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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية

   1142 - 41 -41جبلسته املنعقدة فى 
  اجللسة الثانية

  للعام اجلامعى 1148/1142 
................................. 

 الموافق  االربعاء صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
عبد احلى عمران  مجال/ برئاسة السيد االستاذ الدكتور  1122 -21-21 

 :           وحضور كل من السادة   ، عميد الكلية 
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث قائم بعمل  د وصفى حلمى                   ماج/ السيد الدكتور  -1

 حليويةرئيس قسم الكيمياء ا قائم بعمل          مها السيد حسني           / الدكتور االستاذ  -2

 قائم بعمل رئيس قسم امليكروبيولوجيا الصيدلية         سارة جمدى عبد احلميد      / الدكتورة  ةالسيد -3

 .استاذ م ادوية ومسوم اسر ابراهيم فتحى غنيم                 / السيد الدكتور -4

 لعقاقري امرية بلتاجى                             مدرس  قسم ا/ السيدة الدكتور -5

 :  كال من  و قد دعى* 

  و املدير التنفيذى لوحدة تكنولوجيا املعلومات    ادوية ومسوماستاذ م     حممد حممد عالء قطرى        / الدكتور -

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

 نقيب صيادلة البحرية                         امحد زعلوك     / الدكتور -

 :وقد إعتذر كال عن احلضور  

 عضو جملس النواب                 املعتز باهلل على النجار   / الدكتور -
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" بسم الله الرحمن الرحيم " بقوله   عميد الكلية/ االستاذ الدكتور وقد افتتح السيد

، وخص  عضاء هيئة التدريسأالحضور من السادة  ثم بدأ سيادته بالترحيب بالسادة
في  سيادته  ثم شرع ،  احمد زعلوك  نقيب صيادلة البحيرة / بالترحيب السيد الدكتور

             .مناقشة جدول األعمال
 التصديق واإلعتماد :أوال 

 
  . مجلس الكلية السابق التصديق على محضر اجتماع  :أوال

 . السابق جتماع جملس الكليةإحمضر  صدق اجمللس على : القرار

*** 
 موضوعات عــامة: ثالثا

 
باجتماع لجنة مراجعة الخطط الخمسية لتعيين المعيدين فى احاطة المجلس علما  :أوال 

 . 1122-21-1المنعقدة فى  1112/  1111حتى  1122-1122الفترة من 
  أحيط اجمللس علما: القرار

*** 
تنظييم رئييس قسيم الرياضييا       جمال عمران/ اذ الدكتوراستعرض السيد االست: ثانيا  

  Research gate   ،Google Scholarمحمد درويش ورشة عميل عين   / بكلية العلوم د
 .يوم الثالثاء من كل اسبوع 

باالسبوع االخري من شهر اكتـوبر تنظيم ورش العمل بالكلية املوافقة على : القرار
1142 . 

*** 
 
 
 
 
 

 



Damanhour university جامعة دمنهور 

Faculty Of Pharmacy كلية الصيدلة 

Dean Office           مكتب العميد 

  41الجلسة  -الخامسةالدورة                       2028-2027العام الجامعى                      2مجلس رقم 

 

 

التقرير النهائى بشأن المتقدمين لشغل وظيفة مدرس  المجلسيس رئإستعرض  :ثالثا
-4-11جامعة دمنهور طبقا لالعالن المنشور بالجرائد الرسمية فى  –بكلية الصيدلة 

1122 . 
تعيني السادة االتى امساؤهم فى وظيفة مدرس بكلية الصيدلة  املوافقة على: القرار

جامعة دمنهور وذلك  –كلية الصيدلة جامعة دمنهور باألقسام العلمية التالية ب –
وطبقـا ضضـر الف ـ   1142-1-11طبقا لالعالن املنشور فى اجلرائد الرمسية يوم 

، حيث أن سـيادتهم حاصـلني علـى أعلـى الـدرجات 1142- 2 -48االدارى بتاريخ 
 : بلجنىت الف   و االستماع وذلك على الن و التاىل 

 القسم امساء املدرسني املقرر تعيينهم
 أدوية و مسوم هشام امحد نعمه اهلل

 أدوية و مسوم منى حممد حممد احلارون

 صيدلة اكلينيكية و ممارسة صيدلية نهى امحد حممد البسيونى

 صيدلة اكلينيكية و ممارسة صيدلية امرية بشري امني 

 كيمياء حتليلية صيدلية مرياندا فوزى كمال يونس

 عقاقري امرية رشدى حممد خطاب 

 

