كلية الصيدلة
أمانة مجلس الكلية

)(F-750-15-04
ملحـــق رقــم )٩ـ(٤
محضــــــــــــــــــــر
إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم )(٥٩٣
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٣م

إجتمـع مجلس الكلية يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٣م فى تمام الساعة الحادية عشر
صباحا بجلسته رقم ) (٥٩٣بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور /جمال أحمد صالح ـ
عميد الكلية وعضوية كل من:ـ
١ـ األستاذ الدكتور /حســــن فرغلـــى عزقـــــــل
٢ـ  / ،، ،،زيـــــدان زيـــــــد إبرھيـــــم
٣ـ  / ،، ،،محــــروس عثمــــان أحمـــد
٤ـ ،، ،،
 /سيـــــــد محمــــــد أحمــــــد
 /عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ
٥ـ ،، ،،
٦ـ األستاذ الدكتورة /عــــــزة عبــــاس خليفــــه
٧ـ السيـد الدكتــور/عـــالء عرفـــات خليفـــــــه
٨ـ السيـدة الدكتورة /جيھــان نبيـل حسن فتيــح
٩ـ األستاذ الدكتور /عبدالعليـم محمـد عبدالعليـم
/على عبدالظاھرعبدالرحمن
١٠ـ ،، ،،
١١ـ األستاذ الدكتورة /سامية محمـود الجيزاوى
١٢ـ األستاذ الدكتور /محمـــود أحمــد رمضـــان
١٣ـ األستاذ الدكتورة /ناديـــة محمـــد محفــوظ
 /إيمــان مصطفـى سامــى
١٤ـ ،، ،،
١٥ـ األستاذ الدكتور /محمود حافظ حسن عساف
١٦ـ  / ،، ،،جمال الدين عبدالفتاح الجندى
١٧ـ األستاذ الدكتورة /نـــوال أبوبكر عبدالحليم
١٨ـ  / ،، ،،ھنــاء محمــد عبدالـودود
١٩ـ السيدة الدكتورة /ساميــــة جـــالل أحمـــد
 / ،،دينـــا فتـــح ﷲ محمـــد
٢٠ـ ،،
٢١ـ السيـد الدكتــور /ھانـــى محمـــد فريــــــــد

وكيـــل الكليـــــة لشئــــون التعليــــم والطــــــالب
وكيـــل الكليـة لشئون الدراسـات العليا والبحــوث
وكيـل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
رئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعيـــة
رئيــــــس مجلــــس قســـــم الكيميـــاء الطبيــــة
رئيـــــس مجلــــــس قســــــــم العقــاقـيـــــــــــر
القائـــم بأعمـال رئيــس مجلــس قسـم الكيميــاء
العضويــة الصيدليـــــة
القائم بأعمـال رئيس مجلـس قسـم الصيدالنيـات
أستـــــــاذ الكيميــاء العضويـة الصيدلية المتفرغ
أستـــــــــــاذ الصيدلـــة الصناعيــــة المتفــــــرغ
أســتــاذ الكيميــاء التحليليــة الصيدليـة المتفـرغ
أستـــــــــــــــاذ العقـــاقيـــــــــــــــــر المتفـــــرغ
أستـــــــــــاذ الكيميـــــاء الطبيــــــــة المتفـــــرغ
أستـــــــــــــــاذ الصيـــــدلـــة الصنــــاعيـــــــــــة
أستـــــــــــــــاذ العقـــاقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
أستــــــــــــاذ الصيــدالنـيـــــات المتفــــــــــــــرغ
أستــــــــــــــــــــاذ الكيميـــــــــاء الطبيــــــــــــــة
أسـتــــــــــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــة
أستـــــاذ الكيمياء العضويـة الصيدلية المساعــــد
مـــــــــــــــــــــدرس الصيدالنيـــــــــــــــــــــــــات
رئيــس قطــــاع شركـــة "سيد" فـــرع أسيـــوط

وقــد إعتـــذرت عن الحضــــور:ـ
1ـ األستاذ الدكتورة /بيكينـــاز يوســـف خشبــه

رئيـس مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية

ولتكامــل العـــدد القانونى الالزم لصحة إنعق ـاد المجل س ـ ق ـد بــ ـدأ المجل س ف ـى مناقش ـة جـ ـدول
األعمـــال التالــى:ـ

