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إجتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـم )(٦٨٠
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٦م
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إجتمـع مجلس الكلية يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٠/١/١٦م فى تمام الساعة الحادية عشرة
صباحا ً بجلسته رقم ) (٦٨٠بمقر 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
وكيـل الكليــة لشئــون الدراسات العليا والبحوث
 .٢األستاذ الدكتورة /جيھــان نبيــل فتيــح
رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
/ ،،ساميـــة جـــالل أحمـد
،،
.٣
رئيـــس مجلــس قســــم الصيدلة اإلكلينيكيــة
 .٤األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف
رئيــس مجلــــس قســـم العـقـــــــــاقيـــــــــــر
 .٥األستاذ الدكتورة /أمــانـى سـيـد أحـمــد
المشــــرف على قســم علم األدوية والسموم
 .٦األستاذ الدكتور /مھران شاكر عبدالرحمن
المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة
 / ،، ،، .٧عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ
رئيــس مجلــــس قســـم الكيـمـياء الدوائيـــة
 / ،،طــارق أبوالفضــل محمد
،، .٨
رئيــــس مجلـــــس قســـــم الصيدالنيــــــــات
 .٩األستاذ الدكتورة /مھــا عبدالعظيم حسن
القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية
 .١٠السيد الدكتور /ھشام محمد توفيق حسن
المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
 / ،، ،، .١١محمد أحمد المختار محمود
أستــــــــاذ الكيـمـياء الدوائيـــة المتفـــــــرغ
 .١٢األستاذ الدكتور /عــادل فــوزى يوسـف
أستاذ الكيميـاء التحليلية الصيدليـة المتفـــرغ
 / ،، ،،حسـن فرغلـى عزقــل
.١٣
أستاذ الكيميـاء التحليلية الصيدليـة المتفــرغ
 .١٤األستاذ الدكتورة /فردوس عبدالفتاح محمد
أستــــــــــاذ الكيميــــاء الدوائيــة المتفــــــرغ
 .١٥األستاذ الدكتور /فرغلـى عبدالحميد عمر
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
 / ،،أحمد عابدين محمد عطيه
،، .١٦
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
 .١٧األستاذ الدكتورة /إنعــام يونــس بخيــت
أستــــــــــــــــاذ الصيدالنيـــــــات المتـفـــــرغ
 .١٨األستاذ الدكتور  /فرجانى عبدالحميد محمد
أستــــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــــــــــــــــات
 / ،،محمد فتحى محمد إبراھيم
،، .١٩
أستــــــــاذ الصيـدلة الصناعيـــة المتفـــــــرغ
 / ،، ،،محروس عثمان أحمد
.٢٠
أستــــــــــــاذ العقــاقيـــــــــــر المساعــــــــــد
 .٢١السيدة الدكتورة /سعاد عبداللطيف حسن
مـــــــــــــــــــــــــدرس العقـــــــاقيـــــــــــــــــر
 / ،،إيمــان سيــد خـــالف
،، .٢٢
نقيــــــــــــب صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوط
 .٢٣األستاذ الدكتور  /عالء عرفـات خليفـه
رئيس مجلس إدارة شركة )(UP Pharma
 .٢٤السيد الدكتور /محمد عــادل الطحـــالوى
وقد إعتذر عن الحضور كال من-:
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 -١األستاذ الدكتور/محمود البدرى عبدالمطلب
رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
 / ،،حســـن رفعــت حســن
،، -٢
المشرف على قطاع شركة "سيد" فرع أسيوط
 -٣السيدة الدكتورة  /ليلـى محمـد عبدالعزيز
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ولتكامqqل العqqـدد القqqانونى الqqالزم لqqصحة إنعقqqـاد المجلqqس  -قqqدم الqqسيد األسqqتاذ الqqدكتور /محمqqود
محمد شيحه  -عميد الكليqة ورئqيس المجلqس التھنئqة بالعqام المqيالدى الجديqد وعيqد المqيالد المجيqد
أعاده ﷲ على الجميع بالخير والبركات.
كما قدم التھنئة لكال من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /أحمد محمد عبدالمولى لتجديد تعيين سيادته وكيالً لشئون التعليم
والطالب بالكلية .
 -٢السيد األستاذ الدكتور /حسن رفعت حسن لتعيين سيادته رئيسا ً لمجلـس قسم الكيمياء
التحليلية الصيدلية.
كما قدم الشكر لكل من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /أحمد السيد أبوطالـب  -أستاذ الصيـدلة الصناعية المتفرغ
 -٢السيد األستاذ الدكتور /على عبدالظاھرعبدالرحمن  -أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
إلنتھاء فترة عضوية سيادتھما بالمجلس.
كما رحqب سqيادته بالqسيد األسqتاذ الqدكتور /محqروس عثمqان أحمqد  -أسqتاذ الqصيدلة الqصناعية
المتفرغ إلنضمام سيادته لعضوية المجلس كأقدم أساتذة قسم الصيدلة الصناعية.
