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إجتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـم )(٦٨٧
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٨م
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إجتمـع مجلس الكلية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/١٨م فى تمام الساعة الحادية عشرة
صباحا ً بجلسته رقم ) (٦٨٧بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور /محمود محمد شيحه –
عميد الكلية وعضوية كل من:ـ
وكيـــل الكليـــة لشئــون التعليـــم والطـــــالب
 .١األستاذ الدكتور /أحمـد محمـد عبدالمولى
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
/ ،، ،، .٢محمود البدرى عبدالمطلب
وكيـل الكلية لشئـون الدراسات العليا والبحوث
 .٣األستاذ الدكتورة /جيھــان نبيــل فتيــح
رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
/ ،،ساميـــة جـــالل أحمـد
،، .٤
رئيـــس مجلــس قســــم الصيدلة اإلكلينيكيــة
 .٥األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف
رئيــس مجلــــس قســـم العـقـــــــــاقيـــــــــــر
 .٦األستاذ الدكتورة /أمــانـى سـيـد أحـمــد
المشــــرف على قســم علم األدوية والسموم
 .٧األستاذ الدكتور/مھران شاكر عبدالرحمن
المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة
/ ،، ،، .٨عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ
رئيــس مجلــــس قســـم الكيـمـياء الدوائيـــة
 / ،، ،، .٩طــارق أبوالفضــل محمد
رئيــــس مجلـــــس قســـــم الصيدالنيــــــــات
 .١٠األستاذ الدكتورة /مھــا عبدالعظيم حسن
رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
 .١١األستاذ الدكتور /حســـن رفعــت حســن
القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية
 .١٢السيد الدكتور /ھشام محمد توفيق حسن
المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
 / ،، ،، .١٣محمد أحمد المختار محمود
أستــــــــاذ الكيـمـياء الدوائيـــة المتفـــــــرغ
 .١٤األستاذ الدكتور /عــادل فــوزى يوسـف
أستاذ الكيميـاء التحليلية الصيدليـة المتفــرغ
 .١٥األستاذ الدكتورة /فردوس عبدالفتاح محمد
أستــــــــــاذ الكيميــــاء الدوائيــة المتفــــــرغ
 .١٦األستاذ الدكتور /فرغلـى عبدالحميد عمر
أستـــــاذ الصيــــدلة الصناعيـــــة المتفـــــرغ
 .١٧األستاذ الدكتورة /إيمان مصطفى سامى
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
 .١٨األستاذ الدكتور /أحمد عابدين محمد عطيه
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
 .١٩األستاذ الدكتورة /فاتن مصطفى درويش
أستــــــــــــــــاذ الصيدالنيـــــــات المتـفـــــرغ
 .٢٠األستاذ الدكتور /فرجانى عبدالحميد محمد
أستــــــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــــــــــــــات
 / ،،محمد فتحى محمد إبراھيم
،، .٢١
أستــــــــاذ الصيـدلة الصناعيـــة المتفــــــرغ
 / ،، ،،محروس عثمان أحمد
.٢٢
أستـــــاذ الكيميـــاء التحليليـــة الصيدليـــــة
 .٢٣األستاذ الدكتورة  /نھى ناھض عطية
أستــــــــــــاذ الصيدالنيــــــات المساعــــــــد
 .٢٤السيد الدكتور /إكرامى عبدالرحيم خليل
مـــــــــــــــــــــــــدرس العقـــــــاقيـــــــــــــــر
 .٢٥السيدة الدكتورة /إيمــان سيــد خـــالف
نقيــــــــــــب صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوط
 .٢٦األستاذ الدكتور /عالء عرفـات خليفـه
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وقد إعتذر عن الحضور كل من-:
 -١السيدة الدكتورة /ليلـى محمـد عبدالعزيز
 -٢السيد الدكتور /محمد عــادل الطحـــالوى

المشرف على قطاع شركة "سيد" فرع أسيوط
رئيس مجلس إدارة شركة )(UP Pharma

ولتكامل العـدد القانونى الالزم لصحة إنعقـاد المجلس  -قدم السيد األستاذ الدكتور /محمود
محمد شيحه  -عميد الكلية ورئيس المجلس التھنئة بعيد الفطر المبارك أعاده ﷲ على األمة
اإلسالمية بالخير والبركات.
