مكتــــب العميـــد
ملحق رقم ) ٩ـ (٢
نموذج رقم )(F-750-15-02

جدول أعمال
الجلسة رقم ) (٥٩٠لمجلس كلية الصيدلة
فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٣/١/١٥م
 .١التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ) (٥٨٩المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٥م٠
 .٢مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم ) (٥٨٩بتاريــخ ٢٠١٢/١٢/٢٥م٠
ــ شئــــــون طــــــالب:
 .٣مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن العذر المقدم من الطالب /على حازم على كمال الدين ـ
المقيد بالفصل رقم ) (٣ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية ھذا العام ٢٠١٣/٢٠١٢م عن الفصل
الدراسى األول ھذا العام ٢٠١٣/٢٠١٢م نظرا لظروفه اإلجتماعية٠
 .٤مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن العذر المقدم من الطالب /إبراھيم على محمود الجيزاوى ـ
المقيد بالفصل رقم ) (٧ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية ھذا العام ٢٠١٣/٢٠١٢م عن إمتحان
مقرر الكيمياء التحليلية الصيدلية ـ ٢للفصل الدراسى األول ھذا العام ٢٠١٣/٢٠١٢م نظرا
لظروفه اإلجتماعية الصعبة٠
 .٥مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن العذر المقدم من الطالبين:ـ
٢ـ إيمان شحاته ثابت حسن
١ـ عمرو حمدى محمد حسنى سليمان
والمرشحين من قبل مكتب التنسيق عن الفصل الدراسى األول للعام الجامعى
٢٠١٣/٢٠١٢م٠
ــ دراسات عليا وعالقات ثقافيـــــة:
 .٦خطاب قسم الكيمياء الطبية بشأن تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة
الصيدالنية /إنعام محمد صالح الدين على ـ صيدالنية بشركة "سيد" لألدوية والمقيدة
بالقسم )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية طبية(٠
 .٧خطاب قسم الكيمياء الطبية بشأن تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة
الصيدالنية /جيھان أحمد عبدالحافظ ـ صيدالنية بمعھد جنوب مصر لألورام والمقيدة بالقسم
)من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية طبية(٠
 .٨خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن تسجيل
عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /غادة محمد عالء الدين محمود ـ المقيدة
بالقسم )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية
ومناعة(٠
 .٩خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن تسجيل
عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /ربا رياض حسانين ـ المقيدة )من الخارج(
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة(٠
ـ٢ـ

