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 2017/2018للعام الجامعي  الحادي عشرمجلس الكلية 

  20/6/2018األربعاء والذي عقد يوم

بقاعة مجلس  20/6/2018الموافق  األربعاءإجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم      

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

 كال من السادة :

 

 أ.د. منال نبيل سعيد سعودي            وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأستاذ الكيمياء الصيدلية  .1

 أ.د. أمل جالل عبد الحميد عمر      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وأستاذ علم األدوية والسموم  .2

 والمناعةفت أمين قاسم        وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ الميكروبيولوجيا أ.د. مير .3

 

 أ.د. نازك عبد اللطيف الجندي               األستاذ المتفرغ بقسم الصيدلة الصناعية.  .4

 والسمومأ.د. محمد محمد عبد الصمد الصاوي      األستاذ المتفرغ بقسم علم األدوية  .5

 أ.د. منير عوض خليل                         األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية .6

 أ.د. ماجدة أحمد حمدي براري               األستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية .7

 أ.د. أسامة يوسف عبد هللا               األستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات .8

 أ.د. محمود محمد محمود الماس             أستاذ ورئيس مجلس قسم علم األدوية والسموم .9

 األستاذ المتفرغ بقسم العقاقير لى درويش                     أ.د. فكرية ع .10

 الصيدالنياتاألستاذ المتفرغ بقسم بد السميع المسيك             أ.د. ماجدة ع .11

 أستاذ ورئيس مجلس قسم العقاقير              أ.د. هالة مصطفى حموده       .12

 أ.د. عالء على الطمباري                    أستاذ و رئيس مجلس قسم الكيمياء الصيدلية .13

 الميكروبيولوجيا والمناعةورئيس مجلس قسم هدى محمد جمال الدين عمر           أستاذ أ.د. .14

 األستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية )عن األساتذة المساعدين (أ.د. هبه عطية حامد                          .15

 د. وائل محمود سامي أبو الفتوح          األستاذ المساعد وقائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية .16

 د. هالة حلمي احمد زعطوط               المدرس قسم العقاقير  ) عن المدرسين (  .17

 د. محمد أنسي الشافعى                       نقيب صيادلة اسكندرية                                         .18

 الحضور : عدموإعتذر عن 

 الكيمياءالتحليليةالصيدلية قسم مجلس ورئيس أستاذ          أمين أميمةعبدالرزاق. د.أ .19

 الصيدالنيات قسم مجلس أستاذورئيس                أملحسنالسيدالكامل. د.أ .20

 د. هشام ثروت حجر                رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشركة برج للصناعات الدوائية  .21
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 أوال: موضوعات للتصديق

 

 

الموافق  االثنينالذي عقد يوم  2017/2018في العام الجامعي  العاشرالتصديق على محضر إجتماع مجلس الكلية  .1

14/5/2018. 

 القـــــــرار:

 صدق المجلس على هذا المحضر.                

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس ثانيا

 والمدرسين المساعدين والمعيدين

 

بشان الموافقة على مد  – 11/6/2018والممتد حتى 3/6/2018محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير  بتاريخ  .2

لمدة عام  –المدرس المساعد بالقسم  –إنجي إبراهيم أحمد فؤاداالجازة الدراسية ) تدريب عملي ( للماجستير/ 

 .25/5/2018هولندا  ، مع العلم بأن سيادتها حصلت الدكتوراه  –من جامعة جرونينجن  اعتبارا من 

 القـــــــرار:

 ح مجلس القسم.وافق المجلس على ماجاء بإقترا  

 

آيه محمد بشان الموافقة على نقل الصيدالنيه /  – 9/6/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات بتاريخ  .3

 جامعة دمنهور بدون درجتها المالية.  –الى كلية الصيدلة  –المعيدة بالقسم  –محمد خالف

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

بشان الموافقة على  – 15/4/2018محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية والسموم ) جلسة طارئة (   بتاريخ  .4

للعمل رئيس جامعة  –األستاذ المتفرغ بالقسم  –محمود محمد محي الدينتجديد إعارة السيد األستاذ الدكتور/ 

