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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية
   7112 -8 -11جبلسته املنعقدة فى 

  اجللسة الثالثة عشر 
  للعام اجلامعى 7112/7116 

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

 الموافق  الخميس صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
عبد احلى عمران  مجال/ برئاسة السيد االستاذ الدكتور  7102 -01-8 

 :           وحضور كل من السادة   ، عميد الكلية 
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث قائم بعمل  د وصفى حلمى                   ماج/ السيد الدكتور  -1

 حليويةرئيس قسم الكيمياء ا قائم بعمل          مها السيد حسني           / الدكتور االستاذ  -2

 قائم بعمل رئيس قسم امليكروبيولوجيا الصيدلية         سارة جمدى عبد احلميد      / الدكتورة  ةالسيد -3

 .استاذ م ادوية ومسوم اسر ابراهيم فتحى غنيم                 / السيد الدكتور -4

 ولوجيا ومناعةميكروبي استاذ م        رانيا رجب ابو زهرة         / السيدة  الدكتور  -5

 :  كال من  و قد دعى* 

 . 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   -

 لتاجى                     مدرس  قسم العقاقري امرية ب/ السيدة الدكتور -

 قسم الصيدالنيات ب مدرسالبديوى              حممد  هبة/ الدكتور ةالسيد -

 قسم الصيدلة االكلينيكية ب مدرس    اخلضرى              حممود هنى / ةالدكتور -

 : عن احلضور  وقد إعتذر كال من

 نقيب صيادلة البحرية                   امحد زعلوك           / الدكتور -

 عضو جملس النواب                 املعتز باهلل على النجار   / الدكتور -
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" بسم الله الرحمن الرحيم " بقوله   عميد الكلية/ االستاذ الدكتور وقد افتتح السيد

قدم ، و  عضاء هيئة التدريسأثم بدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحضور من السادة 
 :التهنئة لكال من 

 .ماجد وصفى حلمى لتعيينه وكيال للدراسات العليا و البحوث  / السيد الدكتور * 
محمد محمد عالء قطرى لترقيه سيادته الى درجة استاذ مساعد أدوية / السيد الدكتور* 

 .و سموم 
تها رحاب وريدة مدرس الصيدلة االكلينيكية لصدور قرار تعيين سياد/ السيدة * 

 . 7102-8-5بتاريخ  603مدرس صيدلة اكلينيكية بالكلية رقم 
لكلية الصيدلة مزيد من و   لسيادتهم مزيد من التقدم و النجاح ودوام التوفيق متمنيا 

             .في مناقشة جدول األعمال سيادته  ثم شرع ، بجهودهم المثمرة  النجاح و التقدم
             

 عتما التصديق واإل :أوال 
 

  . مجلس الكلية السابق التصديق على محضر اجتماع  :أوال

 . السابق جتماع جملس الكليةإصدق اجمللس على حمضر  : القرار
*** 

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

لترقيتتة االستتاتذة و  و الصتتيدلة االكلينيكيتتة  للفارمتتاكولوجى  ةللجنتتة العلميتتة الدائمتت  
  7108-7103التتدورة الثانيتتة عشتتر   ( 49اللجنتتة العلميتتة رقتتم   ) االستتاتذة المستتاعدين  

و التتى   محمد محمد عالء الدين قطترى متدرس االدويتة و الستموم      / بالسيد الدكتور ةالخاص
العلمتتى استتتاذ قتتررت ان االنتتتاع العلمتتى المقتتدم متتن ستتيادته يرقتتى للحصتتول علتتى اللقتتب   

 .مساعد بذات القسم  
للفارمــاكولوجى و الصــيدلة بقــرار اللةنــة العلميــة حــيا اجمللــس علمــا ا: القــرار

-  8 - 5حيث أفا ت اللةنة فـى لرتقية االساتذة و االساتذة املساعدين االكلينيكية 

  حممد حممد عالء الدين قطرى / ان االنتاج العلمى املقدم من الدكتور   2711
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يرقـى للصصـول علـى  جامعة  منهور –بكلية الصيدلة اال وية و السموم  سمدر
وبناء عليه فقد أوصى اجمللـس بعـد  ،(بذات القسم  مساعد استاذ) اللقب العلمى 

