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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية

   7112 - 9 -13جبلسته املنعقدة فى 
  اجللسة االوىل

  للعام اجلامعى 7118/7112 
................................. 

 الموافق  االربعاء صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
د احلى عمران مجال عب/ برئاسة السيد االستاذ الدكتور  7132 -31-9 

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

 ويةرئيس قسم الكيمياء احلي 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

 اقري امرية بلتاجى                             مدرس  قسم العق/ السيدة الدكتور -5

 :  كال من  و قد دعى* 

 . و املدير التنفيذى لوحدة تكنولوجيا املعلومات    مدرس ادوية ومسوم  حممد حممد عالء قطرى        / الدكتور -

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

 : عن احلضور  وقد إعتذر كال من

 امحد زعلوك                             نقيب صيادلة البحرية / لدكتورا -

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

قدم ، و  عضاء هيئة التدريسأضور من السادة ثم بدأ سيادته بالترحيب بالسادة الح
 7132-7132للسادة اعضاء هيئة التدريس بمناسبة قرب بداية العام الدراسى التهنئة 
لكلية الصيدلة مزيد من و   لسيادتهم مزيد من التقدم و النجاح ودوام التوفيق متمنيا

             .جدول األعمالفي مناقشة  سيادته  ثم شرع ، بجهودهم المثمرة  النجاح و التقدم
 التصديق واإلعتماد :أوال 

 
  . مجلس الكلية السابق التصديق على محضر اجتماع  :أوال

 . السابق جتماع جملس الكليةإصدق اجمللس على حمضر  : القرار

*** 
 موضوعات عــامة: ثالثا

-9-9ة فاى  احاطة المجلس علما باجتماع لجنة قطااع الدراسااا الصايدلية المنعقاد     :أوال 
7132 . 
 أحيط اجمللس علما: القرار

*** 
االعتاذار النهاائي   المجلس رئيس  جمال عمران/ استعرض السيد االستاذ الدكتور: ثانيا  

مااروة شااكرق القااوتلى عبااد السااميع فااى الترشااح لو ي ااة معيااد بقساام       / المقاادم ماان  
 ها بتاريخجامعة دمنهور السابق االعالن عن –الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة 

 71-4-7132. 
مـروة كـكرا القـو لى عبـد / االعتـاار الناـائا املقـدم مـ  املوافقة على : القرار

 –السميع فى الرتكح لوظيفة معيد بقسـ  الكيميـاا الصـيدلية بكليـة الصـيدلة 
، وال حيق هلا مقاضاه اجلامعـة او الـتمل  فـى املسـتقب  الن  ـاا   جامعة دمناور

ايه يوسـ  حممـد ركـاد / ، و ركيح الصيدالنية ا الشخصية القرار نابع م  اراد ا
لشغ  وظيفة معيـد بقسـ  الكيميـاا الصـيدلية و  ر يباـا التاسـع فـى جممـوع 

مع رفـع االمـر اىل % 91.38املتقدمني لشغ  وظيفة معيد بكلية الصيدلة مبجموع 
 .رئيس اجلامعة / السيد االستاذ الدكتور 

*** 
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محمد توفيق عثمان مح و  / التبرع المقدم من االستاذ المجلس رئيس إستعرض  :ثالثا
 .جنية  33511بجهاز تكييف لمعمل الحاسب االلى للكلية بمبلغ قدره 

 . للموافقةخماطبة اجلامعة املوافقة على قبول التربع املقدم م  سياد ه مع : القرار
*** 

از داتا شو وذلك بهاء ناجى بجه/ التبرع المقدم من د رئيس المجلس استعرض:   رابعا
 .بقيمة سبعة االف جنيه مصرق ال غير 

 .مع خماطبة اجلامعة للموافقة على قبول التربع املقدم م  سياد ه املوافقة : القرار
*** 

محمد محمود عبد الحسيب بشأن ندبه الى جامعة / الطلب المقدم من دالن ر فى :  خامسا
 . 7132ل الدراسى خريف سيناء للتدريس بواقع يوم واحد اسبوعيا من ال ص

 .يتعارض ذلك مع اعبائه التدريسية  ال على ان املوافقة: القرار
*** 

من الخطة  7132-7135اعتماد نتيجة البعثاا عن العام الرابع  فى  الن ر: سادسا 
مهمة / وائل طلعا عبد القادر / د  (بالن ام التنافسى  7132-7137الخمسية السابعة 
 .( تحدة االمريكية علمية بالوالياا الم

  . لالكاملنممة  و اللوائح على سفر سياد ه طبقا للقواننياملوافقة : القرار
 

*** 
ايمان محمد خلف مدرس الميكروبيولوجياا و  / الطلب المقدم من الدكتورة الن ر فى  : سابعا 

عاام  المناعة بشأن منحها اعاره لمدة عام اعاارة خارجياة وذلاك ابتاداء مان ااالول مان ماارس ل        
 . 7139وحتى الثامن و العشرون من شهر فبراير لعام  7132
 . الطلب املقدم م  سياد اا طبقا للقوانني و اللوائح املنممة لالك علىاملوافقة : القرار

 

*** 

 

 

 

 

 



Damanhour university جامعة دمنهور 

Faculty Of Pharmacy كلية الصيدلة 

Dean Office           مكتب العميد 

  13ة الجلس -الخامسةالدورة                       1018-1017العام الجامعى                      1مجلس رقم 

 

سارة مجدق عبد الحميد استاذ / الطلب المقدم من الدكتورة استعرض رئيس المجلس  : ثامنا 
وبيولوجيااا و المناعااة بشااأن حضااورها المااىتمر العلمااى الااذق     مساااعد و رئاايس قساام الميكر 