   1/8/2018لمدة عام اعتبارا من  –فاروس 

 عارة للعام السابع عشر لجملة اعارات سيادته () مع العلم بان تجديد اال

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  
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بشان الموافقة على تجديد إعارة  – 2/6/2018محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  بتاريخ  .5

لمدة عام خامس  –بالسعودية   –للعمل بجامعة حائل  –المدرس بالقسم  –هبه كمال عبد الوهابالسيدة الدكتور/ 

 .28/9/2018اعتبارا من 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

بشان الموافقة على تجديد إعارة السيد األستاذ  – 5/6/2018محضر إجتماع مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  بتاريخ  .6

لمدة عام ثان اعتبارا من  –بالبحرين   –للعمل بجامعة البحرين  –األستاذ بالقسم  –عدنان أحمد بخيتالدكتور/ 

1/9/2018. 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

بشان الموافقة على تجديد إعارة السيد الدكتور/  – 9/6/2018محضر إجتماع مجلس قسم الصيدالنيات  بتاريخ  .7

لمدة عام رابع اعتبارا  –بالسعودية   –للعمل بجامعة حائل  –المدرس بالقسم  – عبد العزيز السيد مصطفى  محمد

 .1/9/2018من 

 القـــــــرار:

 وافق المجلس على ماجاء بإقتراح مجلس القسم.  

 

بشان الموافقة على تعيين  –11/6/2018والممتد حتى  3/6/2018محضر إجتماع مجلس قسم العقاقير  بتاريخ  .8

في وظيفة مدرس مساعد بذات القسم حيث حصلت  –المعيدة بالقسم  –أسماء مهنا عيد عبد الجليلالماجستير / 

 .31/5/2018جامعة االسكندرية بتاريخ  –على درجة الماجستير في العلوم الصيدلية ) عقاقير ( من كلية الصيدلة 

 القـــــــرار:

في وظيفة مدرس مساعد بذات –أسماء مهنا عيد عبد الجليلالماجستير/ تعيينوافق المجلس على   

محمودة السيرة حسنة السمعة وملتزمة في عملها ومسلكها منذ تعيينها بواجباتها ومحسنة  وسيادتها، القسم

 أداءها.
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بشان الموافقة على تعيين الماجستير /  –5/6/2018محضر إجتماع مجلس قسم علم األدوية و السموم بتاريخ  .9

في وظيفة مدرس مساعد بذات القسم حيث حصلت على درجة  –المعيدة بالقسم  –اماني محمد السيد النجار

 .31/5/2018جامعة االسكندرية بتاريخ  –الماجستير في العلوم الصيدلية ) علم ادوية وسموم ( من كلية الصيدلة 

 القـــــــرار:

 في وظيفة مدرس مساعد بذات القسم–اماني محمد السيد النجارالماجستير/ المجلس على تعيينوافق   

 محمودة السيرة حسنة السمعة وملتزمة في عملها ومسلكها منذ تعيينها بواجباتها ومحسنة أداءها. وسيادتها، 

 

 بثالثاً : موضوعات شئون التعليم والطال

 .التدريب الصيفي لطالب الفرقة الثالثةاعتماد أسماء المشرفين على . 10

 القـــــــرار:

بالتعديالت التي تم ادخالها على االئحة الموحدة لبرنامج الصيدلة االكلينيكية ا أحيط المجلس علم              

  على أن يتم رفع الموضوع الى ادارة جامعة االسكندرية للحصول على القرار الوزاري بتفعيل الالئحة المعدلة.

.  

 

 .تعديالت لجنة القطاع الدراسات الصيدلية لالئحة الموحدة لبرنامج الصيدلة االكلينيكية  .11

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما .                 

 

 –األستاذ المساعد في قسم الممارسة الصيدلية في كلية الصيدلة  ورشة عمل تحت إشراف د. محمد عيسى .12

 :بعنواناألسبوع الثالث من شهر يوليو  جامعة بيروت العربية خالل

Assessment: the real driver of competency-based education 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما  .                

