
      

 

  محضــــــــــــر

  )٦٨٤(إجتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـم 

  م ١٥/٤/٢٠٢٠المنعقدة بتاريخ 

  

الحادية عشرة م فى تمام الساعة ١٥/٤/٢٠٢٠      إجتمـع مجلس الكلية يوم ا0ربعاء الموافق 
 –محمود محمد شيحه / بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد ا0ستاذ الدكتور) ٦٨٤(ًصباحا بجلسته رقم 

  ـ:عميد الكلية وعضوية كل من

 أحمـد محمـد عبدالمولى            وكيـــل الكليـــة لشئــون التعليـــم والطـــــGب/ ا0ستاذ الدكتور .١

 محمود البدرى عبدالمطلب        وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  /   ،،      ،،  .٢

  جيھــان نبيــل فتيــح              وكيـل الكلية لشئـون الدراسات العليا والبحوث/ ا0ستاذ الدكتورة .٣

 رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدليةساميـــة جـــGل أحمـد               /   ،،        ،،    .٤

 محمد محمود عبداللطيف            رئيـــس مجلــس قســــم الصيدلة اXكلينيكيــة/ ا0ستاذ الدكتور .٥

 أمــانـى سـيـد أحـمــد              رئيــس مجلــــس قســـم العـقـــــــــاقيـــــــــــر/ ا0ستاذ الدكتورة .٦

    المشــــرف على قســم علم ا0دوية والسموم  مھران شاكر عبدالرحمن/ا0ستاذ الدكتور .٧

    المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة  عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ / ،،   ،،         .٨

 ة  طــارق أبوالفضــل محمد             رئيــس مجلــــس قســـم الكيـمـياء الدوائيـــ/ ،،      ،،         .٩

    رئيــــس مجلـــــس قســـــم الصيدbنيــــــــات  مھــا عبدالعظيم حسن   / ا0ستاذ الدكتورة .١٠

 حســـن رفعــت حســن             رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية/ ا0ستاذ الدكتور .١١

  لس قسم الصيدلة الصناعيةالقائم بأعمال رئيس مج        ھشام محمد توفيق حسن    / السيد الدكتور .١٢

    المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  محمد أحمد المختار محمود / ،،      ،،       .١٣

 عــادل فــوزى يوسـف            أستــــــــاذ الكيـمـياء الدوائيـــة  المتفـــــــرغ/ ا0ستاذ الدكتور .١٤

 أستاذ الكيميـاء التحليلية الصيدليـة المتفـــرغ        حسـن فرغلـى عزقــل  /         ،،    ،،   .١٥

 فردوس عبدالفتاح محمد           أستاذ الكيميـاء التحليلية الصيدليـة المتفــرغ/ ا0ستاذ الدكتورة .١٦

 فرغلـى عبدالحميد عمر           أستــــــــــاذ الكيميــــاء الدوائيــة المتفــــــرغ /ا0ستاذ الدكتور .١٧

 أحمد عابدين محمد عطيه           أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ/         ،،     ،،  .١٨

 فاتن مصطفى درويش            أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ/ ا0ستاذ الدكتورة .١٩

  أستــــــــــــــــاذ الصيدbنيـــــــات المتـفـــــرغفرجانى عبدالحميد محمد           / ا0ستاذ الدكتور .٢٠

 ـــــــــــــات محمد فتحى محمد إبراھيم             أستــــــــــــــــــاذ الصيدbنيــــــــ/     ،،       ،،    .٢١

 لمتفــــــرغمحروس عثمان أحمد            أستــــــــاذ الصيـدلة الصناعيـــة ا/      ،،      ،،    .٢٢

 سعاد عبداللطيف حسن           أستــــــــــــاذ العقــاقيـــــــــــر المساعــــــــد/ السيدة الدكتورة .٢٣

 درس العقـــــــاقيـــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــ  مـ     ان سيــد خـــGفــإيم/    ،،      ،،     .٢٤

 فرع أسيوط" سيد"العزيز           المشرف على قطاع شركة ليلـى محمـد عبد/    ،،      ،،      .٢٥

 )UP Pharma(محمد عــادل الطحـــGوى             رئيس مجلس إدارة شركة / السيد الدكتور .٢٦

  

  أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ- إيمان مصطفى سامى /  عن الحضور ا0ستاذ الدكتورةتوقد إعتذر
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محمqود محمqد / قدم السيد ا0ستاذ الqدكتور -ولتكامل العـدد القانونى الGزم لصحة إنعقـاد المجلس 
 نقيqـب -عGء عرفqـات خليفqـه / لسيدا0ستاذ الدكتورالشكر لعميد الكلية ورئيس المجلس  -شيحه 

