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إجتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـم )(٦٩٤
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٥م
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إجتمـع مجلس الكلية يوم األربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م فى تمام الساعة العاشرة صباحاً
بجلسته رقم ) (٦٩٤بمقر 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
رئيـــس مجلــس قســــم الصيدلة اإلكلينيكيــة
 .٤األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف
المشـــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة
/ ،، ،، .٥عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ
رئيــــس مجلـــــس قســـــم الصيدالنيــــــــات
 .٦األستاذ الدكتورة /مھــا عبدالعظيم حسن
رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
 .٧األستاذ الدكتور /حســـن رفعــت حســن
القائــم بأعمـال رئيــس مجلـس قسم الكيمياء
 .٨السيد الدكتور  /حجـــاج حســـن محمـد
العضوية الصيدلية
أستــــــــــاذ الكيميــــاء الدوائيــة المتفــــــرغ
 .٩األستاذ الدكتور /فرغلى عبدالحميد عمر
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
 .١٠األستاذ الدكتورة /فاتن مصطفى درويش
أستـــــاذ الكيميـــاء التحليليـــة الصيدليـــــة
 / ،،نھــى ناھــض عطية
،، .١١
مـــــــدرس الصيـــــدلة اإلكلينيكيـــــــــــــــة
 .١٢السيدة الدكتورة /سحر بدر حسن خليل
نقيــــــــــــب صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوط
 .١٣األستاذ الدكتور /عالء عرفـات خليفه
رئيس مجلس إدارة شركة )(UP Pharma
 .١٤السيد الدكتور /محمد عــادل الطحـــالوى
وقد إعتذر عن الحضور كل من-:
المشــــرف على قســم علم األدوية والسموم
 .١األستاذ الدكتور/مھران شاكر عبدالرحمن
القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية
 .٢السيد الدكتور /ھشــام محمد توفيق حسن
المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
 / ،،محمد أحمد المختار محمود
،، .٣
أستـــــاذ الصيــــدلة الصناعيـــــة المتفـــــرغ
 .٤األستاذ الدكتورة /إيمان مصطفى سامى
أستـــاذ الكيمياء التحليليـة الصيدليـة المتفرغ
 / ،،حرية عبدالمجيد محمد
،، .٥
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
 / ،،إنعــام يونـــس بخيــت
،، .٦
أستــــــــاذ الصيـدلة الصناعيـــة المتفــــــرغ
 .٧األستاذ الدكتور /محروس عثمان أحمد
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أستــــاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ
 .٨األستاذ الدكتورة/ساميـــة جـــالل أحمـد
أستـــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــــــــــــــات
 .٩األستاذ الدكتور/إكرامى عبدالرحيم خليل
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
 .١٠السيد الدكتور /بھاء جمال الدين محمد
ولتكامل العـدد القانونى الالزم لصحة إنعقـاد المجلس – بدأ السيد األستاذ الدكتور /محمود
محمد شيحه  -عميد الكلية ورئيس المجلس فى مناقشة جدول األعمال التالى -:
 -١مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن نتيجة اإللتماسات المقدمة من بعض طالب برنpامج الpصيدلة
اإلكلينيكية للفصل الدراسى الصيفى للعام لجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقppة علppى إعتمppاد نتيجppة اإللتماسppات المقدمppة مppن بعppض طppالب برنppامج الppصيدلة
اإلكلينيكية للفصل الدراسى الصيفى للعام لجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م.
 -٢خطاب قسم الpصيدلة اإلكلينيكيpة بpشأن قيpد الpصيدلى  /إيpاد علpى أحمpد عبpدﷲ ) -مpن الخpارج(
لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف
أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة اإلكلينيكية
-٢السيدة الدكتورة /سحر بدر حسن خليل
مدرس الصيدلة اإلكلينيكية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدلى  /إياد على أحمد عبدﷲ ) -من الخpارج( لنيpل درجpة دكتpوراه
الفلسفة فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٣خطاب قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن قيد الصيدلى /عبدﷲ أحمد ناصر منصور) -مpن الخpارج(
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /دينا فتح ﷲ محمد
أستاذ الصيدالنيات
-٢السيد الدكتور /أحمد شوقى محمد غانم
مدرس الصيدلة اإلكلينيكية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقppة علppى قيppد الppصيدلى /عبppدﷲ أحمppد ناصppر منppصور) -مppن الخppارج( لنيppل درجppة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٤تقرير السيدة األستاذ الpدكتورة /وكيpـل الكليpة لpشئـون الدراسpات العليpا والبحpوث عpن المpؤتمر
الدولى الثانى عشر للعلوم الصيدلية  -جامعة أسيوط والمتضمن توصيات المpؤتمر والpذى عقpد
فى الفترة من  ٥-٤نوفمبر ٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
أحيط المجلس علما مع شكر القائمين على إنجاز المؤتمر فى أكمل وجه.
 -٥خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن منح السيدة الدكتورة /ھنpد أبوالمجpد عبpدالمنعم – المpدرس
بالقسم أجازة دراسية لمدة سته أشpھر إعتبpارا مpن تpاريخ الpسفر وذلpك لحpصول سpيادتھا علpى
مھمة علمية ما بعد الدكتوراه.
٢
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على منح السيدة الدكتورة /ھند أبوالمجد عبدالمنعم – مpدرس الكيميpاء الدوائيpة
أجازة دراسية لمpدة سpته أشpھر إعتبpارا مpن تpاريخ الpسفر وذلpك لحpصول سpيادتھا علpى مھمpة
علمية ما بعد الدكتوراه.
 -٦مppذكرة إدارة البعثppات والمppنح الدراسppية بppاإلدارة العامppة للعالقppات العلميppة والثقافيppة بppشأن رأى
الكلية فى إحتساب مدة إنقطاع السيد الدكتور /إسالم أحمpد محمpد العpواد  -مpدرس العقpاقير فpى
الفتppرة مppن ٢٠٢٠/٦/١م )التppاريخ التppالى إلنتھppاء اإلجppازة( وحتppى ٢٠٢٠/١١/١٤م )اليppوم
السابق الستالم العمل( أجازة إستثنائية بدون مرتب بسبب جائحة كورونا.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على اإلجازة اإلستثنائية بدون مرتب إعتباراً من ٢٠٢٠/٦/١م ) التpاريخ التpالى
إلنتھpppاء اإلجpppازة( وحتpppى ٢٠٢٠/١١/١٤م التpppاريخ الpppسابق ألسpppتالمه العمpppل بpppسبب جائحpppة
كورونا.

