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ملحـــق رقــم )٩ـ(٤
محضــــــــــــر
إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم )(٦٠٧
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٢م والممتد حتى ٢٠١٤/٦/٢٥م
إجتمـع مجلس الكلية يوم األحد الموافق ٢٠١٤/٦/٢٢م والممتد حتى ٢٠١٤/٦/٢٥م فى تمام
الساعة الحادية عشر صباحا بجلسته رقم ) (٦٠٧بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/
زيدان زيد إبرھيم ـ عميد الكلية وعضوية كل من:ـ
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة
١ـ األستاذ الدكتور /محــــروس عثمـــان أحمــد
وكيل الكليــة لشئـون الدراسات العليا والبحـوث
٢ـ  / ،، ،،حســـــن فرغلـــى عزقـــــل
وكيـــــل الكليـــــة لشئــــون التعليــــم والطـالب
٣ـ  / ،، ،،طــارق أبـوالفضــل محمـــد
رئيــــــس مجلــــس قســـــم الكيميـــاء الطبيـة
٤ـ  / ،، ،،عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ
٥ـ األستاذ الدكتورة /صفــــاء أحمــد المغـــازى
رئيـــــس مجلــــــس قســـــــم العقــاقـيــــــــــر
رئيــس مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية
٦ـ  / ،، ،،ھنـاء محمـد عبـدالــودود
القائـــم بأعمــال رئيـس مجلـس قســم الكيميـاء
٧ـ السيـد الدكتــور/عــــالء عــرفـــات خليفـــه
العضويـة الصيدلية
القائـم بأعمـال رئيس مجلـس قسم الصيدالنيـات
٨ـ السيدة الدكتورة /جيھـان نبيــل حسـن فتيـح
أستــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــــة المتفــــرغ
٩ـ األستاذ الدكتور  /أحمـــد السيــــد أبوطالب
أستـــــاذ الكيميــاء العضويـة الصيدلية المتفرغ
١٠ـ  / ،، ،،عبـدالحميـد نجيــب كفافى
أستـــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــــة المتفــــرغ
١١ـ  / ،، ،،سيــد إبراھيم عبدالرحمن
١٢ـ / ،، ،،عبدالمعبود إسماعيل محمد
أستــاذ الكيميــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ
أستــاذ الكيميـــاء التحليليــة الصيدليـة المتفرغ
١٣ـ  / ،، ،،جمــــال أحمــــد صالـــــح
أستـــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــات المتفــــرغ
١٤ـ / ،، ،،جمال الدين عبدالفتاح الجندى
أستــــــــــــــــــــــــــاذ العقـــــاقيــــــــــــــــــــــر
١٥ـ األستاذ الدكتورة /سلـــوى فــاروق فــرج
أستــــــــــــــــــــاذ الكيـمـيــــــــاء الطبيــــــــــة
١٦ـ  / ،، ،،نـوال أبوبكـر عبدالحليــم
أستــــــــــــــاذ الكيـمـيــــــــــــاء الطبيــــــــــــة
١٧ـ األستاذ الدكتور /محمــود محمـــد شيحــه
أستـــــــــــــــــــــــــاذ العقـــــاقيــــــــــــــــــــــر
١٨ـ  / ،، ،،عــز الدين قاسـم دسوقى
مــــــــــدرس الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــة
١٩ـ السيـد الدكتـور /حســــن رفعـــت حســن
رئيــس قطـــاع شركـــة "سيد" فـــرع أسيـوط
٢٠ـ  / ،، ،،ھانــــى محمـــــد فريــــد
وقــد تغيب عن الحضــور كــل مـن:ـ
رئيــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعيـــة
١ـ األستاذ الدكتور /سيــــــــد محمــــد أحمــــد
