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محضــــــــــــر
إجتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـم )(٦٩٢
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م
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األستاذ الدكتورة /أمــانـى سـيـد أحـمــد
األستاذ الدكتور/مھران شاكر عبدالرحمن
/ ،، ،،عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ
األستاذ الدكتورة /مھــا عبدالعظيم حسن
األستاذ الدكتور /حســـن رفعــت حســن
السيد الدكتور /ھشام محمد توفيق حسن
/ ،، ،،محمد أحمد المختار محمود
 / ،، ،،حجـــاج حســـن محمـد
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األستاذ الدكتور /عــادل فــوزى يوسـف
 / ،،فرغلى عبدالحميد عمر
،،
األستاذ الدكتورة /حرية عبدالمجيد محمد
 / ،، ،،إيمان مصطفى سامى
 / ،، ،،فاتن مصطفى درويش
األستاذ الدكتور /محمد فتحى محمد إبراھيم
 / ،، ،،محروس عثمان أحمد
األستاذ الدكتورة/ساميـــة جـــالل أحمـد
 / ،، ،،نھــى ناھــض عطية
األستاذ الدكتور/إكرامى عبدالرحيم خليل
السيد الدكتور /بھاء جمال الدين محمد
السيدة الدكتورة /سحر بدر حسن خليل

رئيــس مجلــــس قســـم العـقـــــــــاقيـــــــــــر
المشــــرف على قســم علم األدوية والسموم
المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة
رئيــــس مجلـــــس قســـــم الصيدالنيــــــــات
رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية
المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء
العضوية الصيدلية
أستــــــــاذ الكيـمـياء الدوائيـــة المتفـــــــرغ
أستــــــــــاذ الكيميــــاء الدوائيــة المتفــــــرغ
أستـــاذ الكيمياء التحليليـة الصيدليـة المتفرغ
أستـــــاذ الصيــــدلة الصناعيـــــة المتفـــــرغ
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
أستــــــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــــــــــــــات
أستــــــــاذ الصيـدلة الصناعيـــة المتفــــــرغ
أستــــاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ
أستـــــاذ الكيميـــاء التحليليـــة الصيدليـــــة
أستـــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــــــــــــــات
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
مـــــــدرس الصيـــــدلة اإلكلينيكيـــــــــــــــة
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إجتمـع مجلس الكلية يوم اإلثنين الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م فى تمام الساعة الحادية عشر
صباحا ً بجلسته رقم ) (٦٩٢بمقر 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
رئيـــس مجلــس قســــم الصيدلة اإلكلينيكيــة
 / ،، ،، .٣محمد محمود عبداللطيف
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وقد إعتذر عن الحضور كل من-:
 .١األستاذ الدكتورة /جيھــان نبيــل فتيــح
 .٢األستاذ الدكتور /عالء عرفـات خليفه
 .٣السيد الدكتور /محمد عــادل الطحـــالوى

وكيـل الكلية لشئـون الدراسات العليا والبحوث
نقيــــــــــــب صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوط
رئيس مجلس إدارة شركة )(UP Pharma

