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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية
 7102 -5 -01جبلسته املنعقدة فى 

  اجللسة العاشرة 
  للعام اجلامعى 7102/7106 

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

 الموافق  االحد صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
 عميدد الكليدة   هدى دعبيس / برئاسة السيدة االستاذ الدكتور  7142 -41-5 

 :           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

  أستاذ م االدوية والسموم              ماجد وصفى حلمى              / د -3

 رانيا رجب ابو زهرة                            مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة/ د -4

 : و قد دعى * 

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

 . و املدير التنفيذى لوحدة تكنولوجيا املعلومات    وممدرس ادوية ومس  حممد حممد عالء قطرى        / الدكتور -

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

 امحد زعلوك                             نقيب صيادلة البحرية / الدكتور -

 :وقد إعتذر كال من 

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

 رئيس قسم الكيمياء احليوية           مها السيد حسني           / الدكتوره  -
" بسم الله الرحمن الرحيم " عميد الكلية  بقوله / وقد افتتحت السيدة االستاذ الدكتور

ثم   عضاء هيئة التدريسأور من السادة ثم بدأت سيادتها  بالترحيب بالسادة الحض
             .في مناقشة جدول األعمال تشرع
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 التصديق واإلعتماد: أوال 

 
  . مجلس الكلية السابق التصديق على محضر اجتماع  :أوال

 . السابق يةجتماع جملس الكلإصدق اجمللس على حمضر  : القرار

*** 
 موضوعات عــامة: ثانيا

 
اشرف شلبى صاحب معمل تحاليل شلبى بددمنهور  / من دالهدية المقدمة   استعراض : أوال 

 .كرسى محاضرات حديد مبطن  41بشأن قبول الهديه المقدمه من سيادته و الممثلة فى 
 .الشأن املوافقة على قبول اهلدية املقدمة مع خماطبة اجلامعة بهذا: القرار

  *** 
شديماء كسداب مددرس الكيميداء الصديدلية      / د الطلب المقدم منالمجلس إستعرض  :ثانيا

بشأن حضورها اجتماع الجمعية االمريكية للكيمياء لعرض بحد  ضدمن فاعليدات االجتمداع     
-8-71الدورى للجمعية وذلك بواشنطن بالواليدات المتحددة االمريكيدة فدى ال تدرة مدن       

وفقدا القواعدد المنةمدة     الن قات الماليدة على أن تتحمل الجامعة  7142-8-71حتى  7142
   .  للمعروض طبقا   ،لذلك 
 .سيادتها ورفع االمر للجامعة للحصول على املوافقة سفر املوافقة على : القرار

*** 
لمياء عادل خطاب بشأن نقلها من معهد / الصيدالنية من استعراض الطلب المقدم :   ثالثا

جامعة االسكندرية الى كلية الصيدلة حي  انها من الدارسين بكليدة   –ية البحو  الطب
 .جامعة دمنهور باالضافة الى كونها من ابناء محافةة البحيرة  –الصيدلة 
 . على نقل سيادتها مع رفع االمر للجنةالوظائف باجلامعة  املوافقة: القرار

*** 
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الى علدى حلمدى بشدأن تجديدد االعدارة      سد / الطلدب المقددم مدن الددكتورة    ض ااسدتعر :  رابعا

 .بجامعة طيبة بالمدينة المنورة   7148-7142الخاصة بسيادتها للعام الجامعى 
   علـى التـواى للعـام الرابـع املوافقة على جتديد اإلعارة اخلاصـة بسـيادتها: القرار

 علـى ان يـتم،  7102-5-00بالكليـة بتـاري  وذلك بعد موافقة قسم الصيدالنيات 
  بة اجلامعة بهذا الشأنخماط

*** 
 بزيددارةمحمددد العجددوانى بشددأن سدد ر   / إسددتعراض الطلددب المقدددم مددن الدددكتور :  خامسددا

 .  الواليات المتحدة االمريكية لمدة ثالثة اشهرجامعة اوجستا ب علمية الى 
طبقا  أن تتحمل اجلامعة النفقات املاليةسفر سيادته على وافق اجمللس على : القرار

 .  ملنظمة لذلك للقواعد ا
*** 

إستعرضت رئيس المجلس ضدرورة تشدكيل لجندة لمتابعدة تنةديم ح دل التخدر         :  سادسا
ملتقددى  مددن كليددة الصدديدلة بدددمنهور وكددذلك تنةدديم       7142للصدديادلة خريجددى دفعددة   

 .توةي ى 
 : وافق اجمللس على تشكيل اللجنة من السادة األتى امساؤهم : القرار
 ذ م ادوية و سموم اسر ابراهيم غنيم  استا/ د -

 ماجد وصفى ويصا استاذ م ادوية و سموم/ د -

 رانيا رجب ابو زهرة استاذ م ميكروبيولوجيا ومناعة/ د -

 احمد محمد صالح الدين مدرس كيمياء حيوية / د -

 محمد محمد عالء قطرى   مدرس ادوية و سموم/ د -

 خلود ماهر بركه  مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة/د -

 ب صيادلة البحيرة احمد زعلوك  نقي/ د -
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 موضوعات شئون التعليم والطالب : ثالثا

 

اميان /  ةاالول للطالب ايقاف القيدفى مذكرة شئون الطالب بشأن قبول النظر  :أوال 

نظرا  6102-6102  بالفرقة االوىل بالعام اجلامعى ةاملقيدعادل مصطفى حممد عاصى 

. إللتحاقها بالكلية مؤخرا   

 القرار : املوافقة. 
 

