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 حمضر اجتماع
  جملس الكلية

 2102 -9 -5جبلسته املنعقدة فى  
   اجللسة الثانية

  للعام اجلامعى 2107/2102 
................................. 

 الموافق  األثنين صباح يوم  العاشرةالكلية فى تمام الساعة  ع مجلساجتم
 عمييد الكليية    هدى دعبييس / برئاسة السيدة االستاذ الدكتور  1026 -5-9 

            :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 د  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

 : و قد دعى 

 .ود خليل عقدة      املدير التنفيذ  لوحدة ضمان اجلودة بالكلية طارق حمم/ السيد الدكتور   -

 :وقد تغيب عن احلضور 

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

 
" الرحيم رحمن بسم الله ال" عميد الكلية  بقوله / وقد افتتحت السيدة االستاذ الدكتور

ثم   من السادة اعضاء هيئة التدريس ثم بدأت سيادتها  بالترحيب بالسادة الحضور
                                                                   .في مناقشة جدول األعمال تشرع

   **** 
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  التصديق واإلعتماد:  أوال
 

  . لية السابقمجلس الك التصديق على محضر اجتماع  :أوال

 .السابق صدق اجمللس على حمضر اجتماع جملس الكلية : القرار
 

*** 

 موضوعات عــامة: ثانيا
 

مقتيرح يييادة اوابيع الةدمية التعليميية التيى ييتم تحصييلها  سيتةرا            النظير فيى   :أوال 
 .ابقا للمعروض (  دكتوراه  –ماجستير  -دبلوم  ) شهادة البكالوريوس 

 .على رفع املقرتح املقدم اىل رئيس جامعة دمنهور  املوافقة: القرار
*** 

سييارة مجييدى رئيييس معيييار التعليييم والييتعلم  / النظيير فييى المقتييرح المقييدم ميين د  : ثانيييا
 .والةاص بإستراتيجية التعليم والتعلم 

املقرتح متهيدا لعرضه على االطراف املعنية الخـ  الـرأمت متهيـدا  املوافقة على: القرار
 .إلعتمادها 

 

*** 
و التيى  نهى الةضرى مدرس الصيدلة االكلينيكية / النظر فى المقترح المقدم من د :رابعا

 . 1بدال من  4ترغب فيه بييادة االعداد المقبولة لدرجة الماجستير الى 

تمديد االعداد املقبولة بعد وافق اجمللس على تفويض رؤساء ومنسقى االقسام ب: القرار
وذلـ   القادم لجلس الكلية  ان تعتمد االعداد املقبولة مب دراسة ملفات املتقدمني على

 . نظرا لالقبال الشديد على املاجستري 
 

*** 
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جمييال عمييران وكيييل الكلييية لشييئون التعليييم   / النظيير فييى الالييب المقييدم ميين د  :ةامسييا  

 .والاالب بشأن انشاء عدد ةمس معامل بحثية بكلية الصيدلة ابقا للمرفق 
 : لس مع تشكي  جلنة ثالثية للمعام  وبيانها االتاىل وافق اجمل: القرار 

 .    رئيسا        جمال عبد الحى عمران     استاذ م كيمياء حيوية/ د -

 اسر ابراهيم  غنيم            استاذ م فارماكولوجى / د -

 ماجد وصفى حلمى      استاذ م فارماكولوجى/ د -

 

*** 
 .لجنة للعالقات الدولية  تشكيل لجنة الحكماء ، النظر فى:  سادسا
 : وافق اجمللس على تشكي  جلنة احلكماء على النحو التاىل : القرار 

 .سارة مجدى عبد الحميد    رئيس قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية والمناعة / د -

 ماجد وصفى حلمى      استاذ م ادوية و سموم / د -

 وجيا والمناعة رانيا رجب ابو زهرة  مدرس بقسم الميكروبيول/ د -

 .دعاء حبيب  مدرس بقسم الصيدالنيات / د -

 

 :  على النحو االتى   تشكي  جلنة العالقات الدولية*  
 رئيسا    هيثم ميمون عباس       استاذ م  الكيمياء التحليلية /  د -

 ماجد وصفى حلمى ويصا   استاذ م االدوية والسموم /د -

         مدرس االدوية والسموممحمد عالء قطرى             / د 

 احمد صالح الدين عوض    مدرس الكيمياء الحيوية / د  -

 ايمان محمد خلف  مدرس الميكروبيولوجيا والمناعة / د-

 

