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  جدول أعمال

لمجلس كلية الصيدلة) ٦٨٢(قم الجلسة ر  

 فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٠م
 

ورق11م  ، م١٦/١/٢٠٢٠خ بت11اري) ٦٨٠(رق11م تين ال11سابقتين  الجل11سىمح11ضرالت11صديق عل11ى  .١
 .م٢٨/١/٢٠٢٠ بتاريخ  )٦٨١(

ورق1م  ، م١٦/١/٢٠٢٠خ بت1اري) ٦٨٠(رق1م تين السابقتين الجلستنفيذ قرارات  بشأنمذكرة  .٢
 .م٢٨/١/٢٠٢٠بتاريخ  ) ٦٨١(
 

    ـ:ــ  شئــــــون طــــــAب

 المختلف11ة  الدراس11ية إعتم11اد إح11صائيات نت11ائج الف11رقم11ذكرة ش11ئون الطA11ب بالكلي11ة ب11شأن .٣
 .م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعى ى اRول للفصل الدراس

ر المرض11ية المقدم11ة م11ن الطA11ب ع11ن إمتحان11ات ا اRع11ذم11ذكرة ش11ئون الطA11ب بالكلي11ة ب11شأن .٤
 .م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعى الفصل الدراسى اRول 

 تحديد موع1د ب1دء إمتحان1ات ال1دور الث1انى للفرق1ة الرابع1ة مذكرة شئون الطAب بالكلية بشأن .٥
 .م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعى 

بالفرق1ة  المرش1ح – أحمد محمد عب1دالنبى/  الطالبإعتذارمذكرة شئون الطAب بالكلية بشأن  .٦
للع11ام ع11ن الف11صل الدراس11ى اRول م  ٢٠١٩/٢٠٢٠للع11ام الج11امعى ) Pharm-D(اRول11ى 

 ع11ن طري11ق مكت11ب التن111سيق ًوذل11ك نظ11را ل11ورود إس111مه مت11اخرا م٢٠١٩/٢٠٢٠الج11امعى 
 .م٢٢/١/٢٠٢٠ الرئيسى بالقاھرة بتاريخ

 قي11د الم–محم11د   عب11دالرحمن إس1ماعيل/ الطال1بإعت11ذارم1ذكرة ش11ئون الطA1ب بالكلي11ة ب1شأن  .٧
للع111ام  للف111صل الدراس111ى اRول الدراس111ة واdمتحان111ات ع111ن) Pharm-D(بالفرق111ة اRول111ى 

 ع11ن طري11ق مكت11ب التن111سيق ًوذل11ك نظ11را ل11ورود إس111مه مت11اخرا م٢٠١٩/٢٠٢٠الج11امعى 
 .م٢٦/١/٢٠٢٠خ الرئيسى بالقاھرة بتاري

 ة المرش1ح– نورھ1ان عب1دالعاطى عرب1ى /ة الطالب1إعت1ذارمذكرة شئون الطAب بالكلية بشأن  .٨
للع111ام  للف111صل الدراس111ى اRول الدراس111ة واdمتحان111ات ع111ن) Pharm-D(بالفرق111ة اRول111ى 

 ع11ن طري11ق مكت11ب التن11سيق ً مت11اخرااوذل11ك نظ11را ل11ورود إس11مھ م٢٠١٩/٢٠٢٠الج11امعى 
 .م٢٦/١/٢٠٢٠اريخ الرئيسى بالقاھرة بت

 قي1د الم–أحم1د ع1اطف محم1د عب1دالمالك /  الطال1بإعتذارمذكرة شئون الطAب بالكلية بشأن  .٩
م  الدراس1ة واdمتحان1ات للع1ام ٢٠١٩/٢٠٢٠للع1ام الج1امعى ) Pharm-D(بالفرقة اRولى 

 .م وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية٢٠١٩/٢٠٢٠الجامعى 

إقتراح تحديد سعر ال1ساعة للمق1ررات المطروح1ة لطA1ب  نمذكرة شئون الطAب بالكلية بشأ .١٠
 .)Pharm-D(الفرقة اRولى 

ة ص11يدل( )Pharm-D(م11ذكرة ش11ئون الطA11ب بالكلي11ة ب11شأن ت11سجيل طA11ب الفرق11ة اRول11ى  .١١
 .م٢٠١٩/٢٠٢٠ المطروحة للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  للمقررات)إكلينيكية
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   ـ٢ـ  

