
      

 

 محضــــــــــــر 

 ( 699م )جتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـإ

  م1220/ 21/3المنعقدة بتاريخ 
 

  ا  صباحة  عشرحادية  الم فى تمام الساعة  21/3/2021لموافق  ا  األحــدإجتمـع مجلس الكلية يوم        

( رقم  الكلية  699بجلسته  بمقر مجلس  الدكتور/  (  األستاذ  السيد   –د عبدالمولى  ـأحمـد محمبرئاسة 

 :ـ عميد الكلية وعضوية كل من

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة         محمود البدرى عبدالمطلب /األستاذ الدكتور .1

ــ ان نبيـــ ــ جيه /األستاذ الدكتورة .2  الدراسات العليا والبحوث  وكيـل الكلية لشئـون  ـح       ـ ـل فتيـ

 المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة     عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ/األستاذ الدكتور .3

 التحليلية الصيدلية  رئيس مجلس قسم الكيمياء        ــت حســن ـــحســـن رفع /األستاذ الدكتور .4

الدكتورال .5 حسـ هش  /سيد  توفيق  محمد  الصيدلة             نــام  قسم  مجلس  رئيس  بأعمال    القائم 

 الصناعية 

 ةعلى قسم الميكروبيولوجيا والمناعالمشرف           محمد أحمد المختار محمود  /  ،،        ،،   .6

 العضويةالقائم بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء  حجـــاج حســـن محمـد    /    ،،         ،،   .7

   الصيدلية                                                                               

 العقاقيــر  ال رئيس مجلس قسم ــم بأعمــالقائ ة/ سعاد عبداللطيف حسن   الدكتور ةالسيد .8

 ـة المتفــــرغ ـالصناعيــأستــــــــــاذ الصيـدلة            سيـــد محمـــد أحمـــد األستاذ الدكتور/ .9

ــ                زة عباس خليفهــع ألستاذ الدكتورة/ا .10  رغ ـــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــأست

ــ أستــــــ  طارق أبوالفضل محمد األستاذ الدكتور/ .11 ــ ــــ    ةــــالدوائيــــاء ــــــــــــاذ الكيمي

 ـــرغ ــة المتفــ أستــــــــاذ الصيـدلة الصناعيــمحروس عثمان أحمد           /       ،،       ،،       .12

ــ   إيهــاب أحمـد فـــؤاد /        ،،       ،،       .13 ــ اذ الصيدالنيـــــــأست ــ ـ ــ  رغ ــــــــالمتـف  ـاتـ

 المتفرغ  الصيدلية اذ الكيمياء العضوية ــــأست       ساميــة جـــالل أحمد     /ةاألستاذ الدكتور .14

 أستـــــاذ الكيميـــاء التحليليـــة الصيدليـــــة        نهــى ناهــض عطية       /     ،،        ،،       .15

 ـات ــ ـ ـــــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــــــــأست   إكرامى عبدالرحيم خليل/األستاذ الدكتور .16

   الصيـــــدلة اإلكلينيكيـــــــــــــــةدرس ـــــــ م         خليل سحر بدر حسنسيدة الدكتورة/ ال .17

 

 -كل من:  عن الحضورإعتذر وقد 

 المشــــرف على قســم علم األدوية والسموم         مهران شاكر عبدالرحمن األستاذ الدكتور/ .1

ــ        مهــا عبدالعظيم حسن    ألستاذ الدكتورة/ ا .2  الصيدالنيــــــــات ــم ــ ـــس قســس مجلـ ــرئي

ــ أست   فرغلى عبدالحميد عمر  /األستاذ الدكتور .3    رغـــــالمتف الدوائيــــــة ــاء ـــاذ الكيميـــ

التحليلي ـأست           حريــة عبدالمجيد محمد  ألستاذ الدكتورة/ا .4 الكيمياء  الصيدليـاذ  ة  ـة 

 المتفرغ 

ــ       إنعــام يونـــس بخيــت  ألستاذ الدكتورة /ا .5  رغ ــــاذ العـقــــــاقيــــــــــــــــر المتـفــــأست

   

( 4م )ــق رقــملح أمانـــة مجلـــس الكليـــــة   AU-PHA- SFC-15-04 
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 المساعد  الكيمياء العضوية الصيدليةأستاذ       بهاء جمال الدين محمدسيد الدكتور/ ال .6

 نقيــــــــــــب صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوط       األستاذ الدكتور / عالء عرفات خليفه            .7

 اإلكلينيكية  الصيدلة اذ أست -محمد محمود عبداللطيف  /ألستاذ الدكتورا السيد عن الحضور تغيب وقد     

المجلس        إنعقـاد  لصحة  الالزم  القانونى  العـدد  الدكتور/    -ولتكامل  األستاذ  السيد  أحمـد قدم 

 -كال من: واجب العزاء ل ورئيس المجلس عميد الكلية   -  د عبدالمولىـمحم

   القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية   -  ن محمداج حسحجـ  /السيد الدكتور  -1

 فى وفاة شقيقة سيادته. 

حسن  الدكتور  ةالسيد  -2 عبداللطيف  سعاد  قسم    -ة/  مجلس  رئيس  بأعمال  وفاة   العقاقيرالقائم  فى 

 والدة سيادتها. 

