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 محضر اجتماع مجلس قسم االقربازين والسموم

 1026 ينايـــــــــــــــــر شهر
 

فى تمام الساعة الواحدة ظهراً برئاسـة السيـدة االستاذ  الدكتور / سامية سالم  5/2/1026الموافــقالثالثاء انعقـد المجلس اليوم  
الســيد اتســتاذ الــدكتور / عــالء الــدين الســيد السيســى  ســكر وعضــوية كــل مــن الســيد االســتاذ الــدكتور / نــاج  أحمــد المهــد  و

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

 
 أوال : 

 الموضـوع : بشأن المصادقة على محضر المجلس السابق
 القــرار : تمت المصادقة.

 ويحــرر خطاب للسيد االستاذ الدكتور / عميد الكليــة 
 

 ثانيــــــــا : 
 الموضـوع : بشأن متابعة قرارات مجلس القسم.

 القــرار : تمت المتابعة.
 ويحــرر خطاب للسيد االستاذ الدكتور / عميد الكليــة 

 
 ثالثــــــــا : 

ة علــى نمــوذج بيــان لحصــر أعــداد أعضــاء  يلــة التــدريس المشــاركين فــى معــايير الجــودة للعــام الجــامعى الموضـــوع : بشــأن الموافقــ
1025/1026 0 

 0القــرار : الموافقـة على نموذج بيان الحصر  
 ويحــرر خطاب للسيد االستاذ الدكتور / عميد الكليــة 

 
 رابعـــــــــــــــًا : 

نصوص عليها بإسـتحقا  بـدا الجامعـة وبـدا الجـودة للسـادة أعضـاء  يلـة التـدريس والهيلـة الموضـوع : بشأن تطبيق الضوابط الم
 المعاونة. 

 القــرار :  تم تطبيق الضوابط المنصوص عليها. 
 0ويحرر خطاب للسيد االستاذ الدكتور / عميد الكليــــة 
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 خامســا : 
و  للحصــوا علــى المحتــو  الدراســى لمــواد البكــالوريوس د/محمــد عبــد ال تــاح الضــ0اتقتــراح المقــدم مــن أبشــأن الموضـــوع : 

لطـــالب الدراســـات العليـــا فـــى الت صـــا التـــى حصـــل عليهـــا الطـــالب المســـجلين لدرجـــة الماجســـتير فـــى الت صــــا 
 والحاصلون على درجة البكالوريوس من جامعات أخر .

 .ير  المجلس االكت اء بالشهادات المقدمة من الطالبالقـرار : 

 0سيد االستاذ الدكتور / عميد الكليــــة ويحرر خطاب لل
 

 اً : ــــــــــــــسادس

 / أميمــة عبــاس السـيد نصــار تقــارير الصـالحية المقدمــة مــن  يلـة اتشــراة علــى رســالة الماجسـتير المقدمــ  مــن الصـيدالنيةبشـــأن  الموضــوع :

 الصيدلية  ت صا )اقربازين ( درجة الماجستير فى العلوم لتحديد لجنة الحكم والمناقشة وذلك للحصوا على
 كيناز فى تنظيم ضغط دم اترانب" -" دور فيتامين )د( بمقارنت  بمثبطات اتنجيسوتنسين ومثبطات الروتحت عنوان :  

Role of vitamin D in regulation of blood pressure in comparison with 

angiotensin II receptor antagonist and rho-kinase inhibitor in experimentally 

induced hypertension in rabbits. 