 .رفع االمر اىل جملس اجلامعة إلختاذ االجراءات الالزمة باالطالع على القرار 
*** 

تشكيل اللجان المجلس رئيس  ل عمرانجما/ استعر  السيد االستاذ الدكتور: ثانيا  
 .المنبثقة من مجلس الكلية 

 :املوافقة على تشكيل اللةان طبقا ملا يلى : القرار
 تشكيل جلنة شئون التعليم و الطالب :أوال 

مجال عبد احلى عمران        قائم بعمل عميد  الكلية                               رئيسا / السيد الدكتور   -1  

 مها السيد حسني   قائم بعمل  رئيس قسم الكيمياء احليوية                  عضوا/ السيد االستاذ الدكتور -2

 عضوا           رئيس قسم امليكروبيولوجيا الصيدلية قائم بعملسارة جمدى عبد احلميد   / السيد الدكتور  -3

 و املناعة                عضوا  امليكروبيولوجيا  استاذ مساعد   رانيا رجب ابو زهرة   / السيدة الدكتور -4

عضوا                                                   الصيدالنيات  مدرس     هبة حممد خمتار البديوى/ د  -5

  عضوا   مدرس الكيمياء الصيدلية                                             حممد حممود العجوانى/ د  -6

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

 تشكيل جلنة الدراسات العليا و البصوث : ثانيا
  اللجنة ماجد و صفى حلمى قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  رئيس / السيد الدكتور   -1

 عضوا     امحد حممد صالح الدين عوض               مدرس كيمياء حيوية / د-2

 عضوا                                         الصيدالنيات  دعاء امحد حبيب                            مدرس / د -3

 عضوا                                   ة  الكيمياء الصيدلي شيماء امام كساب                           مدرس / د -4

 وائل طلعت عبد القادر                مدرس الكيمياء التحليلية                                         عضوا/ د-5

 عضوا هنى حممود اخلضرى                         مدرس الصيدلة االكلينيكية                                 / د-6

 عضوا    حممد حممود عبد احلسيب                    مدرس االدوية و السموم                                    /د-7
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 تشكيل جلنة خدمة اجملتمع و البيئة:ثالثا 
 اللجنة                             يس مجال عبد احلى عمران                                                                   رئ/ د .أ  -1

 اسر ابراهيم فتحى غنيم                                                                 عضوا/ د -2

  عضوا                                           الصيدالنيات  سهى حممود املصرى      مدرس / د -3

عضوا    مدرس امليكروبيولوجيا  و املناعة                                               خلود ماهر بركه     /د  -4

 مسري مرشدى حممد         مدرس الكيمياء التحليلية                                               عضوا / د -5

 عضوا                                                الصيدالنيات  مدرس      هايدى أمحد عاطف     / د -6

 امرية حممد بلتاجى    مدرس العقاقري                                                                 عضوا/ د -7

 حممد حممد عالء قطرى  مدرس ادوية ومسوم                                                        عضوا/ د -8
 *** 

 تشكيل وحدة القياس و التقويم بالكلية  :رابعا 
 جملس ادارة الوحدة                              مجال عبد احلى عمران                                     رئيس / السيد االستاذ الدكتور   -1

  نائبا                 ماجد و صفى حلمى                                      / السيد الدكتور  -2

    حممد حممود العجوانى             مدرس الكمياء العضوية                           املدير التنفيذى للوحدة  /د  -3

 امحد حممدصالح الدين عوض      مدرس الكيمياء احليوية                                           عضوا / د -4

 مدرس امليكروبيولوجيا  و املناعة                                         عضوا     هر بركة     خلود ما/ د -5

 هنى حممود اخلضرى             مدرس الصيدلة االكلينيكية                                           عضوا/د -6

 سكرتري الوحدة                                  ساملة امحد حممود شرف     أخصائى عالقات عامة       / أ -7
*** 

