كلية الصيدلة
أمانة مجلس الكلية

)(F-750-15-04
ملحـــق رقــم )٩ـ(٤
محضــــــــــــــــــــر
إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم )(٥٩٥
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٥م

إجتمـع مجلس الكلية يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٣/٦/٢٥م فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا
بجلسته رقم ) (٥٩٥بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور /جمال أحمد صالح ـ عميد الكلية
وعضوية كل من:ـ
١ـ األستاذ الدكتور /حســــن فرغلـــى عزقـــــــل
 /سيـــــــد محمــــــد أحمــــــد
٢ـ ،، ،،
٣ـ األستاذ الدكتورة /عــــــزة عبــــاس خليفــــه
٤ـ  / ،، ،،بيكينـــاز يوســـف خشبــه
٥ـ السيـد الدكتــور/عـــالء عرفـــات خليفـــــــه
٦ـ السيـدة الدكتورة /جيھــان نبيـل حسن فتيـح
٧ـ األستاذ الدكتورة /تھــانـــى حســـن الفحــام
٨ـ األستاذ الدكتور  /فرغلـى عبدالحميـد عمــر
٩ـ  / ،، ،،محمـــود أحمــد رمضــان
١٠ـ األستاذ الدكتورة /إيمــان مصطفـى سامــى
١١ـ األستاذ الدكتور /محمود حافظ حسن عساف
١٢ـ  / ،، ،،جمال الدين عبدالفتاح الجندى
١٣ـ األستاذ الدكتورة /ھنــاء محمــد عبدالـودود
١٤ـ  / ،، ،،نفيـن عبداللطيف محمــد
١٥ـ السيدة الدكتورة  /دينــــا فتـــح ﷲ محمـــد
١٦ـ السيـد الدكتــور /ھانـــى محمـــد فريــــــــد
١٧ـ  / ،، ،،أسامــه لطفــــى محمــــد

وكيـــل الكليـــــة لشئــــون التعليــــم والطــــالب
رئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعيــة
رئيـــــس مجلــــــس قســــــــم العقــاقـيـــــــــــر
رئيـس مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية
القائـــم بأعمـال رئيــس مجلــس قسـم الكيميــاء
العضويــة الصيدليـــــة
القائــم بأعمـال رئيس مجلـس قسـم الصيدالنيـات
أستــــــــــــاذ الصيــدالنـيـــــات المتفـــــــــــــرغ
أستـــــــــــــاذ الكيميــــــاء الطبيـــــــة المتفــــرغ
أستـــــــــــــــاذ العقـــاقيـــــــــــــــــر المتفـــــرغ
أستـــــــــــــــاذ الصيـــــدلـــة الصنــــاعيـــــــــــة
أستـــــــــــــــــاذ العقـــاقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
أستــــــــــــاذ الصيــدالنـيـــــات المتفــــــــــــــرغ
أسـتــــــــــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــة
أسـتــــــــــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــة
مـــــــــــــــــــــدرس الصيدالنيـــــــــــــــــــــــــات
رئيــس قطــــاع شركـــة "سيد" فـــرع أسيـــوط
مـديـــر عـــام مصنـــع  T3Aلألدوية بأسيــوط

وقــد إعتـــذر عن الحضــــور كــل مــن:ـ
١ـ األستاذ الدكتور /عبدالعليم محمـد عبدالعليـم
٢ـ األستاذ الدكتورة /ناديـــة محمـــد محفــوظ
٣ـ السيدة الدكتورة /ھـــــدى يوســــــف حسن

أستـــــــاذ الكيميــاء العضويـة الصيدلية المتفرغ
أستـــــــــــاذ الكيميـــــاء الطبيــــــــة المتفـــــرغ
أستـــــاذ الكيميـــــاء الطبيــة المساعــــد المتفرغ