 .١٠خطاب قسم الصيدالنيات بشأن إعتذار المشرف األجنبى األستاذ الدكتور /كولن راستون
بجامعة غرب إستراليا وإضافة األستاذ الدكتور /دوسان أوسيك بجامعة ادياليد بإستراليا بدال
من سيادته على رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد الصيدلى /شھير جرجس ماھر مقار ـ
المدرس المساعد بالقسم٠
 .١١خطاب قسم الصيدالنيات بشأن رفع إسم السيد األستاذ الدكتور /فرجانى عبدالحميد محمد ـ
األستاذ بالقسم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /عبير سعد
حسن عطية ـ المسجلة بالقسم )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية
)صيدالنيات( وذلك نظرا لسفر سيادته فى إعارة بالمملكة العربية السعودية وإضافة كل من:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /جمال الدين عبدالفتاح الجندى ـ أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
٢ـ السيد الدكتور /غريب محمد عبدالعال ـ مدرس الصيدالنيات
 .١٢خطاب إدارة العالقات الثقافية بالجامعة بشأن اإلستفسار عن موقف السيد الصيدلى /أحمد
شوقى محمد غانم ـ المدرس المساعد بقسم الصيدالنيات من تنفيذ المھمة العلمية لمدة ستة
شھور قبل الدكتوراه إلى كندا من خطة العام الثالث ٢٠١٠/٢٠٠٩م من الخطة الخمسية
السادسة للبعثات ٢٠١٢/٢٠٠٧م٠
 .١٣خطاب قسم العقاقير بشأن تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد
الصيدلى /أحمد عزالدين عبدالاله ـ المدرس المساعد بقسم العقاقير بكلية الصيدلة ـ جامعة
األزھر والمسجل لنيل درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية )عقاقير(٠
 .١٤خطاب قسم العقاقير بشأن سفر السيد الصيدلى /أحمد محمد زاھر ـ المدرس المساعد بالقسم
وعضو بعثة اإلشراف المشترك للعام الخامس ٢٠١٢/٢٠١١م من الخطة الخمسية السادسة
للبعثات ٢٠١٢/٢٠٠٧م إلى الواليات المتحدة األمريكية ـ جامعة أوبورن لمدة عام إعتبارا
من تاريخ السفر٠
 .١٥خطاب قسم العقاقير بشأن سفر السيدة الصيدالنية /شيماء مكرم مصطفى ـ المدرس المساعد
بالقسم وعضو بعثة اإلشراف المشترك للعام الجامعى ٢٠١٢/٢٠١١م من الخطة الخمسية
السادسة للبعثات ٢٠١٢/٢٠٠٧م إلى الواليات المتحدة األمريكية لمدة عام إعتبارا من تاريخ
السفر٠
 .١٦خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن مد اإلجازة الدراسية الخاصة بالسيد الدكتور/
ياسر عبدالھادى مصطفى ـ المدرس المساعد بالقسم وعضو اإلجازة الدراسية بكندا لمدة عام
رابع إبتداء من ٢٠١٣م إلى مايو ٢٠١٤م٠
ــ شئــــــــون أخـــــرى:
 .١٧الخطاب المقدم من السيد األستاذ الدكتور /مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بشأن خطة
صيانة البينية التحتية بالكلية لألعوام الجامعية ٢٠١١/٢٠١٠م ـ ٢٠١٢/٢٠١١م٠
 .١٨مذكرة بشأن تجديد عضوية السيد الدكتور /مصطفى حسين عبدالھادى ـ مدير مصنع T3A
لألدوية بأسيوط لمدة عامين إبتداءا من ٢٠١٢/١٢/٢٦م٠
 .١٩خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن الطلب المقدم من السيدة الصيدالنية /عنبر
فنجرى محمد عبدالرحيم ـ المعيدة بالقسم للتعيين فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم٠
 .٢٠خطاب قسم العقاقير بشأن تعيين السيدة الدكتورة /إيمان عبدالرحيم محمود ـ المدرس
المساعد بالقسم فى وظيفة مدرس بالقسم٠
 .٢١مايستجــــــد مــــــن أعمـــــــــال٠

كلية الصيدلة
أمانة مجلس الكلية

ملحـــق رقــم )٩ـ(٤
محضــــــــــــــــــــر
إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم )(٥٩٠
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١/١٥م

)(F-750-15-04

إجتمـع مجلس الكلية يوم الثالثاء الموافق٢٠١٣/١/١٥م تمام الساعة الحادية عشر صباحا
بجلسته رقم ) (٥٩٠بمقر 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 إبرھيــــــم
٣ـ  / ،، ،،محــــروس عثمــــان أحمـــد
 /سيـــــــد محمــــــد أحمــــــد
٤ـ ،، ،،
٥ـ األستاذ الدكتور /عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ
٦ـ األستاذ الدكتورة /عــــــزة عبــــاس خليفــــه
٧ـ األستاذ الدكتورة /بيكينـــاز يوســـف خشبـــه
٨ـ األستاذ الدكتور /عبدالعليـم محمـد عبدالعليـم
 /مقبـــول أحمـــــد مقبـــــول
،،
٩ـ ،،
١٠ـ األستاذ الدكتورة /إحســان حافـــظ إبراھيـم
١١ـ األستاذ الدكتور/على عبدالظاھرعبدالرحمن
 / ،،فرغلــى عبدالحميــد عمـــر
١٢ـ ،،
١٣ـ األستاذ الدكتورة /سامية محمـود الجيزاوى
 / ،،إيمــــان مصطفـى سامــى
١٤ـ ،،
١٥ـ األستاذ الدكتور /محمود حافظ حسن عساف
١٦ـ  / ،، ،،جمال الدين عبدالفتاح الجندى
١٧ـ األستاذ الدكتورة /نـــوال أبوبكر عبدالحليم
 / ،،ھنــاء محمــد عبدالـودود
١٨ـ ،،
١٩ـ السيدة الدكتورة /ساميــــة جـــــالل أحمـــد
 / ،،دينـــا فتـــــح ﷲ محمـــد
٢٠ـ ،،
٢١ـ السيـد الدكتــور /ھانــــى محمـــــد فريـــــد

