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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية
 6102 -00 -01جبلسته املنعقدة فى 

 املمتد حىت 01-00-6102 حلني إعتماد نتيجة دور نوفمرب
   اجللسة الرابعة 

  للعام اجلامعى 6107/6102 
................................. 

 الموافق  األثنين صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
 هدى دعبيس عميد الكليةة  / برئاسة السيدة االستاذ الدكتور  1106 -01-00 

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

  ماجد وصفى حلمى                           أستاذ م االدوية والسموم / د -2

 رانيا رجب ابو زهرة                            مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة/ د - 4

 : و قد دعى * 

 .نقيب صيادلة البحرية          امحد زعلوك      / السيد الدكتور   -

 احليويةمها السيد حسني                 رئيس قسم الكيمياء / الدكتوره  -

 يوى                    منسق قسم الصيدالنيات هبة الب/ السيدة الدكتور -

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

 :عن احلضور  إعتذروقد * 

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

   رئيس قسم امليكروبيولوجيا الصيدلية سارة جمدى عبد احلميد      قائم بعمل/ ة الدكتور ةالسيد -
" رحمن الرحيم بسم الله ال" عميد الكلية  بقوله / وقد افتتحت السيدة االستاذ الدكتور

ثم   من السادة اعضاء هيئة التدريس ثم بدأت سيادتها  بالترحيب بالسادة الحضور
                                                                   .ناقشة جدول األعمالفي م تشرع
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  التصديق واإلعتماد:  أوال
  . مجلس الكلية السابق التصديق على محضر اجتماع  :أوال

 . السابق صدق اجمللس على حمضر اجتماع جملس الكلية : القرار
 

*** 
 موضوعات عــامة: ثانيا

جنة العلمية الدائمة لألساتذة واالساتذة المسةاعدين للكيميةاء   لتقرير الالنظر فى   : أوال
جمةةال عبةد الحةى عمةةران   / بترقيةةة السةيد االسةتاذ الةدكتور    هالحيويةة الااصة  الصةيدلية و 

 .استاذ كيمياء الحيوية  لدرجة 
ويـة أحيط اجمللس علما بقـرار اللجنـة العلميـة للكيميـاص الصـيدلية و احلي: القرار

ان االنتاج  6102-00-1لرتقيه االساتذة و االساتذة املساعدين حيث أفادت اللجنة فى 
عمـران اسـتام مسـاعد حممد مجال عبد احلى / العلمى املقدم من السيد الدكتور
جامعة دمنهـور يرقـى للوصـول علـى اللقـ   –الكيمياص احليوية بكلية الصيدلة 

ه فقد أوصى اجمللس بعد االطالع على القرار وبناص علي( استام بذات القسم ) العلمى 
رفع االمر اىل جملس اجلامعة إلختام االجراصات الالزمة مع باملوافقة على قرار اللجنة  

  جامعة دمنهور  –حنو منوه اللق  العلمى استام الكيمياص احليوية بكلية الصيدلة 
  *** 

ألسةةاتذة ا م الصةةيدليةلترقيةللعلوجنةةة العلميةةة الدائمةةة  لتقريةةر الالنظةةر فةةى    :ثانيةةا 
 . سالى على محمد حلمى/ ةبترقية الدكتور هالااص (صيدالنيات ) واالساتذة المساعدين  

للعلـوم الصـيدليةلرتقية  الدائمة أحيط اجمللس علما بقرار اللجنة العلمية: القرار
 6102-00- 7حيث أفادت اللجنة فى  (صيدالنيات ) األساتذة واالساتذة املساعدين  

 مــدر  ســاىل علــى حممــد حلمــى / ةان االنتــاج العلمــى املقــدم مــن الــدكتور
 جامعة دمنهور يرقى للوصول على اللق  العلمى –بكلية الصيدلة  صيدالنياتال
وبناص عليه فقد أوصى اجمللس بعد االطالع على القرار ( القسم مساعد بذات استام )  

جملس اجلامعة إلختام االجراصات الالزمة رفع االمر اىل مع باملوافقة على قرار اللجنة  
جامعـة  –بكليـة الصـيدلة مسـاعد صـيدالنيات اللق  العلمى اسـتام  احنو منوه
  دمنهور 
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رحةاب حسةين   / عضاء هيئة التدريس و الااصةة بتعيةين د  أمذكرة شئون  النظر فى  : ثالثا
عةةة منسةى   / ريدة فى وظيفة مدرس صيدلة إكلنيكية نظةرا ععتةذار الةدكتورة    وحامد 

