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 محضر اجتماع
  مجلس الكلٌة

   2181 - 2 -81بجلسته المنعقدة فى 
  الجلسة السادسة

  للعام الجامعى 1028/1027 
................................. 

 الموافق  الثالثاء صباح ٌوم  العاشرةالكلٌة فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
بةةد الحةةى عمةةرا  عمٌةةد جمةةاع عبرئاسةةة السةةٌد اذسةةتات الةةدكتور /  1028 -21-1 

            وحضور كع م  السادة :  ، الكلٌة 
 وكيل املكية مش ئون ادلراسات امعليا و امبحوث            امس يد ادلكتور/ ماجد وصفى حلمى         -1

  وكيل املكية مش ئون خدمة اجملمتع و امبيئة.       امس يد ادلكتور/ ارس ابراهمي فتحى غنمي          -2

 ادلكتورة/ رانيا رجب ابو زهرة                          وكيل املكية مش ئون امتعلمي وامطالب3- 

 امس يدة ادلكتورة / سارة جمدى عبد امحليد             رئيس قسم امليكروبيوموجيا امصيدمية   -4

 موحدة  تكنوموجيا املعلومات   و املدير امتنفيذى  رئيس قسم الادوية وامسموممحمد محمد عالء قطرى   ادلكتور/  -5

 امس يدة ادلكتور/ امرية بلتاىج                             مدرس  قسم امعقاقري -6

 

 :  كال م   و قد دعى* 
  املدير امتنفيذى موحدة ضامن اجلودة ابملكية .       امس يد ادلكتور / طارق محمود خليل عقدة         -

 نقيب صيادةل امبحرية                                    ادلكتور/ امحد زعلوك      -

 وقد إعتتر كال ع  الحضور  :
 قامئ بتس يري أ عامل قسم امكميياء احليوية            الاس تاذ ادلكتور / هما امس يد حسني            -

 عضو جملس امنواب            ادلكتور/ املعزت ابهلل عىل امنجار              -

 بقولو " بسم اهلل الرحمن الرحيم " ثم بدأ سيادتو بالترحيب  عميد الكليةاالستاذ الدكتور/  د افتتح السيدوق
للكلية من اجل  و الدائم دعملو شكر سيادتو أحمد زعلوك نقيب صيادلة البحيرة لحضوره المجلس / بالدكتور

، وقدم الشكر فى   عضاء ىيئة التدريسأبالسادة الحضور من السادة  حسن سير العملية التعليمية، كما رحب
منحت لو البداية للقيادة السياسية الحالية والممثلة فى فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى للثقة الغالية الذى 

، كما تقدم  سيادتو بالشكر  ة ثالث سنواتبصدور قرار جمهوري بتعيين سيادتو عميدا لكلية الصيدلة لمد
عة برئاسة السيد االستاذ الدكتور/ عبيد صالح رئيس الجامعة على الثقة الغالية والدعم والتقدير لقيادة الجام

حقق مزيد من النجاح والتقدم للكلية فى ظل التعاون نأن المقدم من سيادتو للكلية داعيا المولى عز وجل 
تو التهنئة للدكتورة / رانيا سياد كما قدم  ،المستمر والدائم مع السادة اعضاء ىيئة التدريس واالداريين بالكلية 

في مناقشة  سيادتو  ثم شرع .الكلية لشئون التعليم والطالب لوكيأعمال بتسيير رجب ابو زىرة لتكليفها 
 جدول األعمال.     

        

 التصدٌق واإلعتماد أوذ :
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  . مجلس الكلية السابق التصديق على محضر اجتماع  أوال:
 . السابق جتماع مجلس الكلٌةإر صدق المجلس على محض القرار: 

 

*** 

 : موضوعات عــامةثالثا
 

النظر فى الطلب المقدم من الدكتور/ اسالم بسيوني القعيد مدرس كيمياء عضوية بكلية الصيدلة  :أوال 
 .جامعة االزىر ) بنين ( بشأن نقل سيادتو الى الكلية طرفنا حيث انو من ابناء محافظة البحيرة   –

