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  جدول أعمال

لمجلس كلية الصيدلة) ٦٨٠(قم الجلسة ر  

 فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١/١٦م
 

مت5د حت5ى  والمم١٧/١٢/٢٠١٩خ بت5اري) ٦٧٩( رق5م ة ال5سابقةمحضر الجلسالتصديق على  .١
 .م٢٢/١٢/٢٠١٩

والممت5د  م١٧/١٢/٢٠١٩بت5اريخ ) ٦٧٩( رق5م ة ال5سابقةتنفي5ذ ق5رارات الجل5س بشأنمذكرة  .٢
 .م٢٢/١٢/٢٠١٩حتى 

 

    ـ:ــ  شئــــــون طــــــBب

 المرش55ح –مي55شيل م55دحت قي55صر / إيق55اف قي55د الطال55بم55ذكرة ش55ئون الطB55ب بالكلي55ة ب55شأن  .٣
م  ع55ن الدراس55ة واTمتحان55ات ٢٠١٩/٢٠٢٠ى للع55ام الج55امع) Pharm-D(بالفرق55ة اQول55ى 
م ٢٠٢٠/٢٠٢١م على أن يتم قيده إعتبارا من العام الج5امعى ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعى 

وذل55ك نظ55را ل55ورود إس55مه مت55اخرا ع55ن طري55ق مكت55ب التن55سيق الرئي55سى بالق55اھرة بت55اريخ 
 . م٢٥/١٢/٢٠١٩

 المقي55دة –ى جم55ال فتح55ى إنج55/  إحت55ساب غي55اب الطالب55ةم55ذكرة ش55ئون الطB55ب بالكلي55ة ب55شأن .٤
" ٣-كيمي55اء ع55ضوية ص55يدلية" ف55ى م55ادة م٢٠١٩/٢٠٢٠بالفرق55ة الثاني55ة للع55ام الج55امعى 

م والظ55روف ٢٣/١٢/٢٠١٩م غي55اب بع55ذر نظ55را لوف55اه وال55دھا ي55وم ٢٤/١٢/٢٠١٩بت55اريخ 
 .النفسية التى تمر بھا

 -:الطلب المقدم من الطBب اfتى أسماؤھم .٥

 يوسف محمد فتحى/ الطالب -٢        مينا عدلى منصور/ الطالب - ١

م ٢٢/١٢/٢٠١٩ بت55اريخ "١-ال55صيدلة اTكلينيكي55ة"ب غي55اب إمتح55ان م55ادة اشأن إحت55سب55
  .غياب بعذر مقبول

 المقررات اTختيارية لطBب الفرق5ة الرابع5ة والت5ى س5وف مذكرة شئون الطBب بالكلية بشأن .٦
  .م٢٠٢٠/٢٠٢١العام الجامعى تدرس فى 

  

  ـ:افيــــــةسات عليا وعBقات ثقــ  درا

ميرن5ا / بشأن تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدjنية نياتالصيدjخطاب قسم  .٧
لني555ل درج555ة الماج555ستير ف555ى العل555وم ال555صيدلية ) م555ن الخ555ارج(المقي555دة  – ح555سين إب555راھيم

 ).صيدjنيات(

خط55اب ق55سم الكيمي55اء الع55ضوية ال55صيدلية ب55شأن ت55سجيل عن55وان رس55الة الماج55ستير الخاص55ة  .٨
 المعيدة بالقسم لني5ل درج5ة الماج5ستير ف5ى العل5وم – فاطمة الزھراء على محمد/ الصيدjنيةب

 ).كيمياء عضوية صيدلية(الصيدلية 
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   ـ٢ـ  

 

ت55سجيل عن55وان رس55الة الماج55ستير الخاص55ة خط55اب ق55سم الكيمي55اء الع55ضوية ال55صيدلية ب55شأن  .٩
ل درج55ة الماج55ستير ف55ى العل55وم لني55) م55ن الخ55ارج(المقي55دة  – دين55ا عب55دهللا كم55ال/ بال55صيدjنية
 ).كيمياء عضوية صيدلية(الصيدلية 

ب555شأن ت555سجيل عن555وان رس555الة الماج555ستير الخاص555ة عل555م اQدوي555ة وال555سموم  خط555اب ق555سم  .١٠
لني55ل درج55ة الماج55ستير ف55ى العل55وم ) م55ن الخ55ارج( المقي55دة – رش55ا أحم55د عل55ى/ بال55صيدjنية

