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محضــــــــــــر
إجتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـم )(٦٩٦
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م

–
–
ISO

إجتمـع مجلس الكلية يوم اﻷربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م فى تمام الساعة الحادية عشرة
صباحا ً بجلسته رقم ) (٦٩٦بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد اﻷستاذ الدكتور /أحمـد محمـد عبدالمولى
– عميد الكلية وعضوية كل من:ـ
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 .١اﻷستاذ الدكتور/محمود البدرى عبدالمطلب
وكيـل الكلية لشئـون الدراسات العليا والبحوث
 .٢اﻷستاذ الدكتورة /جيهــان نبيــل فتيــح
المشــــرف على قســم علم اﻷدوية والسموم
 .٣اﻷستاذ الدكتور/مهران شاكر عبدالرحمن
المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة
/ ،، ،، .٤عبدالرحيم ﷴ عبدالحفيظ
رئيــــس مجلـــــس قســـــم الصيدﻻنيــــــــات
 .٥اﻷستاذ الدكتورة /مهــا عبدالعظيم حسن
رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
 .٦اﻷستاذ الدكتور /حســـن رفعــت حســن
القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية
 .٧السيد الدكتور /هشام ﷴ توفيق حسن
المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
 / ،،ﷴ أحمد المختار محمود
،، .٨
القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء
 / ،، ،، .٩حجـــاج حســـن محمـد
العضوية الصيدلية
القائــم بأعمــال رئيس مجلس قسم العقاقيــر
 .١٠السيدة الدكتورة /سعاد عبداللطيف حسن
أستـــــاذ الصيــــدلة الصناعيـــــة المتفـــــرغ
 .١١اﻷستاذ الدكتورة/إيمان مصطفى سامى
أستــــــــــــــــاذ الكيميــــــــــــاء الدوائيــــــة
 .١٢اﻷستاذ الدكتور /طارق أبوالفضل ﷴ
أستــــــــاذ الصيـدلة الصناعيــــة المتفـــــرغ
 / ،،محروس عثمان أحمد
،، .١٣
أستــــــاذ الصيدﻻنيــــــــــــات المتـفــــــــرغ
 / ،،إيهــاب أحمـد فـــؤاد
،، .١٤
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
 .١٥السيد الدكتور /بهاء جمال الدين ﷴ
مـــــــدرس الصيـــــدلة اﻹكلينيكيـــــــــــــــة
 .١٦السيدة الدكتورة /سحر بدر حسن خليل
وقد إعتذر عن الحضور كل من-:
 .١اﻷستاذ الدكتورة /حريــة عبدالمجيد ﷴ أستـــاذ الكيمياء التحليليـة الصيدليـة المتفرغ
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
 / ،، ،، .٢إنعــام يونـــس بخيــت
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
 / ،،فاتن مصطفى درويش
،، .٣
أستــــاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ
 / ،،ساميـــة جـــﻼل أحمـد
،، .٤
أستـــــاذ الكيميـــاء التحليليـــة الصيدليـــــة
 / ،،نهــى ناهــض عطية
،، .٥
أستـــــــــــــــاذ الصيدﻻنيــــــــــــــــــــــــات
 .٦اﻷستاذ الدكتور/إكرامى عبدالرحيم خليل

ﳎلس كلية الصيدلة رقم ) (٦٩٦اﳌنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م

وقد تغيب عن الحضور كل من-:
 .١اﻷستاذ الدكتور /ﷴ محمود عبداللطيف
 / ،،فرغلى عبدالحميد عمر
،، .٢
 / ،،عﻼء عرفـات خليفه
،، .٣
 .٤السيد الدكتور /ﷴ عــادل الطحﻼوى

رئيـــس مجلــس قســــم الصيدلة اﻹكلينيكيــة
أستــــــــــاذ الكيميــــاء الدوائيــة المتفــــــرغ
نقيــــــــــــب صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوط
رئيس مجلس إدارة شركة )(UP Pharma

ولتكامل العـدد القانونى الﻼزم لصحة إنعقـاد المجلس  -بدأ السيد اﻷستاذ الدكتور /أحمـد
محمـد عبدالمولى  -عميد الكلية ورئيس المجلس فى مناقشة جدول اﻷعمال التالى-:
 -١مذكرة بشأن تفعيل المقررات اﻹلكترونية فى كافة برامج الكلية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
أحيط المجلس علما ً على أن تبدأ اﻷقسام العلمية فى تجهيز المقررات اﻹلكترونية وتف ضل
السيد اﻷستاذ الدكتور /عميد الكلية بتشكيل لجنة بهذا الشأن على النحو التالى-:
"رئيسا ً"
 -١السيداﻻستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون التعليم والطﻼب
"عضوا ً"
 -٢السيداﻻستاذ الدكتور /حسن رفعت حسن
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
"عضوا ً"
 -٣السيد الدكتور /حجاج حسن ﷴ
اﻷستاذ المساعد والقائم بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
"عضوا ً"
 -٤السيدة الدكتورة /سعاد عبداللطيف حسن
اﻷستاذ المساعد والقائم بأعمال رئيس مجلس قسم العقاقير ومدير وحدة الـ )(IT
"عضوا ً"
 -٥السيد الدكتور /أحمد صفوت ﷴ
أستاذ الكيمياء الدوائية المساعد والمشرف على التعليم اﻹلكترونى
 -٢مذكرة بشأن تجهيز المقررات واﻹمتحانات اﻹلكترونية لطﻼب الدراسات العليا طبقا ً لﻺج راءات
اﻹحترازية الجديدة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
القــــــــــــــــــرار:ـ
يتم تكليف اﻷقسام العلمية بالعمل على تجهيز المقررات واﻹمتحانات اﻹلكتروني ة للتع اون
مع وحدة ) (ITبالكلية.
هـذا وقد إنتهى اﻹجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر نفس اليوم.
أمين المجلس

)أ.د .حسـن رفعـت حسـن(

رئيس المجلس

)أ.د .أحمـد محمـد عبداامولى(



٢