ولتكامل العـدد القانونى الالزم لصحة إنعقـاد المجلس  -قدم السيد األستاذ الدكتور /محمود
محمد شيحه  -عميد الكلية ورئيس المجلس الشكر لكل من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /طارق أبوالفضل محمد عن فترة رئاسة سيادته لمجلس قسم الكيمياء
الدوائية.
 -٢السيد األستاذ الدكتور /أحمد عابدين محمد عطيه  -أستاذ العـقـاقير المتـفرغ إلنتھاء فترة
عضوية سيادته بالمجلس.
 -٣السيدة الدكتورة /ليلـى محمـد عبدالعزيز -إلنتھاء فترة عضوية سيادتھا بالمجلس لبلوغ
سيادتھا سن المعاش.
كما رحب بالسيدة األستاذ الدكتورة /حرية عبدالمجيد محمد  -أستاذ الكيمياء التحليليـة
الصيدلية المتفرغ إلنضمام سيادتھا لعضوية المجلس من ضمن الخمسة أساتذة الذين يمكن ضمھم
إلى عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج" من المادة " "٤٠من قانون تنظيم الجامعات.
ثم بدأت مناقشة جدول األعمال التالى-:
 -١التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ) (٦٩٠بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٩م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
تم التصديق مع تعديل موضوع رقم ) (٨٧بحذف جملة "رئيس مجلس قسم".
 -٢مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم ) (٦٩٠بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٩م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
أحيط المجلس علما ً وتم تنفيذ القرارات.
 -٣مvvذكرة شvvئون الطvvالب بالكليvvة بvvشأن اإللتماسvvات المقدمvvة مvvن بعvvض الطvvالب للفvvصل الدراسvvى
الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتماد نتيجة اإللتماسات المقدمة من بعض الطالب للفصل الدراسى الثvانى
للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م.
 -٤مvvذكرة شvvئون الطvvالب بالكليvvة بvvشأن إعتمvvاد نتيجvvة الفvvصل الدراسvvي الvvصيفى لطvvالب برنvvامج
الصيدلة اإلكلينيكية للعام الجامعي .٢٠٢٠/٢٠١٩
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتماد نتيجة الفصل الدراسي الصيفى لطvالب برنvامج الvصيدلة اإلكلينيكيvة
للعام الجامعي .٢٠٢٠/٢٠١٩
 -٥مvvذكرة إدارة الدراسvvات العليvvا بالكليvvة بvvشأن إعتمvvاد نتيجvvة درجvvة الماجvvستير )دور أول وثvvان(
ودرجة الدكتوراه )دور أول(.
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة علvى إعتمvاد نتيجvة درجvة الماجvستير )دور أول وثvان( ودرجvة الvدكتوراه )دور
أول(.
مvvذكرة إدارة الدراسvvات العليvvا بالكليvvة بvvشأن جvvداول اإلمتحانvvات لدرجvvة الماجvvستير فvvى العلvvوم
الصيدلية "المقررات الدراسية العامة" دور ديسمبر ٢٠٢٠م )دور ثان(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvvة علvvvى إعتمvvvاد جvvvداول اإلمتحانvvvات لدرجvvvة الماجvvvستير فvvvى العلvvvوم الvvvصيدلية
"المقررات الدراسية العامة" دور ديسمبر ٢٠٢٠م )دور ثان(.
خطvvاب قvvسم الميكروبيولوجيvvا والمناعvvة بvvشأن تجميvvد قيvvد الvvصيدالنية /مvvى أحمvvد مvvصطفى –
المقيvvدة )مvvن الخvvارج( لنيvvل درجvvة الماجvvستير فvvى العلvvوم الvvصيدلية )ميكروبيولوجيvvا ومناعvvة(
لمvvvدة عvvvام إعتبvvvارا مvvvن ٢٠٢٠/١٠/١م وحتvvvى ٢٠٢١/٩/٣٠م "عvvvام أول" وذلvvvك ألسvvvباب
صحية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvة علvvى تجميvvد قيvد الvvصيدالنية /مvvى أحمvد مvvصطفى – المقيvvدة )مvن الخvvارج( لنيvvل
درجvvvة الماجvvvستير فvvvى العلvvvوم الvvvصيدلية )ميكروبيولوجيvvvا ومناعvvvة( لمvvvدة عvvvام إعتبvvvارا مvvvن
٢٠٢٠/١٠/١م وحتى ٢٠٢١/٩/٣٠م "عام أول" وذلك ألسباب صحية.
خطاب قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن تجميد قيد الصيدالنية /مرام محمود ثابت – المقيvدة )مvن
الخارج( لنيل درجة الماجستير فvى العلvوم الvصيدلية )صvيدلة إكلينيكيvة( لمvدة عvام إعتبvارا مvن
٢٠٢٠/٩/٢٠م "عام ثان" وذلك لظروف صحية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvة علvvى تجميvvد قيvvد الvvصيدالنية /مvvرام محمvvود ثابvvت – المقيvvدة )مvvن الخvvارج( لنيvvل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( لمدة عvام إعتبvارا مvن ٢٠٢٠/٩/٢٠م
"عام ثان" وذلك لظروف صحية.
خطvvاب قvvسم الكيميvvاء التحليليvvة الvvصيدلية بvvشأن تvvسجيل عنvvوان رسvvالة الvvدكتوراه الخاصvvة
بالصيدالنية  /سالى عبدالمؤمن محمد – المقيدة )من الخارج( لنيل درجة دكتvوراه الفلvسفة فvى
العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( بعنوان-:
"دراسة تحليلية لبعض األدوية المستخدمة فى عالج الصداع النصفى الحاد أو المزمن"
"Analytical investigation of certain drugs used in treatment of acute
"and chronic migraine
بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /بيكيناز يوسف خشبه
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /نھى ناھض عطيه
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية
-٣السيدة الدكتورة /عزة ھشام منصور
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المساعد
٣
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة علvى تvسجيل عنvوان رسvالة الvدكتوراه الخاصvة بالvصيدالنية /سvالى عبvدالمؤمن
محمد – المقيدة )من الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية
صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٠خطvvvاب قvvvسم الكيميvvvاء الحيويvvvة بvvvشأن بvvvشأن تvvvسجيل عنvvvوان رسvvvالة الماجvvvستير الخاصvvvة
بالصيدالنية /إسراء عبدالرحمن عمر – المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فvى العلvوم
الصيدلية )كيمياء حيوية( بعنوان-:
"خريطة األحماض األمينية و التوصيف الجزيئي فى مرضي سرطان الرئة"
"Amino acid profile and molecular characterization in lung cancer
"patients
بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /تحية ھاشم سليم
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /أميرة عبدالحميد كامل
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالvصيدالنية /إسvراء عبvدالرحمن
عمvvر – المقيvvدة )مvvن الخvvارج( لنيvvل درجvvة الماجvvستير فvvى العلvvوم الvvصيدلية )كيميvvاء حيويvvة(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١١خطاب قسم الصيدلة الvصناعية بvشأن تغييvر عنvوان رسvالة الماجvستير الخاصvة بالvصيدالنية/
إسvvراء محمvvود محمvvد  -المvvسجلة )مvvن الخvvارج( لنيvvل درجvvة الماجvvستير فvvى العلvvوم الvvصيدلية
)صيدلة صناعية( من-:
"صياغة وتقييم أقراص سريعة الذوبان تحتوى على جليكالزيد"
"Formulation and evaluation of fast dissolving tablets containing
"gliclazide
إلى-:
"صياغة وتقييم أقراص تتفتت فى الفم تحتوى على جليكالزيد"
"Formulation and evaluation of Orodispersible tablets containing
"gliclazide
علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تغيير عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /إسvراء محمvود محمvد
 المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلvوم الvصيدلية )صvيدلة صvناعية(  -علمvابأن ھذا التغيير غير جوھرى.
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 -١٢خطاب قسم الصيدلة الصناعية بشأن إضافة السيدة الvدكتورة /جvيالن عبvدالرازق عبvدالعليم -
األستاذ المساعد بالقسم إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجvستير الخاصvة بالvصيدالنية /نھvال
ثابvvت محمvvد  -المعيvvدة بالقvvسم لنيvvل درجvvة الماجvvستير فvvى العلvvوم الvvصيدلية )صvvيدلة صvvناعية(
لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /إيمان مصطفى سامى
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
-٢السيد األستاذ الدكتور /محروس عثمان أحمد
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
-٣السيدة الدكتورة /جيالن عبدالرازق عبدالعليم
أستاذ الصيدلة الصناعية المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvة علvvى إضvvافة الvvسيدة الvvدكتورة /جvvيالن عبvvدالرازق عبvvدالعليم  -أسvvتاذ الvvصيدلة
الصناعية المساعد إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالvصيدالنية /نھvال ثابvت
محمد  -المعيدة بقسم الصيدلة الvصناعية لنيvل درجvة الماجvستير فvى العلvوم الvصيدلية )صvيدلة
صناعية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٣خطاب قسم العقاقير بشأن إضافة السيد األستاذ الدكتور /محمد صالح كامvل – أسvتاذ العقvاقير
 كليvvة الvvصيدلة  -جامعvvة درايvvة بالمنيvvا إلvvى لجنvvة اإلشvvراف علvvى رسvvالة الماجvvستير الخاصvvةبالvvصيدالنية /تvvسنيم زيvvدان زيvvد – المقيvvدة )مvvن الخvvارج( لنيvvل درجvvة الماجvvستير فvvى العلvvوم
الصيدلية )عقاقير( لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمود أحمد رمضان
أستاذ العقاقير المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /سعاد عبداللطيف حسن
أستاذ العقاقير المساعد
-٣السيد األستاذ الدكتور /محمد صالح كامل
أستاذ العقاقير  -كلية الصيدلة  -جامعة دراية بالمنيا
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إضافة السيد األستاذ الدكتور /محمvد صvالح كامvل – أسvتاذ العقvاقير  -كليvة
الvvvصيدلة  -جامعvvvة درايvvvة بالمنيvvvvا إلvvvى لجنvvvة اإلشvvvراف علvvvvى رسvvvالة الماجvvvستير الخاصvvvvة
بالvvصيدالنية /تvvسنيم زيvvدان زيvvد – المقيvvدة )مvvن الخvvارج( لنيvvل درجvvة الماجvvستير فvvى العلvvوم
الصيدلية )عقاقير( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٤خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن إضvافة الvسيد األسvتاذ الvدكتور /دعvاء وديvع مكvسيموس -
أسvvvتاذ بمعھvvvد جنvvvوب مvvvصر لvvvألورام إلvvvى لجنvvvة اإلشvvvراف علvvvى رسvvvالة الماجvvvستير الخاصvvvة
بالvvصيدالنية /مريvvان ممتvvاز ثابvvت  -المvvسجلة )مvvن الخvvارج( لنيvvل درجvvة الماجvvستير فvvى العلvvوم
الصيدلية )كيمياء حيوية( لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
٥