م ف1ى الفت1رة ٢٠١٩/٢٠٢٠ لطA1ب البك1الوريوس للع1ام الج1امعى تقرير ع1ن الرحل1ة العلمي1ة .١٢
 .م٥/٢/٢٠٢٠م وحتى ٣١/١/٢٠٢٠من 

  

  ـ:سات عليا وعAقات ثقافيــــــةــ  درا

الم11درس  –عل11ى ليل11ى ع11اطف /  ال11صيدjنيةقي11دخط11اب ق11سم عل11م اRدوي11ة وال11سموم  ب11شأن  .١٣
 ).اRدوية والسموم(ة فى العلوم الصيدليدكتوراه الفلسفة لنيل درجة المساعد بالقسم 

م1ن (المقي1د  -محمود عادل محم1د /  قيد الصيدلىتجميد خطاب قسم الصيدلة الصناعية بشأن .١٤
الع11ام ( لم11دة ع11ام )ناعيةص11يدلة ص11(الماج11ستير ف11ى العل11وم ال11صيدلية  لني11ل درج11ة )الخ11ارج
 .سفرهم نظرا لظروف ٣١/١٢/٢٠٢٠م وحتى ١/١/٢٠٢٠إعتبارا من )  واRخيرالخامس

مارتين1ا ع1اطف /  تجمي1د قي1د ال1صيدjنية ب1شأنم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةخطاب قس .١٥
ميكروبيولوجي1ا (الماج1ستير ف1ى العل1وم ال1صيدلية  لني1ل درج1ة )من الخارج (ةالمقيد -ونجت 
م نظ11را ٣١/١/٢٠٢١ وحت11ى ١/٢/٢٠٢٠إعتب11ارا م11ن ) الع11ام اRول( لم11دة ع11ام )ومناع11ة

 .لظروف خاصة

إس1راء /  تجمي1د قي1د ال1صيدjنية تجدي1د ب1شأنيولوجي1ا الطبي1ة والمناع1ةخطاب ق1سم الميكروب .١٦
الماج11ستير ف11ى العل11وم ال11صيدلية  لني11ل درج11ة )م11ن الخ11ارج (ةالمقي11د - ح11سن عط11ا الك11ريم

م نظ1را لظ1روف ١/١/٢٠٢٠إعتب1ارا م1ن ) الث1انىالعام ( لمدة عام )ميكروبيولوجيا ومناعة(
 .خاصة

أيم1ن محم1د نجي1ب  /  إلغ1اء قي1د ال1صيدلى ب1شأنوالمناعةخطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية  .١٧
ف111ى العل111وم ال111صيدلية دكت111وراه الفل111سفة لني111ل درج111ة ) م111ن الخ111ارج(المقي111د  -عبدال111سAم 

 .بناءا على طلبهلظروف خاصة و )ميكروبيولوجيا ومناعة(

 -:كA منالعليا والبحوث بشأن إلغاء قيد  خطاب إدارة الدراسات .١٨

 dستنفاذ مرات الرسوب ردانى سيد وأية / الصيدjنية - ١

 بسبب الغياب بدون عذر   –ھويدا محمود عبدالحميد / الصيدjنية - ٢

ميكروبيولوجي11ا (الماج11ستير ف11ى العل11وم ال11صيدلية  لني11ل درج11ة )م11ن الخ11ارج (انالمقي11دو
   .)ومناعة

ة صيدلال1(دلة المقي1دين ب1دبلوم اإلغاء قي1د ال1صي خطاب إدارة الدراسات العليا والبحوث بشأن .١٩
dللع1111ام الج1111امعى لع1111دم س1111داد الرس1111وم الجامعي1111ة ) ال1111صيدلية التكنولوجي1111ا – كلينيكي1111ةا

 .م٢٠١٩/٢٠٢٠

خال1د / الخاصة بالصيدلىدكتوراه البشأن تسجيل عنوان رسالة الكيمياء الحيوية خطاب قسم  .٢٠
كيمي1اء (فى العلوم الصيدلية دكتوراه الفلسفة لنيل درجة ) من الخارج( المقيد – محمد حسن

 ).ويةحي

/ خطاب قسم ال1صيدلة ال1صناعية ب1شأن ت1سجيل عن1وان رس1الة ال1دكتوراه الخاص1ة بال1صيدلى .٢١
لني1ل درج1ة دكت1وراه الفل1سفة ف1ى العل1وم ) م1ن الخ1ارج( المقي1د –جمال صA1ح ال1دين توفي1ق 

