
 

 

     

 

 محضــــــــــــر 

 ( 700م )جتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـإ

  م1220/ 02/4المنعقدة بتاريخ 
 

يوم         الكلية  مجلس  الساعة  20/4/2021لموافق  ا  الثالثاءإجتمـع  تمام  فى  ة عشرحادية  الم 

)   ا  صباح رقم  الكلية  700بجلسته  مجلس  بمقر  الدكتور/  (  األستاذ  السيد  محمبرئاسة  د  ـأحمـد 

 :ـ عميد الكلية وعضوية كل من –عبدالمولى 

 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 علم األدوية والسموم         شاكر عبدالرحمن مهران  األستاذ الدكتور/ .3

ــ        مهــا عبدالعظيم حسن    ألستاذ الدكتورة/ ا .4  ــم الصيدالنيــــــــات ــ ـــس قســس مجلـ ــرئي

 التحليلية الصيدلية  رئيس مجلس قسم الكيمياء        ــت حســن ـــحســـن رفع /األستاذ الدكتور .5

الدكتورال .6 حسـ هش  /سيد  توفيق  محمد  الصيدلة             نــام  قسم  مجلس  رئيس  بأعمال    القائم 

 الصناعية 

 ةعلى قسم الميكروبيولوجيا والمناعالمشرف           محمد أحمد المختار محمود  /  ،،        ،،   .7

 س قسم الكيمياء  ــس مجلــال رئيــم بأعمــالقائ حجـــاج حســـن محمـد    /    ،،         ،،   .8

   الصيدلية العضوية

 العقاقيــر  ال رئيس مجلس قسم ــم بأعمــالقائ ة/ سعاد عبداللطيف حسن   الدكتور ةالسيد .9

ــ أست   فرغلى عبدالحميد عمر  /األستاذ الدكتور .10    رغـــــالمتف الدوائيــــــة ــاء ـــاذ الكيميـــ

ــ             هـ اس خليفـزة عبــع ألستاذ الدكتورة/ا .11  رغ ـــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــأست

التحليلي ـأست           حريــة عبدالمجيد محمد  /     ،،         ،،       .12 الكيمياء  الصيدليـاذ  ة  ـة 

 المتفرغ 

ــ       إنعــام يونــس بخيــت /     ،،         ،،       .13  رغ ــــالعـقــــــاقيــــــــــــــــر المتـفاذ ــــأست

ــ أستــــــ  طارق أبوالفضل محمد / األستاذ الدكتور .14 الكيميــــــ ــ ــــاذ  ــاء  ــــــ

ــ     ة ــــالدوائي

 ـــرغ ــة المتفــ أستــــــــاذ الصيـدلة الصناعيــمحروس عثمان أحمد            /        ،،       ،،       .15

ــ   إيهــاب أحمـد فـــؤاد /        ،،       ،،       .16 ــ اذ الصيدالنيـــــــأست ــ ـ ــ  رغ ــــــــالمتـف  ـاتـ

 المتفرغ  اذ الكيمياء العضوية الصيدلية ــــأست       ساميــة جـــالل أحمد     /ةاألستاذ الدكتور .17

 الكيميـــاء التحليليـــة الصيدليـــــة أستـــــاذ        نهــى ناهــض عطية       /     ،،        ،،       .18

 ـات ــ ـ ـــــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــــــــأست   إكرامى عبدالرحيم خليل/األستاذ الدكتور .19

 المساعد  الكيمياء العضوية الصيدليةأستاذ    ال الدين محمدـاء جمـبه / سيد الدكتورال .20

 الصيـــــدلة اإلكلينيكيـــــــــــــــة درس ـــــــ م       خليل   سحر بدر حسنسيدة الدكتورة/ ال .21

 نقيــــــــــــب صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوط     األستاذ الدكتور / عالء عرفات خليفه           .22

 لألدوية (UP Pharmaالعضو المنتدب لشركة )   والعال إبراهيم أب طارق  سيد الدكتور/ال .23

   

( 4م )ــق رقــملح أمانـــة مجلـــس الكليـــــة   AU-PHA- SFC-15-04 
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 -كل من:   الحضورعن تغيب وقد 

 ـة المتفــــرغ ـ أستـــــــــاذ الصيـدلة الصناعيــ             سيـــد محمـــد أحمـــد األستاذ الدكتور/ .1

 ة ـــــــــــــــدلة اإلكلينيكيـــأستــــــــــاذ الصيـ محمد محمود عبداللطيف   األستاذ الدكتور/ .2

 

أحمــد قـدم السـيد األسـتاذ الـدكتور/    -ولتكامل العـدد القـانونى الـال م لصـحة إنعقــاد المجلـس       

بحلـول شـهر رمضـان الكـريم أعـاد     التهنئـة ورئيس المجلـسعميد الكلية   -  د عبدالمولىـمحم

 على األمة اإلسالمية بالخير والبركات.

أسـتاذ الكيميـاء  –سـتاذ الـدكتور/ جمـال أحمـد صـالح للسـيد األواجب العزاء المجلس كما قدم        

 المتفرغ فى وفاة شقيق سيادته.    الصيدليةية  تحليلال

  يـة الصـيدليةتحليلالكيميـاء الأسـتاذ    -ة/ عـزة هشـام منصـورالـدكتور  ةلسيدا  كما هنأ المجلس      

 .فى العلوم الطبية  ها على جائزة الدولة التشجيعيةسيادت  المساعد لحصول

عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ علـى المجهـودات التـى بـ لها   /األستاذ الدكتورقدم الشكر للسيد  و      

 خالل فترة توليه مهام اإلشراف على قسم الكيمياء الحيوية.

العضـو المنتـدب لشـركة   -أبـوالعال  طـارق أبـوالعال إبـراهيم    الـدكتور/السـيد  ب  ورحب المجلس      

(UP Pharma)   الخارج(  من) إلنضمام سيادته لعضوية المجلسلألدوية. 

 

 -بدأت مناقشة جدول األعمال التالى: ثم 

 . م21/3/2021خ  بتاري(  699رقم )  ة السابقةالتصديق على محضر الجلس -1

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 تم التصديق.  

 .م21/3/2021خ  بتاري( 996رقم )ة السابقة  م كرة بشأن تنفي  قرارات الجلس -2

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 أحيط المجلس علما  وتم تنفي  القرارات.