وكيـــــل الكليـــــة لشئــون التعليـــم والطـــــالب
وكيــل الكلية لشئــون الدراسات العليا والبحـوث
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة
رئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعيـــة
رئيــــــس مجلــــس قســـــم الكيميـــاء الطبيــــة
رئيــــــس مجلــــــس قســــــــم العقاقـيـــــــــــــر
رئيــس مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية
أستـــــــاذ الكيمياء العضويــة الصيدلية المتفرغ
أستـــــــــــــــاذ العقاقيـــــــــــــــــر المتفــــــــرغ
أستـــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــات المتفــــــــــرغ
أستـــــــــــاذ الصيدلـــة الصناعيــــة المتفــــــرغ
أستـــــــــــــاذ الكيميــــاء الطبيـــــــة المتفـــــرغ
أســتـــاذ الكيميـاء التحليليــة الصيدليـة المتفـرغ
أستـــــــــــــــاذ الصيــدلـــة الصنــــاعيـــــــــــــة
أستـــــــــــــــاذ العقـــاقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
أستــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــات المتفـــــــرغ
أستــــــــــــــــــــاذ الكيميـــــــــاء الطبيــــــــــــــة
أسـتــــــــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـــــة
أستـــــاذ الكيمياء العضويـة الصيدلية المساعـــد
مـــــــــــــــــــــدرس الصيدالنيــــــــــــــــــــــــات
رئيــس قطـــاع شركـــة "سيد" فــرع أسيـــوط

وقــد تغيــــب عن الحضــــور:ـ
١ـ األستاذ الدكتور /إبراھيم الســيـــد الجبالــــى
٢ـ السيـد الدكتــور/عـــالء عرفـــات خليفــــــــه

رئيــــس مجلـــــــس قســــــــم الصيدالنيـــــــــات
القائم بأعمـال رئيس مجلس الكيمياء العضويـــة
الصيدليـــــة

ولتكامــــ ـل العــ ـدد القانونـ ـى ال الزم لصحــ ـة إنعقــ ـاد المجل ـس ـ ق ـد بــ ـدأ المجلـ ـس
فـى مناقشة جدول األعمـــــــــال التالى:ـ

ـ  ٢ـ
 ١ـ التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ) (٥٨٩المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٥م٠
القـــــــــــــــــــرار:ـ
تمت المصادقة  ٠وفى بدايــة الجلسة قــدم السيد األستاذ الدكتور /عميــد الكلية
ورئيس المجلس التھنئة بمناسبـــــــة العام الميالدى الجديد وعيد الميالد المجيد٠
كمـا رحب سيادته بالسيد اآلستاذ الدكتور /محمود حافظ حسن عساف ـ أستاذ العقاقير
إلنضمـام سيادتـه لعضوية المجلـس من ضمـن الخمسـة أساتــذة الذين يمكن ضمھـم إلى
عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج " من المادة " "٤٠من قانون تنظيم الجامعات٠
 ٢ـ مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم ) (٥٨٩بتاريــخ ٢٠١٢/١٢/٢٥م٠
القـــــــــــــــــــرار:ـ
أحيــــط المجلس علمـــا وجارى التنفيذ٠
 ٣ـ مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن العذر المقدم من الطالب /على حازم على كمال الدين ـ
المقيـد بالفصـل رقــم ) (٣ببرنامــج الصيـدلة اإلكلينيكية ھــذا العـام ٢٠١٣/٢٠١٢م عن
الفصل الدراسى األول ھذا العام ٢٠١٣/٢٠١٢م نظرا لظروفه اإلجتماعية الصعبة٠
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى العذر المقدم من الطالب /على حازم على كمال الدين ـ المقيد
بالفصل رقــــم ) (٣ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية ھــــذا العام ٢٠١٣/٢٠١٢م عن الفصل
الدراسى األول ھذا العام ٢٠١٣/٢٠١٢م نظرا لظروفه اإلجتماعية الصعبة٠
 ٤ـ مذكـــرة شئـون الطـالب بالكلية بشـأن العـذر المقــدم من الطالب /إبراھيـم علـى محمــود
الجـيـــزاوى ـ المقيــد بالفصــل رقــم ) (٧ببـرنـامــج الصيــدلة اإلكلينيـكـيــة ھـــذا العــام
٢٠١٣/٢٠١٢م عن إمتحان مقرر الكيمياء التحليلية الصيدليـة ـ ٢للفصل الدراسى األول
ھذا العـــام ٢٠١٣/٢٠١٢م نظرا لظروفه اإلجتماعية الصعبة٠
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى العذر المقدم مـن الطالب /إبراھيم علـــى محمود الجيزاوى ـ
المقيد بالفصل رقم ) (٧ببرنامج الصيدلـــة اإلكلينيكية ھــــذا العـــام ٢٠١٣/٢٠١٢م عن
إمتحان مقـــــرر الكيمياء التحليليــــة الصيدليـــة ـ ٢للفصـــــل الدراسى األول ھذا العـــام
٢٠١٣/٢٠١٢م نظرا لظروفه اإلجتماعية الصعبة٠
 ٥ـ مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن العذر المقدم من الطالبين:ـ
٢ـ إيمان شحاته ثابت حسن
١ـ عمرو حمدى محمد حسنى سليمان
بالفرقــــة اإلعداديـة والمرشحيـن مـن قبــــل مكتــب التنسيــق وحصولھم علـــى درجات
زيادة بحكــم محكمــــة وتعديــل ترشيحھم إلى كليـــــة الصيدلة ـ جامعة أسيوط وذلك عن
الفصــــل الدراسـى األول للعــام الجامعـى٢٠١٣/٢٠١٢م٠
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى العذر المقدم من الطالبين:ـ
٢ـ إيمان شحاته ثابت حسن
١ـ عمرو حمدى محمد حسنى سليمان
بالفرقة اإلعداديـة والمرشحيـن مـن قبــــل مكتــب التنسيــق وحصولھم علـــى درجات
زيادة بحكــم محكمة وتعديل ترشيحھم إلى كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط وذلك عن
الفصــل االدراسـى األول للعـــام الجامعــــى ٢٠١٣/٢٠١٢م٠
ھــــذا وقـــد وافق المجلس على تفويض السيد األستاذ الدكتور /عميد الكلية فى إعتماد
أعذار الطالب عن أداء اإلمتحانات٠