لجتتان فحتتن االنتتتاع العلمتتى و لجنتتة االستتتماع  تشتتكيل المجلتتس رئتتيس إستتتعر   :ثالثتتا
 –للسادة المتقدمين لشغل وظائف متدرس باألقستام العلميتة المختلفتة بكليتة الصتيدلة       

وطبقتا لمحضتر    7102-9-71جامعة دمنهور فى االعالن المنشور فى الجرائد الرستمية يتوم   
 : وذلك على النحو التالى  7102-2-08الفحن االدارى بتاريخ 
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 تشكيل جلان الفصص : أوال 
 قسم االدوية و السموم  -1

 .جامعة االزهر  –السيد حممد السيد  استاذ أدوية و مسوم بكلية الصيدلة / د.أ -

 .جامعة االزهر  –كلية الصيدلة جودة كامل عبد البارى استاذ االدوية و السموم و عميد / د.أ -

 . جامعة االزهر  –سالمة عبده سالمة  استاذ أدوية و مسوم بكلية الصيدلة / د.أ -

*** 

 قسم الصيدلة االكلينيكية و املمارسة الصيدلية  -2

 .جامعة املنصورة  –حامت سامل   استاذ االدوية و السموم ووكيل كلية الصيدلة / د.أ -

 .جامعة طنطا   –الصيدلة االكلينيكية بكلية الصيدلة   استاذ م  العزبمجال / د -

 . جامعة طنطا   –طارق مصطفى   استاذ م  الصيدلة االكلينيكية بكلية الصيدلة / د -

*** 

 قسم العقاقري  -3

 .جامعة االسكندرية  –نبيلة غازى  استاذ متفرغ عقاقري  بكلية الصيدلة / د.أ -

 .جامعة االسكندرية  –قاقري بكلية الصيدلة هالة مصطفى استاذ ورئيس قسم الع/ د.أ -

 . جامعة االسكندرية   –اميان شوقى    استاذ م  عقاقري بكلية الصيدلة /د -

*** 

 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية   -4

 .جامعة االسكندرية  –حممد حافظ استاذ بكلية الصيدلة / د.أ -

 .االسكندرية  جامعة –أميمة عبد الرازق استاذ بكلية الصيدلة / د.أ -

 .جامعة االسكندرية  –طارق بالل استاذ بكلية الصيدلة / د.أ -

  االستماع تشكيل جلان :  ثانيا
 .جامعة دمنهور  –مجال عبد احلى عمران  عميد كلية الصيدلة / د.أ -

 .جامعة دمنهور  –عادل السعيد البنا  استاذ علم  النفس الرتبوى بكلية الرتبية / د.أ -
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 .جامعة دمنهور   –السيد عبد احلميد عميد كلية الزراعة  عبد احلميد/ د.أ -

 .جامعة دمنهور  –اسر ابراهيم غنيم استاذ مساعد ادوية ومسوم بكلية الصيدلة / د -

 .جامعة دمنهور  –سارة جمدى عبد احلميد استاذ مساعد ميكروبيولوجيا و مناعة بكلية الصيدلة / د -

التشكيل ورفع االمر اىل السـيد على  وافقةللماملوافقة مع خماطبة اجلامعة : القرار
 . رئيس اجلامعة لالعتما / االستاذ الدكتور 

*** 
السادة الصيادلة المقرر تعيينهم  فى وظيفة معيد  رئيس المجلس استعر :   رابعا

جامعة  –جامعة دمنهور باألقسام العلمية المختلفة بكلية الصيدلة  –بكلية الصيدلة 
وطبقا لمحضر  7102-9-71عالن المنشور فى الجرائد الرسمية يوم دمنهور وذلك طبقا لال
 .7102-2-08الفحن االدارى بتاريخ 

على تعيني السا ة الصيا لة فى االقسام العلمية على النصو التاىل املوافقة : القرار
 .رئيس اجلامعة لالعتما  / السيد االستاذ الدكتور  مع رفع االمر اىل 

