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 محضر اجتماع
  مجلس الكلية

   8102 -8 -14 بجلسته المنعقدة فى 

  الجلسة األولى 
  للعام الجامعى 1029/1028 

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

 الموافق  الثالثاء صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
بةةد الحةةى عمةةرا  عميةةد جمةةاع عبرئاسةةة السةةيد اذسةةتات الةةدكتور /  1028 -21-8 

 وحضور كع م  السادة :             ، الكلية 
 وكيل املكية مش ئون ادلراسات امعليا و امبحوث            امس يد ادلكتور/ ماجد وصفى حلمى         -1

 الاس تاذ ادلكتور/ هدى محمد جامل ادلين دعبيس     اس تاذ متفرغ بقسم امكميياء امصيدمية  -2

 كتورة / سارة جمدى عبد امحليد             رئيس قسم امليكروبيوموجيا امصيدمية  امس يدة ادل -3

 و املدير امتنفيذى موحدة  تكنوموجيا املعلومات    رئيس قسم الادوية وامسموم    محمد محمد عالء قطرىادلكتور/  -4

 هيات امصيدالقسم ب مدرس  هبه محمد خمتار امبديوي            امس يدة ادلكتور/  -5

 

 :  كال م   و قد دعى* 
  املدير امتنفيذى موحدة ضامن اجلودة ابملكية .       امس يد ادلكتور / طارق محمود خليل عقدة         -

 امس يد ادلكتور/ محمد محمد عالء قطري                  املدير امتنفيذي موحدة تكنوموجليا املعلومات ابملكية . -

 محمود عبد احلسيب               املدير امتنفيذي موحدة امقياس وامتقومي ابملكية .امس يد ادلكتور/ محمد  -

 وقد إعتتر كال ع  الحضور  :
 امس يد ادلكتور/ ارس ابراهمي فتحى غنمي                وكيل املكية مش ئون خدمة اجملمتع و امبيئة.  -

 وكيل املكية مش ئون امتعلمي وامطالب  ادلكتورة/ راهيا رجب ابو زهرة                         -

 

للسادة اعضاء  التهنئةوقدم  ،بقولو " بسم اهلل الرحمن الرحيم "  عميد الكليةاالستاذ الدكتور/  وقد افتتح السيد
متمنيا لهم مزيد من التقدم  8109-8108أعضاء المجلس لبدء أولى جلسات العام الجامعي التدريس 
لكال من د/ سارة مجدى عبد الحميد لترقيها الى درجة االستاذية فى الميكروبيولوجيا ، كما قدم التهنئة والنجاح 

ثم ،  لتعيينو قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة عاموالمناعة والدكتور/ ماجد وصفي 
 في مناقشة جدول األعمال.      سيادتو  شرع

        

 التصديق واإلعتماد أوذ :
 

  . مجلس الكلية السابق التصديق على محضر اجتماع  أوال:
  السابق جتماع مجلس الكليةإصدق المجلس على محضر  القرار: 
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 : موضوعات عــامةثالثا
 

استتتعرا الستتيد االستتتاذ التتدكتور/ جمتتال عمتتران رئتتيس المجلتتس التقريتتر الجمتتاعى للجنتتة العلميتتة : أوال 
بالستتتيدة الخاصتتتة   (8109-8106)التتتدورة اليا يتتتة عشتتتر  المناعتتتة للميكروبيولوجيتتتا الةبيتتتة و  الدائمتتتة

و التى قررت ان   االستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة ساره مجدى عبد الحميد/  الدكتورة 
 الميكروبيولوجيتتا الةبيتتة يرقتتى للحصتتول علتتى اللقتت  العلمتتى استتتاذ  ااال تتتاج العلمتتى المقتتدم متتن ستتيادته

 القسم  . بذاتوالمناعة 
الدائمةة للميكروبيولوجيةةا اللبيةةة والمناعةةة  القةرار: احةةيل المجلةةس علمةا بقةةرار اللجنةةة العلميةةة 

(  الخاصة بالسيدة الدكتورة  / سةار  مجةدع عبةد الحميةد 1029-1022)الدورة الثانية عشر 

 حيث أفادت اللجنة فىاذستات المساعد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة 

يرقى للحصوع على اللقب العلمى )  سيادتهاا  اذنتاج العلمى المقدم م    8102-  8 - 7 

استات بتات القسم (، وبناء عليه فقد أوصى المجلس بعد اذلالع على القرار برفع اذمر الى 

  (. 1) هرفق  مجلس الجامعة إلتخات اذجراءات الالزمة .

