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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية

 6161 -61 -61جبلسته املنعقدة فى  
   اجللسة الثالثة

  للعام اجلامعى 6167/6161 
................................. 

 الموافق  األثنين صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
عبةةةيس عميةةةت هةةةت  ت/ برئاسةةةة السةةةيتة ااسةةةتا  الةةةتكتور   1161 -61-61 

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

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

   رئيس قسم امليكروبيولوجيا الصيدلية رة جمدى عبد احلميد      قائم بعملسا/ ة الدكتور ةالسيد -3

 رانيا رجب ابو زهرة                            مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة/ د - 4

 : و قد دعى * 

 نقيب صيادلة البحرية          امحد زعلوك      / السيد الدكتور   -

 .د خليل عقدة      املدير التنفيذى لوحدة ضمان اجلودة بالكلية طارق حممو/ السيد الدكتور   -

 :عن احلضور  إعتذروقد * 

 ماجد وصفى حلمى                           أستاذ م االدوية والسموم / د -

 
" رحمن الرحيم بسم الله ال" عميت الكلية  بقوله / وقت افتتحت السيتة ااستا  التكتور

ثم   من الساتة اعضاء هيئة التتريس الترحيب بالساتة الحضورثم بتأت سياتتها  ب
                                                                   .في مناقشة جتول األعمال تشرع

   **** 
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  التصديق واإلعتماد:  أوال
 

  . مجلس الكلية السابق التصتيق على محضر اجتماع  :أوا

 . السابق جمللس على حمضر اجتماع جملس الكليةصدق ا : القرار
 

*** 
 : إعتمات المجلس ما يلى  :ثانيا

جمدا  عمدراو يل دل الة  دئ ل دلتو التو د ال يالأد إ ر د و إجدرا  / التقرير المقدم  ندد د إعتماد -

 0نرفق     . 6102-6102تح  ل ف ريس سى ل أ إ الجمد رالوا  الجانوى 

ي  جانودئ دنهودت  –الثداىى لة  دئ الدد ملئ  الة  دئ  مدتتمرئ رالخاصت ي التتص ا التقرير إعتماد -

 6نرفق    . 6102-9-62المهوقم رتا يخ 

 2نرفق .  إعتماد يث قئ إخت ا  الق ادات الجانو ئ  -

 4نرفق .  إعتماد يث قئ حقتق يالتزانات الأ إ  -

 

 5نرفق . إعتماد يث قئ استرات ج ئ التو  ال يالتو ال  -

 

 2نرفق .  ال ئ اخت ا  الممتحه د الخا ج  د  إعتماد -

 

 2نرفق .  إعتماد ال ئ إىوقاد ي ش الومل رالة  ئ  -

 

 8نرفق . إعتماد ال ئ تحميث الرؤيئ يالرسالئ ي االهماف االسترات ج ئ رالة  ئ  -

 

 9نرفق . إعتماد ال ئ المراجوئ المي يئ لس اسات الة  ئ فى المجاالت المخت فئ  -

 

 01نرفق  .ال ئ نراجوئ تتص ف البرىانج ي تتص ف المقر ات  إعتماد -

 

 00نرفق  . إعتماد الو ةل التهظ مى ل ة  ئ -

 

إعتمدداد دل ددل المراجوددئ الماخ  ددئ المقددم  نددد ل  ددئ التمددري  لمرجددة ل مراجوددئ الماخ  ددئ لة  ددئ  -

 06نرفق . الد ملئ 
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 02نرفق . 6102-6102د الوا  الجانوى إعتماد الخأئ التم يب ئ لتهم ئ الموا ات االدا يئ ع -

 

 04نرفق .  6102-6102إعتماد خأئ الومل داخل يحمة ضماو الجتدة ل وا  الجانوى -

 

 05نرفق .  إعتماد الخأئ السهتيئ ل لتو خمنئ المجتمة يتهم ئ الب لئ  -

 

 02نرفق   . إعتماد تتص ف ررىانج التم يب الد فى  -

 

خأدئ السدهتيئ ل دلتو خمندئ المجتمدة ي تهم دئ الب لدئ ل ودا  الجدانوى إعتماد تقرير االىجدا  عدد ال-

 02نرفق .  6105-6102

 . الو م ئ المقمنئ ند قبل الأ إ رالة  ئ إعتماد آل ئ تق  ال الوريض التقميم ئ ياالرحاث -

 08نرفق  

 09نرفق  .إعتماد ال ئ عمل االستب اىات  -

 61نرفق .البحث الو مى الهمتذج المقم  ند لجهئ اخ ق ات إعتماد  -

 60نرفق .إعتماد ال ئ تتث ق نجالس األقسا  فى حالئ االقسا  الو م ئ التى لال يةتمل ه ة وا  -