ـ  ٢ـ
 ١ـ التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ) (٥٩٢المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٦م٠
القـــــــــــــــرار :ـ
تمـــت المصادقــة ٠وفـى بدايــة الجلسة رحـب السيد األستاذ الدكتور /عميـد الكلية
ورئيـس المجلــس بالسيدة األستاذ الدكتورة /نادية محمد محفوظ ـ أستاذ الكيمياء الطبيــة
المتفـرغ إلنضمــام سيادتھـا من ضمـن الخمسـة أساتــذة الذيـن يمكـن ضمھم إلى عضوية
المجلس طبقــا للفقـرة "ج" من المادة " "٤٠من قانون تنظيـم الجامعـات٠
كمـــا قــدم سيادتـه الشكـر للسيـدة األستـاذ الدكتـورة /إحسـان حافـظ إبراھيـم ـ أستــاذ
الصيدالنيات المتفرغ إلنتھاء فترة عضوية سيادتھا بالمجلس٠
كمـــا قــدم الشكــر لفريـق لجنــة التقييـم البيئـى بزيـارة الكليـة يـوم ٢٠١٣/٤/١٧م٠
 ٢ـ مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم ) (٥٩٢بتاريــخ ٢٠١٣/٣/٢٦م٠
القـــــــــــــــــــرار:ـ
أحيــــط المجلس علمـــا وجــارى التنفيــذ٠
 ٣ـ مذكــرة شئون الطالب بالكلية بشـأن إعتمــاد نتيجــة اإللتماسـات المقدمة من طالب الكلية
لبرنامج العلوم الصيدلية وبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
تــــم إعتمـــــاد نتيجــة اإللتمـاســات٠
 ٤ـ خطـاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن قيد السيدة
الصيـدالنيـة /الشيمـاء عبدالستار محمد عبدالعال ـ إخصائـى رقابــة بـاإلدارة العامـة للرقابة
الصيدلية بشركـة تنميـة الصناعـات الكيمياوية "سيــد" )مـن الخــارج( وذلك لنيــل درجــة
دكتوراه الفلسفـة فى العلـوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( بإشــراف كل من:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /شعبان ھاشم أحمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
٢ـ السيـــدة الدكتـــورة /شيرين أحمد عبدالرحمن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
٣ـ السيـــدة الدكتـــورة /نھلة محمد كامل الشربينى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى قيــد السيدة الصيدالنية /الشيماء عبدالستار محمـد عبدالعال ـ
إخصائى رقابة باإلدارة العامة للرقابة الصيدلية بشركـة تنمية الصناعات الكيمياوية "سيد"
)من الخارج( وذلك لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية
ومناعة( بإشــراف اللجنــة المذكـورة سابقـا٠
 ٥ـ خطـاب قسـم الصيدالنيات بشـأن قيــد السيـد الصيدلى /رأفت السيد عبدالرحيم )صيدلى حر(
لنيل درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات( )من الخارج( بإشــراف كل من:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /فوزية سيد أحمد حبيب
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
٢ـ السيــــدة الدكتــــورة /جيھــان نبيـل حسن فتيـح
أستاذ الصيدالنيات المساعد والقائم بأعمال رئيس مجلـس القسـم

