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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية

 2112 -8 -2جبلسته املنعقدة فى  
   اجللسة األوىل

  للعام اجلامعى 2117/2112 
................................. 

 الموافق  خميسال صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
 عميد الكليةة  هدى دعبيس / برئاسة السيدة االستاذ الدكتور  1086 -81-7 

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

 غنيم                       قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع والبيئة ابراهيم فتحى اسر / د-2

 .  رئيس قسم امليكروبيولوجيا الصيدلية دى عبد احلميد      قائم بعملسارة جم/ ة الدكتور ةالسيد -3

 رانيا رجب ابو زهرة                            مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة/ د - 4

 ماجد وصفى حلمى                           أستاذ م االدوية والسموم / د -5

 :وقد تغيب عن احلضور 

 املدير التنفيذى لوحدة ضمان اجلودة                                  شريين زكريا / د - 

 هيثم ميمون عباس                            قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث/ د -

 

" رحمن الرحيم بسم الله ال" عميد الكلية  بقوله / وقد افتتحت السيدة االستاذ الدكتور
ثم   من السادة اعضاء هيئة التدريس ت سيادتها  بالترحيب بالسادة الحضورثم بدأ
                                                                   .في مناقشة جدول األعمال تشرع

   **** 
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  التصديق واإلعتماد:  أوال
 

  . مجلس الكلية السابق التصديق على محضر اجتماع  :أوال

 .السابق صدق اجمللس على حمضر اجتماع جملس الكلية : لقرارا
 

*** 

 موضوعات عــامة: ثانيا
 

ايمةةان خلةةر مةةدرس الميكروبيولوجيةةا والمناعةةة   / الطلةةب المقةةدم مةةن د النظةةر فةةى   :أوةةال 
وتنتهةى   1087بالكلية والتى ترغب فى منحها اجازة لمدة عشر اشهر من االول مةن مةايو   

وذلك الستكمال التجارب واالبحاث التى قد بةدأتها فةى مهمتهةا     1081فى االول من مارس 
 1086حتةى اةالول مةن مةارس      1082العلمية بجامعةة جويلةر بكنةدا  فةى ال تةرة مةن مةارس        

وذلك على ن قة االستاذ االجنبى مشتمال اقامتها مع عدم تحمل الجامعةة اى ن قةات ماليةة    
 .خاصة باالجازة 

مـ  اـانون ظنمـي   01لك يتعارض مع نص املـادة عدم املوافقة حيث أن ذ: القرار
 .اجلامعات مرفق 

*** 
ايهةاب طلعةت عبةد الةرحيم اسةتاذ م      / النظر فى الطلب المقدم من السيد الدكتور : ثانيا

ال ارماكولوجى بشأن تقدمه للجنة العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئةة التةدريس وذلةك    
 .اكولوجى للحصول على اللقب العلمى استاذ فى ال ارم

للجنة العلمية الدائمة لرتاية االساظذة املوافقة على رفع االنتاج العلمى املقدم : القرار
وذلك للحصول على اللقب  واالساظذة املساعدي  للفارماكولوجى والصيدلة االكلينيكية

 . العلمى استاذ فى الفارماكولوجى 
 

*** 
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ى رفع ايمة الساعة املعتمدة لربنامج احيط  اجمللس علما مبوافقة اجلامعة عل:  رابعا

 .الصيدلة االكلينيكية وكذلك املصاريف االدارية طبقا للمرفق 

 

*** 
 .النظر فى إعتماد الت ويضات الممنوحة للعميد  :خامسا  
 :وافق اجمللس على منح العميد التفويضات التالية : القرار 

اعتماد جداول الدراسة  -1  

بناء على اقتراح من مجالس االقسام  تشكيل لجان االمتحانات -6  

اعتماد جداول االمتحانات  -3  

دعوة السادة الزائرين  -4  

اعتماد تشكيل مجالس االقسام  -5  

انتدابات التدريس من الخارج  -2  

ندب اعضاء هيئة التدريس من الكلية لخارجها للعمل بالجامعات االخرى بعد موافقة مجلس  -2

 القسم 

للمنح  و السادة اعضاء هيئة التدريس  المدرسين المساعدين المعيدين وترشيح السادة  -8

 الدراسية 

.والمهمات العلمية سفر اعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمرات العلمية  -9  

 .الدراسية   اعتماد تشكيل اللجان الشفهية للمقررات الدراسية للفرق -11

 

*** 
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 . 1087/ 1086ون التعليم و الطالب للعام الجامعى النظر فى تشكيل لجنة شئ:  سادسا
 : وافق اجمللس على التشكيل االظى : القرار 

مجال عبد احلى عمران        قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب        رئيسا / السيد الدكتور   -1  

 عضوا             يكروبيولوجيا الصيدليةسارة جمدى عبد احلميد            رئيس قسم امل/ السيد الدكتور  -2

 مدرس الفارماكولوجى واملدير التنفيذى لوحدة ضمان اجلودة   عضوا   شريين زكريا حممد   / السيدة الدكتور -3

