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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية
 7162 -3 -61جبلسته املنعقدة فى 
 7162-3-77و املمتد حىت 

   اجللسة الثامنة 
  للعام اجلامعى 7162/7161 

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

 الموافق  االحد صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
 هدى دعبيس عميد الكلية / تاذ الدكتور برئاسة السيدة االس 7162 -61-3 

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

 سارة جمدى عبد احلميد      قائم بعمل رئيس قسم امليكروبيولوجيا الصيدلية  / الدكتورة  ةالسيد -2

  وصفى حلمى                           أستاذ م االدوية والسموم ماجد / د -3

 رانيا رجب ابو زهرة                            مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة/ د -4

 : و قد دعى * 

 املعتز باهلل على النجار                   استاذ م عقاقري و عضو جملس النواب / الدكتور -

 استاذ م ادوية ومسوم ابراهيم فتحى غنيم                 اسر / الدكتور -

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

 :وقد إعتذر كال من 

 رئيس قسم الكيمياء احليوية           مها السيد حسني           / الدكتوره  -

 لوك                             نقيب صيادلة البحرية امحد زع/ الدكتور -
" بسم الله الرحمن الرحيم " 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
دمنهور بشننن مشناركة أعضناء هيئنة     بن  انألورام  إستعراض الخطاب الوارد منن معهند   : أوال 

 Painلعقند محاضنرات عنن       7162-4-2التدريس بالكلية فى اليوم العلمى المقر عقند   

management –  Emesis    طبقا للمرفق. 

للسـادة أعضـا  مع خماطبة مدير املعهد لعدم مالئمة امليعاد عدم املوافقة : القرار
 .هيئة التدريس 

  
  *** 

محمد عالء قطنرى بشننن رفنع    / الطلب المقدم من السيد الدكتورالمجلس  إستعرض:  ثانيا 
االنتاج العلمى الخاص بسيادته الى اللجنة العلمية الدائمة لترقينة االسناتذة و االسناتذة    

 .المساعدين للفارماكولوجى 
اللجنـة العلميـة رفع اإلنتاج العلمى اخلاص بسيادته إىل وافق اجمللس على : القرار
أوراق ن حيـ  أ لرتقيـة االاـات ة و االاـات ة املسـاعديف للاارمـاىولوجىالدائمة 
 . مستوفاهايادته 

*** 
صنالح الندين عنوض بشننن      محمد أحمد/ من السيد الدكتوراستعراض الطلب المقدم :   ثالثا

رفننع االنتنناج العلمننى الخنناص بسننيادته الننى اللجنننة العلميننة الدائمننة لترقيننة االسنناتذة و   
 .دين للكيمياء الصيدلية و الحيويةاالساتذة المساع

اىل اللجنـة العلميـة  رفـع اإلنتـاج العلمـى اخلـاص بسـيادته على  املوافقة: القرار
حي   الدائمة لرتقية االاات ة و االاات ة املساعديف للكيميا  الصيدلية و احليوية

 .أن أوراق ايادته مستوفاه 
*** 



Damanhour university جامعة دمنهور 

Faculty Of Pharmacy كلية الصيدلة 

Dean Office           مكتب العميد 

  8الجلسة  -الدورة الرابعة                    6162-6161العام الجامعى                     61مجلس رقم 

 

 
منى عاصنم احمند محمند      –منروة حجناج   ) لبتين الطا إعفاءالنظر فى  استعرض المجلس:  رابعا

دراسة من المسجلين لدرجة الدكتورا  بقسم  الميكروبيولوجيا الصيدلية (  عبد النبى 
حيننأ أن هننذين المقننررين مقتننرحين مننن قبننل  برننناما الماجسننتير  مقننررات  مننن ينمقننرر

  :كمقررات تكميليةالقسم 

 (Antimicrobial Chemotherapeutic agents ,Biotecnology ) 
م مف درااة ه يف املقرريف حي  أنها مماثلة ملقـررات على إعاائه املوافقة: القرار

 .الدىتوراه
*** 

محمد منير فتح الله بقسم / الطلب المقدم من المدرس المساعد المجلس استعرض :  خامسا
ى جامعنة االههنر فنرع اسنيوط لنقلنه الن       –الكيمياء التحليلية الصنيدلية بكلينة الصنيدلة    

 .كلية الصيدلة بدمنهور على درجة شاغرة طبقا للمرفق  

مـف وافق اجمللس على إعادة عرض املوضوع بعد معادلة شهادة الـدىتوراه : القرار
   .قبل اجمللس األعلى للجامعات 

*** 

ايهاب طلعنت عبند النرحيم     / الطلب المقدم من السيد الدكتور المجلس استعرض  : سادسا
لسموم بالكلية الصيدلة بشان مد مدة إعارته للعنام الرابنع بجامعنة    أستاذ م األدوية و ا