ـ  ٣ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى قيـد السيد الصيدلى /رأفـت السيـد عبدالرحيم )صيدلى حــر(
لنيـل درجـة الدكتــوراه فى العلــوم الصيدلية )صيدالنيات( )من الخارج( بإشــراف اللجنـة
المذكورة سابقـا٠
 ٦ـ خطـاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كليـة الطـب ـ جامعـة أسيوط بشـأن تسجيـل
عنـوان رسالة الماجستير الخاصــة بالصيدالنية /آيات مصطفى كامل ـ المعيـدة بالقسم وذلك
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( بعنــوان:ـ
"التحديـد الظاھـرى والجينى لفصائـل السودومونس ايروجينز المقاومة للمضادات الحيوية
الكينولون المعزولة من عينات العدوى المكتسبة فى مستشفى أسيوط الجامعى"
“Phenotypic and genotypic detection of quinolone resistant
nosocomial pseudomonas aeruginosa infection in Assiut
”University hospital
بإشـــراف كــل مــن:ـ
١ـ السيــد األستاذ الدكتور /إسماعيل صديق محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
٢ـ السيدة األستاذ الدكتورة /إحسان عبدالصبور حسن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٣ـ السيــــدة الدكتــــورة /نھا عبدالحليم عفيفى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعـد
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /آيات
مصطفى كامـل ـ المعيـدة بقسـم الميكروبيولوجيـا الطبية والمناعـة ـ كليـة الطـب ـ جامعــة
أسيـوط وذلك لنيـل درجـة الماجستير فى العلــوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة(
بإشــراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقـا٠
 ٧ـ خطــاب قسـم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعــة أسيوط بشـأن تسجيــل عنـوان رسـالة
الماجستيـر الخاصـة بالسيدة الصيدالنية /عزة بدرى منصور ـ صيدالنية بمركــز الخدمـات
الصيدلية بالكلية )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلـوم الصيدلية )فارماكولوجى(
بعنــوان:ـ
"تأثيـر قنوات أيونات الكالسيوم على خريطـة الدھـون وسمية الكبـد لعقـار السيمفاستاتين
فى الجرذان"
“The influence of calcium ion channels on the lipid profile and
”hepatotoxicity of simvastatin in rats
بإشــراف كــل مــن:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /صفوت عبدالھادى منقوره
أستاذ ورئيس مجلس قسم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط
٢ـ السيــــدة الدكتــــورة /ماجدة محمد يسرى فراج
مدرس الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط

ـ  ٤ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى تسـجـيــل عنــوان رســـالة المـاجستيــر الخـاصــة بالسيــدة
الصيدالنية /عزة بدرى منصور ـ صيدالنية بمركز الخدمات الصيدلية بالكلية )من الخارج(
لنيــل درجــة الماجستيـر فى العلـوم الصيدليـة )فارماكولوجى( بإشــراف اللجنـة المذكورة
والعنوان المذكور سابقـا٠
 ٨ـ خطـاب قسـم الكيمياء الحيوية الطبية ـ كليـة الطـب ـ جامعة أسيوط بشــأن إضافــة السيد
األستاذ الدكتور /سـارى خليل عبدالغفـار نصر ـ أستــاذ ورئيـس قسـم الباثولوجيــا بكليـة
الطــب البيطـرى إلى لجنـة اإلشــراف على رسـالة الدكتـوراه الخاصـة بالصيدلـى /طـارق
محمود خليل إبراھيم ـ المـدرس المساعـد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة ـ جامعـة
األزھـر بأسيـوط وتصبح اللجنة كالتالى:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /نجالء طه حنفى المليجى
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /سارى خليل عبدالغفار نصر
أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطرى ـ جامعة أسيوط
٣ـ السيـــــد الدكتــــور /محمد أنور عبدالعزيز
أستاذ مساعد والقائم بأعمال رئيس قسم الكيمياء الحيوية
بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط
٤ـ السيـــــد الدكتــــور /ھشــام حمــاده طـــه
مدرس الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إضافة السيد األستاذ الدكتور /سارى خليل عبدالغفار نصر
أستــاذ ورئيــس قسـم الباثولوجيا بكلية الطـب البيطرى إلى لجنـة اإلشــراف على رسالة
الدكتـوراه الخاصـة بالصيدلــى /طارق محمود خليل إبراھيم ـ المــدرس المساعــد بقســم
الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا٠
 ٩ـ خطاب قسم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن إضافة كل من:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /صباح أحمد محمد فاضل ـ أستاذ الباثولوجى
٢ـ السيد الدكتور /أيمن خيرى محمد حسن ـ مدرس بقسم القلب واألوعية الدموية
لإلشـراف علـى رسـالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /أميرة فوزى طه ـ المعيدة بالقسم
والمقيدة لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )فارماكولوجى( وتصبح اللجنة كالتالى:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /إيھاب سعيد الدسوقى
أستاذ الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط
٢ـ السيدة األستاذ الدكتورة /صباح أحمد محمد فاضل
أستاذ الباثولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط
٣ـ السيــــدة الدكتــــورة /صفاء يوسف سالم
مدرس الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط
٤ـ السيــــد الدكتــــور /أيمن خيرى محمد حسن
مدرس بقسم القلب واألوعية الدموية ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط

