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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية

   7152 - 55 -9جبلسته املنعقدة فى 
  اجللسة الثالثة

  للعام اجلامعى 7158/7152 
................................. 

 الموافق  الخميس صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
احلى عمران  مجال عبد/ برئاسة السيد االستاذ الدكتور  7112 -9-11 

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

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

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

 امرية بلتاجى                             مدرس  قسم العقاقري / السيدة الدكتور -4

 :  كال من  و قد دعى* 

  املدير التنفيذى لوحدة تكنولوجيا املعلومات  و   ادوية ومسوماستاذ م     حممد حممد عالء قطرى        / الدكتور -

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

 عضو جملس النواب                 املعتز باهلل على النجار   / الدكتور  -

 :وقد إعتذر كال عن احلضور  

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

 امحد زعلوك                             نقيب صيادلة البحرية / الدكتور -
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" بسم الله الرحمن الرحيم " بقوله   عميد الكلية/ االستاذ الدكتور وقد افتتح السيد

وهنىء  ،  عضاء هيئة التدريسأضور من السادة ثم بدأ سيادته بالترحيب بالسادة الح
احمد صالح الدين عوض لترقيته الى درجة استاذ مساعد فى الكيمياء الحيوية / الدكتور

في  سيادته  ثم شرع ،   متمنيا للسادة اعضاء هيئة التدريس مزيد من الترقى و النجاح
             .مناقشة جدول األعمال

 التصديق واإلعتماد :أوال 
 

  . مجلس الكلية السابق التصديق على محضر اجتماع  :أوال

 . السابق جتماع جملس الكليةإصدق اجمللس على حمضر  : القرار

*** 
 موضوعات عــامة: ثالثا

 
بالموافقالالة علالالى  7112-11-72المجلالالس االعلالالى للجامعالالاي بتالالاري   النظالالر فالالى  قالالرار   :أوالالال 

لدرجالة  ن عالوض مالدرس الكيميالاء الحيويالة      احمد محمالد صالالح الالدي   / السيد الدكتور ترقية
اللجنة العلمية الدائمة لترقية االساتذة و أستاذ مساعد بذاي القسم  بناء على توصياي 

و التالى قالرري    7112-9-72االساتذة المساعدين للكيمياء الصيدلية و الحيوية بتاري  
استاذ مساعد بذاي ان االنتاج العلمى المقدم من سيادته يرقى للحصول على اللقب العلمى 

القسم لحصوله على تقدير جيد فى بحث و تقدير مقبول فى ستة ابحالاث و تقالدير ضالعي     
 19/71ودرجالالة نشالالاط علمالالى   2/11نقطالالة و درجالالة مناقشالالة   21/ 80.14فالالى بحالالث باجمالالالى  

 .درجة   111/ 29.14باجمالى 
املدرس  امحد حممد صالح الدين عوض/ املوافقة على ترقية السيد الدكتور : القرار

بقسم الكيمياء احليوية اىل درجة استاذ مساعد بذات القسم ورفع االمر اىل السيد 
 رئيس اجلامعة للتفضل بالعرض على جملس اجلامعة / االستاذ الدكتور

 
*** 
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لمياء عادل خطاب المعيدة بقسم االدويالة و  / المعيدة الطلب المقدم من النظر فى : ثانيا 
 . الكيمياء الحيويةى قسم ال هانقبشأن   السموم

املوافقة على نقلها من قسم االدوية و السموم اىل قسـم الكيميـاء احليويـة : القرار
 .طبقا للمرفقوذلك بعد موافقة القسمني 

*** 
 

قالائم بعمالل    جمالال عمالران   / االسالتاذ الالدكتور   المجلس الطلب المقالدم مالن   إستعرض  :ثالثا
 7112-11-11ابتداء مالن   ينن مرتب لمدة شهرجازة خاصة بدوا همنحعميد الكلية بشأن 

يتخللهالالا السالاللر الالالى جمهوريالالة العالالراق للمشالالاركة فالالى القالالاء المحاضالالراي  7114-1-18حتالى  
 .وورش العمل بجامعة العين

تاريخ القيام ابتداء من  واحد فقط سفر سيادته ملدة شهر املوافقة على: القرار
اركة فى القاء احملاضرات وورش يتخللها السفر اىل مجهورية العراق للمش بالسفر

 العمل جبامعة العني
*** 

محمد محمود العجواني مدرس الكيمياء / النظر فى الطلب المقدم من الدكتور:   رابعا
الصيدلية بشأن سلره بمهمة علمية لمدة سنة بجامعة ساني لويس بالوالياي المتحدة 

