقدمة من السيدة 

 .بسيادتها

 القـــــــرار:

المدرس  –االستقالة المقدمة من السيدة نيفين جرجس حنا قبول  المجلس بالموافقة على أوصى         

بتاريخ  –مجلس قسم الصيدالنيات تراح و اق لك بناء على أسباب خاصة بسيادتهاو ذ –المساعد بالقسم 

6/4/2121. 

 

 ثالثا : موضوعات شئون التعليم والطالب

       -أعداد الطالب والتفاعل على المنصات اإللكترونية :.   6

  = مقرر  81عدد المقررات على التليجرام 

 (  عدد الفصول التفاعليةGoogle classrooms)  =57 مقرر 

  = 71نسبة المقررات التفاعلية% 

  = طالب 5146عدد الطالب على المنصات االلكترونية 

  = 96نسبة الطالب على المنصات االلكترونية% 

 لقـــــــرار:ا    

 . أحيط المجلس علما                   

 

  -: ما يلى  24/3/2121بجلسته المنعقدة فى قرر مجلس الجامعة  . 7

  الغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثانيMidterm  . لجميع الطالب بجميع الفرق الدراسية 

 ع الطالب بجميع الفرق الدراسية .نسب الحضور والغياب لجمي 

 القـــــــرار:      

 .أحيط المجلس علما                 
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 . )2121مارس  25تقرير عن لقاء رئيس اتحاد الطالب ونائبه ) .8      

 القـــــــرار:      

 .أحيط المجلس علما                          

     

تكليف كل من الدكتورة سالى و ظل تفشى فيروس الكورونا عالميا  للتدريب الصيفى فيالعداد أخذ التدابير الالزمة ل.  9   

بتقالالديم مقتالالرح حالالول كيفيالالة أداء التالالدريب  (قسالالم الممارسالالة الصالاليدلية )الصالاليدالنيات( والالالدكتورة نهالالى عالالالءجالالالل )قسالالم 

الصيفى في ظل الظروف الراهنة بما ال يشكل خطورة على صحة الطالب مالع تفعيالل دور الصاليدلي فالي الطالب الوقالائي 

 والتوعية الصحية للمريض في إطار إرشادات منظمة الصحة العالمية.

 القـــــــرار:   

 . أحيط المجلس علما                 

 

 . تشكيل لجنة تقييم مشاريع ريادة االعمال.11    

 القـــــــرار:           

 . تشكيل لجنة تقييم مشاريع ريادة االعمال علىالمجلس وافق   

 

 .2121مايو  7. آخر موعد لتحميل المحاضرات يوم 11

 القـــــــرار:   

 . أحيط المجلس علما              

 

 رابعا ً : موضوعات شئون الدراسات العليا والبحوث

المعيدة  –منح الصيدالنية / لبنى دمحم محسن ابراهيم  – 6/4/2121بتاريخ  – اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات . 21

 .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) صيدالنيات (  – بالقسم 

 القـــــــرار:

  درجالة الماجسالتير فالى العلالوم الصيدليـالـة  وافق المجلس على إقتراح منح الصيدالنية / لبنى دمحم محسن ابالراهيم       

) صيدالنيات ( وذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقريرها المشترك والتقارير الفردية ألعضاء 

 .6/4/2121بتاريخ  –واقتراح مجلس القسم   – 6/4/2121اللجنة بتاريخ 
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تسجيل بروتوكول البحالث الخالاب بالصاليدالنية /  – 5/4/2121بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الكيمياء الصيدلية . 13

 .(كيمياء صيدلية)الماجستير فى العلوم الصيدلية  لدرجة –صيدالنية بوزارة الصحة  –عال دمحم السيد اسماعيل 

 القـــــــرار:

وافالالق المجلالالس علالالى تسالالالجيل بروتوكالالول البحالالث الخالالاب بالصالالاليدالنية / عالالال دمحم السالاليد اسالالماعيل لدرجالالالة            

