
      

 

 محضــــــــــــر 

 ( 698م )مجلس الكلية الجلسة رقـجتمـاع  إ

  م1220/ 21/2المنعقدة بتاريخ 
 

  ا  صباحة  عشرحادية  الم فى تمام الساعة  21/2/2021لموافق  ا  األحــدإجتمـع مجلس الكلية يوم        

( رقم  الكلية  698بجلسته  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

 الدراسات العليا والبحوث  وكيـل الكلية لشئـون      ـح        ـان نبيــل فتي ــ جيه /األستاذ الدكتورة .2

 المشــــرف على قســم علم األدوية والسموم          شاكر عبدالرحمن مهران  /األستاذ الدكتور .3

 المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة     عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ /   ،،   ،،         .4

 الصيدالنيــــــــات ــم ــ ـــس قســس مجلـــرئيــ        مهــا عبدالعظيم حسن    ألستاذ الدكتورة/ ا .5

 التحليلية الصيدلية  رئيس مجلس قسم الكيمياء            حســـن رفعــت حســن  /األستاذ الدكتور .6

الدكتورال .7 حسن  /سيد  توفيق  محمد  الصيدلة                هشام  قسم  مجلس  رئيس  بأعمال    القائم 

 الصناعية 

 ةعلى قسم الميكروبيولوجيا والمناعالمشرف            محمد أحمد المختار محمود  /  ،،        ،،   .8

 القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء    حجـــاج حســـن محمـد    /    ،،         ،،   .9

   العضوية الصيدلية  

ــ أست   فرغلى عبدالحميد عمر/األستاذ الدكتور. 10 ــ ــاء ـــالكيمياذ ـــ    رغـــــالمتف ـة ـــالدوائي

 رغ ـــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــأستــ               عزة عباس خليفه  الدكتورة/ألستاذ ا. 11

 ة المتفرغـة الصيدلي ـ اذ الكيمياء التحليليـأست           حريــة عبدالمجيد محمد /    ،،      ،، .     12

ــ   إنعــام يونـــس بخيــت  /     ،،        ،،  .    13  رغ ــــاذ العـقــــــاقيــــــــــــــــر المتـفــــأست

ــ أستــــــ  طارق أبوالفضل محمد  األستاذ الدكتور/ .14 ــ ــــ    ةــــالدوائيــــاء ــــــــــــاذ الكيمي

ــ   إيهــاب أحمـد فـــؤاد /   ،،       ،، .     15 ــ الصيدالنيـــاذ ــــأست ــ ـ ــ  رغ ــــــــالمتـف  ـاتـ

 المتفرغ  اذ الكيمياء العضوية الصيدليةــــأست        ساميــة جـــالل أحمد      /ةاألستاذ الدكتور.16

 أستـــــاذ الكيميـــاء التحليليـــة الصيدليـــــة   نهــى ناهــض عطية          /    ،،        ،،        .17

 ـات ــ ـ ـــــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــــــــأست   إكرامى عبدالرحيم خليل /األستاذ الدكتور.18

   الصيـــــدلة اإلكلينيكيـــــــــــــــةدرس ـــــــ م       خليل سحر بدر حسنسيدة الدكتورة/  ال. 19

 نقيــــــــــــب صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوط .األستاذ الدكتور / عالء عرفـات خليفه             20
 

 -كل من:  عن الحضورإعتذر وقد 

 العقاقيــر  ال رئيس مجلس قسم ــم بأعمــالقائ ة/ سعاد عبداللطيف حسن   الدكتور ةالسيد .1

 المساعد  الكيمياء العضوية الصيدليةأستاذ   بهاء جمال الدين محمدسيد الدكتور/ ال .2

     

 

   

( 4م )ــق رقــملح أمانـــة مجلـــس الكليـــــة   AU-PHA- SFC-15-04 
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 -كل من:   عن الحضور تغيبوقد 

 ـة المتفــــرغ ـأستــــــــــاذ الصيـدلة الصناعيــ            سيـــد محمـــد أحمــــد األستاذ الدكتور/ .1

ــ الصي أستــــــــــاذ          محمد محمود عبداللطيف   /    ،،         ،،       .2 ــ ــــــــ ــ دلة اإلكلينيكي  ة ـــــــ

 ( UP Pharmaرئيس مجلس إدارة شركة )          محمد عــادل الطحالوى        /سيد الدكتورال .3

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

 -كال من: ل الشكر ورئيس المجلس عميد الكلية   -  د عبدالمولىـمحم

 أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ  -إيمان مصطفى سامى  /األستاذ الدكتورةالسيدة  -1

  أستاذ العـقاقيـر المتفرغ  -فاتن مصطفى درويش  /الدكتورةاألستاذ السيدة  -2

 . بالمجلس  ماعضوية سيادته إلنتهاء فترة

 -كال من:ب بيحقدم التركما  

الدكتور  ةالسيد  -1 خليفه  /ةاألستاذ  عباس  المتـفرغ   -عزة  العـقاقيـر  سيادته  أستـاذ   اإلنضمام 

 . العـقاقيـر لعضوية المجلس كأقدم أساتذة قسم

إلنضمام سيادته   دلة اإلكلينيكية يالص أستـاذ  -محمد محمود عبداللطيف  األستاذ الدكتور/السيد  -2

 . دلة اإلكلينيكية يالص لعضوية المجلس كأقدم أساتذة قسم

 

 -بدأت مناقشة جدول األعمال التالى: ثم 

 م. 20/1/2021خ  بتاري(  697رقم )ة السابقة  التصديق على محضر الجلس -1

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 تم التصديق.     

