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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية

 1142 -41 -41جبلسته املنعقدة فى 

   اجللسة اخلامسة 
  للعام اجلامعى 1147/1142 

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

 الموافق  ربعاءاأل صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
تعبةةةيس عميةةةت هةةةت  / برئاسةةةة السةةةيتة ااسةةةتا  الةةةتكتور   1046 -41-41 

            :وحضور كل من الساتة  الكلية 
 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

   رئيس قسم امليكروبيولوجيا الصيدلية ارة جمدى عبد احلميد      قائم بعملس/ ة الدكتور ةالسيد -3

  ماجد وصفى حلمى                           أستاذ م االدوية والسموم / د -4

 رانيا رجب ابو زهرة                            مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة/ د - 5

 : و قد دعى * 

 احليويةرئيس قسم الكيمياء            سيد حسني           مها ال/ الدكتوره  -

 .طارق حممود خليل عقدة      املدير التنفيذى لوحدة ضمان اجلودة بالكلية / السيد الدكتور   -
" رحمن الرحيم بسم الله ال" عميت الكلية  بقوله / وقت افتتحت السيتة ااستا  التكتور
ثم   من الساتة اعضاء هيئة التتريس اتة الحضورثم بتأت سياتتها  بالترحيب بالس

                                                                   .في مناقشة جتول األعمال تشرع
 التصديق واإلعتماد:  أوال

  . مجلس الكلية السابق التصتيق على محضر اجتماع  :أوا

 . السابق س الكليةصدق اجمللس على حمضر اجتماع جمل : القرار
 

*** 
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 موضوعات عــامة: ثانيا

جنةةةة العلميةةةة التائمةةةة لالسةةةات ة وااسةةةات ة المسةةةاعتين  لتقريةةةر الالنظةةةر فةةةى   :أوةةةا 
 ايهةةاب علعةةت عبةةت الةةرحيم  / بترقيةةة السةةيت ااسةةتا  الةةتكتور  هالخاصةةللفارمةةاكولوجى 

 . فارماكولوجى استا   لترجة 
لجنــة العلميـة له يــه اال ـااالة و اال ــااالة أحــيا اجمللـس علمــا بقـرار ال: القـرار

ن االنتـا  أ  1142-44   -41  حيث أفادت اللجنة فـى ( فارماكولوجى )  املساعدين 
ا ـتا  مسـاعد  ايهـا  للعـع ع ـد الـرحي  / العلمى املقدم من السيد الدكتور

جامعـة دمنهـور ير ـى لللصـوى علـى اللقـ   –بكلية الصـيدلة  الفارماكولوجى
وبناء عليه فقد أوصى اجمللس بعد االلالع على القرار ( ا تا  بالات القس  ) العلمى 

رفع االمر اىل جملس اجلامعة إلختا  االجراءات الالزمة مع باملوافقة على  رار اللجنة  
  جامعة دمنهور  –بكلية الصيدلة  الفارماكولوجىحنو منله اللق  العلمى ا تا  

  *** 
سمير مرشت  محمت مرشت  المترس بكليةة  / مقتم من التكتورالعلب ال النظر فى  :ثانيا 

 .جامعة اازهر بنين بشأن نقله الى الكلية عبقا للمرفق   –الصيتلة 
 .وراق النقل أوافق اجمللس على نقل  ياداه بعد إ تيفائه : القرار

*** 
 6فى عةتت  و الممثلة  اعضاء هيئة التتريس بالكلية الهتية المقتمة من  النظر فى  : ثالثا

سبعة ااف و خمسمائة جنيها فقةع  و لك بقيمة اجمالية  كنبه مكونة من ثالثة كراسى
 . اغير
  وى اهلدية املقدمة مع خمال ة اجلامعة لللصـوى علـى وافق اجمللس على : القرار