المقيـد بالفرقـة  -إسالم محمد هاشم محمود  الطالب/    إعت ارشئون الطالب بالكلية بشأن  م كرة   -3

عـن إمتحـان مـادة الرياتـيات بالفصـل  م2020/2021( للعام الجـامعى Pharm Dاألولى )

 .م2020/2021لعام الجامعى الدراسى األول عن ا

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المقيــد بالفرقــة األولــى  -إســالم محمــد هاشــم محمــود الطالــب/  إعتــ ار الموافقــة علــى        

(Pharm D للعام الجامعى )عن إمتحان مادة الرياتيات بالفصـل الدراسـى  م2020/2021

 .م2020/2021لعام الجامعى  األول عن ا
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المقيدة بالفرقة   -شيرين جمال برعى حسن  الطالبة/    إعت ارم كرة شئون الطالب بالكلية بشأن   -4

عن إمتحان مادة علم األمراض بالفصـل  م2020/2021( للعام الجامعى Pharm Dالثانية )

 .م2020/2021لعام الجامعى الدراسى األول عن ا

 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المقيــدة بالفرقــة الثانيــة  -شــيرين جمــال برعــى حســن الطالبــة/  إعتــ ارالموافقــة علــى        

(Pharm D للعــام الجــامعى )ــم األمــراض بالفصــل  م2020/2021 عــن إمتحــان مــادة عل

 .م2020/2021لعام الجامعى الدراسى األول عن ا

إعتماد نتائج الفـرق المختلفـة للفصـل الدراسـى األول للعـام  م كرة شئون الطالب بالكلية بشأن -5

 م.2020/2021الجامعى  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

ــام الجــامعى         ــة للفصــل الدراســى األول للع ــرق المختلف ــائج الف ــاد نت ــى إعتم ــة عل الموافق

 .م2020/2021

خطــاب إدارة برنــامج الصــيدلة اإلكلينيكيــة بشــأن إعتمــاد نتيجــة طــالب المســتويات المختلفــة  -6

 .م2020/2021بالبرنامج بالفصل الدراسى األول للعام الجامعى  

 ـالقــــــــــــــــــرار:

إعتماد نتيجة طالب المستويات المختلفة بالبرنامج بالفصل الدراسـى األول الموافقة على         

 .م2020/2021للعام الجامعى  

م كرة إدارة الدراسات العليا والبحوث بشأن اإللتماسات المقدمـة مـن بعـض طـالب الـدبلومات  -7

التحليـل اللـى والرقابـة الدوائيـة( وكـ لج نتيجـة الطـالب التـى تغيـرت   –)الصيدلة اإلكلينيكية  

 .حالتهم

 القــــــــــــــــــرار:ـ

ــى         ــة عل ــاد الموافق ــن إعتم ــة م ــات المقدم ــيدلة اإللتماس ــدبلومات )الص ــالب ال ــض ط بع

 .التحليل اللى والرقابة الدوائية( وك لج نتيجة الطالب التى تغيرت حالتهم –اإلكلينيكية  

إدارة الدراسات العليا والبحوث بشأن إعتماد نتيجـة إمتحانـات الدراسـات العليـا للفصـل م كرة   -8

 .(دبلومات –دكتورا   –الدراسى األول لالئحة الساعات المعتمدة )ماجستير  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

إعتمـاد نتيجـة إمتحانـات الدراسـات العليـا للفصـل الدراسـى األول لالئحـة الموافقة علـى         

 .(دبلومات –دكتورا   –الساعات المعتمدة )ماجستير  

 -إدارة الدراسات العليا والبحوث بشأن الجداول المقترحة  الخاصة بكال من: م كرة  -9

 م. 2020/2021الدكتورا  )مقررات خاصة( الئحة قديمة  درجة  -

 م.2021درجة الماجستير )مقررات خاصة( )دور أول(  -

 م )دور ثان(. 2021الماجستير )مقررات عامة( دوريونيو  -

 . دبلومات -

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 -الجداول المقترحة  الخاصة بكال من: الموافقة على        



  م2021/ 20/4  ( املنعقد بتاريخ700جملس كلية الصيدلة رقم )

4 
 

 م. 2020/2021الدكتورا  )مقررات خاصة( الئحة قديمة  درجة  -

 م.2021درجة الماجستير )مقررات خاصة( )دور أول(  -

 م )دور ثان(. 2021الماجستير )مقررات عامة( دوريونيو  -

 .دبلومات -

 

 -إدارة الدراسات العليا والبحوث بشأن إلغاء قيد الصيدلى/ هيـثم فـادى محمـد مصـطفى م كرة   -10

الخارج( لنيل درجة دكتورا  الفلسفة فى العلوم الصـيدلية )صـيدلة صـناعية( حيـ  المقيد )من  

 .م2020/2021أنه لم يسدد الرسوم الدراسية للعام الجامعى 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المقيد )مـن الخـارج( لنيـل   -إلغاء قيد الصيدلى/ هيثم فادى محمد مصطفى    الموافقة على       

دكتورا  الفلسـفة فـى العلـوم الصـيدلية )صـيدلة صـناعية( حيـ  أنـه لـم يسـدد الرسـوم درجة  

 .م2020/2021الدراسية للعام الجامعى  

 -خطـاب قســم الكيميــاء التحليليـة الصــيدلية بشــأن إلغـاء قيــد الصــيدالنية/ شـروق ســيد أحمــد  -11

 ()كيميـاء تحليليـة صـيدليةالمقيدة )من الخارج( لنيل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية  

 .وذلج بناءا على تقريرين سلبيين متاليين للجنة اإلشراف

 القــــــــــــــــــرار:ـ

لنيـل درجـة   )من الخارج(المقيدة    -إلغاء قيد الصيدالنية/ شروق سيد أحمد  الموافقة على        

تحليليـة صـيدلية( وذلـج بنـاءا علـى تقريـرين سـلبيين  فى العلوم الصيدلية )كيميـاءالماجستير  

  .متاليين للجنة اإلشراف

المقيـدة   –قيد الصيدالنية/ أمنية أشرف أحمـد  د  خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن م -12

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

م وذلــج إلســتكمال التجــارب العمليــة الخاصــة 15/3/2022حتــى  16/3/2021إعتبــارا مــن 

 .  بالرسالة

          القــــــــــــــــــرار:ـ

المقيدة )مـن الخـارج( لنيـل درجـة   –مد قيد الصيدالنية/ أمنية أشرف أحمد  الموافقة على      

 16/3/2021تبارا مـن  الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( لمدة عام إع