 م.20/1/2021خ  بتاري( 976رقم )ة السابقة  مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلس -2

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 أحيط المجلس علما  وتم تنفيذ القرارات.

 –  محمـد عبدالحميـد محمـود عبـدالرحمن  /الطالـب  إعتـذارشئون الطالب بالكلية بشـأن  مذكرة   -3

م عن الدراسة واإلمتحانات 2020/2021( للعام الجامعى Pharm Dبالفرقة األولى ) المقيد

متأخرا  مـن  وذلك نظرا  لورود أسمهم  2020/2021للفصل الدراسى األول عن العام الجامعى  

إعتبــارا مــن أن يبــدأ الدراســة  علــى م6/2/2021مكتــب التنســيق الرئيســى بالقــاهرة بتــاريخ 

 .م2020/2021الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المقيـد بالفرقـة   –الطالـب/ محمـد عبدالحميـد محمـود عبـدالرحمن    إعتـذار  الموافقة على       

ــى ) ــام الجــامعى Pharm Dاألول ــات للفصــل  م2020/2021( للع عــن الدراســة واإلمتحان

متأخرا  مـن مكتـب وذلك نظرا  لورود أسمه    م2020/2021لعام الجامعى  الدراسى األول عن ا

الفصـل أن يبـدأ الدراسـة إعتبـارا مـن   علـىم  6/2/2021الرئيسـى بالقـاهرة بتـاريخ    التنسيق

 .م2020/2021للعام الجامعى  الدراسى الثانى  
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 م الخاصة باألتى:ـ2020مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن إعتماد نتيجة دور نوفمبر  -4

 والرقابة الدوائية(نتيجة دبلوم ) التحليل اآللى  -

 نتيجة دبلوم ) التكنولوجيا الصيدلية(   -

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 م الخاصة باألتى:ـ2020إعتماد نتيجة دور نوفمبر الموافقة على        

 نتيجة دبلوم ) التحليل اآللى والرقابة الدوائية( -

 نتيجة دبلوم ) التكنولوجيا الصيدلية(   -

مذكرة السيدة االستاذ الدكتورة/ وكيل الكليـة لشـئون الدراسـات العليـا والبحـوث بشـأن تحديـد  -5

قواعد صـرف المكافـأت للسـادة العـاملين بـ دارة الدراسـات العليـا والبحـوث وكـذلك اإلداريـين 

ة الرسائل وذلك مـن صـندوق الصـيدلة والعمال والفنيين باألقسام التى تتم بها الدراسة ومناقش

 اإلكلينيكية.

 القــــــــــــــــــرار:ـ

صرف المكافأت للسادة العاملين ب دارة الدراسـات العليـا والبحـوث وكـذلك   علىالموافقة  

اإلداريين والعمال والفنيين باألقسام التى تتم بها الدراسة ومناقشة الرسائل وذلك من صـندوق 

 .حسب القواعد المرفقة  الصيدلة اإلكلينيكية  

المقيدة بدبلوم )مستحضـرات   –النية/ نسرين بهاء الدين عبدهللا هاللى  الصيد  الطلب المقدم من -6

 .بناءا  على طلبها  التجميل( بشأن إلغاء قيدها وسحب الملف الخاص بها

 القــــــــــــــــــرار:ـ      

المقيـدة   –النية/ نسـرين بهـاء الـدين عبـدهللا هاللـى  لصـيدالموافقة على إلغاء قيد ا       

 بدبلوم )مستحضرات التجميل( وسحب الملف الخاص بها بناءا  على طلبها.

 –النية/ رانيـا جمـال نصـيف  الصـيدالميكروبيولوجيـا والمناعـة بشـأن تجميـد قيـد  قسم  خطاب   -7

لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية )ميكروبيولوجيـا ومناعـة(  )من الخارج(المقيدة  

م )العام األول( وذلك نظرا لظـروف 31/12/2021م وحتى  1/1/2021لمدة عام إعتبارا من  

 مرض والدتها ومالزمتها لها.

 القــــــــــــــــــرار:ـ

لنيـل   )مـن الخـارج(المقيـدة    –النية/ رانيـا جمـال نصـيف  الصيدالموافقة على تجميد قيد  

ــارا مــن  ــا ومناعــة( لمــدة عــام إعتب ــوم الصــيدلية )ميكروبيولوجي ــى العل درجــة الماجســتير ف

ــى 1/1/2021 ــدتها 31/12/2021م وحت ــرض وال ــروف م ــرا  لظ ــك نظ ــام األول( وذل م )الع

 ومالزمتها لها.

المقيـدة   –النية/ أمـل صـدقى محمـد  الصيدالميكروبيولوجيا والمناعة بشأن مد قيد  قسم  خطاب   -8

لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصـيدلية )ميكروبيولوجيـا ومناعـة( لمـدة عـام   خارج()من ال

م وذلــك بنــاءا علــى طلــب الســيد 15/3/2022م وحتــى 16/3/2021)ســادس( إعتبــارا مــن 

 المشرف الرئيسى على رسالة الماجسـتير الخاصـة بهـا  -األستاذ الدكتور/ خالد محمد حسانين  

 الخاصة بسيادتها.  يةوذلك إلستكمال التجارب العمل
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 القــــــــــــــــــرار:ـ 

لنيـل درجـة   )مـن الخـارج(المقيـدة    –النية/ أمـل صـدقى محمـد  الصيدالموافقة على مد قيد        

الماجســتير فــى العلــوم الصــيدلية )ميكروبيولوجيــا ومناعــة( لمــدة عــام )ســادس( إعتبــارا مــن 

م وذلك بناءا على طلب السيد األستاذ الدكتور/ خالـد محمـد 15/3/2022م وحتى  16/3/2021

