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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية
 7182 -4 -81جبلسته املنعقدة فى 

  اجللسة التاسعة 
  للعام اجلامعى 7182/7186 

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

 الموافق  االحد صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
 عميد الكليةة  هدى دعبيس / برئاسة السيدة االستاذ الدكتور  7182 -81-4 

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

 .استاذ م ادوية ومسوم اسر ابراهيم فتحى غنيم                 / الدكتور -

 .حممد حممد عالء قطرى                مدرس ادوية ومسوم / الدكتور -

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

 :وقد إعتذر كال من 

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

 امحد زعلوك                             نقيب صيادلة البحرية / 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

 
جنةةة العلميةةة الدائمةةة ل سةةاتذة واالسةةاتذة   لتقريةةر ال رئةةيس المجلةةس  اسةةتعرا  : وةةال أ

 ةبترقيةةةةة السةةةةيد   هالخاصةةةة للميكروبيولوجيةةةةا الصةةةةيدلية و المناعةةةةة  المسةةةةاعدين 
 . مساعد ميكروبيولوجيا و مناعة استاذ  لدرجة  رانيا رجب أبو زهرة /ةالدكتور
ميـة للميكروبيولوجيـا الصـيدلية و أحيط اجمللس علما بقـرار اللننـة العل: القرار

  2718-4  - 4املناعة لرتقيه االساتذة و االساتذة املساعدين حيث أفادت اللننة فى 
ــد تور ــن ال ــدم م ــى املق ــاا العلم ــدر / ةان االنت ــرة م ــو در ــو أب ــا رج  راني

جامعة دمنهـور يرقـى للوصـول علـى  –بكلية الصيدلة امليكروبيولوجيا و املناعة 
وبناء عليه فقد أوصى اجمللـس بعـد  ،(بذات القسم  مساعد استاذ )اللقو العلمى 

رفع االمر اىل جملس اجلامعة إلختاذ مع االطالع على القرار باملوافقة على قرار اللننة  
 مساعد ميكروبيولوجيا و مناعة اللقو العلمى استاذ  ااالجراءات الالدمة حنو منوه

   .جامعة دمنهور –بكلية الصيدلة 

  *** 
بشةنن  سارة محمةود محةى الةدين     / الصيدالنية  الطلب المقدم منالمجلس إستعر  :  انيا ث

لحصولها على الماجستير فةى  لتحليلية الصيدلية منحها درجة مدرس مساعد فى الكيمياء ا
وتم إعتمادهةا مةن    718 2فبراير 84بتاريخ ( صيدلية تحليليةكيمياء ) العلوم الصيدلية 

   .  للمعرو  طبقا   7182 فبراير 72 فى جامعة االسكندريةمجلس 
رئيس اجلامعة للموافقة / املوافقة على توجيه خطاب للسيد االستاذ الد تور : القرار

  التوليلية على تعيني سيادتها  فى وظيفة مدر  مساعد  بقسم الكيمياء
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الصيدلية  بكلية الصيدلة بدمنهور  حيـث ان سـيادتها قـد حصـلى علـى درجـة 
ومت اعتمادرـا مـن ( صـيدلية  حتليليـة  يمياء ) فى العلوم الصيدلية  املاجستري

، باالضافة اىل انها حسـنة السـرية   76/7/7182جملس جامعة االسكندرية بتاريخ  
وحممودة السمعة وملتزمة بعملها ومسلكها منذ تعيينها  معيدة بالكليـة و  

 .  يوقع عليها اى جزاءات
*** 

محمد محمةد فةايز بشةنن رفةع عقوبةة االنةذار       / المعيد منالمقدم استعرا  الطلب :   ثالثا
حيث مضى علةى توقيةع الجةزاء اكثةر مةن      ،  7185-5-5بتاريخ  821الخاصة بسيادته رقم 

