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محضــــــــــــر
إجتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـم )(٦٨١
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٨م
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وكيـــل الكليـة لشئــون التعليـــم والطـالب
وكيـــل الكليــة لشئـــون خدمــة المجتمـع
وتنمية البيئة
األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف رئيــس مجلـس قســــم الصيدلة اإلكلينيكية
رئيــس مجلـس قســم الكيـمـياء الدوائيـــة
 / ،، ،،طـــارق أبوالفضـل محمد
/ ،، ،،عــادل فــوزى يوســف أستــــاذ الكيـمـياء الدوائيـــة المتفـــــرغ
األستاذ الدكتور  /أحمد عابدين محمد عطيه أستــــــاذ العـقــــــاقيــــــــــر المتـفــــرغ
أستــــــاذ العـقــــــاقيــــــــــر المتـفــــرغ
األستاذ الدكتورة /إنعــام يونــس بخيــت
األستاذ الدكتور /محمد فتحى محمد إبراھيم أستـــــــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــــــــات
أستــــــــــاذ الصيدلة الصناعية المتـفــرغ
 / ،،محروس عثمان أحمد
،،
مـــــــــــــــــدرس العقـــــــاقيـــــــــــــــــر
السيدة الدكتورة  /إيمــان سيــد خـــالف
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وقد إعتذر عن الحضور كال من-:
 -١األستاذ الدكتور /أحمـد محمـد عبدالمولى
/ ،، ،،محمود البدرى عبدالمطلب
-٢
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إجتمـع مجلس الكلية يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٠/١/٢٨م فى تمام الساعة الحادية
عشرة صباحا ً بجلسته رقم ) (٦٨١بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور /محمود
محمد شيحه – عميد الكلية وعضوية كل من:ـ
 .١األستاذ الدكتورة /جيھــان نبيــل فتيــح  -وكيل الكلية لشئــون الدراسات العليا والبحوث
 رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية/ ،، ،، .٢ساميـــة جـــالل أحمـد
 .٣األستاذ الدكتورة /أمــانـى سـيـد أحـمــد  -رئيــس مجلــــس قســـم العـقـــــــــاقيــــــــر
 .٤األستاذ الدكتور/مھران شاكر عبدالرحمن  -المشــــرف على قســم علم األدوية والسموم
/ ،، ،، .٥عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ  -المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة
 .٦األستاذ الدكتورة /مھــا عبدالعظيم حسن  -رئيــس مجلـــــس قســـــم الصيدالنيــــــــات
 .٧األستاذ الدكتور /حسـن رفعــت حســن  -رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
 .٨السيد الدكتور /ھشام محمد توفيق حسن  -القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة
الصناعية
/ ،، ،، .٩محمد أحمد المختار محمود  -المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
 .١٠األستاذ الدكتور /حسـن فرغلـى عزقــل-أستاذ الكيميـاء التحليلية الصيدليـة المتفـــرغ
 .١١األستاذ الدكتورة/فردوس عبدالفتاح محمد-أستاذ الكيميـاء التحليلية الصيدليـة المتفرغ
 .١٢األستاذ الدكتور/فرغلى عبدالحميد عمر -أستــــــــاذ الكيميــــاء الدوائيــة المتفــــــرغ
 / ،، ،،فرجانى عبدالحميد محمد  -أستـــــــاذ الصيدالنيـــــــات المتـفـــــرغ
.١٣
 .١٤السيدة الدكتورة /سعاد عبداللطيف حسن  -أستـــــــــاذ العقــاقيـــــــــــر المساعـــــــــد
 / ،،ليلـى محمـد عبدالعزيز  -المشرف على قطاع شركة "سيد" فرع أسيوط
،،
.١٥
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نقيـــــــــب صيـــــــــــــــادلـة أسيــــــــوط
 -١١األستاذ الدكتور  /عالء عرفـات خليفـه
 -١٢السيد الدكتور /محمد عــادل الطحـــالوى رئيس مجلس إدارة شركة )(UP Pharma
ولتكامل العـدد القانونى الالزم لصحة إنعقـاد المجلس  -قدم السيد األستاذ الدكتور /محمود
محمد شيحه  -عميد الكلية ورئيس المجلس العزاء لكال من-:
 -١السيدة الدكتورة /ھدى يوسف حسن  -أستاذ الكيمـياء الدوائية المساعد المتفرغ فى
وفاة إبن شقيق سيادتھا.
 -٢السيد األستاذ الدكتور /حمدى محمد محمد عبدالرحمن  -أستاذ الكيمياء الدوائية فى
وفاة شقيق سيادته.
 -٣السيدة الدكتورة /عزة ھشام منصور  -مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية فى وفاة
والد سيادتھا.
فقد بدأت مناقشة جدول األعمال التالى-:
 -١مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن األعذار المرضية المقدمة من طالب برنامج الصيدلة
اإلكلينيكية عن الفصل الدراسى األول للعام الجامعى .٢٠٢٠/٢٠١٩
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتماد األعذار المرضية المقدمة مsن طsالب برنsامج الsصيدلة اإلكلينيكيsة
عن الفصل الدراسى األول للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م.
 -٢إعتماد نتيجة الفصل الدراسى األول لطالب برنامج الصيدلة اإلكلينيكية للعام الجامعى
.٢٠٢٠/٢٠١٩
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتماد النتيجة.
 -٣ردود أقسام الكلية بشأن خطاب السيد األستاذ الدكتور /أمين المجلس األعلى للجامعات
والخاص بتوصيات إجتماع اللجنة المشكلة لوضع آليات تدريب وتنمية مھارات السادة
أعضاء ھيئة التدريس على وضع بنك األسئلة وفق المعايير المحلية والعالمية ووضع آليات
تدريب أعضاء ھيئة التدريس والطالب على اإلمتحانات اإللكترونية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
وافق المجلس على ترشيح األقسام للسادة أعضاء ھيئة التدريس كالتالى-:

٢


م

    )(   !  //

األقسام العلمية

١

قسم الكيمياء الدوائية

٢

قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية

٣

قسم الكيميـاء العضوية الصيدلية
قسم الصيدالنيات
قسم العقاقير
قسم الصيدلة الصناعية
قسم الصيدلة اإلكلينيكية
قسم الكيميـاء الحيوية
قسم علم األدوية والسموم
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 ١٠قسم الميكروبيولوجيا والمناعة

أعضاء ھيئة التدريس المرشحين
 أ.د /طارق أبوالفضل محمد د /محمد خليفه عبدالجابر أ٠د /حسن رفعت حسن د  /محمد عبدالجابر الوكيل د  /بھاء جمال الدين محمد د  /إكرامى عبددالرحيم خليل د  /سعاد عبداللطيف حسن د  /حسن عبدالحميد تمام د  /سحر بدر حسن خليل د  /إيمان مجدى رضوان د  /مريم أشرف أمين د  /محمـد أحمـد المختار -د /إحسان محمد وجيه

 -٤تقرير اللجنة العلمية الدائمة لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين )كيمياء صيدلية وحيوية(
بشأن اإلنتاج العلمى المقدم من السيدة الدكتورة /نھى ناھض عطيه ـ أستاذ الكيمياء التحليلية
الصيدلية المساعد.
القــــــــــــــــــرار:ـ
إجتمـــع مجلس الكلية دون األساتذة المساعدين والمدرسين وتsم اإلطsالع علsى التقريsر
الجمssاعى للجنssة العلميssة الدائمssة لوظssائف األسssاتذة و األسssاتذة المssساعدين )كيميssاء صssيدلية
وحيويه( بشأن اإلنتاج العلمى المقدم من السيدة الدكتورة /نھى ناھض عطيه ـ أسsتاذ الكيميsاء
التحليليsة الssصيدلية المsساعد وكssذلك قssرار مجلsس قssسم الكيميsاء التحليليssة الssصيدلية ـ يوصssى
المجلس بتعيين سيادتھا فى وظيفة أستاذ بقسم الكيميsاء التحليليsة الsصيدلية حيsث أن سsيادتھا
ملتزمة بآداء واجباتھا الوظيفية بصورة مرضية ولم تصدر ضدھا أية جزاءات تاديبية.
 -٥تقرير اللجنة العلمية الدائمة لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين )كيمياء صيدلية وحيوية(
بشأن اإلنتاج العلمى المقدم من السيد الدكتور /سامح عبدالرؤوف أحمد ـ أستاذ الكيمياء
التحليلية الصيدلية المساعد.
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القــــــــــــــــــرار:ـ
إجتمـــع مجلس الكلية دون األساتذة المساعدين والمدرسين وتsم اإلطsالع علsى التقريsر
الجمssاعى للجنssة العلميssة الدائمssة لوظssائف األسssاتذة و األسssاتذة المssساعدين )كيميssاء صssيدلية
وحيويsه( بsشأن اإلنتsاج العلمsى المقssدم مsن الsسيد الsدكتور /سsامح عبssدالرؤوف أحمsد ـ أسsتاذ
الكيمياء التحليليsة الsصيدلية المsساعد وكsذلك قsرار مجلsس قsسم الكيميsاء التحليليsة الsصيدلية ـ
يوصى المجلس بتعيsين سsيادته فsى وظيفsة أسsتاذ بقsسم الكيميsاء التحليليsة الsصيدلية حيsث أن
سيادته ملتزم بآداء واجباته الوظيفية بصورة مرضية ولم تصدر ضده أية جزاءات تاديبية.
ھـذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر ظھر نفس اليوم.
أمين المجلس
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رئيس المجلس
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