شقيق  فى وفاة  المتفرغ ستاذ الكيمياء الدوائية أ –السيدة االستاذ الدكتورة/ نوال أبوبكر عبدالحليم  -3

 سيادتها.                                                                            

  الصناعية دلة  يالصأستـاذ    -  محروس عثمان أحمد   األستاذ الدكتور/السيد  بب  يحقدم التركما   

ضمن الخمسة أساتذة الذين يمكن ضمهم إلى عضوية    إلنضمام سيادته لعضوية المجلسالمتفرغ  

   ." من قانون تنظيم الجامعات 40المجلس طبقا للفقرة "ج" من المادة "

ــا  ــكركمـ ــدم الشـ ــدكتورلل قـ ــيد الـ ــالوى  /سـ ـــادل الطحـ ــد عـ ــس إدارة  -محمـ ــيس مجلـ رئـ

 .عضوية سيادته بالمجلس فترة إلنتهاء  (UP Pharmaشركة )

 -األعمال التالى: بدأت مناقشة جدول ثم 

 م. 21/2/2021خ  بتاري(  698رقم )ة السابقة  التصديق على محضر الجلس -1

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 تم التصديق.     

 م.21/2/2021خ  بتاري( 896رقم )ة السابقة  مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلس -2

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 القرارات.أحيط المجلس علما  وتم تنفيذ  

المقيـدة بالفرقـة  -إعتـذار الطالبـة/ سـاندى ناصـر بشـاى شئون الطـالب بالكليـة بشـأن  مذكرة   -3

ــى ) ــامعى D Pharmاألول ــام الج ــات للفصــل 2020/2021( للع ــة واإلمتحان ــن الدراس م ع

م وذلك نظرا  لورود أسمها متأخرا  من مكتـب 2020/2021الدراسى األول عن العام الجامعى  

م علـى أن تبـدأ الدراسـة إعتبـارا مـن الفصـل 12/2/2021التنسيق الرئيسى بالقاهرة بتاريخ  

 .م2020/2021الدراسى الثانى للعام الجامعى  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 Pharmالمقيـدة بالفرقـة األولـى ) -إعتذار الطالبة/ ساندى ناصر بشاى  الموافقة على       

D  م عن الدراسة واإلمتحانات للفصل الدراسى األول عن العـام 2020/2021( للعام الجامعى

م وذلــك نظــرا  لــورود أســمها متــأخرا  مــن مكتــب التنســيق الرئيســى 2020/2021الجــامعى 
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م على أن تبدأ الدراسة إعتبارا من الفصل الدراسى الثانى للعـام 12/2/2021بالقاهرة بتاريخ  

 .م2020/2021الجامعى  

 

 

المقيـد   -أحمـد عـاطف محمـد عبـدالمالك  الطالـب/    إعتـذارلطالب بالكليـة بشـأن  مذكرة شئون ا -4

ــى ) ــة األولــ ــامعى PharmDبالفرقــ ــام الجــ ــن ا م2020/2021( للعــ ــامعى عــ ــام الجــ لعــ

 وذلك نظرا لتخوفه من فيروس كورونا المستجد. م2020/2021

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المقيـد بالفرقـة األولـى   -أحمـد عـاطف محمـد عبـدالمالك  الطالـب/    إعتـذارالموافقة على         

(Pharm D للعام الجامعى )وذلك نظرا  م2020/2021لعام الجامعى عن ا م2020/2021

 .لتخوفه من فيروس كورونا المستجد

المقيد بالفرقـة الثانيـة   -حسن يوسف سليم  الطالب/    إعتذارمذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن   -5

(Pharm D للعام الجامعى )وذلك نظرا  م2020/2021لعام الجامعى عن ا م2020/2021

 لتخوفه من فيروس كورونا المستجد.

 القــــــــــــــــــرار:ـ

( Pharm Dالمقيد بالفرقـة الثانيـة ) -حسن يوسف سليم الطالب/  إعتذارالموافقة على        

وذلـك نظـرا لتخوفـه مـن   م2020/2021لعـام الجـامعى  عن ا  م2020/2021للعام الجامعى  

 .فيروس كورونا المستجد

المقيد بالفرقة الرابعة   -إعتذار الطالب/ بهجات عيد بهجات  مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن   -6

م وذلـك نظـرا لتخوفـه مـن 2020/2021م عن العـام الجـامعى  2020/2021للعام الجامعى  

 .كورونا المستجدفيروس 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المقيد بالفرقة الرابعة للعـام الجـامعى  -إعتذار الطالب/ بهجات عيد بهجات الموافقة على         

م وذلك نظرا لتخوفه مـن فيـروس كورونـا 2020/2021م عن العام الجامعى  2020/2021

 .المستجد

المقيـد بالفرقـة الثالثـة   -لب/ كيرلس أميل أنـور  إعتذار الطامذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن   -7

م عـن إمتحانـات الفصـل الدراسـى 2020/2021ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية للعـام الجـامعى  

 .م وذلك نظرا لتخوفه من فيروس كورونا المستجد2020/2021األول للعام الجامعى 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المقيد بالفرقة الثالثة ببرنامج الصيدلة   -الطالب/ كيرلس أميل أنور  إعتذار  الموافقة على         