  . 7119-1-11الى  7114-1-11االمريكية وذلك ابتداء من 
اىل  7158-5-51وذلك ابتداء من املوافقة على سفر سيادته باملهمة العلمية : القرار

 .مع رفع االمر للجامعة للحصول على املوافقة  51-5-7159
*** 

 .  7112اعتماد نتيجة دور نوفمبر  النظر في:  خامسا
ة رئيس اجلامع/ و االعتماد ورفعها ايل السيد االستاذ الدكتوراملوافقة : القرار

 . لالعتماد
*** 
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احاطه المجلس علما بقرار مجلس الجامعة بضرورة موافقة رئيس القسم على صر  : سادسا 

  .حافز الجودة شهريا 
  .أحيط اجمللس علما : القرار

*** 
محمالد محمالود العجالوانى مالدرس الكيميالاء      / مالن الالدكتور  الطلب المقدم النظر فى  : سابعا 

بواقالالع يالالوم واحالالد جامعالالة الليالالوم  –لكليالالة الصالاليدلة العضالالوية بشالالأن انتالالداب سالاليادته  
لالشالرا  العملالى علالى     7114-7112اسبوعيا خالالل اللصالل الدراسالى االالول بالعالام الجالامعى       

 .مقرراي قسم العضوية 
بواقع يوم واحد اسبوعيا خالل الفصـل الدراسـى انتداب سيادته  املوافقة على: القرار

 .ال يتعارض ذلك مع اعباءه التدريسية  على ان 7158-7152االول بالعام اجلامعى 
 

*** 

لللرق  امتحاناي نهاية اللصل الدراسى االول جداولاستعرض رئيس المجلس  :  ثامنا
 . 7114-7112الدراسية المختللة باللصل الدراسى االول بالعام الجامعى 

 .املوافقة على اجلدول طبقا للمعروض: القرار
*** 
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 ئون التعليم والطالب موضوعات ش: ثالثا

 
النظر فى تشكيل الكنرتوالت للفرق الدراسية املختلفة للفصل الدراسى االول  :أوال 

 . 7102-7102بالعام اجلامعى 
 القرار : املوافقة على التشكيل على النحو األتى :

:االشراف العام : اوال   
رئيس الكنرتوالت  و رئيس ) لكلية  عميد اقائم بعمل مجال عبد احلى عمران               / د .أ -1

(عام االمتحانات   

(وكالء الكلية ) االشراف الفىن : ثانيا    
 عميد الكليةقائم بعمل مجال عبد احلى عمران        / د.أ* 

 ماجد وصفى حلمى ويصا      قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث / د* 

*** 
 أوال: كنرتول الفرقة أوىل حديث  :

 سارة مجدى عبد الحميد   استاذم ميكروبيولوجيا ومناعة                                              رئيسا.  د  -1
رانيا رجب ابو زهرة  مدرس الميكروبيولوجيا  والمناعة                                                نائب رئيس . د  -7  
س الميكروبيولوجيا  والمناعة                                                         عضوا ايمان محمد خل   مدر/ د -0  
خلود ماهر بركه مدرس الميكروبيولوجيا  والمناعة                                                            عضوا.د -8  
ية                                                              عضواوائل طلعي عبد القادر   مدرس الكيمياء التحليل. د  -1  
.                                                             ايمان بدر مدرس  بقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية / م .م *   
  محمد محمد عبد العال شاهين  مدرس مساعد بقسم الكيمياء التحليلية/ م .م* 
فاطمة الزهراء على   معيد بقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية / ص*   
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 ثانيا: كنرتول الفرقة ثانية حديث  :

طارق خليل عقدة  مدرس الكيمياء الحيوية  بكلية الصيدلة بدمنهور                                 رئيسا. د  -1  

 جامعة دمنهور                    نائب رئيس       –ية الصيدلة هبة محمد البديوى  مدرس الصيدالنياي بكل/ د -7

 جامعة دمنهور                          عضوا –دعاء أحمد حبيب مدرس الصيدالنياي بكلية الصيدلة / د - 0 

 جامعة دمنهور                      عضوا –سهى محمود المصرى  مدرس الصيدالنياي بكلية الصيدلة  /د-8

 مريم زويل مدرس مساعد بقسم الصيدالنياي/ م.م *
 وليد بدوى معيد بقسم الكيمياء الصيدلية  / ص* 
 نيهال النويهى معيد بقسم العقاقير / ص * 