كما قدم التعازى لكل من-:
 -١السيدة األستاذ الدكتورة /بيكينuاز يوسuف خuشبه  -أسuتاذ الكيميuاء التحليليuة الuصيدلية المتفuرغ
لوفاة زوج سيادتھا.
 -٢السيدة األستاذ الدكتورة /مھا عبدالعظيم حسن  -رئيس مجلuس قuسم الuصيدالنيات لوفuاة شuقيق
سيادتھا.
 -٣السيدة الدكتورة /عنبر فنجرى محمد  -مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية لوفاة والد سيادتھا.
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ثم بدأت مناقشة جدول األعمال التالى-:
التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ) (٦٨٦بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٣م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
تم التصديق.
مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم ) (٦٨٦بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٣م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
أحيط المجلس علما ً وتم تنفيذ القرارات.
مذكرة شئون الطالب بالكليuة بuشأن إعتuذار الطالبuة  /مuريم سuمير نبيuه – المقيuدة بالفuصل رقuم
) (٤ببرنuuامج الuuصيدلة اإلكلينيكيuuة عuuن الدراسuuة واإلمتحانuuات للفuuصل الدراسuuى الثuuانى للعuuام
الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م نظرا لسفر الطالبة إلى دولة ألمانيا وصعوبة عودتھا.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقuuة علuuى إعتuuذار الطالبuuة /مuuريم سuuمير نبيuuه – المقيuuدة بالفuuصل رقuuم ) (٤ببرنuuامج
الuuuصيدلة اإلكلينيكيuuuة عuuuن الدراسuuuة واإلمتحانuuuات للفuuuصل الدراسuuuى الثuuuانى للعuuuام الجuuuامعى
٢٠٢٠/٢٠١٩م نظرا لسفر الطالبة إلى دولة ألمانيا وصعوبة عودتھا.
مuuذكرة شuuئون الطuuالب بالكليuuة بuuشأن اإللتماسuuات المقدمuuة مuuن بعuuض طuuالب برنuuامج الuuصيدلة
اإلكلينيكية للفصل الدراسى األول للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على اإللتماسuات المقدمuة مuن بعuض طuالب برنuامج الuصيدلة اإلكلينيكيuة للفuصل
الدراسى األول للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م.
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خطuuاب قuuسم الكيميuuاء العuuضوية الuuصيدلية بuuشأن قيuuد الuuصيدالنية /سuuامية مuuصطفى محمuuد –
المدرس المuساعد بالقuسم لنيuل درجuة دكتuوراه الفلuسفة فuى العلuوم الuصيدلية )كيميuاء عuضوية
صيدلية( وبإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /سامية جالل أحمد
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
-٢الدكتـــــورة /عال محمد فھمى أبوغدير
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
-٣السيد الدكتور /أبوبكر مصطفى عبدالعال
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /سامية مصطفى محمد – المuدرس المuساعد بقuسم الكيميuاء
العضوية الصيدلية لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيميuاء عuضوية صuيدلية(
وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن تجميد قيد الصيدالنية /لميuاء علuى أبuوالعال
 المقيدة )من الخارج( لنيuل درجuة الماجuستير فuى العلuوم الuصيدلية )ميكروبيولوجيuا ومناعuة(لمدة عام إعتبارا من ٢٠٢٠/٦/١٤م وذلك إلصابتھا بفيروس كورونا "العام األول".
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقuة علuى تجميuد قيuuد الuصيدالنية /لميuاء علuى أبuuوالعال  -المقيuدة )مuن الخuارج( لنيuuل
درجuuuة الماجuuuستير فuuuى العلuuuوم الuuuصيدلية )ميكروبيولوجيuuuا ومناعuuuة( لمuuuدة عuuuام إعتبuuuارا مuuuن
٢٠٢٠/٦/١٤م وذلك إلصابتھا بفيروس كورونا "العام األول".