  -:بدأت مناقشة جدول ا0عمال التالى ثم Xنتھاء فترة عضوية سيادته بالمجلسصيـادلة أسيوط 

 .م١٧/٣/٢٠٢٠بتاريخ ) ٦٨٣(التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم  - ١

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 .التصديقتم 

 .م١٧/٣/٢٠٢٠بتاريخ ) ٦٨٣(مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم  - ٢

  ـ:القــــــــــــــــــرار

  .ًأحيط المجلس علما وتم تنفيذ القرارات

عمqqرو حqqسن / خطqqاب قqqسم الميكروبيولوجيqqا الطبيqqة والمناعqqة بqqشأن إضqqافة الqqسيد الqqدكتور - ٣
 مqqدرس جراحqqة المqqسالك البوليqqة بالمستqqشفى الجqqامعى بأسqqيوط إلqqى لجنqqة –إبqqراھيم أبوفqqدان 

 المقيqدة –م عبqدالمعز  نيرمين عبqدالعظي/ اXشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدbنية
لتqqصبح ) ميكروبيولوجيqqا ومناعqqة(لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية ) مqqن الخqqارج(

 -:لجنة اXشراف كالتالى

      خالد محمد حسانين  / السيد ا0ستاذ الدكتور - ١

  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ      

      عجبانميخائيل نظمى / السيد ا0ستاذ الدكتور - ٢

 أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة      

 أمانى محمد عدوى نافع/ السيدة الدكتورة - ٣

 أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد      

 عمرو حسن إبراھيم أبوفدان/  الدكتورالسيد - ٤

 مدرس جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعى بأسيوط      

  ـ:القــــــــــــــــــرار 

 مqqدرس جراحqqة –عمqqرو حqqسن إبqqراھيم أبوفqqدان / الموافقqqة علqqى إضqqافة الqqسيد الqqدكتور
المqqسالك البوليqqة بالمستqqشفى الجqqامعى بأسqqيوط إلqqى لجنqqة اXشqqراف علqqى رسqqالة الماجqqستير 

لنيqqqل درجqqqة ) مqqqن الخqqqارج( المقيqqqدة –نيqqqرمين عبqqqدالعظيم عبqqqدالمعز  / الخاصqqqة بالqqqصيدbنية
  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا) ميكروبيولوجيا ومناعة(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

عنبqر فنجqرى محمqqد / خطqاب قqسم الكيميqاء العqضوية الqصيدلية بqشأن إضqافة الqسيدة الqدكتورة - ٤
أحمqد محمqود / المدرس بالقسم إلى لجنqة اXشqراف علqى رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدلى

كيميqqqاء عqqqضوية ( المعيqqqد بالقqqqسم لنيqqqل درجqqqة الماجqqqستير فqqqى العلqqqوم الqqqصيدلية –مqqqصطفى  
 -: لتصبح لجنة اXشراف كالتالى)صيدلية

 سامية جGل أحمد               / السيدة ا0ستاذ الدكتورة - ١

   أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية      

 حجاج حسن محمد/ السيد الدكتور - ٢

  مياء العضوية الصيدلية المساعدأستاذ الكي        

 عنبر فنجرى محمد/ السيدة الدكتورة - ٣

 مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية         
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

 مqدرس الكيميqاء العqضوية -عنبqر فنجqرى محمqد / الموافقة على إضافة الqسيدة الqدكتورة
أحمqد محمqود مqصطفى  / إلى لجنة اXشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلىالصيدلية 

كيميqاء ( المعيد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية لنيل درجة الماجستير فqى العلqوم الqصيدلية –
  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا) عضوية صيدلية

سqارة / ير الخاصqة بالqصيدbنيةخطاب قسم الصيدbنيات بqشأن تqسجيل عنqوان رسqالة الماجqست - ٥
لنيqqqل درجqqqة دكتqqqوراه الفلqqqسفة فqqqى العلqqqوم الqqqصيدلية ) مqqqن الخqqqارج( المقيqqqدة –أحمqqqد حqqqسن 

 -:بعنوان) صيدbنيات(

  "تطبيق تقنية السائل ا0يونى بھدف تحسين التوصيل الدوائى لتوليفات دوائية معينة"

“Application of ionic liquid approach for enhancing the delivery of 

  certain drug combinations” 

 -:بإشراف كل من

 السيد على إبراھيم/ السيد ا0ستاذ الدكتور - ١

  المتفرغ الصيدbنيات                        أستاذ 

 سارة أحمد أبوالمجد /السيدة الدكتورة - ٢

   الصيدbنيات                  مدرس 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