    )(   !  / /

٦

بصوت واحد

-١السيدة األستاذ الدكتورة /أمانى أسامه محمد
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
-٢السيدة الدكتورة /سالى محمد بكار
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
-٣السيد الدكتور /مايكل عفت فخرى
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
-٤السيد األستاذ الدكتور /دعاء وديع مكسيموس
أستاذ بمعھد جنوب مصر لألورام
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvة علvvى إضvvافة الvvسيد األسvvتاذ الvvدكتور /دعvvاء وديvvع مكvvسيموس  -أسvvتاذ بمعھvvد
جنوب مصر لألورام إلى لجنvة اإلشvراف علvى رسvالة الماجvستير الخاصvة بالvصيدالنية /مريvان
ممتvvاز ثابvvت  -المvvسجلة )مvvن الخvvارج( لنيvvل درجvvة الماجvvستير فvvى العلvvوم الvvصيدلية )كيميvvاء
حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٥خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن إعادة تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الvدكتوراه
الخاصة بالصيدلى /حسين طه حسين  -المسجل )من الخارج( لنيل درجة دكتvوراه الفلvسفة فvى
العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( نظرا إلعتذار السيد األستاذ الvدكتور /محمvد أحمvد عبvدالمعطى
 أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية – كلية الطب – جامعة سvوھاج رسvميا باإليميvل للvسيد األسvتاذالدكتور /عميد الكلية( لتكون على النحو التالى-:
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-١السيدة األستاذ الدكتورة /نجوى سيد أحمد
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
كلية الطب – جامعة سوھاج
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-٢السيد األستاذ الدكتور /جميل أمين تاوضروس
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
كلية الطب – جامعة القاھرة
)مشرفا ً(
-٣السيد األستاذ الدكتور /حسنى على حسن
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المتفرغ
كلية الطب – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيد األستاذ الدكتور /أحمد على عبدالغنى أبوزيد
أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية
كلية الصيدلة  -جامعة األزھر بنين بأسيوط
علما بvأن الرسvالة صvالحة للمناقvشة وأن الطالvب قvام بعمvل الvسيمينارات المطلوبvة وقvام بنvشر
بحث فى مجلة متخصصة.
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvة علvvى إعvvادة تvvشكيل لجنvvة الحكvvم والمناقvvشة علvvى رسvvالة الvvدكتوراه الخاصvvة
بالصيدلى /حسين طه حسين  -المسجل )مvن الخvارج( لنيvل درجvة دكتvوراه الفلvسفة فvى العلvوم
الصيدلية )كيمياء حيوية( نظرا إلعتذار السيد األستاذ الدكتور /محمد أحمد عبدالمعطى  -أسvتاذ
الكيمياء الحيوية الطبية – كلية الطب – جامعة سوھاج رسميا باإليميل للسيد األسvتاذ الvدكتور/
عميد الكلية وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٦خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن تجديvد اإلجvازة الدراسvية الخاصvة بالvصيدلى /عبvدالرحمن
أحمد فرغل  -المعيvد بالقvسم والمقيvد للحvصول علvى درجvة الماجvستير مvن جامعvة )(Szeged
بدولة المجر ولمدة عام براتب من الداخل إعتبارا من ٢٠٢٠/٨/٣٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
 -١٧خطاب قسم علم األدوية والسموم بشأن مد البعثة الخاصvة بالvصيدالنية /سvالى حمvدى حلvيم -
المvvvدرس المvvvساعد بالقvvvسم وعvvvضو البعثvvvة الخارجيvvvة بجامعvvvة جنvvvوب أسvvvتراليا للعvvvام الثالvvvث
٢٠١٥/٢٠١٤م من الخطة الخمسية الvسابعة للبعثvات ) (٢٠١٧-٢٠١٢للحvصول علvى درجvة
الدكتوراه )لمدة عام( على نفقتھا الخاصة )العام األخير(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvة علvvى مvvد البعثvvة الخاصvvة بالvvصيدالنية /سvvالى حمvvدى حلvvيم  -المvvدرس المvvساعد
بقvvسم علvvم األدويvvة والvvسموم وعvvضو البعثvvة الخارجيvvة بجامعvvة جنvvوب أسvvتراليا للعvvام الثالvvث
٢٠١٥/٢٠١٤م من الخطة الخمسية الvسابعة للبعثvات ) (٢٠١٧-٢٠١٢للحvصول علvى درجvة
الدكتوراه )لمدة عام( على نفقتھا الخاصة )العام األخير(.
 -١٨خطاب قسم الvصيدلة الvصناعية بvشأن مvنح إجvازة للتvدريب العملvى للvصيدلى /محمvود أبvوبكر
أحمد يونس  -المدرس المساعد بالقvسم بعvد الvدكتوراه علvى نفقvة المvشرف األجنبvى لمvدة عvام
إعتبvvارا مvvن ٢٠٢٠/٩/٩م وحتvvى ٢٠٢١/٩/٨م حيvvث أنvvه عvvضو البعثvvة الخارجيvvة لبرنvvامج
مبvvادرة التعلvvيم المvvصرية اليابانيvvة – جامعvvة ھوكايvvدو باليابvvان وحيvvث أنvvه حvvصل علvvى درجvvة
الدكتوراه فى ثالث سنوات.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvة علvvى مvvنح إجvvازة للتvvدريب العملvvى للvvصيدلى /محمvvود أبvvوبكر أحمvvد يvvونس -
المدرس المساعد بقسم الصيدلة الصناعية بعد الدكتوراه على نفقة المشرف األجنبى لمدة عvام
إعتبvvارا مvvن ٢٠٢٠/٩/٩م وحتvvى ٢٠٢١/٩/٨م حيvvث أنvvه عvvضو البعثvvة الخارجيvvة لبرنvvامج
مبvvادرة التعلvvيم المvvصرية اليابانيvvة – جامعvvة ھوكايvvدو باليابvvان وحيvvث أنvvه حvvصل علvvى درجvvة
الدكتوراه فى ثالث سنوات.
 -١٩خطvvاب قvvسم الvvصيدلة الvvصناعية بvvشأن المvvد للvvصيدالنية /ھالvvة محمvvد عبvvدالرحمن – المعيvvدة
بالقسم عام أخر إداريا حتى إتمام الرسالة.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvvة علvvvى المvvvد للvvvصيدالنية /ھالvvvة محمvvvد عبvvvدالرحمن – المعيvvvدة بقvvvسم الvvvصيدلة
الصناعية عام أخر إداريا حتى إتمام الرسالة.
٧