كما قدم سيادته العزاء فى وفاة كل من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /عبدالحميد نجيب كفافى  -أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ
 -٢زوجة السيد األستاذ الدكتور /حسن حسن فرج  -أستاذ الكيمياء الدوائية المتفرغ
 -٣نجل السيدة األستاذ الدكتورة /حرية عبدالمجيد محمد  -أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية
المتفرغ والسيد األستاذ الدكتور /محمد جمال عبدالمحسن  -أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
سابقا ً.
ونظرا إلعتذار السيد األستاذ الدكتور /حسـن رفعت حسن – أمين المجلس عن الحضور فقد تولى
السيد األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف أمانة المجلس عن ھذه الجلسة.
فقد بدأت مناقشة جدول األعمال التالى-:
 -١التqqصديق علqqى محqqضر الجلqqسة الqqسابقة رقqqم ) (٦٧٩بتqqاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م والممتqqد حتqqى
٢٠١٩/١٢/٢٢م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
تم التصديق مع تسجيل مqع مراعqاة موضqوع رقqم ) (٣٧أن تتحمqل الكليqة الqدعم الكامqل
للجميع وذلك لمدة عامين لمجلة )نشرة العلوم الصيدلية( وموضqوع رقqم ) (٤٩أن يكqون مqدة
تجديد تعيين السيد األستاذ الدكتور /كمqال الqدين علqى صqبره لمqدة أربqع سqنوات بqدال مqن عامqا ً
واحد.
 -٢مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم ) (٦٧٩بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م والممتد حتqى
٢٠١٩/١٢/٢٢م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
أحيط المجلس علما ً وتم تنفيذ القرارات.
 -٣مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن إيقاف قيد الطالب /ميشيل مدحت قيqصر – المرشqح بالفرقqة
األولqqqى ) (Pharm-Dللعqqqqام الجqqqامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م عqqqqن الدراسqqqة واإلمتحانqqqqات للعqqqqام
الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م على أن يqتم قيqده إعتبqارا مqن العqام الجqامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م وذلqك
٢
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نظqqqqرا لqqqqورود إسqqqqمه متqqqqاخرا عqqqqن طريqqqqق مكتqqqqب التنqqqqسيق الرئيqqqqسى بالقqqqqاھرة بتqqqqاريخ
٢٠١٩/١٢/٢٥م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqqة علqqqى تجميqqqد قيqqqد الطالqqqب /ميqqqشيل مqqqدحت قيqqqصر – المرشqqqح بالفرقqqqة األولqqqى
) (Pharm-Dللعqqqام الجqqqامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م عqqqن الدراسqqqة واإلمتحانqqqات للعqqqام الجqqqامعى
٢٠٢٠/٢٠١٩م علqqى أن يqqتم قيqqده إعتبqqارا مqqن العqqام الجqqامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م وذلqqك نظqqرا
لورود إسمه متاخرا عن طريق مكتب التنسيق الرئيسى بالقاھرة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٥م.
 -٤مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن إحتساب غياب الطالبة /إنجى جمال فتحى – المقيدة بالفرقqة
الثانيqqqة للعqqqام الجqqqامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م فqqqى مqqqادة "كيميqqqاء عqqqضوية صqqqيدلية "٣-بتqqqاريخ
٢٠١٩/١٢/٢٤م غياب بعذر نظرا لوفاه والدھا يوم ٢٠١٩/١٢/٢٣م والظروف النفqسية التqى
تمر بھا.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى غيqqاب بعqqذر مقبqqول للطالبqqة /إنجqqى جمqqال فتحqqى – المقيqqدة بالفرقqqة الثانيqqة
للعqqqqqqام الجqqqqqqامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م فqqqqqqى مqqqqqqادة "كيميqqqqqqاء عqqqqqqضوية صqqqqqqيدلية "٣-بتqqqqqqاريخ
٢٠١٩/١٢/٢٤م وذلك نظرا لوفاه والدھا يqوم ٢٠١٩/١٢/٢٣م والظqروف النفqسية التqى تمqر
بھا.
 -٥مذكرة الطلب المقدم من الطالب اآلتى أسماؤھم-:
 -٢الطالب /يوسف محمد فتحى
 -١الطالب /مينا عدلى منصور
بشأن إحتساب غيqاب إمتحqان مqادة "الqصيدلة اإلكلينيكيqة "١-بتqاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢م غيqاب
بعذر مقبول.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على الغياب بعذر مقبول مع التنبيه على عدم وجqود أنqشطة طالبيqة أثنqاء إنعقqاد
اإلمتحان مع تطبيق القواعد واللوائح ومخاطبة لجنة شئون التعليم والطالب المركزية بذلك.