 ).اQدوية والسموم(الصيدلية 

وال555سموم  ب555شأن ت555سجيل عن555وان رس555الة الماج555ستير الخاص555ة خط555اب ق555سم عل555م اQدوي555ة  .١١
لني55ل درج5ة الماج55ستير ف5ى العل55وم ) م5ن الخ5ارج( المقي55دة –إيم5ان محم55د عل5ى / بال5صيدjنية
 ).اQدوية والسموم(الصيدلية 

 - ھولي5ا ھ5شام القاض5ى/ ال5صيدjنية إنھ5اء تجمي5د قي5د بشأنة اTكلينيكية الصيدلخطاب قسم  .١٢
 ).ة إكلينيكيةصيدل(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) جمن الخار(المقيدة 

 –من5ى ص5دقى ح55سين / ال5صيدjنية والبح5وث ب5شأن إلغ5اء قي5د علي5االس5ات دراإدارة ال خط5اب .١٣
 . بدبلومه التحليل اfلى والرقابة الدوائية وذلك بناءا على طلبھاالمقيدة

 -: الحيوية بشأن إعفاء كل منخطاب قسم الكيمياء .١٤

       نيرة عبدهللا محمد اQنور  /صيدjنيةال - ١

       آيات ھمام فوزى سيد   /الصيدjنية - ٢

م55ن )  حيوي55ةكيمي55اء (ف55ى العل55وم ال55صيدلية لني55ل درج55ة الماج55ستير )م55ن الخ55ارج(المقي55دين 
بنج55اح أثن55اء قي55دھم  دراس55ة المق55ررات العام55ة للماج55ستير وذل55ك jنھ55م س55بق وإن إجتازوھ55ا

 .م٢٠١٧ لعام وبيولوجيا والمناعةالميكرلدرجة الماجستير بقسم 

كم55ال محم55د / ال55دكتوراQس55تاذ سيد ب55شأن إض55افة ال55 خط55اب ق55سم الميكروبيولوجي55ا والمناع55ة .١٥
 إل55ى لجن55ة اTش55راف عل55ى أس55تاذ الن55ساء والتولي55د بالمست55شفى الج55امعى بأس55يوط –زھ55ران 

ج555ة لني55ل درالمعي555د بالق55سم  - ھي55ثم محم55د ص55دقى/ رس55الة الماج55ستير الخاص55ة بال555صيدلى
 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

 بھ55اء جم55ال ال55دين/ ال55دكتورد سيخط55اب ق55سم الكيمي55اء الع55ضوية ال55صيدلية ب55شأن إض55افة ال55 .١٦
 الخاص555ة ال555دكتوراهإل555ى لجن555ة اTش555راف عل555ى رس555الة ق555سم الب الم555ساعدس555تاذ اQ –محم555د 
ف55ى دكت55وراه الفل55سفة ي55ل درج55ة لنق55سم الالم55درس الم55ساعد ب -س55يدل امحم55د كم55/ ىبال55صيدل

 ).كيمياء عضوية صيدلية(العلوم الصيدلية 

س5امية جB5ل / ةال5دكتوراQستاذ  ةسيدخطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن إضافة ال .١٧
إل55ى لجن55ة اTش55راف عل55ى رس55الة الماج55ستير الخاص55ة ق55سم الرئ55يس مجل55س  أس55تاذ و–أحم55د 

لني5ل درج5ة الماج5ستير ف5ى العل5وم ) م5ن الخ5ارج(قي5دة  الم-نجB5ء محم5د كام5ل / بالصيدjنية
 ).كيمياء عضوية صيدلية(الصيدلية 

س5امية جB5ل / ةال5دكتوراQستاذ  ةسيدخطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن إضافة ال .١٨
إل55ى لجن55ة اTش55راف عل55ى رس55الة الماج55ستير الخاص55ة ق55سم الرئ55يس مجل55س  أس55تاذ و–أحم55د 

لني5ل درج5ة الماج5ستير ف5ى  المعيدة بالق5سم والم5سجلة –طفى محمد سامية مص/ بالصيدjنية
 ).كيمياء عضوية صيدلية(العلوم الصيدلية 