 .سنة 
 .  املوافقة: القرار

*** 

الةةى عميةةد الكليةةة مةةن أسةةرة المركةةز     خطةةاب الشةةكر المقةةدم  اسةةتعر  المجلةةس:  رابعةةا
 .هور على جهود سيادتها فى خدمة المجتمع االقليمى  لنقل الدم بدمن

 .أحيط اجمللس علما : القرار
*** 

 جيهةةان محمةةد بةةدر اسةةتاذ    / الطلةةب المقةةدم مةةن الةةدكتورة     اسةةتعر  المجلةةس :  خامسةةا
 –جامعةةة قنةةاة السةويس بشةةان نقلهةةا إلةةى كليةةة الصةةيدلة   –العقةاقير بكليةةة الصةةيدلة  

 .جامعة دمنهور
 . رأى قسم العقاقري ستيفاء ل النظر فى املوضوع إلتأجيوافق اجمللس على : القرار

*** 
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هبةة محمةد عبةد الع ةيم     / المةدرس المسةاعد   الطلب المقدم مةن   استعر  المجلس:  سادسا

جامعةة   –بشنن الموافقة على فتح قناه علمية بين قسةم الصةيدالنيات بكليةة الصةيدلة     
 –بلفاسةت   –جامعةة كةوينز    –ة دمنهور و قسم التكنولوجيا الصيدلية بمدرسة الصةيدل 

، ومةةن جهةةه اخةةرى تنفيةةذا لبعثةةة نيةةوتن مشةةرفه للةةدكتوراه الخاصةةة   المملكةةة المتحةةدة
 .،حيث أنه تم الموافقة من السادة المشرفين على فتح القناة العلمية   بسيادتها
جامعـة دمنهـور  –العلمية بـني  ليـة الصـيدلة فتح القناة وافق اجمللس على : القرار

جامعـة  ـوينز باململكـة املتوـدة تنفيـذا لنعوـة نيـوتن م ـرفه  –الصيدلة ومدرسة 
 .للد توراه اخلاصة بسيادتها 

*** 

رئيس الجامعة / الخطاب الوارد من السيد االستاذ الدكتور استعر  المجلس:  سابعا
بشان تفعيل صفحة اإلعالم البيئى على الموقع الرسمى لقطاع خدمة المجتمع و البيئة و 

الطرق السليمة لحف  االدوية ، مخاطر االسراف فى تناول : ا بالموضوعات االتية تغذيته
 ( .االدوية دون استشارة الطبيب 

 إلعدادأحيط اجمللس علما مع خماطنة قسمى الصيدالنيات و االدوية و السموم : القرار
 .رذة املوضوعات 

*** 

هيئة التدريس المتقدمين الن ر فى قواعد المفاضلة و تقييم السادة أعضاء : ثامنا 
 .جامعة دمنهور   –لشغل الو ائف المختلفة بالكلية بكلية الصيدلة 

 .املوافقة على القواعد املنظمة طنقا للمرفق : القرار
 

*** 
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 موضوعات شئون التعليم والطالب : ثالوا

 

-6102 جداول إمتحان  هانةاا الل ال الدىاااى ال انهى   لاجلانع ا انمجلى       النظر فى  : أوال

6102. 

 القرار : املوافقة. مرفق 8
***** 

االء ه ار جاالل   /  ااالول لاطنلبا  القيد  إةقنففى مذكرة شئو  الطالب بشأ  النظر :  ثنهين

-6102لاجلنع ا نمجلى  6102-6102  بنللرقا االوىل بنلجلنع ا نمجلى ةاملقيدعبد احلميد 

 . هظرا إللتحنقان بنلكايا مؤخرا   6102

 القرار : املوافقة .
 

