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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية
 2197 -2 -91جبلسته املنعقدة فى 

   اجللسة السابعة
  للعام اجلامعى 2197/2196 

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

 الموافق  االحد صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
 عميد الكليةة  هدى دعبيس / برئاسة السيدة االستاذ الدكتور  2192 -91-2 

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

 رئيس قسم الكيمياء احليوية           مها السيد حسني           / الدكتوره  -2

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

  ماجد وصفى حلمى                           أستاذ م االدوية والسموم / د -4

 رانيا رجب ابو زهرة                            مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة/ د -5

 : و قد دعى * 

 نقيب صيادلة البحرية  امحد زعلوك                            / الدكتور -

 استاذ م ادوية ومسوم اسر ابراهيم فتحى غنيم                 / الدكتور -

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

" حيم بسم الله الرحمن الر" عميد الكلية  بقوله / وقد افتتحت السيدة االستاذ الدكتور
ثم   عضاء هيئة التدريسأثم بدأت سيادتها  بالترحيب بالسادة الحضور من السادة 

             .في مناقشة جدول األعمال تشرع
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 التصديق واإلعتماد: أوال 

  . مجلس الكلية السابق التصديق على محضر اجتماع  :أوال

 . السابق جتماع جملس الكليةإصدق اجمللس على حمضر  : القرار
*** 

 موضوعات عــامة: ثانيا
هيةةثم ميمةةون عبةةاس اسةةتاذ / الطلةةب المقةةدم مةةن الةةدكتور إعةةادة عةةر   النظةةر فةةى : أوةةال 

جامعة دمنهور الى  –مساعد الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأن نقله من كلية الصيدلة 
شةيرين ككريةا   / عة المنوفيه ، وكذلك الطلب المقدم من الدكتورةجام –كلية الصيدلة 

جامعةةة  –محمةةد البسةةيونى  مةةدرس األدويةةة و السةةموم  بشةةأن نقلهةةا مةةن كليةةة الصةةيدلة   
 .جامعة كفر الشيخ  طبقا للمرفق  –دمنهور الى كلية الصيدلة 

لظـرو  بدون درجتهم املالية وذلـ  مراعـاة ل نقل كال منهمااملوافقة على : القرار
 .االجتماعية و الصحية 

  *** 
نقابة الصيادلة بشأن عقد دورات التعليم الصةيدلى   إستعرا  الخطاب الوارد من:  ثانيا 

 .المستمر 
 إعادة تشكيل اللجنة العلمية للتواصل مع النقابـة علـىوافق اجمللس على : القرار

 :النحو االتى 
 وبيولوجيا ومناعة ستاذ مساعد ميكرأ   سارة مجدى عبد الحميد  / د -

 ستاذ مساعد االدوية و السموم أماجد وصفى حلمى ويصا   / د -

 حيوية مدرس الكيمياء ال    احمد محمد صالح الدين / د -

 صيدلة اكلينيكية مدرس        نهى محمود الخضرى / د -

 االدوية و السموم مدرس                   محمد حسيب/ د -

سااعيد نياان العاباادين المساالوش عاان الم اارو  / دالتواصاام ماا  علااى المجلااس كمااا اكااد  -

قاد محارارة للتوعياة باامرال المصرى للوقاياة مان امارال الكلاى و التنساي  معا  لع

ورا  برناامل للتعلايم الصايدلى المساتمر و التواصام ما  بالكلى ، وكذلك تكليا  اللجناة 

  .النقابة فى هذا ال أن 

 

*** 
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محمةد محمةد عبةد العةال شةاهين      / رس المسةاعد  المةد  اسةتعرا  الطلةب المقةدم مةن    :   ثالثا

الةى  ( بنةين  ) جامعةة االكهةر    –بقسم الكيمياء التحليلية  بشأن نقله مةن كليةة الصةيدلة    
 .جامعة دمنهور   طبقا للمرفق  –كلية الصيدلة 

 .طبقا للمعرو  
 .املوافقة : القرار

*** 

لنشر  2192حلوان  يناير  جامعة –أول عدد لمجلة كلية الصيدلة  استعر  المجلس:  رابعا
 .ابحاث العلوم الصيدلية المتقدمة 

 . أحيط اجمللس علما: القرار
*** 

جامعةةة قنةةاة السةةويس لحضةةور  –الةةدعوة المقدمةةة مةةن كليةةة الصةةيدلة  اسةةتعر  :  خامسةةا
 .المؤتمر الدولى االول للعلوم الصيدلية 