 



 

 -٧مpذكرة شppئون الطppالب بالكليpة بppشأن إيقppاف قيppد الطالpب /أنطونيppوس عبppدالھادى عبدالمppسيح -
المقيد بالفرقة الثالثة )باقى لإلعادة( للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م عن الدراسpة واإلمتحانpات
إعتبpppارا مpppن العpppام الجpppامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م ولحpppين تحديpppد موقفpppه مpppن الخدمpppة العpppسكرية
والوطنية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقppة علppى إيقppاف قيppد الطالppب /أنطونيppوس عبppدالھادى عبدالمppسيح  -المقيppد بالفرقppة
الثالثة )بpاقى لإلعpادة( للعpام الجpامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م عpن الدراسpة واإلمتحانpات إعتبpارا مpن
العام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م ولحين تحديد موقفه من الخدمة العسكرية والوطنية.
 -٨خطppاب قppسم الppصيدلة اإلكلينيكيppة بppشأن إعتppذار الppصيدلى /محمppد بppشرى عمppر– المقيppد )مppن
الخارج( عن دخول إمتحانات دبلوم الصيدلة اإلكلينيكية نظرا لظروف عائلية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقppة علppى إعتppذار الppصيدلى /محمppد بppشرى عمppر– المقيppد )مppن الخppارج( عppن دخppول
إمتحانات دبلوم الصيدلة اإلكلينيكية نظرا لظروف عائلية.
ھـذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الحادية عشر صباح نفس اليوم.
أمين المجلس

رئيس المجلس
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