***** 

.6102 -6102تشكيل كنرتوالت الل ل الدىااى ال نهى لاجلنع ا نمجلى  النظر فى:  ثنل ن  

 القرار : املوافقة على الت كيل على النوو األتى :
:االشراف العام : اوال   

(ت رئيس الكنرتوالت  و رئيس عام االمتوانا) هدى حممد مجال الدين دعبيس     عميد الكلية  / د .أ -1  

(و الء الكلية ) االشراف الفىن : ثانيا    
 مجال عبد احلى عمران  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب / د.أ* 

( رؤساء االقسام ) االشراف الفىن : ثالوا   
مها السيد حسني   رئيس قسم الكيمياء احليوية / د -1  

سارة جمدى عبد احلميد  رئيس قسم امليكروبيولوجيا / د -2  

*** 
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 أوال:  نرتول الفرقة أوىل حديث  :

 طارق خليل عقدة  مدرس الكيمياء الحيوية  بكلية الصيدلة بدمنهور                                 رئيسا. د  -8

 جامعة دمنهور                  نائب رئيس  –دعاء أحمد حبيب مدرس الصيدالنيات بكلية الصيدلة / د - 7

 جامعة دمنهور                      عضوا –لمصرى  مدرس الصيدالنيات بكلية الصيدلة سهى محمود ا /د-1

 جامعة دمنهور                          عضوا –هبة محمد البديوى  مدرس الصيدالنيات بكلية الصيدلة / د -4

 هبة عبد الع يم / م .م*

 .شروق محمود عبد الوهاب  / م .م* 

 .ايمان صالح / م .م* 

 ثانيا:  نرتول الفرقة ثانية حديث  :
جامعة دمنهور        رئيسا  –اسر ابراهيم غنيم استاذ مساعد االدوية والسموم بكلية الصيدلة . د -8  

عضوا      جامعة دمنهور           –محمد محمد عالء قطرى  مدرس ادوية و السموم  كلية الصيدلة . د -7  

جامعة دمنهور                     عضوا–ة و السموم  كلية الصيدلة محمد عبد الحسيب مدرس ادوي/ د -1  

 جامعة دمنهور                                      عضوا   –هايدى عباس  مدرس الصيدالنيات بكلية الصيدلة / د -4

 .هايدى أحمد ساهر / م .م* 
 ياسمين عطية / ص* 
 .أميرة النحاس / ص* 
 نيهال النويهى / ص * 

 ثالوا:  نرتول الفرقة الوالوة حديث :
 ماجد وصفى حلمى ويصا استاذ مساعد أدوية و سموم                                                رئيسا/ د -8
 شيرين زكريا محمد  مدرس أدوية و سموم                                                نائب رئيس  الكنترول/ د -7
 عضوا        شيماء امام كساب  مدرس الكيمياء الصيدلية / د -1
 نهى محمود الخضرى   مدرس الصيدلة االكلينيكية                                                          عضوا . د   -4
 عضوا          بلتاجى مدرس العقاقير  محمد  اميرة/ د -5
 .ريهام محمد عادل / م .م* 
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 ريم ياسر م/ ص* 
 محمد محمد فايز / ص* 

  نرتول الفرقة الرابعة حديث  : رابعا 
 محمد محمود العجوانى   مدرس الكيمياء العضوية                                                                     رئيسا. د  -8 
نائب رئيس                                                     وائل طلعت عبد القادر   مدرس الكيمياء التحليلية         . د  -7  
أحمد محمد صالح الدين عو   مدرس الكيمياء الحيوية                                                                    عضوا.د -1  
 سمير مرشدى محمد مرشدى مدرس الكيمياء التحليلية                                                                  عضوا.د  -4

 م سهيلة االنسى .م* 
 م محمود رجب .م* 
 م  هديل البرديسى .م* 

  نرتول الفرقة الرابعة قديم: خامسا 
 يكروبيولوجيا ومناعة                                              رئيساسارة مجدى عبد الحميد   استاذم م.  د  -8 
رانيا رجب ابو زهرة  مدرس الميكروبيولوجيا  والمناعة                                                نائب رئيس . د  -7  
 عضوا                                                      مها السيد حسين  استاذ كيمياء حيوية                              / د-1
ايمان محمد خلف  مدرس الميكروبيولوجيا  والمناعة                                                         عضوا / د -4  
عضوا                            خلود ماهر بركه مدرس الميكروبيولوجيا  والمناعة                                .د -5  
.ايمان بدر / م .م *   
.ايمان صالح / م .م*   
فاطمة الزهراء على / ص*   