 
 ***  

  :8109-8108بيقة من مجلس الكلية للعام الجامعي النظر فى تشكيل اللجان التالية المنثا يا : 

 نجُخ شئىٌ انتعهُى وانطالة  -1

 نجُخ شئىٌ انذساسبد انعهُب وانجحىث  -2

 نجُخ شئىٌ خذيخ انًجتًع وانجُئخ  -3

 نجُخ انقُبس وانتقىَى  -4

 وحذح ضًبٌ انجىدح  -5
 . 1029-1028التشكيالت اذتية للعام الجامعي  الموافقة على القرار:
 لجنة شئو  التعليم واللالب  أوذ: 

 سجت اثى صهشح        قبئى ثعًم وكُم انكهُخ نشئىٌ انتعهُى وانطالة     سئُسب د/ ساَُب  -

 أ.د / هذي يحًذ جًبل انذٍَ دعجُس   استبر يتفشغ ثقسى انكًُُبء انصُذنُخ        عضىا  -

 كشوثُىنىجُب ويُبعخ           عضىا د/ سبسح يجذي عجذ انحًُذ          استبر يسبعذ يُ -

 د/ هجخ يحًذ يختبس انجذَىي            يذسس ثقسى انصُذالَُبد                   عضىا  -

 عضىا                انكًُُبء انحُىَخيذسس ثقسى   طبسق يحًىد خهُم إثشاهُى عقذحد/  -

 

 

 تحهُهُخ                عضىا د/ سًُش انًششذٌ يحًذ انًششذٌ يذسس ثقسى انكًُُبء ان -
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 د/ أيُشح ثشُش قبسى  يذسس ثقسى انصُذنخ االكهُُُكُخ وانًًبسسخ انصُذنُخ    عضىا  -

 *** 

 ثانيا : لجنة شئو  الدراسات العليا والبحوث 

 د/ يبجذ وصفً حهًٍ وَصب      قبئى ثعًم وكُم انكهُخ نهذساسبد انعهُب وانجحىث     سئُسب  -

  يبو كسبة   يذسس ثقسى انكًُُبء انصُذنُخ                                      عضىا د/ شًُبء ا -

 عضىا                  د/ دعبء احًذ حجُت   يذسس ثقسى انصُذالَُبد   -

  د/ َهً يحًىد انخضشٌ    يذسس ثقسى انصُذنخ االكهُُُكُخ                           عضىا  -

 هتبجٍ   يذسس ثقسى انعقبقُش                                             عضىا د/ ايُشح يحًذ ث -

 د/ وائم طهعذ عجذ انقبدس  يذسس ثقسى انكًُُبء انتحهُهُخ                                 عضىا 

 د/ يحًذ يحًىد عجذ انحسُت يذسس ثقسى األدوَخ وانسًىو                             عضىا 

*** 
 ثالثا : لجنة شئو  خدمة المجتمع والبيئة

 د/ اسش اثشاهُى فتحٍ غُُى     قبئى ثعًم وكُم انكهُخ نشئىٌ خذيخ انًجتًع وانجُئخ  سئُسب  -

  د/ يحًذ يحًذ عالء قطشٌ استبر يسبعذ ثقسى االدوَخ وانسًىو                    عضىا  -

 د                                  عضىا د/ سهب يحًىد انًصشٌ يذسس ثقسى  انصُذالَُب -

 د/ هبَذي عبطف عجبس يذسس ثقسى انصُذالَُبد                                   عضىا  -

 د/ يُبل عجذ انىاحذ انشُخ  يذسس ثقسى انصُذالَُبد                               عضىا  -

 ُُكُخ وانًًبسسخ انصُذنُخ عضىا.د/ سحبة حبيذ وسَذح  يذسس ثقسى انصُذنخ االكهُ -

*** 
 ثالثا : وحدة ضما  الجودة 

  أ.د/ جًبل عجذ انحً عًشاٌ           عًُذ انكهُخ    سئُس يجهس االداسح -

 عضىا                      د/ ساَُب سجت اثى صهشح وكُم انكهُخ نشئىٌ انتعهُى وانطالة      -

 عضىا                ئىٌ انذساسبد انعهُب وانجحىث د/ يبجذ وصفً حهًٍ  وكُم انكهُخ نش -