محم5د س55عيد / ب5شأن تغيي5ر عن55وان رس5الة الكت5وراه الخاص55ة بال5صيدلى خط5اب ق5سم العق55اقير .١٩
لني5ل درج5ة دكت5وراه الفل5سفة ف5ى العل5وم ال5صيدلية ) م5ن الخ5ارج( الم5سجل –فتحى الرفاعى 

 . علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى– )عقاقير(

 



    ـ٣ـ  

  

/ بال555صيدjنيةب555شأن تغيي555ر عن555وان رس555الة الماج555ستير الخاص555ة  نياتال555صيدjخط555اب ق555سم  .٢٠
ى العل55وم لني55ل درج55ة الماج55ستير ف55) م55ن الخ55ارج(الم55سجلة  –رض55وى رض55وان عب55دالجواد 

 . علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى– )صيدjنيات(الصيدلية 

ة ب55شأن تغيي55ر عن55وان رس55الة الماج55ستير الخاص55ة يالكيمي55اء الع55ضوية ال55صيدلخط55اب ق55سم  .٢١
 ف55ى العل55وم  المعي55دة بالق55سم لني55ل درج55ة الماج55ستير–س55امية م55صطفى محم55د / بال55صيدjنية

 .ن ھذا التغيير غير جوھرى علما بأ– )كيمياء عضوية صيدلية(الصيدلية 

ت5شكيل لجن5ة الحك5م والمناق5شة عل5ى رس5الة الع5ضوية ال5صيدلية ب5شأن خطاب ق5سم الكيمي5اء  .٢٢
والم5سجلة لني5ل  المعي5دة بالق5سم –س5امية م5صطفى محم5د / ال5صيدjنيةالماجستير الخاص5ة ب

 .)كيمياء عضوية صيدلية(درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

تشكيل لجنة الحك5م والمناق5شة عل5ى رس5الة الماج5ستير  صناعية بشأنخطاب قسم الصيدلة ال .٢٣
لني55ل درج55ة ) م55ن الخ55ارج(الم55سجلة  – إيم55ان إس55ماعيل عب55دالعزيز/ بال55صيدjنيةالخاص55ة 

 .)صيدلة صناعية(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

سم  الم5درس بالق5-أحمد محمد زاھر شيخون /  السيد الدكتورسفربشأن  خطاب قسم العقاقير .٢٤
مھم55ة لح55صوله عل55ى وذل55ك   بمرت55ب م55ن ال55داخل إعتب55ارا م55ن ت55اريخ ال55سفرلم55دة س55تة أش55ھر

 البعث5ات ع5ن الع5ام م5ن خB5ل خط5ةعلمية لجامع5ة المسي5سيبى بالوjي5ات المتح5دة اQمريكي5ة 
 Tجراء أبح5اث بالنظام التنافسى) ٢٠٢٢-٢٠١٧(اQول والثانى من الخطة الخمسية الثامنة 

 .مابعد الدكتوراه

 - ع5زة ھ5شام من5صور/ ة ال5دكتورة ال5سيدقي5امب5شأن الكيمياء التحليلية الصيدلية طاب قسم خ .٢٥
 بمرت5ب م5ن ال5داخل لمدة ستة أشھر إعتبارا من ت5اريخ ال5سفر مھمة علميةبالمدرس بالقسم 

 للبعث55ات  الخط55ة الخم55سية الثامن55ة خB55ل م55نولھا عل55ى مھم55ة علمي55ة بألماني55اصلح55وذل55ك 
  .مابعد الدكتوراه Tجراء أبحاث تنافسىبالنظام ال) ٢٠٢٢-٢٠١٧(

التق55ارير الفردي55ة والتقري55ر الجم55اعى المقدم55ة م55ن لجن55ة الحك55م والمناق55شة الخاص55ة برس55الة  .٢٦
jلني5ل درج5ة  )م5ن الخ5ارج( الم5سجلة -وسام محمد س5امى / نيةالدكتوراه المقدمة من الصيد

 .)كيمياء تحليلية صيدلية(دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية 

التق55ارير الفردي55ة والتقري55ر الجم55اعى المقدم55ة م55ن لجن55ة الحك55م والمناق55شة الخاص55ة برس55الة  .٢٧
jل م5صطفى النج5ار / نيةالدكتوراه المقدمة م5ن ال5صيدB5الم5درس الم5ساعد بق5سم -م5روة ج 