وقـد تغيب عن الحضور للترشح لإلنتخابات كل من:ـ
١ـ األستاذ الدكتور  /زيــــدان زيـــــد إبرھيـــــم
٢ـ  / ،، ،،محــروس عثمــــان أحمــد
 / ،،عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ
٣ـ ،،

وكيــل الكلية لشئــون الدراسـات العليا والبحـوث
وكيـل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
رئيــــــس مجلــــس قســـــم الكيميـــاء الطبيــــة

ـ  ٢ـ
ولتكامــل العـــدد القانونى الالزم لصحة إنعقـاد المجلس ـ قـد بـــدأ المجل س ف ـى مناقش ـة
جــدول األعمـــال التالــى:ـ
 ١ـ التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ) (٥٩٤المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٥/٢١م٠
القـــــــــــــــرار :ـ
تمــت المصادقــة ٠وفى بداية الجلسة قدم السيد األستاذ الدكتور /عميد الكلية ورئيس
المجلس الترحيب بكل من:ـ
١ـ السيـدة األستـاذ الدكتـورة /نفيـن عبداللطيـف محمـد ـ أستــاذ الكيميـاء التحليليـة الصيدليـة
إلنضمـام سيادتھـا من ضمـن الخمسـة أساتـذة الذيـن يمكـن ضمھـم إلى عضويـة المجلـس
طبقـا للفقرة "ج" من المادة " "٤٠من قانون تنظيم الجامعات٠
٢ـ السيـد الدكتـور /أسامـه لطفى محمد ـ مديـر عـام مصنـع  T3Aلألدوية بأسيـوط إلنضمام
سيادته لعضوية مجلـس الكلية )من الخـارج( على ضـوء الفقـرة "ھـ" من المـادة ""٤٠
من قانون تنظيم الجامعات٠
كمـا قــدم سيادتــه الشكــر للسيد األستاذ الدكتـور /على عبدالظاھر عبدالرحمن ـ أستــاذ
الصيدلة الصناعية المتفرغ إلنتھــاء فترة عضويـة سيادته للمجلس٠
كمـا قـدم السادة أعضاء مجلس الكلية التھنئة للسيد األستاذ الدكتور /جمال أحمد صالح ـ
عميد الكلية ورئيس المجلس إلنتداب سيادتـه لإلشــراف على إنشـاء كلية الصيدلة ـ جامعـة
سوھاج٠
متمنيـــــا للجميـــع دوام التوفيـــــــــــــق٠
 ٢ـ مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم ) (٥٩٤بتاريــخ ٢٠١٣/٥/٢١م٠
القـــــــــــــــــــرار:ـ
أحيــــط المجلس علمـــا وجــارى التنفيــذ٠
 ٣ـ بشــأن إعتمــاد إحصائيـة نتيجـة برنامـج الصيـدلة اإلكلينيكيــة الفصـل الدراسـى الثانـى للعـام
الجامعى ٢٠١٣/٢٠١٢م٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
تـــم إعتمــاد نتيجـة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى
٢٠١٣/٢٠١٢م٠
 ٤ـ خطــاب قسـم الصيـدالنيـات بشــأن تسجيـل عنـوان رسـالة الدكتـوراه الخاصـة بالصيدالنيــة/
شريھان فرغلى جاد أحمـد ـ المـدرس المساعــد بالقسم والمقيدة لدرجـة الدكتـوراه فى العلـوم
الصيدلية )صيدالنيات( بعنوان:ـ
"إستھداف األورام باستخدام حبيبات الكيتوزان متناھية الصغر )النانو("
”“Tumor-Targeting Chitosan Nanoparticles
بــإشـــراف كل من:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /سوزان شوقى طوس
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
٢ـ السيـــــدة الدكتـــورة /جيھــان نبيـل حسن فتيـح
أستاذ مساعد والقائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدالنيات

ـ  ٣ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ

بصوت واحد عن المشرفين

الموافقــــــــة علـــى تسجيـل عنـوان رسالة الدكتوراه الخاصة بالصيدالنية /شريھان
فرغلى جاد أحمد ـ المدرس المساعـد بقسـم الصيدالنيات والمقيدة لدرجة الدكتوراه فى العلـوم
الصيدلية )صيدالنيات( بإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا٠
 ٥ـ خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيوط بشأن تشكيل لجنـة
الحـكــم والمنـاقشــة علـى رســالة المـاجستيـر الخـاصـة بالصيـدلـى /مؤمـن محمــود ثابــت ـ
)من الخــارج( والمسجـل لنيـل درجــة الماجستيـر فى العلـوم الصيدليـة )ميكروبيولوجيا طبية
ومناعـة( على النحو التالى:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /جمال فضل محمود
)ممتحنا خارجيا(
عميد كلية الصيدلة ـ جامعة المنيا
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /محمد على محمد الفقى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
)ممتحنا داخليا(
كلية الطب ـ جامعة أسيوط
٣ـ السيد األستاذ الدكتور /مصطفى سعيد خليل الرھيوى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
كلية الطب ـ جامعة أسيوط
٤ـ السيد األستاذ الدكتور /أحمد صادق أحمد
أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
كلية الطب ـ جامعة أسيوط
٥ـ السيــــدة الدكتــــورة /أمانى محمد عدوى نافع
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
كلية الطب ـ جامعة أسيوط
علما بأنه قام بعمل ثالثة حلقات علمية ـ وقد قدم بحث للنشر بنشرة العلوم الصيدلية ـ جامعة
أسيوط٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى تشكيـل لجنـة الحكـم والمناقشـة على رسالة الماجستير الخاصة
بـالصيدلى /مؤمن محمـود ثابت ـ )من الخـارج( والمسجـل لنيـل درجـة الماجستيـر فى العلـوم
الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( بإشــراف اللجنـة المذكورة سابقـا٠
 ٦ـ خطــاب قسـم العقاقيــر بشـأن منـح السيــدة الصيدالنية /نسمة مصطفى محمد كمال ـ المدرس
المسـاعـد بالقسـم تفــرغ لحصولھـا على منحـة دكتـوراه كاملة فى إطــار البرنامـج المصــرى
األلمانـى للمنـح طويـلة المـدى والممـول من قبـل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والھيئة
األلمانية للتبادل العلمى فى الفترة من  ٢٠١٣/٤/١٣حتى ٢٠١٣/٩/٢٣م لحضور دورة اللغة
األلمانية والدورات التدريبية٠