 66نرفق . إعتماد ال ئ دعال الأ إ المتفتق د  -

  62نرفق . إعتماد ال ئ دعال الأ إ المتوثريد  -

 64نرفق  .تت اه إعتماد ال ئ تسج ل ىقأئ البحث الخاصئ رالماجست ر ي المل -

*** 
 تشكيل اللجان : ثانيا

 :ااكاتيمى لجنة التعم النظر فى تشكيل   -
 :وافق اجمللس على التشكيل االتى : القرار

 سارة مجدى عبد الحميد       رئيس قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية والمناعة    رئيسا / د -

 عضوا (      لى الفرقة االو) هبة البديوى   مدرس الصيدالنيات / د -

 عضوا (         الفرقة الثانية ) دعاء حبيب مدرس الصيدالنيات /د -

 عضوا(    الفرقة الثالثة ) سهى المصرى مدرس الصيدالنيات /د -

 عضوا(    الفرقة الرابعة ) محمد محمد عالء قطرى مدرس االدوية والسموم / د -

 عضوا   (قة الخامسة الفر) وائل طلعت مدرس الكيمياء التحليلية /د -

*** 
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 النظر فى تشكيل اللجنة العليا  لبرنامج الصيتلة ااكلينيكية  -

 :وافق اجمللس على التشكيل االتى : القرار

 

 رئيس جامعة دمنهور / السيد االستاذ الدكتور  -

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب / السيد االستاذ الدكتور -

 عميد كلية الصيدلة / لدكتورالسيد االستاذ ا -

 امين جامعة دمنهور / السيد االستاذ -

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  المدير التنفيذى للبرنامج / السيد الدكتور   -

 منسق برنامج الصيدلة االكلينيكية / السيد الدكتور  -

 منسق الجودة / السيد الدكتور -

*** 

 .نفي ية لبرنامج الصيتلة ااكلينيكية النظر فى تشكيل اللجنة الت  -
 :وافق اجمللس على التشكيل االتى : القرار

 رئيسا     هدى محمد جمال الدين دعبيس  / د.أ

 جمال عبد الحى عمران  المدير التنفيذى  / د -

  منسق البرنامج  ماجد وصفى ويصا  /د -

 منسق الجودة  طارق خليل عقدة /د -

 وض  منسق االرشاد االكاديمى احمد صالح الدين ع/ د -

 عضوا   رانيا رجب ابو زهرة /د -

 نهى محمود الخضرى  عضوا / د -

*** 
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 :الكتاب الجامعى وضع مواصفات و فحص النظر فى تشكيل لجنة   -
 :وافق اجمللس على التشكيل االتى : القرار

 جمال عبد الحى عمران  رئيسا / د.أ- 

 عضوا  اسر ابراهيم غنيم   / د -

 سارة مجدى عبد الحميد   عضوا / د -

*** 
 .النظر فى تشكيل لجنة اخالقيات البحث العلمى   -

وافق اجمللس على تشكيل جلنة اخالقيات البحث العلمى وذلك على النحو التاىل : القرار
 رئيسا           اسر ابراهيم فتحى غنيم      / د –

 عضوا           رانيا رجب  ابو زهرة         / د -

 عضوا                  شيماء امام كساب       /د-

 عضوا                أحمد صالح الدين عوض/ د -

 عضوا                   سهى محمود المصرى/ د -

*** 
النظةةر فةةى تشةةكيل لجنةةة للمراجعةةة الليويةةة والفنيةةة لبروتوكةةوات اابحةةاث الخاصةةة    -

   .   بالماجستير ، التكتوراه 
وافق اجمللس على تشكيل جلنةة للمراجعةة الليويةة والةنيةة لكوتو ةوالت : القرار

 .     االحباث اخلاصة باملاجستري ، الد توراه 
 :وذلك على النحو التاىل  
 هدى محمد جمال الدين دعبيس     رئيسا/ د.أ -

 جمال عبد الحى عمران                عضوا/ د -

 عضوا                 ماجد وصفى ويصا    / د -

 احمد صالح الدين عوض              عضوا/د -

 ايمان محمد خلف                       عضوا / د -

*** 
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 موضوعات عةةامة: ثالثا

مهةا السةيت حسةين و التةى ترىةب فةى التقةتم للجنةة         / الطلةب المقةتم مةن ت    النظر فى :أوا 
طبقةةا المسةاعتين للكيميةاء والكيميةاء الحيويةة     العلميةة التائمةة لاسةات ة وااسةات ة     

 .للمعروض 
مها السيد حسني رئيس قسم الكيمياء احليوية / وافق اجمللس على تقدم د: القرار

 .للجنة العلمية الدائمة لألساتذة واالساتذة املساعدين للكيمياء والكيمياء احليوية 
  *** 