-٢٠

-٢١

-٢٢

-٢٣

    )(   !  / /

التقvvارير الفرديvvة والتقريvvر الجمvvاعى المقدمvvة مvvن لجنvvة الحكvvم والمناقvvشة الخاصvvة برسvvالة
الvvدكتوراه المقدمvvة مvvن الvvصيدلى /عمvvرو مبvvروك توفيvvق  -المvvسجل )مvvن الخvvارج( لنيvvل درجvvة
دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجvاء بالتقvارير الفرديvة والتقريvر الجمvاعى المقدمvة مvن لجنvة الحكvم
والمناقشة الخاصة برسالة الvدكتوراه المقدمvة مvن الvصيدلى /عمvرو مبvروك توفيvق  -المvسجل
)من الخارج( لنيل درجvة دكتvوراه الفلvسفة فvى العلvوم الvصيدلية )كيميvاء حيويvة( وكvذلك قvرار
مجلvvس قvvسم الكيميvvاء الحيويvvة وتوصvvية لجنvvة الدراسvvات العليvvا بالكليvvة يوصvvى المجلvvس بمvvنح
سيادته درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية(.
التقvvارير الفرديvvة والتقريvvر الجمvvاعى المقدمvvة مvvن لجنvvة الحكvvم والمناقvvشة الخاصvvة برسvvالة
الدكتوراه المقدمة من الصيدلى /عمر على محمvد فرغلvى  -المvسجل )مvن الخvارج( لنيvل درجvة
دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجvاء بالتقvارير الفرديvة والتقريvر الجمvاعى المقدمvة مvن لجنvة الحكvم
والمناقشة الخاصة برسالة الدكتوراه المقدمة من الصيدلى /عمر على محمد فرغلvى  -المvسجل
)من الخارج( لنيل درجvة دكتvوراه الفلvسفة فvى العلvوم الvصيدلية )كيميvاء حيويvة( وكvذلك قvرار
مجلvvس قvvسم الكيميvvاء الحيويvvة وتوصvvية لجنvvة الدراسvvات العليvvا بالكليvvة يوصvvى المجلvvس بمvvنح
سيادته درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية(.
التقvvارير الفرديvvة والتقريvvر الجمvvاعى المقدمvvة مvvن لجنvvة الحكvvم والمناقvvشة الخاصvvة برسvvالة
الvدكتوراه المقدمvة مvن الvvصيدلى /حمvادة صvبرى قبيvصى  -المvvسجل )مvن الخvارج( لنيvل درجvvة
دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجvاء بالتقvارير الفرديvة والتقريvر الجمvاعى المقدمvة مvن لجنvة الحكvم
والمناقشة الخاصة برسالة الدكتوراه المقدمة مvن الvصيدلى /حمvادة صvبرى قبيvصى  -المvسجل
)من الخارج( لنيل درجvة دكتvوراه الفلvسفة فvى العلvوم الvصيدلية )كيميvاء حيويvة( وكvذلك قvرار
مجلvvس قvvسم الكيميvvاء الحيويvvة وتوصvvية لجنvvة الدراسvvات العليvvا بالكليvvة يوصvvى المجلvvس بمvvنح
سيادته درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية(.
التقvvارير الفرديvvة والتقريvvر الجمvvاعى المقدمvvة مvvن لجنvvة الحكvvم والمناقvvشة الخاصvvة برسvvالة
الدكتوراه المقدمة من الصيدلى /مصطفى صvبرى عبvدﷲ  -المvسجل )مvن الخvارج( لنيvل درجvة
دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجvاء بالتقvارير الفرديvة والتقريvر الجمvاعى المقدمvة مvن لجنvة الحكvم
والمناقشة الخاصة برسالة الدكتوراه المقدمة من الصيدلى /مصطفى صبرى عبvدﷲ  -المvسجل
)من الخارج( لنيل درجvة دكتvوراه الفلvسفة فvى العلvوم الvصيدلية )كيميvاء حيويvة( وكvذلك قvرار
مجلvvس قvvسم الكيميvvاء الحيويvvة وتوصvvية لجنvvة الدراسvvات العليvvا بالكليvvة يوصvvى المجلvvس بمvvنح
سيادته درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية(.
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 -٢٤التقvvارير الفرديvvة والتقريvvر الجمvvاعى المقدمvvة مvvن لجنvvة الحكvvم والمناقvvشة الخاصvvة برسvvالة
الvvدكتوراه المقدمvvة مvvن الvvصيدلى /عبvvداللطيف عبvvدالمنعم أحمvvد  -المvvسجل )مvvن الخvvارج( لنيvvل
درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجvاء بالتقvارير الفرديvة والتقريvر الجمvاعى المقدمvة مvن لجنvة الحكvم
والمناقvvشة الخاصvvة برسvvالة الvvدكتوراه المقدمvvة مvvن الvvصيدلى /عبvvداللطيف عبvvدالمنعم أحمvvد -
المسجل )من الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيويvة( وكvذلك
قvvرار مجلvvس قvvسم الكيميvvاء الحيويvvة وتوصvvية لجنvvة الدراسvvات العليvvا بالكليvvة يوصvvى المجلvvس
بمنح سيادته درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية(.
 -٢٥التقvvارير الفرديvvة والتقريvvر الجمvvاعى المقدمvvة مvvن لجنvvة الحكvvم والمناقvvشة الخاصvvة برسvvالة
الماجستير المقدمvة مvن الvصيدالنية /فاطمvة الزھvراء مvصطفى كامvل  -المvسجلة )مvن الخvارج(
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجvاء بالتقvارير الفرديvة والتقريvر الجمvاعى المقدمvة مvن لجنvة الحكvم
والمناقشة الخاصة برسالة الماجستير المقدمة من الvصيدالنية /فاطمvة الزھvراء مvصطفى كامvل
 المسجلة )من الخvارج( لنيvل درجvة الماجvستير فvى العلvوم الvصيدلية )كيميvاء حيويvة( وكvذلكقvvرار مجلvvس قvvسم الكيميvvاء الحيويvvة وتوصvvية لجنvvة الدراسvvات العليvvا بالكليvvة يوصvvى المجلvvس
بمنح سيادتھا درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية(.
 -٢٦خطاب السيد األستاذ الvدكتور /مvدير وحvدة ضvمان الجvودة واإلعتمvاد بvشأن عvرض ومناقvشة
التقرير السنوى للكلية عن العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتماد التقرير السنوى للكلية عن العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩م.
 -٢٧مذكرة بشأن ترشيح أحvد األعvضاء لعvضوية مجلvس الكليvة مvن ضvمن الخمvسة أسvاتذة الvذين
يمكvvن ضvvمھم إلvvى عvvضوية المجلvvس طبقvvا للفقvvرة "ج" مvvن المvvادة " "٤٠مvvن قvvانون تنظvvيم
الجامعات.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvة علvvى إنvvضمام الvvسيدة األسvvتاذ الvvدكتورة /إنعvvام يvvونس بخيvvت – أسvvتاذ العقvvاقير
المتفرغ إلى عضوية مجلس الكلية لمدة عام من ضمن الخمسة أساتذة الذين يمكvن ضvمھم إلvى
عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج" من المادة " "٤٠من قانون تنظيم الجامعات.
 -٢٨ترشvvيحات أقvvسام الكليvvة بvvشأن تvvشكيل اللجvvان الفنيvvة المنبثقvvة عvvن مجلvvس الكليvvة عvvن العvvام
الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvة علvvى تvvشكيل اللجvvان الفنيvvة المنبثقvvة عvvن مجلvvس الكليvvة عvvن العvvام الجvvامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م ولمدة عام تنتھى فى ٢٠٢١/١٠/٣١م على النحو التالى:ـ
٩
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 ١ـ لجنـــة الدراسات العليــــا والبحــوث  :ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /جيھــان نبيـل حسـن فتيـح
٢ـ السيــد األستاذ الدكتـور /على عبدالظاھر عبدالرحمن
٣ـ السيــد األستاذ الدكتـور /طــارق أبـوالفضــل محمـد
٤ـ السيـــــدة الدكتــــــــورة /سعـــاد عبداللطيف حسـن
٥ـ السيــــــــد الدكتــــــــور /حجــــاج حســـن محمـــد
٦ـ السيـــــدة الدكتــــــــورة /عـــــزة ھشــام منصــور
٧ـ السيــــــــد الدكتــــــــور /أحمــد شوقــى محمد غانـم
٨ـ السيــــــــــــــــــــــدة  /منــال زين العابديـن محمـد