ـ  ٤ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى منـح السيـدة الصيدالنيـة /نسمة مصطفى محمد كمال ـ المدرس
المساعد بقسـم العقاقير تفرغ لحصولھا على منحة دكتوراه كاملة فى إطـار البرنامج المصرى
األلمانـى للمنـح طويـلة المـدى والممـول من قبـل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والھيئة
األلمانية للتبادل العلمى فى الفترة من  ٢٠١٣/٤/١٣حتى ٢٠١٣/٩/٢٣م لحضور دورة اللغة
األلمانية والدورات التدريبية٠
 ٧ـ خطـاب قسـم العقاقيـر بشـأن إعتـذار السيدة الصيدالنية /نسمة مصطفى محمد كمال ـ المدرس
المسـاعــد بالقسـم عن دخـول إمتحـان المقــررات الخاصـة لدرجـة الدكتـوراه يونيـة ٢٠١٣م
)دور أول( وذلك لحصولھـا على منحـة دكتـوراه كامـلة فى إطـار البرنامـج المصرى األلمانى
للمنح طويلة المدى ) (GERLSوالممول من قبل وزارة التعليم العالى٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إعـتــذار السيــدة الصيدالنيــة /نـسـمـة مصطفـى محمــد كمـال ـ
المدرس المساعـد بقسم العقاقيـر عن دخول إمتحان المقررات الخاصة لدرجة الدكتوراه يونية
٢٠١٣م )دور أول( وذلك لحصولھـا على منحــة دكتـوراه كاملة فى إطار البرنامج المصرى
األلمانى للمنح طويلة المدى ) (GERLSوالممول من قبل وزارة التعليم العالى٠
 ٨ـ خطـاب قسـم الصيدالنيـات بشـأن إعتـذار السيـد الدكتـور /غريـب محمـد عبدالعــال سليمـان ـ
المدرس بالقسم عن اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /منـار محمود حامد
المعيدة بالقسم وذلك إلسباب خاصة لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /تھـانى حســـن الفحــام
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /عبدالرزاق عبدالمجيد محمد
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إعتذار السيد الدكتور /غريب محمد عبدالعال سليمان ـ المـدرس
بقسـم الصيدالنيات عن اإلشـراف على رسـالة الماجستيـر الخاصـة بالصيدالنية /منـار محمود
حامد ـ المعيدة بقسم الصيدالنيات وذلك إلسباب خاصة بإشــراف اللجنـة المذكورة سابقـا٠
 ٩ـ خطـاب قسـم الكيمياء الطبية بشـأن إعتـذار السيد األستاذ الدكتور /محمود عبدالفتاح مصطفى
الجندى ـ األستاذ المتفرغ بالقسم عن اإلشـراف على رسـالة الماجستيـر الخاصـة بالصيدالنية/
شيماء محمد أحمد ـ الصيدالنية بمستشفى الصـدر بأسيوط والمقيـدة )من الخارج( لنيـل درجة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية طبية( وذلك نظــرا لظـروف خاصة بسيادتـه ،
وإضافــة السيـد الدكتـور /أحمد صفوت محمد ـ المـدرس بالقسم إلى لجنـة اإلشـراف الخاصـة
بسيادتھا وتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الطبية
٢ـ السيــــد الدكتـــــور /أحمد صفوت محمد
مدرس الكيمياء الطبية
٣ـ السيـــد الدكتـــــور /محمد كمال عبدالحميد
مدرس الكيمياء الطبية

