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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية

 2117-7-21واملمتد حىت   2117 -7 -11جبلسته املنعقدة فى 
  اجللسة الثانية عشر 

  للعام اجلامعى 2117/2116 
................................. 

 الموافق  الخميس صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
مجال عبد احلى عمران / الستاذ الدكتور برئاسة السيد ا 7137 -31-7 

 :           وحضور كل من السادة   ، عميد الكلية 
 رئيس قسم الكيمياء احليوية           مها السيد حسني           / الدكتور االستاذ  -1

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

 .استاذ م ادوية ومسوم اسر ابراهيم فتحى غنيم                 / السيد الدكتور -3

 أستاذ م االدوية والسموم     د وصفى حلمى                   ماج/ السيد الدكتور  -4

 مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة           رانيا رجب ابو زهرة         / السيدة  الدكتور  -5

 : دعى و قد * 

 . و املدير التنفيذى لوحدة تكنولوجيا املعلومات    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

 نقيب صيادلة البحرية                           امحد زعلوك   / الدكتور -

" بسم الله الرحمن الرحيم " بقوله   عميد الكلية/ االستاذ الدكتور وقد افتتح السيد
، و  عضاء هيئة التدريسأثم بدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحضور من السادة 

لكلية  متمنيا  7137-7132بنهاية الفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى تهنئتهم 
             .ثم شرع في مناقشة جدول األعمال الصيدلة مزيد من النجاح و التقدم ،
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 التصديق واإلعتماد :أوال 
 

  . مجلس الكلية السابق التصديق على محضر اجتماع  :أوال

 . السابق جتماع جملس الكليةإ صدق اجمللس على حمضر : القرار

*** 
 موضوعات عــامة: ثالثا

 
التقريتر الجمتاعى    جمتال عمتران رئتيس المجلتس    / استتعر  الستيد االستتاذ التدكتور    : أوال 

لترقيتة االستاتذة و االستاتذة المستاعدين للكيميتاء الصتيدلية و        ةللجنة العلمية الدائمت 
احمتد محمتد صت ح    / الستيد التدكتور  الختا  ب  7132-7132الحيوية بدورتها الثانية عشر 

الدين عو  و التى قررت ان االنتاج العلمى المقدم من سيادته ال يرقى للحصول على اللقتب   
 .العلمى استاذ مساعد بذات القسم  

لرتقيــة االسـا وة و االســا وة بقــرار اللةنـة العلميـة حـي  اجمللــس علمـا ا: القـرار
ان االنتاج العلمى املقـدم مـن    7211-  7 - 11حيث أفادت اللةنة فى املساعدين 
 –بكلية الصيدلة الكيمياء احليوية  امحد حممد صالح الدين عوض مدرس/ الدكتور

بوات القسم  مساعد استاذ) يرقى للحصول على اللقب العلمى  ال  جامعة دمنهور
رفـ  االمـر اجم جملـس بوبناء عليه فقد أوصى اجمللس بعد االطـالع علـى القـرار  ،(

 .معة إلختاذ االجراءات الالزمة اجلا

*** 
المجلس الخطاب التوارد متن   رئيس  جمال عمران/ استعر  السيد االستاذ الدكتور: ثانيا  

الستادة   رئتيس جامعتة دمنهتور بشتلن الجتدول الزمنتى الختيتار        / السيد االستاذ الدكتور
ا الستمارة وفق جامعة دمنهور –المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الصيدلة األساتذة 

   .المعايير االسترشادية و االوراق المطلوبة 
مها السيد حسـ  / أحي  اجمللس علما م  استالم السيدة االستاذ الدكتور: القرار

 .صورة ضوئية من اخلطاب و املرفقات 

  *** 
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مهتا الستيد حستين    / الطلب المقتدم متن االستتاذ التدكتور     المجلس رئيس إستعر   :ثالثا

طبقا    ، لكيمياء الحيوية لتحويل االعاره الى جامعة حورس الى انتداب كلى رئيس قسم ا
   .  للمعرو  
 . املنظمة لولك  املوافقة على اال خيالف اللوائح و القوان : القرار

*** 
ايمان محمد احمد خلف / الطلب المقدم من الدكتورة  رئيس المجلس استعر :   رابعا

ب لمدة تسعين يوم الجراء و استكمال االبحاث العلمية بشلن منحها اجازة خاصة بمرت
 التى قد بدأتها بجامعة جويلف كندا خ ل مهمتها العلمية السابقة وذلك ابتداء من 