 عضىا                د/ اسش اثشاهُى فتحٍ غُُى  وكُم انكهُخ نشئىٌ خذيخ انًجتًع وانجُئخ -

 يذسس ثقسى انكًُُبء انحُىَخ               يذَش انىحذح  يحًىد خهُم إثشاهُى عقذحد/ طبسق  -

َبئت يذَش     انصُذنخ االكهُُُكُخ وانًًبسسخ انصُذنُخد/ سحبة حبيذ وسَذح  يذسس ثقسى  -

 .انىحذح

  
 مدرس بقسم الصيدال يات     عضوا  د/ سها محمود المصري -
 أمين الكلية                أ/ مديحة الحبروك   -
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 عضوا                                      م.م / سهيلة محمد اال سى  -
 عضوا                                            م.م / محمود رج     -

 *** 
 رابعا : وحدة القياس والتقويم 

 أ.د / جًبل عجذ انحً عًشاٌ  عًُذ انكهُخ  سئُسب  -

 د/ يبجذ وصفً حهًٍ  وكُم انكهُخ نشئىٌ انذساسبد انعهُب وانجحىث                 عضىا  -

 َخ وانسًىو                         انًذَش انتُفُزي  د/ يحًذ يحًىد عجذ انحسُت يذسس ثقسى األدو 

  د/ َهً يحًىد انخضشٌ    يذسس ثقسى انصُذنخ االكهُُُكُخ                           عضىا  -

 د/ خهىد يبهش ثشكخ  يذسس يُكشوثُىنىجُب ويُبعخ                                    عضىا  -

 عضىا          قسى انصُذالَُبد                           د/ هبَذي عبطف عجبس يذسس ث -

  عضىاأ/ سالمة احمد محمود شرف      مسئول اداري                                      -

  *** 

 . 8109-8108دعوة أعضاء من الخارج لحضور مجلس الكلية للعام الجامعي فى النظر  ثاليا :
 السادة اذتي اسماؤهم لعضوية مجلس الكليةة مة  الخةارجرشيح ت وافق المجلس على  القرار:

  1029-1028للعام الجامعي 
 

 جامعت طنطا  –أ.د/ مختار محمد مبروك  استاذ متفرغ بكليت الصيدلت 

 د/ احمد زعلوك نقيب صيادلت البحيرة 

 د/ محمد الوهابي 

 أ/ يشار عباس حلمي
 

*** 

 Agilent Technologies ع الغيار لالجهزة ماركة عقد صيا و غير شامل قةاستعراا رابعا : 
 اثنان وستون الف جنيها فقط الغير  . 68111وذلك بواقع 

 مع رفع اذمر للمستشار القانوني والمالي بالجامعة م  حيث المبدأ القرار: الموافقة
 (. 8) هرفق  

*** 
 

 
 

سن عمار والمميلة فى كت  علمية التبرع المقدم من الدكتور/ تامر حرئيس المجلس استعراا :  خامسا
 لوضعها فى مكتبة الكلية  .
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قبوع التبرع المقدم مةع تشةكيع لجنةة مة  أ.د/ جمةاع عمةرا  عميةد  وافق المجلس على القرار:
د/ اميةةرة  –الكليةةة ، د/ ماجةةد وصةةيى حلمةةي وكيةةع الكليةةة لشةةئو  الدراسةةات العليةةا والبحةةوث 

)  يتسنى عرض الموضوع على مجلس الجامعة  بلتاجي ليحص هتة الكتب وتقدير قيمتها حتى

 (. 3هرفق 

 

*** 

 توصيات المؤتمر الرئاسي بجامعو القاىرة .رئيس المجلس استعراا سادسا : 
 (. 4) هرفق  أحيل المجلس علما القرار:

 
 *** 

-7-01سابعا : استعراا رئيس المجلس جدول اعمال مجلس الجامعو بجلستو اليا ية عشر بتاريخ 
8108 . 