*** 
مها السيد حسين / الطلب المقدم من االستاذ الدكتورالمجلس رئيس  استعرض:   رابعا

اشهر اعتبار من تاريخ السفر وذلك من  2بشأن سفرها بمهمة علمية الى فرنسا لمدة 
 المعهد الفرنسى بالقاهرةو  STDFخالل االتفاقية العلمية المشتركة بين هيئة 

 .  ( السفارة الفرنسية بالقاهرة)  

اشـهر وذلـك   9باملهمة العلمية اىل فرنسا ملدة سفر سيادتها  علىاملوافقة : القرار
 .طبقا للقوانني و اللوائح املنظمة لذلكاعتبارا من تاريخ السفر 

*** 
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تقرير لجنة الفحص العلمي لرسالة الدكتوراه المقدمه من المدرس  النظر في:  خامسا

و الذى يوصي بترشيح سيادتها للتعيين فى وظيفة  منال عبد الواحد الشيخ/ المساعد 
 .جامعة دمنهور  –مدرس صيدالنيا  بكلية الصيدلة 

لرسالة الدكتوراه املقدمه من تقرير جلنة الف   العلمي املوافقة على : القرار
منال عبد الواحد الشيخ و ترشيح سيادتها للتعيني فى وظيفة / املدرس املساعد 

 .جامعة دمنهور  –الصيدلة  مدرس صيدالنيات بكلية
*** 

االحاطة بمقترح  تشكيل لجنة ظبط االداء طبقا لما جاء بمحضر اجتماع مجلس : سادسا 
 . 1122-2-12الجامعة بتاريخ 

  .أحيط اجمللس علما : القرار
*** 

ايمان محمد خلف مدرس الميكروبيولوجييا و  / من الدكتورة الطلب المقدم النظر فى  : سابعا 
وذليك ابتيداء مين ايالول مين ميارس لعيام         الموافقة على سفرها فى مهمة علمية بشأن  المناعة
 . 1122وحتى الثامن و العشرون من شهر فبراير لعام  1122
فى مهمة علمية  وذلك ابتداء من االول من مارس املوافقة على سفر سيادتها : القرار
 . 1491وحىت الثامن و العشرون من شهر فرباير لعام  1148لعام 

 

*** 

من  تقرير لجنة فحص االنتاج العلمى لدرجة الماجستيراستعرض رئيس المجلس  :  ثامنا
/ المقدمة من الصيدالنية (  كيمياء حيوية )  معهد البحوث الطبية بجامعة االسكندرية

 .بسن  ماهر محمود سالمة لتسجيلها لدرجة الدكتوراه بالكلية 
من املقررات  ها عبء دراسة ثالثة مقرات دراسية حتميل سيادتاملوافقة على : القرار

 . التخصصية للماجستري
*** 

 . 1122النظر في تحديد موعد امتحان دور نوفمبر  : تاسعا 
املوافقة على عقد امت ان دور نوفمرب االسبوع االول من شهر نوفمرب يومى : القرار
 .طبقا للجدول املرفق  1142-44-9و اخلميس  1142-44-5االحد 

*** 
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نهيى عيالء   / النظر فيى قبيول  االعتيذار المقيدم مين السييدة اليدكتورة       النظر في  : عاشرا 

اليييدين حسييين حميييدى المتقيييدم لشيييغل وظيفييية ميييدرس بقسيييم الصييييدلة االكلينيكيييية   
والممارسيية الصيييدلية عيين حضييور لجنيية االسييتماع الخاصيية بيياالعالن المنشييور فييى الجرائييد    

 . 11/4/1122الرسمية بتاريخ 
نهى عـالء الـدين /املوافقة على قبول االعتذار املقدم من السيدة الدكتورة:  القرار

حسن محدى عن حضور جلنة االستماع بعد ابالغ سيادتها باملوعد اضدد، بناء على 
رغبتها وموافقة جلنة االستماع باعتبارها متنازلة عـن حقهـا فـى ال شـح لشـ ل 

 الوظيفة
*** 

 –   التعياون الميراد توقيعهيا بيين كليية الصييدلة       بروتوكيوال النظير فيي    : حادى عشير  
 : جامعة دمنهور  وكال من 