سqارة أحمqد حqسن / تسجيل عنوان رسالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدbنية الموافقة على
) صqqqيدbنيات(لنيqqqل درجqqqة دكتqqqوراه الفلqqqسفة فqqqى العلqqqوم الqqqصيدلية ) مqqqن الخqqqارج( المقيqqqدة –

  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا

سqqالة الماجqqستير الخاصqqة خطqqاب قqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية بqqشأن تqqسجيل عنqqوان ر - ٦
 المعيqqد بالقqqسم لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم –أحمqqد محمqqود مqqصطفى الحqqداد / بالqqصيدلى
 -:بعنوان) كيمياء عضوية صيدلية(الصيدلية 

  ة ـات الجديدة غير المتجانسة الحلقـم البيولوجى لبعض المشتقــد والتقييــم والتشييــالتصمي"

  "عوامل مضادة للسلأمينوساليسيليك ك- ٤  لحمض 

"Design, synthesis and biological evaluation of some new heterocyclic  

  derivatives of 4-aminosalicylic acid as antitubercular agents" 

  -:بإشراف كل من

  سامية جGل أحمد/  السيدة ا0ستاذ الدكتورة  - ١

   الكيمياء العضوية الصيدليةم                        أستاذ ورئيس مجلس قس

  حجاج حسن محمد/  السيد الدكتور  - ٢

  الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد  أستاذ                

  عنبر فنجرى محمد/  السيدة الدكتورة- ٣

 الكيمياء العضوية الصيدلية  مدرس                 
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

أحمqqqد محمqqqود / تqqqسجيل عنqqqوان رسqqqالة الماجqqqستير الخاصqqqة بالqqqصيدلىالموافقqqqة علqqqى 
 المعيد بقqسم الكيميqاء العqضوية الqصيدلية لنيqل درجqة الماجqستير فqى العلqوم –مصطفى الحداد 

 ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) كيمياء عضوية صيدلية(الصيدلية 

أحمqد /  عنوان رسالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدلىخطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن تسجيل - ٧
كيميqqاء ( المعيqqد بالقqqسم لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية –محqqسن كمqqال الqqصغير  

   -:بعنوان) صيدلية طبية

 "تصميم وتشييد وتقييم مشتقات جديدة من النورفلوكساسين ذات فاعلية بيولوجية محتملة"

"Design,  synthesis  and  investigation  of  new  norfloxacin  based-  

  derivatives  with  potential  biological  activity"  
  -:بإشراف كل من

 فرغلى عبدالحميد عمر  / السيد ا0ستاذ الدكتور - ١

  المتفرغ  أستاذ الكيمياء الدوائية          

                أحمد صفوت محمد/  السيد الدكتور  - ٢

  الكيمياء الدوائية المساعد  أستاذ                

  محمد خليفه عبدالجابر/  السيد الدكتور- ٣

 الكيمياء الدوائيةمدرس                

  ـ:القــــــــــــــــــرار

أحمqد محqسن كمqال / الموافقة علqى تqسجيل عنqوان رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدلى
كيميqاء (لنيqل درجqة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية لدوائيqة الكيمياء اقسم  المعيد ب–الصغير  

  . ًوبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) صيدلية طبية

محمqد صGqح / خطاب قسم العقاقير بشأن تسجيل عنqوان رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدلى - ٨
 -:بعنوان) عقاقير(قسم لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ال المعيد ب–أحمد 

  ديبسيس بيمبانا وديبسيس (عقاقيرية وبيولوجية لبعض ا0نواع من جنس الديبسيس دراسة "

 "العائلة الفوفلية المنزرعة فى مصر) ليوتيسينس  

"Pharmacognostical and biological studies of certain dypsis species 

 (D.pembana and D.lutescens) family Arecaceae, cultivated in Egypt"  
  -:بإشراف كل من

 عفاف محمد عبدالباقى  / السيدة ا0ستاذ الدكتورة - ١

  المتفرغ  أستاذ العقاقير          

                أنعام يونس بخيت  /  السيدة ا0ستاذ الدكتورة  - ٢

   المتفرغالعقاقير أستاذ                

  عبداللطيف حسنسعاد /  السيدة الدكتورة- ٣

    العقاقير المساعد أستاذ                  
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

 –محمqد صGqح أحمqد / الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى
 وبإشqراف اللجنqqة )عقqاقير(المعيqد بقqسم العقqاقير لنيqqل درجqة الماجqستير فqى العلqqوم الqصيدلية 

  ً.المذكورة والعنوان المذكور سابقا

/ خطاب قسم الصيدلة اXكلينيكية بشأن تqسجيل عنqوان رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدbنية - ٩
صqqيدلة (  المعيqqدة بالقqqسم لنيqqل درجqqة الماجqqسـتير فqqى العلqqوم الqqصيدلية –دينqqا طqqه محمqqود 