**** 
  نرتول الفرقة الوانية قديم                                              : سادسا 

 .جمال عمران  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب / د.أ -8 
.ح الدين عو  مدرس الكيمياء الحيوية   احمد صال/ د -7  

  نرتول الفرقة الوالوة قديم                                              : سابعا
 .جمال عمران  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب / د.أ -8 
 .احمد صالح الدين عو  مدرس الكيمياء الحيوية   / د -7
 لكيمياء الحيوية  طارق خليل عقدة  مدرس ا. د  -1

 

***** 
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وذلك فاى   ،توحيد توزةع دىجنت اإلمتحنهنت الجلمايا فى األقسنع الجلاميا النظر فى: ىابجلن

شاايمنء اماانع كساانب ماادىا الكيمياانء ال اايدليا اىل / املااذكرة املقدمااا الاادكتوىة ضااوء  

لشاائو   لكايااا وكياال ا/ عميااد الكايااا ، الساايد االاااتنذ الاادكتوى/ الساايدة االاااتنذ الاادكتوى

بان ما  االشاراف عااى الادىوا الجلماياا ملاندة       نالتجلايم و الطالب و التى تجلاا  فياان إهساح   

الكيمياانء ال اايدليا لالرقااا الرابجلااا حاادةت و ذلااك إلخااتالف وجااانت النظاار بينااان و باا     

هدى دعبيس  ىئايس  القسام و عمياد الكاياا عااى هساع توزةاع        / السيدة االاتنذ الدكتوى

هادى  / موافقتان عاى املقرتح املقدع م  السيد االااتنذ الادكتوى  دىجنت الجلماى و عدع 

   .دعبيس ىئيس القسم 

توحيد توديع درجات اإلمتوانات العملية فى مجيـع األقسـام  املوافققة على:  القرار
 درجة لألن طة األخرى  71درجة و  41العلمية على أن تكون درجة إمتوان العملى 

 .ة يكلف بها الطالو فى املعمل أو أن ط –امتوان نظرى عملى ) 
 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Damanhour university جامعة دمنهور 

Faculty Of Pharmacy كلية الصيدلة 

Dean Office           مكتب العميد 

  9الجلسة  -الدورة الرابعة                    6162-6161العام الجامعى                     61مجلس رقم 

 

 

 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والنووث
 

الن ر فةى إعتمةاد نتيجةة دبلومةة الصةيدلة اإلكلينيكيةة و الممارسةة الصةيدلية و         : أوال  
 .طبقا للمعرو     7182-7182كذلك نتيجة تمهيدى الماجستير للعام الجامعى 

 .اإلعتماد  املوافقة و: القرار
*** 

دبلةوم  )تشكيل كنترول الدرجات العلمية المختلفة للدراسةات العليةا    الن ر فى : ثانيا 
 (.دكتوراه –ماجستير  –

  :املوافقة على الت كيل األتى : القرار

   ت كيل  نرتول دبلومىت الكيمياء احليوية ، الصيدلة اال لينيكية و املمارسة : أوال           

 لصيدلية  ا         
 احمد صالح الدين عوض    رئيسا / د -       

 طارق خليل عقدة             عضوا / د -      

 نهى محمود الخضرى       عضوا / د -      

 وائل طلعت عبد القادر        عضوا / د -      

 