ـ  ٥ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إضافــة كـل مـن:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /صباح أحمد محمد فاضل ـ أستاذ الباثولوجى
٢ـ السيــد الدكتــور /أيمن خيرى محمد حسن ـ مـدرس بقسم القلب واألوعية الدموية ـ كليـة
الطب ـ جامعة أسيوط لإلشراف على رسـالة الماجستيــر الخاصـة بالصيدالنية /أميرة فوزى
طــه ـ المعيــدة بقسـم الفارماكولوجى ـ كليـة الطــب ـ جامعــة أسيـوط والمقيـدة لنيـل درجـة
الماجستيـر فى العلوم الصيدلية )فارماكولوجى( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا٠
١٠ـ خطــاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن إعتـذار
المشرف األجنبى اليابانىProf. Hitoshi Oshitani - Professor of /
Virology , Tohoku University Graduate School of Medicine
وإضافة مشرف أجنبى بلجيكى بدال عنه Prof. Philip Meuleman
Professor of Clinical chemistry , microbiology and immunology ,
Center of Vaccinology , Ghent University , Belgium
على رسـالة الدكتــوراه الخاصـة بالسيـد الصيدلى /إبراھيم محمود سيد إبراھيم ـ المدرس
المساعــد بالقسـم وكذلك فتـح قنـاة علمية بين جامعة أسيوط وجامعة جنيف ببلجيكا حيث
أنه قد تم تغيير جھة إيفــاد بعثة اإلشـراف المشتـرك إلى بلجيكا من قبـل البعثات مع تغيير
عنوان الرسالة ليصبح:ـ
"دراسة التھاب الكبد الفيروسى فى الفئران المزودة بخاليا كبد أدمية"
”“Study of Viral hepatitis in mice with a humanized Liver
بـدال مـن:ـ "االحتواء السريع لفيروس االنفلونزا فى المرافق الرعاية الصحية"
”“Rapid Containment of Influenza Virus in Health Care Facilites
علما بأن ھذا التغيير تغييرا جوھريا٠
وتصبح اللجنة كالتالى:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /إسماعيل صديق محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /أحمد صادق أحمد
أستاذ ورئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٣ـ السيـــدة الدكتـــورة /نھلة محمد كامل الشربينى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعــد
٤ـ Prof. Philip Meuleman
Professor of Clinical chemistry , microbiology and immunology ,
Center of Vaccinology , Ghent University , Belgium
القــــــــــــــــــرار :ـ
المــوافقــــــــة علــــى إعـــتــــــذار الـمـشـــــــرف األجـــنــبـــــى الـيــابــانــــى/
Prof. Hitoshi Oshitani - Professor of Virology , Tohoku University
Graduate School of Medicine

