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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية
 2112 -1 -22جبلسته املنعقدة فى 

   اجللسة السادسة 
  للعام اجلامعى 2112/2116 

................................. 

 الموافق  االحد صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
 عميد الكليةة   هدى دعبيس/ برئاسة السيدة االستاذ الدكتور  2112 -22-1 

 :           وحضور كل من السادة 
 مجال عبد احلى عمران             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب/ السيد الدكتور -1

 اسر ابراهيم فتحى غنيم                       قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع والبيئة/ د -2

 د  عبد احلميد      قائم بعمل رئي  قسم ايميكروبيولوييا الييدلية  سارة جم/ الدكتورة  ةالسيد -3

  مايد وصفى حلمى                           أستاذ م االدوية والسموم / د -4

 : و قد دعى * 

 .طارق حممود خليل عقدة      ايمدير التنفيذ  لوحدة ضمان اجلودة بالكلية / السيد الدكتور   -

 حممد حممد عالء قطر         ايمدير التنفيذ  لوحدة تكنولوييا ايمعلومات / رالسيد الدكتو -

 :و قد تغيب عن احلضور * 

 رئي  قسم الكيمياء احليوية           مها السيد حسني           / الدكتوره  -

 رانيا ريب ابو زهرة                            مدرس ميكروبيولوييا ومناعة/ د -

 

" بسم الله الرحمن الرحيم " عميد الكلية  بقوله / تتحت السيدة االستاذ الدكتوروقد اف
ثم   عضاء هيئة التدريسأثم بدأت سيادتها  بالترحيب بالسادة الحضور من السادة 

             .في مناقشة جدول األعمال تشرع
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 صديق واإلعتمادالت: أوال 

  . مجلس الكلية السابق التصديق على محضر اجتماع  :أوال

 . السابق جتماع جملس الكليةإصدق اجمللس على حمضر  : القرار

*** 
 موضوعات املتابعة

 
والةدكتورا    الماجسةتير  ورسةائل   الةدبلوم  لمشروع العلمية للكتابة الموحدة الشروط* 

 .والخاصة بجامعة االسكندرية
*** 

 موضوعات عــامة: انياث
هيثم ميمون عباس اسةتاذ مسةاعد الكيميةاء    / الطلب المقدم من الدكتور النظر فى : أوال 

 –جامعة دمنهور الى كلية الصةيدلة   –التحليلية الصيدلية بشأن نقله من كلية الصيدلة 
شيرين زكريةا محمةد البسةيونى     / جامعة المنوفيه ، وكذلك الطلب المقدم من الدكتورة

جامعةة دمنهةور الةى كليةة      –درس األدويةة و السةموم  بشةأن نقلهةا مةن كليةة الصةيدلة        م
 .جامعة كفر الشيخ  طبقا للمرفق  –الصيدلة 

ئة و العــ   ناشــسقسـام حيــأ أا اأ نقــك  ـن من مــاعــدم املوافقـة علــى : القـرار
املاجستري  –البكالوريوس ) التدريسى ال يسمح فى ظك وجود ثنثة برامج دراسية 

، ما أوصى اعضا  هيئة التدريس بقسم االدوية و السموم بعدم نقك  (الد توراه  –
 عضو هيئة تدريس بالقسم اال بعد استكمال اهليكك التنظيمى اال ادميى للقسم ،

 .  ) ما أوصى اجمللس بتعميم هذا القرار على مجيع اسقسام الكلية (
 
  *** 
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دارة العامةة للبعثةات بشةأن الطلةب المقةدم مةن       إسةتعرا  الخطةاب الةوارد مةن اةال     :  ثانيا 

حةةاتم عبةةد الفتةةاح المنجةةى المةةدرس المسةةاعد بالكليةةة و عضةةو بعثةةة االشةةرا    / الباحةة  
المشترك بالسويد و الذى يلةتمس فيةه الموافقةة علةى بقائةه بالخةارن علةى نفقةة جامعةة          

جى مةةن إلسةةتكمال الجةةزء الخةةار 2112-12-11حتةةى   2112-2-1سةةتوكهولم اعتبةةارا مةةن 
 .رسالة الدكتورا  

 عدم سقبول الطل  املقدم نظرا لعدم موافقة جلنة االشرافوافق اجمللس على : القرار
عبـد العييـي بسـيونى اسـتال الكيميـا  / و املكونة مـ  السـيد االسـتال الـد تور 