   .(م وذلج إلستكمال التجارب العملية الخاصة بالرسالة15/3/2022حتى 

المقيـدة   -خطاب قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن تجميد قيـد الصـيدالنية/ هوليـا هشـام القاتـى   -13

إعتبـارا )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكيـة( لمـدة عـام 

 .لظروف عائلية خاصة م5/4/2021من  

 لقــــــــــــــــــرار:ـا

لنيـل  )مـن الخـارج(المقيـدة  -النية/ هوليـا هشـام القاتـى الصيدتجميد قيد  الموافقة على        

م 5/4/2021)صيدلة إكلينيكية( لمـدة عـام إعتبـارا مـن  فى العلوم الصيدلية  الماجستير  درجة  

   .لظروف عائلية خاصة
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 /نيةالخاصـة بالصـيدالالماجسـتير عنـوان رسـالة  تسجيل بشأن الصيدلة الصناعيةقسم خطاب   -14

فـى العلـوم الصـيدلية الماجسـتير  لنيل درجـة    )من الخارج(المقيدة    –أميرة أسامه محمد أحمد  

 -بعنوان:)صيدلة صناعية(  

 

 

 

 

 "جزيئات النانو لعقار ا يثرومايسين"صياغة وتقييم  

"Formulation and evaluation of  azithromycin  nanoparticles" 

 -بإشراف كل من:

 سيد محمد أحمد السيد األستاذ الدكتور/   -1

 المتفرغ    صناعيةالصيدلة الأستاذ    

   جيالن عبد الرا ق عبدالعليم /ةالدكتور ةالسيد -2

   المساعد  صناعيةالصيدلة الأستاذ    

 عبدالحميد تمامالسيد الدكتور/ حسن  -3

   صناعيةالصيدلة  المدرس   

 القــــــــــــــــــرار:ـ

أميرة أسامه محمـد   /نيةالخاصة بالصيدالالماجستير  عنوان رسالة    تسجيلالموافقة على  

 )صـيدلة صـناعية(فـى العلـوم الصـيدلية  الماجسـتير  لنيل درجـة    )من الخارج(المقيدة    –أحمد  

 .الم كورة والعنوان الم كور سابقا  وبإشراف اللجنة  

 /نيةالخاصـة بالصـيدالالماجسـتير  تغييـر عنـوان رسـالة  بشـأن  صناعية  الصيدلة  القسم  خطاب   -15

)صـيدلة فـى العلـوم الصـيدلية الماجسـتير لنيل درجة المعيدة بالقسم   –سحر عبدالناصر محمد  

 -:صناعية( من

وهــالم تحتــوى علــى سيمفاســتاتين لعــالج "صــياغة وتقيــيم أغشــية فمويــة وأقــرا  فمويــة 

 أمراض اللثة"

"Formulation and evaluation of simvastatin buccal films, mucoadhesive 

  tablets and gels for treatment of periodontal diseases" 

 -إلى:

لعـالج سيمفاسـتاتين فـى صـورة أقـرا  وأغشـية الصـقة وهـالم موتـعى  ال  "صياغة وتقييم

 أمراض اللثة"

"Formulation  and  evaluation  of  simvastatin  mucoadhesive tablets  

  and films, and in situ gels for treatment of periodontal diseases" 

 .علما بأن ه ا التغيير غير جوهرى

 القــــــــــــــــــرار:ـ
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سحر عبدالناصر محمـد   /نيةالخاصة بالصيدالالماجستير  تغيير عنوان رسالة  الموافقة على        

)صـيدلة صـناعية( فى العلوم الصيدلية الماجستير لنيل درجة    الصيدلة الصناعية  المعيدة بقسم  –

 .علما بأن ه ا التغيير غير جوهرى  -

الماجسـتير   والمناقشـة علـى رسـالة  تشـكيل لجنـة الحكـم  بشأن  الصيدلة الصناعيةقسم  خطاب   -16

فـى الماجسـتير لنيـل درجـة المعيـدة بالقسـم  –نية/ سـحر عبدالناصـر محمـد  الخاصة بالصـيدال

 -على النحو التالى:  (صيدلة صناعيةالصيدلية )العلوم  

 

 

 خارجيا (ممتحنا   )                    أسامه فرغلى على حسن الدكتور/  السيد األستاذ  -1

  المنياجامعة   – كلية الصيدلة -الصيدالنيات   أستاذ            

 (يا  داخل)ممتحنا                            إيمان مصطفى سامى /ةالدكتور األستاذ ةالسيد  -2

 أسيوط  جامعة – كلية الصيدلة  -المتفرغ    صناعيةالصيدلة الأستاذ                       

           )مشرفا (                      أبوطالبسيد  أحمد ال األستاذ الدكتور/السيد   -3

 جامعة أسيوط – كلية الصيدلة  -  المتفرغ  صناعيةالصيدلة الأستاذ                    

           )مشرفا (                    على عبدالظاهر عبدالرحمن السيد األستاذ الدكتور/  -4

 جامعة أسيوط – كلية الصيدلة  -  المتفرغ  صناعيةالصيدلة الأستاذ                    

 )مشرفا (               سيد إبراهم عبدالرحمنالسيد األستاذ الدكتور/   -5

 جامعة أسيوط – كلية الصيدلة  -المتفرغ    صناعيةالصيدلة الأستاذ                    

أن ونشـرت بحثـا منهـا و  على موتـوع الرسـالة  نقاشيةة  حلق(  2عدد )  ألقتة  الطالببأن    علما

  الرسالة صالحة للعرض على لجنة الحكم.