***** 

الفصل الدراسى الثانى للعام اجلامعى تشكيل اللجان الشفهية الحمانات  النظر فى : ثانيا 

6102- 6102.  

 القرار : املوافقة ورفع االمر لرئيس اجلامعة لإلعتماد. 
**** 
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 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والبحوث
 

 تيجة الماجستير التخصصى ، الدكتورا  للعام الجامعىالنةر فى إعتماد ن: أوال  

 طبقا للمعروض  .  7142-7142 
 .املوافقة و اإلعتماد : القرار

*** 
النةر فى تشكيل اللجان الش هية المتحاندات ال صدل الدراسدى الثدانى لددبلومتى      : ثانيا 

 . الصيدلة االكلينيكية و الكيمياء الحيوية 
 .كيل املرفق املوافقة على التش: القرار

*** 
 –دبلومدات  ) النةر فى التةلمات المقدمة من طالب الدراسات العليا بشدأن النتدائ    : ثالثا 

 :و االتى اسماؤهم ( تميدى ماجستير 
 شريين رمزى بدبلومة الصيدلة االكلينيكية / الطالبة 

 ( متهيدى ماجستري ) اسراء صربى مشسية / الطالبة 

 ( .متهيدى ماجستري  –مادة اخالقيات البحث العلمى ) هانى شعبان فرج / الطالب

املوافقة على رفع التظلمـات املقدمـة اى رتنـ ول الدراسـات العليـا للفحـ  و :القرار 
 .املراجعه 

*** 
الددكتورا   لل صدل الدراسدى الثدانى للعدام      / النةر فى خطة امتحانات الماجسدتير  : رابعا 

 . 7142-7142الجامعى 
 .   وفقا للجدول املرفققة على عقد االمتحانات بعد اجازة عيد الفطر املواف: القرار  

*** 
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هدديل ممددوح البرديسدى مددرس مسداعد بقسدم       / م .النةر فى الطلب المقدم من م : خامسا 
الكيميدداء التحليليددة بشددأن  تعددديل البروتوكددول الخددال بسدديادتها للتسددجيل لدرجددة   

ى  علدى الرسدالة  و فدتن قندا  علميدة مشدتركة بدين        الدكتورا  ، واضافة المشرف االجنبد 
جامعة دمنهور و قسم الكيمياء و  –قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة 

جامعة مانشستر بانجلترا نةرا لقبولها بمنحه نيوتن  –العلوم البيئية بكلية العلوم 
7145-7142  . 

جامعـة مانشسـ   –ع رتليـة العلـوم املوافقة على فتح القناة العلميـة مـ: القرار  
باجنل ا ورتذلك اضافة املشرف االجنىب على الربوتورتول املقدم ليعدل علـى النحـو 

 :التاى 
 

 (قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية ) هديل ممدوح الربديسى / الطالبة

موضوع نقطة البحث 
 باللغة العربية

اجل أمتتراا التمثيتتل استتتادام ارا تتي يليليتتة لتلفتتة لتحليتتل ادويتتة تعتت 

 .الغذا ى و اجلهاز اهلضمى  

موضوع البحث باللغة 
 االجنليزية

The use od different analytical methods for the analysis of 

drugs treating metabolic and gastrointestional tract disorders. 

يميتاء الصتيدلة بكليتة    هدى حممد مجال الدين دعبتي  استتاا الك  / د.أ - جلنة االشراف

 جامعة دمنهور  –الصيدلة 

جامعتتتة  –اتتتارع ستتتعيد فتتتت  ات بتتتالل  استتتتاا بكليتتتة الصتتتيدلة      / د.أ -

 .االسكندرية 

وا ل العت عبد القادر  مدرس كيمياء يليلية صيدلية بكلية الصيدلة / د -

 .جامعة دمنهور  –

 :املشرف االجنبى على الرسالة 

كيميتتاء الكهربا يتتة و النتتاتوتكنولوجى بكليتتة  كتتريب بتتانك  استتتاا ال/ د.أ-

 .جامعة مانشسرت مرتوبوليتان باجنلرتا  –العلوم و اهلندسة 

 



Damanhour university جامعة دمنهور 

Faculty Of Pharmacy كلية الصيدلة 

Dean Office           مكتب العميد 

  01الجلسة  -الدورة الرابعة                    6117-6112العام الجامعى                     17مجلس رقم 

 

 
 

النةر فدى قدرار الجامعدة بشدأن ضدرورة ت عيدل البريدد االليكتروندى للجامعدة ،          : سادسا  
Google Scholar      وذلدك مدن اجدل    ، ص حة اعضاء هيئة التددريس علدى الجامعدة و الكليدة

 .اسم جامعة دمنهور بالتصنيف العالمى للجامعات رفع 
 .علما  اجمللسأحيط :القرار 

*** 
 خامسا : موضوعات اجلودة

 
طارق عقدة المدير التن يذى لوحدة ضمان الجودة محضر إجتماع الوحدة عن / إستعرض د* 

7142 شهر مايو   
*** 

 سادسا : موضوعات وحدة تكنولوجيا املعلومات 
 

الالئحة المالية و اإلدارية   و اعتماد وحدة الخدمات الطالبية و الصيدلية  إنشاءالنةر فى  *
لهذة الوحددة وذلدك لتقدديم الددورات المتخصصدة و اإلستشدارات العلميدة و تنةديم ور          

 .العمل للسادة الصيادلة و الطالب 
 . مع خماطبة رئيس اجلامعة بهذا الشأن املوافقة : القرار

 
*** 

 
 
 

 رئيس اجمللس                                                                                                                                                                      مني اجمللس    أ
هدى دعبيس/ د.أ  

مجال عمران/ د   

 