 املوافقة 

  *** 
شةأن  الخعةاب الةوارت مةن ااكاتيميةة التوليةة للعلةوم و التكنولوجيةا ب        النظر فةى  : رابعا

للتتريس لمةتة   استا  مساعت بقسم ااتوية و السموم  اويص ماجت وصفى حلمى/ أنتتاب ت
 .يوم واحت اسبوعيا 

انتدا   ياداه بالفصـل الدرا ـى النـانى ملـدة يـوم واحـد  وافق اجمللس على: القرار
 .ا  وعيا مع خمال ة اجلامعة بهالا الشأن 
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عةةن  ااعةةالن  ة ضةةمان الجةةوتة بالجامعةةة بشةةأنالخعةةاب الةةوارت مةةن وحةةتالنظةةر فةةى  : خامسةةا

بشةأن  مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعةة تمنهةور    والوحتة  بينبروتوكول التعاون 
و لك تنفي ا لقرار مجلةس   المركز التورات تتريبية الالزمة للترقية لترجة اعلى تنظيم

ن تورات و الةة   يفيةةت اجتيةةاز تورتةةين تةةتريبيتين مةة    1046-12/40الجامعةةة بتةةاري   
 .   الجوتة شرع ضرور  كمتعلب للرقية او المت فى ا  منصب اتار  

 أحيا اجمللس علما: القرار
*** 

الخعةاب الةوارت مةن رئةيس الجامعةة والة   يىكةت علةى ضةرورة           المجلةس  اسةتعر   : ساتسا
تفعيل البريت االيكترونى و الموقع الشخصى باعضاء هيئة التتريس و اةا سةيحرموا مةن    

 .جوتة للجامعة  حافز ال
  أحيا اجمللس علما: القرار

*** 
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 شئون التعلي  والطال  موضوعات : ثالنا
 

 

-6102جداول امتحاناا  نااةاا الل ال الدىاااى االول ل ااام ا ااماى       النظر فى  :أوال 

6102. 

 القرار : املوافقة على اجلدوى املرفق . مرفق 4
***** 

.نتدااا  الفليةا و التطييييا و الت حي  ل ل ل الدىااى االول خطا اال النظر فى: ثانيًا   

 املوافقة على اخلطة املرفقة ورفعها اىل جملس الكلية :القرار 
***** 

عياد الار ا   / مامميى الجا ا الامايمى افامس الجاماا ل طالا        خطاا    النظار فاى  :  ثالثا

امتحااس الل ال الدىاااى    نظمى عيد ا ياد اقيياد االلر اا الرااااا القحاا  دداا اام ا         

 .االول مبير حميجه اج ا  منايى الاميمى 

املوافقة على عقد امتلان نظرى فقا و اأجيل االمتلانات العملية و الشفوية :القرار 
حلني خرو  الطال  و  اعليق نتيجة الطال  حلني االنتهاء من أداء االمتلانات 

 .الشفوية و العملية 
***** 

رة شاانيس الطاامل  اقيدمااا افاامس الااا ى االجتماااعى اقياادم مااا  ماا   النظاار فااى:  ىاااااا

فرصا اوىل ماا ااااى    ) ا د ع ى نيا اق رى اقييد االلر ا الراااا  دةم / الطال  

 . 6102-6102الةياف  يده االاام ا اماى ( 

  .1147-1142املوافقة على ايقاف  يد الطال  بالعام اجلامعى :القرار 
***** 

ىواس ةااار  / م  رة شانيس الطامل  اقيدماا افامس فةيااف  ياد الطالياا         ظر فىالن:  خامجا

 .نظرا لجلرها مع والدها ادولا االماىا  الارايا  6102 -6102جاار  االاام ا اماى 

 . 1147-1142املوافقة على ايقاف  يد الطال  بالعام اجلامعى :القرار 
 

***** 
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 رابعا : موضوعات الدرا ات العليا وال لوث
الربوتي يال  الا ميا اقيدما ما  جمى اال وةا و الجميم ، الكيميا  التح ي يا و الكيميا   النظر فى: أوال 