المشــرف الرئيســى علــى رســالة الماجســتير الخاصــة بهــا وذلــك إلســتكمال التجــارب  -حســانين 

 .خاصة بسيادتهاال  يةالعمل

ــدكتورا  الخاصــة  -9 ــوان رســالة ال ــا والمناعــة بشــأن تســجيل عن خطــاب قســم الميكروبيولوجي

المدرس المساعد بالقسم لنيـل درجـة دكتـورا  الفلسـفة فـى   –بالصيدالنية/ مروة محمد خليفه  

 -العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان:

للبيتا الكتاماز ممتـد الطيـف وبيتـا الكتازمـا المعـدنى المعزولـة قتل الكلبسيلة الرئوية المنتجة  "

 "  من قسم الصدر مستشفى جامعة أسيوط بوساطة المصائد الخارجية لخاليا العدالت

"Neutrophil extracellular traps (NETs) mediated killing of ESBL and 

MBL producing Klebsiella pneumoniae isolated from chest 

department Assuit university hospital”   

 -ب شراف كل من:

           شعبان هاشم أحمد  السيد األستاذ الدكتور/   -1

 كلية الطب -  المتفرغالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  أستاذ    

 محمد أحمد المختار /السيد الدكتور -2

 كلية الطب   –أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد    

 كلية الصيدلة  -والمشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة           

 جيه  السيدة الدكتورة/ إحسان محمد و -3

 كلية الصيدلة –مدرس الميكروبيولوجيا والمناعة                             

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 –رسالة الدكتورا  الخاصة بالصيدالنية/ مروة محمد خليفه تسجيل عنوان  الموافقة على  

لنيـل درجـة دكتـورا  الفلسـفة فـى العلـوم الميكروبيولوجيـا والمناعـة  المدرس المساعد بقسـم  

 وب شراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا .       الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة(

ــا والمناعــة بشــأن تســجيل عنــوان رســالة الماجســتير الخاصــة  -10 خطــاب قســم الميكروبيولوجي

المقيدة )من الخارج( لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم   –بالصيدالنية/ بسمة خيرى مطروح  

 -بعنوان:  الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة(

االنتجرون وجينات المقاومـة فـى البكتريـا الراكـدة البومانيـة المعزولـة مـن مر ـى   توصيف"

 " السرطان  

“Characterization of integrons and resistance genes in Acinetobacter  

   baumannii isolated from cancer patients”   

 -ب شراف كل من:

          سلوى سيد أحمد  /ة األستاذ الدكتورةالسيد -1

 كلية الطب -أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة    

 شيرين جمال الدين الجندى  /ةالدكتور ةالسيد -2

 كلية الطب –مساعد  الأستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة            

  علياء محمود على غندورالسيدة الدكتورة/  -3

 كلية الطب –الطبية والمناعة  مدرس الميكروبيولوجيا                                 
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 القــــــــــــــــــرار:ـ

تســجيل عنــوان رســالة الماجســتير الخاصــة بالصــيدالنية/ بســمة خيــرى الموافقـة علــى  

)ميكروبيولوجيـا المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية    –مطروح  

     وب شراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا .        ومناعة(

ــا والمناعــة بشــأن تســجيل عنــوان رســالة الماجســتير الخاصــة  -11 خطــاب قســم الميكروبيولوجي

المقيـدة )مـن الخـارج( لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم   –بالصيدالنية/ نهى محمد صـفوت  

 -بعنوان:الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة(  

محتملــة مضــادة  معلــق الكــركمين النــانوى وجســيمات الكــركمين والفضــة النانويــه كعوامــل"

 "  للبكتريا

“Curcumin nanosuspension and Curcumein-Silver nanoparticles as  

  potential antibacterial agents”   

 -ب شراف كل من:

            إحسان عبدالصبور حسنالسيدة األستاذ الدكتورة/  -1

 كلية الطب -  المتفرغأستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة    

 السيدة الدكتورة/ شيرين جمال الدين الجندى  -2

 كلية الطب –مساعد  الأستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة            

  هبة هللا إسماعيل محمدالسيدة الدكتورة/  -3

 كلية الطب –يكروبيولوجيا الطبية والمناعة  مدرس الم                            

 القــــــــــــــــــرار:ـ

الخاصة بالصيدالنية/ نهى محمـد صـفوت   تسجيل عنوان رسالة الماجستيرالموافقة على  

 المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلـوم الصـيدلية )ميكروبيولوجيـا ومناعـة(  –

 وب شراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا .

ــاب  -12 ــة بشــأنقســم خط ــا والمناع ــوان رســالة  الميكروبيولوجي ــر عن ــتير تغيي الخاصــة الماجس

فـى العلـوم الماجسـتير  لنيـل درجـة    )مـن الخـارج(المسـجلة    –أمل صدقى محمـد    /نيةبالصيدال

 من:ـ )ميكروبيولوجيا ومناعة(الصيدلية  

 ى فى ـدم العالجـوعالقتها بالتق 160ل كتلة التمايزـلة للمستقبـة الحامــا المناعــخالية  ــ"دراس

 بأمراض الدم"  المصابين   األطفال   

"Study of  the CD-160 expressing  immune cells  and  its  correlation  

  with the prognosis in pediatrics patients hematological malignancies" 

 إلى:ـ

 "فى سرطان الرئة ذو الخاليا غير الصغيرة  PI3Kإدمان جين السرطنة  "دراسة 

"Study of PI3K oncogene addiction in non- small cell lung cancer" 

 علما بأن هذا التغيير جوهرى. 
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 القــــــــــــــــــرار:ـ

 –تغيير عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ أمـل صـدقى محمـد   الموافقة على       

-  المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيـا ومناعـة(

 علما بأن هذا التغيير جوهرى.