 (. 5) هرفق أحيل المجلس علما  لقرار:ا

 
 *** 

الةل  المقدم من المدرس المساعد / سارة محمود محي الدين بشأن : استعراا رئيس المجلس  ثامنا
-9-0رغبتها فى تحويل اجازة رعاية الةفل المصرح بها لسيادتها إلى اجازة مرافقة زوج اعتبارا من 

 لتأمينات والمعاشات الخاصة بها .مع تحمل سيادتها سداد اولمدة عام  8108
 (. 6) هرفق  الموافقة القرار:

 
 *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اضافة المقررات التالية : النظر في  : تاسعا
 حقوق ا سان ومكافحة الفساد ) ساعة واحدة ( . -0
 ساعة ( . 8حاس  الى )  -8
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 ساعة  ( . 8لغة ا جليزية  )  -0
جامعة دمنهور  –كمتةل  جامعة إلى الالئحة الموحدة لبر امج الصيدلة االكلينيكية بكلية الصيدلة 

 .وذلك بإجمالي خمس ساعات معتمدة  8108-5-8بتاريخ 0606والمعتمدة بقرار وزاري رقم  
الةل  المقدم من المدرس المساعد / سارة محمود محي الدين بشأن استعراا رئيس المجلس   

-9-0فى تحويل اجازة رعاية الةفل المصرح بها لسيادتها إلى اجازة مرافقة زوج اعتبارا من  رغبتها
 ولمدة عام مع تحمل سيادتها سداد التأمينات والمعاشات الخاصة بها . 8108
 الموافقة  القرار:

*** 
لفنتي الصتحي النظر فى ا تداب السادة اعضاء ىيئة التدريس االتى استماهىم للتتدريس بالمعهتد ا : عاشرا

 للقوات المسلحة بحوش عيسى وذلك بواقع يوم واحد اسبوعيا . 
 الموافقة  القرار:

*** 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ضوعات شئو  التعليم واللالبمو

 
  8109-8108الجداول الدراسية للعام الجامعي  العدادالنظر فى اعتماد تشكيل لجنة : أوال

 على النحو التالي :  
 صهشح   وكُم انكهُخ نشئىٌ انتعهُى وانطالة د/ ساَُب سجت اثى 

 د/ يحًذ يحًىد عجذ انحسُت   يذسس االدوَخ وانسًىو 
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 د/ طبسق خهُم عقذح              يذسس انكًُُبء انحُىَخ 

 على التشكٌل .المىافقة  القرار :
 

***** 

يدلة االكلينيكية للعام الجامعي النظر فى مدى امكا ية فتح المقررات االختيارية التالية لبر امج الص:  ثا يا
8108-8109  : 
 اسم المقرر الكىد

PC E11 Drug design 

PC E12 Advanced Pharmaceutical Analysis -Spectroscopy 

PG E8 Alternative Medical Therapies 

PG E9 Production and Manufacture of Medicinal Plants 

PG E10 Chromatography and Separation Techniques 

PT E10 Quality Assurance and GMP 

PT E11 Applied Industrial Pharmacy 

PT E12 Good Manufacturing Practices 

PT E13 Cosmetic Preparations  

PM E5 Biological Standardization 

PM E6 Antimicrobial  Agents  

PO E9 Veterinary Pharmacology 

  Drug Design -Cosmetic Preparationsعلى فتح مقرري   لمىافقة: ا قرارال
  8102-8102الدراسً االىل بالعام الجامعً  بالفصللمقررات االختٌارٌة من ا

 

 
طبقتتتا 8109-8108اال تتتتدابات التدريستتتية للفصتتتل الدراستتتي االول بالعتتتام الجتتتامعي  النظتتتر فتتتى: ثاليتتتا

 . للمعروا
 رفع االمر للجامعة .مع المىافقة  القرار :

***** 

طبقتا  8109-8108للفصل الدراسي االول بالعام الجامعي ا تدابات السادة الصيادلة  النظر فى: رابعا
 .للمعروا
 المىافقة مع رفع االمر للجامعة . القرار :
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***** 

لبتة / ايتو المذكرة المقدمة من قسم شئون التعلتيم والةتالب بشتأن قبتول  قتل قيتد الةاخامسا : النظر فى 
جامعتتتة االستتتكندرية بالعتتتام  –محمتتتد حستتتين محمتتتود عبتتتد الراضتتتي المقيتتتد بالفرقتتتة اليا يتتتة بكليتتتة الةتتت  

 . 8108-8107الجامعي 
قٌىد الاالبىة / اٌىح م مىد  سىٌن م مىىد عبىد الرايىً المقٌىد بالفرقىة المىافقة علىى ققىل  القرار :

بالعىام الجىامعً جامعىة دمقوىىر  –ة الىى كلٌىة الصىٌدلجامعىة االسىكقدرٌة  –الثاقٌىة بكلٌىة الاى  