ـ  ٣ـ
 ٦ـ خطـاب قسـم الكيمياء الطبية بشــأن تسجيـل عنوان رسالة الماجستيــر الخاصـة بالسيـدة
الصيدالنية /إنعام محمد صالح الدين على ـ صيدالنية بشركــة "سيد" لألدويــة والمقيــدة
بالقســم )من الخارج( لنيــل درجـة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية طبية(
بعنــــــوان :ـ
"تصميــم ودراســة النمذجة الجزيئية وتشييد بعض مشتقات جديدة من ٥,٥ـ ثنائى أريل
إميدازولين ـ٤ـ أون كمثبطات إلنزيم بيتا سكرتيز"٠
"Design, Molecular Modeling Study and Synthesis of some new 5,5
"Diarylimidazolin -4-one Derivatives as β-secretase Inhibitors.
بإشـــــراف كــل مـــن:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة  /نادية محمد أحمد محفوظ
أستاذ الكيمياء الطبية المتفرغ
٢ـ السيدة األستاذ الدكتورة /نوال أبوبكر عبدالحليم
أستاذ الكيمياء الطبية
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى تسجيـــل عنـــوان رســـالة المـاجستيـر الخاصـــة بـالسيــدة
الصيدالنية /إنعام محمد صالح الدين على ـ صيدالنيـة بشركــة "سيــد" لألدوية والمقيـدة
بقســم الكيمياء الطبية )من الخارج( لنيــل درجــة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء
صيدلية طبية( بإشــراف اللجنـة المذكـورة والعنـوان المذكـور سابقـا٠
 ٧ـ خطــــاب قسم الكيمياء الطبية بشأن تسجيل عنــــوان رسالة الماجستير الخاصـة بالسيدة
الصيدالنيـة /جيھان أحمد عبدالحافظ ـ صيدالنيــة بمعھــد جنــوب مصـر لألورام والمقيـدة
بالقسـم )من الخارج( لنيـل درجـة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية طبيــة(
بعنـــــــوان:ـ
"١ـ أكريدينيــل )مستبــدل( ـ٤ـ )نوراثيستيــرون ـ ١٧ألفــا ـ يــل(  ٣،٢،١ـ تريــازوالت
كنموذج للتقييم الطيفى لــ  ١٧ألفا ـ إيثينيل ستيرويدات٠
"1- Acridinyl (Substituted) -4- (Norethisterone – 17α –yI ) -1,2,3
– Triazoles as model for Spectroscopic Evaluation of 17α
"Ethynylsteroids.
بإشـــــراف كــل مـــن:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /عادل فوزى يوسف
أستاذ الكيمياء الطبية المتفرغ
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /عبد المعبود إسماعيل محمد
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية
٣ـ السيــــد الدكـتـــــور/أحمد صفوت أبوريه
مــــدرس الكيمياء الطبيـــــــة
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى تسجيــــل عنـــوان رســالة الماجستيــر الخاصــة بالسيــــدة
الصيدالنية /جيھان أحمد عبدالحافظ ـ صيدالنيــة بمعھــد جنــوب مصـر لألورام والمقيـدة
بقسـم الكيمياء الطبية )من الخارج( لنيـل درجـة الماجستيــر فى العلـوم الصيدلية )كيمياء
صيدلية طبيــة( بإشــراف اللجنـة المذكـورة والعنـوان المذكـور سابقـا٠