 /نيةالخاصـة بالصـيدالالماجسـتير  تغييـر عنـوان رسـالة    بشـأن  الصيدلة الصناعيةقسم  خطاب   -13

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

 من :ـ)صيدلة صناعية(  

 "تحضير وتقييم أقراص سريعة الذوبان للوراتادين" 

"Development and evaluation of fast dissolving tablets containing  

  loratadine" 

 إلى:ـ 

 "سريعة الذوبان للوراتادينفموية  تحضير وتقييم أقراص "

"Development and evaluation of buccal fast dissolving tablets  

  containing loratadine"   

 علما بأن هذا التغيير غير جوهرى. 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

بالصيدالنية/ زينب عبدالعال محمد   الخاصة  الموافقة على تغيير عنوان رسالة الماجستير

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

 بأن هذا التغيير غير جوهرى.

 /نيةالخاصـة بالصـيدالالماجسـتير  تغييـر عنـوان رسـالة  بشـأن    الكيـمياء الحيويةم  ــقسخطاب   -14

لنيل درجة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية   )من الخارج(المسجلة    –وئام عبدالرؤف محمود  

 :ـمن)كيمياء حيوية(  

 الفئـران البيضـاء المسـممة بعنصـرعظـام الدور البيوكيميـائى ألسـتيل ببتيـدات علـى نخـاع "

 "الحديد

"The biochemical role of Acetylated peptides on the bone marrow of  

   iron intoxicated mice" 

 إلى:ـ 

 "الدور البيوكيميائى ألستيل ببتيدات على طحال الجرذان المسممة بعنصر الحديد"

"The biochemical  role  of  Acetylated  peptides on the spleen of  iron  

   intoxicated rats" 

 .   علما بأن هذا التغيير غير جوهرى     

 القــــــــــــــــــرار:ـ

وئـام عبـدالرؤف  /نيةالخاصـة بالصـيداللموافقة علـى تغييـر عنـوان رسـالة الماجسـتير  ا

 - لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( )من الخارج(المسجلة  –محمود 

 علما بأن هذا التغيير غير جوهرى.
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إيرينـى محسـن   /نيةالخاصة بالصيدال  الدكتورا تغيير عنوان رسالة  بشأن    العقاقيرقسم  خطاب   -15

)عقـاقير( فـى العلـوم الصـيدلية دكتـورا  الفلسـفة  لنيل درجـة  المدرس المساعد بالقسم    –نصر

 من:ـ

ــائلتين البومباكيســية " ــة للع ــات المصــرية التابع ــبعض النبات ــة ل ــة وبيولوجي دراســة فيتوكيميائي

 "واآلستية  

"Phytochemical and biological studies on certain Egyptian plants 

  belonging to families bombaceae and myrtaceae" 

 إلى:ـ 

دراســة فيتوكيميائيــة وبيولوجيــة لنبــات الكالســيتمون ســترينس ســكيل التــابع للعائلــة اآلســية "

 "المنزرع فى مصر

"Phytochemical  and  biological study of  Callistemon citrinus  skeel   

  belonging to family myrtaceae  cultivated in Egypt" 

 جوهرى. علما بأن هذا التغيير غير      

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 –إيرينى محسن نصـر  /نيةالخاصة بالصيدال  الدكتورا تغيير عنوان رسالة  لموافقة على  ا

 -)عقـاقير(  فـى العلـوم الصـيدلية  دكتورا  الفلسفة  لنيل درجة    العقاقير  قسمالمدرس المساعد ب

 لما بأن هذا التغيير غير جوهرى.ع

الماجسـتير تشـكيل لجنـة الحكـم والمناقشـة علـى رسـالة    بشأن  الصناعيةالصيدلة  قسم  خطاب   -16

فى الماجستير  لنيل درجة    )من الخارج(المسجلة    –نية/ زينب عبدالعال محمد  الخاصة بالصيدال

 -على النحو التالى:  صيدلة صناعية(العلوم الصيدلية )

 خارجيا (ممتحنا   )                      خالد إسماعيل صالح الدكتور/  األستاذالسيد   -1

   األزهر بنين بأسيوطجامعة   – كلية الصيدلةوكيل       

 (يا  )ممتحنا  داخل                       محروس عثمان أحمدالدكتور/   األستاذ السيد  -2

 أسيوطجامعة   – كلية الصيدلة  -  المتفرغصناعية  أستاذ الصيدلة ال                     

           )مشرفا (                    أحمد السيد أبوطالب السيد األستاذ الدكتور/  -3

 جامعة أسيوط – كلية الصيدلة  -المتفرغ    صناعيةأستاذ الصيدلة ال                  

 )مشرفا (               على عبدالظاهر عبدالرحمنالسيد األستاذ الدكتور/   -4

 جامعة أسيوط – كلية الصيدلة  -  المتفرغصناعية  أستاذ الصيدلة ال                  

بحثـا  مـن  ونشـرت( حلقة نقاشية على مو وع الرسالة 2عدد )  بعرضعلما بأن الطالبة قامت  

 .للمناقشةالرسالة صالحة  وأن  الرسالة  

   القــــــــــــــــــرار:ـ

والمناقشــة علــى رســالة الماجســتير الخاصــة تشــكيل لجنــة الحكــم علــى ة ــــالموافق

المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجسـتير فـى العلـوم   –بالصيدالنية/ زينب عبدالعال محمد  

 .( وب شراف اللجنة المذكورة سابقا  الصيدلية )صيدلة صناعية

حد 
وا

ت 
صو

ب
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الماجسـتير قسم الكيـمياء الحيويـة بشـأن تشـكيل لجنـة الحكـم والمناقشـة علـى رسـالة  خطاب   -17