م عن إمتحانات الفصل الدراسى األول للعـام الجـامعى 2020/2021اإلكلينيكية للعام الجامعى  

 .م وذلك نظرا لتخوفه من فيروس كورونا المستجد2020/2021

سـتثنائية للطـالب المصـابين تحديـد موعـد اإلمتحانـات االمذكرة شئون الطـالب بالكليـة بشـأن   -8

 فيروس كورونا من طالب برنامجى بكالوريوس الصيدلة والصيدلة اإلكلينيكية.ب

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 م.11/4/2021بداية اإلمتحانات يوم األحد الموافق  يقترح         
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الطـالب الحاصـلين علـى مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن األعداد المقترح قبولها بالكلية من  -9

 م.2021/2022الثانوية العامة والطالب الوافدين للعام الجامعى  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

األعداد المقترح قبولها بالكلية من الطالب الحاصلين علـى الثانويـة العامـة   الموافقة على       

 -م على أن يكون على النحو التالى:2021/2022والطالب الوافدين للعام الجامعى 

ــة العامــة القســم العلمــى للعــام الجــامعى  (200)  ــة مــن الحاصــلين علــى الثانوي طالــب وطالب

 م.2021/2022

 الشهادات المعادلة األخرىطالب وطالبة من   (100) 

 (300ليكون مجموع الطالب المقترح قبولها )

 -:( طالب وطالبة من الطالب الوافدين موزعين كما يلى30) 

 ( طالب فى برنامج بكالوريوس الصيدلة10) عدد

 طالب فى برنامج الصيدلة اإلكلينيكية (  20عدد )

إعتماد نتيجـة دبلـوم الصـيدلة اإلكلينيكيـة دور أول نـوفمبر مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن   -10

  م2020

 القــــــــــــــــــرار:ـ

  .م2020نتيجة دبلوم الصيدلة اإلكلينيكية دور أول نوفمبر  إعتماد  الموافقة على        

ــاد نتيجــة  -11 ــا بشــأن إعتم اإللتماســات المقدمــة مــن بعــض طــالب مــذكرة إدارة الدراســات العلي

   (.م2020ثان  دور الدراسات العليا درجة الماجستير )

 القــــــــــــــــــرار:ـ

اإللتماسات المقدمة من بعـض طـالب الدراسـات العليـا درجـة نتيجة  إعتماد  الموافقة على        

   .(م2020ثان  دور الماجستير )

إمتحـان المقـررات الدراسـية الخاصـة نتيجـة   تعـديل  مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن إعتماد -12

 .(م2020ثان  دور )  بطالب درجة الماجستير

 القــــــــــــــــــرار:ـ

إمتحـان المقـررات الدراسـية الخاصـة بطـالب درجـة نتيجـة  تعـديل  إعتمـادالموافقة علـى        

   .(م2020ثان  دور )  الماجستير

المقيـد )مـن   -قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن إلغاء قيد الصيدلى/ شـهاب كمـال سـليمان  خطاب   -13

( بناءا  10)  وعلى البند رقم  ( من الئحة الدراسات العليا بالكلية20الخارج( وذلك طبقا للمادة )

( يفيد 5من مجلس القسم تفيد بعدم جدية الطالب فى البحث والبند رقم )  على تقريرين متتاليين

 طالب.لغاء قيد الإين طلب يوصى بفتقديم المشر

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المقيد )من الخارج( وذلـك طبقـا  -إلغاء قيد الصيدلى/ شهاب كمال سليمان  الموافقة على  

( بنـاءا  علـى تقريـرين 10) وعلـى البنـد رقـم ( من الئحـة الدراسـات العليـا بالكليـة20للمادة )
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( يفيـد تقـديم 5مـن مجلـس القسـم تفيـد بعـدم جديـة الطالـب فـى البحـث والبنـد رقـم )  متتاليين

 .طالبلغاء قيد الإين طلب يوصى بفالمشر

 

 

لى/ الخاصـة بالصـيدالماجسـتير  عنـوان رسـالة  بشـأن تسـجيل  صـناعية  الصيدلة  القسم  خطاب   -14

لنيل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية   )من الخارج(المقيد    –عادل محمد محمد  محمود  

 -بعنوان:(  صيدلة صناعية)

الفلوكونــازول المحمــل علــى نــاقالت بــولى إيثيلــين جليكــول دهنيــة نانونيــة "صــياغة وتقيــيم 

 "للتطبيق على العين

"Formulation and evaluation of fluconazole-loaded PEGY lated nano- 

  lipid carriers for ocular applications" 

 -بإشراف كل من:

           السيد أبوطالبأحمد السيد األستاذ الدكتور/  -1

 المتفرغ    صناعيةالصيدلة الأستاذ    

 محمد أحمد سيد  الدكتور/ األستاذ السيد   -2

 المتفرغ    صناعيةالصيدلة الأستاذ    

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 عـادل محمـدمحمـود  لى/  الخاصـة بالصـيدالماجسـتير  عنـوان رسـالة  تسجيل  الموافقة على        

( صـيدلة صـناعيةلنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية )  )مـن الخـارج(المقيـد    –محمد  