   -:بعنوان) إكلينيكية

  اXكلينيكيين فى مصر والرؤى ى بين الصيادلة ھنيفى والمسار المدراسة وتقييم الرضا الوظ"

 "  المستقبلية

"Study and  assessment  of  job satisfaction  and professional career   

  development  among  clinical  pharmacists  in  Egypt  and  future  

  intentions"    

  -:بإشراف كل من

 محمد محمود عبداللطيف/ السيد ا0ستاذ الدكتور - ١

  أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة اXكلينيكية          

  سحر بدر حسن خليل /  السيدة الدكتورة- ٢

  الصيدلة اXكلينيكية                 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 –دينqا طqه محمqود / تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدbنية الموافقة على 
صqqqيدلة (المعيqqqدة بقqqqسم الqqqصيدلة اXكلينيكيqqqة لنيqqqل درجqqqة الماجqqqسـتير فqqqى العلqqqوم الqqqصيدلية 

 ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) إكلينيكية

ة الماجqqqستير الخاصqqqة خطqqqاب قqqqسـم علqqqم ا0دويqqqة والqqqسموم بqqqشأن تqqqسجيل عنqqqوان رسqqqال - ١٠
 المعيqد بالقqسم لنيqل درجqة الماجqسـتير فqى العلqوم الqصيدلية –عصمت عبده حمدان / بالصيدلى

   -:بعنوان) أدوية وسموم(

  تقييم التأثير المحتمل للكركيومين بمفرده أو مع مستخلص الجينكوبيلوبا على الخلل فى     "

  "ذان  اbدراك المعرفى المستحث بالسكوبومين فى الجر

"Evaluation  of  the  possible  effect  of  Curcumin  alone  and  in 

  combination  with  Ginkgo  biloba  extract  against  scopolamine- 

  induced  cognitive  dysfunction  in  rats " 

  -:بإشراف كل من

   عبدالعظيم عبدالمعز عاصى / السيد ا0ستاذ الدكتور - ١

  الفارماكولوجى  أستاذ          

                ماجدة محمد يسرى/ السيدة الدكتورة - ٢

       المساعد  أستاذ الفارماكولوجى                

  مريم أشرف أمين/ السيدة الدكتورة - ٣

 علم ا0دوية والسموم مدرس                
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

عqصمت عبqده حمqدان / ر الخاصة بالصيدلىالموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستي
أدويqqة ( المعيqqد بقqqسم علqqم ا0دويqqة والqqسموم لنيqqل درجqqة الماجqqسـتير فqqى العلqqوم الqqصيدلية –

 ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) وسموم

تqqسجيل عنqqوان رسqqالة الماجqqستير خطqqاب قqqسم الميكروبيولوجيqqا الطبيqqة والمناعqqة بqqشأن  - ١١
لنيqل درجqة الماجqسـتير ) مqن الخqارج( المقيqدة –إيمqان مqصطفى فرغلqى / الخاصة بالصيدbنية
 -:بعنوان) ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 

 مqqن الجرثومqqة الحلزونيqqه البوابيqqه وارتباطھqqا cagA و  vacAا0نمqqاط الجينيqqة لqqسموم "
  )"مرض باركنسون(ى بمرض الشلل اbرتعاش

”Genotypes of vacA and cagA toxins of helicobacter pylori and their  

  association with Parkinson’s disease”     

 -:بإشراف كل من

 حمد إيناس عبدالمجيد م/ السيدة ا0ستاذ الدكتورة - ١

  المتفرغ  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة          

                منى سGم إمبارك/  الدكتورةالسيدة - ٢

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد   أستاذ                

  منى حسين محمد/ السيدة الدكتورة - ٣

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد  أستاذ                

  ـ:القــــــــــــــــــرار

إيمqqان مqqصطفى / ماجqqستير الخاصqqة بالqqصيدbنيةالموافقqqة علqqى تqqسجيل عنqqوان رسqqالة ال
ميكروبيولوجيqا (لنيqل درجqة الماجqسـتير فqى العلqوم الqصيدلية ) مqن الخqارج( المقيدة –فرغلى 
  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) ومناعة

نورھqqqان حمqqqدى / خطqqqاب قqqqسم الكيميqqqاء التحليليqqqة الqqqصيدلية بqqqشأن تجميqqqد قيqqqد الqqqصيدbنية - ١٢
كيميqاء تحليليqة (لنيل درجة الماجستير فqى العلqوم الqصيدلية ) من الخارج( المقيدة -عبدالرحيم 