*** 
 . 1027-1026اعتماد االجندة الدراسية للفصل الدراسى االول النظر فى : سابعا
  .2107-2102اعتماد االجندة الدراسية للعام اجلامعى : القرار 

 
*** 
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المعتيي بالليه عليى النجيار اليى تشيكيل مجليس        / إضيافة السييد اليدكتور    النظر فيى : ثامنا
 . 1027-1026الكلية للعام الجامعى 

 .املوافقة : القرار 
*** 

هيرم فييور عفاسرامحفاارافا رتاعفيكراااف يويراةف  ي ير ففففففففف/فإنتراا ف ففالنظر فىر فف: تاسعا

ايع فاملن ىي فحلنيفامتامفاج اةاتفنقلف يا تهفا  ف رج فجف–بالك ي فاىلف  ي فالصيال ف

ف.يالي فجبايع فاملن ىي ف

وافق اجمللس علـى ااطبـة املشـرف علـى اليـة الصـيدلة جبامعـة املنوفيـة  :القرار 
بتأجي  البت فى الندب حلني عودة سيادته من املهمة العلمية حيـ  ان سـيادته 

اطبة جامعة املنوفيـة لتحديـد يـوم مبهمة علمية و ليس على راس العم   مع ا
 .االنتداب واملقرر ال مت يقوم  بتدريسه وذل   حبد اقصى يومان اسبوعيا 

 
*** 

 .لبرنامج الصيدلة االكلينيكية  النظر فى تعيين مرشدين اكاديمين  :عاشرا
 :على اسناد االرشاد االاادميى طبقا ملا يلى  وافق اجمللس:القرار 

 استاذ مساعد الميكروبيولوجيا و المناعة(   لحميدسارة مجدى عبد ا/ د)  -

 مدرس الكيمياء التحليلية(  وائل طلعت عبد القادر  / د)   -

 مدرس الصيدالنيات ( هبة محمد البديوى / د)   -

 مدرس الكيمياء العضوية ( محمد محمود  العجوانى / د)   -

 مدرس الميكروبيولوجيا و المناعة ( رانيا رجب ابو زهرة / د)   -

 مدرس العقاقير   (بلتاجى محمد اميرة / د)   -

 مدرس الصيدلة االكلينيكية ( نهى محمود  الخضرى / د)  -

 مدرس الصيدالنيات(دعاء أحمد حبيب  / د)  -

 مدرس الميكروبيولوجيا و المناعة(خلود ماهر بركة  / د) -

 مدرس الكيمياء الصيدلية ( شيماء امام كساب   /د)  -
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 تعليم والطالب شئون الموضوعات : ثالثا

 

ف.ف6102-6102النظ فى فاجلااولفالارا ي فل فصلفالارا  فاالولفل عامفاجلايع فف:أواًلف

 القرار : املوافقة على اجلداول الدراسية املرفقة . مرفق 0
 

***** 

انترااباتفالترار وفوفانترااباتفالصريا ل فل فصرلفالارا ر فاالولفبالعرامففففففففففالنظ فى :فثانيًاف

 .طسقافل وع وضف  6102/6102اجلايع ف

 .املوافقة على االنتدابات املقدمة طبقا للوائح والقوانني املنظمة :القرار 
 

***** 

  ناففحموافبعج ف/فيذ  ةفشئ عفالتع ي فوالطال فبشأعفنقلفقيافالطالس فالنظ فى ف:فثالمًاف

جايع فف–جايع فاال كنار  فاىلف  ي فالصيال فف–املقياةففبالف ق فالمالم فبك ي فطبفبش ىف

ف6ي ىقف.ف ينه رف

القرار :املوافقة على نق  قيد الطالبة / دينا  حممد بعلجر املقيدة  بالفرقة الثالثة 
بكلية طب بشرمت – جامعة االسكندرية اىل الية الصيدلة – جامعة دمنهور وذل  

 طبقا للوائح و القوانني املنظمة ل ل   
 

***** 

امياعفاساف/فيذ  ةفشئ عفالتع ي فوالطال فبشأعفقس لفنقلفقيافالطالس ففالنظ فى :فبعارا