 القسم االسم م
 صيدالنيات  محد عبد املنعم عبد الوهابمنى ا  .1

 صيدلة اكلينيكية و ممارسة صيدلية  هدير ممدوح عبد العزيز رضوان   .2

 كيمياء حتليلية صيدلية  حممد مسري حممود نصر   .3

 كيمياء صيدلية  مروة شكرى القوتلى عبد السميع   .4

 كيمياء حيوية  يامسني حسن سامل حبيبه   .5

 عقاقري  امحد سارة عادل السيد حممد   .6

 أدوية و مسوم  زهرة العال حسن حمروس فرحات   .7

 ميكروبيولوجى  نوران حممد عطية حسن صاحل   .8
 

*** 
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عادل محمود عطية ببرنامج تصميم و تشييد / التبرع المقدم من دالنظر فى :  خامسا

لية االدوية وذلك بقيمة خمسة و ثالثون الف جنيها مصرى فقط الغير وذلك لخدمة العم
 . ( يورو  0255") التعليمية و البحثية بالكلية

شيماء كساب بشراء الربنامج حىت / على التربع املقدم مع تكليف   املوافقة: القرار
 .عا ل عطية / ، مع توجيه الشكر للدكتوريتم تشغيله بالكلية 

*** 
عميتتد  جمتتال عمتتران/ الهديتتة المقدمتتة متتن الستتيد االستتتاذ التتدكتور فتتى  النظتتر: سادستتا 

دوتتالب صتتاع لحفتتظ الملفتتات القديمتتة و اوراق الختتريجين بقستتم شتتئون       7الكليتتة بعتتدد  
 .التعليم و الطالب وذلك بقيمة اجمالية الفان و ربعمائة جنيها فقط الغير 

  .اجلامعة بهذا الشأن  رفع االمر اىلمع املوافقة : القرار
 

*** 
 التالية  7108-7102بالعام الجامعى  النظر فى إعتماد التفويضات الممنوحة للعميد : سابعا 

اعتماد جداول الدراسة  -0  

تشكيل لجان االمتحانات بناء على اقتراح من مجالس االقسام  -0  

اعتماد جداول االمتحانات  -3  

دعوة السادة الزائرين  -4  

اعتماد تشكيل مجالس االقسام  -5  

التدريس من الخارج انتدابات  -2  

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

 القسم 

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

 الدراسية 

.ات العلمية والمهمسفر اعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمرات العلمية  -9  

 .الدراسية   اعتماد تشكيل اللجان الشفهية للمقررات الدراسية للفرق -02

 .على التفويضات املمنوحة املوافقة : القرار
 

*** 
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( بنتين  ) جامعتة االزهتر    –استعر  رئيس المجلس الخطتاب التوارد متن كليتة الصتيدلة       : ثامنا 

و الصناعات الدوائية بالغردقة فى الفتترة   االزهر الخامس للعلوم الصيدلية بشأن عقد مؤتمر 
 . 05/4/7102-06من 
 .حيا اجمللس علما ا: القرار

*** 

 

محمد محمد عتالء قطترى متدرس االدويتة و الستموم      / النظر فى تكليف السيد الدكتور : تاسعا 
 .للقيام بأعمال امين مجلس الكلية 

 . املوافقة : القرار
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 ون التعليم والطالب موضوعات شئ: ثالثا
 

الية تدريس و تسجيل الطالب للمقررات االختيارية بالفرقة اخلامسة بالعام  فىالنظر : أوال 

 . 7102-7102، العام اجلامعى  7102-7102اجلامعى 

املوافقة على فتح تسةيل الطالب للمقررات االختيارية بالفرقة اخلامسة على :  القرار
من اعدا  الطالب مع ان يكون املفاضـلة بـني % 61قرر عن اال يزيد عد  الطالب فى امل

 :الطالب بناء على جمموع الطالب فى ما ة القسم بالرتم السابق التاىل 
 

 الفصل الدراسى  املقررات االختيارية
 كيمياء حتليلية 

 علم ادوية

-7112 الفصل الدراسى االول

7118 
 ميكروبيولوجى

 صيدالنيات

 الفصل الدراسى الثانى

 ك حنليلية

 عقاقري

 الفصل الدراسى االول
 

7118-

7112 

 صيدلة اكلينيكية

 ك طبية 

 الفصل الدراسى الثانى

 

***** 

/ تغااري ا اام الطالاا  شاانوا الطااالب ب اا ا املااركرا املقدمااة ماا  قساام  فااىالنظاار  :ثانيااا 

امعى مصباح رفعت رزق مصباح اىل ا الم رزق مصباح و املقيد بالفرقة االوىل  بالعام اجل

7102-7102 . 