 ).صيدلة صناعية(الصيدلية 

/ يدjنيةخطاب قسم الصيدلة الصناعية بشأن تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بال1ص .٢٢
لني11ل درج11ة الماج11ستير ف11ى العل11وم ال11صيدلية ) م11ن الخ11ارج( المقي11دة –دع11اء فھ11د عب11دالغنى 

 ).صيدلة صناعية(

خط11اب ق11سم الميكروبيولوجي11ا الطبي11ة والمناع11ة ب11شأن ت11سجيل عن11وان رس11الة الماج11ستير  .٢٣
 ف1ى لنيل درجة الماج1ستير) من الخارج( المقيدة –تسنيم جمال فاروق / الخاصة بالصيدjنية
 .)ميكروبيولوجيا ومناعة(العلوم الصيدلية 



  

   ـ٣ـ  

 

ة اdكلينيكي1111ة ب1111شأن ت1111سجيل عن1111وان رس1111الة الماج1111ستير الخاص1111ة ال1111صيدلخط1111اب ق1111سم  .٢٤
لنيل درج1ة الماج1ستير ف1ى العل1وم ) من الخارج( المقيدة –ھوليا ھشام القاضى / بالصيدjنية
 ).ة إكلينيكيةصيدل(الصيدلية 

ينه تيوس1/  تسجيل عنوان رس1الة الماج1ستير الخاص1ة بال1صيدjنيةبشأن خطاب قسم العقاقير .٢٥
 ).عقاقير( المعيدة بالقسم لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية –أمين ملك 

/ خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن تسجيل عن1وان رس1الة الماج1ستير الخاص1ة بال1صيدjنية .٢٦
ل درج1ة الماج1ستير ف1ى العل1وم ال1صيدلية لني1) م1ن الخ1ارج( المقي1دة –آيات باسم عب1دالعزيز 

 م1درس ط1ب المن1اطق الح1ارة -ھاي1دى ك1رم هللا رم1ضان/ ةال1دكتوروإض1افة ) كيمياء حيوي1ة(
والجھاز الھضمى بالمستشفى الجامعى بأسيوط إل1ى لجن1ة اdش1راف عل1ى رس1الة الماج1ستير 

 .ع العيناتجميلتالخاصة بسيادتھا ،  حيث أن النقطة البحثية تحتاج إلى مشرف ثالث 

 –نفي1سة ح1سن رفع1ت / ةال1دكتورخطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن إضافة ال1سيدة اRس1تاذ  .٢٧
 بالمستشفى الجامعى بأسيوط إلى لجنة اdش1راف عل1ى رس1الة الماج1ستير أستاذ طب اRطفال
لنيل درجة الماج1ستير ف1ى العل1وم  )من الخارج(المقيد  -بيتر طلعت وليم / الخاصة بالصيدلى

 .تجميع العيناتلالنقطة البحثية إلى مشرف ثالث نظرا لحاجة ) كيمياء حيوية(الصيدلية 

أس11تاذ  –غ11ادة عب11دالرحمن/ ةال11دكتورخط11اب ق11سم الكيمي11اء الحيوي11ة ب11شأن إض11افة ال11سيدة  .٢٨
س11الة بالمست11شفى الج11امعى بأس11يوط إل11ى لجن11ة اdش11راف عل11ى رالباطن11ة العام11ة الم11ساعد 

لنيل درجة ) من الخارج(المقيد  -عبدالرحمن حسن عبدالقوى / الدكتوراه الخاصة بالصيدلى
النقط11ة البحثي11ة إل11ى نظ11را لحاج11ة ) كيمي11اء حيوي11ة(ف11ى العل11وم ال11صيدلية دكت11وراه الفل11سفة 

 .تجميع العيناتل رابعمشرف 

أس11تاذ  –اس أحم11د محم11د عب11/ ال11دكتورخط11اب ق11سم الكيمي11اء الحيوي11ة ب11شأن إض11افة ال11سيد  .٢٩
بالمست11شفى الج11امعى بأس11يوط إل11ى لجن11ة اdش11راف عل11ى رس11الة الن11ساء والتولي11د الم11ساعد 
jلني1ل درج1ة) م1ن الخ1ارج (ةالمقي1د -غادة عل1م ال1دين أحم1د / نيةالماجستير الخاصة بالصيد 

النقط11ة البحثي11ة إل11ى م11شرف نظ11را لحاج11ة ) كيمي11اء حيوي11ة(الماج11ستير ف11ى العل11وم ال11صيدلية 
 .ميع العينات لتجرابع