عضوا                                                  الصيدالنيات  مدرس     البديوىحممد خمتار هبة / د  -4

 عضوا       مدرس العقاقري                                    بلتاجى                حممد  امرية/  ورالدكت -5

 عضوا                مدرس الكيمياء الصيدلية                                 حممد حممود العجوانى/ د  -6

 عضوا                          كيمياء حيوية طارق حممود خليل عقدة                        مدرس / د -7
 

*** 
  1087/ 1086النظر فى تشكيل لجنة خدمة المجتمع والبيئة للعام الجامعى : سابعا
 :وافق اجمللس على التشكيل االظى : القرار 

البيئة      و قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع اسر ابراهيم فتحى غنيم / السيدة االستاذ الدكتور   -1

                             اللجنة رئيس 

  عضوا     يا ومناعة                     ابو زهرة      مدرس ميكروبيولوج رجب  رانيا/ الدكتورة -2

   عضوا                                        الصيدالنيات  مدرس            حبيب امحد عبد املنعم  دعاء /د  -3

 اخلضرى               مدرس الصيدلة االكلينيكية                                    عضوا حممود حممد هنى / د -4

 عضوا                                     مدرس الكيمياء التحليلية                   عبد القادروائل طلعت / د -5

 مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة                                             عضوا خلود ماهر بركة              / د -6
*** 
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 . 1087/ 1086النظر فى تشكيل لجنة الدراسات العليا والبحوث للعام الجامعى :  ثامنا
 :وافق اجمللس على التشكيل االظى : القرار 

 اللجنة  رئيس                                   ا والبحوث وكيل الكلية لشئون الدراسات العلي/ الدكتور  السيد  -1

عضوا                                           الفارماكولوجى  مدرس                     ماجد وصفى حلمى /د  -2

 عضوا     امحد حممد صالح الدين عوض               مدرس كيمياء حيوية / د-3

 خلف      مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة                                                    عضوااميان حممد / د -4

 عضوا                                                                       الصيدالنيات  سهى املصرى   مدرس / د -5
*** 

 . 1086/1087ن الجودة للعام الجامعى النظر فى تشكيل وحدة ضما: تاسعا 

 :وافق اجمللس على التشكيل االظى : القرار 

مجال الدين دعبيس          رئيس جملس إدارة وحدة ضمان اجلودة هدى حممد/ االستاذة الدكتورة  -1  

    ن اجلودة بالكليةاملدير التنفيذى لوحدة ضما                            طارق حممود خليل عقدة          / د -2

ماجد وصفى ويصا           استاذ م الفارماكولوجى                                  عضوا  / السيد الدكتور  - 3 

 شريين زكريا حممد                   مدرس الفارماكولوجى                                  عضوا  / الدكتورة  -4

 ابو زهرة                     مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة                         عضوا  رانيا رجب/ الدكتورة -5

 خلود بركة                مدرس ميكروبيولوجيا ومناعة                                  عضوا  / السيدة الدكتور -6

 عضوا                                              حممود رجب عالء الدين                     / املدرس املساعد -7

 سهيلة االنسى                                                                       عضوا    / املدرس املساعد  -8

 عضوا                 مدحية احلربوك                   أمني الكلية                                      / السيدة  -9

 
*** 
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 شئون التعلي  والطالب موضوعات : ثالثا
 

/ مةن قسةم شةئون التعلةيم والطةالب بشةأن مةنب الطالةب          المقدمةة  النظر فى المةذكرة  :أوال
بال رقةة الرابعةة   ( فرصة ثانيةة  ) كريم محمد محمد انور فرصة دخول االمتحان من الخارج 

 . للمرفق طبقا  1087-1086بالعام الجامعى 
كري  حممد حممد انور فرصة دخول االمتحان / منح الطالب وافق اجمللس على :القرار 

 .  2117-2112بالفراة الرابعة بالعام اجلامعى ( فرصة ثانية ) م  اخلارج 
*** 

/ من قسم شئون التعلةيم والطةالب بشةأن مةنب الطالةب       المقدمة المذكرةالنظر فى  :ثانيا
بال رقةة الرابعةة   (  أولةى فرصةة  ) فرصةة دخةول االمتحةان مةن الخةارج       احمد على نوح المصةرى 

 . طبقا للمرفق  1087-1086بالعام الجامعى 
امحد على نوح املصرى فرصة دخول االمتحان / وافق اجمللس على منح الطالب :القرار 

 .  2117-2112بالفراة الرابعة بالعام اجلامعى ( فرصة أوىل ) م  اخلارج 
  

*** 

التعلةيم والطةالب بشةأن مةنب الطةالب      مةن قسةم شةئون    المقدمةة  النظر فى المذكرة  : ثالثا
 :االتى اسماؤهم 

