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 محضر اجتماع مجلس قسم االقربازين والسموم

 1026 فبرايــــــــــــــــــر شهر
 

فى تمام السـاعة الواحـدة رهـراً برئاســة السيــدة االسـتاك  الـدستور / سـامية  1/1026/ 21 الموافــق األحد انعقـد المجلس اليوم 
و السيد األستاك الدستور / عالء الدين السيد السيسى  سالم سكر وعضوية سل من السيد االستاك الدستور / ناجح أحمد المهدى

والسيدة الدستور / سـالى السـيد فـرج جـودة والسيـد الدستور / أحمد السيد عبد الحميد والسيدة الدستورة / ماجدة السيد الصياد 
 وناقش المجلس الموضوعات التاليــة :

 
 أوال : 

 بقالموضـوع : بشأن المصادقة على محضر المجلس السا
 القــرار : تمت المصادقة.

 ويحــرر خطاب للسيد االستاك الدستور / عميد الكليــة 
 

 ثانيــــــــا : 
 الموضـوع : بشأن متابعة قرارات مجلس القسم.

 القــرار : تمت المتابعة.
 ويحــرر خطاب للسيد االستاك الدستور / عميد الكليــة 

 
 ثالثــــــــا : 

فقــة علــى نمــوكج بيــان لحصــر أعــداد أعضــاء ليشــة التــدريس المشــارسين فــى معــايير الجــودة للعــام الجــامعى الموضـــوع : بشــأن الموا
1025/1026 0 

 0القــرار : الموافقـة على نموكج بيان الحصر  
 ويحــرر خطاب للسيد االستاك الدستور / عميد الكليــة 

 
 رابعـــــــــــــــًا : 

لمنصوص عليها بإسـتحقاق بـدل الجامعـة وبـدل الجـودة للسـادة أعضـاء ليشـة التـدريس والهيشـة الموضـوع : بشأن تطبيق الضوابط ا
 المعاونة. 

 القــرار :  تم تطبيق الضوابط المنصوص عليها. 
 0ويحرر خطاب للسيد االستاك الدستور / عميد الكليــــة 
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 خامســا : 
ــة التــدريس الــ ين ســيبشــأن الموضـــوع :  قومون بالتــدريس لطــالب الدراســات العليــا لبنعــام الســاعات اســماء الســادة اعضــاء ليش

 0 1026  -1025المعتمدة( للفصل الدراسى  الثانى للعام  الجامعى
 على االنتدابات التالية :وافق المجلس القـرار : 

 ل تخصص اقربازين ( :1-مقرر متقدم فى االقربازين -2
 جامعة طنطـا  -وسيل سلية الصيدلة  استاك الفارماسولوجى و   ناجح احمد المهـــدى  0د0أ
 جامعة طنطـا  -استاك الفارماسولوجى وعميد سلية الصيدلة    عالء الدين السيدالسيسى0د0أ
 جامعـة طنطا  -الفارماسولوجى بكلية الصيدلة ورئيس قسم استاك    سامية سالم سكر 0د0أ
 لتخصص اقربازين (  2-مقرر متقدم فى السموم-1
 جامعة طنطـا  -استاك ورئيس قسم الفارماسولوجى بكلية الصيدلة     م سكرسامية سال  0د0أ
 جامعـة طنطـا  -استاك مساعد الفارماسولوجى بكلية الصيدلـة     ماجدة السيد الصيـاد  0د
 جامعـة طنطـا  -الفارماسولوجى بكلية الصيدلـة   أستاك مساعد   أحمد عبد الحميد جوده0د
 لتخصص اقربازين (  1-ممقرر متقدم فى السمو -3
 جامعة طنطـا  -استاك ورئيس قسم الفارماسولوجى بكلية الصيدلة     سامية سالم سكر  0د0أ
 جامعـة طنطـا  -استاك مساعد الفارماسولوجى بكلية الصيدلـة     ماجدة السيد الصيـاد  0د
 جامعـة طنطـا  -  مدرس الفارماسولوجى بكلية الصيدلـة   سالى السيد فرج0د
 مقرر تفاعالت أدوية ل تخصص اقربازين ( :-1
 جامعة طنطـا  -استاك الفارماسولوجى وعميد سلية الصيدلة    عالء الدين السيدالسيسى0د0أ
 1-مقرر متقدم فى الفسيولوجيا -5

 0جامعة طنطـــا  –يتم االتصال بقسم الفسيولوجيا بكلية الطب 
 ــــمالندوات العلميـة بالقس -6
 ناجح احمد المهـــدى  0د0أ
 عالء الدين السيد السيسـى 0د0أ
 ساميـة سالـم سكــــر0د0أ
  ماجدة السيد الصيـــاد  0د
 أحمد عبد الحميد جوده0د

 د.سالى السيد فرج
 0ويحرر خطاب للسيد االستاك الدستور / عميد الكليــــة 
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 سادســا : 
 دالنية / نورلـان الرفـاعم مبـارك للحصـول علـى درجـة الماجسـتير فـى العلـوم الصيدلــــــيةالموضــوع : بشـأن تسـجيل البرتوسـول للصـي

 تخصص لاقربازين ( 
 تأثير بعض العقاقير على الخاليا الج عية السرطانية باستخدام نموكج تجريبى ورمم فى الفشرانتحت عنوان : 

The Effect of Different Therapeutic Drugs on Cancer Stem Cells Using 

an Experimental Tumor Mouse Model 

للحصـول علـى درجــة الماجسـتير فــى العلـوم الصــيدلية نورلــان الرفـاعم مبــارك للصـيدالنية/ تسـجيل البرتوســول علـى المجلــس وافـق القــاا : :
 أشراف:  تخصص لأقربازين( وكلك تحت

 مشرف رئيسى   أ.د. / ناجح أحمد المهدي

 ومأستاك علم االدوية والسم
 وسيل الكلية لششون خدمة المجتمع وتنمية البيشة

 جامعة طنطا -سلية الصيدلة
 

 د/محمد لبيب سالم0أ
 أستاك علم المناعة بقسم الحيوان

 جامعة طنطا –سلية العلوم 
 مدير مرسز التميز ألبحاث السرطان بجامعة طنطا

 
 د/ ماجدة السيد الصياد

 أستاك مساعد علم األدوية والسموم
 جامعة طنطا -يدلةسلية الص

 بشأن تنعيم األشراف على الرسائل العلمية. . 30/9/1025وقد تم مراعاة تنفي  قرارات مجلس الجامعة فى 

 0ويحرر خطاب للسيد االستاك الدستور / عميد الكليــــة 
 

 سابعًا:
 .1026-1025الجامعى  مناقشة تحليل الورقة األمتحانية المتحانات الفصل الدراسى األول للعامالموضـوع : بشأن 

 تمت المناقشة ووجد أنها مرضية ويوصى بكتابة زمن سل سؤال فى االمتحانات المقبلة.:القـرار :
 مدير وحدة الجودة.ويحرر خطاب للسيد االستاك الدستور / 

 
 

 0ل ا وقد انتهى االجتماع فى تمام الساعة الثانية رهرا 