 .ابقا للىائح ىالقىاقٌن 8102-8102

***** 

بشأن قبول  قل قيد الةال  / زيتاد المذكرة المقدمة من قسم شئون التعليم والةالب سادسا : النظر فى 
جامعتتة االستتكندرية بالعتتام الجتتامعي  –محمتتد محمتتود محمتتد المقيتتد بالفرقتتة االولتتى بكليتتة طتت  االستتنان 

8107-8108 . 
/ زٌىاد م مىد م مىىد م مىد المقٌىد بالفرقىة االىلىى بكلٌىة ٌىد الاالى  قالمىافقة على ققل  القرار :

 -8102بالعىام الجىامعً جامعة دمقوىىر  –الى كلٌة الصٌدلة جامعة االسكقدرٌة  –ا  االسقان 

 .ابقا للىائح ىالقىاقٌن  8102

***** 

شتتئون التعلتتيم والةتتالب بشتتأن قبتتول تحويتتل الةالبتتة /  ستتابعا : النظتتر فتتى المتتذكرة المقدمتتة متتن قستتم -
جامعتة  –شروق جابر المنشاوى ىارون المقيدة بالفرقة اليا ية متن الختارج بحكتم قضتائي بكليتة الصتيدلة 

 . 8108-8107بنى سويف بالعام الجامعي 
 .عدم المىافقة القرار :

 
  

 
والةالب بشأن قبول العتذر المرضتي للةالت  /  ثامنا : النظر فى المذكرة المقدمة من قسم شئون التعليم 

 كريم محمد محمد ا ور المقيد بالفرقة رابعة قديم عن حضور محاضرات التدري  الصيفي   .
العذر المريً المقدم ، مع تكلٌف د/ اسر غقىٌم بعمىل م ايىرات مكثفىح المىافقة على  القرار :

 للاال  

***** 

  8108-8107امج الصيدلة االكلينيكية بالعام الجامعى : اعتماد جدول الفصل الصيفي لبر  تاسعا

 المىافقة ىاالعتماد . القرار :
***** 
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عاشتترا : النظتتر فتتى المتتذكرة المقدمتتة متتن قستتم شتتئون التعلتتيم والةتتالب بشتتأن فصتتل الةتتالب المقيتتدين 
 الستنفاذ عدد مرات الرسوب واالتى اسماهىم : 8108-8107بالفرقة االولى بالعام الجامعي 

 ان سامي احمد المهدي رو  -0
 عمر اسماعيل منصور عبد الغني -8
 عمرو محمد عبد العظيم محمد عمار  -0
 محمد رج  لبي  ياسين -4
 محمد صبحى احمد محمود الخراشي  -5
  دى محمد حامد عبد الرحمن  -6

 8102-8102فصل الاال  المقٌدٌن بالفرقة االىلى بالعام الجامعً المىافقة على  القرار :
 ابقا للىائح ىالقىاقٌن ىالقرارات المقظمح لذلك . الرسى  الستقفاذ عدد مرات

 

 ***** 

حادي عشر : النظتر فتى المتذكرة المقدمتة متن قستم شتئون التعلتيم والةتالب بشتأن متنح الةالت  / خالتد 
فرصتتتتة دختتتتول  8108-8107محمتتتتد حستتتتن محمتتتتود بتتتتدر المقيتتتتد بالفرقتتتتة اليا يتتتتة بالعتتتتام الجتتتتامعى 

 . 8109-8108( للعام الجامعي  االمتحا ات ) فرصة اولى واخيرة
  المىافقة القرار :

 ***** 
 
 
 
 

ثا ي عشر : النظر فى المذكرة المقدمة من قسم شتئون التعلتيم والةتالب بشتأن فصتل الةتالب المقيتدين 
وذلتتتك الستتتتنفاذ عتتتدد متتترات  8108-8107بالفرقتتتة اليا يتتتة ) فرصتتتة اولتتتى واخيتتترة ( بالعتتتام الجتتتامعي 

 . االتى اسماهىم  الرسوب و
 احمد اشرف صبحي الحنةور .0
 احمد سعد علوا ي مرسي عةا اهلل  .8
 ايهاب ابراىيم محمود محمد االورفلي .0
 حسام سعيد عبد القادر عبداهلل ابو صماده  .4
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على فصل الاال  الستقفاذ عدد مرات الرسى  ابقا للىائح ىالقىاقٌن المقظمح  المىافقة القرار :
 لذلك 