أستاذ الصيدالنيــــــــــــــــات المتفـــــــــــــــرغ
٢ـ  / ،، ،،سيـــد إسماعيــــل محمـــد
أستـــــــــــــــــاذ العقاقيـــــــــر المساعـــــــــــد
٣ـ السيدة الدكتورة /ساميــة عبـــاس يوســـف
مـديــر عـــام مصنــع  T3Aلألدوية بأسيـوط
٤ـ السيـد الدكتـور /أسامـــــه لطفـــى محمــــد
ولتكامــــل العــــــدد القانونــــى الالزم لصحــــة إنعقـــــاد المجلس ـ قـــــد بـــدأ المجلس فـــى
مناقشـة جــدول األعمـــال التالــى:ـ

ـ  ٢ـ
 ١ـ التصديــق على محضـر الجلسة السابقـة رقم ) (٦٠٦المنعقــدة بتاريــخ ٢٠١٤/٥/١٥م
والممتد حتى ٢٠١٤/٥/٢٠م٠
القـــــــــــــــرار  :ـ
تمــت المصادقـة  ٠وفى بدايـة الجلسـة قـدم السيد األستاذ الدكتـور /عميد الكليـة
ورئيـس المجلس التھنئـة والترحيب بكل من:ـ
١ـ قرب حلول شھر رمضان الكريم أعاده ﷲ على األمة اإلسالمية بالخير والبركات٠
٢ـ السيـد األستـاذ الدكتور /جمال الدين عبدالفتاح الجندى ـ أستــاذ الصيدالنيـات
المتفـرغ إلنضمـام سيادتـه من ضمـن الخمسة أساتذة الذين يمكن ضمھم إلى عضوية
المجلس طبقا للفقرة "ج " مــن المادة " "٤٠من قانون تنظيم الجامعات٠
كما قدم المجلس التعزية لكل من:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /طارق أبوالفضــل محمد ـ وكيـل الكلية لشئون التعليـم والطـالب
لوفاه والده٠
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /محمود حافظ عساف ـ أستاذ العقاقير المتفرغ لوفاه والده٠
 ٢ـ مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم ) (٦٠٦بتاريــخ ٢٠١٤/٥/١٥م والممتد
حتى ٢٠١٤/٥/٢٠م٠
القــــــــــــــرار :ـ
أحيـــط المجلس علما ً وتم تنفيذ القرارات٠
 ٣ـ خطاب السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن اإللتماس المقدم
من الطالب الماليزيين إلعفائھم من مقرر حقوق اإلنسان وغيابھم عن اإلمتحـان المنعقـد
يوم ٢٠١٤/٦/٣م٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى اإللتماس المقدم مـــن الطـــالب الماليزيين لغيابھـــــم عن
اإلمتحان المنعقد يوم ٢٠١٤/٦/٣م لمقرر حقوق اإلنسان٠
 ٤ـ خطــاب قسم الكيمياء الطبية بشـأن إيقـاف تجميــد قيـد الصيدالنيــة /دينا مصطفـى ناجى
قوشتى ـ الصيدالنية بمعھد األورام ـ جامعـة أسيوط والمقيـدة بالقسـم )من الخارج( لنيـل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية طبية( حيث أن فترة التجميد تنتھى
فى ٢٠١٤/٥/١٦م٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إيقاف تجميـد قيـد الصيدالنية /دينا مصطفى ناجى قوشتى ـ
الصيدالنية بمعھد األورام ـ جامعـة أسيــوط والمقيـدة بالقسـم )من الخارج( لنيــل درجــة
الماجستير فى العلـوم الصيدلية )كيمياء صيدلية طبية( حيـث أن فتــرة التجميد تنتھى فى
٢٠١٤/٥/١٦م٠
 ٥ـ خطـاب قسم الكيمياء الطبية بشأن مـد اإلجازة الدراسية للسيد الصيدلى /أشرف مصطفى
كمال عبدالمجيد ـ المدرس المساعد بالقسم وعضو اإلجازة الدراسية بإستراليا للحصول
على درجة الدكتوراه من جامعة ولونجونج لمدة ستة أشھر إعتبارا من ٢٠١٤/٤/٢١م
وذلك طبقا للوائح والقوانين المعمول بھا فى ھذا الصدد٠

ـ  ٣ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى مد اإلجازة الدراسية للسيد الصيدلى /أشرف مصطفى كمال