 

 تقارير الصالحية من السادة المشرفين وتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى:  الموافقة على القــرار : 
 

 جامعة طنطا –ووكيل كلية الصيدلة  أستاذ اتقربازين والسموم أ.د./  ناج  أحمد المهد 
  جامعة طنطا –كلية الصيدلة -أستاذ ورئيس قسم اتقربازين والسموم سامية سالم سكر  أ.د. /

 المنصورةجامعة  – لصيدلةأستاذ ال ارماكولوجى بكلية ا د/حسن الكاشف0أ 
 الزقازيقجامعة  – لصيدلةأستاذ ال ارماكولوجى بكلية ا  د/رشا حسن0أ

 ـــــــــــــــةعميد الكليـويحرر خطاب للسيد اتستاذ الدكتور / 

 
 ــــا : سابع

ــوارد الينــا مــن كليــة الصــيدلة  جامعــة ك ــر الشــيا النتــداب الســيد اتســتاذ الــدكتور/ناج  أحمــد المهــد   –الموضـــوع : بشــأن ال طــاب ال
للعــام  الثــانىوذلــك خــالا القصــل الدراســى  لثالثــةلل رقــة اصــيدلة أكلينيكيــة  ومــادةثانيــة لل رقــة ال فارماكوكينتــكلتــدريس مــادة 

 .1026-1025الدراسى 

صــيدلة  ومــادةثانيــة لل رقــة ال فارماكوكينتــكمــادة القـــرار : وافــق المجلــس علــى لنتــداب الســيد اتســتاذ الــدكتور/ناج  أحمــد المهــد  لتــدريس 
 كليةبكلية الصيدلة جامعة ك ر الشيا يوم واحد من كل أسبوع بما اليتعارض مع جدوا سيادت  بال لثالثةلل رقة اأكلينيكية 

 عميد الكليــــــــــــــــةويحرر خطاب للسيد اتستاذ الدكتور / 

 

 بصوت واحد
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 ــا : ثامنــ

بشأن اسماء السـادة اعضـاء  يلـة التـدريس الـيين سـيقومون بالتـدريس لطـالب السـاعات المعتمـدة للمسـتو  الثالـ  الموضـوع : 
 0 1026/  1025الرابع وال امس ال صل الدراسى الثانى للعام الجامعى و 

 على االنتدابات التالية : القـرار : وافق المجلس 
 المستو  الثال  :

 مقــرر االسعافات االوليـة
    جامعة طنطـــا -استاذ ال ارماكولوجى ووكيل كلية الصيدلة   ناج  احمـد المهــد   0د0أ

  0ساع  نظر   25بواقع               
 جامعة طنطــا  -اكولوجى بكلية الصيدلة  ال ارم أستاذ مساعد أحمد السيد عبد الحميد 0د

 ساع  نظر  . 7بواقع     
 جامعة طنطــا  -مدرس ال ارماكولوجى بكلية الصيدلة    سالى السيد فرح 0د

 0ساع  نظر   8بواقع     
 المستو  الرابع :

 مقــرر ت اعالت أدويـــة 
 جامعة طنطا -استاذ  ال ارماكولوجى وعميد كلية الصيدلة   عالء الدين السيد السيسى  0د0أ

 0ساع  نظر   00بواقع     
       IIمقرر فارماكولوجى

 جامعة طنطــــا -استاذ ورئيس قسم ال ارماكولوجى بكلية الصيدلة    سامية سالم سكر  0د0أ
    يةساع  نظر  + الساعات العمل 25بواقع     

 جامعة طنطــا  -ال ارماكولوجى بكلية الصيدلة   أستاذ مساعد أحمد السيد عبد الحميد 0د
  ساع  نظر  + الساعات العملية 8بواقع     

 جامعة طنطــا  -مدرس ال ارماكولوجى بكلية الصيدلة    سالى السيد فرح 0د
 0ساع  نظر  + الساعات العملية  7بواقع     

 المستو  ال امس :
 IIمقــرر عالج دوائى 

    جامعة طنطـــا-استاذ ال ارماكولوجى ووكيل كلية الصيدلة   ناج  احمـد المهــد   0د0أ
   ساع  نظر  + الساعات العملية 20بواقع               

 جامعة طنطــــا -استاذ ورئيس قسم ال ارماكولوجى بكلية الصيدلة    سامية سالم سكر  0د0أ
    ساع  نظر  + الساعات العملية 20بواقع     

 جامعة طنطــــا -استاذ مساعد ال ارماكولوجى بكلية الصيدلة    ماجدة السيد الصياد  0د
   ساع  نظر  + الساعات العملية 20بواقع     