 . 7137-33-11حتى  3-2-7137
 . طبقا للوائح و القوان  املنظمة فى هوا الشأن  املوافقة: القرار

 

*** 
   7132-7137مجلس الكلية للعام الجامعى النظر فى التشكيل المقترح ل:  خامسا
 : التشكيل على النحو التاجم  على املوافقة: القرار

 " رئيس اجمللس " عميد الكلية          مجال عبد احلى عمران     / السيد االستاذ الدكتور -1

 " عضوا "   يةرئيس قسم الكيمياء احليو           مها السيد حسني           / الدكتور االستاذ   -2

 "عضوا "  و املناعة  قائم بعمل رئيس قسم امليكروبيولوجيا الصيدلية سارة جمدى عبد احلميد / كتورة الد ةالسيد -2

 "عضوا " املشرف على قسم االدوية و السموم  اسر ابراهيم فتحى غنيم                 / السيد الدكتور -3

 "عضوا " أستاذ م االدوية والسموم                  د وصفى حلمى    ماج/ السيد الدكتور  -4

 "عضوا "  عقاقري مدرس                   امرية حممد بلتاجى / السيدة  الدكتور  -5

 "  عضوا " و املدير التنفيذى لوحدة تكنولوجيا املعلومات   حممد حممد عالء قطرى   مدرس ادوية ومسوم/ الدكتور -6

 "عضوا "  .املدير التنفيذى لوحدة ضمان اجلودة بالكلية           طارق حممود خليل عقدة   / السيد الدكتور   -7

 "عضوا من اخلارج " نقيب صيادلة البحرية                                    امحد زعلوك/ د -8

 "عضوا من اخلارج " ة طنطا جامع –استاذ بكلية الصيدلة                               مربوكحممد خمتار / د.أ -9
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للعتام   النظتر فتى التشتكيل الجديتد  المقتترح لمجلتس ادارةوحتدة ضتمان الجتودة          : سادسا 
 .  7132-7137الجامعى 
 : املوافقة على التشكيل على النحو التاجم : القرار

 ضمان اجلودة  مجال عبد احلى عمران                  رئيس جملس إدارة وحدة/ السيد االستاذ الدكتور -1

    املدير التنفيذى لوحدة ضمان اجلودة بالكلية                            طارق حممود خليل عقدة          / د -2

سها حممود املصرى             مدرس الصيدالنيات                                  عضوا  / السيدة الدكتور  - 3 

 ضرى                   مدرس الصيدلة االكلينيكية                             عضوا  هنى حممود اخل/ الدكتورة  -4

 رانيا رجب ابو زهرة                     استاذ م ميكروبيولوجيا ومناعة                         عضوا / الدكتورة  -5

 ومناعة                                  عضوا   خلود بركة                مدرس ميكروبيولوجيا/ السيدة الدكتور -6

 مدحية احلربوك                   أمني الكلية                                                     عضوا  / السيدة  -7

 عضوا             حممود رجب عالء الدين                                                      / املدرس املساعد -8

 سهيلة االنسى                                                                       عضوا    / املدرس املساعد  -9
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 موضوعات شئون التعليم والطالب : ثالثا
 

بكالوريوس من الالئحة الداخلية لربنامج  31تعديل املادة رقم  مقرتح فىالنظر : أوال 

وذلك بتعديل توزيع  9131-31-94بتاريخ  1491الصيدلة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 

.درجات املقررات و ساعات االمتحان   

القرار :املوافقة على التعديل املقرتح ورفعه اجم السيد االستاذ الدكتور/ رئيس 
 اجلامعة لعرضه بلةنة اللوائح و جملس اجلامعة   .

 

***** 

صابرين على / مذكرة شئون الطالب بشأن قبول العذر القهرى للطالبة فى النظر  :ثانيا 

عن اداء امتحان مادة  9132-9132حممد سامل املقيدة بالفرقة الثالثة بالعام اجلامعى 

التحليل االىل للفصل الدراسى الثانى وذلك بسبب اضراب السائقني على خط 

.احملمودية  

 القرار : املوافقة على قبول العور القهرى و اعتبار الطالبة غائبة بعور قهرى . 
 