مقــــررا
عضـــوا
،،
،،
،،
،،
،،
،،

 ٢ـ لجنـــة شئون التعليــــم والطــــــالب:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتـور /أحمـــــد محمــد عبدالمولــى
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /جمال الدين عبدالفتاح الجندى
٣ـ السيدة األستاذ الدكتورة /إيمان مصطفى سامــــــــى
٤ـ السيــــــــد الدكتـــــــور /أحمـــــد صفــــوت محمـــد
٥ـ السيـــدة الدكتـــــــورة /سحــــر بـــدر حسـن خليــل
٦ـ السيــدة الدكتورة /فاطمة الزھراء مصطفى عبدالعال
٧ـ السيـــدة الدكتــــــورة /عنبــــــر فنجــــرى محمــــد
٨ـ السيــــــــــــــــــــــــد  /عبدالحافـظ علـى عبدالحافـظ

مقــــررا
عضـــوا
،،
،،
،،
،،
،،
،،

 ٣ـ لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  :ـ
١ـ السيـد األستاذ الدكتــور /محمود البدرى عبدالمطلب
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /مقبـــــول أحمـــــد مقبــــول
٣ـ السيـد األستاذ الدكتــور /عبدالمعبود إسماعيل محمد
٤ـ السيـد األستاذ الدكتــور /محمـد محمود عبداللطيف
٥ـ السيـــــد الدكتـــــــور /ھشــام محمــــد توفيـــــــق
٦ـ السيــــــدة الـدكـتورة /ھنــد أبو المجـد عبدالمنعــم
٧ـ السيـــــد الدكتــــــور /أبوبكــر مصطفــى عبدالعــال

مقــــررا
عضـــوا
،،
،،
،،
،،
،،

 ٤ـ لجنـــــة المختبرات واألجھزة العلميـــــــة  :ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتــور /محمود البدرى عبدالمطلب
٢ـ السيدة األستاذ الدكتورة /عفــاف محمد عبدالباقــى
٣ـ السيد األستاذ الدكتــور /حســن فرغلــى عزقــل
٤ـ السيد األستاذ الدكتــور /سيــــد محمـــد أحمـــــد
٥ـ السيــــــدة الـدكـتورة  /عــال إبراھيــم عبدالرازق
٦ـ السيــــــدة الـدكـتورة  /وســام صابــرعبدالعــال

مقــــررا
عضـــوا
،،
،،
،،
،،

١٠
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 ٥ـ لجنـــة العالقات الثقافية والخارجية :ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /جيھـان نبيـل حسـن فتيح
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /جمـــــال أحمــــد صالـــــح
٣ـ السيد األستاذ الدكتور /محــروس عثمــان أحمـــد
٤ـ السيــــــدة الدكتـــورة /ھـــــدى يوســـــــف حسن
٥ـ السيـــــدة الدكتــــورة /لوريـــن جمــال جبرائيـــل
٦ـ السيـــــد الدكتـــــــور /ياسـر عبدالھادى مصطفى

مقــــررا
عضـــوا
،،
،،
،،
،،

 ٦ـ لجنـــــــــــــــــة المكتبـــــــــــــــــــات  :ـ
١ـ السيـد األستاذ الدكتـور /محمــود محمد شيحـــــــه
٢ـ السيد األستاذ الدكتــور /أحمـــد السيـد أبوطالـب
٣ـ السـيدة األستاذ الدكتورة /ھنــاء محمــد سيــــد
٤ـ السيدة األستاذ الدكتورة /حريــة عبدالمجيـد محمد
٥ـ الـسيد األستاذ الدكتور /فرجانى عبدالحميـد محمد
٦ـ السيدة األستاذ الدكتورة /ساميــة جــالل أحمــد
٧ـ السيـــــــــــــــــــد  /ممدوح يوسف عبدالرسول