ـ٤ـ
 ٨ـ خطـاب قسـم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن تسجيل
عنــوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /غادة محمد عالء الدين محمود ـ المقيــدة
بالقســم )من الخارج( لنيــل درجـة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية
ومناعة( بعنـــــــوان:ـ
"حساسية المضـادات الحيويــه لبكتريـا البروبيونيبكتيريم اكنى المعزوله من مرضى حب
الشباب بمستشفيات جامعة أسيوط"
"Antibiotic Susceptibility of Propionibacterium acnes isolated
"from acne vulgaris in Assiut University Hospitals.
بإشـــــراف كــل مـــن:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /إحسان عبدالصبور حسن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٢ـ السيدة األستاذ الدكتورة /منى أمين حسن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٣ـ السيــــدة الدكـتـــــورة /منى سالم إمبارك
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /غادة
محمـد عالء الدين محمود ـ المقيدة بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ
جامعة أسيوط )من الخارج( لنيـل درجة الماجستير فى العلـوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا
طبية ومناعة( بإشــراف اللجنـة المذكـورة والعنـوان المذكـور سابقـا٠
 ٩ـ خطـاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشـأن تسجيل
عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /ربا رياض حسانين ـ المقيدة )من الخارج(
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( بعنـــــوان:ـ
"عتـرات البروتيس البولية المتعددة المقاومة للمضادات الحيوية فى مستشفيات جامعـة
أسيوط"
"Multi-drug Resistant uropathogenic isolates of Proteus at
" "Assiut University Hospitals.
بإشـــــراف كــل مـــن:ـ
١ـ السيـد األستـاذ الدكتور /أحمد صادق أحمد
أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٢ـ السيدة األستاذ الدكتورة /منى أمين حسن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٣ـ السيــــدة الدكـتـــــورة /ماجى عبدﷲ إبراھيم
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى تسجيــل عنــوان رسـالة الماجستيــر الخاصـة بالصيدالنية/
ربــا رياض حسانين ـ المقيــدة )من الخارج( لنيــل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية
)ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( بإشــراف اللجنـة المذكـورة والعنـوان المذكـور سابقـا٠