 القــــــــــــــــــرار:ـ

نية/ الخاصة بالصيدالالماجستير    والمناقشة على رسالة  تشكيل لجنة الحكمالموافقة على  

فـى العلـوم الماجسـتير  لنيـل درجـة    الصناعيةالصيدلة  المعيدة بقسم    –سحر عبدالناصر محمد  

 .      وبإشراف اللجنة الم كورة سابقا    (صيدلة صناعيةالصيدلية )

قســم الميكروبيولوجيــا والمناعــة بشــأن تشــكيل لجنــة الحكــم والمناقشــة علــى رســالة خطــاب  -17

المســجلة )مــن الخــارج( لنيــل درجــة  –الماجســتير الخاصــة بالصــيدالنية/ نهــى أحمــد عثمــان 

 -على النحو التالى:(  اجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعةالم

 خارجيا (ممتحنا   )                     أسامه الجندىحمد أ الدكتور/  السيد األستاذ  -1

  بنى سويفجامعة   – كلية الصيدلة  -الميكروبيولوجيا  أستاذ             

 (يا  داخل)ممتحنا                          عبدالصبور حسنإحسان   /ةالدكتور األستاذ ةالسيد  -2

 أسيوط  جامعة – الطبكلية  ب   الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغأستاذ                       

                      خالد محمد حسانين السيد األستاذ الدكتور/  -3

          )مشرفا (

 جامعة أسيوط – الطبكلية  ب  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغأستاذ                        

 )مشرفا (                   إنتصار حامد أحمد /ةالدكتور ةالسيد  -4

 جامعة أسيوط –الطب كلية  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  المساعد بأستاذ                       

حد 
وا

ت 
صو

ب
 

حد 
وا

ت 
صو

ب
 



  م2021/ 20/4  ( املنعقد بتاريخ700جملس كلية الصيدلة رقم )

7 
 

 )مشرفا (                  ماجى عبد  إبراهيم /ةالدكتور ةالسيد  -5

 جامعة أسيوط – الطبكلية  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  المساعد بأستاذ                       

أصبحت الرسالة صالحة للمناقشة وتم عرتـها علـى مجلـس القسـم وقـد قامـت الطالبـة بعمـل 

كليـة بأنهـا قامـت بارسـال بحـ  للنشـر فـى مجلـة    علمـاقبلها مجلس القسـم    تينحلقتين نقاشي

 .جامعة أسيوط – الصيدلة

 القــــــــــــــــــرار:ـ

تشـــكيل لجنـــة الحكـــم والمناقشـــة علـــى رســـالة الماجســـتير الخاصـــة الموافقـــة علـــى  

المسـجلة )مـن الخـارج( لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم   –بالصيدالنية/ نهى أحمد عثمـان  

   .  وبإشراف اللجنة الم كورة سابقا  (  الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة

 

والمناقشـة علـى رسـالة الماجسـتير قسم الكيميـاء الحيويـة بشـأن تشـكيل لجنـة الحكـم  خطاب   -18

المسجل )من الخـارج( لنيـل درجـة الماجسـتير   –الخاصة بالصيدلى/ أحمد حسين حسين جالل  

 -على النحو التالى:  (فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية

 (يا  داخلممتحنا   )                     فؤادحمد أ  دعاء /ةالدكتور األستاذ ةالسيد  -1

  أسيوطجامعة   – الطبكلية   -طب القلب واألوعية الدموية  أستاذ             

 (خارجيا  )ممتحنا                           بخيت القط مصطفى الصادقالدكتور/  السيد  -2

   ساعدالموالبيولوجيا الجزيئية الكيمياء الحيوية  أستاذ                       

 أسيوطب األ هر  جامعة – كلية الصيدلة 

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

 جامعة أسيوط – الطبكلية   -  الطبيةالكيمياء الحيوية  أستاذ                    

               بدالحفيظعبدالرحيم محمد عالسيد األستاذ الدكتور/   -4

 )مشرفا ( 

 جامعة أسيوط – الطبكلية   -الطبية  الكيمياء الحيوية  أستاذ                    

السـيمينارات المطلوبـة وقـام بنشـر بعمـل  قـام  الطالـب  وأن  الرسالة صالحة للمناقشـة  حي  أن  

 بح  فى مجلة متخصصة.

 القــــــــــــــــــرار:ـ

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

المسجل )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فـى العلـوم الصـيدلية   –أحمد حسين حسين جالل  

 وبإشراف اللجنة الم كورة سابقا .  ()كيمياء حيوية

قســم العقــاقير بشــأن تشــكيل لجنــة الحكــم والمناقشــة علــى رســالة الــدكتورا  الخاصــة خطــاب  -19

المدرس المساعد بالقسم لنيل درجة دكتـورا  الفلسـفة فـى  –دالنية/ إيرينى محسن نصر  بالصي

 -على النحو التالى:(  العلوم الصيدلية )عقاقير

 خارجيا (ممتحنا   )                     صالح كاملمحمد  الدكتور/  السيد األستاذ  -1

  دراية بالمنياجامعة   – الصيدلةكلية    -  قسم العقاقيرورئيس مجلس أستاذ             

 (خارجيا  )ممتحنا                            محمد صالح الدين أحمدالدكتور/  السيد  -2

 سوهاج  جامعة – الصيدلةوكيل كلية  أستاذ العقاقير المساعد و                     

حد 
وا

ت 
صو

ب
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           )مشرفا (                    محمود أحمد رمضان السيد األستاذ الدكتور/  -3

 جامعة أسيوط – كلية الصيدلة  -المتفرغ   العقاقيرأستاذ                    

 )مشرفا (                 فاتن مصطفى درويش /ةاألستاذ الدكتور ةالسيد  -4

 جامعة أسيوط – كلية الصيدلة  -المتفرغ   العقاقيرأستاذ                    

 )مشرفا (            عسافحسن  محمود حافظ  األستاذ الدكتور/السيد   -5

 جامعة أسيوط – كلية الصيدلة  -المتفرغ   العقاقيرأستاذ                    

مقبـول للنشـر علـى أن يكتفـى بحـ  ثـالث حلقـات مناقشـة علميـة ولهـا   علما بأنهـا قامـت بعمـل

   بحضور أحد المشرفين على الرسالة.

 

 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الدكتورا  الخاصـة بالصـيدالنية/   الموافقة على       

لنيل درجة دكتورا  الفلسفة فـى العلـوم  العقاقير  المدرس المساعد بقسم  –إيرينى محسن نصر  

 .وبإشراف اللجنة الم كورة سابقا  (  الصيدلية )عقاقير

األسـتاذ بالقسـم  –إتافة السيدة األستاذ الدكتورة/ أمانى سيد أحمـد   بشأنقسم العقاقير  خطاب   -20

جامعـة سـفنكس إلـى لجنـة اإلشـراف علـى رسـالة الماجسـتير   –والمعارة إلـى كليـة الصـيدلة  

لنيـل درجـة الماجسـتير فـى   )مـن الخـارج(المقيـدة    -الخاصة بالصيدالنية/ تسـنيم  يـدان  يـد  

 -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى: لية )عقاقير(العلوم الصيد