 .عن الوظيفة 
ريدة لشغل وظيفة ورحاب حسني حامد / وافق اجمللس على ترشيح الدكتورة : القرار

 ن املنشور فى اجلرائد الرمسية بتاريخالمدر  صيدلة إكلينيكية طبقا لإلع
عزة السيد / الدكتورة حيث تقدمت املرشوة االوىل لشغل هذة الوظيفة  7-1-6101 

 . 6102-00-9ذار عن شغل هذة الوظيفة بتاريخ عبد الفتاح منسى بإعت
  *** 

وليةةد احمةةد محمةةد بةةدوى المعيةةد بكليةةة   / الطلةةب المقةةدم مةةن المعيةةد   النظةةر فةةى : رابعةةا
 –و الةذى يربةب فةى التحويةل الةى كليةة الصةيدلة        ( فرع اسةيوط  ) جامعة االةهر  –الصيدلة 

-00-6دلية بتةاري   جامعة دمنهةور وتةم الموافقةة عليةه بمجلةس قسةم الكيميةاء الصةي        
1106 . 
 –وليد امحد حممد بدوى املعيد بكلية الصيدلة / نقل السيد وافق اجمللس على : القرار

جامعة دمنهور مـع رفـع االمـر اىل  –اىل كلية الصيدلة ( فرع اسيوط ) جامعة االزهر 
 . اجلامعة 

*** 

األقربةةاةين و  لميةةاء عةةادل اطةةاب المعيةةدة بقسةةم/ النظةةر فةةى نقةةل الصةةيدالنية  : اامسةةا
 –جامعةةة االسةةكندرية الةةى كليةةة الصةةيدلة   –العةة ا التجريبةةى بمعهةةد البحةةو  الطبيةةة  

 جامعة دمنهور
مليـاص عـادل ابـاب املعيـدة بقسـم / نقـل الصـيدالنية وافـق اجمللـس علـى : القرار

جامعة االسكندرية اىل كلية  –األقربازين و العالج التجريىب مبعهد البووث الببية 
جامعـة  –مـن الدارسـني بكليـة الصـيدلة  نظـرا ألنهـا جامعة دمنهور –الصيدلة 
  -6101االوىل على دفعتها طوال اخلمس سنوات الدراسية دفعـة   وهى  دمنهور 
 ، كما انها مقيمة بدمنهور  6102

*** 
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بشةنن تعةديل قةرار     1106لسةنة   10قرار مجلس الجامعةة رقةم    المجلس استعرض : سادسا
و الااصةة بقواعةد معاملةة االسةاتذة الةائةرين لجامعةة        1102لسةنة   1مجلس الجامعة رقةم  
 .دمنهور مدة قصيرة 

بتعظيم االستفادة من ماجد وصفى حلمى / مع تكليف د أحيط اجمللس علما: القرار
القرار و دعوة احد االساتذة املتخصصني فـى جمـال الصـيدلة االكلينيكيـة و عمـل 

 .   برنامج تدريىب لبالب الدراسات العليا
*** 

موافقةةة مجلةةس قسةةم االدويةةة والسةةموم بجلسةةته المنعقةةدة   المجلةةس  اسةةتعرض : سةةابعا
اسةةر ابةةراهيم بنةةيم  االسةةتاذ المسةةاعد   / علةةى ترشةةي  كةة  مةةن د   1106-00-1بتةةاري  

ماجد وصفى حلمةى االسةتاذ المسةاعد بالقسةم لتةدريس مةادة الفارمةاكولوجى        / بالقسم ، د 
 .لقوات المسلحة بحوش عيسى للفرقة االولى بالمعهد الصحى ل

 .املوافقة مع خماطبة اجلامعة بهذا الشأن  : القرار
*** 

احمةد  / موافقةة مجلةس قسةم الكيميةاء الحيويةة علةى ترشةي  د         المجلةس  استعرض : ثامنا
ص ح الةدين عةوض  المةدرس  بالقسةم للتةدريس بالمعهةد الصةحى للقةوات المسةلحة بحةوش           

 .عيسى 
 .طبة اجلامعة بهذا الشأن  املوافقة مع خما: القرار

*** 

عة ء  / الطلب المقةدم بشةنن قبةول الهديةة المقدمةة مةن السةيد         المجلس استعرض : تاسعا
حصان  وذلك دعما للعمليةة   1جهاة تكييف ،  1عبد العةية عبد الفتاح و الممثلة فى عدد 