خطuuاب قuuسم الميكروبيولوجيuuا الطبيuuة والمناعuuة بuuشأن تجميuuد قيuuد الuuصيدالنية /وفuuاء حuuسن
رمuuضان -المقيuuدة )مuuن الخuuارج( لنيuuل درجuuة الماجuuستير فuuى العلuuوم الuuصيدلية )ميكروبيولوجيuuا
ومناعة( لمدة عام إعتبارا من ٢٠٢٠/٦/١٤م وذلك لرعاية طفل "العام األول".
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقuة علuى تجميuد قيuد الuصيدالنية /وفuاء حuسن رمuضان -المقيuدة )مuن الخuارج( لنيuل
درجuuuة الماجuuuستير فuuuى العلuuuوم الuuuصيدلية )ميكروبيولوجيuuuا ومناعuuuة( لمuuuدة عuuuام إعتبuuuارا مuuuن
٢٠٢٠/٦/١٤م وذلك لرعاية طفل "العام األول".
خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن تسجيل عنuوان رسuالة الماجuستير الخاصuة
بالuuصيدالنية /ھuuدير عاصuuم صuuالح – المقيuuدة )مuuن الخuuارج( لنيuuل درجuuة الماجuuستير فuuى العلuuوم
الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"الكuuشف عuuن فيuuروس بuuاروفيرس ب  ١٩فuuى حuuاالت التھuuاب عuuضلة القلuuب بمستuuشفى أسuuيوط
الجامعى"
"Detection of parvovirus B19 in cases of myocarditis in Assiut
"University Hospital
٣
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بإشراف كل من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /خالد محمد حسانين
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
 -٢السيد الدكتور /محمد أحمد المختار محمود
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
والمشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
 -٣السيد الدكتور /ھالل فؤاد حته
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /ھدير عاصuم صuالح
– المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجuستير فuى العلuوم الuصيدلية )ميكروبيولوجيuا ومناعuة(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -٩خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن تسجيل عنuوان رسuالة الماجuستير الخاصuة
بالصيدلى /عاصم سعيد السيد حسين – المقيد )من الخuارج( لنيuل درجuة الماجuستير فuى العلuوم
الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"الظھور المحتمل لإلنترلوكين ٣٨-المضاد لإللتھاب فى أزمة الربو عند األطفال"
"Potential expression of anti-inflammatory cytokine IL-38 in
"childhood bronchial asthma
بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /أحمد صادق أحمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /ماجى عبدﷲ إبراھيم
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٣السيدة الدكتورة /علياء محمود على غندور
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تuسجيل عنuوان رسuالة الماجuستير الخاصuة بالuصيدلى /عاصuم سuعيد الuسيد
حuuسين – المقيuuد )مuuن الخuuارج( لنيuuل درجuuة الماجuuستير فuuى العلuuوم الuuصيدلية )ميكروبيولوجيuuا
ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٠خطاب قسم الكيمياء الحيوية بuشأن تuسجيل عنuوان رسuالة الماجuستير الخاصuة بالuصيدالنية/
شيماء محمد عبدالمطلب – المقيدة )مuن الخuارج( لنيuل درجuة الماجuستير فuى العلuوم الuصيدلية
)كيمياء حيوية( بعنوان-:
"دور اسيتيل الببتيدات على خصية الجرذان المصابة بحمل زائد من عنصر الحديد"
"The role of an acetylated peptide on the testis of iron overloaded
"rats
٤
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بإشراف كل من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /أحمد يس أحمد نصار
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
 -٢السيدة الدكتورة /أميرة عبدالحميد كامل
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
 -٣السيدة الدكتورة /غادة محمد عزت
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقuuة علuuى تuuسجيل عنuuوان رسuuالة الماجuuستير الخاصuuة بالuuصيدالنية /شuuيماء محمuuد