عبدالمجيد ـ المدرس المساعـد بقسم الكيمياء الطبية وعضـو اإلجازة الدراسية بإستـراليا
للحصــول على درجــة الدكتــوراه من جامعــة ولونجونـج لمـدة ستة أشھــر إعتبـارا من
٢٠١٤/٤/٢١م وذلك طبقا للوائح والقوانين المعمول بھا فى ھذا الصدد٠
 ٦ـ خطـاب قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـأن مــد المھمة العلمية للسيد الدكتور /محمد
عبدالجليل أبوالوفا ـ المدرس بالقسم وعضـو المھمة العلمية بجامعـة برمنجھام بإنجلتـرا
حتى ٢٠١٥/٤/١٥م الستكمال المھمة العلمية٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى مــد المھمــة العلميــة للسيــد الدكتــور /محمــد عبدالجليـل
أبوالوفــا ـ المدرس بقسم الكيميـاء التحليلية الصيدلية وعضــو المھمـة العلمية بجامعـة
برمنجھام بإنجلترا حتى ٢٠١٥/٤/١٥م الستكمال المھمة العلمية٠
 ٧ـ خطـاب قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـأن تحويـل المھمـة العلميـة والتى بــدأھا فى
٢٠١٣/٧/١٥م للسيد الدكتــور /محمد عبدالجليل أبوالوفا ـ المـدرس بالقسـم إلى إعــارة
لجامعة برمنجھام بإنجلترا بداية من ٢٠١٤/٧/١٥م ولمدة عام٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى تحويــل المھمــة العلميـة والتى بــدأھا فى ٢٠١٣/٧/١٥م
للسيد الدكتـور /محمــــد عبدالجليل أبوالوفـــا ـ مدرس الكيمياء التحليلية الصيدليــة إلــى
إعــارة لجامعة برمنجھام بإنجلترا بداية من ٢٠١٤/٧/١٥م ولمدة عام٠
 ٨ـ خطـاب السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن كثــرة
األعالن عن مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه فى معظــم األقسام العلمية داخل الكلية
بالتزامن مع إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لطالب برنامجى العلوم الصيدلية والصيدلة
اإلكلينيكيــة باإلضـافة إلى أمتحانــات الدراسـات العليـا لطـالب دبلـوم الصيـدلة السريريـة
والتكنولوجيا الصيدلية )دور ثان( وإمتحانـات المقـررات العامـة لدرجـة الماجستير )دور
أول( وإمتحانات المقررات الخاصة لدرجـة الدكتوراه )دور أول( والماجستيـر )دور ثان(
مما يمثل عبئا على السادة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
يتــــم تنظيم الوقت ومراعاه عدم التداخل فى المستقبل٠
 ٩ـ خطـاب قسم الصيدالنيات بشأن إعتذار السيد الدكتور /غريب محمد عبد العال ـ المــدرس
بالقسـم عن اإلشــراف على رســالة الماجستيــر الخاصـة بالصيدالنيـة /إســراء محمــود
مصطفى ـ المعيـدة بالقسم نظــراً لسفر سيادته للمملكة العربية السعودية وتصبح اللجنـة
كالتالى:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /سوزان شوقى طوس
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /جمال عبدالفتاح الجندى
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ

ـ  ٤ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إعتــذار السيـد الدكتـور /غريب محمد عبد العال ـ المدرس
بقسـم الصيدالنيـات عن اإلشـراف على رسـالة الماجستيـر الخاصة بالصيدالنية /إسـراء
محمـود مصطفـى ـ المعيـدة بقسـم الصيدالنيــات نظــراً لسفـر سيادتــه للمملكـة العربيـة