اختاذ الالزم املوافقة مع ضرورة التنبيه على قسم شئون التعليم و الطالب ب:  القرار
 . تغيري اسم الطالب ب
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 االجتمااع   العارر قباو   شنوا الطاالب ب ا ا   املقدمة م  قسم  املركرا النظر فى : ثالثا

-7102عام اجلاامعى  ع  البالفرقة االوىل   امحد مسري عبده بدوى/ م  الطال  املقدم 

7102 . 

  2711-7116االجتماعي املقدم بالعام اجلامعى  العذراملوافقة على قبول :  القرار
 

***** 

نقل قيد الطاالب  قبو  شنوا الطالب ب  ا ات املقدمة م  قسم ركراملالنظر فى : رابعا 

 .  7102-7102جامعة دمنهور بالعام اجلامعى  –اىل كلية الصيدلة  االتى امساؤهم

جامعـة  –املوافقة على حتويل  الطالب االتـى ااـام م  اىل كليـة الصـيدلة :  القرار
 :طبقا ملا يلى 7118-7112وقيد م بالفرقة االوىل بالعام اجلامعى   منهور 

 
 اااء الطالب املقرر نقلهم اىل الكلية طرفنا الكلية احملول منها الطالب

 وقى عطا اهللامياا  عد ش جامعة بنى  ويف –ط  ا ناا 

 ا راء ابراهيم حممد عزيز احلوفى  جامعة اال كندرية  –ط  ب رى 

 حممد نصر امحد امحد الوجيه جامعة اال كندرية  –ط  ب رى 

 عماد شوقى رمضاا عبد الرؤف جامعة اال كندرية  –ط  ب رى 

 
***** 
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مان  الطاالب باالفرق    ا شنوا الطالب ب ا  ات املقدمة م  قسم ركراملالنظر فى :  خامسا

 .  7102-7102الدرا ية املختلفة فرص لدخو  االمتحانات بالعام اجلامعى 

القرار : املوافقة على منح الطالب االتى ااام م  فرص لدخول االمتصانات طبقا ملا 
 يلى :

اااء الطالب املقرر منصهم فرص  الفرقة الفرصة املمنوحة
 لدخول االمتصانات

(فرصة ثالثة و اخريا )  فرصة م  اخلارج  كريم حممد حممد انور حسني  الرابعة 

(فرصة اوىل ) فرصة م  اخلارج   امحد على نوح املصرى الرابعة 

( فرصة اوىل ) فرصة م  اخلارج   ندى حممد ابراهيم فطيم  الثالثة 

 

(فرصة اوىل ) فرصة م  اخلارج   

 

 

 

 الثانية 

 

 امحد اشرف صبحى احلنطور

علوانى مر ى عطا اهلل امحد  عد  

 ايهاب ابراهيم حممود حممد االرفلى 

 حسام  عيد عبد القادر عبد اهلل ابو صمادا

 خالد حممد حس  حممود بدوى 

 هالة على السيد على عبد اجمليد

***** 

فصاال الطااالب شاانوا الطااالب ب اا ا ات  املقدمااة ماا  قساام ركراملاا النظاار فااى:   اد ااا

ال اتنفا  عادد    نظارا   7102-7102الدرا ية املختلفاة بالعاام اجلاامعى     املقيدي  بالفرق

 .مرات الر وب  

 القرار : املوافقة على فصل الطالب االتى ااام م طبقا ملا يلى :
 اااء الطالب املقرر فصلهم الفرقة

 الثانية قديم

 

  

 امساء حييى فتحى مربوك اهلوفى

 حممد مخيس زكريا الربداا
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يثالثانية حد  ابراهيم انور حممد ال يمى  

 عبد الرمح  ربيع فتحى حممد لكلوك 

 