 -٦مذكرة شئون الطqالب بالكليqة بqشأن المقqررات اإلختياريqة لطqالب الفرقqة الرابعqة والتqى سqوف
تدرس فى العام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م على النحو التالى-:
الفصل الدراسى األول-:
المقررات اإلختيارية
القسم القائم بالتدريس
م
تصميم الدواء
 ١الكيمياء الدوائية
الرقابة النوعية وتوكيد الجودة
 ٢الكيميـاء التحليلية الصيدليـة
الصيدلة اإلشعاعية
 ٣الصيدالنيات
 الفصل الدراسى الثانى-:القسم القائم بالتدريس
م
 ١العقاقير
 ٢الصيدلة الصناعية
 ٣الكيميـاء العضوية الصيدليـة

المقررات اإلختيارية
الطب البديل
التصنيع الدوائى
الطرق المستحدثة لتحضير الخامات الدوائية
٣
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على ماجاء بالمذكرة.
 -٧خطاب قسم الصيدالنيات بqشأن تqسجيل عنqوان رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدالنية /ميرنqا
حqqqqسين إبqqqqراھيم – المقيqqqqدة )مqqqqن الخqqqqارج( لنيqqqqل درجqqqqة الماجqqqqستير فqqqqى العلqqqqوم الqqqqصيدلية
)صيدالنيات( بعنوان-:
"تطوير وتوصيف لصاقات محملة بعقار األنسولين لعالج مرض السكرى"
"Development and characterization of insulin-loaded patches for
"management of diabetes
بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمود البدرى عبدالمطلب
أستاذ الصيدالنيات ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
-٢السيدة الدكتورة /دينا فتح ﷲ محمد
أستاذ الصيدالنيات المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى تqqسجيل عنqqوان رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة بالqqصيدالنية /ميرنqqا حqqسين
إبqqراھيم – المقيqqدة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية )صqqيدالنيات(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -٨خطqqاب قqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية بqqشأن تqqسجيل عنqqوان رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة
بالqصيدالنية /فاطمqة الزھqراء علqqى محمqد – المعيqدة بالقqسم لنيqqل درجqة الماجqستير فqى العلqqوم
الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( بعنوان-:
"التصميم والتشييد والنشاط المضاد للسرطان لبعض مشتقات البروبينون -٣ ،١ثنائية الحلقة
العطرية الجديدة"
 "Design, synthesis and anticancer activity of some new 1,3"diarylpropenone derivatives
بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /سامية جالل أحمد
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
-٢السيدة الدكتورة /عال إبراھيم عبدالرازق
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
-٣السيد الدكتور /أبوبكر مصطفى عبدالعال
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى تqqسجيل عنqqوان رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة بالqqصيدالنية /فاطمqqة الزھqqراء
علqqى محمqqد – المعيqqدة بقqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم
الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
٤
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 -٩خطqqاب قqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية بqqشأن تqqسجيل عنqqوان رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة
بالqqصيدالنية /دينqqا عبqqدﷲ كمqqال – المقيqqدة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم
الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( بعنوان-:
"التصميــم والتشييـــد والنشــاط المضـاد للسرطــان لبعــض مشتقــات  -٤ ، ٢ ،١تــرايازول
والبنزيميدازول الجديدة"
 "Design, synthesis and anticancer activity of some new 1,2,4"triazole and benzimidazole derivatives
بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /سامية جالل أحمد
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
-٢الــدكتـــــورة /عال محمد فھمى أبوغدير
مدرس ستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية
-٣السيد الدكتور /أبوبكر مصطفى عبدالعال
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /دينا عبqدﷲ كمqال –
المقيqدة )مqن الخqارج( لنيqل درجqة الماجqqستير فqى العلqوم الqصيدلية )كيميqاء عqضوية صqqيدلية(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٠خطqqqاب قqqqسم علqqqم األدويqqqة والqqqسموم بqqqشأن تqqqسجيل عنqqqوان رسqqqالة الماجqqqستير الخاصqqqة
بالqqصيدالنية /رشqqا أحمqqد علqqى – المقيqqدة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم
الصيدلية )األدوية والسموم( بعنوان-:
"تأثيــر المستخلـص المائى لنبـات ستيفيـا وستيفوزويـد على حـدوث اإلطاقة والتعـود لعقــار
نالبيوفين وتفاعالتھم مع وسائط اكسيد النيتريك فى الفئران"
"Effect of stevia aqueous extract and stevioside on the development
of tolerance and dependence of nalbuphine and their interactions
"with Nitric Oxide modulators in mice
بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /مھران شاكر عبدالرحمن
أستاذ الفارماكولوجى والمشرف على قسم علم األدوية والسموم
-٢السيدة الدكتورة /عبير محمد رشاد