 . نقابة صيادلة البحرية  -1

 .االمانة العامة للمعاهد و املستشفيات التعليمية  -2

 مركز اورام دمنهور  -3

 .املوافقة مع رفع االمر جمللس اجلامعة :  القرار
 

*** 

جامعية   –اد توقيعه بين كلية الصييدلة  بروتوكول التعاون المرالنظر في  : ثانى عشر 
جامعة العين بالجمهورية العراقية  –دمنهور  بجمهورية مصر العربية و كلية الصيدلة 

الشيييقيقة ييييأتى فيييى اطيييار التعييياون العلميييى و االكييياديمى بيييين الطيييرفين و تنفييييذا      
لالسييتراتيجية القومييية العربييية بييين البلييدين لتطييوير التعليييم الجييامعى بجمهورييية    

 .لعراق الشقيق ورفع مستوى جودة االداء التعليمى بين الطرفين ا
 .املوافقة مع رفع االمر جمللس اجلامعة :  القرار
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 موضوعات شئون التعليم والطالب : ثالثا

 
مناقشةةة قةةرار الةةس ابامعةةة بشةةلن مةةرورة الةةزام كافةةة قطاعةةات ابامعةةة و كليا هةةا    :أوال 

سةةةجل ابامعةةةة باللاةةةة االىليزيةةةة علةةةى كةةة  ا ةةةررات  ووحةةةدا ها بالةةةةياة ا لا يةةةة ال

Damanhour University . 

 القرار : أحيط اجمللس علما .
 

***** 

النظةةر فةةى املةةملكرة املقدمةةة مةة  قسةةجل شةةاون التعلةةيجل و الطةة ب بشةةلن اعةةادة قيةةد  :ثانيةةا 

 .   2112 -2112نوران خالد احلةافى بالفرقة االوىل للعام ابامعى / الطالبة 

 القرار : املوافقة على اعادة قيد الطالبة للعام اجلامعى 1142- 1148 .
 

***** 

النظر فى اململكرة املقدمة م  قسجل شاون التعليجل و الط ب بشلن قبول العملر  :ثالثا 

حممد السيد عبد الشافى حسنني  املقيد بالفرقة االوىل  بالعام / االجتماعى للطالب 

 .مرض والده   نظرا لظروف  2112-2112ابامعى 

 القرار : املوافقة طبقا للقواعد املنظمة لذلك  .
***** 

/ الشاون الطبية بشلن االجازة املرمية للطالبة اململكرة املقدمة م   النظر فى:  رابعا

 . 2112-12-5اىل  2112-9-6ماهيتاب امحد ابراهيجل العزب بالفرقة اخلامسة م  

ان منتصف ال م فى موعده اضدد و يضاف املوافقة على أن تعفى من امت :  القرار
 .الفصل الدراسى االول نهاية مع امت ان 

***** 

 . 2112حتديد موعد امتحان دور نوفمرب  النظر فى:  خامسا

و حىت  1142-41-18الف ة من السبت أن يعقد االمت ان فى املوافقة على :  القرار
 اخلميس

 1-44-1142 . 
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 .دول منتةف الرتم االول للفرق الدراسية املختلفة اعتماد ج النظر فى:  سادسا

-44-1حىت  1142-41-18املوافقة و االعتماد ، حيث ستبدأ االمت انات من :  القرار

1142. 
 

***** 

اململكرة املقدمة م  قسجل شاون التعليجل و الط ب بشلن قبةول نقة  قيةد     النظر فى:  سابعا

 -الطةب البشةرى  بكليةة   االوىل د بالفرقةة  املقية  عمرو كمةال الةدي  حامةد فايةد    / الطالب 

 .2112-2116بالعام ابامعى   االسكندريةجامعة 

 .املوافقة طبقا للقواعد املنظمة لذلك  :  القرار
 

***** 
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 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والب وث

 
ر إجتماع اللجنية  ماجد وصفى وكيل الكلية للدراسا  العليا و البحوث محض/ إستعرض د  *

 : مناقشة الموضوعا  التالية   وتم ،1122عن شهر أكتوبر  

أعتماد قائمة  الطيالب  المقبيولين لدرجية دبليوم الصييدلة ايكلينيكيية والممارسية        :  أوال
 1122-1122وكذلك دبلوم الكيمياء الحيوية للعام الجامعى   الصيدلية 