اىلف  ي فالصيال فففطنطافطبفبش ىفجبايع فف–الفتاحفاسافال ها فاملقياةفبالف ق فالماني ف

ف3ي ىقفف.باينه رف

القرار : املوافقة على نق  قيد الطالبة / اميان عبد الفتاح عبد الوهاب املقيدة بالفرقة 
الثانية – طب بشرمت جبامعة طنطا   اىل الية الصيدلة بدمنهور وذل  طبقا للوائح 

 و القوانني املنظمة ل ل   .
ف
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اميراعفف/فيذ  ةفشرئ عفالتع ري فوالطرال فبشرأعفقسر لفنقرلفقيرافالطالسر ففففففففففالنظ فى :فخايكاف

  فاىلف  يرر فا ر فيسررارملفاملقيرراةفبالف قر فاالوىلفبك يرر فالطرربفالسشر ىفجبايعرر فاال رركنارففف

ففف.الصيال فباينه رف

مبارك املقيدة بالفرقة االوىل  اميان على / نق  قيد الطالبة وافق اجمللس على  :القرار 
وذلـ  طبقـا  بكلية الطب البشرمت جبامعة االسكندرية اىل اليـة الصـيدلة بـدمنهور

 .للوائح و القوانني املنظمة ل ل   
 **** 

 

ا يراةفف/فلتع ري فوالطرال فبشرأعفقسر لفنقرلفقيرافالطالسر ففففففففالنظ فى فيرذ  ةفشرئ عفافف:ف ا  اف

جايعر فاال ركنار  فففف–مجالفاسافالت ا فريضاعفاملقياةفبالف ق فالماني فبك ي فطبفبش ىف

ف.اىلف  ي فالصيال فباينه رف

عليـاء اـال عبـد التـواب رمضـان املقيـدة / نق  قيد الطالبـة املوافقة على  :القرار 
 جامعة االسكندرية اىل الية الصـيدلة بـدمنهور –بشرمت بالفرقة الثانية بكلية طب 

 .وذل  طبقا للوائح و القوانني املنظمة ل ل   
 **** 

ف

ف

ف
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 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والبحوث
ي   ف ا  ففأاافحموافاحلنف فغامنف/ففاخلاص فباملعياةتكجيلفنقط فالسحثفاخلاص ففالنظ فى :فأوالف

 فالعقاقريفبقك ف
 القرار : املوافقة على الربوتواول العلمى املقدم واعتماه  وبيانه االتاىل :

 

*** 

ايرريةفحمورافب تراج فوالتر فت غربفىر فإ راى فففففففف/فالرا ت رةففالط ربفاملقرامفير فففففالنظ فىر فف:ثانياف

حمورافحمورافىرا  فففف/فن فاالش اففا  فر ال فاملاجكرتريفاخلاصر فبالصرياىلففففيش ففاجنس فا  فجل

ف.بقك فالعقاقريفاملعياف

وافق اجمللس على إضـافة املشـرف االجنـب طبقـا للمـربرات املرفقـة وموافقـة جلنـة  :القرار 
ف.االشراف  

*** 
بشأعفينحهفعقاقريفحموافحموافىا  فاملعيافبقك فال/فالنظ فى فالط بفاملقامفي فالصياىلففف:فثالما

ل كررف فاىلفي  ررك فجلوررةفاملررا ةفالع ويرر فوفإجرر اةفبعرر ففففف  مب ترربفملرراةفشرره فف را رري اجررا  ف

ف.التجار فالع وي فوالتحاليلفاخلاص فب  ال فاملاجكتريفف

مع رفع االمر اىل السيد  ينة اخلاصة مبرتب ملدة شهرزمنحه األجا وافق اجمللس على :القرار 
 .صاحل رئيس اجلامعة عبيد / االستاذ الداتور 

ف

*** 

موضوع نقطة البح  باللغة  جلنة االشراف
 االجنليزية

 موضوع نقطة البح  باللغة العربية

 احمد عادل سيف الدين / د.أ -

 جمال عبد الحى عمران / د-

 رشا محمد محمد ابو الخير / د -

Phytochemical study of 

carthamus ianatus 

L.belonging to family 

asteraceae , growing in 

Egypt. 