مدرس الفارماكولوجى – كلية الطب
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدالنية /رشqا أحمqد علqى –
المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )األدويqة والqسموم( وبإشqراف
اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
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 -١١خطqqqاب قqqqسم علqqqم األدويqqqة والqqqسموم بqqqشأن تqqqسجيل عنqqqوان رسqqqالة الماجqqqستير الخاصqqqة
بالqqصيدالنية /إيمqqان محمqqد علqqى – المقيqqدة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم
الصيدلية )األدوية والسموم( بعنوان-:
"مقارنة تأثيرات مستخلص نبات ستيفيا وستيفوزويد وروزوفاستاتين منفqردة أو مجتمعqة فqى
مرض الكبد الدھنى الغير كحولى المستحدث تجريبيا فى الجرذان"
"Comparative effects of stevia extract, stevioside and rosuvastatin
alone and in combination with each other on experimentally induced
"non-alcoholic fatty liver disease in rats
بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /مھران شاكر عبدالرحمن
أستاذ الفارماكولوجى والمشرف على قسم علم األدوية والسموم
-٢السيد الدكتور /محمد مصطفى البدر
مدرس الفارماكولوجى – كلية الطب
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /إيمان محمد علqى –
المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )األدويqة والqسموم( وبإشqراف
اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٢خطاب قسم قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن إنھاء تجميد قيد الqصيدالنية /ھوليqا ھqشام القاضqى
 المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية(.القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إنھاء تجميد قيد الصيدالنية /ھوليا ھqشام القاضqى  -المقيqدة )مqن الخqارج(
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية(.
 -١٣خطqqاب إدارة الدراسqqات العليqqا والبحqqوث بqqشأن إلغqqاء قيqqد الqqصيدالنية /منqqى صqqدقى حqqسين –
المقيدة بدبلومه التحليل اآللى والرقابة الدوائية وذلك بناءا على طلبھا.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إلغاء قيد الصيدالنية /منى صدقى حqسين – المقيqدة بدبلومqه التحليqل اآللqى
والرقابة الدوائية وذلك بناءا على طلبھا.
 -١٤خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن إعفاء كل من-:
-١الصيدالنية /نيرة عبدﷲ محمد األنور
-٢الصيدالنية /آيات ھمام فوزى سيد
المقيدين )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الqصيدلية )كيميqاء حيويqة( مqن دراسqة
المقqqررات العامqqqة للماجqqqستير وذلqqك النھqqqم سqqqبق وإن إجتازوھqqqا بنجqqاح أثنqqqاء قيqqqدھم لدرجqqqة
الماجستير بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة لعام ٢٠١٧م.
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعفاء كل من-:
 -١الصيدالنية /نيرة عبدﷲ محمد األنور
 -٢الصيدالنية /آيات ھمام فوزى سيد
المقيدين )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الqصيدلية )كيميqاء حيويqة( مqن دراسqة
المقqqررات العامqqqة للماجqqqستير وذلqqك النھqqqم سqqqبق وإن إجتازوھqqqا بنجqqاح أثنqqqاء قيqqqدھم لدرجqqqة
الماجستير بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة لعام ٢٠١٧م.
 -١٥خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن إضافة السيد األستاذ الدكتور /كمال محمد
زھران – أستاذ النساء والتوليد بالمستشفى الجامعى بأسيوط إلى لجنة اإلشراف على رسالة
الماجستير الخاصة بالصيدلى /ھيثم محمد صدقى  -المعيد بالقسم لنيل درجة الماجستير فى
العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /خالد محمد حسانين
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
 -٢السيد األستاذ الدكتور /كمال محمد زھران
أستاذ النساء والتوليد بالمستشفى الجامعى بأسيوط
 -٣السيد الدكتور /ھالل فؤاد حته
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
 -٤السيدة الدكتورة /روحيه فتحى عبدالحميد
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إضافة السيد األستاذ الدكتور /كمال محمد زھران – أستاذ النqساء والتوليqد
بالمستشفى الجامعى بأسqيوط إلqى لجنqة اإلشqراف علqى رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدلى/
ھيثم محمد صدقى  -المعيد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعqة لنيqل درجqة الماجqستير فqى العلqوم
الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٦خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن إضافة السيد الدكتور /بھqاء جمqال الqدين محمqد
– األستاذ المساعد بالقسم إلى لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصqة بالqصيدلى /محمqد
كمال سيد -المدرس المساعد بالقسم لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فqى العلqوم الqصيدلية )كيميqاء
عضوية صيدلية( لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
)توفاه ﷲ(
-١السيد األستاذ الدكتور /عبدالحميد نجيب كفافى
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ
-٢السيد الدكتور  /بھاء جمال الدين محمد