ـ٥ـ
١٠ـ خطـاب قسم الصيدالنيات بشأن إعتذار المشرف األجنبى األستاذ الدكتور /كولن راستون
بجامعة غرب إستراليا وإضافة األستاذ الدكتور /دوسان أوسيك بجامعة ادياليد بإستراليا
بــدال من سيادته على رسالة الدكتــوراه الخاصــة بالسيد الصيدلى /شھير جرجس ماھر
مقار ـ المدرس المساعد بالقسم وتصبح اللجنة كالتالى:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /فوزية سيد أحمد حبيب
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
٢ـ السيـــــدة الدكـتـــــورة /جيھان نبيل حسن فتيح
أستاذ الصيدالنيات المساعد
٣ـ السيـــــدة الدكـتـــــورة /دينـــا فتــح ﷲ محمـد
مدرس الصيدالنيات
٤ـ السيـد األستاذ الدكتور /دوسان أوسيك
بجامعة ادياليد بإستراليا
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى إعتــذار المشــرف األجنبـى األستاذ الدكتور /كولـن راستـون
بجامعة غرب إستراليا وإضافة األستاذ الدكتور /دوسان أوسيك بجامعة ادياليد بإستراليا
بــدال من سيادته على رسالة الدكتــوراه الخاصــة بالسيد الصيدلى /شھير جرجس ماھر
مقار ـ المدرس المساعد بقسم الصيدالنيات وبإشــراف اللجنـة المذكـورة سابقـا٠
١١ـ خطـاب قسـم الصيدالنيات بشــأن رفــع إسـم السيد األستاذ الدكتور /فرجانـى عبدالحميـد
محمد ـ األستاذ بالقسـم من لجنـة اإلشـراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/
عبير سعد حسن عطية ـ المسجـلة بالقسـم )من الخــارج( لنيــل درجـة الماجستيــر فى
العلــوم الصيدلية )صيدالنيات( وذلك نظــرا لسفـر سيادته فى إعــارة بالمملكــة العربيـة
السعودية وإضافــة كــل مـــن:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /جمال الدين عبدالفتاح الجندى ـ أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
٢ـ السيد الدكتور /غريب محمد عبدالعال ـ مدرس الصيدالنيات
وتصبح اللجنة كالتالى:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /جمال الدين عبدالفتاح الجندى
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
٢ـ السيــــدة الدكـتــــورة /منى مصطفى محمد المھدى
مدرس الصيدالنيات
٣ـ السيـــــد الدكـتـــــــور /غريب محمد عبدالعال
مدرس الصيدالنيات
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى لجنــــة اإلشـــراف المذكورة سابقــا ويحــاط السيــد األستـاذ
الدكتور /فرجانى عبدالحميد محمد ـ أستاذ الصيدالنيات علمـــــــــا٠
١٢ـ خطـاب قسم العقاقير بشـأن تشكيـل لجنـة الحكم والمناقشة على رسالة الدكتوراه الخاصة
بالسيد الصيدلى /أحمد عزالدين عبدالاله ـ المدرس المساعد بقسم العقاقير بكلية الصيدلة
جامعــة األزھر بأسيوط والمسجـل لنيــل درجــة الدكتـوراه فى العلـوم الصيدلية )عقاقير(
وتصبح على النحوالتالى:ـ

ـ٦ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /أحمد عطيه سعده
)ممتحنا خارجيا(
أستاذ العقاقير ورئيس جامعة  ٦أكتوبر
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /عصام عبدالحميد عبد الستار
)ممتحنا خارجيا(
أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة ـ جامعة القاھرة
٣ـ السيد األستاذ الدكتور /محمد أحمد الشنوانى
أستاذ العقاقير المتفرغ ـ كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط )مشرفــا(
٤ـ السيدة األستاذ الدكتورة /إنعام يونس بخيت
)مشرفــا(
أستاذ العقاقير ـ كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط
٥ـ السيــــــد الدكتـــــــور /عالء محمد حسن نفادى
مدرس العقاقير ـ كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط )مشرفــا(
علمـا بأنه قـام بعمل ثالث حلقات مناقشة علمية أمام مجلس القسم ـ وله بحثان
منشوران بمجلتى ٠HETEROCYCLES, J Nat Med
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الدكتوراه الخاصة
بالسيد الصيدلى /أحمد عزالدين عبدالاله ـ المدرس المساعد بقسم العقاقير بكلية الصيدلة
جامعــة األزھـر بأسيـوط والمسجـل لنيــل درجــة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية )عقاقير(
وبإشــراف اللجنـة المذكـورة سابقـا٠
١٣ـ خطــاب قســم العقاقير بشــأن سفـر السيد الصيدلى /أحمد محمد زاھر ـ المدرس المساعد
بالقســم وعضــو بعثـة اإلشــراف المشتـرك للعـام الخامـس ٢٠١٢/٢٠١١م مـن الخطـة
الخمسيــة السادســة للبعثــات ٢٠١٢/٢٠٠٧م إلى الواليـات المتحـدة األمريكية ـ جامعـة
أوبورن لمدة عام إعتبارا من تاريخ السفر٠
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى سفر السيد الصيدلى /أحمد محمد زاھر ـ المدرس المساعـد
بقسـم العقاقيـر وعضــو بعثـة اإلشــراف المشتـرك للعـام الخامس ٢٠١٢/٢٠١١م من
الخطة الخمسية السادسة للبعثــات ٢٠١٢/٢٠٠٧م إلـى الواليـات المتحـدة األمريكية ـ
جامعــة أوبورن لمدة عام إعتبارا من تاريخ السفر٠
١٤ـ خطـاب قســم العقاقيـر بشـأن سفــر السيدة الصيدالنية /شيماء مكرم مصطفى ـ المدرس
المسـاعــد بالقسم وعضـو بعثــة اإلشـراف المشترك للعام الجامعى ٢٠١٢/٢٠١١م من
الخطـة الخمسية السادسة للبعثات ٢٠١٢/٢٠٠٧م إلى الواليات المتحدة األمريكية لمدة
عام إعتبارا من تاريخ السفر٠
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى سفر السيـدة الصيدالنيـة /شيمـاء مكـرم مصطفى ـ المدرس
المساعد بقسم العقاقير وعضو بعثة اإلشراف المشترك للعام الجامعى ٢٠١٢/٢٠١١م
من الخطـة الخمسية السادسـة للبعثات ٢٠١٢/٢٠٠٧م إلى الواليات المتحـدة األمريكية
لمدة عام إعتبارا من تاريخ السفر٠
١٥ـ خطـاب قسـم الكيمياء العضوية الصيدلية بشـأن مــد اإلجــازة الدراسيــة الخاصة بالسيد
الصيدلـــــى /ياسر عبدالھــــادى مصطفى ـ المــــدرس المساعد بالقسم وعضـو اإلجازة
الدراسية بكندا لمدة عام رابع إبتداء من مايو٢٠١٣م إلى مايو ٢٠١٤م٠