ف ة قبول تسجيل الطالب الراغبني أعتماد القوائم مع التوصية بتمديد : القرار
فى نقل تسجيلهم من درجة املاجيستري فى الصيدلة اإلكلينيكية واملمارسة 

م التوفيق فى القبول إىل درجة دبلوم الصيدلة الصيدلية والذين مل حيالفه
اإلكلينيكية واملمارسة الصيدلية وذلك حىت موعد غايتة يوم األثنني املوافق 

 (4مرفق)  41/41/1142
*** 

أعتميياد قائميية  الطييالب  المقبييولين لييدرجتى الماجسييتير والييدكتوراة باألقسييام       :ثانيييا
 1122-1122للعام الجامعى  العلمية المختلفة

 (1مرفق )أعتماد القوائم : لقرارا
*** 

أعتميياد الخطيية التدريسييية وخطيية أنتييدابا  أعضيياء التييدريس لبييرام  الدراسييا    :ثالثييا
 1122-1122العليا للعام الجامعى 

 (3مرفق )أعتماد اخلطة : القرار
*** 

إستعراض ماتم عرضة ومناقشتة فى ورشة العمل المنعقدة يوم األثنين الموافق : رابعا
" نحو خطة بحثيية متكاملية لكليية الصييدلة جامعية دمنهيور      "تح  عنوان   1122/  21/  1

 11212 - 1122وكذلك مناقشة مقترحا  وخطوا  تطوير الخطة البحثية بالكلية   
 (1مرفق )مت عرض وإحاطة األعضاء بأهم توصيات ورشة العمل : القرار

 :لكلية فى الف ة القادمةكما مت حتديد بعض األجراءات لتطوير األنشطة الب ثية با
عمل حصر كامل باألجهزة العلمية الىت ختدم الب ث العلمى بالكلية مع  .4

حتديد اجلهات املستفيدة منها وكذلك ماينقصها من أدوات وكيماويات 
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للتش يل متهيدًا لعرضها على السيد عميد الكلية إلختاذ الالزم حىت يتثىن 
الكلية ومتهيدًا لوضع تصور مبدئى لنا إصدار كتيب باألمكانيات الب ثية ب

لألست الل األمثل هلذة األمكانيات خلدمة أعضاء هيئة التدريس واهليئة 
أمحد . هذا وقد مت تكليف كالً من د. املعاونة وكذلك الباحثني من اخلارج

 .حممد حممود عبد احلسيب بإمتام هذة املهمة. صالح الدين ود
كل قسم بت ديد وجتهيز تصور كامل توصية األقسام العلمية بضرورة قيام  .1

للدورات التدريبية الب ثية الىت يستطيع القسم تقدميها فى الق ة القادمة 
ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة من اجلامعة وكذلك اجلامعات األخرى 

 .  املناظرةوكذلك شباب الباحثني

*** 
العلميية لرسيائل الماجسيتير     النظير فيى أعتمياد الخطيط البحثيية والبروتوكيوال        :خامسا

 :لألقسام العلمية وبيانها كالتالى
  قسم األدوية و السموم. 2

 (درجة ماجيستري) ( االدوية و السمومقسجل )  سهام محمد عبداللطيف احمد سعد/ ةالطالب

موضوع نقطة الب ث 
 بالل ة العربية

سار نقطة  قييجل التلثريات ا تملة املضادة للسرطان النا ج ع  أستهداف م

 على خط خ يا سرطان الر ة 1ال -التفتيش اخللوى بي دى

موضوع الب ث بالل ة 
 االجنليزية

Evaluation of the potential anti-tumor effects resulting from 

targeting of PD-L1 cellular checkpoint pathway on lung 

adenocarcinoma cell line 

 .جامعة دمنهور  –يجل  استاذ م ادوية و مسوم بكلية الةيدلة اسر غن/ د جلنة االشراف

 جامعة دمنهور –ماجد وصفى استاذ م ادوية و مسوم بكلية الةيدلة / د

جامعة  –استاذ م ادوية و مسوم بكلية الةيدلة  حممدع ء الدي  قطرى /د

 .دمنهور 
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 قسم الكيمياء التحليلية . 1
 (درجة ماجيستري) (قسجل الكيمياء التحليلية)مد السيد الزقجل حنان ابراهيجل نزية حم/ ةالطالب -1