        محمود أحمد رمضان /السيد األستاذ الدكتور -1

 المتفرغ  العقاقير أستاذ    

 األستاذ الدكتورة/ أمانى سيد أحمدالسيدة  -2

 جامعة سفنكس –كلية الصيدلة    -العقاقير أستاذ           

                      سعاد عبداللطيف حسنالسيدة الدكتورة/  -3

 العقاقير   قسماألستاذ المساعد والقائم بأعمال رئيس مجلس   

 القــــــــــــــــــرار:ـ

العقــاقير أســتاذ  –إتــافة الســيدة األســتاذ الــدكتورة/ أمــانى ســيد أحمــد الموافقــة علــى 

الماجسـتير سـفنكس إلـى لجنـة اإلشـراف علـى رسـالة  جامعـة    –والمعارة إلـى كليـة الصـيدلة  

لنيـل درجـة الماجسـتير فـى   )مـن الخـارج(  المقيـدة  -الخاصة بالصيدالنية/ تسـنيم  يـدان  يـد  

 .وبإشراف اللجنة الم كورة سابقا  عقاقير(  العلوم الصيدلية )

قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشـأن إتـافة السـيد الـدكتور/ محمـد فـو ى عبـدالغنى خطاب   -21

الصـدرية المسـاعد بالمستشـفى الجـامعى إلـى لجنـة اإلشـراف علـى أستاذ األمـراض   –ياسين  

المقيـدة )مـن الخـارج(   -  عبـدالعظيم  رسالة الماجستير الخاصة بالصـيدالنية/ نورهـان عـاطف

لنيـل درجـة الماجسـتير فــى العلـوم الصـيدلية )ميكروبيولوجيـا ومناعــة( وذلـج نظـرا إلحتيــاج 

 -إلشراف كالتالى:لتصبح لجنة ا الباحثة لجمع عينات من المرتى

        سلوى سيد أحمد /ةاألستاذ الدكتور ةالسيد -1

 كلية الطب -  والمناعة  الطبيةالميكروبيولوجيا  أستاذ    

 ماجى عبد  إبراهيمالسيدة الدكتورة/  -2

حد 
وا

ت 
صو

ب
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 كلية الطب -المساعد    والمناعة  الطبيةالميكروبيولوجيا  أستاذ           

                     عبدالغنى ياسينمحمد فو ى الدكتور/   السيد -3

 أستاذ األمراض الصدرية المساعد بالمستشفى الجامعى  

                     روحية فتحى عبدالحميدالدكتور/ السيد   -4

 كلية الطب –  والمناعة  الطبيةالميكروبيولوجيا  مدرس   

 القــــــــــــــــــرار:ـ

أسـتاذ األمـراض  –إتافة السيد الـدكتور/ محمـد فـو ى عبـدالغنى ياسـين لموافقة على  ا

الصدرية المساعد بالمستشفى الجامعى إلـى لجنـة اإلشـراف علـى رسـالة الماجسـتير الخاصـة 

لنيـل درجـة الماجسـتير فـى  )مـن الخـارج(المقيـدة   -  عبـدالعظيمبالصيدالنية/ نورهان عـاطف  

ة( وذلــج نظــرا إلحتيــاج الباحثــة لجمــع عينــات مــن ومناعــ العلــوم الصــيدلية )ميكروبيولوجيــا

 .وبإشراف اللجنة الم كورة سابقا   المرتى

 –إتـافة السـيدة الـدكتورة/ مـروة كمـال عبـد    بشـأنقسم الميكروبيولوجيـا والمناعـة  خطاب   -22

ــى رســالة  ــة اإلشــراف عل ــى لجن ــة المســاعد بالمستشــفى الجــامعى إل أســتاذ األمــراض الباطن

لنيـل درجـة   )مـن الخـارج(المقيدة    -الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ رحاب عمر حامد شريت  

الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعـة( وذلـج نظـرا إلحتيـاج الباحثـة لجمـع 

 -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى: عينات من المرتى

        إسماعيل صديق محمدالسيد األستاذ الدكتور/  -1

 كلية الطب -المتفرغ    والمناعة  الطبيةالميكروبيولوجيا  أستاذ    

                      منى سالم إمباركالسيدة الدكتورة/  -2

 كلية الطب -المساعد    والمناعة  الطبيةالميكروبيولوجيا  أستاذ    

                      مروة كمال عبد السيدة الدكتورة/  -3

 أستاذ األمراض الباطنة المساعد بالمستشفى الجامعى  

                      أمل أحمد محمودالسيدة الدكتورة/  -4

 كلية الطب –  والمناعة  الطبيةالميكروبيولوجيا  مدرس   

 القــــــــــــــــــرار:ـ

أسـتاذ األمــراض الباطنــة  –إتـافة الســيدة الـدكتورة/ مــروة كمـال عبــد  لموافقـة علــى ا

المساعد بالمستشفى الجامعى إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصـيدالنية/ 

لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية  )من الخـارج(المقيدة   -رحاب عمر حامد شريت  

وبإشـراف   )ميكروبيولوجيا ومناعة( وذلج نظرا إلحتيـاج الباحثـة لجمـع عينـات مـن المرتـى

 .اللجنة الم كورة سابقا  

 –قسم الميكروبيولوجيـا والمناعـة بشـأن إتـافة السـيدة الـدكتورة/ عبيـر سـعد حسـن  خطاب   -23

جامعة جنوب الوادى إلـى لجنـة اإلشـراف علـى رسـالة   –كلية الصيدلة    –مدرس الصيدالنيات  

الخــارج( لنيــل درجــة المقيــدة )مــن  -الماجســتير الخاصــة بالصــيدالنية/ نهــى محمــد صــفوت 

الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وذلج نظرا لحاجة الرسالة لتخصـ  

 -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:  سيادتها

        السيد األستاذ الدكتور/ إحسان عبدالصبور حسن -1

 كلية الطب -المتفرغ    والمناعة  الطبيةالميكروبيولوجيا  أستاذ    

                     السيدة الدكتورة/ شيرين جمال الدين الجندى -2



  م2021/ 20/4  ( املنعقد بتاريخ700جملس كلية الصيدلة رقم )

10 
 

 كلية الطب -المساعد    والمناعة  الطبيةالميكروبيولوجيا  أستاذ    

                      هبه   إسماعيل محمدالسيدة الدكتورة/  -3

 كلية الطب  -  والمناعة  الطبيةالميكروبيولوجيا  مدرس   

                      عبير سعد حسنالسيدة الدكتورة/  -4

 جامعة جنوب الوادى –كلية الصيدلة   –مدرس الصيدالنيات    

   القــــــــــــــــــرار:ـ

كليـة   –مـدرس الصـيدالنيات    –إتافة السيدة الدكتورة/ عبير سعد حسن  على  ة  ــالموافق