 وكيل الكلية لشلون التعليم والطالبويحرر خطاب للسيد اتستاذ الدكتور / 
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   تاسعـــــــا:

اسماء السادة اعضاء  يلـة التـدريس الـيين سـيقومون بالتـدريس خـالا ال صـل الدراسـى الثـانى للعـام الجـامعى بشأن الموضـوع : 
1025  /1026  

 على االنتدابات التالية : القـرار : وافق المجلس 
 ال رقة الثالثة –مقرر اتقربازين 

    جامعة طنطـــا-استاذ ال ارماكولوجى ووكيل كلية الصيدلة   ناج  احمـد المهــد   0د0أ
  0ساع  نظر  طواا ال صل الدراسى +الساعات العملية  25بواقع                

 جامعة طنطــــا -استاذ ورئيس قسم ال ارماكولوجى بكلية الصيدلة    سامية سالم سكر  0د0أ
  0ساع  نظر  طواا ال صل الدراسى +الساعات العملية  20بواقع     

 جامعة طنطــا  -أستاذ مساعد ال ارماكولوجى بكلية الصيدلة   حميدأحمد السيد عبد ال 0د
  0ساع  نظر  طواا ال صل الدراسى +الساعات العملية  20بواقع     

 جامعة طنطــا  -مدرس ال ارماكولوجى بكلية الصيدلة    سالى السيد فرح 0د
  0ساع  نظر  طواا ال صل الدراسى +الساعات العملية  20بواقع     

 ال رقة الثالثة –قــرر السموم م
 جامعة طنطا -استاذ  ال ارماكولوجى وعميد كلية الصيدلة   عالء الدين السيد السيسى  0د0أ

  0ساع  نظر  طواا ال صل الدراسى +الساعات العملية  20بواقع     
 ــــاجامعة طنط -استاذ مساعد قسم ال ارماكولوجى بكلية الصيدلة    ماجدة السيد الصياد  0د

  0ساع  نظر  طواا ال صل الدراسى +الساعات العملية  20بواقع 
 جامعة طنطــا  -أستاذ مساعد ال ارماكولوجى بكلية الصيدلة   أحمد السيد عبد الحميد 0د

  0ساع  نظر  طواا ال صل الدراسى +الساعات العملية  5بواقع     
 جامعة طنطــا.  -لة  مدرس ال ارماكولوجى بكلية الصيد  سالى السيد فرح 0د

  0ساع  نظر  طواا ال صل الدراسى +الساعات العملية  5بواقع     
 ال رقة اتولى –مقــرر ال سيولوجى 

 جامعة طنطا –يتم االتصاا بكلية الطب 
 ال رقة اتعداد  –مقــرر التشري  

 جامعة طنطا –يتم االتصاا بكلية الطب 
 وكيل الكلية لشلون التعليم والطالبويحرر خطاب للسيد اتستاذ الدكتور / 
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 : : عاشــــــــــــــــــــــراً 

 الطالبة/حنان عوض لبرا يم السيد )ماجستير( والي  ي يد بحرمان الطالبة من االستمرار فى دراستها والغاء تسجيلها.بشأن الموضـوع : 
 .من االستمرار فى دراستها والغاء تسجيلها )ماجستير(حرمان الطالبة/ حنان عوض لبرا يم السيد على القـرار : وافق المجلس 

 عميد الكليــــــــــــــــةويحرر خطاب للسيد اتستاذ الدكتور / 

 
 : الحاد  عشر

د/نائـب رئـيس 0برنامج شراكات التعليم العالى ضـمن المبـادرة اتمريكيـة المصـرية للتعلـيم العـالى حيـ  تـم تحديـد السـيد أبشأن الموضـوع : 
 عة للدراسات العليا والبحوث كممثل للكليات فى تلك الشراكة.الجام

 أحيط المجلس علمـــًا.القـرار : 
 

 0 يا وقد انتهى االجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا 