***** 
رة المقدمة من قسم شئون التعليم والةالب بشأن قبول  قتل قيتد الةالت  / ثالث عشر : النظر فى المذك

جامعتة طنةتا ) بتاق لالعتادة ( بالعتام الجتامعي  – ادر فايز سعد سعد المقيد بالفرقة االولتى بكليتة الةت  
8108-8109. 
 على ققل قٌد الاال  ىذلك ابقا للىائح ىالقىاقٌن المقظمح لذلك  المىافقة القرار :

 
***** 

رابع عشر : النظر فى المتذكرة المقدمتة متن قستم شتئون التعلتيم والةتالب بشتأن قبتول العتذر االجتمتاعي 

 . 8108-8107للةال  / احمد عاطف خيري محمود زايد المقيد بالفرقة االولى بالعام الجامعي 

 . 8102-2-2عدم المىافقة على العذر االجتماعً للاال   ٌث اقح ىارد بتارٌخ القرار :
 

***** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والبحوث
 

النظتتر فتتي الخةتتاب التتوارد متتن االدارة العامتتة للعالقتتات اليقافيتتة بشتتأن متتا ورد متتن االدارة العامتتة أوال : 
ىبة محمتد للبعيات مرفقا بو صورة ما ورد من المكت  اليقافي بلندن بشأن الةل  المقدم من الدارسو / 

 بعيتتتةوعضتتتو  جامعتتتة دمنهتتتور  – بكليتتتة الصتتتيدلةمتتتدرس المستتتاعد بقستتتم الصتتتيدال يات عبتتتد العظتتتيم ال
-7مشترفو ( والتتذى تلتتمس فيتتو متد بقائهتا بالختتارج عتام ثتتان اعتبتار متتن  –)  يتتوتن  االشتراف المشتترك 

الستكمال الجتزء الختارجي متن رستالة التدكتوراه فتى ضتوء موافقتة  8109-00-6وحتى  00-8108
مشترف األجنبتي والتذي افتاد أن الدارستو فتى مرحلتة استتكمال مشتروعها البحيتي فتى المكت  اليقتافي وال

جامعتة االستكندرية  –بكلية الصيدلة  على الرسالو   مجال العلوم الصيدلية ، علما بأن المشرف الرئيسي



Damanhour university جاهعة دهنهىر 

Faculty Of Pharmacy كلية الصيدلة 

Dean Office           هكتب العويد 

 42 الجلسة -السادسةالدورة                       8112-8112العام الجاهعى                     1هجلس رقن 
 

 مد بعية الدكتوراه الستكمال الجزء الخارجي من رسالة التدكتوراه حيتث ان الباحيتة تعمتلقد وافقت على 
 . حاليا على ا هاء ورقة بحيية تضم الجزء االول من رسالتها 

قٌىتن مشرفح ( للدارسح / هبة  –مد بعثة الدكتىراه ) االشراف المشترك المىافقة على : القرار

( فى جامعة دمقوىر  –م مد عبد العظٌم ) المدرس المساعد بقسم الصٌدالقٌات بكلٌة الصٌدلة 

-2ى تى  8102-00-2ة المت دة للعام الثاقً ىذلك اعتبارا من المملك –جامعة كىٌقز بلفاست 

،علما بأن المشرف الرئٌسً ىذلك الستكمال الجزء الخارجً من رسالة الدكتىراه  00-8102

 . مد بعثة الدكتىراهىرئٌس القسم قد ىافقا على 

 
*** 

 . 8108يوية لفصل ربيع النظر فى اعتماد  تيجة دبلومتى الصيدلة االكلينيكية والكيمياء الح: ثا يا
 المىافقة ىاالعتماد : القرار

*** 

 هال محمد السيد / للصيدال ية النظر في التقارير الفردية والجماعية للجنة الحكم والمناقشة ثاليا: 
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية   ةوالتي توصى بمنح الةالبالمعيدة بقسم العقاقير محمد النويهى 

 ( .تخصص ) عقاقير 
 ةالمعيةد نهةاع محمةد السةيد محمةد النةويهي  / الصةيدذنيةالموافقة على التقارير ومنح : القرار

 بقسم العقاقير درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية تخصص ) عقاقير ( 

 
 

*** 

 
 

 : موضوعات الجودة خامسا

   
    المراجعو الخارجيةتقرير أوال : استعرا د/ طارق عقدة المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة 

 احيل المجلس علما القرار : 
 

*** 
 س                                             لمجلمي  اأ

                                                            د/ محمد عالء قلرع

                     

 رئيس المجلس                                                                                                                                                                                             

 أ.د/ جماع عمرا 