ـ٧ـ
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى مـــد اإلجــازة الدراسيــة الخاصــة بالسيـد الصيدلى /ياسر
عبدالھادى مصطفى ـ المــدرس المساعــد بقسـم الكيميـاء العضويــة الصيدليـة وعضـو
اإلجازة الدراسية بكندا لمدة عام رابع إبتداء من مايو٢٠١٣م إلى مايو ٢٠١٤م٠
١٦ـ الخطـاب المقــدم من السيــد األستاذ الدكتور /مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بشأن
خطـــة صيــانــة البنيـة التحتيـــة بالكليــة لألعــــوام الجــامـعـيــــة ٢٠١١/٢٠١٠م ـ
٢٠١٢/٢٠١١م٠
القــــــــــــــــــــرار:ـ
أحيــــط المجلــس علمــا ً٠
١٧ـ مـذكـرة بشأن تجديـد عضوية السيد الدكتـور /مصطفى حسين عبدالھادى ـ مديـر مصنع
 T3Aلألدوية بأسيوط لمدة عامين إبتداءا من ٢٠١٢/١٢/٢٦م٠
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى تجديد عضوية السيد الدكتور /مصطفى حسين عبدالھادى ـ
مديــر مصنــع  T3Aلألدوية بأسيـوط لعضوية مجلـس الكلية من الخـارج لمدة عامين
إبتداءا من ٢٠١٢/١٢/٢٦م وتطبيقـا لنـص الفقـرة "ھـ" من المادة " "٤٠من قانون
تنظيم الجامعات٠
١٨ـ خطــاب قسـم الكيمياء العضوية الصيدلية بشـأن الطلـب المقـدم من السيـدة الصيدالنيـة/
عنبـر فنجـرى محمد عبدالرحيم ـ المعيــدة بالقسـم للتعيين فى وظيفة مدرس مساعد
بالقسم٠
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى تعيين السيدة الصيدالنية /عنبر فنجرى محمد عبدالرحيم ـ
المعيدة بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية فى وظيفة مدرس مساعد بقسم الكيمياء
العضوية الصيدلية حيث أن سيادتھا ملتزمة بآداء واجباتھا الوظيفية ولم تصدر ضدھا
أية جزاءات تأديبية وأنھا قد أدت الدورات التدريبية المطلوبة للتعيين فى ذات الوظيفة٠
١٩ـ خطاب قسم العقاقير بشأن تعيين السيدة الدكتورة /إيمان عبدالرحيم محمود ـ المدرس
المساعد بالقسم فى وظيفة مدرس بالقسم٠
القــــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقــــــــة علــى تعيين السيدة الدكتورة /إيمان عبدالرحيم محمود ـ المدرس
المساعد بقسم العقاقير فى وظيفة مدرس بقسم العقاقير حيث أن سيادتھا ملتزمة وتقوم
بآداء واجباتھا الوظيفية ولم تصدر ضدھا أية جزاءات تأديبية٠
ھذا وقـد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھـر نفـس اليوم٠
أمين المجلس
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