 

 

 

 الفرقة االوىل حديث

 امحد عاد  عبد العزيز قمرا

 امحد حممد حممد عبد اهلادى 

 امياا مربوك حممد السيد ابو زيد 

 جال  عبد الوهاب جال  عبد الوهاب 

 حس  مدحت فتحى حممد احلبا  

   حس زكريا ناصف حس

 شروق عاد  حممود قط  

 حممد  عد حممد ابو غنيم 

 حممد وجيه امحد  عيد الغنام

 مرواا عبد النبى  امل بسيونى 

 
***** 

خطة االنتدابات التدريسية للفصل الدرا ى االو   بالعام اجلامعى  النظر فى:   ابعا

 .طبقا للمرفق   7102-7102
 .طبقا للمرفق تدابات التدريسية املقدمة املوافقة على خطة االن:  القرار
 

***** 

ت كيل جلنة لوضع اجلداو  الدرا ية للفرق املختلفة للفصال الدرا اى    النظر فى:  ثامنا

 . 7102-7102االو  بالعام اجلامعى 
 :املوافقة على تشكيل اللةنة من السا ة االتى ااام م :  القرار
 ادوية و سموم  محمد محمد عالء الدين قطرى     مدرس/ د -

 احمد محمد صالح الدين عوض   مدرس كيمياء حيوية / د -

 محمد محمود العجوانى              مدرس الكيمياء العضوية / د -

***** 
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 . 7102-7102ت كيل جملس الت دي  بالكلية بالعام اجلامعى  النظر فى:  تا عا
 :م م املوافقة على تشكيل اجمللس من السا ة االتى ااا:  القرار

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

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث  د وصفى حلمى                   ماج/ السيد الدكتور  -2

 ية  سارة جمدى عبد احلميد      قائم بعمل رئيس قسم امليكروبيولوجيا الصيدل/ الدكتورة  ةالسيد -3
***** 

منه / نقل قيد الطالبة  شنوا الطالب ب  اات  املقدمة م  قسم ركرفى املالنظر :  عاشرا

جامعاة اال اكندرية    –مجعه ادريس حممد املقيادا بالفرقاة الثالثاة بكلياة الطا  الب ارى       

 7102-7102بالعام اجلامعى 

القرار : املوافقة على نقل قيد الطالبة / منه مجعه ا ريس حممد اىل كلية الصيدلة – 
 جامعة  منهور .

***** 
فى انتدابات السادا الصيادلة للم اركة فاى حتضاري الادرول العملياة     النظر : حادى ع ر 

 .باالقسام العلمية بالكلية طبقا للمرفق 

رئـيس / طبقـا للمعـروو ورفـع االمـر اىل السـيد االسـتاذ الـدكتوراملوافقة :  القرار
 اجلامعة 

***** 
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 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والبصوث

النظر فى اعتماد نتيجة دبلوم الصيدلة االكلينيكية و الممارسة الصتيدلية للعتام   : أوال  
 . 7102-7103الجامعى 
 .وفقا للمعروو  اعتما  النتيةة: القرار

*** 
"  بلتوم  د –ماجستير "  ببرامج الدراسات العليا الفصل الصيفى النظر فى الية فتح: ثانيا 

 . هذا العام 
بداية مـن اول عدم فتح الربنامج الصيفى  ذا العام وذلك لضرورة فتصه  : القرار

مـع التوجيـه  اسابيع طبقا ملا نصت عليـه الالئصـة 8اغسطس ملدة  اخريوليو حىت 
  .بضرورة تفعيله العام القا م 

*** 
ضتتية دختتولهم االمتحتتان متتدى امكانيتتة الطتتالب الحاصتتلين علتتى اعتتذار مر النظتتر فتتى : ثالثتتا 

 . ى صيففصل الالتكميلى فى ال
اخلريف فصل يوم فى  15عدم املوافقة مع التنبيه بعقد االمتصانات فى اول : القرار