مقــــررا
عضـــوا
،،
،،
،،
،،
،،

ونظvvرا لزيvvادة أعvvضاء لجنvvة شvvئون الدراسvvات العليvvا والبحvvوث ولجنvvة شvvئون التعلvvيم والطvvالب
ولجنة خدمة المجتمع وتنميvة البيئvة عvن العvدد المvسموح بvه وھvو )سvبعة أعvضاء( باإلضvافة
إلى العضو اإلدارى ممن يستحقون المكافأة  ،وافق المجلس على أن يكvون العvضو الvسابع مvن
أعضاء ھيئة التدريس عضواً مراقباً بالتناوب مع باقى أعضاء اللجنة دون مكافأة.
 -٢٩خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن إنتداب السيد األسvتاذ الvدكتور /فرغلvى عبدالحميvد عمvر –
األسvvتاذ المتفvvرغ بالقvvسم يvvوم )األحvvد( للعمvvل كأسvvتاذ بجامعvvة  ٦أكتvvوبر خvvالل الفvvصل الدراسvvى
األول للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إنتvداب الvسيد األسvتاذ الvدكتور /فرغلvى عبدالحميvد عمvر – أسvتاذ الكيميvاء
الدوائية المتفرغ يوم )األحد( للعمل كأستاذ بجامعة  ٦أكتوبر خالل الفصل الدراسى األول للعvام
الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
 -٣٠خطاب قسم الكيميvاء التحليليvة الvصيدلية بvشأن تغييvر جھvه اإلعvارة الخاصvة بالvسيدة األسvتاذ
الدكتورة /بيكيناز يوسvف خvشبه – األسvتاذ المتفvرغ بالقvسم مvن كليvة الvصيدلة  -جامعvة درايvة
بالمنيا إلى كلية الصيدلة  -جامعة سفنكس )إعارة داخلية( للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvة علvvى تغييvvر جھvvه اإلعvvارة الخاصvvة بالvvسيدة األسvvتاذ الvvدكتورة /بيكينvvاز يوسvvف
خشبه – أستاذ الكيمياء التحليليvة الvصيدلية المتفvرغ مvن كليvة الvصيدلة  -جامعvة درايvة بالمنيvا
إلى كلية الصيدلة  -جامعة سفنكس )إعارة داخلية( للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
١١
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 -٣١خطvاب قvvسم الكيميvvاء العvvضوية الvصيدلية بvvشأن تغييvvر جھvvه اإلعvارة الخاصvvة بالvvسيد األسvvتاذ
الدكتور /عالء عرفvات خليفvة – األسvتاذ بالقvسم مvن كليvة الvصيدلة  -جامعvة درايvة بالمنيvا إلvى
كلية الصيدلة  -جامعة سفنكس )إعارة داخلية( للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تغيير جھه اإلعارة الخاصة بالسيد األستاذ الدكتور /عالء عرفvات خليفvة –
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية من كلية الصيدلة  -جامعة دراية بالمنيvا إلvى كليvة الvصيدلة -
جامعة سفنكس )إعارة داخلية( للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
 -٣٢خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن إعارة السيد الvدكتور /بھvاء جمvال الvدين محمvد
– األستاذ المساعد بالقسم للتدريس بقسم الكيمياء الصيدلية – كلية الصيدلة  -جامعvة سvفنكس
)إعارة داخلية( للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعارة السيد الدكتور /بھvاء جمvال الvدين محمvد – أسvتاذ الكيميvاء العvضوية
الصيدلية المساعد )إعارة داخلية( للتدريس بقسم الكيمياء الvصيدلية – كليvة الvصيدلة  -جامعvة
سفنكس للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
 -٣٣خطvvاب قvvسم العقvvاقير بvvشأن إعvvارة الvvسيدة األسvvتاذ الvvدكتورة /أمانvvـى سvvـيد أحvvـمد – أسvvتاذ
ورئvvيس مجلvvس القvvسم للتvvدريس بقvvسم العقvvاقير – كليvvة الvvصيدلة  -جامعvvة سvvفنكس )إعvvارة
داخلية( للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
المـvvـوافقة علvvـى إعvvارة الvvسيدة األسvvتاذ الvvدكتورة /أمانvvـى سvvـيد أحvvـمد – أسvvتاذ ورئvvيس
مجلس قسم العقاقير )إعارة داخلية( للتدريس بقسم العقاقير –كليvة الvصيدلة  -جامعvة سvفنكس
للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
 -٣٤خطvاب قvvسم الvصيدالنيات بvvشأن إعvارة الvvسيدة الvدكتورة /آيvvات أحمvد عبدالمنvvصف – األسvvتاذ
المساعد بالقسم للتدريس بقسم الصيدالنيات – كلية الصيدلة  -جامعة سفنكس )إعارة داخليvة(
للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvة علvvى إعvvارة الvvسيدة الvvدكتورة /آيvvات أحمvvد عبدالمنvvصف – أسvvتاذ الvvصيدالنيات
المساعد )إعارة داخلية( للتدريس بقسم الvصيدالنيات – كليvة الvصيدلة  -جامعvة سvفنكس للعvام
الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
 -٣٥خطvvاب قvvسم الvvصيدلة الvvصناعية بvvشأن إعvvارة الvvسيد الvvدكتور /ھvvشام محمvvد توفيvvق – األسvvتاذ
المvvساعد والقvvائم بأعمvvال رئvvيس مجلvvس القvvسم للتvvدريس بقvvسم الvvصيدلة الvvصناعية – كليvvة