*** 
 الد توراه / ت كيل  نرتول املاجستري : ثانيا        
 حلمى ويصا              رئيسا  ماجد وصفى/ د -     

 محمد محمد عالء قطرى              عضوا / د -     

 محمد محمود العجوانى                عضوا / د -    

*** 
وائةل طلعةت عبةد القةادر مةدرس الكيميةاء       / إضافة إسم  السيد الدكتور فى الن ر:  ثالثا

ن قسةم الكيميةاء التحليليةة الصةيدلية     مة البروتوكوالت العلمية المقدمة  التحليلية على
 . هيثم ميمون عباس الى جامعة المنوفية / وذلك لنقل دللتسجيل بدرجة الماجستير 

علـى أن  وائل طلعى عنـد القـادر/ إسم  السيد الد تورإضافة  املوافقة على: التوصية
 :هلذة الرسائل طنقا ملا يلى يكون امل رف الرئيسى 
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 ( الكيمينء التحاياياقسم )   عبد اهلل حس  ةواف شجلبن / الطنلع

موضوع نقطة النوث 
 باللغة العربية

دىاانت حتايايا لبجلض االدوةا املختنىة التى تساتخدع فاى عاالم امارا      

 .ا انز الجل بى 

موضوع النوث باللغة 
 االجنليزية

Analytical studies of selected drugs used in the management 

of central nervous system diseases . 

جنمجلاااا  –طااانىع ااااجليد فااات  اهلل باااالل  اااااتنذ بكاياااا ال ااايدلا      / د.أ - جلنة االشراف

 .االاكندىةا 

جنمجلااا  –هياا م ميمااو  عباانا أاااد ااااتنذ مساانعد بكايااا ال اايدلا     / د -

 . املنوفيا  

 –مدىا ال يدلا االكاينيكيا بكاياا ال ايدلا    هنلا فؤاد حممد لبيع / د -

 .جلا فنىوا جنم

وائل طاجلت عبد القندى  مدىا كيمينء حتايايا صيدليا بكايا ال يدلا / د -

 .جنمجلا دمناوى  –

  
*** 

 ( الكيمينء التحاياياقسم ) هوىهن  ع مت حممود االشقر  / الطنلبا 

موضوع نقطة النوث 
 باللغة العربية

جنهسا فاى  دىاانت حتايايا لبجلض االدوةا احملتوةا عاى احلاقنت غري املت

 .تركيبان الكيمينئى 

موضوع النوث باللغة 
 االجنليزية

Analytical Studies on some containing heterocyclic Rings in 

their chemical Structures . 

جنمجلااا  –هياا م ميمااو  عباانا أاااد ااااتنذ مساانعد بكايااا ال اايدلا     / د - جلنة االشراف

 . املنوفيا  

جنمجلااا  –بااد احلااى  ماادىا بكايااا ال اايدلا    كاارةم حممااد حاانف  ع  / د -

 .االاكندىةا 
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جنمجلاااا   –امااارية فاااوزى عااااى اليااانلبى  مااادىا بكاياااا ال ااايدلا       / د -

 .االاكندىةا 

وائل طاجلت عبد القندى  مدىا كيمينء حتايايا صيدليا بكايا ال يدلا / د -

 .جنمجلا دمناوى  –

 
لدراسةات العليةا بشةنن  إعتمةاد     فى المذكرة المقدمةة مةن قسةم ا   الطلب  فى الن ر: رابعا  

 . عائشة محمد حسن برعى المقيدة بدبلومة الكيمياء الحيوية/ نتيجة  الطالبة 
  .واإلعتماد املوافقة :  القرار 

*** 
قسم الدراسات العليا بشنن منح درجة دبلوم كيمياء الطلب المقدم من  فى الن ر: خامسا 

 .معتز مقلد / للطالب  7182حيوية خريف 
 .و اإلعتماد املوافقة  :  قرارال 

*** 
 –الماجسةةتير ) التقةةارير النصةةف سةةنوية لطلبةةة الدراسةةات العليةةا     فةةى الن ةةر: سادسةةا 

 : طبقا للمعرو  وهم االتى اسماؤهم ( الدكتوراه 
 ( .دكتوراه كيمياء صيدلية ) شروق محمود عبد الوهاب / الطالبة  -