 .طبقا لالئصة  7118-7112القا م من العام اجلامعى 
 

*** 
 

جامعتة   –متن كليتة الصتيدلة     7102النظر فى متدى امكانيتة التحتاق خريجتى دفعتة      :  رابعا
 .ببرامج الدراسات العليا بالكلية نهور دم

التقدم طبقا لالئصة الدراسات العليا للكلية حيث انه ال يوجد ما املوافقة على : القرار
مينع  ذا مع االخذ فى االعتبار ملا نصت عليه الالئصة بأفضلية من مر عليه عام من 

 .التخرج فى جهه عمل ذات صلة مبوضوع الدراسات العليا 
 

*** 
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  . جامعة دمنهور  –مناقشة تحديث الخطة البحثية لكلية الصيدلة :  خامسا 

القرار: املوافقة على اجراء حتديث للخطة و ضرورة استطالع راى اجلهـات البصثيـة 
ذات الصلة و كذلك اجلهات اجملتمعية املستفيدة فـى موضـوعات اخلطـة البصثيـة 
لألقسام العلمية على ان يتم وضع اليات التعاون مـع  ـذة اجلهـات ، وعليـه    
تكليف السا ة رمساء االقسام العلمية و منسقى االقسـام بضـرورة ترشـيح ااـاء 
اجلهات املستفيدة املرا  استطالع رايها حىت يتم خماطبتها بهذا الشأن .  

*** 
 .مقررات برامج  الدراسات العليا  ات توصيفتحديث  النظر فى :   سادسا
توصيفات مقررات تسليم السا ة رمساء االقسام العلمية رة ضروالتوصية ب: القرار

 . 7118-7112برامج الدراسات العليا عن العام اجلامعى 
*** 

تقتتديم االقستتام العلميتتة بالكليتتة مقتتترح بالتتدورات التدريبيتتة     النظتتر فتتى  :   ستتابعا
و التتى يمكتن تقتديمها فتى اطتار رفتع القتدرات البحثيتة لخريجتى           كل قستم التخصصية  ل

 . يات الصيدلة و لشباب الباحثين كل
  توصية السا ة رمساء االقسام العلمية بضرورة تقديم مقرتح شامل لكل : القرار

قسم هلذة الدورات  على ان يشتمل على ا داف كل  ورة و احملتوى العلمى هلذة 
 الدورات و االجهزة العلمية املطلوبة لتدريب امللتصقني بهذة الدورات 

 
*** 
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 خامسا : موضوعات اجلو ة

 
طارق عقدة المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة محضر إجتماع الوحدة / إستعر  د : أوال 

7102  اغسطس عن شهر   
*** 

احمد عكاشة بتجهيتز برنتامج لتحليتل استتبيانات الطتالب      / تكليف أ النظر فى: ثانيا   
 . حول المقررات الدراسية و اعضاء هيئة التدريس

 .املوافقة  :ارالقر
*** 

 .النظر فى تشكيل لجنة التدريب و نشر ثقافة الجودة : ثالثا   
 : املوافقة على التشكيل على النصو التاىل  :القرار
 .طارق خليل عقدة       المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة / السيد الدكتور -
 .ى لوحدة ضمان الجودة رانيارجب ابو زهرة           نائب المدير التنفيذ/ الدكتورة -
 .نهى محمود الخضرى        مدرس الصيدلة االكلينيكية / الدكتورة -
 خلود ماهر بركه            مدرس الميكروبيولوجيا و مناعة / الدكتورة  -

*** 
 النظر فى تشكيل لجنة االعالم و االعالن : رابعا   
 : املوافقة على التشكيل على النصو التاىل  :القرار
 .طارق خليل عقدة       المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة / د الدكتورالسي -
 .رانيارجب ابو زهرة           نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة / الدكتورة -
 .نهى محمود الخضرى         مدرس الصيدلة االكلينيكية / الدكتورة -
 .نيات دعاء احمد حبيب            مدرس الصيدال/ الدكتورة -
 سالمة احمد شرف       أخصائى عالقات عامة و اعالن / أ -

*** 
 رئيس اجمللس                                                                                                            مني اجمللس                                                       أ     
مجال عمران/  .أحممد عالء قطرى                                                              /    

   
  