***** 

 . 9132-9132اعتماد نتيجة البكالوريوس للعام اجلامعى  النظر فى : ثالثا

رئــيس اجلامعــة / عتمــاد النتيةــة و رفعهــا اجم الســيد االســتاذ الــدكتورا:  القــرار
 . لالعتماد 

***** 

الدراسية املختلفة بالكلية الئحة قدمية و الئحة  النظر فى اعتماد نتائج الفرق: رابعا 

 .حديثة وفق املعروض 

 وفق املعروض اعتماد النتائج  : القرار
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 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والبحوث

والمقتدم متن   ( أدويتة و ستموم   ) البروتوكتول العلمتى لرستالة الماجستتير     النظر فى : أوال  
 .طبقا للمعرو د التداوى دعاء محمد السعي/ الصيدالنية 

 ( االدوية و السمومقسم ) دعاء محمد السيد التداوى / ةالطالب

موضوع نقطة البحث 
 باللغة العربية

دراسةةة االثةةار احملتملةةة لةةبع  االدويةةة املختةةارة كمبةةادات لاللتهةةاب فةةى       

 .القوارض 

موضوع البحث باللغة 
 االجنليزية

Investigation of the potential effects of some selectred drugs 

against inflammation in rodents . 

 .جامعة دمنهور  –اسر غنيم  استاذ م ادوية و مسوم بكلية الصيدلة / د جلنة االشراف

 جامعة دمنهور –ماجد وصفى استاذ م ادوية و مسوم بكلية الصيدلة / د

جامعةة   –دلة حممد حممود عبد احلسيب  مدرس ادوية و مسوم بكلية الصي/د

 .دمنهور 

 املوافقة على التسةيل : القرار
*** 

ريهتام حستن بتدر التدين بدبلومتة      / العتذر المرضتى المقتدم متن الطالبتة      النظر فى : ثانيا 
 . OTCالصيدلة االكلينيكية و الممارسة الصيدلية عن امتحان مادة 

 .املوافقة على العور املرضى  : القرار
 

*** 
رنا محمتد فهمتى و المقيتدة  بدبلومتة     / عذر المرضى المقدم من الطالبة  ال فى النظر:  ثالثا

 . 1الصيدلة االكلينيكية و الممارسة الصيدلية عن امتحان مادة ع جيات 
 .املوافقة على العور املرضى  : القرار

*** 
 بسمة محمود عبد العزيز  والمقيتد ة / النظر فى العذر المرضى المقدم من الطالبة   :رابعا 

 . 1بدبلومة الصيدلة االكلينيكية و الممارسة الصيدلية عن امتحان مادة ع جيات 
 .املوافقة على العور املرضى  : القرار

 



Damanhour university جامعة دمنهور 

Faculty Of Pharmacy كلية الصيدلة 

Dean Office           مكتب العميد 

  12الجلسة  -الدورة الرابعة                    6112-6112العام الجامعى                     19مجلس رقم 

 

مهتا محستن علتى القمتاح      / البروتوكتول العلمتى المقتدم متن الصتيدالنية       فى النظر : خامسا
 . للتسجيل لدرجة الماجستير بقسم الكيمياء الحيوية طبقا للمعرو  

 ( الكيمياء احليويةقسم )   مها حمسن على القماح  /ةلطالبا

موضوع نقطة البحث 
 باللغة العربية

دراسةةة مسةةتوى التمثيةةل اجلينةةى ملسةةتقبالت التةةول املتشةةابه  واحتماليةةة    

 .االصابة بسرطان الكبد فى املرضى املصابني بالفريوس الكبدى سى 

موضوع البحث باللغة 
 االجنليزية

 Toll- like receptors gene expression and risk for 

hepatocellular carcinoma  in HCV Patients . 