الشكر للعاملين فى ادارة شئون التعليم والطالب وذلك الدائهم المتميز فى تنظيم اعمال االمتحانات   توجيه .13

فيما يتعلق باللجان واعمال المراقبة وارقام الجلوس وغيره من المهام التى ساعدت على انجاح اعمال 

 االمتحانات 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما  .                
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 : موضوعات شئون الدراسات العليا والبحوثرابعا 

منح الماجستير / سارة شاكر –11/6/2018والممتد الى   3/6/2018بتاريخ  –قسم العقاقيراقتراح مجلس  .14

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

 القـــــــرار:

درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدليــة )عقاقير(  – / سارة شاكر تكال وافق المجلس على منح الماجستير

وذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقريرها المشترك والتقارير الفردية العضاء اللجنة بتاريخ 

 .11/6/2018والممتد الى   6/2018/ 3بتاريخ  –واقتراح مجلس القسم   –14/5/2018

 

منح الصيدالنية / هبة هللا ابراهيم عبدالرحمن مندور  – 9/6/2018بتاريخ  –مجلس قسم الصيدالنياتاقتراح   .15

 .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) صيدالنيات ( –صيدلى حر   -

 القـــــــرار:

درجة الماجستير فى العلوم الصيدليــة  –وافق المجلس على منح الصيدالنية / هبة هللا ابراهيم عبدالرحمن مندور  

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

 . 9/6/2018بتاريخ  –واقتراح مجلس القسم   –13/5/2018اللجنة بتاريخ 

 

تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالماجستير / سارة  –9/6/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات  .16

 .لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) صيدالنيات ( –المدرس المساعد بالقسم  –محمد طلعت 

 القـــــــرار:

وافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالماجستير / سارة محمد طلعت لدرجة دكتوراه الفلسفة 

ولجنة  – 9/6/2018بتاريخ  –لصيدلية ) صيدالنيات ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم فى العلوم ا

 -وعنوان الرسالة : – 12/6/2018بتاريخ  –الدراسات العليا والبحوث 

 "   النباتية ذات فاعلية ضد السرطان "تصميم حامالت نانومترية مدمجة ببلمرات حيوية لبعض االدوية

"Design of Biopolymer-Integrated Nanocarriers for Selected Phytomedicine(s) with 
Anti-cancer Effect" 

 -: وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من

 .(رئيسياالسيد االستاذ الدكتور /  اسامه يوسف عبد هللا  االستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات بالكلية )مشرف  -

 بالكلية والمعارة الى كلية   -االستاذ المساعد بقسم الصيدالنياتربيع النجار   كتور /  يسرا شعبانالسيدة الد -

 .الصيدلة والتصنيع الدوائى جامعة فاروس                                                           

 



6 

 

تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / سنا  –9/6/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات . 17

 لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) صيدالنيات ( –بوزارة الصحةصيدالنية –ماجد سعد عبد القادر

 القـــــــرار:

وافق المجلس على تسجيل بروتوكول البحث الخاص بالصيدالنية / سنا ماجد سعد عبد القادر لدرجة الماجستير  

ولجنة  – 9/6/2018بتاريخ  –علوم الصيدلية ) صيدالنيات ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم فى ال

 -وعنوان الرسالة : – 12/6/2018بتاريخ  –الدراسات العليا والبحوث 

 "تطوير وتوصيف نظام توصيل نانوى الستهداف المخ"

Development and Characterization of a nanodelivery system for brain targeting"" 

 

 -: وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من

 .االستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات  بالكلية ) مشرفا رئيسيا (  السيدة اىستاذ الدكتور /  نوال محمد خلف هللا  -

 .االستاذ المساعد بقسم الصيدالنيات بالكلية  السيدة الدكتور /  سالى جالل عبد الحليم   -

 

قبول طلب االغاء التسجيل المقدم من الصيدلى /  –9/6/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الصيدالنيات. 18

 مصطفى حسن محمد الطوخى لدرجة دبلوم الدراسات العليا فى صيدلة المستشفيات والصيدلة االكلينيكية .