 :تحا عنوان  7132//7/ 71-77سيعقد فى باريس ب رنسا فى ال ترة من 
2th

 Global Summit on Microbiology and Infectious Diseases  
 . املوافقة على حضور سياد ه املؤمتر طبقا للقوانني و اللوائح املنممة لالك : القرار

*** 

انتاداب بعاض الساادة الصايادلة للمشااركة فاى تحضاير الادروس العملياة          الن ر فى  : تاسعا 
 .باالقسام العلمية المختل ة 

 .  مع خماطبة اجلامعة للحصول على املوافقة املوافقة: القرار
*** 

 .فى تدريس مقرراا  الدكتوراه  ينسمدق مشاركة المدرالن ر فى  : عاشرا 
طبقا لعدد السادة اعضاا  يئة التدريس و  ى أن يرتك االمر للقس عل املوافقة: القرار

اخلربات املتواجدة لك  منا  ومبا يضم  حس  سري العملية التعليمية بالدراسات 
 . العليا باالقسام العلمية بالكلية 

*** 
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 موضوعات كئون التعلي  والطالب : ثالثا
دراسية للفصل الدراسى االول بالعام اجلامعى النظر فى اعتماد اجلداول ال :أوال 

7102-7102. 

 القرار : املوافقة و االعتماد .
 

***** 

-9-9احاطة اجمللس علما باجتماع جلنة قطاع الدراسات الصيدلية املنعقدة فى  :ثانيا 

7102 . 

 القرار : احيط اجمللس علما  .
 

***** 

 املوافقة على التعليم و الطالب بشأن  النظر فى املذكرة املقدمة من قسم شئون :ثالثا 

حممد ربيع حممد حممد عبد املنعم املقيد بالفرقة االوىل بالعام / فصل الطالب 

 .نظرا الستنفاذ مرات الرسوب  7102-7102اجلامعى 

 القرار : املوافقة طبقا للقواعد املنممة لالك  .
***** 

تعليم و الطالب بشأن قبول نقل قيد املذكرة املقدمة من قسم شئون ال النظر فى:  رابعا

جامعة  –مسية رزق يوسف رزق  املقيد بالفرقة االوىل بكلية الطب البشرى / الطالبة 

 . 7102-7102االسكندرية  بالعام اجلامعى 

 املوافقة طبقا للقواعد املنممة لالك  :  القرار
***** 

الطالب بشأن قبول نقل قيد املذكرة املقدمة من قسم شئون التعليم و  النظر فى:  خامسا

اسامة حممد حممد مجعه الزقم  املقيد بالفرقة االعدادى بكلية طب / الطالب 

 . 7102-7102جامعة طنطا  بالعام اجلامعى  -االسنان

 املوافقة طبقا للقواعد املنممة لالك  :  القرار
***** 
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ب بشأن قبول نقل قيد املذكرة املقدمة من قسم شئون التعليم و الطال النظر فى:  سادسا

امحد عصام منصور ابو بكر جماور  املقيد بالفرقة االعدادى بكلية طب / الطالب 

 .7102-7102جامعة طنطا  بالعام اجلامعى  -االسنان

 .املوافقة طبقا للقواعد املنممة لالك  :  القرار
 

***** 

ب بشأن قبول نقلل قيلد   املذكرة املقدمة من قسم شئون التعليم و الطال النظر فى:  سابعا 

 -الطلب البشلرى  بكليلة   االوىل املقيلد بالفرقلة    عمرو كملال اللدين حاملد فايلد    / الطالب 

 .7102-7102بالعام اجلامعى   االسكندريةجامعة 

 املوافقة طبقا للقواعد املنممة لالك  :  القرار
 

***** 
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 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والبحوث
 

اعداد املقبولني  لدرجة دبلوم الصيدلة االكلينكيلة واملمارسلة الصليدلية     لنظر فى ا: أوال 

  .ودبلوم الكيمياء احليوية 

طالـب 01طالـب كلينكـال و 711املوافقة على قبول االعداد املتقدمـة وعـدد    : القرار
 . يةكيمياا حيو

*** 
 الدكتوراه/اجستري متابعة  مامت خبصوص املتقدمني  لدرجتى امل النظر فى : ثانيا 

خماطبــة االقســام العلميــة والتبيــه علــى ســرعة االنتاــاا مــ  فحــ  ملفــات : القــرار
 .املتقدمني 

*** 
بلاالخ  فلى االقسلام    ( مرشلنيني معيلدين   )وضع املتقدمني من الداخل   فى النظر:ثالثا 

 .  املغلقة 

 .خماطبة االقسام العلمية بفتح التسجي  هل  : القرار
 

*** 

 7102اعتماد اخلطة الزمنية للفصل الدراسى خريف  فى لنظرا: رابعا 

املاجسـتري مـ   و، 1/11/7112املوافقة على بدا الدراسة لدرجـة الـدبلوم فـى :   القرار 
 .االسبوع الثالث فى كار اكتوبر 

*** 
 . 7102/7102اعتماد اجلداول الدراسية لعام  النظر فى:خامسا 

 . فى اجمللس القادمالعتماد ا  النماذج جتايز: القرار
*** 

 . 7102-7102اخلطة السنوية للجنة للعام اجلامعى النظر فى اقرتاح : سادسا

 .أحيط اجمللس علما : القرار
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 خامسا : موضوعات اجلودة
 

طارق عقدة المدير التن يذق لوحدة ضمان الجودة محضر إجتماع الوحدة / إستعرض د : أوال 
7132   سبتمبرعن شهر   

*** 
    
 

 رئيس اجمللس                                                                                                            مني اجمللس                                                       أ  
مجال عمران/ د.أ           حممد عالا قطرا                                                   / د  

   
  