 .جامعة دمنهور  –مها السيد حسني استاذ كيمياء حيوية بكلية الصيدلة / د.أ جلنة االشراف

جامعةةةة  –امحةةةد جةةةابر جةةةويلى اسةةةتاذ م عةةةالل اورام بكليةةةة الطةةةب      /د

 .االسكندرية 

 –ة مةةدرس كيميةةاء حيويةةة  بكليةةة الصةةيدلة   طةةارق حممةةود خليةةل عقةةد /د

 .جامعة دمنهور 

  املوافقة على التسةيل:  القرار

*** 
هبتتة عبتتد العظتتيم بقستتم   / الطلتتب المقتتدم متتن المتتدرس المستتاعد     فتتى النظتتر: سادستتا 

الصيدالنيات بشلن سفرها الى المملكة المتحدة جامعة كوينز بلفاست و ذلك لبدء الجتزء  
 .دكتوراة و ذلك اعتبارا من تاريخ السفر بمرتب يصرف من الداخلالخارجى من رسالة ال

 .املنظمة لولك  وائح و القوان  طبقا للاملوافقة :  القرار
*** 

محمتد  / تقرير الصت حية و تشتكيل لجنتة الحكتم و المناقشتة للصتيدلى        فى النظر: سابعا 
 .محمد فايز دقنيش 

أن يـتم مراعـاا القواعـد املنظمـة فـى املوافقة على التشكيل املقرتح علـى : القرار
حساب الفرتة الزمنية ب  املوافقة على  سةيل نقطة البحث و  اريخ اعتماد جملس 
اجلامعة و املناقشة ، كمـا  وصـى اللةنـة با بـاع قواعـد الكتابـة العلميـة اخلاصـة 

 .باجلامعة 
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 . 7137-7132امعى النظر فى اعتماد نتيجة دبلوم الكيمياء الحيوية للعام الج: ثامنا 
 . و االعتماداملوافقة  : القرار

*** 
االعتداد المقتترح قبولهتا ببرنتامد الدراستات العليتا بالعتام الجتامعى          فتى  النظر:  تاسعا 
7137-7132 . 
املوافقة على االعداد املقرتح قبوهلا  بربامج الدراسات العليا بالعام اجلامعى : القرار
 .قسام العلمية لتحديد االعداد وذلك بعد خماطبة اال 2117-2112

*** 
منتال عبتد الواحتد حستن الشتيخ      / الطلب المقتدم  متن المتدرس المستاعد      فى النظر:  عاشرا 

للتعيتتين فتتى وظيفتتة متتدرس بقستتم  الصتتيدالنيات حيتتث أن ستتيادتها حاصتتلة علتتى درجتتة   
دكتتتوراه الفلستتفة فتتى العلتتوم الصتتيدلية تخصتت  الصتتيدالنيات متتن جامعتتة االستتكندرية 

 . 7137-4-11، وموافقة مجلس جامعة االسكندرية بتاريخ  7137-4-32اريخ بت
 : املوافقة على  شكيل جلنة فحص االنتاج العلمى على النحو التاجم : القرار

 جامعة طنطا  –عصمت زين الدين   استاذ الصيدالنيات املتفرغ بكلية الصيدلة / د.أ 

 جامعة طنطا  –لية الصيدلة مجال حممد املغربى استاذ الصيدالنيات بك/ د.أ. 

 جامعة طنطا  –حممد حممد عثمان استاذ الصيدالنيات بكلية الصيدلة / د.أ. 

*** 
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خلتود احمتد يوستف    / البروتوكول العلمى المقتدم متن الصتيدالنية     فى النظر : الحادى عشر 

يدلية طبقا ابراهيم الحبشى  للتسجيل لدرجة الدكتوراه بقسم الكيمياء التحليلية الص
 . للمعرو  
 ( الكيمياء التحليلية الصيدليةقسم )  خلود امحد يوسف ابراهيم احلبشى /ةالطالب

موضوع نقطة البحث باللغة 
 العربية

 .دراسة كهروكيميائية على بع  املستحبرات الصيدلية

موضوع البحث باللغة 
 االجنليزية

 Electrochemical Study of some Pharmaceutical 

Preparations 

هةةدى دعبةةيس  اسةةتاذ الكيميةةاء الصةةيدلية ونائةةب رئةةيس       / د.أ  جلنة االشراف

 .جامعة دمنهور للدراسات العليا و البحوث

 منةةال حممةةد الشةةال اسةةتاذ مسةةاعد الكيميةةاء التحليليةةة بهيئةةة    /د

 .البحوث و الرقابة الدوائية  

 وائل طلعت عبد القادر مدرس الكيمياء التحليلية الصةيدلية  /د– 

 .جامعة دمنهور 

بعد اعتمادا من جلنة اخالقيات البحث العلمـى و  املوافقة على التسةيل:  القرار
 . . املراجعه اللغوية 
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