موضوع نقطة الب ث 
 بالل ة العربية

دراسة حتليلية لبعض ادويةالقلب واألوعية الدموية فى صور ها النقية وفى 

 املستحضرات الةيدالنية

موضوع الب ث بالل ة 
 االجنليزية

Analytical study of some cardiovascular drugs in their pure form 

and pharmaceutical preparations 

هدى حممد مجال الدي  دعبيس أستاذ قسجل الكيمياء الةيدلية بكلية / د.ا جلنة االشراف

 .جامعة دمنهور  –الةيدلة 

 –وا   طلعت عبدالقادر مدرس قسجل الكيمياء التحليلية بكلية الةيدلة / د

 .جامعة دمنهور 

مرشدى مدرس قسجل الكيمياء التحليلية بكلية  مسري مرشدى حممد/ د

 .جامعة دمنهور  –الةيدلة 

 

 (درجة ماجيستري) (قسجل الكيمياء التحليلية)الشافى  العزيز عبد مريجل عمر عبد/ ةالطالب -2

موضوع نقطة الب ث 
 بالل ة العربية

دراسة حتليلية لبعض املركبات الةيدالنية التى حتتوى على ذرة النيرتوجني 

 األكسلني او ك هما  او

موضوع الب ث بالل ة 
 االجنليزية

Analytical study of certain pharmaceutical compounds 

containing nitrogen atom , oxygen atom or both of them 

 –مجال عبد احلى عمران أستاذ قسجل الكيمياء احليوية بكلية الةيدلة / د.ا جلنة االشراف

 .جامعة دمنهور 

 –وا   طلعت عبدالقادر مدرس قسجل الكيمياء التحليلية بكلية الةيدلة / د

 .جامعة دمنهور 

مسري مرشدى حممد مرشدى مدرس قسجل الكيمياء التحليلية بكلية / د

 .جامعة دمنهور  –الةيدلة 

اسامة على عبداللطيف مدرس قسجل الكيمياء التحليلية بكلية الةيدلة / د

 .فاروس جامعة –والتةنيع الدوا ى 
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 قسم الصيدلة األكلينيكية . 2
 

 (درجة ماجيستري) (الصيدلة األكلينيكيةقسم ) أمانى محمود محمد العقبى/ ةالطالب

موضوع نقطة الب ث 
 بالل ة العربية

 2فعالية الع ج الث ثى القا جل على ليفوفلوكساسني ودكساالنزوبرازول ملدة 

امليكروب )على هيلكوباكرت بيلورى  ايام كخط اول للقضاء 11ايام و 

 دراسة مقارنة على املرمى املةريني( : احللزونى

موضوع الب ث بالل ة 
 االجنليزية

Efficacy of 1-days and 11-days Levofloxacin –Dexlansoprazole-

based Triple thrtapy as first line for eradication of Helicobacter 

pylori: Acomparative dtufy in Egyptian Patients 

 –مجال عبداحلى عمران أستاذ قسجل الكيمياء احليوية بكلية الةيدلة / د.ا جلنة االشراف

 .جامعة دمنهور 

ر يس قسجل  –خالد عبدالقادر فراج أستاذ طب وصحة املناطق احلارة / د.ا

 مستشفى دمنهور التعليمى –الكبد وابهاز ا ضمى 

مدرس قسجل الةيدلة اإلكلينيكية واملمارسة نهى حممود اخلضرى / د

 .جامعة دمنهور  –الةيدلية بكلية الةيدلة 
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 قسم الصيدالنيا  . 4

 (درجة ماجيستري) (قسجل الةيدالنيات)عمر حممد سيد مةطفى ابراهيجل / الطالب. 1

موضوع نقطة الب ث 
 بالل ة العربية

 ية و طبيقاها لع ج السرطان طوير و وصيف مرتكبات بوليمريية نانوميرت

موضوع الب ث بالل ة 
 االجنليزية

Development and characterization of Polymeric Nanoparticles-

Based composites for cancer therapy application 

 -حممد رمضان األعةر أستاذ مساعد قسجل حبوث املواد البوليمريية/ د.م.ا جلنة االشراف

مدينة األحباث العلمية  -نولوجيا املتقدمة وحبوث املواد ابديدةمعهد التك

 .والتطبيقات التكنولوجية

جامعة  –سها حممود املةرى مدرس قسجل الةيدالنيات  بكلية الةيدلة / د

 .دمنهور 

جامعة  –هايدى عاطف عباس مدرس قسجل الةيدالنيات  بكلية الةيدلة / د

 .دمنهور 

قسجل حبوث املنتلات الةيدالنية البيولوجية نهال حممد الديب  مدرس  / د

مدينة األحباث العلمية  -معهد ا ندسة الوراثية والتكنولوجيا احليوية -

 .والتطبيقات التكنولوجية
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 قسم العقاقير. 5