 .والعنوان المذكور سابقا  وبإشراف اللجنة المذكورة 

 /نيةالخاصـة بالصـيدالالماجسـتير  تغييـر عنـوان رسـالة    بشـأن  الصيدلة الصناعيةقسم  خطاب   -15

فـى العلـوم الصـيدلية الماجسـتير  لنيـل درجـة    )مـن الخـارج(المسجلة    –زينب عبدالعال محمد  

 -من:)صيدلة صناعية(  

 للوراتادين""تحضير وتقييم أقراص فموية سريعة الزوبان  

"Development and evaluation of buccal fast dissolving tablets  

  containing  loratadine" 

 -إلى:

 "للوراتادينا"صياغة وتقييم أقراص تتفتت فى الفم تحتوى على 

"Formulation and evaluation of orodispersible tablets containing   

  loratadine" 

 .علما بأن هذا التغيير غير جوهرى

 القــــــــــــــــــرار:ـ

زينب عبدالعال محمد   /نيةالخاصة بالصيدالالماجستير  تغيير عنوان رسالة  الموافقة على  

علمـا   -)صيدلة صـناعية(  فى العلوم الصيدلية  الماجستير  لنيل درجة    )من الخارج(المسجلة    –

 .      بأن هذا التغيير غير جوهرى
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قســم الكيـمياء الحيوية بشـأن تغييـر عنـوان رسـالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدالنية/ خطاب   -16

المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فـى العلـوم الصـيدلية )كيميـاء   -يمنه عادل عمر  

 -من:حيوية(  

 

من البيبتيدات المأسـتلة المخلقـة وأسـتيل السيسـتايين   دراسة مقارنة التأثيرات العالجية لكال"

 "في مخ الفئران المسممة بالحديد

"A comparative  ameliorating  effect  of  synthetic  acetylated  peptide 

 and N-acetyl cysteine in the brain of iron intoxicated rats  "  

 -إلى:

ستلة المخلقـة وأسـتيل السيسـتايين ومن البيبتيدات الم  دراسة مقارنة التأثيرات العالجية لكال"

 "مخ الفئران المسممة بالحديد الُحصين في في

"A comparative  ameliorating  effect  of  synthetic  acetylated  peptide 

 and N-acetyl cysteine in the hippo-combus of brain of iron intoxicated  

 rats   "  

 .علما بأن هذا التغيير غير جوهرى

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 -يمنـه عـادل عمـر    /نيةالخاصة بالصـيدالالماجستير  تغيير عنوان رسالة  الموافقة على   

علمـا بـأن   -لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية(    الخارج()من  المسجلة  

     .      هذا التغيير غير جوهرى

قسم الصيدالنيات بشأن تشكيل لجنة الحكم والمناقشة علـى رسـالة الماجسـتير الخاصـة خطاب   -17

وم الصـيدلية المعيدة بالقسم لنيل درجة الماجستير فى العل  –بالصيدالنية/ شرين موريس فتحى

 -على النحو التالى:  )صيدالنيات(

 خارجيا (ممتحنا   )                     جمال محمد سلطان الدكتور/  السيد األستاذ  -1

  بأسيوط  بناتاألزهر جامعة   – كلية الصيدلة وعميدالصيدالنيات  أستاذ             

 (خارجيا  )ممتحنا                             وائل عبدالاله حافظالدكتور/  السيد  -2

 أسيوطب األزهر  جامعة – كلية الصيدلة  -  ساعدالمالصيدالنيات  أستاذ                       

           )مشرفا (                    حبيب  فوزية سيد  /ةاألستاذ الدكتور ةالسيد  -3

 جامعة أسيوط – كلية الصيدلة  -المتفرغ  الصيدالنيات  أستاذ                    

 )مشرفا (                  دينا فتح هللا محمد /ةاألستاذ الدكتور ةالسيد  -4

 جامعة أسيوط – كلية الصيدلة  -الصيدالنيات  أستاذ                    

 )مشرفا (                  بسمة ناجى عبدالحميد /ةالدكتور ةالسيد  -5

 جامعة أسيوط – كلية الصيدلة  -الصيدالنيات   مدرس                  

على أن يكتفى بأحد المشرفين الداخليين فى عضوية لجنة الحكـم فـى حالـة تعـذر حضـور بقيـة 

 نقاشـيةة  حلقـ(  2ة بإلقـاء عـدد )الطالبـ  قامتو  المشرفين جلسة المناقشة والحكم على الرسالة

 – كليـة الصـيدلةة ببحث معلق )بوستر( بالمؤتمر الدولى الثـانى عشـر لالطالب بالقسم وشاركت

 .جامعة أسيوط

حد 
وا

ت 
صو

ب
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 القــــــــــــــــــرار:ـ

نية/ تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالعلى    الموافقة

صيدالنيات لنيل درجة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية القسم  المعيدة ب  –شرين موريس فتحى

 وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا .  )صيدالنيات(

 

 

إلـى العقـاقير مدرس  –قسم العقاقير بشأن إضافة السيدة الدكتورة/ شيماء مكرم مصطفى خطاب   -18

المعيـدة   –غـادة أحمـد عبـدالمعز    لجنة اإلشراف علـى رسـالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدالنية/

لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )عقاقير( وذلك لإلسـتفادة مـن سـيادتها   العقاقير  قسمب