 وذلqك للعqام ا0ول حيqث أنھqqا ٨/٣/٢٠٢١ وحتqى ٩/٣/٢٠٢٠لمqدة عqام إعتبqارا مqqن ) صqيدلية
 .تعمل بستشفى الصدرفى ظل أزمة كورونا وعدم وجود أجازات

  ـ:القــــــــــــــــــرار

) مqن الخqارج( المقيqدة -نورھان حمqدى عبqدالرحيم / الموافقة على تجميد قيد الصيدbنية
لمqqدة عqqام إعتبqqارا مqqن ) كيميqqاء تحليليqqة صqqيدلية(لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية 

 وذلqqك للعqqام ا0ول حيqqث أنھqqا تعمqqل بستqqشفى الqqصدرفى ظqqل ٨/٣/٢٠٢١ وحتqqى ٩/٣/٢٠٢٠
  .أجازاتأزمة كورونا وعدم وجود 

أمqانى محمqqد / خطqاب قqسم الميكروبيولوجيqا الطبيqة والمناعqة بqشأن إعتqذار الqسيدة الqدكتورة - ١٣
 ا0سqqتاذ المqqساعد بالقqqسم عqqن لجنqqة اXشqqراف علqqى رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة -عqqدوى نqqافع 
لنيqل درجqة الماجqستير فqى ) مqن الخqارج( المqسجلة –الشيماء عبدهللا عبدالسميع / بالصيدbنية

 -:لظروف خاصة لتصبح لجنة اXشراف كالتالى) ميكروبيولوجيا ومناعة(م الصيدلية العلو
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 إحسان عبدالصبور حسن  / السيدة ا0ستاذ الدكتورة - ١

   المتفرغ أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     

  ميخائيل نظمى عجبان/ السيد ا0ستاذ الدكتور - ٢

  ة والمناعةأستاذ الميكروبيولوجيا الطبي               

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 أستاذ الميكروبيولوجيqا -أمانى محمد عدوى نافع / الموافقة على إعتذار السيدة الدكتورة
/ الطبيqqة والمناعqqة المqqساعد عqqن لجنqqة اXشqqراف علqqى رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة بالqqصيدbنية

ة الماجqqqستير فqqqى العلqqqوم لنيqqqل درجqqq) مqqqن الخqqqارج( المqqqسجلة –الqqqشيماء عبqqqدهللا عبدالqqqسميع 
  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا) لظروف خاصة) ميكروبيولوجيا ومناعة(الصيدلية 

خطاب قسم الصيدbنيات بشأن تجديqد تqشكيل لجنqة الحكqم والمناقqشة علqى رسqالة الماجqستير  - ١٤
ل درجqة الماجqستير فqى العلqوم  المعيqدة بالقqسم لنيq-سارة إبqراھيم محمqد / الخاصة بالصيدbنية

 -:على النحو التالى) صيدbنيات(الصيدلية 

  محمد فتحى محمد إبراھيم/  السيد ا0ستاذ الدكتور  -١

  ً)محكما داخليا   (     جامعة أسيوط – كلية الصيدلة -                      أستاذ الصيدbنيات 

  شديد جاد شديد عبدالرحمن/ السيد الدكتور -٢

  رئيس مجلس قسم الصيدbنياتالقائم بأعمال والمساعد ستاذ ا0                      

  ً)محكما خارجيا  (   جامعة قناة السويس     –كلية الصيدلة  - والصيدلة الصناعية       

  إحسان حافظ إبراھيم   / السيدة ا0ستاذ الدكتورة  -٣

  ً)مشرفا   (   جامعة أسيوط– كلية الصيدلة -          أستاذ الصيدbنيات المتفرغ            

  سارة أحمد أبوالمجد/ السيدة الدكتورة  -٤

  ً)مشرفا   (        جامعة أسيوط – كلية الصيدلة -           مدرس الصيدbنيات           

  نرمين السيد العراقى/ السيدة الدكتورة  -٥

  ) ًمشرفا  (        جامعة أسيوط – كلية الصيدلة -  مدرس الصيدbنيات                   

  ـ:القــــــــــــــــــرار

الموافقqqة علqqى تجديqqد تqqشكيل لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة علqqى رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة 
 المعيدة بقسم الصيدbنيات لنيل درجة الماجستير فqى العلqوم -سارة إبراھيم محمد / بالصيدbنية

  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا )صيدbنيات(دلية الصي

مqريم الqسمان إبqراھيم / قسم الكيميqاء الدوائيqة بqشأن مqد البعثqة الخارجيqة للqصيدbنية  خطاب - ١٥
لمqدة ثGثqة (المدرس المساعد بالقسم وعضو البعثة الخارجية باليابان للحصول على الدكتوراه 