المسجل )من الخـارج( لنيـل درجـة الماجسـتير فـى   –الخاصة بالصيدلى/ ماهر فوزى ميخائيل  

 -على النحو التالى:  العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية(

ممتحنــــا  )              محمود محمد عبدالحافظعمر  الدكتور/  األستاذ السيد  -1

 خارجيا (

 والبيولوجيا الجزيية  الكيـمياء الحيوية  أستاذ       

 األزهر بأسيوطجامعة   – كلية الصيدلة     

 (يا  داخل)ممتحنا        سلوى رشدى دمترى /ةالدكتوراألستاذ  ةالسيد  -2

 جامعة أسيوط – كلية الطب  -طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ                       

          )مشرفا (              تحيه هاشم سليم   /ةاألستاذ الدكتور ةالسيد  -3

 جامعة أسيوط – الطبكلية    -الطبية  الكيـمياء الحيوية  أستاذ                    

 )مشرفا (                  حسام حسن العربىالسيد الدكتور/   -4

 جامعة أسيوط – الطبكلية    - طب القلب واألوعية الدموية المساعد  أستاذ                    

م بنشـر االرسالة صالحة للمناقشـة وأن الطالـب قـام بعمـل السـيمنارات المطلوبـة وقـعلما بأن  

 بحث فى مجلة متخصصة.

 القــــــــــــــــــرار:ـ

تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسـالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدلى/ على  الموافقة  

المسـجل )مـن الخـارج( لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية   –ماهر فوزى ميخائيـل  

  .وب شراف اللجنة المذكورة سابقا    )كيمياء حيوية(

الحكم والمناقشة علـى رسـالة قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن تشكيل لجنة خطاب   -18

ــدالعظيم ــى عب ــة يحي ــد – الماجســتير الخاصــة بالصــيدالنية/ فاطم ــة  ةالمعي ــل درج بالقســم لني

 -على النحو التالى:  (الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة

 خارجيا (ممتحنا   )              محمودجمال فضل  الدكتور/  األستاذ السيد  -1

   الميكروبيولوجيا والمناعةأستاذ       

   المنياجامعة   – كلية الصيدلة      

 (يا  )ممتحنا  داخل                        خالد محمد حسانين  الدكتور/ األستاذ  السيد   -2

 المتفرغ  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ                       

 جامعة أسيوط – الطبكلية   

)عــــــــن         محمد أحمد المختار محمود  السيد الدكتور/    -3

 المشرفين(

 كلية الطب   –أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد              

 كلية الصيدلة   -والمشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة          

 الطالبـةعلما بأن الرسالة أصبحت صالحة للمناقشة وتم عر ها على مجلس القسم وقـد قامـت 

 .قبلها مجلس القسم وقامت بنشر بحث فى مجلة علميةنقاشية    اتحلق  ثالثبعمل  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

حد 
وا

ت 
صو

ب
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تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ الموافقة على  

مناعة لنيـل درجـة الماجسـتير فـى الميكروبيولوجيا والبقسم  ةالمعيد – فاطمة يحيى عبدالعظيم

 .وب شراف اللجنة المذكورة سابقا    (العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة

 

 

تورة/ رانيـه محمـد إ ـافة السـيدة االسـتاذ الـدك  بشـأنخطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعـة   -19

ستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية بمعهد جنوب مصـر لـرورام إلـى لجنـة اإلشـراف أ   –محمد بكرى  

المعيدة بالقسم لنيـل   –النوبى أحمد إبراهيم   داليا    /لة الماجستير الخاصة بالصيدالنيةعلى رسا

درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( حيث أن النقطة البحثية تحتـاج 

 -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:  إلى مشرف ثالث نظرا  لحاجة البحث لهذا التخصص

        شيرين جمال الدين الجندى /ةالدكتور ةالسيد -1

 كلية الطب   -أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد    

 إحسان محمد وجيه /ةالدكتور ةالسيد -2

 كلية الصيدلة –مدرس الميكروبيولوجيا والمناعة           

                       رانيه محمد محمد بكرى /ةاألستاذ الدكتور ةالسيد -3

 جنوب مصر لرورامالباثولوجيا اإلكلينيكية بمعهد  أستاذ    

 القــــــــــــــــــرار:ـ

ســتاذ أ  –كتورة/ رانيــه محمــد محمــد بكــرى إ ــافة الســيدة االســتاذ الــدالموافقــة علــى 

الباثولوجيا اإلكلينيكية بمعهد جنوب مصر لرورام إلى لجنة اإلشراف علـى رسـالة الماجسـتير 

 الميكروبيولوجيـا والمناعـةقسـم  المعيـدة ب  –لنوبى أحمد إبـراهيم   داليا ا  /اصة بالصيدالنيةالخ

لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعـة( حيـث أن النقطـة البحثيـة 

 وب شراف اللجنة المذكورة سابقا .  تحتاج إلى مشرف ثالث نظرا  لحاجة البحث لهذا التخصص

إ ـافة السـيد الـدكتور/ محمـود رفعـت شـحاته   بشـأنخطاب قسم الميكروبيولوجيـا والمناعـة   -20

بالمستشفى الجـامعى إلـى لجنـة اإلشـراف علـى  –مدرس الجراحة العامة )المناظير(    –محمد  

)مــن المقيـدة  –رسـالة الماجســتير الخاصـة بالصــيدالنية/ فاطمـة الزهــراء سـعيد عبدالرســول 

يـا ومناعـة( وذلـك حتـى لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية )ميكروبيولوج  الخارج(