ــتير الخاصــة  –الصــيدلة  ــالة الماجس ــى رس ــة اإلشــراف عل ــى لجن ــوادى إل ــوب ال ــة جن جامع

لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم   )مـن الخـارج(المقيـدة    -بالصيدالنية/ نهى محمـد صـفوت  

وبإشـراف   الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وذلج نظرا لحاجـة الرسـالة لتخصـ  سـيادتها

 .اللجنة الم كورة سابقا  

 

تعـديل لجنـة اإلشـراف علـى رسـالة الماجسـتير الخاصـة   بشـأنقسم الكيميـاء الحيويـة  خطاب   -24

لنيل درجة الماجستير فى العلـوم   )من الخارج(المقيدة    –بالصيدالنية/ رحاب عبدالرحيم محمد  

مــدرس  –الصــيدلية )كيميــاء حيويــة(  برفــع إســم الســيدة الــدكتورة/ إيمــان مجــدى رتــوان 

كليــة الطــب إلعــارة ســيادتها لجامعــة ســفنكس وإتــافة الســيدة  –الكيميــاء الحيويــة الطبيــة 

كليـة الطـب بـدال مـن   –مـدرس الكيميـاء الحيويـة الطبيـة    -الدكتورة/ سارة عبدالرحيم محمـد  

 -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى: سيادتها إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الم كورة

        عبدالحميد البا منى  /ةاألستاذ الدكتور ةالسيد -1

 كلية الطب -الطبية  الكيمياء الحيوية  أستاذ    

 سارة عبدالرحيم محمدالسيدة الدكتورة/  -2

 كلية الطب  -الطبية  الكيمياء الحيويةمدرس          

 القــــــــــــــــــرار:ـ

تعديل لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصـة بالصـيدالنية/ رحـاب على  الموافقة  

لنيل درجة الماجستير فـى العلـوم الصـيدلية )كيميـاء   )من الخارج(المقيدة    –عبدالرحيم محمد  

مدرس الكيميـاء الحيويـة الطبيـة   –حيوية(  برفع إسم السيدة الدكتورة/ إيمان مجدى رتوان  

لجامعـة سـفنكس وإتـافة السـيدة الـدكتورة/ سـارة عبـدالرحيم   كلية الطب إلعـارة سـيادتها  –

كلية الطب بدال من سيادتها إلى لجنة اإلشراف علـى   –مدرس الكيمياء الحيوية الطبية    -محمد  

  .وبإشراف اللجنة الم كورة سابقا   رسالة الماجستير الم كورة

لنيل درجة الماجستير فى   )من الخارج(المقيد    -الطلب المقدم من الطالب/ أحمد صبر  رشوان   -25

العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( عن حضور إمتحان مادة )التمثيل الغ ائى للبـروتين والـدهون 

 .والكربوهيدرات( وذلج نظرا  لظروفه الصحية وإصابته بفيروس كورونا

 :ـالقــــــــــــــــــرار

لنيـل درجـة   )مـن الخـارج(المقيـد    -إعت ار الطالب/ أحمـد صـبر  رشـوان    الموافقة على

الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيويـة( عـن حضـور إمتحـان مـادة ) التمثيـل الغـ ائى 

 .للبروتين والدهون والكربوهيدرات( وذلج نظرا  لظروفه الصحية وإصابته بفيروس كورونا

المقيـدة  –إدارة الدراسات العليا والبحوث بشأن إعت ار الصيدالنية/ منار مصطفى كامل خطاب   -26

م  عن دخول إمتحانات العام الجـامعى 2020/2021بدبلوم الصيدلة اإلكلينيكية للعام الجامعى  
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م  نظرا  ألنهـا حامـل ومخالطـة ألحـد المصـابين بفيـروس كورونـا وهـ ا األمـر 2020/2021

 .المتحانات له ا العاميمنعها من أداء ا

 القــــــــــــــــــرار:ـ

ــى  ــة عل ــل الموافق ــار مصــطفى كام ــ ار الصــيدالنية/ من ــدبلوم الصــيدلة  –إعت ــدة ب المقي

م  عــــن دخــــول إمتحانــــات العــــام الجــــامعى 2020/2021اإلكلينيكيــــة للعــــام الجــــامعى 

م  نظرا  ألنهـا حامـل ومخالطـة ألحـد المصـابين بفيـروس كورونـا وهـ ا األمـر 2020/2021

 .يمنعها من أداء االمتحانات له ا العام

 

 

 

 

المقيـدة بـدبلوم  –دالنية/ أسماء محمد على  قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن إعت ار الصيخطاب   -27

م 8/3/2021( بتـاريخ  2-عالجيـات)عن دخول إمتحان مقرر    اإلكلينيكية()الصيدلة السريرية  

   .وذلج نظرا  لمخالطتها لوالدها حي  أنه مصاب كورونا

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 المقيدة بدبلوم الصيدلة السريرية  –إعت ار الصيدالنية/ أسماء محمد على   الموافقة على  

ــة( ــان  )اإلكلينيكي ــول إمتح ــن دخ ــرر ع ــات)مق ــاريخ 2-عالجي ــرا  8/3/2021( بت ــج نظ م وذل

 .لمخالطتها لوالدها حي  أنه مصاب كورونا

 عـنالمـدرس بالقسـم  –العقاقير بشأن إعت ار السـيد الـدكتور/ أحمـد محمـد  اهـر قسم  خطاب   -28

)مـن المقيـد    –لجنة اإلشراف على رسالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدلى/ محمـد عـامر كامـل  

 -لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )عقاقير( لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:  الخارج(

        السيد األستاذ الدكتور/ أحمد عابدين محمد عطيه -1

 أستاذ العقاقير المتفرغ  

 محمد سالم هريدى /السيد الدكتور -2

 كلية الطب -  الفارماكولوجىمدرس          

 القــــــــــــــــــرار:ـ

لجنـة   عـن  العقـاقير  مـدرس  –إعتـ ار السـيد الـدكتور/ أحمـد محمـد  اهـر  الموافقة على  

المقيـد )مـن الخـارج(  –اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ محمد عامر كامل 

وبإشـراف  وذلج بنـاءا علـى طلـب سـيادته  لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )عقاقير(