 الجامعة.فقة على نقع سٌادته على درجة شاغرة مع رفع اذمر الى المواالقرار: 
 

*** 

النظر فى الطلب المقدم من الصيدالنية / ايو محمد محمد خالف  معيد بقسم الصيدالنيات ثانيا : 
جامعة االسكندرية بشأن نقل سيادتها الى الكلية طرفنا حيث انها من ابناء محافظة  –بكلية الصيدلة 

 .البحيرة  
مةةع رفةةع اذمةةر الةةى  علةةى درجةةة شةةاغرة بجامعةةة دمن ةةورالموافقةةة علةةى نقةةع سةةٌادت ا  القةةرار:
 الجامعة.

 
*** 

 .مقترح الهيكل التنظيمي لوحدة ادارة االزمات والكوارث بالجامعةرئيس المجلس استعراض ثالثا : 
 :  وافق المجلس على التشكٌع اذتى القرار:

 رئيس وحدة ادارة االزمات والكوارثعميد الكلية            رانعم عبد الحي االستاذ الدكتور/ جمال
الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  نائب رئيس وكيل        غنيم  ابراىيم فتحي السيد الدكتور/ اسر

 الوحدة 
 مدرس االدوية والسموم  مدير الوحدة                 السيد الدكتور/ محمد عبد الحسيب  

 الدراسات العليا قائم بعمل وكيل الكلية لشئون    ر / ماجد وصفي حلمي         السيد الدكتو 
  التعليم والطالب قائم بعمل وكيل الكلية لشئون      السيد الدكتور / رانيا رجب ابو زىرة       

 عضوا                  السيدة / مديحة ابراىيم الحبروك   أمين الكلية               
  مقرر السالمة والصحة المهنية                                       / امانى الرشيدى السيدة 
 عضوا             بالكليةمسئول الحماية المدنية مصطفى محمود بسيوني السيد / 

 

 
 :  على النحو التالًكما وافق المجلس على تشكٌع لجنة التدخع السرٌع 

 وض  استاذ م كيمياء حيوية   الدكتور/ احمد محمد صالح الدين ع
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 مدرس كيمياء تحليلية   محمد مرشدي الدكتور/ سمير مرشدى
 الحبروك  امين الكلية ابراىيم االستاذة / مديحة 

 

*** 

 عن شغل وظائف اعضاء ىيئة التدريس بالكلية على النحو التالي  االعالنالنظر فى :  رابعا
  مدرس بقسم الكيمياء الصيدلية . 2عدد 
  مدرس بقسم العقاقير . 2عدد 
الموافقة مع مخاطبة الجامعة بشةن  اذعةال  عة  شةظع و ةائس مدرسةٌ  بالكلٌةة وفقةا القرار: 

 إلحتٌاجات األقسام و فقا للشرط اذتٌة: 

   ان يكوو ن اتقدموواص  بلوود جةوول كتوووه اتوواتد تاا موول اتد أووى اتق ةوو ة  وو    ووا

 بشأن تنظيم اتجب عبت.1479تسنه  94اتجب عبت اتقأريه ات بضعه تةمبن ن تقم 

  يفضل    تو  برورت تاتيسويه ثبة يوه مول  جوبص اتد أوى ثتويتي اتقميقوي  مقب وه كا قوه

 بقةبمظه اترةيرت .

 . تمايم ثدثه نسخ    تسبته اتاتد تاا تةقدما ي  ت ظيفه  اتس 

*** 

عن  مشاكل الناتجةايجاد حلول لللمراجعة توصيف المقررات و لجنة تشكيل النظر فى  :امساخ
 .التداخل بين المقررات

 : اللحنة على النحو التالً  الموافقة على تشكٌعالقرار: 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة               غنيمابراىيم فتحي الدكتور/ اسر 
 .وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث                   الدكتور/ ماجد وصفى حلمي

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .                  ة/ رانيا رجب ابو زىرة الدكتور 
 مدرس الكيمياء الحيوية والمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                    / طارق خليل عقدة الدكتور 
 .رئيس قسم االدوية والسموم            عالء قطرىمحمد / محمد الدكتور 