م حيqث تنتھqى بعثتھqا ٢٧/١٢/٢٠١٩ًبqارا مqن ًنظqرا لحqصولھا علqى إجqازة وضqع  أعت) شھور
  .م٣١/٣/٢٠٢٠اbصلية فى 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

  .الموافقة على منحھا أجازة ثGثة أشھر حسب الGئحة المالية للبعثات
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 –محمqد إبqراھيم جqاد � جqابر / خطاب قسم الكيمياء التحليلqة الqصيدلية بqشأن سqفر الqصيدلى - ١٦
بدولqة أسqتراليا ومنحqة إجqازة ) جامعة نيqو سqاوز والqف سqيدنى(المدرس المساعد بالقسم إلى 

حيqث أنqه ) كيميqاء تحليليqة صqيدلية(دراسية بمرتب من الداخل للحصول على درجqة الqدكتوراه 
 . حصل على منحة خاصة خارجية كاملة مقدمة من الحكومة ا0سترالية

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 المqqدرس المqqساعد بقqqسم –محمqqد إبqqراھيم جqqاد � جqqابر / فقqqة علqqى سqqفر الqqصيدلىالموا
الكيمياء التحليلة الصيدلية إلqى جامعqة نيqو سqاوز والqف سqيدنى بدولqة أسqتراليا ومنحqة إجqازة 

حيqث أنqه ) كيميqاء تحليليqة صqيدلية(دراسية بمرتب من الداخل للحصول على درجqة الqدكتوراه 
  .ية كاملة مقدمة من الحكومة ا0ستراليةحصل على منحة خاصة خارج

 :خطاب قسم الصيدلة الصناعية بشأن ترشيح كل من - ١٧

 قسم ال   ا0ستاذ المساعد والقائم بأعمال رئيس     ھشام محمد توفيق /  السيد الدكتور-١

 قسمالالمدرس ب     حسن عبدالحميد تمام /  السيد الدكتور-٢

 قسمالالمدرس ب      مروة جGل النجار/  السيدة الدكتورة-٣

 .للحصول على المنح المقدمة من ھيئة الفولبرايت ا0مريكية

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 :الموافقة على ترشيح كل من

  ا0ستاذ المساعد والقائم بأعمال رئيس       ھشام محمد توفيق / لسيد الدكتور ا-١

 قسم الصيدلة الصناعية                                                                 

 مدرس الصيدلة الصناعية    حسن عبدالحميد تمام /  السيد الدكتور-٢

  مدرس الصيدلة الصناعية      مروة جGل النجار/  السيدة الدكتورة-٣

  .ريكيةللحصول على المنح المقدمة من ھيئة الفولبرايت ا0م

التقqqارير الفرديqqة والتقريqqر الجمqqاعى المقدمqqة مqqن لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة الخاصqqة برسqqالة  - ١٨
لنيqل درجqة ) مqن الخqارج( المqسجل -أحمqد عبدالرسqول سqيد / الماجستير المقدمة من الصيدلى
 ).كيمياء حيوية(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 ماجqاء بالتقqارير الفرديqة والتقريqر الجمqاعى المقدمqة مqن لجنqة الحكqم بعـد اXطGع علـى
 المqسجل -أحمد عبدالرسqول سqيد / والمناقشة الخاصة برسالة الماجستير المقدمة من الصيدلى

وكqذلك قqرار مجلqس ) كيميqاء حيويqة(لنيل درجة الماجستير فى العلqوم الqصيدلية ) من الخارج(
لجنqqة الدراسqqات العليqqا بالكليqqة يوصqqى المجلqqس بمqqنح سqqيادته كيميqqاء الحيويqqة وتوصqqية القqqسم 

  ).كيمياء حيوية(درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

التقqqارير الفرديqqة والتقريqqر الجمqqاعى المقدمqqة مqqن لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة الخاصqqة برسqqالة  - ١٩
 المعيqqدة بقqqسم العقqqاقير لنيqqل درجqqة -وbء ھمqqام محمqqد / الماجqqستير المقدمqqة مqqن الqqصيدbنية

 ).عقاقير(الماجستير فى العلوم الصيدلية 
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

بعـد اXطGع علـى ماجqاء بالتقqارير الفرديqة والتقريqر الجمqاعى المقدمqة مqن لجنqة الحكqم 
 المعيqqدة - وbء ھمqqام محمqqد /والمناقqqشة الخاصqqة برسqqالة الماجqqستير المقدمqqة مqqن الqqصيدbنية

وكqذلك قqرار مجلqس قqسم ) عقqاقير(بقسم العقاقير لنيل درجqة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية 
العقاقير وتوصية لجنة الدراسات العليا بالكلية يوصى المجلس بمنح سيادتھا درجqة الماجqستير 

