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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية

 7112 -6 -11جبلسته املنعقدة فى 
  اجللسة احلادية عشر 

  للعام اجلامعى 7112/7116 
................................. 

 الموافق  الخميس صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
صاحل  بد العاطىع عبيد/ برئاسة السيد االستاذ الدكتور  7152 -51-6 

 :           وحضور كل من السادة   ،  رئيس جامعة دمنهور
 هدى دعبيس           نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا و البحوث / السيدة االستاذ الدكتور -1

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مجال عبد احلى عمران / لدكتورا األستاذ السيد  -2

 رئيس قسم الكيمياء احليوية           مها السيد حسني           / لدكتور ااالستاذ  -3

 سارة جمدى عبد احلميد      قائم بعمل رئيس قسم امليكروبيولوجيا الصيدلية  / الدكتورة  ةالسيد  -4

  أستاذ م االدوية والسموم    د وصفى حلمى                   ماج/ السيد الدكتور -5

 مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة           رانيا رجب ابو زهرة         / الدكتور السيدة   -6

 : و قد دعى * 

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

 . لومات و املدير التنفيذى لوحدة تكنولوجيا املع   مدرس ادوية ومسوم  حممد حممد عالء قطرى        / الدكتور -

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

 : عن احلضور  وقد إعتذر كال من

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

 نقيب صيادلة البحرية          امحد زعلوك                    / الدكتور -

 



Damanhour university جامعة دمنهور 

Faculty Of Pharmacy كلية الصيدلة 

Dean Office           مكتب العميد 

  11الجلسة  -الدورة الرابعة                    6112-6112العام الجامعى                     18مجلس رقم 

 

 
 

بسم الله " بقوله   عبيد صالح رئيس الجامعة/ االستاذ الدكتور وقد افتتح السيد
عضاء هيئة أثم بدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحضور من السادة " الرحمن الرحيم 

د لسيادتهم و لكلية الصيدلة مزي يامتمن ، و تهنئتهم بشهر رمضان الكريم  التدريس
تلبية للكلية و من النجاح و التقدم ، كما أكد على حرص الجامعة على الدعم الكامل 

وحث سيادته أعضاء هيئة التدريس على ضرورة  احتياجات الكلية من معامل و أجهزة ،
  العمل على إطالق كلية الصيدلة منتج دوائى يسجل كبراءه اختراع بأسم جامعة دمنهور

             .عمالثم شرع في مناقشة جدول األ
                                                       

 تهنئة و شكر  :أوال 
 

السديدة االسدتاذ    إلدى  رئديس الجامعدة التهنئدة     عبيدد صدالح  / السيد االستاذ الددكتور  قدم* 
هدددد دعبدديس لتوليهددا منصددب نائددب رئدديس الجامعددة للدراسددات العليددا و البحددوث    / الدددكتور

 .على ثقته الكاملة فى عملها و اخالصها و تفانيها المستمر فى العمل كدا ؤم
 

هدد دعبيس خالص التحية و الشدكر للسديد االسدتاذ    / الدكتورالسيدة االستاذ  وجهتكما * 
قبل تكليف أن هذا المنصب ؤكدة رئيس جامعة دمنهور لثقته فيها معبيد صالح / الدكتور

معة و قطاع الدراسات العليدا بكدل اخدالص و تفدانى،     متمنيه أن تخدم الجاتشريف أن يكون 
علددى رأسددهم السدديد  كمددا وجهددت الشددكر و التقدددير  لجميددع السددادة اعضدداء هيئددة التدددريس و

الهيئدة المعاوندة و الجهداز ادىدارد و علدى       جمال عبد الحى عمدران والسدادة   / االستاذ الدكتور
اء األقسدام اىداريدة  علدى جهددهم     مديحدة الحبدرو، ، ومكتدب العميدد و رؤسد     / رأسه االستاذة