 .  اللجنة الم كورة سابقا  

المـدرس بالقسـم   –منح السيد الـدكتور/ إسـالم أحمـد محمـد العـواد    بشأنقسم العقاقير  خطاب   -29

إجا ة بدون مرتب لمدة عام إلجراء أبحـاث مـا بعـد الـدكتورا  بدولـة ألمانيـا حيـ  أن سـيادته 

حمـل فيهـا المعهـد تكـاليف على دعوة من جامعة براونشـفايج التكنولوجيـة بألمانيـا ويتحاصل  

م علما بأن سيادته استلم العمـل بتـاريخ 1/7/2021اإلقامة وتمويل األبحاث وذلج إعتبارا من  

 . م15/11/2020

 القــــــــــــــــــرار:ـ
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مـدرس العقـاقير إجـا ة  –منح السيد الـدكتور/ إسـالم أحمـد محمـد العـواد  الموافقة على  

بدون مرتب لمدة عام إلجراء أبحاث ما بعـد الـدكتورا  بدولـة ألمانيـا حيـ  أن سـيادته حاصـل 

على دعوة من جامعة براونشفايج التكنولوجية بألمانيـا ويتحمـل فيهـا المعهـد تكـاليف اإلقامـة 

بتــاريخ م علمــا بــأن ســيادته اســتلم العمــل 1/7/2021وتمويــل األبحــاث وذلــج إعتبــارا مــن 

 . م15/11/2020

المـدرس   –مـنح الصـيدلى/  يـن العابـدين حسـيب محمـد    بشـأنالدوائيـة    كيمياءقسم الخطاب   -30

م  حيـ  أنـه 18/1/2021المساعد بالقسم إجا ة تدريب لمدة عام بعد الـدكتورا  إعتبـارا مـن 

ألمانيا علـى أن يتحمـل المشـرف األجنبـى   –حصل على الدكتورا  من جامعة همبولدت ببرلين  

ثالثة أشهر األولى تبعـا لموعـد المناقشـة ويتحمـل سـيادته بقيـة المـدة علـى نفقات الشهرين / 

   .ه الخاصةنفقت

 

 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 قسـمالمـدرس المسـاعد ب –مـنح الصـيدلى/  يـن العابـدين حسـيب محمـد الموافقة على   

م  حيـ  أنـه 18/1/2021إجا ة تدريب لمدة عام بعد الدكتورا  إعتبارا مـن    الدوائية  كيمياءال

ألمانيا علـى أن يتحمـل المشـرف األجنبـى   –حصل على الدكتورا  من جامعة همبولدت ببرلين  

ثالثة أشهر األولى تبعـا لموعـد المناقشـة ويتحمـل سـيادته بقيـة المـدة علـى نفقات الشهرين / 

 .نفقته الخاصة

قسم العقاقير بشأن التقرير الدراسى الخا  بالسيد الصيدلى / إسـالم عـادل عبـدالحكيم خطاب   -31

المدرس المساعد بالقسم وعضو البعثة الخارجية لبرنامج المبادرة المصـرية اليابانيـة   –آمين  

 .للتعليم ومدى إلتزامه بالتخص  الموفد من أجله

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 –الدراسى الخا  بالسيد الصيدلى / إسالم عادل عبدالحكيم آمـين  التقرير  الموافقة على  

المدرس المساعد بقسم العقاقير وعضو البعثة الخارجية لبرنـامج المبـادرة المصـرية اليابانيـة 

 .للتعليم ومدى إلتزامه بالتخص  الموفد من أجله

المـدرس   –الصيدلى/ هيثم محمـد صـدقى  روبيولوجيا والمناعة بشأن ترشيح  خطاب قسم الميك -32

م مــن الخطــة 2020/2021المســاعد بالقســم للتقــدم إلحــدى البعثــات الخارجيــة للعــام الرابــع 

م للحصول على درجة الـدكتورا  والمعلنـه مـن اإلدارة العامـة 2017/2022الخمسية الثامنة  

 للبعثات.

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المــدرس المســاعد بقســم  –هيــثم محمــد صــدقى  الصــيدلى/الموافقــة علــى ترشــيح 

م مـن 2020/2021الميكروبيولوجيا والمناعة للتقدم إلحدى البعثات الخارجيـة للعـام الرابـع  

م للحصول على درجـة الـدكتورا  والمعلنـه مـن اإلدارة 2017/2022الخطة الخمسية الثامنة  

 العامة للبعثات.
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المعيـدة بالقسـم   –رين مـوريس فتحـى  النيات بشأن ترشـيح الصـيدالنية/ شـخطاب قسم الصيد -33

مــن الخطــة الخمســية الثامنــه  2020/2021للتقــدم ألحــدى البعثــات الخارجيــة للعــام الرابــع 

 م للحصول على درجة الدكتورا  والمعلنه من اإلدارة العامة للبعثات.2017/2022

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المعيـدة بقسـم الصـيدالنيات   –رين مـوريس فتحـى  شيح الصـيدالنية/ شـة على ترالموافق

مــن الخطــة الخمســية الثامنــه  2020/2021للتقــدم ألحــدى البعثــات الخارجيــة للعــام الرابــع 

 م للحصول على درجة الدكتورا  والمعلنه من اإلدارة العامة للبعثات.2017/2022

 من :ـ   كالقسم الصيدلة الصناعية بشأن ترشيح خطاب  -34

 المعيد بالقسم -الصيدلى / أحمد عبدالفتاح محمد  -1

 المعيدة بالقسم  -الصيدالنية / هالة  محمد عبدالرحمن  -2

 المعيدة بالقسم  -الصيدالنية / سحر عبدالناصر محمد  -3

خطــة الخمســية الثامنــة مــن ال 2020/2021للتقــدم ألحــدى البعثــات الخارجيــة للعــام الرابــع  

 .م للحصول على درجة الدكتورا  والمعلنه من اإلدارة العامة للبعثات2017/2022

 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 ترشيح كال من :ـ الموافقة على 

 الصيدلة الصناعية  سمق المعيد ب  -الصيدلى / أحمد عبدالفتاح محمد  -1

 الصيدلة الصناعية  المعيدة بقسم -عبدالرحمن الصيدالنية / هالة  محمد  -2

 الصيدلة الصناعية  المعيدة بقسم -الصيدالنية / سحر عبدالناصر محمد  -3

مــن الخطــة الخمســية الثامنــة  2020/2021للتقــدم ألحــدى البعثــات الخارجيــة للعــام الرابــع 