 ).عقاقير(فى العلوم الصيدلية 

المقدمqqة مqqن لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة الخاصqqة برسqqالة التقqqارير الفرديqqة والتقريqqر الجمqqاعى  - ٢٠
 المعيqد بقqسم العقqاقير لنيqل -أحمqد عبqدالفتاح أحمqد حqسنين / الماجستير المقدمة مqن الqصيدلى

 ).عقاقير(درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

ى ماجqاء بالتقqارير الفرديqة والتقريqر الجمqاعى المقدمqة مqن لجنqة الحكqم بعـد اXطGع علـ
 -أحمqد عبqدالفتاح أحمqد حqسنين / والمناقشة الخاصة برسالة الماجستير المقدمة مqن الqصيدلى

وكqذلك قqرار مجلqس ) عقqاقير(المعيد بقسم العقاقير لنيل درجة الماجستير فى العلqوم الqصيدلية 
 الدراسqqات العليqqا بالكليqqة يوصqqى المجلqqس بمqqنح سqqيادته درجqqة قqqسم العقqqاقير وتوصqqية لجنqqة

  ).عقاقير(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

التقqqارير الفرديqqة والتقريqqر الجمqqاعى المقدمqqة مqqن لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة الخاصqqة برسqqالة  - ٢١
لنيqqل ) مqqن الخqqارج( المqqسجل –محمqqد سqqعيد فتحqqى الرفqqاعى / الqqدكتوراه المقدمqqة مqqن الqqصيدلى

 ).عقاقير( دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية درجة

  ـ:القــــــــــــــــــرار

بعـد اXطGع علـى ماجqاء بالتقqارير الفرديqة والتقريqر الجمqاعى المقدمqة مqن لجنqة الحكqم 
 –محمqqد سqqعيد فتحqqى الرفqqاعى / والمناقqqشة الخاصqqة برسqqالة الqqدكتوراه المقدمqqة مqqن الqqصيدلى

وكqذلك قqرار ) عقqاقير( درجة دكتوراه الفلسفة فى العلqوم الqصيدلية لنيل) من الخارج(المسجل 
عقqqاقير وتوصqqية لجنqqة الدراسqqات العليqqا بالكليqqة يوصqqى المجلqqس بمqqنح سqqيادته المجلqqس قqqسم 

  ).عقاقير(درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية 

لخاصqqة برسqqالة التقqqارير الفرديqqة والتقريqqر الجمqqاعى المقدمqqة مqqن لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة ا - ٢٢
لنيل درجqة ) من الخارج( المسجلة –عبير سعد حسن عطيه / الدكتوراه المقدمة من الصيدbنية

 ).صيدbنيات(دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

لجنqة الحكqم بعـد اXطGع علـى ماجqاء بالتقqارير الفرديqة والتقريqر الجمqاعى المقدمqة مqن 
 –عبيqqر سqqعد حqqسن عطيqqه / والمناقqqشة الخاصqqة برسqqالة الqqدكتوراه المقدمqqة مqqن الqqصيدbنية

وكqذلك ) صqيدbنيات(لنيل درجة دكتqوراه الفلqسفة فqى العلqوم الqصيدلية ) من الخارج(المسجلة 
قرار مجلqس قqسم الqصيدbنيات وتوصqية لجنqة الدراسqات العليqا بالكليqة يوصqى المجلqس بمqنح 

  ).صيدbنيات(ا درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية سيادتھ
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  -:بكل منإدارة الدراسات العليا بشأن جداول اXمتحانات الخاصة خطاب  - ٢٣

  .م٢٠٢٠) دور ثان(ودبلوم التكنولوجيا الصيدلية ) اXكلينكية( الصيدلة السريرية دبلوم -١     

  .م٢٠٢٠) دور أول (للمقررات العامة والخاصة الماجستير  درجة -٢     

  .م٢٠٢٠) دور أول ( للمقررات الخاصة الدكتوراه درجة -٣     

  ـ:القــــــــــــــــــرار

  -: بكل من الخاصةإعتماد الجداول المقترحة ل�متحاناتالموافقة على 

  .م٢٠٢٠) دور ثان(يدلية ودبلوم التكنولوجيا الص) اXكلينكية( الصيدلة السريرية دبلوم -١     

  .م٢٠٢٠) دور أول (للمقررات العامة والخاصة الماجستير  درجة -٢     

  .م٢٠٢٠) دور أول ( للمقررات الخاصة الدكتوراه درجة -٣     

-طqارق أبوالفqضل محمqد / تاذ الqدكتورقسم الكيمياء الدوائية بشأن حضور الqسيد ا0سqخطاب  - ٢٤