الصيدلة  -جامعة سفنكس )إعارة داخلية( للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvة علvvى إعvvارة الvvسيد الvvدكتور /ھvvشام محمvvد توفيvvق – األسvvتاذ المvvساعد والقvvائم
بأعمvvال رئvvvيس مجلvvvس قvvvسم الvvvصيدلة الvvvصناعية )إعvvvارة داخليvvvة( للتvvvدريس بقvvvسم الvvvصيدلة
الصناعية – كلية الصيدلة  -جامعة سفنكس للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
١٢
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 -٣٦مذكرة إدارة الشئون اإلدارية بالكلية بشأن إنتھاء فترة تعيين الvصيدلى /ھvانى سvامى منvصور
– المعيد بقسم الكيمياء الدوائيvة فvى وظيفvة معيvد إلvى وظيفvة أخvرى حيvث أنvه تجvاوز الخمvس
سنوات.
القــــــــــــــــــرار:ـ
يوصvvى المجلvvس بالمvvد لvvسيادته حتvvى تvvاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢م )سvvتة سvvنوات مvvن تvvاريخ
إسvvتالم العمvvل( أو لحvvين إنتھvvاء الرسvvالة أيھمvvا أقvvرب مvvع إرفvvاق نvvسخة مvvن التقvvارير الvvسنوية
الخاصة به.
 -٣٧خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن مvد تكليvف الvصيدالنية /فاطمvة يحيvى عبvدالعظيم
فى وظيفة معيدة بالقسم لمدة عام أخر أو اإلنتھاء من الرسالة أيھما أقرب.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvة علvvى مvvد تكليvvف الvvصيدالنية /فاطمvvة يحيvvى عبvvدالعظيم فvvى وظيفvvة معيvvدة بقvvسم
الميكروبيولوجيا والمناعة لمدة عام أخر أو اإلنتھاء من الرسالة أيھما أقرب.
 -٣٨خطvvvاب قvvvسم الميكروبيولوجيvvvا والمناعvvvة بvvvشأن تعيvvvين الvvvصيدالنية /أيvvvات مvvvصطفى كامvvvل -
المدرس المساعد بالقسم فى وظيفة مدرس بالقسم.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvvة علvvvى تعيvvvين الvvvصيدالنية /أيvvvات مvvvصطفى كامvvvل  -المvvvدرس المvvvساعد بقvvvسم
الميكروبيولوجيvvا والمناعvvة فvvى وظيفvvة مvvدرس بقvvسم الميكروبيولوجيvvا والمناعvvة فvvى وظيفvvة
مدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة حيث أن سيادتھا ملتزمة بآداء واجباتھا الوظيفيvة ولvم
تصدر ضدھا أية جزاءات تأديبية.
 -٣٩خطvvاب قvvسم الميكروبيولوجيvvا والمناعvvة بvvشأن تعيvvين الvvصيدلى /ھيvvثم محمvvد صvvدقى  -المعيvvد
بالقسم فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvvة علvvvى تعيvvvين الvvvصيدلى /ھيvvvثم محمvvvد صvvvدقى  -المعيvvvد بقvvvسم الميكروبيولوجيvvvا
والمناعة فvى وظيفvة مvدرس مvساعد بقvسم الميكروبيولوجيvا والمناعvة حيvث أن سvيادته ملتvزم
بآداء واجباته الوظيفية ولم يvصدر ضvده أيvة جvزاءات تأديبيvة وأنvه قvد أدى الvدورات التدريبيvة
المطلوبة للتعيين فى ذات الوظيفة.
 -٤٠تقريvر اللجنvvة العلميvvة الدائمvvة لوظvvائف األسvاتذة واألسvvاتذة المvvساعدين )الvvصيدالنيات( بvvشأن
اإلنتvاج العلمvى المقvدم مvن الvسيد الvدكتور /محمvود فھمvى علvى الvصبحى ـ أسvتاذ الvصيدالنيات
المساعد.
القــــــــــــــــــرار:ـ
إجتمـــع مجلس الكليvة دون األسvاتذة المvساعدين والمدرسvين وتvم اإلطvالع علvى التقريvر
الجمvvاعى للجنvvة العلميvvة الدائمvvة لوظvvائف األسvvاتذة واألسvvاتذة المvvساعدين )صvvيدالنيات( بvvشأن
اإلنتاج العلمvى المقvدم مvن الvسيد الvدكتور /محمvود فھمvى علvى الvصبحى – أسvتاذ الvصيدالنيات
المساعد وكذلك قرار مجلvس قvسم الvصيدالنيات ـ يوصvى المجلvس بمvنح سvيادته اللقvب العلمvى
لوظيفvvة أسvvتاذ بقvvسم الvvصيدالنيات حيvvث أن سvvيادته ملتvvزم بvvآداء واجباتvvه الوظيفيvvة بvvصورة
مرضية ولم يصدر ضده أية جزاءات تاديبية.
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 -٤١تقريvر اللجنvvة العلميvvة الدائمvvة لوظvvائف األسvاتذة واألسvvاتذة المvvساعدين )الvvصيدالنيات( بvvشأن
اإلنتاج العلمى المقدم من السيد الدكتور /غريب محمد عبدالعال ـ أستاذ الصيدالنيات المساعد.
القــــــــــــــــــرار:ـ
إجتمـــع مجلس الكليvة دون األسvاتذة المvساعدين والمدرسvين وتvم اإلطvالع علvى التقريvر
الجمvvاعى للجنvvة العلميvvة الدائمvvة لوظvvائف األسvvاتذة واألسvvاتذة المvvساعدين )صvvيدالنيات( بvvشأن
اإلنتاج العلمى المقدم من السيد الدكتور /غريب محمد عبدالعال – أسvتاذ الvصيدالنيات المvساعد
وكvذلك قvرار مجلvس قvسم الvصيدالنيات ـ يوصvى المجلvس بمvنح سvيادته اللقvب العلمvى لوظيفvة
أستاذ بقسم الصيدالنيات حيث أن سvيادته ملتvزم بvآداء واجباتvه الوظيفيvة بvصورة مرضvية ولvم
يصدر ضده أية جزاءات تاديبية.