 -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:  للرسالة  يتسنى لها تجميع عينات من مر ى القسم

    إحسان عبدالصبور حسن /السيدة األستاذ الدكتورة  -1

 كلية الطب    -المتفرغ  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة        

 شيرين جمال الدين الجندىالسيدة الدكتورة/  -2

 كلية الطب  -أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد           

 محمد   وجدان عبدالحميدالسيدة الدكتورة/  -3

 كلية الطب  -الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةمدرس                    

 محمود رفعت شحاته محمدالسيد الدكتور/  -4

 المستشفى الجامعى -الجراحة العامة )المناظير(  مدرس                    

 القــــــــــــــــــرار:ـ

مـدرس الجراحـة   –إ افة السـيد الـدكتور/ محمـود رفعـت شـحاته محمـد الموافقة على  

بالمستشفى الجامعى إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجسـتير الخاصـة   –العامة ) المناظير(  
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المقيدة )من الخارج( لنيل درجـة الماجسـتير   –يد عبدالرسول  بالصيدالنية/ فاطمة الزهراء سع

فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وذلك حتى يتسنى لها تجميع عينات من مر ـى 

 .  وب شراف اللجنة المذكورة سابقا    القسم

 

 

مـدرس   –مـروة محمـد ثابـت    /قسـم الكيميـاء الحيويـة بشـأن إ ـافة السـيدة الـدكتورةخطاب   -21

كليــة الطــب إلــى لجنــة اإلشــراف علــى رســالة الماجســتير الخاصــة  – يــةكلينيكاإل يــاباثولوجال

المقيد )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فـى العلـوم الصـيدلية   –بالصيدلى/ بيتر طلعت وليم  

مشرف رابع وذلك حتـى يتسـنى لـه تجميـع لى  تحتاج إالنقطة البحثية  )كيمياء حيوية( حيث أن  

 -شراف كالتالى:لتصبح لجنة اإل  عينات من مر ى القسم

   نفيسة حسن رفعت القوصى /ةالدكتورستاذ األ ةالسيد  -1

   كلية الطب –طب األطفال  أستاذ          

 ريهام إبراهيم الدسوقىالدكتورة/  السيدة  -2

 كلية الطب –  المساعدالطبية  الكيمياء الحيوية  أستاذ               

 غادة محمد عزتالسيدة الدكتورة/   -3

 كلية الطب  –الطبيةالكيمياء الحيوية  مدرس                

   ثابتمحمد   مروةالسيدة الدكتورة/   -4

 كلية الطب –الباثولوجيا اإلكلينيكية  مدرس                           

 القــــــــــــــــــرار:ـ

مـدرس الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة   –مروة محمد ثابت    /إ افة السيدة الدكتورةلموافقة على  ا       

 –بكلية الطب إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ بيتـر طلعـت ولـيم    –

النقطـة المقيد )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيويـة( حيـث أن 

وب شـراف  حتى يتسنى له تجميع عينات من مر ى القسـممشرف رابع وذلك  تحتاج إلى  البحثية  

 سابقا .  للجنة المذكورة ا

المـدرس   –سـفر الصـيدلى/ هيـثم هشـام العطـار    بشـأنخطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة   -22

 –المساعد بالقسم لبعثة خارجية كاملة للحصول على درجة الدكتورا  من جامعة فورتسـبورغ  

لمدة أربعـة سـنوات ( Julius Maximilian University of Wurzburg)دولة ألمانيا 

م  ـمن 2019/2020متصلة )بمرتب( يصرف من الداخل ، حيث تم قبوله  فى البعثات للعام  

   م أعتبارا  من تاريخ السفر.2017/2022الخطة الخمسية الثامنة  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المـــدرس المســـاعد بقســـم  –ســـفر الصـــيدلى/ هيـــثم هشـــام العطـــار الموافقـــة علـــى  

لبعثـة خارجيـة كاملـة للحصـول علـى درجـة الـدكتورا  مـن جامعـة الميكروبيولوجيا والمناعة  

( لمدة Julius Maximilian University of Wurzburgدولة ألمانيا ) –فورتسبورغ 

قبولــه  فــى البعثــات للعــام أربعــة ســنوات متصــلة )بمرتــب( يصــرف مــن الــداخل ، حيــث تــم 

 .م أعتبارا  من تاريخ السفر2017/2022م  من الخطة الخمسية الثامنة  2019/2020

قسم العقاقير بشأن مد بعثـة اإلشـراف المشـترل الخاصـة بالصـيدالنية/ إيرينـى محسـن خطاب   -23

 29/9/2021وحتـى   3/1/2021المدرس المسـاعد بالقسـم مـد داخليـا  أعتبـارا  مـن    –نصر  
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لنيل درجة دكتـورا  الفلسـفة فـى العلـوم الصـيدلية )عقـاقير( وذلـك لحـين االنتهـاء مـن كتابـة 

 .أقرب  الرسالة أو المناقشة أيهما

 

 

 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 –مد بعثة اإلشراف المشترل الخاصـة بالصـيدالنية/ إيرينـى محسـن نصـر الموافقة على  

لنيـل   29/9/2021وحتى    3/1/2021مد داخليا  أعتبارا  من    العقاقير  المدرس المساعد بقسم

درجة دكتورا  الفلسفة فى العلوم الصيدلية )عقاقير( وذلك لحين االنتهاء من كتابة الرسـالة أو 

 .المناقشة أيهما أقرب

قسم العقاقير بشأن مد المهمة العلمية الخاصة بالسيدة الدكتورة/ مى عبدالهادى محمـد خطـاب   -24

م وحتـى 27/11/2020بالمملكة المتحدة خـالل الفتـرة مـن    –بالقسم بجامعة باث  المدرس    –