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
-٣السيدة الدكتورة /عال إبراھيم عبدالرازق
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إضافة السيد الدكتور /بھاء جمال الqدين محمqد – أسqتاذ الكيميqاء العqضوية
الصيدلية المساعد إلى لجنqة اإلشqراف علqى رسqالة الqدكتوراه الخاصqة بالqصيدلى /محمqد كمqال
سqqيد -المqqدرس المqqساعد بقqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية لنيqqل درجqqة دكتqqوراه الفلqqسفة فqqى
العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٧خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن إضqافة الqسيدة األسqتاذ الqدكتورة /سqامية جqالل
أحمqqد – أسqqتاذ ورئqqيس مجلqqس القqqسم إلqqى لجنqqة اإلشqqراف علqqى رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة
بالqqصيدالنية /نجqqالء محمqqد كامqqل  -المقيqqدة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم
الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
)توفاه ﷲ(
-١السيد األستاذ الدكتور /عبدالحميد نجيب كفافى
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /سامية جالل أحمد
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
-٣السيد الدكتور /أبوبكر مصطفى عبدالعال
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى إضqqافة الqqسيدة األسqqتاذ الqqدكتورة /سqqامية جqqالل أحمqqد – أسqqتاذ ورئqqيس
مجلس قسم الكيميqاء العqضوية الqصيدلية إلqى لجنqة اإلشqراف علqى رسqالة الماجqستير الخاصqة
بالqqصيدالنية /نجqqالء محمqqد كامqqل  -المقيqqدة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم
الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٨خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن إضqافة الqسيدة األسqتاذ الqدكتورة /سqامية جqالل
أحمqqد – أسqqتاذ ورئqqيس مجلqqس القqqسم إلqqى لجنqqة اإلشqqراف علqqى رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة
بالqqصيدالنية /سqqامية مqqصطفى محمqqد – المعيqqدة بالقqqسم والمqqسجلة لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى
العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
)توفاه ﷲ(
-١السيد األستاذ الدكتور /عبدالحميد نجيب كفافى
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /سامية جالل أحمد
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
-٣الــدكتـــــورة /عال محمد فھمى أبوغدير
مدرس ستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية
-٤السيد الدكتور /أبوبكر مصطفى عبدالعال
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى إضqqافة الqqسيدة األسqqتاذ الqqدكتورة /سqqامية جqqالل أحمqqد – أسqqتاذ ورئqqيس
مجلس قسم الكيميqاء العqضوية الqصيدلية إلqى لجنqة اإلشqراف علqى رسqالة الماجqستير الخاصqة
بالqqصيدالنية /سqqامية مqqصطفى محمqqد – المعيqqدة بقqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية والمqqسجلة
لنيqqqل درجqqqة الماجqqqستير فqqqى العلqqqوم الqqqصيدلية )كيميqqqاء عqqqضوية صqqqيدلية( وبإشqqqراف اللجنqqqة
المذكورة سابقا ً.
 -١٩خطqqاب قqqسم العقqqاقير بqqشأن تغييqqر عنqqوان رسqqالة الكتqqوراه الخاصqqة بالqqصيدلى /محمqqد سqqعيد
فتحqqى الرفqqاعى – المqqسجل )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة دكتqqوراه الفلqqسفة فqqى العلqqوم الqqصيدلية
)عقاقير( من-:
"دراسة فيتوكيميائية وبيولوجية لنباتين من العائلة األكانثيسية والمنزرعان فى مصر"
"Phytochemical and biological study of two Acanthaceous plants
" growing in Egypt
إلى-:
"دراسة فيتوكيميائية وبيولوجية لنباتين من العائلة األكانثيسية والمنزرعان فى مصر"
"Phytochemical and biological study of two Acanthaceous plants
" cultivated in Egypt
علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى تغييqqر عنqqوان رسqqالة الكتqqوراه الخاصqqة بالqqصيدلى /محمqqد سqqعيد فتحqqى
الرفاعى – المسجل )من الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الqصيدلية )عقqاقير( –
علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى.
 -٢٠خطاب قسم الصيدالنيات بشأن تغيير عنوان رسالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدالنية /رضqوى
رضqqوان عبqqدالجواد – المqqسجلة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية
)صيدالنيات( من-:
"تطوير وتوصيف جسيمات متناھية الصغر قابلة للتحلل لتوصيل عقارات مضادة للسرطان"
"Development and characterization of biodegradable nanoparticles
"for the delivery of anticancer drugs
إلى-:
"تطوير وتوصيف جسيمات متناھية الصغر قابلة للتحلل لتوصيل عقار الليترازول"
"Development and characterization of biodegradable nanoparticles
"for delivery of letrozole
علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى تغييqqر عنqqوان رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة بالqqصيدالنية /رضqqوى رضqqوان
عبدالجواد – المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صqيدالنيات( –
علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى.