 



 

 -٤٢خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن تغيير جھه دولة اإليفاد بالخارج الخاصvة بالvسيد الvدكتور/
محمد خليفه عبدالجابر – المدرس بالقسم وعضو المھمة العلمية ما بعد الدكتوراه مvن اليابvان
إلى الواليات المتحدة األمريكية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvة علvvى تغييvvر جھvvه دولvvة اإليفvvاد بالخvvارج الخاصvvة بالvvسيد الvvدكتور /محمvvد خليفvvه
عبدالجابر – مدرس الكيمياء الدوائية وعضو المھمة العلمية ما بعد الدكتوراه من اليابvان إلvى
الواليات المتحدة األمريكية.
 -٤٣خطvvاب قvvسم الكيميvvاء الدوائيvvة بvvشأن إعvvارة الvvسيد األسvvتاذ الvvدكتور /محمvvود محمvvد شvvيحه –
األسvvتاذ بالقvvسم وعميvvد الكليvvة للعمvvل كعميvvد لكليvvة الvvصيدلة  -جامعvvة سvvفنكس )إعvvارة داخليvvة(
للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقvvة علvvى إعvvارة الvvسيد األسvvتاذ الvvدكتور /محمvvود محمvvد شvvيحه – أسvvتاذ الكيميvvاء
الدوائية وعميد كلية الصيدلة – جامعvة أسvيوط )إعvارة داخليvة( للعمvل كعميvد لكليvة الvصيدلة -
جامعة سفنكس للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
ھـذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھر نفس اليوم.
رئيس المجلس

أمين المجلس
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