)تاريخ العودة ألرض الوطن( نظرا  لظروف جائحة كورونـا وتعـذر العـودة إلـى   11/1/2021

      .أرض الوطن

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 –عبـدالهادى محمـد  مد المهمـة العلميـة الخاصـة بالسـيدة الـدكتورة/ مـى  الموافقة على  

م وحتـى 27/11/2020بالمملكـة المتحـدة خـالل الفتـرة مـن  –مدرس العقـاقير بجامعـة بـاث 

)تاريخ العودة ألرض الوطن( نظرا  لظروف جائحة كورونـا وتعـذر العـودة إلـى   11/1/2021

 .أرض الوطن

رســالة بالتقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــاعى المقدمــة مــن لجنــة الحكــم والمناقشــة الخاصــة  -25

المسـجل )مـن الخـارج( لنيـل درجـة   -الدكتورا  المقدمـة مـن الصـيدلى/ بـاهر إبـراهيم محمـد  

 .دكتورا  الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية(

 القــــــــــــــــــرار:ـ

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

المسـجل  -برسالة الـدكتورا  المقدمـة مـن الصـيدلى/ بـاهر إبـراهيم محمـد والمناقشة الخاصة  

وكذلك   )من الخارج( لنيل درجة دكتورا  الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية(

وتوصـية لجنـة الدراسـات العليـا بالكليـة يوصـى   صيدليةالتحليلية  الكيمياء  القسم    قرار مجلس

 .(كيمياء تحليلية صيدليةفى العلوم الصيدلية )دكتورا  الفلسفة  المجلس بمنح سيادته درجة 

برســالة التقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــاعى المقدمــة مــن لجنــة الحكــم والمناقشــة الخاصــة  -26

المسـجل )مـن الخـارج( لنيـل درجـة   -الدكتورا  المقدمـة مـن الصـيدلى/ وليـد شـحات شـعبان  

 .دكتورا  الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية(

 القــــــــــــــــــرار:ـ

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

المسجل )من   -برسالة الدكتورا  المقدمة من الصيدلى/ وليد شحات شعبان  والمناقشة الخاصة  

وكـذلك   الخارج( لنيل درجة دكتورا  الفلسـفة فـى العلـوم الصـيدلية )كيميـاء تحليليـة صـيدلية(
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وتوصـية لجنـة الدراسـات العليـا بالكليـة يوصـى   صيدليةالتحليلية  الكيمياء  سم القرار مجلس ق

 .(كيمياء تحليلية صيدليةفى العلوم الصيدلية )دكتورا  الفلسفة  المجلس بمنح سيادته درجة 

برســالة التقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــاعى المقدمــة مــن لجنــة الحكــم والمناقشــة الخاصــة  -27

المسجل )من الخارج( لنيل درجة دكتورا    -ياسر فرج حسان  الصيدلى/    الدكتورا  المقدمة من

 .الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية(

 

 

 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

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

المسـجل )مـن  -برسالة الدكتورا  المقدمة من الصيدلى/ ياسر فرج حسـان والمناقشة الخاصة  

وكـذلك   الخارج( لنيل درجة دكتورا  الفلسـفة فـى العلـوم الصـيدلية )كيميـاء تحليليـة صـيدلية(

وتوصـية لجنـة الدراسـات العليـا بالكليـة يوصـى   صيدليةالتحليلية  الكيمياء  ال  قرار مجلس قسم

 .(كيمياء تحليلية صيدليةفى العلوم الصيدلية )دكتورا  الفلسفة  المجلس بمنح سيادته درجة 

برســالة التقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــاعى المقدمــة مــن لجنــة الحكــم والمناقشــة الخاصــة  -28

المسـجل )مـن الخـارج( لنيـل درجـة   -الدكتورا  المقدمة من الصيدلى/ رأفت السيد عبدالرحيم  

 .(صيدالنياتدكتورا  الفلسفة فى العلوم الصيدلية )

 القــــــــــــــــــرار:ـ

اء بالتقارير الفرديـة والتقريـر الجمـاعى المقدمـة مـن لجنـة الحكـم بعد اإلطالع على ماج

المسـجل  -برسالة الدكتورا  المقدمة من الصيدلى/ رأفت السيد عبـدالرحيم والمناقشة الخاصة  

وكـذلك قـرار   (صـيدالنيات)من الخـارج( لنيـل درجـة دكتـورا  الفلسـفة فـى العلـوم الصـيدلية )

وتوصية لجنة الدراسات العليا بالكلية يوصى المجلـس بمـنح سـيادته   صيدالنياتمجلس قسم ال

 .(صيدالنياتفى العلوم الصيدلية )دكتورا  الفلسفة  درجة 

برســالة التقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــاعى المقدمــة مــن لجنــة الحكــم والمناقشــة الخاصــة  -29

المسجلة )من الخارج( لنيل درجـة   -الدكتورا  المقدمة من الصيدالنية/ رانيا عبدالعظيم توفيق  

 .دكتورا  الفلسفة فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة(

 القــــــــــــــــــرار:ـ

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

 -برســالة الــدكتورا  المقدمــة مــن الصــيدالنية/ رانيــا عبــدالعظيم توفيــق والمناقشــة الخاصــة 

المسـجلة )مـن الخـارج( لنيـل درجـة دكتـورا  الفلسـفة فـى العلـوم الصـيدلية )ميكروبيولوجيــا 

وتوصـية لجنـة الدراسـات العليـا   مناعـةالميكروبيولوجيا وار مجلس قسم الوكذلك قر  ومناعة(

فــى العلــوم الصـــيدلية دكتــورا  الفلســـفة بالكليــة يوصــى المجلــس بمـــنح ســيادتها درجــة 