  أحيط اجمللس علما : القرار
*** 

جامعة قناة السويس المؤتمر الرابةع لشةباب    –ية الصيدلة استعرا   اقامة كل  : سادسا
 .الباحثين بعنوان البحث العلمى من والى المجتمع طبقا للمرفق  

 . احيط اجمللس علما : القرار
*** 

 –رئيس المجلس الخطة الخمسية لتعيين المعيدين بكلية الصةيدلة   استعرا     : سابعا
 .طبقا للمرفق   .2122/2123حتى  2191-2192جامعة دمنهور 

 :اخلطة اخلمسية املقدمة لتعيني املعيدين مع االشارة اىل  علىوافق اجمللس : القرار
عدد إمجاىل أعداد املعيدين املطلوب تعيينهم فى كل عام على تعيني  يشتمل أن  *
  . ( الصيدلة االكلينيكية ) معيد من خرجيى برنامج بكالوريوس الصيدلة  2

*** 
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محمةةد محمةةود  / مةةن السةةيد الةةدكتور  الطلةةب المقةةدم   رئةةيس المجلةةس  اسةةتعرا   : ثامنةةا

 العجوانى مدرس الكيمياء العضوية بالكلية بشأن انتدابه للتدريس و االشراف العملى 
جامعةةة الفيةةوم وذلةةك لمةةدة يةةوم واحةةد   –علةةى مقةةررات قسةةم  العضةةوية بكليةةة الصةةيدلة  

 .طبقا للمرفق   2192-212عام الجامعى بالفصل الدراسى الثانى لل( الخميس ) اسبوعيا 
على انتدابه سيادته ملـدة يـوم واحـد اسـاوعيا مـع  ا اـه  وافق اجمللس: القرار

 .اجلامعة بهذا الشأن 
*** 

رانيةا رجةب ابةو كهةرة بشةأن رفةع       / الطلب المقدم من د رئيس المجلس استعرا   : تاسعا
الدائمة لترقية االساتذة و االسةاتذة   اللجنة العلمية االنتاج العلمى الخاص بسيادتها الى

 .طبقا للمرفق     .( ميكروبيولوجيا ومناعة ) المساعدين 
 على رفع االنتـا  العلمـى اخلـاس بسـيادتها حيـا ان اوراقوافق اجمللس : القرار
العلمية الدائمة لرتقية االساتذة و االساتذة املساعدين  اللجنة مستوفاه اىل سيادتها

 . (ميكروبيولوجيا ومناعة ) 
 
*** 
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 موضوعات شئون التعليم والطالب : ثالثا

 

 .6102-6102جداول الدراسة للفصل الدراسى الثانى   للعام اجلامعى النظر فى  :أوال 

 القرار : املوافقة و االعتماد . مرفق 9
*****  

،  6102-6102اخلريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى للعام اجلامعى  النظر فى:  ثانيا

: وحتديد موعد إمتحان منتصف الفصل الدراسى  على النحو االتى   

. 6102-3-31حتى  6102-3-62إمتحانات منتصف الرتم تبدأمن  -  

. 6102-4-62امتحانات العملى  تبدأ من  -  

. 6102-2-00لية نهاية الدراسة بالك -  

.6102-2-61بداية االمتحانات  -  

 القرار : أحيط اجمللس علما 
***** 

إنتاادابات الصااياالة انيكااوما للمفاااررية فااى حتااام الاادرو  العمليااة  النظاار فااى:  ثالثااا

 . 6102 -6102للفصل الدراسى الثانى 

 .ية املوافقة على االنتدابات  اقا للمعروض و رفعها اىل جملس الكل:القرار 
 

***** 
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 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والاحوث
 

النظةةةر فةةةى األعةةةذار المقدمةةةة مةةةن طةةة ب الدراسةةةات العليةةةا بةةةدبلومتى الصةةةيدلة      : أوةةةال 
 .االكلينيكية و الكيمياء الحيوية طبقا للمعرو   

 : من وافقت اللجنة على قاول االعذار املرضية القهرية  املقدمة من كال: القرار
عائشة محمد حسين برعى مقيدة بدبلومة الكيميةاء الحيويةة عةن مةادة     / الصيدالنية  -9

كيمياء حيوية سريرية متقدمه ، مةادة طةرق و تقنيةات الكيميةاء الحيويةة وذلةك لعةذر        
 .( والدة )  قهرى
ريهام جمعه مصطفى ككرى مقيدة بدبلومة الصيدلة االكلينيكية  عةن  / الصيدالنية -2