 -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى: فى نقطة البحث

            هناء محمد سيدالسيدة األستاذ الدكتورة/  -1

 المتفرغ العقاقيرأستاذ    

   عزة عباس خليفهالدكتورة/   األستاذ السيدة -2

 المتفرغ العقاقيرأستاذ            

 شيماء مكرم مصطفىالسيدة الدكتورة/  -3

 العقاقيرمدرس                               

 القــــــــــــــــــرار:ـ

إلى لجنة   العقاقيرمدرس    –الدكتورة/ شيماء مكرم مصطفى    إضافة السيدة  الموافقة على       

المعيـدة بالقسـم  –اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ غادة أحمد عبـدالمعز 

لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصـيدلية )عقـاقير( وذلـك لإلسـتفادة مـن سـيادتها فـى نقطـة 

 .وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا    البحث

مــدرس  –قســم الكيميــاء الحيويــة بشــأن إضــافة الســيدة الــدكتورة/ مــروة حســن بكــر خطــاب  -19

كلية الطب إلى لجنـة اإلشـراف علـى رسـالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدالنية/   -الهستولوجى  

المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلـوم الصـيدلية   –شيماء محمد عبدالمطلب  

ــاء  ــزء )كيمي ــى ج ــزوم عمل ــع ل ــرف راب ــى مش ــاج إل ــة تحت ــة البحثي ــث أن النقط ــة( حي حيوي

 -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى: الهستولوجى للرسالة

        أحمد يس نصار /السيد األستاذ الدكتور -1

 كلية الطب  -المتفرغ    يةالطبالكيمياء الحيوية  أستاذ    

 عزتمحمد  غادة السيدة الدكتورة/  -2

 كلية الطب -المساعد    الطبية  الكيمياء الحيويةأستاذ           

                      أميرة عبدالحميد كاملالسيدة الدكتورة/  -3

 كلية الطب  -الطبية  الكيمياء الحيويةمدرس   

                      مروة حسن بكرالسيدة الدكتورة/  -4

 كلية الطب  -مدرس الهستولوجى    

 القــــــــــــــــــرار:ـ

كليـة   -مـدرس الهسـتولوجى    –إضافة السيدة الدكتورة/ مروة حسـن بكـر  الموافقة على  

ــد  ــيماء محم ــتير الخاصــة بالصــيدالنية/ ش ــالة الماجس ــى رس ــة اإلشــراف عل ــى لجن ــب إل الط
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المسـجلة )مـن الخــارج( لنيـل درجـة الماجسـتير فــى العلـوم الصـيدلية )كيميــاء  –عبـدالمطلب 

يــة( حيــث أن النقطــة البحثيــة تحتــاج إلــى مشــرف رابــع لــزوم عملــى جــزء الهســتولوجى حيو

 .وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا    للرسالة

 

 

 

إضـافة السـيدة األسـتاذ الـدكتورة/ مديحـة محمـود محمـد بشأن  الكيـمياء الحيويةم  ــقسخطاب   -20

رسالة الماجستير الخاصـة كلية الطب إلى لجنة اإلشراف على    –أستاذ الهستولوجى  –مخلوف  

المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجسـتير فـى العلـوم   –بالصيدالنية/ إسراء عبدالغنى سيد  

الصيدلية )كيمياء حيوية( حيث أن النقطة البحثية تحتاج إلـى مشـرف ثالـث لـزوم عملـى جـزء 

 -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:  الهستولوجى للرسالة

        أحمد يس نصار /السيد األستاذ الدكتور -1

 كلية الطب  -الطبية المتفرغ  الكيمياء الحيوية  أستاذ    

 السيدة الدكتورة/ راندا ثمير حنا -2

 كلية الطب  -الطبية  الكيمياء الحيويةمدرس          

                     األستاذ الدكتورة/ مديحة محمود محمد مخلوفالسيدة  -3

 كلية الطب –أستاذ الهستولوجى  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

أسـتاذ  –إضافة السيدة األسـتاذ الـدكتورة/ مديحـة محمـود محمـد مخلـوف لموافقة على  ا

كلية الطب إلى لجنـة اإلشـراف علـى رسـالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدالنية/   –الهستولوجى

العلـوم الصـيدلية المسجلة )مـن الخـارج( لنيـل درجـة الماجسـتير فـى    –إسراء عبدالغنى سيد  

ــزء  ــى ج ــزوم عمل ــث ل ــرف ثال ــى مش ــاج إل ــة تحت ــة البحثي ــث أن النقط ــة( حي ــاء حيوي )كيمي

 .وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا    الهستولوجى للرسالة

أسـتاذ  –إضافة السيدة الدكتورة/ فاطمـة يـس عبـدالمتجلى   بشأنقسم الكيمياء الحيوية  خطاب   -21

كليــة الطــب إلــى لجنــة اإلشــراف علــى رســالة الماجســتير الخاصــة  –الهســتولوجى المســاعد 

لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم   )مـن الخـارج(المسـجلة    –بالصيدالنية/ يمنـه عـادل عمـر  

الصيدلية )كيمياء حيوية( حيث أن النقطة البحثية تحتاج إلـى مشـرف ثالـث لـزوم عملـى جـزء 