هبةةة عبةةت المةةنعم ىةةانم معيةةتة / الموافقةةة علةةى تعيةةين الصةةيتانية  النظةةر فةةى : ثانيةةا
 .بقسم الكيمياء الحيوية طبقا للمحضر المعروض    

هبةة عبةد املةنعم  ةاي معيةدة بقسةم / وافق اجمللس على تعيني الصيدالنية : القرار
 .مع خماطبه اجلامعة باملوافقة  الكيمياء احليوية

 

قبول الهتية المقتمة من فاعل خير وهى عبارة عن سةبعة  الموافقة على  النظر فى :رابعا
 . و لك بقيمة إجمالية  تواليب صاج واربع وحتات ارفف

قبول اهلدية املقدمةة مةع خماطبةة اجلامعةة للحصةول علةى  وافق اجمللس على: القرار
 .املوافقة

 

*** 
ن لكةل مةن   سةكا الشكر الوارتة من متيرية الصحة واإل استعرض المجلس خطابات  :خامسا  

 .طبقا للمرفق .شيرين زكريا / ت –ماجت وصفى / ت –اسر ىنيم / ت
 .علما  اجمللس أحيط: القرار 

 

*** 
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 شئون التعليم والطالب موضوعات : ثالثا

 

 

/ مذكرة شئون التعليم والطالب بشأن قبول إيقاف القيد االول للطالب النظر فى  :أواًل 

 . 6102-6102بالفرقة االوىل بالعام اجلامعى  حممد ناصر السيد املرسى املقيد

 القرار : املوافقة على ايقا  قيد الطال  للعام اجلامعى 6161-6167. مرفق 6
 

***** 

خماطبة االقسام العلمية املختلفة لتقديم اخلطة الدراسية النهائية لكل  النظر فى: ثانيًا 

.قسم فى موعد اقصاه عشرة ايام   

 .املوافقة:القرار 
 
*****  

 6مرفق  . رعاية الطالب املتفوقني الية املقرتح املقدم بشأن  النظر فى: ثالثًا 

 القرار :املوافقة على املقرتح املقدم . 
 

***** 

 3مرفق . رعاية الطالب املتعثرين دراسيا  الية  املقرتح املقدم بشأن النظر فى: رابعا

 القرار : املوافقة على املقرتح املقدم .
 

**** 

الطلب املقدم من امل صبحى امحد زعلوك و املقيدة بطب عني  النظر فى :سا خام

 4مرفق . جامعة دمنهور  –مشس بالصف الثانى والتى ترغب فى التحويل لكلية الصيدلة 

 القرار : املوافقة على املقرتح املقدم طبقا للقواعد املنظمة لذلك .
**** 

 

 



Damanhour university جامعة دمنهور 

Faculty Of Pharmacy كلية الصيدلة 

Dean Office           مكتب العميد 

  3الجلسة  -الدورة الرابعة                    6112-6112العام الجامعى                     13مجلس رقم 

 

 

امحد / مجال عبد احلى عمران ، د/ ن دالطلب املقدم من كال م النظر فى : سادسا

شيماء امام كساب ، حممد حممود العجوانى بشأن انتدابهم / صالح الدين عوض ، د

 5مرفق .  ملدة يوم واحد اسبوعيا جلامعة اكتوبر للعلوم احلديثة و االداب

 القرار : املوافقة على االنتداب مع خماطبة اجلامعة بهذا الشأن  .
 

***** 

 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والبحوث
 العقاقري  بقسم نيهال حممد السيد /  اخلاصة باملعيدةتسجيل نقطة البحث اخلاصة  النظر فى: أوال 

 القرار : املوافقة على الكوتو ول العلمى املقدم واعتماه  وبيانه  التاىل :
 

*** 

الصااي ة النهائيااة ملخاطبااة إدارة املاانث و البعثااا  بشااأن طااالب الاادبلوما          النظاار فااى   :يااا ثان

 .املرشحني من قبل وزارة الصحة طبقا للمعروض 

  .املوافقة على الصيية املقدمة  :القرار 
*** 

 النظر فى حتديد ميعاد ثابت الستقبال الربوتوكوال  العلمية  : ثالثا

ان تقدم الكوتو والت قبةل اجتمةاع جلنةة الدراسةات العليةا  ةل  وافق اجمللس على :القرار 
لتقدميةه طبقةا لألليةة املقرتحةة شهر ويتم تسليم الكوتو ةول اىل ادارة الدراسةات العليةا 

 .للجان املختصة
*** 

موضوع نقطة البحث باللية  جلنة االشرا 
 االجنليزية

حث باللية العربيةموضوع نقطة الب  

 .فتح هللا محمد حراز / د.أ

 .اميرة محمد بلتاجى / د

 .اميرة رشدى خطاب /د

Evaluation of herbal 

medicinal products 

using some 

chemometrics-based 

methods 

تقييم املنتجاا  العشابية الطبياة بخساتخدام     

بعااااط الطاااارة القائمااااة علااااى التحلياااال    

 .الكيمومرتى
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 -دكتاوراه  -ماجساتري ) قبول االعداد النهائية للمقبولني بربامج الدراسا  العليا  النظر فى : رابعا 