 . 7162-7162ام القرى بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعى 
 .األخرية السنة  على جتديد اإلعارة على أن تكونوافق اجمللس : القرار

*** 
 .لمرفق  طبقا ل محضر إجتماع اللجنة العلمية رئيس المجلس استعراض    : سابعا
بربنامج التعلـيم الصـيدىل  نقابة الصيادلة خماطبة أحيط اجمللس علما مع : القرار

ااعة شهريا بداية مف شهر 7التدريىب للسادة الصيادلة على ان يكون بواقع عدد 
  . ابريل

*** 
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جمال عمران وكيل الكلية لشئون / د.الطلب المقدم من أ رئيس المجلس استعراض  : ثامنا
 .طبقا للمرفق   يم و الطالب بشنن االعالن عن شغل وظائف مدرسين بالكليةالتعل
 االعالن عف شغل وظائف مدراني بالكليةاملوافقة مع خماطبة اجلامعة بشأن : القرار

  :و فقا للشرط االتيةوفقا إلحتياجات األقسام 
    ان يكوو ن اقدموواص  علوود جةوول كتوووه اىوواتد تاا طوول اىد  وو  اق ةوو    وو

بشوو ن ظ موو   2491ىسوو ه  94جلع عووعا اق ووايه اةعلووعه ىةمووع  ن ت وو    أ وواا ا

 .اجلع ععا

     يفضل    ىه خربة ظاتيس ه وحبث ه طل جمعل اىد    وتولى  اقمو  إ ا ع وه

 .كائ ه مبحعطمه اىبحرية 

  ظماي  ثدثه  سخ    تسعىه اىاتد تاا ىة دما إ ى ظ فه  اتس. 

*** 
إيمنان صنالح عنه الندين     / ب المقدم منن الصنيدالنية   الطل رئيس المجلس استعراض  : تاسعا

لحصنولها علنى الماجسنتير فنى      بشنن منحها درجة مندرس مسناعد فنى الكيميناء الصنيدلية     
مجلنس  تنم إعتمادهنا منن    و 7161ننوفمبر   61بتاريخ ( كيمياء صيدلية ) العلوم الصيدلية 

 .  للمعروض طبقا    .  7161نوفمبر  72الجامعة 
رئيس اجلامعة للموافقة / قة على توجيه خطاب للسيد االاتاذ الدىتور املواف: القرار

بكلية   الكيميا  الصيدليةعلى تعيني ايادتها  فى وظياة مدرس مساعد  بقسم 
دمنهور  حي  ان ايادتها قد حصلت على درجة املاجستري فى جامعة  –الصيدلة 

لس جامعة االاكندرية ومت اعتمادها مف جم(   ىيميا  صيدلية) العلوم الصيدلية 
، باالضافة اىل انها حسنة السرية وحممودة السمعة وملتزمة   72/66/7161بتاريخ  

 ..  بعملها ومسلكها من  تعيينها ىمعيدة بالكلية ومل يوقع عليها اى جزا ات
*** 
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حناتم عبند الفتناح    / المدرس المساعد الطلب المقدم من  رئيس المجلس استعراض  : عاشرا
طبقنا    7162-6-36حتنى   7162-4-6فقنة هوجنة إبتنداء منن     ابشنن منحه أجاهة مر المنجى

 .للمعروض
 املوافقة: القرار

*** 
جنة العلمية الدائمة لألساتذة واالسناتذة  لتقرير ال رئيس المجلس استعراض  : حادى عشر

/ االسنتاذ الندكتور   ةبترقينة السنيد   هالحيوينة الخاصن  الصنيدلية و المساعدين للكيمياء 
 .استاذ كيمياء الحيوية  لدرجة  السيد محمد حسين  مها
أحيط اجمللس علما بقـرار اللجنـة العلميـة للكيميـا  الصـيدلية و احليويـة : القرار

ان االنتاج  2716-3- 68لرتقيه االاات ة و االاات ة املساعديف حي  أفادت اللجنة فى
كيميـا  احليويـة ااتاذ مسـاعد المها السيد حسني / ةالعلمى املقدم مف الدىتور

ااتاذ ب ات ) جامعة دمنهور يرقى للحصول على اللقب العلمى  –بكلية الصيدلة 
وبنا  عليه فقد أوصى اجمللس بعد االطالع على القرار باملوافقـة علـى قـرار ( القسم 
اللقب  ارفع االمر اىل جملس اجلامعة إلختاذ االجرا ات الالزمة حنو منحهمع اللجنة  

  جامعة دمنهور  –لكيميا  احليوية بكلية الصيدلة العلمى ااتاذ ا
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 موضوعات شئون التعليم والطالب : ثالثا
 

وااول ا دحعن   د ف اىومص ىةف ول اىاتاسول اىثوع ل   ىةعوعص اجلوع عل       اى ما طل  :أوال 

1122-1129. 