 (درجة دكتوراة) (قسم العقاقير) ريهام محمد عادل محمد صالح محمد مصطفى/ ةالطالب

موضوع نقطة الب ث 
 الل ة العربيةب

 دراسة زراعة األنسلة لبعض النبا ات الطبية ذات القدرة املضادة للألكسدة

موضوع الب ث بالل ة 
 االجنليزية

Tissue culture study of some medicinal plants with a potential 

antioxidant capacity 

جامعة  –ية الةيدلة فتحى قندي  الفقى أستاذ قسجل العقاقري بكل/ د.ا جلنة االشراف

 .األسكندرية 

 –مجال عبداحلى عمران أستاذ قسجل الكيمياء احليوية بكلية الةيدلة / د.ا

 .جامعة دمنهور 

املعتز باللة على النلار  استاذ م  قسجل الةيدلة اإلكلينيكية واملمارسة / د

 .جامعة دمنهور  –الةيدلية بكلية الةيدلة 

 

 . املوافقة على التسجيل : القرار
*** 

 
تكليف أعضاء هيئة تدريس للعمل كمنسقين لبرنامجى درجة دبلوم الصيدلة : سادسا

  ايكلينيكية والممارسة الصيدلية وكذلك دبلوم الكيمياء الحيوية

نهى حممود اخلضرى كمنسق لربنامج درجة دبلوم الصيدلة . تكليف د: القرار
أمحد صالح . وكذلك د 1148-2114اإلكلينيكية واملمارسة الصيدلية للعام اجلامعى 

 : 1148-1142الدين كمنسق لربنامج درجة دبلوم الكيمياء احليوية للعام اجلامعى 
 

*** 
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 خامسا : موضوعات خدمة اجملتمع و البيئة
 

جمال عمران  رئيس المجلس محضر إجتماع اللجنة عن شهر أكتوبر  / د. إستعرض أ:  أوال 
 :ى ، وتم  الموافقة على ما يل1122
جامعةة   –املقرتح املبد ى لربو وكةول التعةاون بةني كليةة الةةيدلة      املوافقة على  -4

صةةيدلة ) دمنهةةور و املستشةةفيات التعليميةةة لتةةدريب طةة ب بكةةالوريوس الةةةيدلة    

علةى  الربو وكةول   عةرض ، مةع مةرورة    املهنية( الفارم دى ) ، و ط ب ( اكلينيكية 

 . وقيعه  ر يس ابامعة قب / السيد االستاذ الدكتور

عة  مكافحةة  فةريوس      نظيجل ط ب الفرقة الرابعة و اخلامسةة محلةة  املوافقة على  -1

 .سى مبحافظة البحرية  

املوافقة على بدء االستعداد لتنظيجل السوق اخلريى الرابع للكلية بالعام ابامعي  -3

رحةةاب / اسةةر غنةةيجل  بالتنسةةيق مةةع  أ/ سةةارة اةةدى ، د/ و كليةةف د 2112-2112

 .س قسجل رعاية الشباب بالكلية الدماطى ر ي

*** 

 سادسا : موضوعات اجلودة
 

طارق عقدة المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة محضر إجتماع الوحدة / إستعرض د : أوال 
 1122    أكتوبرعن شهر 

 .صدق اجمللس على ما جاء مب ضر وحدة ضمان اجلودة  : القرار
*** 

محمد محمود عبد الحسيب رئيس معيار الدراسا  / النظر فى الطلب المقدم من د:  ثانيا  
  .العليا بشأن ضرورة اعداد دليل للدراسا  العليا 

 .ساملة شرف باعداد الدليل و عرضه باجمللس القادم بشكل مبدئى / تكليف أ: القرار 
*** 

 رئيس اجمللس                                                                                                            مني اجمللس                                                       أ  
مجال عمران/ د.أحممد عالء قطرى                                                              / د  