 متمنيه لسيادتها مزيد من النجاح و التقدم  طوال فترة عمادتها للكلية المستمر فى العمل 
 التصديق واإلعتماد: ثانيا 

 
  . مجلس الكلية السابق التصديق على محضر اجتماع  :أوال

 . السابق جتماع جملس الكليةإصدق اجمللس على حمضر  : القرار

*** 
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 موضوعات عــامة: ثالثا

 
عبيدد صدالح رئديس جامعدة دمنهدور التشدكيل       / استعرض السيد االسدتاذ الددكتور   : أوال 

السادة األساتذة ممثلين الكلية فى لجنة ترشديح السديد االسدتاذ    لجنة اختيار لالمقترح 
 :وفقا لما يلى  الصيدلة  عميد كلية/ الدكتور 

جامعددة  –سددتاذ الكيميدداء الصدديدلية بكليددة الصدديدلة اهدددد محمددد جمددال الدددين دعبدديس  / د.أ -
 (عضو  اساسى )               .                                                                                                                             دمنهور

 (  اساسى  عضوا)                                    دمنهور جامعة  –ميالد زكى غالى  استاذ بكلية االداب / د.أ -
 جامعة دمنهور  –مصطفى محمد عفيفى  السعدنى   استاذ متفرغ بكلية الزراعة / د.أ -

 (عضو احتياطى ) 
 .التشكيل املقرتح املوافقة على : القرار

  *** 
أن قبدول الهديده   هدد دعبيس بشد / د.الطلب المقدم من أالمجلس رئيس إستعرض  :ثانيا

دوددالب صدداو لددزوم الكنتددروالت و اعمددال      7المقدمدده مددن سدديادتها و الممثلددة فددى عدددد      
   .  للمعروض طبقا    ،جنيها تقريبا 7111االمتحانات وذل، بقيمة اجمالية 

 . قبول اهلدية املقدمة مع خماطبة اجلامعة بهذا الشأن املوافقة على : القرار
*** 

اميددرة عمدداد محمددود النحدداس بشددأن  / الصدديدالنية  مددنالمقدددم  اسددتعراض الطلددب:   ثالثددا
نظرا لحصدولها علدى درجدة الماجسدتير فدى       تعينيها فى وظيفة مدرس مساعد صيدالنيات

جامعة االسكندرية وقد تدم اعتمداد    –من كلية الصيدلة ( صيدالنيات ) العلوم الصيدلية 
 .  7152-4-01الدرجة من جامعة االسكندرية بتاريخ 

حيث ( صيدالنيات ) تعيني سيادتها فى وظيفة مدرس مساعد  على املوافقة: ارالقر
و رفـع االمـر اجم جملـس يوقـع عليهـا ايـه جـتا،ات    أنها حممـودة السـمعه و م

 .اجلامعة
*** 
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محمدد منيدر فدتح اللده السدطوحى      / المددرس المسداعد    الطلدب المقددم مدن   ض ااستعر:  رابعا

جامعددة  –بشددأن نقلدده الددى كليددة الصدديدلة  ( اسدديوط  )  هددر جامعددة االز –بكليددة الصدديدلة 
 .دمنهور 

 .تأجيل املوضوع ملتيد من الدراسة : القرار
*** 

مهدا السديد حسدين رئديس قسدم      / االسدتاذ الددكتور   إستعراض الطلب المقددم مدن  :  خامسا
دراسدى اول   جامعة حدورس لمددة عدام    -الكيمياء الحيوية بشأن اعارتها لكلية الصيدلة 

 .   7152-8-05حتى  7152-9-5، فى الفترة من وذل
طبقا للقواعد املنظمة ملدة عام دراسى اول  اعاره سيادتهاوافق اجمللس على : القرار
 .  لذلك 

*** 

مدن  االجراءات المنظمة لتقدديم البروتوكدوالت العلميدة    رئيس المجلس  إستعرض:  سادسا
 .وفقا للمعروض االقسام العلمية المختلفة 