ـ  ٦ـ
Prof. Philip Meuleman
وإضافة مشرف أجنبى بلجيكى بدال عنه
Professor of Clinical chemistry , microbiology and immunology ,
Center of Vaccinology , Ghent University , Belgium
على رسالة الدكتـوراه الخاصــة بالسيد الصيدلى /إبراھيم محمود سيد إبراھيم ـ المــدرس
المساعد بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيوط وكـذلك فتح
قناه علمية بين جامعة أسيوط وجامعة جنيف ببلجيكا حيث أنه قد تم تغيير جھة إيفاد بعثة
اإلشراف المشترك إلى بلجيكا من قبل البعثات مع تغيير عنوان الرسالة ـ علمــا بـأن ھــذا
التغيير تغييرا جوھريا وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا٠
١١ـ خطـاب قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـأن قبـول إعتــذار السيـدة األستـاذ الدكتـورة/
كاملة محمود محمد عماره ـ األستاذ المتفرغ بالقسم عن اإلشراف على رسالة الماجستير
الخـاصــة بالصيـدالنيـة /سالـى عبدالمؤمـن محمــد ـ المقيـدة )مـن الخـارج( لنيـل درجــة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( وتصبح اللجنة كالتالى:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /نفين عبداللطيف محمد
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية
٢ـ السيـــد الدكتـــور /سامح عبدالرءوف أحمد
مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى قبـول إعتــذار السيدة األستاذ الدكتـورة /كاملة محمود محمد
عماره ـ أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفـرغ عن اإلشـراف على رسالة الماجستير
الخاصــة بالصيدالنيــة /سالى عبدالمؤمـن محمــد ـ المقيــدة )من الخارج( لنيـــل درجـــة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا٠
١٢ـ خطـاب قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـأن قبـول إعتــذار السيـدة األستـاذ الدكتـورة/
كاملة محمود محمد عمـاره ـ األستـاذ المتفـرغ بالقسـم والسيـد الدكتـور /محمد عبدالجليل
أبوالوفــا ـ المـدرس بالقسـم عن اإلشـراف على رســالة الماجستيــر الخاصـة بالصيدلـى/
المنتصر با حامـد علـى ـ المعيــد بالقسـم والمقيــد لنيــل درجــة الماجستيـر فى العلــوم
الصيدليـة )كيمياء تحليلية صيدلية( وكــذلك إضافــة السيـد األستـاذ الدكتـور /عبدالمعبـود
إسماعيل محمد ـ األستاذ بالقسم وتصبح اللجنة كالتالى:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /عبدالمعبود إسماعيل محمد
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية
٢ـ السيدة األستاذ الدكتورة /نفين عبداللطيف محمد
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى قبــول إعتـذار السيـدة األستاذ الدكتورة /كاملة محمود محمد
عمـاره ـ أستـاذ الكيميـاء التحليليـة الصيدلية المتفـرغ والسيـد الدكتـور /محمد عبدالجليل
أبـوالوفــا ـ مـدرس الكيميـاء التحليليـة الصيدليـة عـن اإلشـراف علـى رسـالة الماجستيـر
الخاصـة بالصيدلـى /المنتصر با حامـد على ـ المعيــد بقسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية
والمقيد لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( وكذلك إضافة
السيد األستاذ الدكتـور /عبدالمعبـود إسماعيـل محمـد ـ أستـاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية
وبإشــراف اللجنـة المذكـورة سابقــا٠