 -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:  الةالهستولوجى للرس

        السيد األستاذ الدكتور/ أحمد يس نصار -1

 كلية الطب  -المتفرغ  الطبية  الكيمياء الحيوية  أستاذ    

                      السيدة الدكتورة/ أميرة عبدالحميد كامل -2

 كلية الطب  -الطبية  الكيمياء الحيويةمدرس   

                      فاطمة يس عبدالمتجلىالسيدة الدكتورة/  -3

 كلية الطب –أستاذ الهستولوجى المساعد    

 القــــــــــــــــــرار:ـ

أسـتاذ الهسـتولوجى  –إضافة السـيدة الـدكتورة/ فاطمـة يـس عبـدالمتجلى قة على لموافا

كلية الطب إلى لجنة اإلشراف على رسـالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدالنية/ يمنـه   –المساعد  

لنيــل درجـة الماجســتير فـى العلــوم الصـيدلية )كيميــاء  )مــن الخـارج(المسـجلة  –عـادل عمــر 
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حيويــة( حيــث أن النقطــة البحثيــة تحتــاج إلــى مشــرف ثالــث لــزوم عملــى جــزء الهســتولوجى 

 .سابقا   وبإشراف اللجنة المذكورة  للرسالة

إدارة الدراسات العليا والبحـوث بشـأن إعتـذار الصـيدالنية/ أميمـة فرغلـى عيسـى عـن خطاب   -22

م وذلـك نظـرا لجائحـة 3/3/2021دخول إمتحـان مقـرر )التقـدم فـى أجهـزة التحليـل( بتـاريخ 

 كورونا حيث أنها مخالطة.

 

   القــــــــــــــــــرار:ـ

الصيدالنية/ أميمة فرغلى عيسى عن دخول إمتحان مقرر )التقـدم إعتذار  على  ة  ــالموافق

 م وذلك نظرا لجائحة كورونا حيث أنها مخالطة.3/3/2021فى أجهزة التحليل( بتاريخ  

إدارة الدراسات العليا والبحوث بشأن إعتذار الصيدالنية/ سـارة كمـال ثابـت جعفـر عـن خطاب   -23

( للفصل الدراسى األول وذلك نظرا لظروف صحية دخول إمتحان مقرر )دبلوم التغذية العالجية

 .وكذلك لظروف جائحة كورونا المستجد

 القــــــــــــــــــرار:ـ

إعتذار الصيدالنية/ سارة كمال ثابت جعفر عن دخول إمتحان مقرر )دبلـوم على  الموافقة  

لظـروف جائحـة التغذية العالجية( للفصل الدراسـى األول وذلـك نظـرا لظـروف صـحية وكـذلك 

  .كورونا المستجد

إدارة الدراسات العليا والبحوث بشأن إعتذار الصيدالنية/ مريم نـدهى ويصـا لبيـب عـن خطاب   -24

م 2020دخول إمتحـان مقـرر )إدارة الرعايـة الصـحية( بـدبلوم الصـيدلة اإلكلينيكيـة دور أول 

 وذلك نظرا إلصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 ار:ـالقــــــــــــــــــر

إعتذار الصيدالنية/ مريم ندهى ويصا لبيب عن دخول إمتحان مقـرر )إدارة   الموافقة على

م وذلك نظرا إلصـابتها بفيـروس 2020الرعاية الصحية( بدبلوم الصيدلة اإلكلينيكية دور أول  

 .كورونا المستجد

المقيدة  -السيد محمد خطاب قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن مد فترة الدراسة للصيدالنية/ هدى   -25

)من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( لمدة عـام أو لحـين 

 .من الرسالة أيهما أقرب  ءاإلنتها

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المقيـدة )مـن الخـارج(   -مد فترة الدراسة للصيدالنية/ هـدى السـيد محمـد  الموافقة على  

مـن  ءدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( لمـدة عـام أو لحـين اإلنتهـالنيل  

 .الرسالة أيهما أقرب

 -قسم الصيدلة الصناعية بشأن مد القيد الخاص بالصيدلى/ هيثم فـادى محمـد مصـطفى خطاب   -26

ة( لمـدة المقيد )من الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصـيدلية )صـيدلة صـناعي

   .وذلك لتجاوزة مدة القيد الخمس سنوات سته أشهر

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المقيــد )مــن  -مــد القيــد الخـاص بالصــيدلى/ هيــثم فــادى محمـد مصــطفى موافقـة علــى ال

 الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )صـيدلة صـناعية( لمـدة سـته أشـهر

 . وذلك لتجاوزة مدة القيد الخمس سنوات
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قسم الكيمياء الدوائية بشـأن مـد اإلجـازة الدراسـية الخاصـة بالصـيدلى/ زيـن العابـدين خطاب   -27

ألمانيـا  –المدرس المساعد بالقسم لمدة ثالثة أشهر بجامعة همبولـدت ببـرلين   –حسيب محمد  

الرسـالة أيهمـا أقـرب وذلـك بسـبب م أو لحـين اإلنتهـاء مـن مناقشـة  1/1/2021إعتبارا مـن  

 .جائحة كورونا المستجد وتأخر المناقشات

 

 

 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 –مد اإلجـازة الدراسـية الخاصـة بالصـيدلى/ زيـن العابـدين حسـيب محمـد الموافقة على 