 ).صيدلة صناعية( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية الصيدلة الصناعية
 

 ـ:ة المجتمع والجودة ــ شئــــــون خدم

  ب55شأنخدم55ة المجتم55ع وتنمي55ة البيئ55ةوكي55ل الكلي55ة ل55شئون /  اQس55تاذ ال55دكتورخط55اب ال55سيد .٢٨
 ".لجنة رعاية أعضاء ھيئة التدريس"توصيف عمل 

 ع55رض وثيق55ة وح55دة ض55مان الج55ودة واTعتم55اد ب55شأنم55دير /  ال55دكتورد اQس55تاذ ال55سيخط55اب .٢٩
 .نات الشفھيةالكلية الموحدة لتقييم الطBب فى اTمتحا

  

  ـ:ــ شئــــــون أخرى 

الكلية ب5شأن المدرس5ين الم5ساعدين والمعي5دين ال5ذين تج5اوزوا الخم5س س5نوات ردود أقسام  .٣٠
 .فى التعيين ولم يحصلوا على الدرجة العلمية اQعلى بالكلية

مذكرة بشأن ترشيح أحد اQعضاء لعضوية مجل5س الكلي5ة م5ن ض5من الخم5سة أس5اتذة ال5ذين  .٣١
م5ن ق5انون تنظ5يم " ٤٠"م5ن الم5ادة " ج"إل5ى ع5ضوية المجل5س طبق5ا للفق5رة يمكن ضمھم 

 .الجامعات



  

    ـ٤ـ  

 

 محم5د إيھ5اب عل5ى /خطاب اTدارة العامة للعBقات الثقافية بشأن إنھاء خدمة ال5سيد ال5دكتور .٣٢
اTدارة م نظ55را لع55دم موافق55ة ١/٩/٢٠١٩ًاعتب55ارا م55ن ال55صيدلة ال55صناعية  م55درس –ح55سن 

إج55ازة خاص55ة ب55دون مرت55ب لم55دة ع55ام لمرافق55ة  ت الثقافي55ة عل55ى م55نح س55يادتهالعام55ة للعBق55ا
 .الزوجة بدولة ألمانيا

أب55و بك55ر م55صطفى / ة ب55شأن إنت55داب ال55سيد ال55دكتوريخط55اب ق55سم الكيمي55اء الع55ضوية ال55صيدل .٣٣
خB55ل الف55صل س55بوع م55ن ك5ل أ )ال55سبت( الم55درس بالق55سم إنت5دابا جزئي55ا ع55ن ي5وم –عب5دالعال 

 جامع55ة جن55وب -للت55دريس بكلي55ة ال55صيدلة م ٢٠١٩/٢٠٢٠ع55ام الج55امعى الدراس55ى الث55انى لل
  .الوادي

 – محم55د خليف55ه عب55دالجابر/ ب55شأن إنت55داب ال55سيد ال55دكتور الدوائي55ةخط55اب ق55سم الكيمي55اء  .٣٤
 خB55ل الف55صل الدراس55ى س55بوعم55ن ك55ل أ )الخم55يس (الم55درس بالق55سم إنت55دابا جزئي55ا ع55ن ي55وم

 .امعة دراية بالمنياى جلم إ٢٠١٩/٢٠٢٠الثانى للعام الجامعى 

 -ش55روق أحم55د محم55د عبدالحمي55د /  ب55شأن تعي55ين ال55صيدjنيةالدوائي55ةخط55اب ق55سم الكيمي55اء  .٣٥
 .المعيدة بالقسم فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم

نت5اج Tبشأن ا) عقاقير(العلمية الدائمة لوظائف اQساتذة واQساتذة المساعدين تقرير اللجنة  .٣٦
اQس55تاذ الم55ساعد بق55سم  –وائ55ل م55صطفى عبدالمجي55د / رالعلم55ى المق55دم م55ن ال55سيد ال55دكتو

 .العقاقير

 .مـا يستجـــد مـــن أعمـال .٣٧

 

  أمين المجلس                                  

                          

                                              )حسـن رفعـت حسـن. د.أ(                                                                     

    

  

  

  

  

            

 