 . جم اقيكرواييليجيا ال يدليا واقناعا / ال يدليا 

القرار : املوافقة على   وى الربواوكوالت العلمية املقدمةمن أ سام االدوية و السموم ، و 
الكيمياء التلليلية و الكيمياء الصيدلية ، امليكروبيولوجي الصيدلية واملناعة و لك بعد 

 ا تيفائها  .
 بيان بأمساء السادة املتقدمني فى  س  االدوية والسموم

 ( وةا و الجميم  جم اال) مى حممد ىج   / الطاليا 

موضوع نقطة ال لث 
 باللغة العربية

تيياايم التاامثاا  اةتم ااا اقلااا ة ل جاار اس الناهااه عااا االاااتاداف       

اقتزاما قجاىا  االشاىا  اقتاد ة فى خط خملةا اوىام الثدى الج يى 

 .الثملثى 

موضوع ال لث باللغة 
 االجنليزية

Evaluation of the potential anti-tumor effects resulting from 

co-targeting of multiple signaling pathways in triple negative 

breast cancer cell line . 

 .اار غنيم  ااتاذم ا وةا ومسيم وىقيس اليجم /   - جلنة االشراف

 .ماجد وصلى  ااتاذ م ا وةاو مسيم /  -

 .مسيم حممد حممد عمل  الدةا  طرى مدىس ا وةا و/   -

*** 

 ( جم اال وةا و الجميم )    ىانا  رم عيد الازةز حممي  اقادى/ الطاليا 

موضوع نقطة ال لث 
 باللغة العربية

تيياايم التاامثاا  اةتم ااا اقلااا ة ل جاار اس الناهااه عااا االاااتاداف       

 .اقتزاما قجاىا  االشاىا  اقتاد ة فى خط خملةا اوىام الييليس 

لغة موضوع ال لث بال
 االجنليزية

Evaluation of the potential anti-tumor effects resulting from 

co-targeting of multiple signaling pathways in colo-rectal 

cancer cell lines . 