عبدالمطلب – المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيويuة(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١١خطاب قسم الكيميuاء الحيويuة بuشأن تuسجيل عنuوان رسuالة الماجuستير الخاصuة بالuصيدالنية/
وئام عبدالرؤوف محمود – المقيدة )مuن الخuارج( لنيuل درجuة الماجuستير فuى العلuوم الuصيدلية
)كيمياء حيوية( بعنوان-:
"الuuدورالبيوكيميائي ألسuuتيل بيبتيuuدات علuuى نخuuاع عظuuام الفئuuران البيuuضاء المuuسممة بعنuuصر
الحديد"
"The biochemical role of acetylated peptides on the bone marrow of
"iron intoxicated mice
بإشراف كل من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /أحمد يس أحمد نصار
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
 -٢السيدة الدكتورة /سالي محمد بكار
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
 -٣السيدة الدكتورة /راندا ثمير حنا
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنuوان رسuالة الماجuستير الخاصuة بالuصيدالنية /وئuام عبuدالرؤوف
محمود – المقيuدة )مuن الخuارج( لنيuل درجuة الماجuستير فuى العلuوم الuصيدلية )كيميuاء حيويuة(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٢خطاب قسم الكيميuاء الحيويuة بuشأن تuسجيل عنuوان رسuالة الماجuستير الخاصuة بالuصيدالنية/
يمنه عادل عمر – المقيuدة )مuن الخuارج( لنيuل درجuة الماجuستير فuى العلuوم الuصيدلية )كيميuاء
حيوية( بعنوان-:
"دراسة مقارنة التأثيرات العالجية لكuال مuن البيبتيuدات المأسuتلة المخلقuة وأسuتيل السيuستايين
في مخ الفئران المسممة بالحديد"
"A comparative ameliorating effect of synthetic acetylated peptide
"and N-acetyl cysteine in the brain of iron intoxicated rats
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بإشراف كل من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /أحمد يس أحمد نصار
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
 -٢السيدة الدكتورة /أميرة عبدالحميد كامل
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالuصيدالنية /يمنuه عuادل عمuر –
المقيدة )من الخuارج( لنيuل درجuة الماجuستير فuى العلuوم الuصيدلية )كيميuاء حيويuة( وبإشuراف
اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٣األعuuذار المقدمuuة مuuن طuuالب الماجuuستير عuuن دخuuول إمتحانuuات مقuuررات " الميكروبيولوجيuuا
الطبية  -الميكروبيولوجيا العامة والمناعة – التمثيل الغذائى"
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على األعذار المقدمة من طالب الماجستير عن دخول اإلمتحانات وعددھم-:
  ٩طالب من قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  ١طالب من قسم الكيمياء الحيوية  ١طالب من قسم علم األدوية والسموم -١٤خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن إضافة السيد األستاذ الدكتور /جمال على عبuدالعال عuسكر
– أسuuتاذ طuuuب األطفuuال – كليuuuة الطuuب إلuuuى لجنuuة اإلشuuuراف علuuى رسuuuالة الماجuuستير الخاصuuuة
بالuuصيدالنية /نيuuرة عبuuدﷲ محمuuد  -المuuسجلة )مuuن الخuuارج( لنيuuل درجuuة الماجuuستير فuuى العلuuوم
الصيدلية )كيمياء حيوية( نظرا لحاجة النقطة البحثية إلى مشرف ثالث لتجميع العينuات لتuصبح
لجنة اإلشراف كالتالى-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /أحمد يس أحمد نصار
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
 -٢السيد األستاذ الدكتور /جمال على عبدالعال عسكر
أستاذ طب األطفال – كلية الطب
 -٣السيدة الدكتورة /ريھام إبراھيم الدسوقى
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة علuى إضuافة الuسيد األسuتاذ الuدكتور /جمuال علuى عبuدالعال عuسكر – أسuتاذ طuب
األطفuuال– كليuuة الطuuب إلuuى لجنuuة اإلشuuراف علuuى رسuuالة الماجuuستير الخاصuuة بالuuصيدالنية /نيuuرة
عبuuدﷲ محمuuد  -المuuسجلة )مuuن الخuuارج( لنيuuل درجuuة الماجuuستير فuuى العلuuوم الuuصيدلية )كيميuuاء
حيويuuة( نظuuرا لحاجuuة النقطuuة البحثيuuة إلuuى مuuشرف ثالuuث لتجميuuع العينuuات وبإشuuراف اللجنuuة
المذكورة سابقا ً.