ا فقةط  امسة عشةر الفةا و سةبعمائة جنيهة    بقيمة إجمالية  التعليمية و البحثية بالكلية
  .البير 
 .املوافقة على قبول اهلدية مع التوجيه مبخاطبة اجلامعة بهذا الشأن : القرار

*** 

منيةر  / الطلب المقدم بشنن قبول الهديةة المقدمةة مةن السةيد      المجلس استعرض : عاشرا
حصان  وذلك دعمةا للعمليةة التعليميةة     1جهاة تكييف ،  1و الممثلة فى عدد  محمد عقيله
  .امسة عشر الفا و سبعمائة جنيها فقط البير بقيمة إجمالية  بالكلية و البحثية
 .املوافقة على قبول اهلدية مع التوجيه مبخاطبة اجلامعة بهذا الشأن : القرار
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*** 

محمةد محمةود العجةوانى    / من السةيد الةدكتور   الطلب المقدم  المجلس استعرض : حادى عشر
 .   راسى االول للفرقة الثانية بشنن عقد امتحان كتاب مفتوح للفصل الد

تدري  البال  بداية مـن االسـبوع اعالم و املوافقة على املبدأ على ان يتم : القرار
 . يفضل ان تكون التجربة فى امتوان منتصف الرتماالول للدراسة و 

*** 

ادارة التةدريب   -دارة العامة للصةيدلة  الا من الطلب المقدم  المجلس استعرض : عشر ثانى
الةط  محاليةل     إقتراح برنامج تدريبى لتدريب كةوادر مةن الصةيادله للعمةل بوحةدة     نن بش

 .   وريدية 
نهى حممود اخلضرى مدر  الصيدلة / من حيث املبدأ و تكليف د املوافقة: القرار

 . قرتح و التواصل مع السادة الصيادلة فى هذا الشأن املاالكلينيكية بالقسم بإعداد 
*** 

 pharmacy قسم الصةيدالنيات فيمةا ياةق مقةرر    مذكرة  المجلس رضاستع :عشر  ثال 

administration  إدارة اعمال صيدلية . 
 .املوافقة: القرار

******* 
شئون التعليم والط ب بشنن اعتمةاد نتيجةة   قسم مذكرة  المجلس استعرض :رابع عشر 

يوسةف بتقةدير   محمود كامةل ابةراهيم   /  للطالب  1106-1102دور نوفمبر للعام الجامعى 
 .عام مقبول 

 .واعتماد نتيجة البال   املوافقة: القرار
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 شئون التعليم والبالب موضوعات : ثالثا
 

مذكرر  ئذن ا الليمذوا وال ذشأ  قذوا إيذ ف القذد  القوذل االوف لم دلذ           النظر فى  : أوال

 .6107-6102امحل منص ر ئحدته حمم د  املقول  دلفرإة االوىل لميدم اجلدميى /

 القرار : املوافقة على ايقا  قيد البال  للعام اجلامعى 6102-6107. مرفق 0
 

***** 

. 6107-6102تقكول الكنرتوالت لمفصل اللراسى االوف لميدم اجلدميى  النظر فى: ثدنوًد   

 .:املوافقة طبقا ملا يلى :القرار 
 أوال: كنرتول الفرقة أوىل حديث  :

 بكلية الصيدلة بدمنهور                                 رئيسا الكيمياء الحيوية مدرس   طارق اليل عقدة.  د -0
 جامعة دمنهور                                  نائب رئيس  –دعاء حبيب مدرس الصيدالنيات بكلية الصيدلة / د - 1

 عضوا                   جامعة دمنهور    –سهى محمود المصرى  مدرس الصيدالنيات بكلية الصيدلة  /د-1

 جامعة دمنهور                                      عضوا   –هايدى عباس  مدرس الصيدالنيات بكلية الصيدلة / د-2

 ثانيا: كنرتول الفرقة ثانية حديث  :
رئيسا  جامعة دمنهور                    –اسر بنيم استاذ مساعد االدوية والسموم بكلية الصيدلة . د -0  

مها السيد حسين  استاذ مساعد الكيمياء الحيوية                                                               نائب رئيس/ د -1  

عضوا             جامعة دمنهور     –كلية الصيدلة  محمد محمد ع ء قطرى  مدرس ادوية و السموم . د -1  

  عضواالصيدالنيات                                                                                                      هبة البديوى    مدرس / د -  2