 .اار غنيم  ااتاذم ا وةا ومسيم وىقيس اليجم /   - جلنة االشراف

 .ماجد وصلى  ااتاذ م ا وةاو مسيم /  -

 .مدىس ا وةا ومسيم  شاةا ز رةا حممد اليجيينى /   -

*** 
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 ( الكيميا  ال يدليا  جم ) حممي  ىج  عمل  الدةا / الطاليا 

موضوع نقطة ال لث 
 باللغة العربية

ت ميم و تفيد ح يا  غاا مت انجاا جدةادة حمتيةاا ع اى الناياوج   اا        

 عملجيا  فاع يا

موضوع ال لث باللغة 
 االجنليزية

Design and synthesis of novel nitrogen containing 

heterocycles with potential therapeutic activity  

 هدى حممد مجال الدةا  عييس   ااتاذ الكيميا  ال يدليا/  .أ- جلنة االشراف

 .ع  مشس اماا ج –ااتاذ اك يا ال يدلا  خالد ااي زةد /  .أ -

 .شيما  امام  جا  مدىس الكيميا  ال يدليا /  -

 حممد حممي   الا يانى  مدىس الكيميا  الاليةا/  

 ( ميكرواييليجيا ال يدليا واقناعا   جم ) هاجر حييى ااد ش يى/ الطاليا 

موضوع نقطة ال لث 
 باللغة العربية

 خمت لا فمل م ر  تيييم ا ي ة اقيكرواييليجيا لمللياس ما م ا ى

موضوع ال لث باللغة 
 االجنليزية

Evaluation of microbiological quality of milk from different 

sources in Egypt  

  منايى –مدحيا صملا ااراهيم  ااتاذ ميكرواييليجى اط  ايطرى /  .أ جلنة االشراف

 منايىاداس حممد خ ف مدىس ميكرواييليجيا ومناعا ا يدلا  /  

 خ ي  ماهر ار ه مدىس ميكرواييليجيا ومناعا ا يدلا  منايى/  

 ( الكيميا  التح ي يا  جم ) هدةل ممدوا الرب ةجى / الطاليا 

موضوع نقطة ال لث 
 باللغة العربية

حت يل ااا  اقر ياا  ال ايدليا اقرتااىة التاى حتتايى ع اى ح ياا غاا          

 .مت انجا او ا ثر فى تر يياا الكيمياقى 

 لث باللغة موضوع ال
 االجنليزية

Analysis of some selected pharmaceutical compounds 

containing heterocyclic rings in their chemical structures 

 هدى حممد مجال الدةا  عييس   ااتاذ الكيميا  ال يدليا/  .أ- جلنة االشراف

 ا ا يدلا  منايىهيثم ميميس عياس ا د ىقيس  جم الكيميا  التح ي ي/   -

  اىق اايد فت  اهلل املل  ااتاذ الكيميا  التح ي يا ا يدلا االاكندىةا /  .أ - 
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 (  ا يما  ) فى تفكيل االنتدااا  الفليةا ل ل ل الدىااى االول   النظر: ثانيا 

املوافقة على التشكيل الشفوى لدبلومة الكيمياء احليوية و متابعة اشكيل الشفوى  :القرار   
 نهى اخلضرى   / مع دلدبلومة الصيدلة االكلينيكية 

********* 

عا ى  ) مسيا حجا ااي ااا والتى اييت و  دمت اعتا اى  / النظر فى فعتما  نتي ا الطاليا  : ثالثا

 6102االل ل الدىااى الثانى خرةف   4عا ما ة عملجيا  ( مرضى 

ومـة املقيـدة بدبل مسيـة حسـن ابـو اخلـر /املوافقة على اعتمـاد النتيجـة للطال ـة  :القرار 
 1142الصيدلة االكلينيكية خريف 

 

*** 
ماا الجيد حج  ىقيس  جم الكيميا  احلييةا افاس عمل تنجيق خاص / ا ااا   النظر فى : ىاااا

 االيييل ل طمل  الدىااا  الا يا اقتيدم  ما ا اماا  اااصا 

 .املوافقة مع اأجيل املوضوع ملزيد من الدرا ة لالجتماع القادم  :القرار 
*** 

جااداول امتحاااس الل اال الدىااااى االول لاادا يمتى ال اايدلا اال  ينيكيااا و    النظاار فااى : خامجااا

 الكيميا  احلييةا

 .على اجلدوى املقهح املوافقة  :القرار 
 

*** 
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 موضوعات شئون خدمة اجملتمع و ال يئة:خامسا 

 
و اليينااا تيرةاار عااا اااار غناايم ىقاايس  نااا خدمااا ا تمااع / ااااتارا الجاايد الااد تيى -

 . ييا ل مرفق  6102-6102الجيق اااى الثالث لك يا ال يدلا االاام ا اماى 

 

**** 

 

 موضوعات اجلودة:  اد ا
 

 اىق عيدة اقدةر التنلي ى ليحدة ضماس ا ي ة حملر اجتماع ا ي ة عا / ااتارا الجيد الد تيى* 

 .6102 ةجمرب شار 

 .التياصل مع اليحدة الجا ة اعلا  هينا التدىةس متط يا  ا ي ة و   لك دم ااتيلا  النظر فى ع: أوال 

املوافقة على التن يه على مجيع اعضاء هيئة التـدريس و اهليئـة املعاونـة بضـرورة  :القرار 
ا تيفاء متطل ات وحدة ضمان اجلودة و التواصل مع الوحـدة ، وفـى حالـة عـدم اط يـق 

ا  بسياداه و  لك حرصا على وضع كلية الصـيدلة حافز اجلودة اخل لك  يت  عدم صرف 
 .جامعة دمنهور –

 
**** 

 
 

 

                                                                                            رئيس اجمللس                                                                               امني اجمللس
 

مجاى عمران/ د   

هدى دع يس/ د.أ  