ـ  ٥ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إعتــذار السيــد األستـاذ الدكتــور /محمـود عبدالفتـاح مصطفـى
الجندى ـ أستــاذ الكيميــاء الطبيـة المتفـرغ عـن اإلشــراف علـى رسـالة الماجستيـر الخاصـة
بالصيدالنية /شيماء محمد أحمد ـ الصيدالنية بمستشفى الصدر بأسيوط والمقيدة )من الخارج(
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية طبية( وذلك نظــرا لظـروف خاصة
بسيـادتـه  ،وإضافــة السيد الدكتور /أحمـد صفـوت محمـد ـ مـدرس الكيمياء الطبية إلى لجنـة
اإلشراف الخاصة بسيادتھا وبإشــراف اللجنـة المذكورة سابقـا٠
١٠ـ خطـاب قسـم الكيمياء الطبية بشـأن حضـور السيـد األستاذ الدكتور /طارق أبو الفضل محمد ـ
األستـاذ بالقسـم مؤتمـر الجمعيـة األمريكيـة للكيميـاء رقـم ) (٢٤٦والذى سيعقـد فـى مدينـة
إنديانابولس بوالية إنديانا بالواليات المتحدة األمريكية فى الفترة من ٢٠١٣/٩/١٢-٨م حيث
أن لسيادته بحثا مقبوال بالمؤتمر٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى حضور السيد األستاذ الدكتور /طارق أبو الفضل محمد ـ أستـاذ
الكيميـاء الطبيـة مؤتمـر الجمعيـة األمريكيـة للكيميـاء رقـم ) (٢٤٦والذى سيعـقـد فى مدينـة
إنديانابولس بوالية إنديانا بالواليات المتحدة األمريكية فى الفترة من ٢٠١٣/٩/١٢-٨م حيث
أن لسيادته بحثا مقبوال بالمؤتمر٠
١١ـ خطاب قسم الكيمياء الطبية بشأن مد اإلجازة الدراسية للسيد الصيدلى /أشرف مصطفى كمال
عبدالمجيد ـ المـدرس المساعـد بالقسم وعضو اإلجازة الدراسية باستراليا لمـدة عـام خامـس
إعتبارا من ٢٠١٣/٤/٢٠م وذلك طبقا للوائح والقوانين المعمول بھا فى ھذا الصدد٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى مــد اإلجــازة الدراسيـة للسيـد الصيدلـى /أشرف مصطفى كمال
عبدالمجيد ـ المدرس المساعد بقسم الكيمياء الطبية وعضو اإلجازة الدراسية باستراليا لمدة
عام خامس إعتبارا من ٢٠١٣/٤/٢٠م وذلك طبقـا للوائـح والقوانيـن المعمــول بھا فى ھــذا
الصدد٠
١٢ـ خطـاب قسـم الكيمياء الطبية بشـأن مـد بعثـة اإلشـراف المشترك للسيـدة الصيدالنيـة /وسام
صابر عبدالعال ـ المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة اإلشـراف المشترك من العـام الرابـع
 ٢٠١١/٢٠١٠بجامعـة لويسفيل ـ كنتاكى بالواليات المتحـدة األمريكية لمدة عام ثان إعتبارا
من  ٢٠١٣/٩/١٧حتى ٢٠١٤/٩/١٦م وذلك إلستكمــال الجـزء العملـى المطلـوب لمناقشــة
الدكتوراه٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى مـد بعثة اإلشراف المشتـرك للسيـدة الصيدالنيــة /وسام صابر
عبدالعال ـ المدرس المساعد بقسم الكيمياء الطبية وعضـو بعثـة اإلشراف المشترك من العام
الرابع  ٢٠١١/٢٠١٠بجامعـة لويسفيل ـ كنتاكـى بالواليات المتحدة األمريكية لمـدة عـام ثان
إعتبـارا مــن  ٢٠١٣/٩/١٧حتـى ٢٠١٤/٩/١٦م وذلك إلستكمـال الجـزء العملـى المطلـوب
لمناقشـة الدكتـوراه٠
١٣ـ خطــاب قسـم الكيمياء العضوية الصيدلية بشـأن سفـر السيد الدكتور /بھاء جمال الدين محمد
يوسـف ـ المـدرس بالقسـم إلى جامعـة وتارلـو بكنـدا فى مھمـة علميـة إلجـراء أبحـاث مابعـد
الدكتوراه على نفقة البعثات ولمدة ستة أشھر وذلك إعتبارا من تاريخ السفر٠