ـ  ٧ـ
١٣ـ خطـاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـأن التقريـر المقدم من السيد الدكتـور /محمـد
عبدالجليل أبوالوفا ـ المـدرس بالقسـم والخـاص بما تـم تحقيقـه بالنسبـة للسيد الصيدلـى/
أحمـد عبدالحميد خورشيد ـ الصيدلـى بالقسـم )من الخارج( فى نقطــة البحـث الخاصـة به
وماتم إجتيازه وإستمرار سيادته فى اإلشراف عليه٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إستمرار السيد الدكتور /محمد عبدالجليل أبوالوفــا ـ مـدرس
الكيمياء التحليلية الصيدلية لإلشـراف على رسـالة الماجستيـر الخاصـة بالسيـد الصيدلى/
أحمد عبدالحميد خورشيد ـ صيدلى بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية )من الخارج(٠
١٤ـ خطـاب قسـم الكيميـاء التحليليـة الصيدليـة بشـأن سفــر السيدة األستـاذ الدكتورة /حـريـة
عبدالمجيـد محمـد ـ األستـاذ بالقسـم إلى مـدينة فيينـا بالنمسـا وذلك لمتابعــة بحـث رسـالة
الدكتـوراه الخاصـة بالسيدة الصيدالنية /مروة رفعت محمد الزھيرى ـ المـدرس المساعــد
بالقسم وذلك خالل النصف الثانى من سبتمبر أو النصف األول من أكتوبر ٢٠١٣م٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى سفــر السيـدة األستـاذ الدكتــورة /حريـة عبدالمجيـد محمد ـ
أستـاذ الكيميـاء التحليليـة الصيدليـة إلى مدينـة فيينـا بالنمسـا وذلك لمتابعـة بحـث رسالة
الدكتـوراه الخاصـة بالسيـدة الصيدالنيـة /مـروة رفعت محمد الزھيرى ـ مـدرس الكيميـاء
التحليلية الصيدلية المساعــد وذلك خـالل النصف الثانى من سبتمبر أو النصـف األول من
أكتوبر ٢٠١٣م٠
١٥ـ خطـاب قسـم الصيدالنيات بشـأن سفــر السيـد الدكتــور /محمـود فھمـى علـى الصبحــى ـ
المـدرس بالقسم لحضور مؤتمـر الحائزين على جائـزة نوبـل المقـام فى لنــدوا بألمانيا فى
الفتـرة من  ٢٠١٣/٦/٢٩إلى ٢٠١٣/٧/٦م إلختيـاره من بيـن  ٥٥٠عالـم علـى مستـوى
العالم ممثال لجامعة أسيوط وجمھورية مصر العربية٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى سفـر السيـد الدكتـور /محمود فھمى على الصبحى ـ مـدرس
الصيدالنيــات لحضـور مؤتمـر الحائزين على جائــزة نوبـل المقـام فى لنــدوا بألمانيـا فى
الفتـرة من  ٢٠١٣/٦/٢٩إلى ٢٠١٣/٧/٦م إلختيـاره من بين  ٥٥٠عالـم على مستــوى
العالم ممثال لجامعة أسيوط وجمھورية مصر العربية٠
١٦ـ خطـاب قسـم الصيدلة الصناعية بشـأن تغييـرعنـوان رسـالة الماجستيـر الخاصـة بالسيـد
الصيدلى /حسن عبدالحميد حسن تمام ـ المعيـد بالقسـم والمقيـد لنيل درجة الماجستير فى
العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية( مــــــن:ـ
"صياغـة وتقييـم عقار ھيدروكلوريد االتوبرايد فى أشكال صيدلية صلبة ممتدة المفعول"
“Formulation and evaluation of Itopride Hydrochloride
”sustained release solid dosage forms
إلــــــــى:ـ
" صياغـة وتقييـم عقـار اتوبرايد ھيدروكلوريد فى أقـراص وكبسـوالت ممتـدة المفعول"
“Formulation and evaluation of Itopride Hydrochloride
”sustained release tablets and capsules
علمـــا بـأن ھــذا التغييـر غيـر جوھـرى٠