 ثالثا: كنرتول الفرقة الثالثة حديث :
جامعة دمنهور     رئيسا  –اسر ابراهيم غنيم استاذ مساعد االدوية والسموم بكلية الصيدلة . د -1  

جامعة دمنهور           نائب رئيس     –محمد محمد عالء قطرى  مدرس ادوية و السموم  كلية الصيدلة . د -7

مها السيد حسين  استاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية                                                    عضوا  / د.أ -0  

 جامعة دمنهور                                    عضوا   –الصيدلة هايدى عباس  مدرس الصيدالنياي بكلية / د -8 

 ضوامحمد عبد الحسيب مدرس ادوية و السموم                                                                                         ع/ د –1
 ريهام محمد عادل مدرس مساعد بقسم العقاقير / م .م* 
 ياسمين عطية    معيد بقسم اللارماكولوجى  /م.م* 
 مريم ياسر  معيد بقسم العقاقير/ ص* 
 محمد محمد فايز معيد بقسم العقاقير/ ص* 

 كنرتول الفرقة الرابعة حديث  : رابعا 
 رئيسا       ماجد وصلى حلمى ويصا    وكيل الكلية للدراساي العليا و البحوث                                      / د -1 
 نهى محمود الخضرى   مدرس الصيدلة االكلينيكية                                                                 نائب رئيس    . د   -7
 عضوا                   رحاب وريدة  مدرس الصيدلة االكلينيكية                                                                       . د -0
 عضوا                         اميرة محمد  بلتاجى مدرس العقاقير / د -8

 م سهيلة االنسى .م* 
 م محمود رجب .م* 
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 اخلامسةكنرتول الفرقة : خامسا 

رئيسا                                  محمد محمود العجوانى   مدرس الكيمياء العضوية                                            / د   -1  
أحمد محمد صالح الدين عوض  مدرس الكيمياء الحيوية                                                          نائب رئيس.د -7  
 عضوا                     سمير مرشدى محمد مرشدى مدرس الكيمياء التحليلية                                             .د  -0
 عضوا                      شيماء امام كساب  مدرس الكيمياء الصيدلية / د  -8
عضوا          منال الشي   مدرس الصيدالنياي                                                                                                 / د -1  

م  معيد بقسم الكيمياء الحيوية هبة غان/ ص  
لمياء عادل خطاب معيد بقسم الكيمياء الحيوية/ ص  
مدرس مساعد  بقسم الكيمياء الصيدلية . صالحايمان / م .م*   
 مدرس مساعد  بقسم الكيمياء الصيدلية هايدى أحمد ساهر/ م .م* 

**** 
                      قديم                          الرابعةكنرتول الفرقة : سادسا 

 .جمال عمران  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب / د.أ -1 
 .احمد صالح الدين عوض مدرس الكيمياء الحيوية   / د -7
 طارق خليل عقدة  مدرس الكيمياء الحيوية  . د  -0

***** 
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 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والبحوث

صلى وكيل الكلية للدراساي العليا و البحوث محضر إجتماع اللجنالة  ماجد و/ إستعرض د  *
 : مناقشة الموضوعاي التالية   وتم ،7112  نوفمبرعن شهر 

 إستعراض ومناقشة مقترحاي وخطواي تطوير الخطة البحثية بالكلية   :أوال 
 7112 - 71171 

 :وبيانها كالتاىل مت إقرار املقرتح املقدم لبعض الدورات التدريبية: القرار

 مع خماطبة باقى األقسام العلمية لسرعة موافاتنا بباقى املقرتحات

*** 

النظالالالالر فالالالالى أعتمالالالالاد الخطالالالالط البحثيالالالالة والبروتوكالالالالوالي العلميالالالالة لرسالالالالائل       :ثانيالالالالا
 :الماجستيروالدكتوراة لألقسام العلمية وبيانها كالتالى