ولجنة  –5/4/2121بتاريخ   –الماجستير فى العلوم الصيدلية ) كيمياء صيدلية( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -وعنوان الرسالة : –15/4/2121حتى  ةوالممتد 12/4/2121بتاريخ   –الدراسات العليا والبحوث 

 "تصميم وتشييد مركبات حلقية غير متجانسة جديدة ذات نشاط محتمل للسرطان"

Design and synthesis of new heterocyclic compounds of potential anticancer activity"" 

 -: لجنة االشراف 

 .بقسم الكيمياء الصيدلية ستاذاال         هيام دمحم عبدالهادى عاشور السيدة االستاذ الدكتور / -

 .االستاذ المساعد بقسم الكيمياء الصيدلية    السيد الدكتور / مصطفى دمحم محمود المليجى                   -

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

 .جامعة االسكندرية –العلوم                                                                                 

 

د العزيز اجتياز الماجستير/ مروة ايهاب دمحم عبنتيجة  2121/ 5/4بتاريخ مجلس قسم الكيمياء الصيدلية عرض . 14

 العلوم الصيدلية.دكتوراه الفلسفة فى االمتحان الشامل لدرجة 

 القـــــــرار:

الخاصالالة  الفلسالالفة فالالى العلالالوم الصالاليدلية دكتالالوراهد نتيجالالة االمتحالالان الشالالامل لدرجالالة وافالالق المجلالالس علالالى اعتمالالا        

بتالالالاريخ  – بالماجسالالالتير / مالالالروة ايهالالالاب دمحم عبالالالد العزيالالالز وذلالالالك بنالالالاء علالالالى اقتالالالراح مجلالالالس قسالالالم الكيميالالالاء الصالالاليدلية

 .15/4/2121حتى  ةوالممتد 12/4/2121البحوث بتاريخ ولجنة الدراسات العليا و –5/4/2121

 

 على األقسام العلمية.2121/ 2119للعام الجامعي  تعليميةرض حصيلة تحسين الخدمة الع. 15

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علماً.

 

 

 تفعيل دور المرشد األكاديمي لطالب الدراسات العليا باألقسام العلمية. . 16

 القـــــــرار:

                  ً  .أحيط المجلس علما
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توضيح بيان مالدة التغيالب  حصر الطالب المتغيبين بكافة برامج الدراسات العليا بالكلية لمحاولة إسقاط قيدهم مع. 17

 مدي انجازهم للحصول على الدرجة. و

 القـــــــرار:

محاولالة ة لبالكليال حصالر الطالالب المتغيبالين بكافالة بالرامج الدراسالات العليالاوافق المجلس على قالرار                  

 مدي انجازهم للحصول على الدرجة. دهم مع توضيح بيان مدة التغيب وإسقاط قي

 

 

 كخطوة أولى  2121ابالغ مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا بالكلية بمكافآت النشر العلمي للعام الجامعي . 18

 في االجراءات.       

 لقـــــــرار:ا 

   للعام مكافآت النشر العلميابالغ مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا بالكلية ب ضرورة وافق المجلس على               

 كخطوة أولى في االجراءات. 2121الجامعي 

 

بشأن إعالادة النظالر فالى ضالرورة  6/4/2121عرض اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات بجلسته المنعقدة بتاريخ . 19

بشالالأن إعفالالاء طالالالب الماجسالالتير والالالدكتوراه مالالن تقالالديم رسالالالة  2115( لسالالنة 9تطبيالالق قالالرار مجلالالس الجامعالالة رقالالم )

عليه وكذلك من جلسة المناقشة العلنية فى حال نشر ابحاث رسائلهم نشراً دوليالاً متميالزاً بالشكل التقليدي المتعارف 

 وذلك للظروف الراهنة التى تمر بها البالد.

 القـــــــرار: 

بشأن إعادة  6/4/2121اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات بجلسته المنعقدة بتاريخ وافق المجلس على                 

إعفاء طالب الماجستير والدكتوراه من بشأن  2115( لسنة 9النظر فى ضرورة تطبيق قرار مجلس الجامعة رقم )

ث رسائلهم نشراً تقديم رسالة بالشكل التقليدي المتعارف عليه وكذلك من جلسة المناقشة العلنية فى حال نشر ابحا

 دولياً متميزاً وذلك للظروف الراهنة التى تمر بها البالد.