ـ  ٨ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى تغييــرعنـوان رسـالة الماجستيـر الخاصـة بالسيـد الصيدلى/
حسـن عبدالحميـد حسـن تمـام ـ المعيـد بقسـم الصيـدلة الصناعيـة والمقيــد لنيــل درجــة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية( ـ علمـا بأن ھـذا التغيير غير جوھـرى٠
١٧ـ ردود أقسـام الكليــة )الصيدلة الصناعية والكيمياء العضوية الصيدلية والعقاقيـر( بشــأن
ترشح كل من:ـ
١ـ السيد الدكتور /ھشام محمد توفيق ـ مدرس الصيدلة الصناعية
٢ـ السيدة الدكتورة /إيمان عبدالرحيم محمود ـ مدرس العقاقير
٣ـ السيـد الدكتــور /بھاء جمال الدين محمد ـ مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
لجائــزة أحسـن الرسائل العلمية )دكتوراه(٠
والسيدة الصيدالنية /عنبر فنجرى محمد ـ مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
لجائــزة أحسـن الرسائل العلمية )ماجستير(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى ترشح كل من:ـ
١ـ السيد الدكتور /ھشام محمد توفيق ـ مدرس الصيدلة الصناعية
٢ـ السيـد الدكتــور /بھاء جمال الدين محمد ـ مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
لجائــزة أحسـن الرسائل العلمية )دكتوراه(٠
والسيدة الصيدالنية /عنبر فنجرى محمد ـ مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
لجائــزة أحسـن الرسائل العلمية )ماجستير(٠
١٨ـ خطـاب قسـم الصيدالنيات بشـأن ترشـح السيـدة األستـاذ الدكتـورة /تھانـى حسن الفحـام ـ
األستـاذ المتفـرغ بالقسـم لجائـزة جامعـة أسيوط التقديريـة فى العلوم الطبية والصيدلية٠
وكذلك ترشح كل من:ـ
١ـ السيـد الدكتــور /غريب محمد عبدالعال ـ مدرس الصيدالنيات
٢ـ السيـد الدكتــور /محمود فھمى على الصبحى ـ مدرس الصيدالنيات
لجائــزة جامعة أسيوط التشجيعية٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى ترشـح السيدة األستاذ الدكتورة /تھانى حسن الفحام ـ أستـاذ
الصيدالنيـات المتفـرغ لجائـزة جامعـة أسيـوط التقديريـة فـى العلـوم الطبيـة والصيدليـة٠
وكذلك ترشح كل من:ـ
١ـ السيـد الدكتــور /غريب محمد عبدالعال ـ مدرس الصيدالنيات
٢ـ السيـد الدكتــور /محمود فھمى على الصبحى ـ مدرس الصيدالنيات
لجائــزة جامعة أسيوط التشجيعية٠
١٩ـ خطـاب قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـأن ترشح السيد األستاذ الدكتور /جمال أحمد
صالح ـ األستـاذ بالقسـم وعميـد الكليـة لجائـزة جامعـة أسيوط التقديرية فى العلوم الطبية
والصيدلية٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى ترشـح السيـد األستـاذ الدكتـور /جمـال أحمـد صالح ـ أستـاذ
الكيمياء التحليلية الصيدلية وعميـد الكليـة لجائـزة جامعـة أسيـوط التقديريـة فـى العلـوم
الطبية والصيدلية٠

ـ  ٩ـ
٢٠ـ التقاريـر الفردية والتقريـر الجماعـى المقدمـة من لجنة الحكم والمناقشة الخاصة برسالة
الماجستير المقدمة من الصيدالنية /مى محمود عبد الحميد ـ المعيدة بقسم الفارماكولوجى
كليــة الطــب ـ جامعــة أسيــوط والمقيــدة لنيــل درجــة الماجستيــر فى العلـوم الصيدليـة
)فارماكولوجى(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
بعـــد اإلطــالع على ماجـاء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنة
الحكــم والمناقشــة الخاصــة برسـالة الماجستيـر المقدمـة مـن الصيـدالنيـة /مـى محمـود
عبد الحميــد ـ المعيـدة بقسـم الفارماكولوجـى ـ كليـة الطـب ـ جامعة أسيوط والمقيـدة لنيـل
درجــة الماجستيـر فـى العلـوم الصيـدليــة )فـارمـاكـولـوجـى( وكـذلك قــرار مجلـس قسـم
الفارماكولوجـى وتوصيـة لجنـة الدراسات العليا بالكلية ـ يـوصــى المجلـس بمنح سيادتھا
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )فارماكولوجى(٠
٢١ـ التقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنـة الحكـم والمناقشة الخاصـة برسـالة
الماجستيـر المقدمة من الصيدالنية /سالى حمدى حليم ـ المعيــدة بقسـم الفارماكولوجـى ـ
كليــة الطــب ـ جامعــة أسيــوط والمقيــدة لنيــل درجــة الماجستيــر فى العلـوم الصيدليـة
)فارماكولوجى(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
بعـــد اإلطــالع على ماجـاء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنة
الحكـم والمناقشـة الخاصة برسالة الماجستير المقدمة من الصيدالنيـة /سالى حمدى حليم
المعيدة بقسم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط والمقيـدة لنيل درجة الماجستير
فـى العلـوم الصيـدليــة )فـارمـاكـولـوجـى( وكـــذلك قــرار مجلـس قســم الفـارماكولوجـى
وتوصيـة لجنة الدراسات العليا بالكلية ـ يـوصـى المجلس بمنح سيادتھا درجة الماجستير
فى العلوم الصيدلية )فارماكولوجى(٠
٢٢ـ التقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنـة الحكـم والمناقشة الخاصة برسالة
الدكتـوراه المقـدمــة مـن السيـدة الصيدالنيــة /مـروى عبد العـزيـز علـى فايــد ـ المقيــدة
)من الخارج( لنيل درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية )عقاقير(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
بعـــد اإلطــالع على ماجـاء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنة
الحكــم والمناقشــة الخاصــة برسـالة الدكتوراه المقدمـة مـن السيدة الصيدالنية /مــروى
عبد العزيز على فايد ـ )من الخارج( لنيـل درجــة الدكتـوراه فى العلـوم الصيدلية )عقاقير(
وكـذلك قــرار مجلـس قسـم العقــاقيــر وتوصيـة لجنـة الدراسـات العليـا بالكليـة ـ يـوصــى
المجلـس بمنح سيادتھا درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية )عقاقير(٠
٢٣ـ خطــاب قسـم الكيمياء الطبية بشـأن إعــارة السيـد األستـاذ الدكتـور /حمـدى محمد محمد
عبدالرحمن ـ األستاذ بالقسم للعمل كأستاذ بكلية الصيدلة ـ جامعة طيبة بالمدينة المنورة
المملكة العربية السعودية للعام الجامعى ٢٠١٤/٢٠١٣م وذلك إعتبارا من تاريخ السفر٠