 ثالثا: كنرتول الفرقة الثالثة حديث :
 رئيسا                                         ماجد وصفى حلمى ويصا                                                                            / د -0
 نائب رئيس الكنترولشيماء امام كساب  مدرس الكيمياء الصيدلية                                           / د -1  
 عضوا    مدرس الصيدلة االكلينيكية                                                 نهى محمود الاضرى .  د    -1
 شيرين ةكريا مدرس الفارماكوجى                                                                                          عضوا/ د -2
 عضوا          اميرة بلتاجى مدرس العقاقير / د -2
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  الرابعة حديث  كنرتول الفرقة:  رابعا
 رئيسا                                                 رس الكيمياء العضوية                    محمد محمود العجوانى   مد.  د -0 
نائب رئيس الكيمياء التحليلية                                                              مدرسوائل طلعت عبد القادر   . د  -1  
جامعة دمنهور              عضوا –اء الحيوة  كلية الصيدلة مدرس الكيمي  أحمد ص ح الدين عوض.د -1  
 عضوا                                                                     االةهر جامعة –كلية الصيدلة مدرس ب سمير مرشدى .د  -2

 الرابعة قديم كنرتول الفرقة:  خامسا
 ميكروبيولوجيا ومناعة                                              رئيساسارة مجدى عبد الحميد   استاذم .   د -0 

نائب رئيس الميكروبيولوجيا  والمناعة                                                 مدرسرانيا رجب ابو ةهرة  . د  -1  

عضوا                                          مدرس الميكروبيولوجيا  والمناعة                ايمان محمد الف  / د -1  

الود ماهر بركه مدرس الميكروبيولوجيا  والمناعة                                                            عضوا.د -2  

**** 
 الثانية قديم                                               كنرتول الفرقة:  سادسا

 .جمال عمران  وكيل الكلية لشئون التعليم والط ب  /د.أ -0 
.احمد ص ح الدين عوض مدرس الكيمياء الحيوية   / د -1  

 الثالثة قديم                                               كنرتول الفرقة: سابعا
 .جمال عمران  وكيل الكلية لشئون التعليم والط ب / د.أ -0 

 .دين عوض مدرس الكيمياء الحيوية   احمد ص ح ال/ د -1
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 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والبووث
 النظر فى الربوت ر الت اليمموة املقلمة من إسمى االدولة و السم م ، الكومودء اللحموموة : أوال 

م ، و تأجيـل املوافقة على قبـول الربوتوكـوالت العلميـة املقدمـةمن قسـم االدويـة و السـمو: القرار 
هيـثم / د) املوافقة على تسجيل بروتوكوالت قسم الكيميـاص التوليليـة وملـس لسـفر احـد املشـرفني 

 .اارج البالد ( ميمون عبا  أمحد 
 بيان بأمساص السادة املتقدمني فى قسم االدوية والسموم

 

 (إسا االدولة و السم م ) فدطمة حممل عيل اهلل   / ال دلية 

ث موضوع نقبة البو
 باللغة العربية

تقووا اللوثري املضدد لذوورام ملذجلم مذن م ذيز النجاذدت االرسذل  ا مقوذة        

 .ومرر  من امل اد الكومدئوة عمى سرطدا الكيل 

موضوع البوث باللغة 
 االجنليزية

Evaluation of  antitumor effect of a combination of  a 

cycooxygenase inhibitor and a phytochemical on  liver cancer 

 .اسر غنوا  اسلدذم ادولة ومس م ورئوس القسا / د - جلنة االشرا 

 .مدجل وصفى  اسلدذ م ادولةو مس م /د -

 .حممل حممل عشء الللن إ رى ملرس ادولة ومس م / د -

*** 

 (إسا االدولة و السم م )  سمة حممل عيل اليجلج   / ال دلية 

موضوع نقبة البوث 
 العربية باللغة

 .تقووا اللوثري اللوائى لييض االدولة املخلدر  ليشج مرض االلجهدار  

موضوع البوث باللغة 
 االجنليزية

Pharmacological Evalution of Selected anti – Alzheimer  

drugs . 

 .اسر غنوا  اسلدذم ادولة ومس م ورئوس القسا / د - جلنة االشرا 

 .ادولةو مس م  مدجل وصفى  اسلدذ م/د -

 .حممل حممل عشء الللن إ رى ملرس ادولة ومس م / د -
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 6102-00-8اسليراض خ دأ إسا الكومودء ا و لة و الكى لفول عقل القسا ل م ال شثدء امل افق : ثدنود 

 رومودء) حمقة نقدش  من ال شأ الراغيني فى تسجول نق ة اليحث اخلدصة  لرجة املدجسلري فى الصوللة 