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 -١٥خطاب قuسم الuصيدلة اإلكلينيكيuة بuشأن إضuافة الuسيدة الuدكتورة /دعuاء محمuد رأفuت – أسuتاذ
طuuب األطفuuال المuuساعد – كليuuة الطuuب إلuuى لجنuuة اإلشuuراف علuuى رسuuالة الماجuuستير الخاصuuة
بالصيدالنية /ھوليا ھشام عبدالرحيم القاضى  -المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجuستير فuى
العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف
أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة اإلكلينيكية
 -٢السيدة الدكتورة /دعاء محمد رأفت
أستاذ طب األطفال المساعد – كلية الطب
 -٣السيدة الدكتورة /سحر بدر حسن
مدرس الصيدلة اإلكلينيكية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إضافة السيدة الدكتورة /دعاء محمد رأفuت – أسuتاذ طuب األطفuال المuساعد
– كليuuة الطuuب إلuuى لجنuuة اإلشuuراف علuuى رسuuالة الماجuuستير الخاصuuة بالuuصيدالنية /ھوليuuا ھuuشام
عبدالرحيم القاضى  -المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فuى العلuوم الuصيدلية )صuيدلة
إكلينيكية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٦خطuuاب قuuسم الكيميuuاء الدوائيuuة بuuشأن تuuشكيل لجنuuة فحuuص وتقيuuيم رسuuالة الماجuuستير الخاصuuة
بالuuصيدلى /حuuسام محمuuد حuuسن عبuuدالعزيز – المعيuuد بكليuuة الuuصيدلة – جامعuuة جنuuوب الuuوادى
والمسجل )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية طبية( علuى
النحو التالى-:
)عن لجنة اإلشراف(
-١السيد األستاذ الدكتور /عادل فوزى يوسف
أستاذ الكيمياء الدوائية المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)محكما داخليا ً(
-١السيد األستاذ الدكتور /طارق أبوالفضل محمد
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الدوائية
كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)محكما خارجيا ً(
-٢السيد األستاذ الدكتور /حمدى محمد محمد عبدالرحمن
أستاذ الكيمياء الدوائية وعميد كلية الصيدلة
جامعة النھضة ببنى سويف
علما بأن سيادته قام بعمل عدد حلقتين لمناقشة المحتوى العلمى للرسالة وقuام بنuشر بحuث فuى
مؤتمر دولى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقuuة علuuى تuuشكيل لجنuuة فحuuص وتقيuuيم رسuuالة الماجuuستير الخاصuة بالuuصيدلى /حuuسام
محمuuد حuuuسن عبuuدالعزيز – المعيuuuد بكليuuة الuuuصيدلة – جامعuuة جنuuuوب الuuوادى والمuuuسجل )مuuuن
الخارج( لنيل درجة الماجستير فuى العلuوم الuصيدلية )كيميuاء صuيدلية طبيuة( وبإشuراف اللجنuة
المذكورة سابقا ً.
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 -١٧التقuuارير الفرديuuة والتقريuuر الجمuuاعى المقدمuuة مuuن لجنuuة الحكuuم والمناق uشة الخاصuuة برسuuالة
الماجستير المقدمة من الصيدالنية /إيمuان إسuماعيل عبuدالعزيز  -المuسجلة )مuن الخuارج( لنيuل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجuاء بالتقuارير الفرديuة والتقريuر الجمuاعى المقدمuة مuن لجنuة الحكuم
والمناقشة الخاصuة برسuالة الماجuستير المقدمuة مuن الuصيدالنية /إيمuان إسuماعيل عبuدالعزيز -
المسجلة )من الخuارج( لنيuل درجuة الماجuستير فuى العلuوم الuصيدلية )صuيدلة صuناعية( وكuذلك
قرار مجلس قuسم الuصيدلة الuصناعية وتوصuية لجنuة الدراسuات العليuا بالكليuة يوصuى المجلuس
بمنح سيادتھا درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية(.