رئيس مجلس القسم للمqؤتمر الqدولى الثqامن عqشر للكيميqاء الدوائيqة والqذى تنظمqه ا0كاديميqة 
م ٢٠٢٠ يوليqqو ٢١-٢٠العالميqqة للعلqqوم والھندسqqة والتقنيqqه والمقqqرر إنعقqqاده فqqى الفتqqرة مqqن 

 . بمدينة باريس بفرنسا على أb تتحمل الجامعة أى نفقات

  ـ:ـــــــــــــــرارالقـــ

رئqqيس مجلqqس  -طqqارق أبوالفqqضل محمqqد / حqqضور الqqسيد ا0سqqتاذ الqqدكتورالموافقqqة علqqى 
 للمؤتمر الدولى الثامن عشر للكيميqاء الدوائيqة والqذى تنظمqه ا0كاديميqة الكيمياء الدوائية قسم

م ٢٠٢٠ يوليqqو ٢١-٢٠العالميqqة للعلqqوم والھندسqqة والتقنيqqه والمقqqرر إنعقqqاده فqqى الفتqqرة مqqن 
  .بمدينة باريس بفرنسا على أb تتحمل الجامعة أى نفقات

محمqود / خاصqة بالqسيد الqدكتورقسم الصيدbنيات بشأن تغيير جھه اXعqارة الداخليqة الخطاب  - ٢٥
 ا0ستاذ المساعد بالقسم من الجامعة الروسqية بالقqاھرة إلqى جامعqة بqدر –فھمى على الصبحى 
 . م٣١/٨/٢٠٢٠ وحتى ١/٣/٢٠٢٠بالقاھرة إعتبارا من 

  ـ:ــــــــــــــــــرارالق

ى علqى محمqود فھمq/ الموافقة على تغيير جھه اXعqارة الداخليqة الخاصqة بالqسيد الqدكتور
 أستاذ الصيدbنيات المساعد من الجامعة الروسية بالقاھرة إلى جامعة بدر بالقqاھرة –الصبحى 

  .م٣١/٨/٢٠٢٠ وحتى ١/٣/٢٠٢٠إعتبارا من 

عGqء عرفqـات خليفـqـه ـ  نقيqـب صqيادلة / مذكرة بشأن تجديد عqضوية الqسيد ا0سqتاذ الqدكتور - ٢٦
 . ٢٨/٣/٢٠٢٠ًامين إبتداءا من لمدة ع) من الخارج(ًأسيـوط كعضوا بمجلس الكلية 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

عGqqء عرفqqـات خليفـqqـه ـ  نقيqqـب / الموافقqqة علqqى تجديqqد عqqضوية الqqسيد ا0سqqتاذ الqqدكتور
  .٢٨/٣/٢٠ًلمدة عامين إبتداءا من ) من الخارج(ًصيادلة أسيـوط كعضوا بمجلس الكلية 

 -سqqامية مqqصطفى محمqqد / قqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية بqqشأن تعيqqين الqqصيدbنيةخطqqاب  - ٢٧
 . بالقسم مساعدالمعيدة بالقسم فى وظيفة مدرس
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

 المعيدة بقسم الكيمياء العضوية -سامية مصطفى محمد / الموافقة على تعيين الصيدbنية
حيث أن سيادتھا ملتزمqة الكيمياء العضوية الصيدلية  فى وظيفة مدرس مساعد بقسمالصيدلية 

بآداء واجباتھا الوظيفية ولم تصدر ضدھا أية جزاءات تأديبية وأنھا قد أدت الqدورات التدريبيqة 
 .المطلوبة للتعيين فى ذات الوظيفة
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بqشأن نائqب رئqيس الجامعqة لqشئون الدراسqات العليqا والبحqوث / السيد ا0ستاذ الدكتور خطاب - ٢٨
مqن مqذكرة التفqاھم بqين كليqة ) ١٣(، ) ١١(بحqذف البنqود توصيات المجلس ا0على للجامعqات 

 . جامعة أسيوط وكلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية–الصيدلة 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

�ستفqسار عqن  لالمستشار القانونى للجامعqة/  السيد ا0ستاذ الدكتورُيحال الموضوع إلى 
  .إمكانية إلحاق البنود المالية ل�تفاقية كملحق بھا وتكون ملزمة للطرفين

  

ھqqذا وقqqد تبqqرع أعqqضاء مجلqqس الكليqqة بمكافqqأة حqqضور جلqqسة المجلqqس عqqن ھqqذا الqqشھر لqqدعم 
 .معيةمكافحه كورونا بالمستشفيات الجا

  

  .ھـذا وقد إنتھى اXجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظھر نفس اليوم        

 

      رئيس المجلس                                أمين المجلس                               
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