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 محضـــر اجتماع
 لجنة شئون التعليم والطالب

 23/3/3122 بجلسته المنعقدة فى

 الجلسة السابعة

 2018 / 2017للعام الجامعى 

 

 

 رانيا رجب ابو زهرة د/  اجتمعت لجنة شئون التعليم والطالة برئبسة

 و حضور كال مه: ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطالةقائم بعمل 

 كتور / سارة مجدى عبد الحميد   قائم بعمل رئيس قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية          عضوا السيد الد  -1
 عضوا                    د/ هبة محمد مختار البديوى    مدرس  الصيدالنيات                                     -2
 عضوا                                              د/ طارق محمود خليل عقدة       مدرس كيمياء حيوية  -3

 كال من : عن الحضور نظرا لسفرهم بمهمات علمية بالخارج  وقد اعتذر 
 السيد االستاذ الدكتور/ مها السيد حسين   قائم بعمل  رئيس قسم الكيمياء الحيوية                 -
 ية                                           د/ محمد محمود العجوانى        مدرس الكيمياء الصيدل  -
 

 صباحاً بقاعة مجلس الكلية 21الساعة    3122/ 23/4     االثنينو ذلك يوم 
لمة شرفم بأعمال السكرتارية اآلنسة / ساو قا  

 
اقشة فى من ت" بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم شرع ارئيس اللجنة اإلجتماع بقولهة الدكتور ةو قد افتتح السيد
 جدول األعمال .

 

 

 الموضـــــــوعات

 
 المصادقة على محضر االجتماع السابق . أوالً :

 . على محضر اإلجتماع  المصادقةالقرار : 

***** 
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ايقاف القيد االول للطالب / ايمن مرعي  المذكرة المقدمة من قسم شئون التعليم و الطالب بشأن النظر فى  ثانيا :

 . 3122-3122لفرقة االولي بالعام الجامعي بسيوني حمد المقيد با

 بما ال يخالف اللوائح والقوانين المنظمة لذلك : الموافقة القرار

***** 
الكتب على الطلبه ) ابحاث لتوزيع الكتب التى يمنحها االقسام العلمية لقسم رعاية الشباب ثالثا: مناقشة عدد 

 اجتماعية ( .
مررن اجمررال  دعررداد اللررق  بررالير  الدرا ررية المختليررة كحررد ادنرر   %  5علررى تخصرريب ن رربة  : الموافقررة القرررار

جنيه ألى مقررر ، مرض ضررورل الر ام  03، على دن تكون ال اعة التدري ية وحصولهم على الكت  الدرا ية مجانا 
 .االق ام العلمية ال ادل المنتدبين العلاء لق  رعاية الشبا  الكت  بالمجان وفقا للن بة المقررل  

***  

 .النظر فى تحديد ميعاد انتهاء الدراسة بالكلية  :رابعا
 .8302-5-0على انتهاء الدرا ة بالكلية يوم الخميس المواف   الموافقة: القرار

 

  3122-3122متحان منتصف الترم الثاني بالعام الجامعي النظر في امكانية اعادة الطالب ال:  خامسا
، مض ضرورل اال بعذر مقبول من مجلس الكلية  ألى لال   حان منتصف الترمعدم اعادل امت : الموافقة على القرار

 احالة االق ام العلمية علما بهذا القرار .
 

*** 

 .تشكيل لجنة العداد الجداول الدراسية للفرق الدراسية المختلفة النظر فى :  سادسا
 التشكيل االتى : الموافقة على :  القرار
 ل الكلية لشئون التعليم واللق  د/ رانيا رج  ابو  هرل  وكي -
 د/ لار  عقدل  مدرس كيمياء حيوية  -

 د/ محمد محمود عبد الح ي   مدرس ادوية و موم  -

 
*** 

 
 
 

 
  3122-3122سابعا : النظر فى تشكيل الكنتروالت للفرق الدراسية المختلفة للفصل الدراسى االول بالعام الجامعى 

 القرار : الموافقة على التشكيل على النحو األتى :
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 اوال : االشراف العام :
) رئيس الكنتروالت  و رئيس عام االمتحانات (عميد الكلية   د / جمال عبد الحى عمران        أ. -1  

  ثانيا : االشراف الفنى ) وكالء الكلية (
 عميد الكلية* أ.د/ جمال عبد الحى عمران        

 وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث * د/ ماجد وصفى حلمى ويصا      قائم بعمل 
 شئون التعليم والطالبالكلية ل قائم بعمل وكيل* د/ رانيا رجب ابو زهرة             
 لخدمة المجتمع والبيئةقائم بعمل وكيل الكلية * د/ اسر ابراهيم فتحي غنيم        