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 -٢١خط qاب قqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية بqqشأن تغييqqر عنqqوان رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة
بالqqqصيدالنية /سqqqامية مqqqصطفى محمqqqد – المعيqqqدة بالقqqqسم لنيqqqل درجqqqة الماجqqqستير فqqqى العلqqqوم
الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( من-:
"تqqصميم وتqqشييد ودراسqqة الخqqواص البيولوجيqqة لمركبqqات بروبانونايqqل ثنائيqqة الحلقqqة العطريqqة
المشتقة من حمض الجليكوليك الكبريتى"
"Design , synthesis and biological activities of diaryl propanonyl
"thioglycolic acid derivatives
إلى-:
"التصميم والتشييد والنشاط المضاد للسرطان لبعض المشتقات الجديدة ثنائية الحلقة العطريqة
لحمض بروبانونايل الجليكوليك الكبريتى"
"Design , synthesis and anticancer activity of certain new
"diarylpropanonyl thioglycolic acid derivatives
علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى تغييqqر عنqqوان رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة بالqqصيدالنية /سqqامية مqqصطفى
محمد – المعيدة بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية لنيqل درجqة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية
)كيمياء عضوية صيدلية( – علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى.
 -٢٢خطqqاب قqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية بqqشأن تqqشكيل لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة علqqى رسqqالة
الماجستير الخاصة بالصيدالنية /سامية مصطفى محمد – المعيدة بالقسم والمسجلة لنيل درجqة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( على النحو التالى-:

١٠

بصوت واحد

)محكما خارجيا ً(
-١السيد األستاذ الدكتور /سعيد أحمد حسين الفقى
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية  -كلية الصيدلة – جامعة الزقازيق
)محكما خارجيا ً(
-١السيد األستاذ الدكتور /عالء عرفات خلفه حيا
أستاذ الكيمياء الصيدلية ووكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطالب
كلية الصيدلة – جامعة دراية بالمنيا
)مشـــرفا ً(
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /سامية جالل أحمد
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مqqqqqqqqشرفا ً(
-٣الــدكتـــــورة /عال محمد فھمى أبوغدير
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مqqqqqqqqشرفا ً(
-٤السيد الدكتور /أبوبكر مصطفى عبدالعال
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
وقامت الطالبة بتقديم عدد ) (٢ندوة علمية أمام مجلس القسم وقدمت جزء من الرسqالة للنqشر
فى مجلة علمية متخصصة.
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدالنية/
سqqامية مqqصطفى محمqqد – المعيqqدة بقqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية والمqqسجلة لنيqqل درجqqة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٣خطاب قسم الصيدلة الqصناعية بqشأن تqشكيل لجنqة الحكqم والمناقqشة علqى رسqالة الماجqستير
الخاصqqqة بالqqqصيدالنية /إيمqqqان إسqqqماعيل عبqqqدالعزيز – المqqqسجلة )مqqqن الخqqqارج( لنيqqqل درجqqqة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية( على النحو التالى-:

١١

بصوت واحد

)ممتحنا ً خارجيا ً(
-١السيدة األستاذ الدكتورة /أمل كمال حسين
أستاذ الصيدالنيات والصيدلة الصناعية  -كلية الصيدلة – جامعة المنيا
)ممتحنا ً داخليا ً(
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /إيمان مصطفى سامى
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
-٣السيد األستاذ الدكتور /سيد إبراھيم عبدالرحمن
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط )مشرفا ً(
-٤السيد األستاذ الدكتور /سيد محمد أحمد
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط )مشرفا ً(
-٥السيد األستاذ الدكتور /محروس عثمان أحمد
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط )مشرفا ً(
ويكتفى بمن يحضر المناقشة من لجنqة اإلشqراف وقامqت الطالبqة بعمqل عqدد ) (٢حلقqة نقاشqية
وقامت بعرض بحث من الرسالة وتم قبوله بمؤتمر العلوم الqصيدلية – كليqة الqصيدلة – جامعqة
المنوفية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة بالqصيدالنية/
إيمان إسماعيل عبدالعزيز – المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الqصيدلية
)صيدلة صناعية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٤خطاب قسم العقاقير بشأن سفر السيد الدكتور /أحمد محمqد زاھqر شqيخون  -المqدرس بالقqسم
لمدة ستة أشھر إعتبارا من تاريخ السفر بمرتب من الداخل وذلqك لحqصوله علqى مھمqة علميqة
لجامعة المسيسيبى بالواليات المتحدة األمريكية من خالل خطة البعثات عن العام األول والثqانى
من الخطة الخمسية الثامنة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى إلجراء أبحاث مابعد الدكتوراه
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على سفر السيد الدكتور /أحمد محمد زاھر شيخون  -مدرس العقاقير لمدة سqتة
أشھر إعتبارا من تqاريخ الqسفر بمرتqب مqن الqداخل وذلqك لحqصوله علqى مھمqة علميqة لجامعqة
المسيسيبى بالواليqات المتحqدة األمريكيqة مqن خqالل خطqة البعثqات عqن العqام األول والثqانى مqن
الخطة الخمسية الثامنة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى إلجراء أبحاث مابعد الدكتوراه.