ا ألمانيـ  –المدرس المساعد بقسم الكيمياء الدوائية لمدة ثالثة أشهر بجامعة همبولـدت ببـرلين  

م أو لحـين اإلنتهـاء مـن مناقشـة الرسـالة أيهمـا أقـرب وذلـك بسـبب 1/1/2021إعتبارا مـن  

 .  جائحة كورونا المستجد وتأخر المناقشات

قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأن مد الموافقة على سـفر الصـيدلى/ المنتصـر بـا  خطاب   -28

ت الفيـزا ءامايو أو اإلنتهاء مـن إجـراالمدرس المساعد بالقسم إعتبارا من شهر  –حامد على  

إلى جامعة كيوشو باليابان ومنحه أجازة دراسية بمرتب من الـداخل لمـدة عـام للحصـول علـى 

درجة الدكتوراه وحيث أنه عضو بعثة إشـراف مشـترم مـن الخطـة الخمسـية الثامنـة للبعثـات 

 .  م ولم ينفذ السفر حتى اآلن2017-2022

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المــدرس  –مــد الموافقــة علــى ســفر الصـيدلى/ المنتصــر بــا  حامــد علــى  لموافقـة علــى ا       

ت الفيـزا ءاالمساعد بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية إعتبارا من شهر مايو أو اإلنتهاء من إجرا

إلى جامعة كيوشو باليابان ومنحه أجـازة دراسـية بمرتـب مـن الـداخل لمـدة عـام للحصـول علـى 

جة الدكتوراه وحيث أنـه عضـو بعثـة إشـراف مشـترم مـن الخطـة الخمسـية الثامنـة للبعثـات در

 .  م ولم ينفذ السفر حتى اآلن2017-2022

المدرس   –قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأن سفر الصيدلى/ محمد إبراهيم جاد هللا  خطاب   -29

أجازة دراسية بمرتب من الـداخل لمـدة المساعد بالقسم إلى الواليات المتحدة األمريكية ومنحه  

أربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراه وحيث أنه تم حصـول سـيادته علـى بعثـة خارجيـة 

م حيـث تـم تغييـر دولـة اإليفـاد مـن 2022-2017كاملة من الخطة الخمسية الثامنـة للبعثـات  

   .دولة إستراليا إلى الواليات المتحدة األمريكية

ــ   ــرار:ـالقــــــــــــــ

المدرس المساعد بقسـم الكيميـاء   –سفر الصيدلى/ محمد إبراهيم جاد هللا  الموافقة على   

التحليلية الصيدلية إلى الواليات المتحدة األمريكية ومنحـه أجـازة دراسـية بمرتـب مـن الـداخل 

لمدة أربع سنوات للحصول علـى درجـة الـدكتوراه وحيـث أنـه تـم حصـول سـيادته علـى بعثـة 

م حيث تم تغيير دولة اإليفـاد 2022-2017املة من الخطة الخمسية الثامنة للبعثات خارجية ك

 .من دولة إستراليا إلى الواليات المتحدة األمريكية

المـدرس   -قسم علـم األدويـة والسـموم بشـأن ترشـيح الصـيدلى / أحمـد جمـال حمـدان  خطاب   -30

 .م2022-2017المساعد بالقسم لخطة البعثات  

 القــــــــــــــــــرار:ـ
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علــم قســم المــدرس المســاعد ب -ترشــيح الصــيدلى / أحمــد جمــال حمــدان الموافقــة علــى 

 .م2022-2017لخطة البعثات  األدوية والسموم  

الخاصــة برســالة التقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــاعى المقدمــة مــن لجنــة الحكــم والمناقشــة  -31

  صـناعيةالصـيدلة ال المعيـد بقسـم –محمـد الماجستير المقدمة من الصـيدلى/ أحمـد عبـدالفتاح 

 .(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية

 

 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

بعد اإلطالع على ماجاء بالتقارير الفرديـة والتقريـر الجمـاعى المقدمـة مـن لجنـة الحكـم 

المعيـد  –الخاصة برسالة الماجستير المقدمة من الصيدلى/ أحمـد عبـدالفتاح محمـد والمناقشة  

وكـذلك  (دلة الصناعية لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصـيدلية )صـيدلة صـناعيةبقسم الصي

وتوصية لجنـة الدراسـات العليـا بالكليـة يوصـى المجلـس الصيدلة الصناعية  قرار مجلس قسم  

 .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية(بمنح سيادته  

الخاصــة برســالة التقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــاعى المقدمــة مــن لجنــة الحكــم والمناقشــة  -32

المسـجلة )مـن الخـارج( لنيـل  -الماجستير المقدمة من الصـيدالنية/ سـارة أحمـد عبدالمحسـن  

 .(درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية

 القــــــــــــــــــرار:ـ

بعد اإلطالع على ماجاء بالتقارير الفرديـة والتقريـر الجمـاعى المقدمـة مـن لجنـة الحكـم 

 -الخاصـة برسـالة الماجسـتير المقدمـة مـن الصـيدالنية/ سـارة أحمـد عبدالمحسـن  والمناقشة  

وكـذلك   (المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلـوم الصـيدلية )صـيدلة إكلينيكيـة