 ابراهيم محمد سعد الدين ابراهيم  -

 اسماء يحيى فتحى مبروك البهوفى  -

 محمد خميس زكريا البردان  -
  1087-1086بالعةام الجةامعى    ثانيةة قةديم   بال رقةة ال مةن الخةارج    (  أولى واخيرةفرصة ) 
 .بقا للمرفقط

بالفراة الثانية م  اخلارج ( فرصة أوىل واخرية ) الطالب  وافق اجمللس على منح:القرار 
 . 2117-2112ادي   بالعام اجلامعى 

  

*** 
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التعلةيم والطةالب بشةأن مةنب الطةالب      من قسةم شةئون    المقدمه  المذكرةالنظر فى  :رابعا 
 :االتى اسماؤهم 

 ابراهيم انور محمد الشيمى  -

 احمد محمود محمد حن ى  -

 عبد الرحمن ربيع فتحى  -

 عمر زكريا عبد الجواد غالب  -

 محمد عبد الهادى السيد محمد  -

بالعةام الجةامعى   ثانيةحةديث  بال رقةة ال  ( فرصةة اولةى   ) دخول االمتحةان مةن الخةارج     فرصة
 .طبقا للمرفق  1086-1087
(  فرصة اوىل ) م  اخلارج  فرصة دخول االمتحانوافق اجمللس على منح الطالب :القرار 

   2117-2112بالفراة الثانيةحديث بالعام اجلامعى 
*** 

التعلةيم والطةالب بشةأن فصةل الطةالب      من قسم شئون  المقدمة النظر فى المذكرة :خامسا 
 :االتى اسماؤهم نظرا إلستن اذ عدد مرات الرسوب  

 ايمان محمد طاهر شوقى موسى  -
 نانى عائشة صالب احمد محمد الع -
 كريم عصام عبد الجواد  -
 كريم محروس محمد العقبى -

بالعـام  بوافق اجمللس على فصل هؤالء الطـالب إلسـتنفاذ عـدد مـرات الرسـو:القرار 
   . 2112-2112اجلامعى 

*** 
التعلةيم والطةالب بشةأن نقةل قيةد      مةن قسةم شةئون     المقدمة  النظر فى المذكرة :سادسا 
المقيةةدة بال رقةةة الثالثةةة بكليةةة الطةةب جامعةةة عةةين  سةةمر سةةعد عبةةد العةةاطى/ الطالبةةة

جامعة دمنهور وذلك لظةرور السة ر واقامتهةا بزاويةة غةزال       –شمس  الى كلية الصيدلة 
 بدمنهور  
وافق اجمللس على نقل ايد الطالبـة علـى ان يـت  ايـد الطالبـة بالفراـة االوىل :القرار 
 .حديث 

*** 
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 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والبحوث
 

شروق حممود / اخلاصة باملدرس املساعد تسجيل نقطة البحث اخلاصة  النظر فى: أوال 

 .عبد الوهاب مدرس مساعد بقسم الكيمياء الصيدلية 

 القرار : املوافقة على الربوظوكول العلمى املقدم واعتماه  وبيانه كالتاىل :
 

 

*** 

النظاار فااى اع ماااد  ن ااا ا دبمااو  الكيمياااء ا يولااة اوصاالل  دبمااو   الصاايدلة             :ثانيااا 

 .االصمينيكية واملمارسة الصيدلية 

 .املوافقة على اعتماد النتائج ورفع االمر مبذكرة لرئيس اجلامعة لإلعتماد  :القرار 
 

*** 

 

موضوع نقطة البحث باللغة  جلنة االشراف
 االجنليزية

ع نقطة البحث باللغة موضو
 العربية

 اس  الطالب

محمد  هدي. د.أ*

 دعبيس  جمال الدين 

عبد الحميد سعاد  د.أ*

 الحواش 

محمود محمد . د* 

 العجوانى 

بريهان احمد * 

 الزهار 

Design ,Synthesis and 

Biological Evaluation 

Of   Some  New 

Triazole Derivatives. 

ــي   ــييد وظقي ــمي  و ظش ظص
لــوجى لــبعت مشــتقات بيو

 الرتايازول اجلديدة

شروق محمود عبد 
 ابالوه
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 موضوعات خدمة اجملتمع والبيئة: سادسا
 

مقرتح الدورة ال درلبية اخلاصة بالسادة الصايادلة الااامممب كرصاو  او       النظر فى: أوال 

شاانل  رصرلااا / الصاايدلة االصمينيكيااة وال ااابي ملدلرلااة الحاا وو الصااحية  واملقدمااة ماا  د  

 .حممد مدرس الفارماصولوجى بالكمية 

ة على التواصل مع اس  الصيدلة االكلينيكية فى هـذا املوضـوع مـع املوافق :القرار 
عرض املوضوع فـى صـورظه النئائيـة وكـذلك  ديـد ميعـاد الـدورة حـ  يتسـ  

 .خماطبة مديرية الشئون الصحية 
 

 

      امني اجمللس                                                                                         
مجال عمران/ د  رئيس اجمللس  

هدى دعبيس/ د.أ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