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 -٢٥خطاب قسم الكيميqاء التحليليqة الqصيدلية بqشأن قيqام الqسيدة الqدكتورة /عqزة ھqشام منqصور -
المدرس بالقسم بمھمqة علميqة لمqدة سqتة أشqھر إعتبqارا مqن تqاريخ الqسفر بمرتqب مqن الqداخل
وذلك لحصولھا على مھمة علمية بألمانيا من خالل الخطqة الخمqسية الثامنqة للبعثqات )-٢٠١٧
 (٢٠٢٢بالنظام التنافسى إلجراء أبحاث مابعد الدكتوراه.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى قيqqام الqqسيدة الqqدكتورة /عqqزة ھqqشام منqqصور  -مqqدرس الكيميqqاء التحليليqqة
الqqصيدلية بمھمqqة علميqqة لمqqدة سqqتة أشqqھر إعتبqqارا مqqن تqqاريخ الqqسفر بمرتqqب مqqن الqqداخل وذلqqك
لحqqصولھا علqqى مھمqqة علميqqة بألمانيqqا مqqن خqqالل الخطqqة الخمqqسية الثامنqqة للبعثqqات )-٢٠١٧
 (٢٠٢٢بالنظام التنافسى إلجراء أبحاث مابعد الدكتوراه.
 -٢٦التقqqارير الفرديqqة والتقريqqر الجمqqاعى المقدمqqة مqqن لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة الخاصqqة برسqqالة
الqqدكتوراه المقدمqqة مqqن الqqصيدالنية /وسqqام محمqqد سqqامى  -المqqسجلة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة
دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجqاء بالتقqارير الفرديqة والتقريqر الجمqاعى المقدمqة مqن لجنqة الحكqم
والمناقشة الخاصة برسالة الدكتوراه المقدمqة مqن الqصيدالنية /وسqام محمqد سqامى  -المqسجلة
)من الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( وكqذلك
قرار مجلس قqسم الكيميqاء التحليليqة الqصيدلية وتوصqية لجنqة الدراسqات العليqا بالكليqة يوصqى
المجلس بمنح سيادتھا درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية(.
 -٢٧التقqqارير الفرديqqة والتقريqqر الجمqqاعى المقدمqqة مqqن لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة الخاصqqة برسqqالة
الqqدكتوراه المقدمqqة مqqن الqqصيدالنية /مqqروة جqqالل مqqصطفى النجqqار  -المqqدرس المqqساعد بقqqسم
الصيدلة الصناعية لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجqاء بالتقqارير الفرديqة والتقريqر الجمqاعى المقدمqة مqن لجنqة الحكqم
والمناقشة الخاصة برسالة الqدكتوراه المقدمqة مqن الqصيدالنية /مqروة جqالل مqصطفى النجqار -
المدرس المساعد بقسم الqصيدلة الqصناعية لنيqل درجqة دكتqوراه الفلqسفة فqى العلqوم الqصيدلية
)صيدلة صناعية( وكذلك قرار مجلس قسم الصيدلة الqصناعية وتوصqية لجنqة الدراسqات العليqا
بالكليqqة يوصqqى المجلqqس بمqqنح سqqيادتھا درجqqة دكتqqوراه الفلqqسفة فqqى العلqqوم الqqصيدلية )صqqيدلة
صناعية(.
 -٢٨خطqqاب الqqسيد األسqqتاذ الqqدكتور /وكيqqل الكليqqة لqqشئون خدمqqة المجتمqqع وتنميqqة البيئqqة بqqشأن
توصيف عمل "لجنة رعاية أعضاء ھيئة التدريس".
القــــــــــــــــــرار:ـ
تؤجل لمزيد من الدراسة.
 -٢٩خطاب السيد األستاذ الدكتور /مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بشأن عرض وثيقة الكليqة
الموحدة لتقييم الطالب فى اإلمتحانات الشفھية.
١٢
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القــــــــــــــــــرار:ـ
يحال إلى األقسام العلمية لعرضه على المؤتمر العلمى لألقسام والكلية.
 -٣٠ردود أقسام الكلية بشأن المدرسين المساعدين والمعيدين الذين تجاوزوا الخمس سqنوات فqى
التعيين ولم يحصلوا على الدرجة العلمية األعلى بالكلية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة ويرفع إلدارة الجامعة.