 قسم الكيمياء التحليلية  .1

 Drug Information Centre قسم الصيدلة اإلكلينيكية

ء التحليليةقسم الكيميا  Cappillary electrophoresis 

 Intavenous Admixture قسم الصيدلة اإلكلينيكية  

 Quality Control Testing of solid dosage form قسم الصيدالنيات

 Cell Culture قسم األدوية والسموم والكيمياء الحيوية

 (درجة ماجيستري( )قسم الكيمياء التحليلية)مد هانى شعبان فرج مح/ الطالبة. 0

موضوع نقطة البحث 
 باللغة العربية

دراسات حتليلية لبعض األدوية املضادة للفريوسات بإستخدام طرق 

 كروماتوجرافية وطيفة

موضوع البحث باللغة 
 االجنليزية

Analytical studies of some antiviral drugs using 

chromatographic and spectrophotometric methods 

هدى حممد مجال الدين دعبيس أستاذ قسم الكيمياء الصيدلية بكلية / د.ا جلنة االشراف

 .جامعة دمنهور  –الصيدلة 

جامعة  –هيثم ميمون عباس مدرس قسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة / د

 .املنوفية 

 –ليلية بكلية الصيدلة وائل طلعت عبدالقادر مدرس قسم الكيمياء التح/ د

 .جامعة دمنهور 
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 قسم الصيدلة األكلينيكية . 7
 

 (درجة ماجيستري( )قسم الصيدلة األكلينيكية)رشا محمود محمد الجمل / الطالبة. 0

موضوع نقطة البحث 
 باللغة العربية

دراسة مقارنة التأثريات احلركية والدوائية للمضادات احليوية املعتمدة على 

ختارة بعد تناوهلا عن طريق التنقيط الوريدى املستمر أو عن طريق الوقت امل

 جرعات وقتية منتظمة للمرضى ذوى احلاالت احلرجة

موضوع البحث باللغة 
 االجنليزية

Comparative pharmacokinetics/pharmacodynamics study 

between continuous infusion and intermittent dosing of selected 

time-dependent antibiotics in critical III patients 

كلية  –رانيا رجب ابو زهرة أستاذ مساعد امليكروبيولوجيا واملناعة / د جلنة االشراف

 .جامعة دمنهور  –الصيدلة 

أمين عبداحلميد الطيار استشارى مساعد تعليمى فى التخدير والعناية / د

 املعهد الطبى القومى بدمنهور  -رئيس وحدة العناية املركزة  –املركزة 

نهى حممود اخلضرى مدرس قسم الصيدلة اإلكلينيكية واملمارسة / د

 .جامعة دمنهور  –الصيدلية بكلية الصيدلة 

جامعة  –كلية الصيدلة  -سهى حممود املصرى مدرس الصيدالنيات . د

 .دمنهور 

 

 . مع رفع االمر للجامعةاملوافقة على التسجيل : القرار
*** 

 النظر فى قبول التسجيل المتأخر لبعض طالب المقرراي التخصصية للماجيستير: ثالثا

املوافقة على التسجيل املتأخر  لطالب مقررات ختصصى درجة املاجيستري : القرار
 .جنية 711على طلب تسجيل مرفق معة طوابع خدمة تعليمية بقيمة 

*** 

ألشرا  على رسالة الماجيستير للطالبة شيرين زكريا من ا. النظر فى رفع أسم د :ًارابع
محمد عالء الدين قطرى بناء على الطلب المقدم من قسم . رانا كرم المهدى ووضع اسم د

 األدوية والسموم
 املوافقة : القرار
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إحاطة اللجنة علمًا بمقترح األجهزة العلمية المطلوبة إلنشاء معمل : خامسًا

 .الجامعةنانوتكنواوجى و المقدم إلى نائب رئيس 
 .احيط اجمللس علما : القرار

*** 

جامعة فاروس بشأن  –إحاطة اللجنة علمًا بالخطاب المرسل من كلية الصيدلة : ًاسادس
  Erasmusالدعوة لمشروع الشراكة فى برنامج 

 .بقبول الشراكة  احيط اجمللس علما: القرار

*** 

الق السباعى الوافد من سوريا محمد عبد الخ/ النظر فى الطلب المقدم من الطالب: ًاسابع
علمًا ان قسم ( ميكروبيولوجى)ألستكمال قيدة للتسجيل ببرنامج الماجيستير 

 . الميكروبيولوجيا والمناعة موافق من حيث المبدأ
 املوافقة : القرار

*** 

 سادسا : موضوعات اجلودة
 

إجتماع الوحدة  طارق عقدة المدير التنليذى لوحدة ضمان الجودة محضر/ إستعرض د : أوال 
 7112نوفمبر عن شهر 

 .صدق اجمللس على ما جاء مبحضر وحدة ضمان اجلودة  : القرار
*** 

  .سالمة شر  / أالمكل  باعداده لدراساي العليا االنظر فى دليل :  ثانيا  
 . املوافقة مع مراجعته لطبعه باجلامعة : القرار 

*** 
   
 

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