 أحيط اجمللس علما : القرار

*** 

اسددر غندديم االسددتاذ المسدداعد بقسددم   / إسددتعرض المجلددس الطلددب المقدددم مددن د  :  سددابعا
بشأن الموافقة على سفره لحضور المؤتمر الطب الجزيئى  فى الفتدرة مدن    االدويةو السموم

 . الصين كمتحدث اللقاء بحث شفهى بالمؤتمر  71-72/9/7152
  .سفر سيادته طبقا للقواعد املنظمة لذلك املوافقة على : القرار

 
 
 
 
 



Damanhour university جامعة دمنهور 

Faculty Of Pharmacy كلية الصيدلة 

Dean Office           مكتب العميد 

  11الجلسة  -الدورة الرابعة                    6112-6112العام الجامعى                     18مجلس رقم 

 

 
 موضوعات شئون التعليم والطالب : رابعا

 

هدى دعبيي  لتوليهيا صن يا باريا رريي       / تقديم التهنئة للسيدة االستاذ الدكتور : أوال 

 .اجلاصعة للدراسات العليا و البحوث صتمنني لسيادتها صزيد صن التقدم و الرقى 

 

***** 

عبيد ا   / االول للطاليا   ايقيا  القييد  فى صذكرة شئون الطالب بشأن قبول ر النظ : ثابيا

 6102-6102مجال امحد ابيراهيم اببشيى ايقييد بالةرقية االو  عين العيام اجلياصعى        

 .بظرا لعذر اجتماعى لسةر صرافق للوالد 

 القرار : املوافقة على ايقاف قيد الطالب  . 
***** 

 -6102لة ل الدراسى الثابى للعام اجلياصعى  ان التخلةات لجدول اصتح النظر فى :ثالثا 

6102. 

 القرار : املوافقة مع رفعه جمللس الكلية لالعتماد . 
 

***** 

التنبيه على رؤساء الكنرتوالت بضرورة االبتهاء صن اعمال الكنرتوالت و  النظر فى : رابعا

.  6102-2-01اعالن النتارج فى صوعد اق اه    

 القرار  : احيط اجمللس علما . 
 

***** 
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 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والبحوث
 

النظر فى الخطاب الوارد بشأن االجراءات الجديدة لحصول اعضاء هيئة التددريس علدى   : أوال  
 مكافأة النشر العلمى 

أحيط اجمللس علما مع ارسال النموذج على االمييـل للسـادة اعضـا، ةيئـة : القرار
 .و اهليئة املعاونة  التدريس

*** 
هدديل ممددوح البرديسدى بقسدم     / النظر فدى الطلدب المقددم مدن المددرس المسداعد       : ثانيا 

الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأن الموافقة على سفرها الى انجلترا بجامعة مانشسدتر  
يخ وذل، لبدء الجزء الخارجى من رسالة الدكتوراه وذل، لمدة عام و ذلد،  اعتبدار مدن تدار    

 .السفر بمرتب يصرف بالداخل 
 .املوافقة طبقا للوائح و القوانني املنظمة لذلك  : القرار

 

*** 
هايدد احمدد سداهر بقسدم الكيميداء     / الطلب المقدم من المدرس المساعد  فى النظر:  ثالثا

الصيدلية بشأن الموافقة علدى منحهدا اجدازة دراسدية بمرتدب يصدرف بالدداخل لمددة عدام          
 .  شهرا بالمانيا  47لت على منحة دكتوراه لمدة حيث انها حص

 .املوافقة طبقا للوائح و القوانني املنظمة لذلك  : القرار
 

*** 
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فاطمدة عبدد الافدار محمدد ابدو      / البروتوكول العلمى المقدم من الطالبة  فى النظر: رابعا 

  .على  للتسجيل لدرجة الماجستير بقسم الصيدالنيات طبقا للمعروض 
 ( ال يدالبياتقسم ) فاطمة عبد الافار محمد ابو على  / ةالطالب

موضوع نقطة البحث 
 باللغة العربية

دراسيية بظييام توايييل االدوييية ايضييادة لالتهابييات العييني بواسييطة هييالم       

 .بروبيوسوصال 

موضوع البحث باللغة 
 االجنليتية

A study of proniosomal  Gel System (s) for Ocular Drug 

Delivery Using Anti-Inflammatory Drug (s). 