 دعوة السادة رؤساء االقسام لالجتماع على أن يتم 
 

*** 
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النظر فى انتداب الدكتور/ ابراىيم عبد الجواد عيسى استاذ مساعد الكيمياء الصيدلية بكلية  :سادسا
نظرا العتذار السيد الدكتور/ وجدي محمد  1جامعة االزىر لتدريس مقرر كيمياء طبية  –الصيدلة 

 جامعة كفر الشيخ  . –بكلية الصيدلة الدىنة مدرس الكيمياء الصيدلية 
انتداب سٌادته لمدة ٌوم واحد اسبوعٌا بالفصع الدراسً الثانً بالعام القرار: الموافقة على 

 1028-1027الجامعى 
 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Damanhour university جاهعت دهنهىر 

Faculty Of Pharmacy كليت الصيذلت 

Dean Office           هكتب العويذ 

  81 الجلست -الخاهستالذورة                       1028-1027العام الجاهعً                     6هجلس رقن 
 

 
 ضوعات شئو  التعلٌم والطالب مو

 

و الطالب بشأن  الموافقة على رسوم التقدم  أوال : النظر فى المذكرة المقدمة من قسم شئون التعليم
 بطلب بيان تقديرات للفرق الدراسية المختلفة .

القرار : الموافقة على رسوم التقدم بطلب بٌا  تقدٌرات للفرق الدراسٌة المختلفة  على النحو 
 التالً : 
  ( طوابع خدمة تعلٌمٌة  30ٌحصع م  الطالب مبلغ ) جنٌه. 
 ( 30 ٌحصع م  الطالب مبلغ  ) طوابع خدمة تعلٌمٌة فى حالة تقدٌمه عتر جنٌه

 مرضى / اجتماعً .

 

 وبالنسبة لبرنامج الصٌدلة اذكلٌنٌكٌة : 

  ( طوابع خدمة تعلٌمٌة م  جمٌع الفرق  230ٌحصع م  الطالب مبلغ ) جنٌه
 الدراسٌة ع  استخراج بٌا  تقدٌرات أو درجات .

 

***** 

 .2112-2112ثانيا : النظر فى االجندة الدراسية للفصل الدراسى الثاني بالعام الجامعي 
 : الموافقة واذعتماد  . القرار

*** 

ثالثا : النظر فى المذكرة المقدمة من قسم شئون التعليم والطالب بشأن قبول  ايقاف القيد االول 
 . 2112-2112لى بالعام الجامعي للطالبة / زينب احمد محمد محسن المقيدة بالفرقة االو 

 :الموافقة بما ذ ٌخالس اللوائح والقوانٌ  المن مة لتلك . القرار
*** 

يدة ر جامعة كفر الشيخ بشأن انتداب  د/ رحاب و  –رابعا : النظر فى الخطاب الوارد من كلية الصيدلة  
 راسات العليا .مدرس الصيدلة االكلينيكية بالكلية لتدريس مقررات البرامج النوعية للد

 : الموافقة على انتداب سٌادت ا لمدة ٌوم واحد اسبوعٌا ) الخمٌس م  كع اسبوع (. القرار
 

***** 

  2112-2112رابعا : النظر فى تحديد موعد امتحان منتصف الترم الثاني بالعام الجامعي 
بحٌث  الدراسة عقد امتحا  منتصس الترم فى اذسبوع السابع م  بداٌة: الموافقة على  القرار

 . 1028-1-11وحتى الخمٌس  1028-1-27ٌبدأ م  ٌوم السبت 
 

 

 

 رابعا : موضوعات الدراسات العلٌا والبحوث
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مسدعرض ك/  بوا ثلفل ثتيل اتكةيه تةاتاسبت اتعةيب ث اترة ث  ةضور مودقوبا اتةجنوه جو    *

 :  نبقشه اتق ض جبت اتدبتيه   ثتم ،9112  مررايرشهر 

 