 

 

 .فترة التعليم عن بعدفي مرحلة الدراسات العليا خالل التدريسي للمقررات اإللكترونية  استيفاء جدول العبء. 21

 القـــــــرار:  

                      ً  .أحيط المجلس علما

 

 

 إلى مكتبة الكلية  ورود بعض الكتب .21

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما.                     
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تأجيل موعد إنعقاد لجنة الحكم الموافقة على  –2/4/2121بتاريخ  –لس قسم الصيدلة الصناعية مج اقتراح .22

بناء على طلب السيد أ.د/  – صيدلي حر – رانيا دمحم احمد دمحم  ابو العالعلى رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة/ 

على الرسالة وذلك  ىاألستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية والمشرف الرئيس –وائل محمود سامي 

 تمر بها البالد. يظل الظروف الت يلصعوبة انتقال الممتحن الخارجي ف

 القـــــــرار:

رانيا تأجيل موعد إنعقاد لجنة الحكم على رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة/ على  وافق المجلس                   

األستاذ ورئيس مجلس قسم  –بناء على طلب السيد أ.د/ وائل محمود سامي  – صيدلي حر – دمحم احمد دمحم  ابو العال

  2/4/2121بتاريخ   قسم الصيدلة الصناعيةوموافقة مجلس  – على الرسالة ىالصيدلة الصناعية والمشرف الرئيس

 .الظروف التى تمر بها البالد  وذلك لصعوبة انتقال الممتحن الخارجي فى ظل

 

 

 خامسا ً : موضوعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

     

 .فة وحدة الخدمات الصيدلية والاامةتحضير مطهرات بمار .03

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                    

 الكلية عن طريق اإلتفاق مع كلية الزراعة والجهود الذاتية. تطهير .04

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                     

 حمالت توعية عن فيروس كورونا يشترك فيها أعضاء هيئة التدريس وطالب الكلية. .01

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                       
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 ها الكلية من عمليات تعقيم وتنظيف لمبانى الكليةتتخذى إكافة اإلجراءات الوقائية التللجامعة ب إرسال تقرير  .26

رئيس نائب  الخطاب المرسل الينا من مكتب السيد األستاذ الدكتور بصور موثقة وذلك رداً علىمصحوبة 

 .جهة إنتشار المرضشئون البيئة لمواالجامعة ل

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                           

 فى عرقلة حركة تتسبب قدفيكس كبيرة فى ساحة الكلية  سقوط شجرةاإلجراءات التى أتخذتها الكلية نحو  .07

 أمام مبنى الكلية الرئيسى .   المارة

 القـــــــرار: 

 أحيط المجلس علما .                         

  اإلعداد لشنط رمضان. .08

 القـــــــرار:   

 جلس علما . أحيط الم                           

 

 سادسا ً: موضوعات وحدة ضمان الجودة

 .عرض تقرير زيارة مركز ضمان الجودة  .29

 القـــــــرار:  

 أحيط المجلس علما .                            

 

والتى  18/3/2121مشاركة وحدة ضمان الجودة فى فعاليات الدورة التدريبية التى عقدت بالكلية بتاريخ   .31

 تناولت اساليب التواصل المختلفة والفصول التعليمية . 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                            
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 سابعا ً : موضوعات عامة

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بضرورة استكمال واستيفاء كال من :لتنبيه على السادة ا  .31

  نماذج العالقات الثقافية 

  صندوق التكافل 

 وذلك ضمانا لعدم تأخر االوراق الخاصة بتجديد االعارة الخاصة بسيادتهم .      

 القـــــــرار:         

 أحيط المجلس علما .                            

 

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

 عمـــيد الكليـــــة                                                                     أميـــــــن المجلس 

    اسماعيل  زيزأحمد عبد العخديجة أ.د.                          د. دينا أحمد عبد الجواد                                 

 