 را  ف يويائي فلنساتف ارثايوفالناتوفي ف

فالعائ  فامل  س فوالذىف نو فى فيص ف
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ف

ف.فاالااا فاملتقاي فل اب  ياتفواملاجكتريفوالا ت را ففالنظ فى ف:فرابعاف

 :وافق اجمللس على  قبول االتى  :القرار 
استتفاء ا اادتت لص االتتا لاق اانفوتتلحاص ي اال  تتداص مدتتل  وتتل   حو تت   :  دبلــوم الكيميــاء احليويــة -0

 .لارس   06نفولحاص ي  ل ح إجن ال االا لاق اا 81يمللهم 

 .ادلبد حق ق    جناع االملال اانولحق : دبلوم الصيدلة االالينيكية واملمارسة  -2

نظ ا اإلق    ااشل ل مدل لرجفل اان جدفا  يااتلتف را  قوتل ياقتل اان دت   :املاجستري والداتوراه  -3

انفوتلحاص مدتل    مدل  ء  ض رؤست ا يحسدتول االقدت ت بفلل تل االمتلال اانو  اتق بستل لراستق حدءت   ا

 . سفنل االملال اانو  اق ااس ت ااو لت 

 

*** 

ىرر فاملقرر راتفالعايرر فوتقررا  فففDأوففCالكررواحفل طررال فاحلاصرر نيفا رر فتقررا  ففالنظرر فىرر فف:فثالمررا

ف.بالتكجيلفلنقط فالسحثفا  فاعف ق مفبإاا ةف را  فاملق رف+Cت ا و ف

بتسـلجي  نقطـة البحـ  فـى حالـة وافق  اجمللس على أن يسـمح لطـالب املاجسـتري  :القرار 
أو  C-مع وجود بعض املقررات تقـديرها  C+وصول التقدير الرتاامى للمقررات العامة اىل 

D  على ان يقوم الطالب بإعادة دراسة ه ة املقررات ليص  اىل التقدير املطلوبC 
 

*** 
تفالع يافى فاطارفتعينيفي شا  فا ا مينيفلألقكامفالع وي فى فب ايجفالارا االنظ فى فف:فرابعا

 .التنظي فل ارا اتفالع يافف
 :على اسناد االرشاد االاادميى طبقا ملا يلى  وافق اجمللسوافق  اجمللس على  :القرار 

 ( وائل طلعت / د) قسم الكيمياء التحليلية  -

 (دعاء حبيب / د) قسم الصيدالنيات  -

 (احمد صالح / د) قسم الكيمياء الحيوية  -

 (محمد العجوانى / د) ية قسم الكيمياء الصيدل -

 (رانيا ابو زهرة / د) قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  -

 (اميرة بلتاجى / د) قسم العقاقير  -

 (ماجد وصفى / د) قسم األدوية والسموم   -
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 اجلودة موضوعات : خامسا
 

ال  اف)فياناتفطارقفاقاةفاملا  فالتنفيذىفل حاةف واعفاجل  ةفنتائجفا تس/فا تع ضفالكيافالا ت ر:فأوالف

 .ال ظيف فل عاي نيفباجلها فاال ارىف،فر افطال فالارا اتفالع ياف
 .مع البدء فى اإلجراءات التصحيحية الالزمة أحيط اجمللس علما  :القرار 

*** 

 .يعا ريفإختيارفالقيا اتفاال ا ميي فاملقامفبشأعفقحرحفاملفالنظ فى :فثانياف
 القرار : املوافقة و االعتماد .

*** 

 .إاتوا فوثيق فالاا فالطالب ففالنظ فى ف:فثالماف
 القرار : املوافقة على الوثيقة و إختاذ االجراءات الالزمة حنو نشرها  .

 

***    
رانيافرجبفاب ف ه ةففاض فوحاةف واعفاجل  ةف/فا تع ضفاجمل وفاخلطا فاملقامفي فف ف:رابعاف

ل فاال  ينيكي فا  فاألقكامفالع وي فاملخت ف فبت   ةفاملق راتفاال اىي فلربنايجفبكال ر  محفالصيا

ف.لإلش اففا يهافطسقافل وع وضف

 القرار : املوافقة .
***    

 

 امني اجمللس                                                                                              
اال عمران/ د  رئيس اجمللس  

هدمت دعبيس/ د.أ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