 -٣١مذكرة بشأن ترشيح أحqد األعqضاء لعqضوية مجلqس الكليqة مqن ضqمن الخمqسة أسqاتذة الqذين
يمكqqن ضqqمھم إلqqى عqqضوية المجلqqس طبقqqا للفقqqرة "ج" مqqن المqqادة " "٤٠مqqن قqqانون تنظqqيم
الجامعات.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى إنqqضمام الqqسيد األسqqتاذ الqqدكتور /إيم ان م صطفى س امى ـ qأسqqتاذ الqqصيدلة
الصناعية المتفرغ إلى عضوية مجلس الكلية لمدة عام من ضqمن الخمqسة أسqاتذة الqذين يمكqن
ضمھم إلى عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج" من المادة " "٤٠من قانون تنظيم الجامعات.
 -٣٢خطاب اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بqشأن إنھqاء خدمqة الqسيد الqدكتور /محمqد إيھqاب علqى
حسن – مدرس الصيدلة الصناعية اعتباراً من ٢٠١٩/٩/١م نظرا لعqدم موافقqة اإلدارة العامqة
للعالقات الثقافية على منح سيادته إجازة خاصة بدون مرتب لمqدة عqام لمرافقqة الزوجqة بدولqة
ألمانيا.
القــــــــــــــــــرار:ـ
تطبق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
 -٣٣خطqqاب قqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية بqqشأن إنتqqداب الqqسيد الqqدكتور /أبqqو بكqqر مqqصطفى
عبqqدالعال – المqqدرس بالقqqسم إنتqqدابا جزئيqqا عqqن يqqوم )الqqسبت( مqqن كqqل أسqqبوع خqqالل الفqqصل
الدراسqqqى الثqqqانى للعqqqام الجqqqامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م للتqqqدريس بكليqqqة الqqqصيدلة  -جامعqqqة جنqqqوب
الوادي.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى إنتqqداب الqqسيد الqqدكتور /أبqqو بكqqر مqqصطفى عبqqدالعال – مqqدرس الكيميqqاء
العضوية الصيدلية إنتدابا جزئيا عن يوم )السبت( من كل أسبوع خالل الفqصل الدراسqى الثqانى
للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م للتدريس بكلية الصيدلة  -جامعة جنوب الوادي.
 -٣٤خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن إنتداب السيد الدكتور /محمد خليفه عبqدالجابر – المqدرس
بالقqqسم إنتqqدابا جزئيqqا عqqن يqqوم )الخمqqيس( مqqن كqqل أسqqبوع خqqالل الفqqصل الدراسqqى الثqqانى للعqqام
الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م إلى جامعة دراية بالمنيا.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إنتداب السيد الدكتور /محمد خليفqه عبqدالجابر – مqدرس الكيميqاء الدوائيqة
إنتدابا جزئيا عن يqوم )الخمqيس( مqن كqل أسqبوع خqالل الفqصل الدراسqى الثqانى للعqام الجqامعى
٢٠٢٠/٢٠١٩م إلى جامعة دراية بالمنيا.
١٣
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 -٣٥خطqqاب قqqسم الكيميqqاء الدوائيqqة بqqشأن تعيqqين الqqصيدالنية /شqqروق أحمqqد محمqqد عبدالحميqqد -
المعيدة بالقسم فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تعيين الصيدالنية /شروق أحمد محمد عبدالحميqد  -المعيqدة بقqسم الكيميqاء
الدوائيqqة فqqى وظيفqqة مqqدرس مqqساعد بقqqسم الكيميqqاء الدوائيqqة حيqqث أن سqqيادتھا ملتزمqqة بqqآداء
واجباتھqqا الوظيفيqqة ولqqم تqqصدر ضqqدھا أيqqة جqqزاءات تأديبيqqة وأنھqqا قqqد أدت الqqدورات التدريبيqqة
المطلوبة للتعيين فى ذات الوظيفة.
 -٣٦تقرير اللجنة العلمية الدائمة لوظائف األساتذة واألسqاتذة المqساعدين )عقqاقير( بqشأن اإلنتqاج
العلمى المقدم من السيد الدكتور /وائل مصطفى عبدالمجيد – األستاذ المساعد بقسم العقاقير.
القــــــــــــــــــرار:ـ
إجتمـــع مجلس الكليqة دون األسqاتذة المqساعدين والمدرسqين وتqم اإلطqالع علqى التقريqر
الجماعى للجنة العلمية الدائمة لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين )عقاقير( بqشأن اإلنتqاج
العلمى المقدم من السيد الدكتور /وائل مqصطفى عبدالمجيqد – األسqتاذ المqساعد بقqسم العقqاقير
وكqqذلك قqqرار مجلqqس قqqسم العقqqاقير ـ qيوصqqى المجلqqس بتعيqqين سqqيادته فqqى وظيفqqة أسqqتاذ بقqqسم
العقاقير حيث أن سيادته ملتزم بqآداء واجباتqه الوظيفيqة بqصورة مرضqية ولqم تqصدر ضqده أيqة
جزاءات تاديبية.
ھـذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظھر نفس اليوم.
أمين المجلس
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