 القرار : املوافقة. مرفق 6
***** 

/   بش ن  ب ل اىعولت االود وعجل االول ىة عىو     طل  لتاة شئ ن اى د اى ما طل:  ثع  ع

 . 1129-1122  حم ا اىس ا جبا اىشعطل اقم ا بعىفا ه االوىل بعىععص اجلع عل

 القرار : املوافقة .
***** 
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 رابعا : موضوعات الدرااات العليا والبحوث
 

 .ا للمعروض  النظر فى إعتماد نتيجة دبلومة الكيمياء الحيوية  طبق: أوال 
 .اإلعتماد املوافقة و: القرار

*** 
النظننر فننى األعننذار المقدمننة مننن طننالب الدراسننات العليننا بنندبلومتى الصننيدلة          : ثانيننا  

 .االكلينيكية و الكيمياء الحيوية طبقا للمعروض  
، ورفـ  العـ ر  وافقت اللجنة على قبول االع ار املقدمة على النحـو االتـى: القرار

مصطاى رضا فتحى جعاـر بتمهيـدى املاجسـتري عـف مـادة   /الب املقدم مف الط
 اخالقيات البح  العلمى

 
 المستوى الدراسى المقرر اسم الطالب
 دبلومة الصيدلة االكلينيكية ممارسة صيدلية مروة محمد عبد المنعم

 دبلومة الصيدلة االكلينيكية حركية دواء اكلينيكية شيرين رمهى محمد الخرادلى 
 دبلومة الصيدلة االكلينيكية 6عالجيات  الالفى ايه سعد

كيمينننناء حيويننننة :مننننادة  عائشة محمد حسين برعى
 سريرية متقدمه ، 

طننننرق و تقنيننننات :مننننادة 
 الكيمياء الحيوية

 دبلومة الكيمياء الحيوية 

 دبلومة الصيدلة االكلينيكية حركية دواء اكلينيكية هبة  عبد العهيه على علوان 
 دبلومة الصيدلة االكلينيكية مشاكل العالج باالدوية  ى  ذكرى ريهام جمعه مصطف

 مادة التحليل االلى  مريم احمد محمد حماد  
مننننادة اخالقيننننات البحننننأ  

 العلمى 

 
 تمهيدى ماجستير
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يتقديم األعنذار  بضرورة إعالن طالب الدراسات العليا و التنبيه عليهم  ى المجلسوأوص* 
بالكلية  فى موعد اقصا  أسبوع من موعد عقد االمتحان  لقسم الدراسات العليا المرضية 

 .ولن تقبل إال األعذار الطارئة 
*** 

 
متابعة عمنل دلينل تشنغيلى  للدراسنات العلينا ملحنق بنه قنرارات مجلنس           فى النظر:  ثالثا

 .الجامعة الخاصة بالدراسات العليا 
حممد / ااملة شرف، أ/ اميان حممد خلف مبتابعة إعداد الدليل مع أ/ تكليف د: التوصية
  .فوزى

*** 

عال السعيد محمود فرفور بشنن تنجيلها / الطلب المقدم من الصيدالنية  فى النظر:  رابعا 
 .الدراسة بالترم الثانى بدبلومة الصيدلة اإلكلينيكية وذلك  ألسباب خاصة 

 املوافقة  :  القرار 

*** 
رينم فكنرى  بشننن تنجيلهنا الدراسنة      / الطلنب المقندم منن الصنيدالنية      فنى  النظر:  خامسا

مرافقنة  ) بالترم الثانى بدبلومة الصيدلة اإلكلينيكية وذلنك  ألسنباب سنفرها بالخنارج     
 (  .هوج 
 املوافقة  :  القرار 

*** 
فرض غرامه مالية على طالب الدراسنات العلينا عنند تننخرهم عنن موعند        فى النظر:    سادسا

  . التسجيل المحدد من قبل الكلية 
ان يتم حتصيل غرامة مالية قدرها مائتـان جنيهـا حتصـل اجمللس  أوصى:  القرار 

 .  مع توجيه خطاب لرئيس اجلامعة للحصول على املوافقة ىطوابع خدمة تعليمية

*** 
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 خامسا : موضوعات اجلودة
 

 ضمان الجودة محضر إجتماع الوحدة عنطارق عقدة المدير التنفيذى لوحدة / استعرض د* 
. 7162 مارسشهر   

 

 
 

 
                                                                   مني اجمللس                                                                               رئيس اجمللس                         أ

هدى دعبيس/ د.أ  

مجال عمران/ د   

 