شةةةةة وأعتمةةةةاد جةةةةدول محاضةةةةرات والخطةةةةة التدريسةةةةية واالنتةةةةدابات لدرجةةةةة دبلةةةةوم الصةةةةيدلة مناق أوال :
 2112-2112اإلكلينيكية ودبلوم الكيمياء الحيوية ربيع 

( على أ  ٌكو  موعد بدء الدراسة ببرنامجى الدبلوم ٌوم 2الموافقة واألعتماد )مرفق : القرار

اسة ببرامج الماجستٌر والدكتوراة ، كتلك تبدأ الدر 1/4/1028وٌستمر حتى  27/1/1028

 .  24/4/1028وتنت ى فى  12/1/1028ٌوم 

***** 
 

والدكتوراة لألقسام  : النظر فى وأعتماد الخطط البحثية والبروتوكوالت العلمية لرسائل الماجستيرثانيا
 العلمية وبيانها كالتالى:

 الكيوياء الحيىيتقسن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكيمياء الحيوية( )درجة ماجيستير( / نوران على عبدالمجيد صَوان )قسم الصيدالنية
موضوع نقطة البحث باللغة 

 العربية
اتدأثيرات اتقضبكت تألثتاص تقزيج   رظ برثتينبت اتأا ه اتةراتيه  ع اتريربري  

 جةل بظ بديب سرطبن اتم ت ن ثاتقسدميم

 الكيمياء الحيوية( )درجة الدكتوراة( ن عوض )قسم الماجستير/ محمد محمد صالح الدي الصيدلى
موضوع نقطة البحث باللغة 

 العربية
 تأثير العالج الكيواوي بالريجىرافينيب علً خط خاليا سرطاى الثذي البشريت

موضوع البحث باللغة 
 االنجليزية

Chemptherapeutic effect of regorafenib on human breast cancer 

cell line 

نة االشرافلج وب عه  –ثجقيا تةيه اتأياته   اتكيقيبء اتةي يه اتةل جقران  اسدبذ  ا.ك/ وقبص جرا 

 ك نه ت.

وب عه  –تةيه اتأياته  - اتكيقيبء اتةي يه ا.ك/  هب اتسيا  ةقا  سي  ابراهيم  اسدبذ 

 ك نه ت .

 وب عه ك نه ت –اسدبذ.ص اكثيه ث سق ص بكةيه اتأياته   ةقي ك/  بوا ثلفل
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موضوع البحث باللغة 
 جليزيةاالن

Anti-tumor effects of a heat shock proteins inhibitors and 

berberine combibation on colorectal cancer cell line 

وب عه  –ثجقيا تةيه اتأياته   اتكيقيبء اتةي يه ا.ك/ وقبص جرااتةل جقران  اسدبذ  لجنة االشراف

 ك نه ت.

 وب عه ك نه ت –بكةيه اتأياته  اسدبذ.ص اكثيه ث سق ص  ةقي ك/  بوا ثلفل

 –تةيه اتأياته  - اتكيقيبء اتةي يه اسدبذ. ص   ةقا لدح اتاي  ج ضك/   قا 

 وب عه ك نه ت .
 

 
 سجٌع.الموافقة على الت: القرار

**** 

 ثالثاً: مناقشة ما تم بصدد تطوير الخطة البحثية لألقسام العلمية .
 أرساع خطاب إستعجاع لألقسام العلمٌة إلرساع الخطة البحثٌة التنفٌتٌة لألقسام العلمٌة: القرار

. 
**** 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً: وضع تصور لعقد حلقات النقاش البحثية التى ستقدمها األقسام العلمية .
تم األتفاق على أ  ٌقوم كع قسم بتن ٌم مؤتمر علمى ٌتم فٌة إسةتعرا  أمةم األنشةطة : رارالق

 حسٌب بوضع جدوع زمنى ل تة المؤتمرات محمود عبد ال البحثٌة بالقسم وتم تكلٌس د. محمد 
**** 

 

 الكيمياء الحيوية( )درجة ماجيستير( / دينا سعد محمد الخوالقة )قسم نيةالصيدال 
موضوع نقطة البحث باللغة 

 العربية
زيج   رظ برثتينبت اتأا ه اتةراتيه  ع ااتهيسراي تي  اتدأثيرات اتقضبكت تألثتاص تق

 جةل بظ بديب سرطبن ات ديب اتكرايه

موضوع البحث باللغة 
 االنجليزية

Anti-tumor effects of a heat shock proteins inhibitors and 

hispidulin combibation on hepatocellular carcinoma cell line 

وب عه  –ثجقيا تةيه اتأياته   اتكيقيبء اتةي يه وقبص جرااتةل جقران  اسدبذ ا.ك/  لجنة االشراف

 ك نه ت.