هيـمم ميمـوا عبـاس اسـتال / التحليلية بصيدلة االسـكندرية ، السـيد الـد تور 
مع التوجيه بإخطـار ادارة العنسقـات دلية بصيدلة دمن ور مساعد ك حتليلية صي
 . المقافية باجلامعة 

*** 
مهةا السةيد حسةين اسةتاذ م الكيميةاء      / اسةتعرا  الطلةب المقةدم مةن الةدكتورة     :   ثالثا

الحيوية بشأن الموافقة على حضورها المؤتمر الدولى المقرر عقد  بإيطاليةا فةى سةبتمبر    
 . المقبل طبقا للمعرو 

م ا السيد حسني حلضور املؤمتر الـدو  / سفر الد تورة وافق اجمللس على : رارالق
 . ملصق  حيأ أا املؤمتر وافق على عرض حبم ابإيطاليا 

  *** 
استعرا  الخطاب الوارد من نقابة صيادلة البحيرة وكةذلك الةرد بشةأن ترشةي       : رابعا

 .بالنقابة   Drug Information Specialistاحد اعضاء هيئة التدريس العطاء كورس 
اعضـا  هيئـة  عدم متك  أحيط اجمللس علما برد الكلية بشأا هذا اخلطاب وهو : القرار

 .نظرا إلنشغاهلم بأعمال االمتحانات فى الفرتة احلالية التدريس بالكلية 
*** 

تقةةارير / حضةور  ) اسةتعرا  اسةماء الطةةلب الةذين لةم يجتةازوا التةةدريب الصةيفى       :  خامسةا 
 .ثالثة قديم   -ثالثة حدي  البالفرق (  ة المشرفين الساد
  .عنا الطنب إساملة شرف ب/ مع تكليف أوافق اجمللس : القرار

*** 
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االعةلن عةن    إغةلق   المقةدم مةن امةين الكليةة بشةأن      التقريةر  اسةتعر  المجلةس  :  سادسةا 

 . 2115-5-2وظائ  مدرسين بتاريخ 
املـذ رة اخلاصـة بـإ نق مـني الكليـة برفـع مع تكليف أ أحيط اجمللس علما: القرار
 .  شئوا اعضا  هيئة التدريس إ االعنا

*** 

جمال عمةران المشةر  علةى قسةم العقةاقير      / الطلب المقدم من داستعر  المجلس : سابعا 
 .المعيد بقسم العقاقير محمد محمد فايز / بشأن سحب عقوبة االنذار من مل  الصيدلى 

عدم املوافقة نظرا لعدم انتظام سيادته فى احلضور و إجناز مل ام املكلف ب ا : القرار
 .م  سقبك القسم و الكلية 

*** 

النظةةر فةةى تايةةب اعضةةاء هيئةةة التةةدريس فةةى المجلةةس بةةدون اذن مسةةبق و اعتةةذار :ثامنةةا 
 . رسمى 
فـى حالـه  على رفع اسم عضو هيئة التـدريس مـ  جملـس الكليـةاملوافقة : القرار
 .بدوا عذر رمسى  جللسني متتالنيتغيبه 

*** 

ماجةد وصةفى اسةتاذ مسةاعد االدويةة و السةموم عةن        / الطلب المقةدم مةن د  النظر فى: تاسعا
 .كيفية وضرورة محاربة الدروس الخصوصية 

وافق اجمللس على الدعوة ا  اجتماع مع طنب الفرق الدراسية املختلفة فى : القرار
و الطنب و املدير التنفيذى للجودة فى بداية  حضور و يك الكلية لشئوا التعليم

  الفصك الدراسى المانى 
*** 
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 موضوعات شئوا التعليم والطنب : ثالما
 

 .6102-6102النظر فى جداول امتحانات التخلفات  للعام اجلامعى : أوال 

 مرفق  .وافقة على اجلدول املرفق امل: القرار 
***** 

تدابات التدريسية للفصل الدراسى الثانى للعام اجلامعى النظر فى خطة االن:  ثانيا

.طبقا للمعروض  6102-6102  

مع التوجيه مبخاطبه اجلامعة   املوافقة على االنتدابات طبقا للمعروض:القرار 
 .للحصول على املوافقة 

***** 

حممرد صصرام درانو نرالار اليقراه  يرد        / النظرر فرى الطلرمل امقردم مرا الطالرمل       :  ثالثا