 -١٨خطاب قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن أسماء طالب الدراسات العليا الغير منتظمين وليس لھuم
الحق فى دخول اإلمتحان وھم-:
-١الصيدلى /شھاب كمال سليمان
غير منتظم ويحرم من دخول إمتحان مقرر "الممارسة الصيدلة اإلكلينيكية"
-٢الصيدالنية /شيماء حسنى محمد
تم تجميد قيدھا إعتبارا من  ٢٠١٩/٩/١وحتى ٢٠٢٠/٨/٣١م
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على عدم دخول اإلمتحانات للطالب الغير منتظمين والمذكورين أعاله.
 -١٩اإلعتuuذار المقuuدم مuuن الuuسيدة الuuدكتورة /مuuروة أحمuuد سuuيد  -مuuدرس الuuصيدلة الuuصناعية عuuن
كنتuuuرول الفرقuuuة الرابعuuuة للفuuuصل الدراسuuuى الثuuuانى للعuuuام الجuuuامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م لظuuuروف
مرضية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على اإلعتذار المقدم مuن الuسيدة الuدكتورة  /مuروة أحمuد سuيد -مuدرس الuصيدلة
الصناعية عن كنتuرول الفرقuة الرابعuة للفuصل الدراسuى الثuانى للعuام الجuامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م
لظروف مرضية.
 -٢٠خطاب قسم علم األدويuة والuسموم بuشأن تعيuين الuصيدلى /أحمuد جمuال حمuدان أحمuد  -المعيuد
بالقسم فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقuuة علuuى تعيuuين الuuصيدلى /أحمuuد جمuuال حمuuدان أحمuuد  -المعيuuد بقuuسم علuuم األدويuuة
والسموم فى وظيفة مدرس مساعد بقuسم علuم األدويuة والuسموم حيuث أن سuيادته ملتuزم بuآداء
واجباتuuه الوظيفيuuة ولuuم يuuصدر ضuuده أيuuة جuuزاءات تأديبيuuة وأنuuه قuuد أدى الuuدورات التدريبيuuة
المطلوبة للتعيين فى ذات الوظيفة.
 -٢١تقريuuuر اللجنuuuة العلميuuuة الدائمuuuة لوظuuuائف األسuuuاتذة واألسuuuاتذة المuuuساعدين )كيميuuuاء صuuuيدلية
وحيوية( بشأن األنتاج العلمuى المقuدم مuن الuسيدة الuدكتورة /مuروة رفعuت الزھيuرى – مuدرس
الكيمياء التحليلية الصيدلية.
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القــــــــــــــــــرار:ـ
إجتمـــع مجلس الكلية دون المدرسين وتم اإلطالع علuى التقريuر الجمuاعى للجنuة العلميuة
الدائمة لوظائــف األسuاتذة واألسuاتذة المuساعدين )كيميuاء صuيدلية وحيويuة( الخاصuة بالuسيدة
الدكتورة /مروة رفعت الزھيuرى – مuدرس الكيميuاء التحليليuة الuصيدلية للحuصـول علuى اللقuـب
العلمى لوظيفuة أسuتاذ مuساعد بقuسم الكيميuاء التحليليuة الuصيدلية وكuذلك موافقuة مجلuـس قuسم
الكيمياء التحليلية الصيدلية ـ يوصى المجلس بتعيين سuيادتھا فuى وظيفuة أسuتاذ مuساعد بقuسـم
الكيمياء التحليلية الصيدلية حيuث أن سuيادتھا تuؤدى التزاماتھuا الجامعيuة بuصورة مرضuية ولuم
توقع عليھا أية جزاءات تأديبية.
ھـذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظھر نفس اليوم.
أمين المجلس
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