 .اكل الع ج باالدوية وذلك لعذر قهرى وهو اسئصال الكائدة الدودية مادة مش
شةيرين رمةكى    –مروة محمد عبد المنعم ) وتم رف  االعذار المرضية المقدمة من ك  من * 

 ( ايه سعد ال فى  –محمد 
واوصت اللجنة بضرورة اعة ن طة ب الدراسةات العليةا بعةدم قبةول االعةذار المرضةية اةال          * 

 .ساعة من موعد عقد االمتحان  22الطارئة وان يتم  تقديمها فى موعد اقصاه الحاالت 
*** 

 . عمل دليل لطالب الدراسات العليا وطباعته فى شكل كتيب  فى النظر:  ثانيا
اميان حممد خلف بإعداد الدليل و املتابعـة مـع قسـم الدراسـات / تكليف د: التوصية

  .العليا بالكلية 
*** 

 . تحديد موعد بدء دراسة برامج الدراسات العليا  ىف النظر: ثالثا 
وافقت اللجنة على ان يتم بدء الدراسة بدبلومات الصيدلة االكلينيكية و :  القرار 

  . 2197-2-22الكيمياء احليوية فى 
 .2197-3-4بدء متهيدى املاجستري  فى  -
 .2197-3-4بدء املقررات التخصصية للماجستري و الدكتوراه  فى  -
 

*** 
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الجةداول الدراسةية  لبةرامج الدراسةات العليةا بالفصةل الدراسةى الثةانى          فةى  النظر: رابعا
 .طبقا للمعرو    2192-2192
متهيـدى  –الـدبلومات ) وافقت اللجنة على اجلـداول الدراسـية املقدمـة :  القرار 

ة مبعرف على ان يتم تدريس املقررات التخصصية للماجستري ، الدكتوراه( ماجستري 
 .االقسام 

*** 
ماجد وصفى حلمى استاذ مسةاعد االدويةة والسةموم بالتحضةير     / تكليف د فى النظر: خامسا

 .2192لعقد مؤتمر دولى بالكلية على ان يعقد فى شهر يناير 
 .املوافقة :  القرار 

*** 
تةدريس مقةررات برنةامج الدراسةات     اء هيئة التةدريس ل إنتدابات اعض فى النظر :سادسا 
 :طبقا لألتى ( دكتوراه  –ماجستير  –دبلومة )  2192بيع رالعليا 

ات
وم
دبل

 

 عدد الساعات اجلهة املنتدب منها عضو هيئة التدريس
 2 جامعة طنطا –كلية الصيدلة  (استاذ صيدلة إكلينيكية)  جمال العزب/ د.أ

 حسنى عليوة / د.أ

 (استاذ صيدلة إكلينيكية ) 
 2 الدلتاجامعة  –كلية الصيدلة 

  سحر الحجار/ د.أ
 (استاذ صيدلة إكلينيكية ) 

  طارق مصطفى/ د.أ
 (استاذ مساعد صيدلة إكلينيكية) 

 3 جامعة طنطا –كلية الصيدلة 

 2 جامعة طنطا –كلية الصيدلة  رحاب وريدة  / د

 3 معهد البحوث بجامعة االسكندرية نهى رجب أستاذ كيمياء الحيوية / د.أ

ير
ست
ماج

- 
ور
كت
د

 ه ا

 3 جامعة طنطا –كلية الصيدلة  استاذ الصيدالنيات جمال المغربى/ د.أ

 3 االزهر بنينجامعة  –كلية الصيدلة  سمير المرشدى مدرس كيمياء تحليلية/ د

 3 جامعة طنطا –كلية الصيدلة  احمد دنيا  مدرس الصيدالنيات/ د

 3 االسكندريةامعة ج –كلية الصيدلة  أميمة أبو الوفا  استاذ كيمياء عضوية / د.أ

 3 االسكندريةجامعة  –كلية الصيدلة  فتح اهلل حراز  استاذ العقاقير/د.أ

 .املوافقة  مع  ا اة اجلامعة للحصول على املوافقة :  القرار
 

*** 
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 خامسا : موضوعات اجلودة

 
ضمان الجودة محضر إجتماع الوحدة عن طارق عقدة المدير التنفيذى لوحدة / استعر  د

. 2192ر فبراير شه  
.اعتمد المجلس الخطة اإلستراتيجية للكلية*   

 
 

                                                                    امني اجمللس                                                                               رئيس اجمللس                        
هدى دعايس/ د.أ  

مجال عمران/ د   

 