وتوصية لجنة الدراسـات العليـا بالكليـة يوصـى المجلـس   كلينيكيةاإلصيدلة  لاقرار مجلس قسم  

 .(درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية  ابمنح سيادته

السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميـة البيئـة بشـأن إعتمـاد خطاب   -33

 .م2020/2021وتنمية البيئة لهذا العام الجامعى خطة أنشطة قطاع خدمة المجتمع  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

إعتماد خطة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لهذا العام الجـامعى   الموافقة على

 .م2020/2021

السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميـة البيئـة بشـأن إعتمـاد خطاب   -34

م من 2020/2021تفعيل اإلجراءات اإلحترازية لمواجهه جائحة كورونا للعام الدراسى  خطة  

 طــاع خدمـة المجتمــع وتنميـة البيئــةم الخاصـة بق1/7/2021م حتــى 1/1/2021الفتـرة مـن 

 .لكليةبا

 القــــــــــــــــــرار:ـ

إعتماد خطة تفعيل اإلجـراءات اإلحترازيـة لمواجهـه جائحـة كورونـا للعـام  الموافقة على

م الخاصـة بقطـاع 1/7/2021م حتـى  1/1/2021م مـن الفتـرة مـن  2020/2021الدراسى  

 .لكليةباخدمة المجتمع وتنمية البيئة  
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إعتمـاد السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميـة البيئـة بشـأن  خطاب   -35

 .م2020/2021خطة إخالء الكلية للعام الجامعى  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 .م2020/2021إعتماد خطة إخالء الكلية للعام الجامعى    الموافقة على

السيد األستاذ الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بشأن إعتماد تشكيل مجلس خطاب   -36

جامعــة أســيوط للعــام الجــامعى  –واإلعتمــاد لكليــة الصــيدلة إدارة وحــدة ضــمان الجــودة 

 .م2020/2021

 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

إعتماد تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة واإلعتماد لكليـة الصـيدلة   الموافقة على

 .حسب التشكيل المرفق م2020/2021جامعة أسيوط للعام الجامعى   –

 –قسم الكيمياء الدوائية بشأن إنتداب السيد األسـتاذ الـدكتور/ فرغلـى عبدالحميـد عمـر خطاب   -37

األستاذ المتفرغ بالقسم إنتدابا جزئيا عن يوم )األحـد( أسـبوعيا  خـالل الفصـل الدراسـى الثـانى 

 .أكتوبر 6بجامعة    لتدريس ُمقرر الكيمياء الصيدليةم 2020/2021الجامعى    للعام

 القــــــــــــــــــرار:ـ

الكيميـاء  أسـتاذ –إنتداب السيد األستاذ الـدكتور/ فرغلـى عبدالحميـد عمـر   الموافقة على

المتفرغ إنتدابا جزئيا عن يـوم )األحـد( أسـبوعيا  خـالل الفصـل الدراسـى الثـانى للعـام   الدوائية

 .وبرأكت 6بجامعة    لتدريس ُمقرر الكيمياء الصيدليةم 2020/2021الجامعى  

ـ العضـو المنتـدب لشـركة   إبراهيم أبوالعال  ذكرة بشأن ترشيح السيد الدكتور/ طارق ابو العالم -38

(UP Pharma لألدوية لعضوية مجلس الكلية مـن الخـارج علـى ضـوء الفقـرة "هــ" مـن )

 ." من قانون تنظيم الجامعات40المادة "

 القــــــــــــــــــرار:ـ

الدكتور/ طارق ابو العال إبـراهيم أبـوالعال ـ العضـو المنتـدب ترشيح السيد    الموافقة على

( لألدوية لعضوية مجلس الكلية من الخارج على ضوء الفقـرة "هــ" UP Pharmaلشركة )

 ." من قانون تنظيم الجامعات40من المادة "

 ( بشـأنصـيدلة صـناعيةتقرير اللجنة العلمية الدائمة لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين ) -39

اإلنتــاج العلمــى المقــدم مــن الســيد الــدكتور/ هشــام محمــد توفيــق ـ أســتاذ الصــيدلة الصــناعية 

 .المساعد

 القــــــــــــــــــرار:ـ

والمدرسـين وتـم اإلطـالع علـى التقريـر   األساتذة المساعدين  إجتمـــع مجلس الكلية دون

( بشأن اإلنتاج العلمى المقدم صيدلة صناعيةالجماعى للجنة العلمية الدائمة لوظائف األساتذة )

وكذلك قرار مجلـس  ـ أستاذ الصيدلة الصناعية المساعدهشام محمد توفيق  من السيد الدكتور/  

الصـيدلة بقسـم  ـ يوصـى المجلـس بتعيـين سـيادته فـى وظيفـة أسـتاذ  الصيدلة الصـناعية  قسم  

صـدر ضـده أيـة يحيث أن سيادته ملتزم بآداء واجباته الوظيفية بصورة مرضية ولم الصناعية  

 .تاديبيةجزاءات  

 م.نفس اليو ظهر الواحدةذا وقد إنتهى اإلجتماع فى تمام الساعة  ـه   
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  رئيس المجلس                                   أمين المجلس                              

 

ـــ  أ.د.)                حسـن رفعـت حسـن(             أ.د.)      ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  أحمـ ــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د محمـ
 (عبداامولى