أحم11د محم11د / ال11دكتور ب11شأن إض11افة ال11سيد خط11اب ق11سم الميكروبيولوجي11ا الطبي11ة والمناع11ة .٣٠
بالمست1شفى الج1امعى بأس1يوط إل1ى لجن1ة اdش1راف أستاذ النساء والتوليد الم1ساعد  –عباس 

jم1ن الخ1ارج (ةالمقي1د -جولى جوزيف ب1شرى / نيةعلى رسالة الماجستير الخاصة بالصيد (
البح11ث نظ11را لحاج11ة ) ميكروبيولوجي11ا ومناع11ة(الماج11ستير ف11ى العل11وم ال11صيدلية  لني11ل درج11ة

 . من المرضىجمع العيناتل

ناھ11د أحم11د عل11ى / ةال11دكتورإض11افة ال11سيدة اRس11تاذ  ب11شأن كلينيكي11ةاdة صيدل ال11خط11اب ق11سم .٣١
طب المناطق الح1ارة والجھ1از الھ1ضمى بالمست1شفى الج1امعى بأس1يوط إل1ى أستاذ  –مخلوف 
dلجنة اjالمعي1دة –منة هللا عب1دهللا أحم1د / نيةشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيد 
 .)ة إكلينيكيةصيدل(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية بالقسم 

 –س1مير ش1حاته محم1د / ال1دكتور اRستاذ السيدإضافة  بشأن كلينيكيةاdة صيدل الخطاب قسم .٣٢
 إل1ى لجن1ة اdش1راف عل1ى كلي1ة الط1ب –لط1ب الن1ووى أستاذ ورئيس مجلس ق1سم ااRورام وا
jلني1ل ) م1ن الخ1ارج (ةالمقي1د –ن1ورا ھ1شام م1صطفى / نيةرسالة الماجستير الخاصة بالصيد

 .)ة إكلينيكيةصيدل(درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

  

  



  

   ـ٤ـ  

  

جستير الخاص1ة تغيير عنوان رسالة الما خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن .٣٣
لني1ل درج1ة الماج1ستير ف1ى ) م1ن الخ1ارج( الم1سجلة - أمنية ج1ابر أحم1د مجاھ1د/ بالصيدjنية

 . علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى– )ميكروبيولوجيا ومناعة(العلوم الصيدلية 

خط11اب ق11سم الميكروبيولوجي11ا الطبي11ة والمناع11ة ب11شأن ت11شكيل لجن11ة الحك11م والمناق11شة عل11ى  .٣٤
) م1ن الخ1ارج( الم1سجلة - أمني1ة ج1ابر أحم1د مجاھ1د /الخاصة بالصيدjنيةير الماجسترسالة 

 .  )ميكروبيولوجيا ومناعة(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

ت11شكيل لجن11ة الحك11م والمناق11شة عل11ى رس11الة  ب11شأنالكيمي11اء الحيوي11ة الطبي11ة خط11اب ق11سم  .٣٥
لني1ل درج1ة ) م1ن الخ1ارج(لم1سجل ا -أحم1د عبدالرس1ول س1يد / بالصيدلىالخاصة الماجستير 
 ).كيمياء حيوية(فى العلوم الصيدلية الماجستير 

الخاص1ة الماج1ستير ب1شأن ت1شكيل لجن1ة الحك1م والمناق1شة عل1ى رس1الة  العق1اقيرخطاب ق1سم  .٣٦
ف1ى العل1وم الماج1ستير لني1ل درج1ة المعي1د بالق1سم  -أحمد عبدالفتاح أحمد حسنين / بالصيدلى
 ).عقاقير(الصيدلية 

الخاص1ة الماج1ستير ب1شأن ت1شكيل لجن1ة الحك1م والمناق1شة عل1ى رس1الة  العق1اقيرق1سم خطاب  .٣٧
jء ھمام محمد / نيةبالصيدjف1ى العل1وم ال1صيدلية الماج1ستير لني1ل درج1ة  بالقسم ةالمعيد -و

 ).عقاقير(

الخاص11ة ال11دكتوراه ب11شأن ت11شكيل لجن11ة الحك11م والمناق11شة عل11ى رس11الة  العق11اقيرخط11اب ق11سم  .٣٨
لنيل درجة دكت1وراه الفل1سفة ) من الخارج( المسجل –د سعيد فتحى الرفاعى محم/ بالصيدلى

 ).عقاقير(فى العلوم الصيدلية 

ة صيدلدبل1وم ال1خطاب إدارة الدراسات العليا والبحوث بشأن اdلتماس1ات المقدم1ة م1ن طA1ب  .٣٩
dإدارة الرعاية الصحية"طالب فى مادة ) ١٤(دھم د وعكلينيكيةا." 