 وب عه ك نه ت –ك/  بوا ثلفل اسدبذ.ص اكثيه ث سق ص بكةيه اتأياته 

 –تةيه اتأياته  - اتكيقيبء اتةي يه اسدبذ. ص   ةقا لدح اتاي  ج ضك/   قا 

 وب عه ك نه ت .
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ليةو أو خامساً: مناقشة إمكانيةة عقةد مةرتمر علمةى للكليةة أثنةاء األجةازة الصةيفية القادمةة خةالل شةهرى يو 
 . 2112أغسطس 

 مع التوجٌه بضرورة البدء فى اجراءات التن ٌم  .   م  حٌث المبدأ القرار: الموافقة 

**** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابعا : موضوعات خدمة المجتمع والبٌئة
 

  *  مسدعرض ك/ اسر غنيم  ثتيل اتكةيه تشئ ن با ه اتقجدقع ثاتريئه   ةضر مودقبا اتةجنوه جو

  نبقشه اتق ض جبت اتدبتيه :   ثتم ،9112شهر مرراير  

 

 )مرفق(. 2112لعام  البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون خطة: استعراض أوال 
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 . 1028لعام  البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة شئو  خطةل واذعتمادالموافقة  القرار:
 

*** 

 الطالب بمنطقة الالندسكيب الخارجية بالكلية. : اإلحاطة بأنشطة التزيين والتشجير والتي قام بهاثانيا
اإلشادة بننشطة التزٌٌ  والتشجٌر والتً قام ب ا الطالب بمنطقة  واحٌط المجلس علما  القرار:

الالندسكٌب الخارجٌة بالكلٌة حٌث تم التزٌٌ  والتشجٌر على شكع شعار الكلٌة م  الكنس 
صدور القرار الجم وري رٌف م احتفاع الكلٌة بوالثعبا  وأثنى علٌ ا قٌادات الجامعة أثناء تش

وصدور قرارات السٌد رئٌس  األستات الدكتور/ جماع عمرا  عمًٌدا لكلٌة الصٌدلة بتعٌٌ 
 .الجامعة بتعٌٌ  السادة وكالء الكلٌة الجدد

 
*** 

 22ترة من رابعا: اإلحاطة بانعقاد المرتمر الدولي ألخالقيات رعاية حيوانات التجارب بالقاىرة خالل الف
 )مرفق نشرة المرتمر(. 2112أبريل  22إلى 

بانعقةةاد المةةؤتمر الةةدولً ألخالقٌةةات رعاٌةةة حٌوانةةات التجةةارب  احةةٌط المجلةةس علمةةا القةةرار:

وترشٌح الدكتور/ آسر غنةٌم رئةٌس لجنةة  1028أبرٌع  12إلى  11بالقامرة خالع الفترة م  

 .األخالقٌات بالكلٌة لحضور المؤتمر وورشة العمع 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجودةرابعا : موضوعات 

 
مسوودعرض ك/ طووبتد جمووات  اتقوواير اتدنفيووي  ت  ووات ضووقبن اتجوو كت   ةضوور ا ودقووبا جوو  شووهر 

  نبقشه اتق ض جبت اتدبتيه :   ثتم ،9112مرراير  

 

 أوال : استعراض نموذج تقييم اداء اعضاء ىيئة التدريس )مرفق(.
 القرار : الموافقة واذعتماد .

 
*** 
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 س                                             لمجلمٌ  اأ   
 رئٌس المجلس                                                                                                                                  

 .د/ جماع عمرا أ                          د/ محمد عالء قطرى

                                                   