 .(ميكروبيولوجيا ومناعة)

التقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــاعى المقدمــة مــن لجنــة الحكــم والمناقشــة الخاصــة برســالة  -30

المسجلة )من الخارج( لنيـل درجـة   -اآلء أيمن محمد على    /دمة من الصيدالنيةالماجستير المق

 .(الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية
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 القــــــــــــــــــرار:ـ

بعد اإلطالع علـى ماجـاء بالتقـارير الفرديـة والتقريـر الجمـاعى المقدمـة مـن لجنـة الحكـم 

المسـجلة  -اآلء أيمن محمد على   /الماجستير المقدمة من الصيدالنيةوالمناقشة الخاصة برسالة  

( وكـذلك قـرار مجلـس )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية

الدراسات العليـا بالكليـة يوصـى المجلـس بمـنح سـيادتها   وتوصية لجنة  صناعيةالصيدلة  القسم  

 .(صيدلة صناعيةفى العلوم الصيدلية )درجة الماجستير  

المـدرس المسـاعد  -صيدالنية/ أميرة فوزى طه للقسم علم األدوية والسموم بشأن المد خطاب   -31

 .م19/1/2022وحتى  20/1/2021بالقسم لمدة عام إعتبارا من  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

علـم األدويـة  المـدرس المسـاعد بقسـم -لصيدالنية/ أميرة فوزى طه  لالمد    الموافقة على

 .م19/1/2022وحتى  20/1/2021لمدة عام إعتبارا من    والسموم

قســم الكيميــاء العضــوية الصــيدلية بشــأن إنتــداب الســيد الــدكتور/ أبــو بكــر مصــطفى خطــاب  -32

المــدرس بالقسـم إنتــدابا جزئيــا عـن يــوم )السـبت( مــن كــل أسـبوع خــالل الفصــل  –عبـدالعال 

ــانى للعــام الجــامعى  ــدريس بكليــة الصــيدلة 2020/2021الدراســى الث جامعــة جنــوب  -م للت

 .الوادي

 القــــــــــــــــــرار:ـ

الكيميــاء مــدرس  –إنتــداب الســيد الــدكتور/ أبــو بكــر مصــطفى عبــدالعال  الموافقــة علــى

العضوية الصيدلية قسم إنتدابا جزئيا عن يوم )السبت( من كل أسـبوع خـالل الفصـل الدراسـى 

 .جامعة جنوب الوادي  -م للتدريس بكلية الصيدلة  2020/2021الثانى للعام الجامعى  

 –قسم الصيدالنيات بشأن تجديد تعيين السيد األستاذ الـدكتور/ جوزيـف يعقـوب يـواقيم  خطاب   -33

قات العلمية بين جامعة أسيوط وجامعة مونبيليه بفرنسا وجامعة تيتيس فى وظيفـة منسق العال

 .م27/2/2021أستاذ غير متفرغ بقسم الصيدالنيات لمدة عام إعتبارا من  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

منســق  –تجديـد تعيــين الســيد األسـتاذ الــدكتور/ جوزيــف يعقـوب يــواقيم  الموافقـة علــى

العلمية بين جامعة أسيوط وجامعة مونبيليه بفرنسا وجامعة تيتيس فى وظيفـة أسـتاذ العالقات  

 .م27/2/2021غير متفرغ بقسم لمدة عام إعتبارا من  

ذكرة بشأن ترشيح أحد األعضـاء لعضـوية مجلـس الكليـة مـن  ـمن الخمسـة أسـاتذة الـذين م -34

ن قـانون تنظـيم " مـ40يمكن  مهم إلـى عضـوية المجلـس طبقـا للفقـرة "ج" مـن المـادة "

 .الجامعات

 القــــــــــــــــــرار:ـ

الصـيدلة ـ أسـتاذ  حمـدأمحـروس عثمـان الموافقة على إنضمام السـيد األسـتاذ الـدكتور/ 

إلى عضوية مجلس الكلية لمدة عام من  من الخمسة أسـاتذة الـذين يمكـن   الصناعية المتفرغ

 ." من قانون تنظيم الجامعات40 مهم إلى عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج" من المادة "

تقرير اللجنة العلمية الدائمة لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين )كيمياء صيدلية وحيويـة(  -35

مـدرس   –بشأن اإلنتاج العلمى المقدم من السيدة الدكتورة/ فاطمة الزهراء مصطفى عبـدالعال  

 .الكيمياء التحليلية الصيدلية
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 القــــــــــــــــــرار:ـ

درسين وتم اإلطالع على التقرير الجمـاعى للجنـة العلميـة إجتمـــع مجلس الكلية دون الم

الدائمة لوظائــف األساتذة واألساتذة المساعدين )كيميـاء صـيدلية وحيويـة( الخاصـة بالسـيدة 

مدرس الكيميـاء التحليليـة الصـيدلية للحصــول   –فاطمة الزهراء مصطفى عبدالعال  الدكتورة/  

مسـاعد بقسـم الكيميـاء التحليليـة الصـيدلية وكـذلك موافقـة على اللقـب العلمى لوظيفـة أسـتاذ  

مجلـس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية ـ يوصى المجلـس بتعيـين سـيادتها فـى وظيفـة أسـتاذ 

مساعد بقسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية حيث أن سيادتها تؤدى التزاماتها الجامعيـة بصـورة 

 .بيةمر ية ولم توقع عليها أية جزاءات تأدي
 

 م.نفس اليو ظهروالنصف   ة عشريثانالذا وقد إنتهى اإلجتماع فى تمام الساعة  ـه   

 

 

 

 

 

 

 