 ( .ماجستير عقاقير ) مريم ياسر احمد محمد الحفنى غانم / الطالبة  -

 ( .ماجستير كيمياء تحليلية ) يوسف شعبان عبد الله / الطالب  -
املوافقة على إستمرار تسنيل الطالب و اعتمـاد التقـارير النصـف سـنوية :  القرار

 .اخلاصة بهم  
 

*** 
لةةةدبلومتى الصةةةيدلة   الثةةةانىالفصةةةل الدراسةةةى   اتالن ةةةر فةةةى جةةةداول امتحانةةة   : خامسةةةا               

 . الكيمياء الحيوية    الكلينيكية و ا
 .املوافقة على  اجلدول املعروض  :القرار 

 
 
 



Damanhour university جامعة دمنهور 

Faculty Of Pharmacy كلية الصيدلة 

Dean Office           مكتب العميد 

  9الجلسة  -الدورة الرابعة                    6162-6161العام الجامعى                     61مجلس رقم 

 

 
 خامسا : موضوعات اجلودة

 
توجيه رئيس المجلس الشكر و التقدير الى السادة اعضاء هيئةة التةدريس و مةديرى    :  أوال 

تقةديم  وحدة ضمان  الجودة و اإلداريين على الم هر المشرف التى  هرت فيه الكليةة مةع   
لممةةول مةةن وزارة التعلةةيم العةةالى ،   و ا( دعةةم و تطةةوير الفاعليةةة التعليميةةة   ) مشةةر وع 

 .وكذلك  توجيه الشكر إلى مركز ضمان الجودة  
**** 

.الن ر فى ضرورة نشر ثقافة الجودة من خالل أسرة الجودة : ثانيا   
 القرار: أحيط اجمللس علما و إختاذ االجراءات الالدمة فى رذا ال أن .

**** 

بناء على توصيات  7182الن ر فى تقدم الكلية للحصول على اإلعتماد فى سبتمبر : ثالثا
.مركز ضمان الجودة   

القرار : أحيط اجمللس علما ، مع ضرورة خماطنة رئيس اجلامعة بتخصيص و استيفاء 
 املعامل  .

**** 
 سادسا : موضوعات وحدة تكنولوجيا املعلومات 

 

محمد عالء قطرى المدير التنفيذى لوحدة تكنولوجيةا  / الئحة المقدمة من دال الن ر فى: أوال
 .المعلومات إلنشاء وحدة ذات طابع خاص بمسمى وحدة تكنولوجيا المعلومات 

املوافقة على إن اء وحدة ذات طـابع خـام مـع تعـديل املسـمى إىل وحـدة :  القرار
ددة االن ـطة خلدمـة اخلدمات الطالبية و الصيدلية ورى وحدة ذات خـدمات متعـ

 .الطالب و السادة الصيادلة مبوافظة النورية 
**** 
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إستعر   المةدير التنفيةذى لوحةدة تكنولوجيةا المعلومةات مةا تةم إنجةازه مةن قبةل            : أوال

 : الوحدة كاالتى 
تركيةةب جميةةع الكةةابالت و الوصةةالت التةةى تخةةص االجهةةزة و توصةةيل و تشةةغيل كافةةة        -

 .االجهزة 
جهةاز   74علةى   ة الويندز و البرنامج الكيميائى لقسم الكيمياء الصيدليةتثبيت نسخ -

 .كمبيوتر 
 .جهاز كمبيوتر 74توصيل كابالت الشبكة بالكامل على  -

    .أحيط اجمللس علما :  القرار
 
 
 
 
 اجمللس                                                                                            مني اجمللس                                                                               رئيسأ

ردى دعنيس/ د.أ  

مجال عمران/ د   

 