ب1دبلوم صيادلة المقي1دين ) ٥(ت العليا والبحوث بشأن تعديل نتيجة عدد خطاب إدارة الدراسا .٤٠
 . م٢٠١٩نوفمبر ) إمتحان دور أول(م ٢٠١٩/٢٠٢٠ للعام الدراسى كلينيكيةاdة صيدلال

بشأن ح1صول   والبحوثعلياالسات وكيل الكلية لشئون الدرا/ خطاب السيدة اRستاذ الدكتورة .٤١
 أستاذ الصيدjنيات المساعد على أعل1ى – عبدالمنصف آيات أحمد/ مشروع السيدة الدكتورة

 .لھذا العام)  جـ١٠٠٠٠٠(تقييم وعليه يكون ھو المشروع الحاصل على التمويل بقيمة 

 والبح1وث وس11كرتير علي11االس1ات وكي11ل الكلي1ة ل11شئون الدرا/ خط1اب ال1سيدة اRس11تاذ ال1دكتورة .٤٢
 ب1شأن تحم1ل الكلي1ة ٢٠٢٠دلية صيال1عام مؤتمر جامعة أسيوط ال1دولى الث1انى ع1شر للعل1وم 
 .رسوم إشترك الطAب المشاركين بأبحاث فى المؤتمر

التق11ارير الفردي11ة والتقري11ر الجم11اعى المقدم11ة م11ن لجن11ة الحك11م والمناق11شة الخاص11ة برس11الة  .٤٣
 نياتبق11سم ال11صيدj المعي11دة - إس11راء محم11ود م11صطفى/ نية المقدم11ة م11ن ال11صيدjالماج11ستير
 ).صيدjنيات(لعلوم الصيدلية فى ا الماجستيرلنيل درجة 

 

 ـ:ــ شئــــــون خدمة المجتمع والجودة 

  -:من  مدير وحدة ضمان الجودة واdعتماد بشأن إعتماد كA/السيد اRستاذ الدكتورخطاب  .٤٤

 م ٢٠١٨/٢٠١٩لعام الجامعى االتقرير السنوى للكلية عن  - ١

  تحديث إستراتيجيات التعليم والتعلم - ٢

  

  

  



  

   ـ٥ـ  

  

  ـ:ـون أخرى ــ شئـــــ

سامية جA1ل / ةالدكتوراRستاذ  ةسيدخطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن ترشيح ال .٤٥
/ ال11سيد اRس11تاذ ال11دكتورلع11ضوية لجن11ة المكتب11ات ب11دj م11ن ق11سم الرئ11يس مجل11س  –أحم11د 

 ).رحمه هللا (عبدالحميد نجيب كفافى

 فرغل1ى عب1د الحمي1د عم1ر/ ال1دكتوراRستاذ خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن إنتداب السيد  .٤٦
–Rل )  أكت1وبر٦(إل1ى جامع1ة ) الخم1يس( بالق1سم إنت1دابا جزئي1ا ع1ن ي1وم ستاذ المتف1رغ اA1خ

 .م٢٠١٩/٢٠٢٠الثانى للعام الجامعى الفصل الدراسى 

٤٧. jس1تاذ ال1دكتورتجديد تعيين بشأن نياتخطاب قسم الصيدRجوزي1ف يعق1وب ي1واقيم /  ال1سيد ا
علمية بين جامعة أسيوط وجامعة مونتبيلي1ه بفرن1سا وجامع1ة تيت1يس ف1ى  منسق العAقات ال–

  .م٢٧/٢/٢٠٢٠إعتبارا من لمدة عام وظيفة أستاذ غير متفرغ بالقسم 

 -م11روة جA11ل م11صطفى النج11ار / ب11شأن تعي11ين ال11صيدjنيةال11صيدلة ال11صناعية خط11اب ق11سم  .٤٨
 .بالقسم فى وظيفة مدرس بالقسمالمدرس المساعد 

 .ـــن أعمـالمـا يستجـــد م .٤٩

 

  أمين المجلس                                  

                          

                                              )حسـن رفعـت حسـن. د.أ(                                                                     

    

      

 