 القـــــــرار:

طفى حسن محمد الطوخى من درجة وافق المجلس على قبول طلب الغاء التسجيل الخاص الصيدلى / مص 

دبلوم صيدلة المستشفيات والصيدلة االكلينيكية وصيدلة المستشفيات وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتاريخ 

 . 12/6/2018بتاريخ  –ولجنة الدراسات العليا والبحوث   9/6/2018

  

    Patient care IIلحفيظ عن دخول نموذج طلب غير مكتمل المقدم من الصيدالنية / ياسمين محمد عبد ا. 19

للفصل الدراسى الثانى ) فصل الربيع ( لدرجة دبلوم الدراسات العليا فى صيدلة المستشفيات والصيدلة 

 . 2017/2018االكلينيكية للعام الجامعى 

 القـــــــرار:

المقدم من من الصيدالنية / ياسمين محمد عبد الحفيظ عدم دخول  –وافق المجلس على الطلب غير مكتمل 

للفصل الدراسى الثانى ) فصل الربيع ( لدرجة دبلوم الدراسات العليا     Patient care IIاالمتحان فى مقرر 

وذلك بناء على اقتراح لجنة  2017/2018فى صيدلة المستشفيات والصيدلة االكلينيكية للعام الجامعى 

 12/6/2018بتاريخ  –ات العليا والبحوث الدراس
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               نموذج طلب غير مكتمل المقدم من الصيدالنية / هاجر عبد الرازق عبد المنعم عن دخول . 20

Pharmaceutical services II  للفصل الدراسى الثانى ) فصل الربيع ( لدرجة دبلوم الدراسات العليا فى

 . 2017/2018االكلينيكية للعام الجامعى صيدلة المستشفيات والصيدلة 

 القـــــــرار:

المقدم من من الصيدالنية / هاجر عبد الرازق عبد المنعم عدم دخول  –وافق المجلس على الطلب غير مكتمل 

للفصل الدراسى الثانى ) فصل الربيع ( لدرجة دبلوم   Pharmaceutical services II االمتحان فى مقرر 

وذلك بناء على  2017/2018يا فى صيدلة المستشفيات والصيدلة االكلينيكية للعام الجامعى الدراسات العل

 12/6/2018بتاريخ  –اقتراح لجنة الدراسات العليا والبحوث 

 

تشكيل لجان االمتحان الشامل لدرجة دكتوره  – 7/3/2018بتاريخ  –اقتراح مجلس قسم الكيمياء الصيدلية  .21

المدرس المساعد  –صيدلية ) كيمياء صيدلية ( الخاص بالماجستير / مى عيد عبد الفتاح الفلسفة فى العلوم ال

 بالقسم

 القـــــــرار:

وافق المجلس على تشكيل لجنة االمتحان الشامل الخاصة بالماجستير / مى عيد عبد الفتاح لدرجة دكتوراه الفلسفة 

ولجنة الدراسات العليا والبحوث  – 5/6/2018بتاريخ  –فى العلوم الصيدلية وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -: وتصبح اللجة كاالتى 12/6/2018بتاريخ  –

السيدة االستاذ الدكتور / اميمة محمد   -  السيد االستاذ الكتور/ عبد المحسن محمد السيد عمر -

 ابو الوفا

 السيدة االستاذ الدكتور / خديجة احمد عبد العزيز اسماعيل -

 

تشكيل لجان االمتحان الشامل لدرجة دكتوره الفلسفة  – 9/6/2018بتاريخ  –جلس قسم الصيدالنيات اقتراح م .22

 -صيدالنية بكلية الصيدلة   –فى العلوم الصيدلية ) صيدالنيات ( الخاص بالماجستير / هبه محمد خيرى عباده 

 .جامعة دمنهور

 القـــــــرار:

امل الخاصة بالماجستير / هبه محمد خيرى عباده لدرجة دكتوراه وافق المجلس على تشكيل لجنة االمتحان الش

ولجنة الدراسات العليا  – 9/6/2018بتاريخ  –الفلسفة فى العلوم الصيدلية وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -: ة كاالتىنوتصبح اللج 12/6/2018بتاريخ  –والبحوث 

 السيدة االستاذ الدكتور / نوال محمد خلف هللا -  السيد االستاذ الكتور/ اسامه يوسف عبد هللا -

 السيدة االستاذ الدكتور / ماجدة عبد السميع المسيك -
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 2017/2018للعام الجامعي  محضر لجنة العالقات الثقافية والدولية الثامنعرض . 23
 القـــــــرار:

 .أحيط المجلس علما   
 

 الماجستير والدكتوراه فى تخصص الكيمياء الحيوية. تيإنشاء درجمجلس قسم علم األدوية والسموم  إقتراح .24
 القـــــــرار:

 .الخاصة بالساعات المعتمدة )دراسات عليا( اللوائحتحويل اإلقتراح إلى لجنة 
 

 .تشكيل لجنة المكتبات .25
 القـــــــرار:

 -وافقت اللجنة على تشكيل لجنة المكتبات من السادة األتي اسمائهم بعد:
 أ.د. / منال نبيل سعودى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  -
 د./ مي شحاته                       د/ مي مصطفي حلمي -
 د./ رشا ابو الخير                             د/ ايمان القمري     -
 د./ مي سعد فريج                             / مروة سالم -
 ادورادد./ ايفا عادل  -

 
 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة خامسا : موضوعات شئون 

الموافق  الجمعةحفل إفطار رمضاااااااان للمسااااااانين نامتها أسااااااارة إحساااااااان بدار مسااااااانين بالعوايد وذلك يوم . 26

8/6/2018 . 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما  .                

 بساحة الكلية أمام المبنى الجديد. 7/6/2018الموافق  الخميسأقيم حفل إفطار رمضان للعاملين بالكلية يوم .27

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما  .                
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فى منطقة العوايد والعامرية  6/2018/ 5،6،7تعبئة وتوزيع شاانط رمضااان نامتها أساارة إحسااان وذلك أيام . 28

 واالقبارى وآبيس.

 القـــــــرار:

 يط المجلس علما  .  أح              

 

 الثالثاءواألربعاءالساااااااوق الخيرى للطالب والعاملين بالكلية بالتعاون مع نادى روتارى والذى انعقد يومى . 29

 بمكتبة الكلية بالدور السادس بالمبنى القديم. 5،6/6/2018الموافق 

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما  .                

 

سكرى"تم إقامة ندوة بعنوان . 30 شركة المهن الطبية يوم  د/ مجدى عوضالقاها  "مرض ال الموافق  األثنينمدير 

 بقاعة المؤتمرات بالدور السادس بالمبنى القديم.  28/5/2018

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما  .                

 ت تدريبية أو ورش عمل بالكلية.دراسة إمكانية إستضافة الشركات التى تريد عقد دورا. 31

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما  .                

 .2018المزمع عقدها فى أول أكتوبر أنت أقوى من المخدرات" عرض برنامج ورشة عمل ".32

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما  .               

 .57357تحديد موعد زيارة مستشفى .33

 ر:القـــــــرا

 أحيط المجلس علما  .                

 .Cell Press work shopبعنوان   Elsevierورشة عمل . 34
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 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما  .                

 .2018خطة القوافل الطبية من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر . 35

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما  .                

 سادسا : موضوعات وحدة ضمان الجودة 

 الوارد من مركز ضمان الجودة . 2018قرير زيارة المتابعة شهر يناير ت.36

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما  .               

 

فى .ترشيح األستاذ الدكتور / سيد أبو المجد االستاذ بقسم اليكروبيولوجيا والمناعة منسق لبرنامج البكالوريوس 37

 العلوم الصيدلية .

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما  .                

 

أمين  -حنان رفعت  /االستاذة ياسر إبراهيم عن منسق ) معيار الجهاز اإلداري ( وترشيح   االستاذ /إعتذار .38

 الكلية منسق بدالً منه في تشكيل وحدة ضمان الجودة .

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما  .                

 

 استعجال االقسام العلمية لتسليم استبيانات الترم الثاني ..39

 القـــــــرار:

 أحيط المجلس علما  .                
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 سابعا : موضوعات عامة 

 هدية مقدمة من شركة سوميد النابيب البترول وهي عبارة عن األجهزة التالية :. 40

Hirayama autoclave model HV 50 made in japan         - 

Ohaus made in U.S.A Analytical balance model PA214- 

 ألف جنيها ) مائة خمسة وثالثون ألف  135000لوحدة المجمع العلمي للبحوث الدوائية بمبلغ إجمالي وقدرة 

 جنيها ( .

 القـــــــرار:

 الهدية.وافق المجلس على قبول   

 

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

 عمـــيد الكليـــــة                                                   ن المجلســـــــأمي                 

 اعيلخديجة أحمد عبد العزيز اسمأ.د.                             د. هالة حلمى زعطوط          

 