*** 

 دوال: كنترول اليرقة االولى:
 رئيسا     استاذم ميكروبيولوجيا ومناعة                                           . سارة مجدى عبد الحميد  د -2

 نائب رئيس                                   مدرس الميكروبيولوجيا  والمناعة                        د.خلود ماهر بركه  -3

 عضوا           شئون التعليم والطالب                لية لقائم بعمل وكيل الكد/ رانيا رجب ابو زهرة               -4

 عضوا                        د/ شيماء امام كساب  مدرس الكيمياء الصيدلية   -5

بقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية                                         مدرس مساعد         بدر محمد حسن * م .م / ايمان  

      * م.م / محمد محمد عبد العال شاهين  مدرس مساعد بقسم الكيمياء التحليلية 

بقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية  مدرس مساعد   محمد / فاطمة الزهراء على* م.م  

 
 

 ثانيا: كنترول اليرقة الثانية:
رئيسا                          د . طارق خليل عقدة  مدرس الكيمياء الحيوية  بكلية الصيدلة بدمنهور        -2  

 جامعة دمنهور                    نائب رئيس       –د/ هبة محمد البديوى  مدرس الصيدالنيات بكلية الصيدلة  -3

 جامعة دمنهور                          عضوا –د/ دعاء أحمد حبيب مدرس الصيدالنيات بكلية الصيدلة  - 4 

 جامعة دمنهور                      عضوا –رى  مدرس الصيدالنيات بكلية الصيدلة محمود المص اسه د/ -5

 زويل مدرس مساعد بقسم الصيدالنياتعبد اللعزيز ابراهيم * م.م/ مريم 
 * ص/ وليد بدوى معيد بقسم الكيمياء الصيدلية  

 النويهى معيد بقسم العقاقير  محمد السيد * ص / نيهال

 

 
 ثالثا: كنترول اليرقة الثالثة:

جامعة دمنهور                         رئيسا  –د. اسر ابراهيم غنيم استاذ مساعد االدوية والسموم بكلية الصيدلة  -2  
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جامعة دمنهور                    نائب رئيس –ادوية و السموم  كلية الصيدلة  استاذ مساعدد. محمد محمد عالء قطرى   -3  

 عضوا                         د الحسيب مدرس ادوية و السموم                                  عبمحمود د/ محمد  - 4

 * م.م / ريهام محمد عادل مدرس مساعد بقسم العقاقير 

 معيد بقسم الفارماكولوجى    حسن عطية* م.م/ ياسمين عطية 

 معيد بقسم العقاقير       احمد محمد * ص/ مريم ياسر

 معيد بقسم العقاقير             محمد فايز  * ص/ محمد

 

 رابعا : كنترول اليرقة الرابعة 

 د/ ماجد وصفى حلمى ويصا    وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث                                    رئيسا -2 

 نائب رئيس                                 د . نهى محمود الخضرى   مدرس الصيدلة االكلينيكية                        -3

 جامعة دمنهور                              عضوا   –د/ هايدى عاطف عباس  مدرس الصيدالنيات بكلية الصيدلة  -4

 عضوا                         د/ اميرة محمد  بلتاجى مدرس العقاقير  -5

 االنسى  محمد محمود * م.م سهيلة

 رجب عالء الدين محمد مختار مود * م.م مح

**** 
 خام ا : كنترول اليرقة الخام ة

رئيسا        د.سمير مرشدى محمد مرشدى مدرس الكيمياء التحليلية                                                -2  

نائب رئيس                     الكيمياء الحيوية                     استاذ مساعدد.أحمد محمد صالح الدين عوض   -3  

 عضوا                                  وريدة  مدرس الصيدلة االكلينيكية                         محمود د. رحاب   -4

اعضو                                    الشيخ  مدرس الصيدالنيات                             عبد الواحد د/ منال -5  

غانم  معيد بقسم الكيمياء الحيوية عبد المنعم ص/ هبة   

 ص/ لمياء عادل خطاب معيد بقسم الكيمياء الحيوية

مدرس مساعد  بقسم الكيمياء الصيدلية عز الدين خليل  صالح* م.م / ايمان   

 * م.م / هايدى أحمد ساهر مدرس مساعد  بقسم الكيمياء الصيدلية

**** 

 

 

 الرابعة قديم                   اد ا : كنترول اليرقة
                              

 عمران  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .عبد الحي أ.د/ جمال  -2 
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 الكيمياء الحيوية   . استاذ مساعدصالح الدين عوض  محمد د/ احمد -3

 د . طارق خليل عقدة  مدرس الكيمياء الحيوية   -4

 
**** 

 
 

 

 رئيس اللجنة                                                        
رانيا د /                                                                                                              

 رجب ابو زهرة

 