 : وها االتى امسدؤها (  حتموموة 

 هدلة مجدف رمدف عدصى/ ال دلية  -

 نهمة عيل اليجلج عمى ئييدا / ال دلية  -

 ال دلية حندا ا راهوا نجله الجإا   -

 أحيط اجمللس علما : القرار   
********* 

 –مدجسذلري   –م د مذ  )النظر فى تقكول رنرتوف اللرجدت اليمموة املخلمفة لملراسدت اليمود  : ثدل د 

 (.درل راه

 :املوافقة على التشكيل االتى : القرار 
 تشكيل كنرتول دبلومىت الكيمياص احليوية ، الصيدلة االكلينيكية و املمارسة الصيدلية  : أوال 

 احمد صالح الدين عوض    رئيسا / د -

 طارق خليل عقدة             عضوا / د -

  نهى محمود الخضرى       عضوا/ د -

 وائل طلعت عبد القادر        عضوا / د -

 

*** 
 الدكتوراه / تشكيل كنرتول املاجستري : ثانيا 

 ماجد وصفى حلمى ويصا              رئيسا / د -

 محمد محمد عالء قطرى              عضوا / د -

 محمد محمود العجوانى                عضوا / د -

*** 
/ س إسذا االدولذة والسذم م  قذوا إيذ ف حت لذل تسذجول الصذولالنوة         النظر فى م افقة جممذ : ثدل د 

رندرلد سذشم طدليذة اللراسذدت اليموذد  يذل انلذلا هد لممقذدررة فذى الذلروس اليمموذة طيقذد لمخ ذدأ             

 .املرفق 

املوافقــة مــع ضــرورة اســتيفاص اوراق البالبــة مــن حيــث موافقــة قســم الكيميــاص : القــرار 
 .التوليلية 

*** 
 

 



Damanhour university جامعة دمنهور 

Faculty Of Pharmacy كلية الصيدلة 

Dean Office           مكتب العميد 

  4الجلسة  -الدورة الرابعة                    6112-6112العام الجامعى                     13مجلس رقم 

 

 

/ النظر فى املقدصة املقلمة من ئن ا اللراسدت اليموذد و اليحذ و و اخلدصذة  دلصذولالنوة     : را يد  

 .مى حممل رج  املسجمه للرجة املدجسلري  قسا االدولة و السم م 

 .املوافقة : القرار 
 

*** 
 ادمة اجملتمع و البيئةموضوعات : اامسا

الصوللة ل مى االر يدء و اخلموس امل افقني اسليراض ترتويدت عقل الس ق اخلريى ال دلث لكموة : أوال 

62،62 /00/6102 . 
 أحيط اجمللس علما  :القرار 

*** 

النظر فى تقكول جلنة اعذلاد تقرلذر  رنذدمم اللذلرل  الصذوفى للنموذة مهذدرات طذشأ الفرإذة          : ثدنود 

 .ال دل ة إللا و حللث 

آسر / دري  الصيفي برئاسة دتشكيل جلنة إعداد تقرير برنامج التوافق اجمللس على :القرار 
 :غنيم على النوو التايل

 (الفرقة الثالثة قديم)        وائل طلعت/ د 
 (الفرقة الثالثة حديث)      هبة البديوي/ د 
 أمرية عماد/ ص 

 حممود رج / ص 

 مروة حجاج/ ص 

 ساملة شر / أ 

*** 

لسذن لة لقذن ا خلمذة    دراجذه مذمن اخل ذة ا   علاد مللمقى ت ظوف اخلذرنيني إل إلاالنظر فى : ثدل د 

 .6107-6102اجمللمع واليونة لميدم اجلدميى 

  .أحيط اجمللس علما :القرار 
  *** 
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 موضوعات اجلودة:سادسا 

 
طدرق عقل  املللر اللنفوكى ل حل  ممدا اجل د  حمضر اجلمدع اجل د  عن / اسليرض السول اللرل ر* 

 : ، ومت اعلمدد امل م عدت االتوة 6102ن فمربئهر 

 .دلول حق ق املمكوة الفكرلة  -

 . 6107-6102نة  لميدم اجلدميى وو اهلونة امليداخل ة الللرليوة ألعضدء هونة الللرلس  -

 .6107-6102اخل ة الللرليوة لميدممني  دجلهدز اإلدارى  لميدم اجلدميى  -

 .خ ة اإلسلمرارلة ملقروع دعا وت  لر الفدعموة الليموموة  -

 .القوددات اإلدارلة ميدلري اخلودر  -

 . حتللث دلول الل صوف ال ظوفى لمكموة  -

 

 
 
 

 

                                                                                            رئيس اجمللس                                                                               امني اجمللس
 

مجال عمران/ د   

هدى دعبيس/ د.أ  