 جاصعة فاروس –رجوى فريد  استاذ صساعد ايدالبيات بكلية ال يدلة / د جلنة االشراف

 .جاصعة دصنهور  –هبة البديوى صدرس ايدالبيات بكلية ال يدلة / د

 .جاصعة دصنهور  –دعاء حبيا صدرس ايدالبيات بكلية ال يدلة /د

قة على التسجيل للطالبـة و وويـل التوتوكـول اجم جلنـة ااالقيـات املواف:  القرار
 . البحث العلمى و املراجعه اللغوية 

*** 
تعدديل عندوان بروتوكدول الماجسدتير المقددم مدن الصديدالنية نهدال          فى النظر: خامسا 

 : محمد السيد محمد النويهى المعيدة بقسم العقاقير ليصبح العنوان الجديد هو 
المنتجات العشبية الطبيدة باسدتخدام بعدض الطدرق القائمدة علدى التحليدل        تقييم بعض 
 .الكيمومترد 

املوافقة على تعديل عنوان التوتوكول العلمى اخلاص بسيادتها  مع اعتبار :  القرار
التعديل جوةرى و كذلك تغيري جلنة االشراف على الطالبـة لتصـبح اللجنـة علـى 

 : النحو التاجم 
 جامعة االسكندرية –د حراز  استاذ العقاقير بكلية الصيدلة فتح هللا محم/ د.أ

 جامعة دمنهور –جمال عبد الحى عمران  استاذ الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة / د.أ

 جامعة االسكندرية  –ايمان شوقى استاذ مساعد بقسم العقاقير بكلية الصيدلة /د.أ

 جامعة دمنهور  –ة اميرة محمد بلتاجى مدرس العقاقير بكلية الصيدل/ د

*** 
 
 



Damanhour university جامعة دمنهور 

Faculty Of Pharmacy كلية الصيدلة 

Dean Office           مكتب العميد 

  11الجلسة  -الدورة الرابعة                    6112-6112العام الجامعى                     18مجلس رقم 

 

 
/ الماجسدتير  / تمهيدد الماجستير ( :  الدراسات العليا ) جدول امتحان  فى النظر: سادسا 

 .الدكتوراه 
 املوافقة على اجلدول طبقا للمعروض : القرار

 
*** 

االعدداد المقتدرح قبولهدا ببرندامج الدراسدات العليدا بالعدام الجدامعى          فدى  النظدر : سابعا 
7152-7158 . 
خماطبة االقسام العلمية لتحديد االعـداد املقـرتح قبوهلـا بالعـام اجلـامعى : القرار
7112-7112 .  

*** 

محمدد محمدد فداير المعيدد     / للصديدلى  نوية النصف سد ية الدور التقارير  فى النظر: سابعا 
 7156-55بقسم العقاقير عن المراحل التى تم انجازها فى الرسدالة وذلد، مدن الفتدرة مدن      

 . 7152-1حتى 
  .املوافقة و اعتماد التقارير املقدمة مع استمرار تسجيل الطالب : القرار

 

*** 

 اامسا : موضوعات اجلودة
 

طارق عقدة المدير التنفيذد لوحدة ضمان الجودة محضر إجتماع الوحدة عن / إستعرض د* 
7152  يونيهشهر   

*** 
 

 رئيس اجمللس                                                                                                                              مني اجمللس                                 أ     
عبيد عبد العاطى/ د.أ                                                            مجال عمران/ د  

 رئيس اجلامعة     
  