ـ  ١٠ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إعـــارة السيــد األستــاذ الـدكتـــور /حمـــدى محمــد محمــد
عبدالرحمن ـ األستــاذ بقسـم الكيمياء الطبيـة للعمل كأستاذ بكلية الصيدلة ـ جامعـة طيبـة
بالمدينــة المنــورة ـ المملكــة العربيــة السعوديــة للعـام الجامعـى ٢٠١٤/٢٠١٣م وذلك
إعتبارا من تاريخ السفر٠
٢٤ـ خطاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأن إعارة السيدة الدكتورة /نھى ناھـض عطيه
المــدرس بالقسم للعمل كأستــاذ مساعــد بكلية الصيدلة ـ جامعـة طيبـة بالمدينة المنورة ـ
المملكة العربية السعودية للعام الجامعى ٢٠١٤/٢٠١٣م وذلك إعتبارا من تاريخ السفر٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إعــارة السيدة الدكتورة /نھى ناھض عطيه ـ المدرس بقسم
الكيمياء التحليلية الصيدلية للعمل كأستـاذ مساعـد بكليـة الصيدلة ـ جامعـة طيبة بالمدينـة
المنورة ـ المملكــة العربيـة السعـوديـة للعـام الجامعـى ٢٠١٤/٢٠١٣م وذلك إعتبـارا من
تاريخ السفر٠
٢٥ـ مذكرة بشأن ترشيح أحد األعضاء لعضوية مجلس الكلية من ضمن الخمسة أساتذة الذين
يمكن ضمھم إلى عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج" من المادة " "٤٠من قانـون تنظيـم
الجامعـات٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إنضمام السيدة األستاذ الدكتورة /تھانى حسن الفحام ـ أستاذ
الصيدالنيات المتفرغ بالكلية لعضوية مجلس الكلية من ضمن الخمسة أساتذة الذين يمكن
ضمھــم إلى عضويـة المجلـس طبقــا للفقــرة "ج" من المــادة " "٤٠من قانـون تنظيـم
الجامعـات٠
٢٦ـ خطـاب قسـم الصيدالنيـات بشأن تعييـن السيد الدكتور /أحمد شوقى محمد غانم ـ المدرس
المساعد بالقسم فى وظيفة مدرس بالقسم٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى تعييــن السيـد الدكتـور /أحمـد شوقـى محمد غانم ـ المـدرس
المساعــد بقسم الصيدالنيات فى وظيفة مدرس بقسم الصيدالنيات حيث إن سيادته ملتـزم
ويقوم بآداء واجباته الوظيفية ولم تصدر ضده أية جزاءات تأديبية٠
ھــذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھر نفس اليوم٠
أمين المجلس

رئيس المجلس

)أ٠د ٠ﻣﺤﺮوس ﻋﺜﻤﺎن أﺣﻤﺪ(

)ا٠د ٠ﺟﻤـﺎل أﺣﻤـﺪ ﺻﺎﻟـﺢ(