 .و ذلك لظروه صائلية مرض والدته و حاجته اىل رصاية  6102-6102عام اجلامعى بال

 . 2112-2116الطال  للعام اجلامعى املوافقة على إيقاف سقيد :القرار 
 

***** 

 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والبحوث
 

 لورسةةائ  الةةدبلوم لمشةةروع العلميةةة للكتابةةة الموحةةدة إسةةتعر  المجلةةس الشةةروط: أوةةال
 .والدكتورا  والخاصة بجامعة االسكندرية الماجستير

 القرار:  أحيط اجمللس علما و ارجى  املوضوع ملييد م  الدراسة .
*** 
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 عبةدالمنعم  احمةد  هبةه /  الصةيدالنيه  النظةر فةى البروتوكةول العلمةى المقةدم مةن       :  ثانيا
 الحيويةةة لكيميةةاءا بقسةةم و المقيةةدة  الماجسةةتير لدرجةةة البحةة  نقطةةة لتسةةجيل  غةةانم
 .2115 خري  دفعة
 :لدرجة املاجستري  االتية على تسجيك نقطه البحأ املوافقة: القرار

موضوع نقطة البحأ 
 باللغة العربية

تقييم التأثريات احملتملة امضانو للسرطان الناجته صا اصانو تغيري اجلني 

اخلررامب تسررتقبرت نرمررالن االسررخوجني فررى خرر  خريررا سرررطان الثررد  

 .MDA630سلبيه ال

موضوع البحأ باللغة 
 االجنلييية

Evaluation of the potential anti-carcinogenic  effects re-

expressing estrogen receptors in the triple negative cancer cell 

line MDA630 . 

 . مجال صبد احلى صمران استاذ ك حيالية بصيدلة نمنهالر / ن.أ - جلنة االشراف

 .ماجد وصفى  استاذ م انويةو مسالم /ن -

 .ك حيالية مدرس  ادد حممد صرح الديا صالض  / ن -

*** 
 بدبلوم الطالب الشين العظيم عبد محمد بهاء الصيدلى من المقدم الطلب فى النظر:  ثالثا

 . 2112 خري  دفعة الحيوية الكيمياء
 العـام املقـررات تلـ  ىفـ بالتسجيك له على أا يسمح الطل  على املوافقة: التوصية
 .( fw) القادم

*** 

 بماجسةتير  المقيةدة  لطفةى  مجدى ياسمين/ الصيدالنية من المقدم الطلب فى النظر: رابعا
 الخرية   فصةل  فةى  بتسةجيلها  قامت التى المقررات من االنسحاب بشان الحيوية الكيمياء

2112 . 
 مباجستري املقيدة فىلط جمدى يامسني/ الصيدالنية إنسحاب على املوافقة:  القرار 

 . 2116 اخلريف فصك فى بتسجيل ا سقامت الىت املقررات م  )fw( احليوية الكيميا 

*** 
 طبقا للمعرو   والدكتورا  الماجستير امتحان لجدولالنظر فى المقترح المقدم :خامسا 
 .املقرتح املقدم وافق اجمللس على : القرار

*** 
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الباب الرابةع مةن الئحةة الدراسةات العليةا       15فى المادة 4 البند رقم توضي النظر فى  : سادسا
شروط من  درجة الماجستير مرور عام ونص  علةى االقةل مةن    )بالكلية والتى كانت تنص على 

من المادة  5البند رقم  ،وكذلك توضي (تاريخ موافقة مجلس الدراسات العليا على التسجيل 
مرور عامان علةى  )بالكلية ةالتى كانت تنص على الباب الخامس من الئحة الدراسات العليا   11

 . (االقل من تاريخ موافقة مجلس الدراسات العليا على التسجيل 
 م  االسقك على ونصف عام مرور  لتصبح البحأ نقطة  لمة إضافة على املوافقة:  القرار
 فـى4 رسقـم البند فى  البحأ نقطة تسجيك على العليا الدراسات جملس موافقة تاريخ
 للبند البحأ نقطة  لمة باضافة ، و( العليا الدراسات الئحة م  الرابع الباب 11 ادةامل
 على عاماا مرور لتصبح  العليا الدراسات الئحة م  اخلامس الباب 11 املادة م  1 رسقم
 ( البحأ نقطة تسجيك على العليا الدراسات جملس موافقة تاريخ م  االسقك

*** 
 رئيس اجمللس                                                                                                                                                         امني اجمللس                 

هدى دعبيس/ د.أ  

مجال عمراا/ د   

 