 .( ا  دبلوم

 :وافق اجمللس على  قبول االتى  :القرار 
 .دا سا  25:  دبلوم الكيمياء احليوية -6

 . دا سا  021: دبلوم الصيدلة اال لينيكية واملمارسة  -6

  :املاجستري والد توراه  -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 6102النظر فى خطة انتدابا  التدريس بالدبلوما  خريف  : ثالثا

 وافق  اجمللس على اخلطة املقدمة  :القرار   

 

*** 

  املاجستري

 ناجست ر الد ملئ االل  ه ة ئ  2

 ناجست ر ل م ا  ص مل ئ  -

 ناجست ر ل م ا  تح    ئ  2

 ناجست ر الة م ا  الح تيئ  06

 ناجست ر ن ةرير تلتج ا ينهاعئ  5

 ناجست ر الد مالى ات  2

 ناجست ر االدييئ يالسمت   6

 الد توراه 
 دلتت اه فى الة م ا  الد مل ئ  0

 دلتت اه فى الة م ا  التح    ئ  0

 دلتت اه فى الة م ا  الح تيئ  0

نهاعئدلتت اه فى  الم ةرير تلتج ا ي 2  
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 . لربامج الدراسا  العليالدراسية اجلداول ا النظر فى : رابعا
  .اعتمد اجمللس اجلداول فى صورتها النهائية  :القرار 

 
*** 

النظاار فااى الطلااب املقاادم ماان قساام امليكروبيولوجيااا و املناعااة بشااأن تسااجيل كااال ماان    : اخامساا

مقااررا  للماى عاصام عباد النبااى للادكتوراه بشارز اجتيااز م       / الصايدالنية ماروة حمماد حجااا     

 . املقرتحة من قبل جلنة فحص االنتا  العلمى 
 . املوافقة   :القرار 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Damanhour university جامعة دمنهور 

Faculty Of Pharmacy كلية الصيدلة 

Dean Office           مكتب العميد 

  3الجلسة  -الدورة الرابعة                    6112-6112العام الجامعى                     13مجلس رقم 

 

 اجلودة عات موضو: خامسا
حمضر اجتماع اجلودة طارة عقدة املدير التنفيذى لوحدة ضمان اجلودة / استعرض السيد الدكتور: أوال 

 .عن شهر أكتوبر
 أحيط اجمللس علما  :القرار 

*** 

املقادم مان وحادة إدارة املشاروعا  بشاأن مشاروع دعام وتطاوير الفاعلياة          التقريار   النظر فى: ثانيا 

 .التعليمية 

القرار : أحيط اجمللس علما  مع التأ يد على ضرورة عقد ورش  عمل ألعضاء هيئة التدريس 
 لتسليم املشروع فى املوعد احملدد.

*** 

 .تشكيل جلنة للمراجعة الداخلية للربامج التعليمية النظر فى  : ثالثا 

 القرار : املوافقة على تشكيل اللجنة على النحو االتى :
ن دعبيس   عميد الكلية ورئيس اللجنة هدى محمد جمال الدي/ د.أ -  

ماجد وصفى حلمى ويصا   عضوا/ د -  

شيرين زكريا  عضوا/د -  

رانيا رجب ابو زهرة عضوا / د -  

*** 

 .اخلطابا  املقدمة من رئيس معيار التعليم والتعلم و التسهيال  الداعمة  اجمللس استعرض :رابعا 

 القرار : احيط اجمللس علما  ، ووافق اجمللس على ما يلى :
* فيما يتعلق بآلية رعاية الطالب املتةوقني :املوافقة على ضرورة مشار تهم فى االحباث 

 العلمية بالتنسيق مع رؤساء االقسام حلضور السيمنارات العلمية  .
* فيما يتعلق بالية عمل رقم ايداع للكت  الدراسية اجلامعية باملكتبة : وافق اجمللس على 

 خماطبة املكتبة العامة وحتديد الية العمل .

***    
جامعة طنطا للقيام بأعمال املراجعة  –مجال امل ربى استاذ مساعد صيدالنيا  بكلية الصيدلة / النظر فى إختيار د: ثالثا  

و  6104-01-64بتاريخ  4234املعتمد بالقرار الوزارى رقم  اخلارجية لتوصيف برنامج بكالوريوس الصيدلة االكلينيكية 

 .ذلك توصيفا  مقرا  الربنامج ك

  املوافقة  :القرار 

                                                                                            رئيس اجمللس                                                                               امني اجمللس
 

 