ـ  ٦ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى سفـر السيد الدكتور /بھاء جمال الدين محمد يوسف ـ المـدرس
بقسـم الكيمياء العضوية الصيدلية إلى جامعـة وتارلـو بكندا فى مھمـة علميـة إلجـراء أبحـاث
مابعد الدكتوراه على نفقة البعثات ولمدة ستة أشھر وذلك إعتبارا من تاريخ السفر٠
١٤ـ خطــاب السيد األستاذ الدكتـور /نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشـأن
إصدار القرارات الصادرة من مجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٦م والخاصة بكل من:ـ
١ـ الموافقــة على أاليعـرض طلـب اإلعـارة لعضـو ھيئة التدريس على مجلس القسم ومجلس
الكلية أو المعھد إال بعد مضى سنتين ميالديتين خدمة فعلية بالجامعة بعد تعيينه فى وظيفة
عضو ھيئة التدريس٠
٢ـ تطبيـق المـادة ) (٩١من قانون تنظيـم الجامعات رقم ) (٤٩لسنة  ١٩٧٢والمعـدلة بحكمى
المحكمـة الدستورية العليـا بجلستھا فى ٢٠٠٥/٢/١٣ ، ٢٠٠٣/٥/١١م والتى تنـص على
أنه" فى جميـع األحـوال اليجـوز أن يزيد مجموع مدد األعارات والمھمات العلمية وأجازات
التفرغ العلمى عن عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو ھيئة التدريس"٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
أحيـــط المجلــس علمــا٠
١٥ـ خطـاب السيد األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعـة لشئون الدراسات العليـا والبحوث بشـأن
قـرار مجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٦م والخـاص بمنـح عضو ھيئـة التدريس بالجامعة
إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا وقرارات
المجلـس األعلـى للجامعـات وطبقـا للمـادة ) (٦٩مـن قانـون العامليـن المدنييـن بالدولة متـى
استوفـى المستنـدات المطلوبة لمنـح اإلجازة٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
أحيـــط المجلــس علمــا٠
١٦ـ بشـأن الموافقــة على تجـديـد المعاھــدة المبرمـة بين كليـة الصيـدلة ـ جامعـة أسيـوط وكليـة
الصيدلة جامعة مونتبليه بفرنسا٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
أحيـــط المجلــس علمــا٠
١٧ـ التقاريـر الفرديـة والتقريـر الجماعـى المقدمـة مـن لجنـة الحكـم والمناقشـة الخاصـة برسالة
الدكتـوراه المقدمـة من السيد الصيدلى /محمد عبدالحميد إسماعيل ـ المسجــل )مـن الخـارج(
لنيـل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
بعـــد اإلطــالع على ماجـاء بالتقاريـر الفرديـة والتقريـر الجماعـى المقدمـة من لجنة
الحكـم والمناقشـة الخاصة برسالة الدكتوراه المقدمـة من السيد الصيدلى /محمـد عبـدالحميـد
إسماعيـل والمـسـجـل )مـن الخــارج( لنيـل درجــة دكتــوراه الفلسفــة فـى العلــوم الصيدليـة
)صيدالنيات( وكــذلك قـرار مجلس قسم الصيدالنيات وتوصية لجنة الدراسـات العليا بالكلية ـ
يـوصـى المجلس بمنح سيادته درجة الدكتوراه فى العلــوم الصيدلية )صيدالنيات(٠

ـ  ٧ـ
١٨ـ الخطــاب المقــدم مـن السيـد األستـاذ الدكتـور /عبدالعليـم محمـد عبدالعليـم ـ أستـاذ الكيميـاء
العضوية الصيدلية المتفرغ بشأن توسيع المظالت المخصصة إليواء سيارات السادة أعضاء
ھيئة التدريس بالكلية٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
وافــق المجلـس على تخصيـص الستـة أمـاكـن األولى مـن الناحيـة الشرقيـة للسـادة
أعضـاء ھيئـة التدريـس الذين يعانون من مشاكل صحية وعلى الجميع مراعاة ذلك  ،على أن
تصبح ھذه األماكن متاحة ألى من السادة أعضاء ھيئة التدريس إذ لم يتم شغلھا حتى الساعة
الحادية عشر صباحـا كما يتـم التنبيـه على السـادة أعضـاء ھيئة التدريس بعدم ترك سيارتھم
أكثر من يوم واحد٠
١٩ـ مذكـرة بشـأن ترشيـح أحـد األعضاء لعضوية مجلـس الكلية من ضمـن الخمسة أساتذة الذين
يمكـن ضمھـم إلى عضوية المجلـس طبقـا للفقـرة "ج" من المـادة " "٤٠من قانـون تنظيـم
الجامعـات٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إنضمام السيد األستاذ الدكتور /سيد إبراھيم عبدالرحمن ـ أستاذ
الصيـدلة الصناعية المتفـرغ بالكليـة لعضويـة مجلـس الكليـة من ضمن الخمسة أساتذة الذين
يمكـن ضمھـم إلى عضويـة المجلـس طبقـا للفقـرة "ج" من المادة " "٤٠من قانـون تنظيـم
الجامعات٠
ھــذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھر نفس اليوم٠
أمين المجلس باإلنابة

رئيس المجلس

)أ٠د ٠ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻏﻠﻰ ﻋﺰﻗـﻞ(

)ا٠د ٠ﺟﻤـﺎل أﺣﻤـﺪ ﺻﺎﻟـﺢ(