 .ثاتم للحصول على درجة الدكتورا  والمعلنه من اإلدارة العامة للبع2017/2022

الخاصــة برســالة التقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــاعى المقدمــة مــن لجنــة الحكــم والمناقشــة  -35

  صـناعيةالصيدلة ال بقسمالمعيدة  –هالة محمد عبدالرحمن من الصيدالنية/ الماجستير المقدمة  

 .(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية

 القــــــــــــــــــرار:ـ

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

 –هالـة محمـد عبـدالرحمن  الصـيدالنية/  الخاصـة برسـالة الماجسـتير المقدمـة مـن  والمناقشة  

 (بقسم الصيدلة الصناعية لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صـيدلة صـناعية  المعيدة

وتوصـية لجنـة الدراسـات العليـا بالكليـة يوصـى الصـيدلة الصـناعية  وك لج قرار مجلس قسـم  

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

الخاصــة برســالة التقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــاعى المقدمــة مــن لجنــة الحكــم والمناقشــة  -36

لنيـل المعيـدة بقسـم الصـيدالنيات    –شرين مـوريس فتحـى  نية/  الصيدالمن  الماجستير المقدمة  

 .(درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية

 القــــــــــــــــــرار:ـ

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

 –شــرين مــوريس فتحــى الصــيدالنية/ مــن الخاصــة برســالة الماجســتير المقدمــة والمناقشــة 
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وك لج قرار   (صيدالنياتلنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )  المعيدة بقسم الصيدالنيات

 اوتوصية لجنة الدراسات العليا بالكلية يوصى المجلس بمنح سـيادته  الصيدالنياتمجلس قسم  

 .(صيدالنياتدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )

التقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــاعى المقدمــة مــن لجنــة الحكــم والمناقشــة الخاصــة برســالة  -37

لنيـل درجـة   )مـن الخـارج(المسـجل    –الماجستير المقدمة من الصيدلى/ ماهر فو ى ميخائيـل  

 .(كيمياء حيويةفى العلوم الصيدلية )الماجستير  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

تقارير الفرديـة والتقريـر الجمـاعى المقدمـة مـن لجنـة الحكـم بعد اإلطالع على ماجاء بال

المسـجل  –الصيدلى/ ماهر فـو ى ميخائيـل الخاصة برسالة الماجستير المقدمة من والمناقشة  

وكـ لج قـرار مجلـس  (كيمياء حيويـةفى العلوم الصيدلية )الماجستير  لنيل درجة    )من الخارج(

وتوصية لجنـة الدراسـات العليـا بالكليـة يوصـى المجلـس بمـنح سـيادته   حيويةالكيمياء  القسم  

 .(كيمياء حيويةدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )

التقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــاعى المقدمــة مــن لجنــة الحكــم والمناقشــة الخاصــة برســالة  -38

ــدالعاطى  ــد عب ــد أحم ــن الصــيدالنية/ روان عبدالحمي ــة م ــن المســجلة  –الماجســتير المقدم )م

 .(ميكروبيولوجيا ومناعةفى العلوم الصيدلية )الماجستير  لنيل درجة   الخارج(

 القــــــــــــــــــرار:ـ

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

ــة  ــن والمناقش ــة م ــتير المقدم ــالة الماجس ــد الصــيدالنية/ روان عبدالالخاصــة برس ــد أحم حمي

ــدالعاطى  ــجلة  –عبـ ــارج(المسـ ــن الخـ ــة  )مـ ــل درجـ ــتير لنيـ ــيدلية الماجسـ ــوم الصـ ــى العلـ فـ

وتوصـية لجنـة  ميكروبيولوجيـا والمناعـةوك لج قرار مجلس قسم ال  (ميكروبيولوجيا ومناعة)

درجـة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية الدراسات العليا بالكلية يوصى المجلس بمنح سيادتها  

 .(ميكروبيولوجيا ومناعة)

االسـتاذ المتفـرغ  –الطلب المقدم من السيد االستاذ الدكتور/ عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ مكـى  -39

أســيوط بشــأن إعفــاء ســيادته مــن جامعــة  –بكليــة الطــب  –بقســم الكيميــاء الحيويــة الطبيــة 

اإلشراف على قسم الكيمياء الحيوية بكليـة الصـيدلية وذلـج نظـرا  إلعـارة سـيادته إلـى جامعـة 

 .سفنكس بأسيوط الجديدة

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 أحيط المجلس علما .

المعيـد بالقسـم   -قسم الصيدلة الصناعية بشأن تعيين الصيدلى/ أحمد عبـدالفتاح محمـد  خطاب   -40

 .فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المعيـد بقسـم الصـيدلة الصـناعية   -تعيين الصيدلى/ أحمد عبدالفتاح محمد    الموافقة على

حيـ  أن سـيادته ملتـزم بـ داء واجباتـه   فى وظيفـة مـدرس مسـاعد بقسـم الصـيدلة الصـناعية

الوظيفية ولم يصدر تد  أية جزاءات تأديبية وأنه قد أدى الدورات التدريبية المطلوبة للتعيين 

 .فى ذات الوظيفة
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صــيدالنيات( بشــأن تقريــر اللجنــة العلميــة الدائمــة لوظــائف األســات ة واألســات ة المســاعدين ) -41

 .مدرس الصيدالنيات –كتورة/ سارة أحمد أبوالمجد اإلنتاج العلمى المقدم من السيدة الد

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المدرسين وتم اإلطالع على التقرير الجمـاعى للجنـة العلميـة   إجتمـــع مجلس الكلية دون

سـارة   /ةالدكتور  ةالسيدب  الخاصة(  صيدالنياتواألسات ة المساعدين )الدائمة لوظائف األسات ة  

ــى اللقــب العلمــى أســتاذ مســاعد بقســم  مــدرس الصــيدالنيات –أبوالمجــد أحمــد  للحصــول عل

فى وظيفة   اـ يوصى المجلس بتعيين سيادته  الصيدالنياتوك لج قرار مجلس قسم    الصيدالنيات

بصـورة مرتـية  تؤدى إلتزاماتها الجامعيـة  احي  أن سيادته  الصيدالنياتبقسم  مساعد  أستاذ  

 .ات تاديبيةأية جزاءتوقع عليها  ولم  

 م.نفس اليو ظهر الواحدة ا وقد إنتهى اإلجتماع فى تمام الساعة  ـه   

 

 