السعودية بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا٠
١٠ـ خطاب قسم الصيدالنيات بشأن إستمرار السيد الدكتور /غريب محمد عبد العال ـ
المدرس بالقسم فى لجان اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه الخاصة بكل من:ـ
١ـ السيدة الصيدالنية /بسمة ناجى عبدالحميد ـ المدرس المساعد بالقسم )درجة الدكتوراه(
٢ـ السيد الصيدلى /ھيثم حسن أحمد ـ المعيد بالقسم )درجة الماجستير(
٣ـ السيد الصيدلى /محمد أحمد صفوت )درجة الدكتوراه من الخارج(
٤ـ السيد الصيدلى /عبدالرحمن مصطفى حلمى عبدالحفيظ )درجة الدكتوراه من الخارج(
٥ـ السيدة الصيدالنية /عبير سعد حسن عطيه )درجة الماجستير من الخارج(
نظراً لسفر سيادته للمملكة العربية السعودية٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
١ـ الموافقــة على إستمرار سيادته لإلشراف على المذكورين أعاله
٢ـ يعاد لقسم الصيدالنيات إلضافة عضو آخر للجنة اإلشراف لكل من:ـ
أ ـ السيدة الصيدالنية /بسمة ناجى عبدالحميد
مدرس مساعد بقسم الصيدالنيات )درجة الدكتوراه(
ب ـ السيد الصيدلى /محمد أحمد صفوت
)درجة الدكتوراه من الخارج(
١١ـ خطاب قسم الكيمياء الحيوية الطبية ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشـأن إضافـة السيـدة
األستـاذ الدكتـورة /نجـوى ثابـت أبوالمعالــــى ـ األستـاذ بقسم الكيميــــاء ـ كلية العلــوم
جامعــة أسيوط إلـــى لجنة اإلشراف علـــى رسالة الماجستير الخاصة بالسيد الصيدلـى/
مصطفـى صبـرى عبـدﷲ ـ المعيـد بقسـم الكيميــــاء الحيويـة بكليـة الصيـدلة ـ جامعـــة
األزھر ـ فرع أسيوط وتصبح اللجنة كالتالى:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /نجوى ثابت أبوالمعالى
أستاذ الكيمياء ـ كلية العلوم ـ جامعة أسيوط
٢ـ السيــــدة الدكتـــورة /أمانى أوسامه محمد
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المساعد ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط
٣ـ السيـــد الدكتــــور /أحمد على عبدالغنى
أستاذ الكيمياء الحيوية المساعد
كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر ـ فرع أسيوط
٤ـ السيـــد الدكتـــــور /ھشام حماده طه
مدرس الكيمياء الحيوية ـ كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر ـ فرع أسيوط
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إضافــة السيدة األستاذ الدكتورة /نجوى ثابت أبوالمعالى ـ
األستـاذ بقسـم الكيميــاء ـ كليـة العلــوم ـ جامعــة أسيــوط إلــــى لجنــة اإلشــراف على
رسـالة الماجستيـر الخاصـة بالسيد الصيدلـى /مصطفى صبرى عبدﷲ ـ المعيــــد بقسم
الكيميـاء الحيوية بكلية الصيدلة ـ جامعــة األزھــــــر ـ فـرع أسيــــوط بإشــراف اللجنة
المذكورة سابقا٠

ـ  ٥ـ
١٢ـ خطاب قسم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن إضافــة السيدة الدكتورة/
رانيا مقبول أحمد ـ المـدرس بقسم الباثولوجى ـ كلية الطـب ـ جامعـة أسيوط إلى لجنــة
اإلشــراف على رسـالة الدكتــوراه الخاصــة بالصيدالنية /مريــم أشرف أمين ـ المـدرس
المساعــد بالقسـم والمسجلة لنيـل درجـة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية )فارماكولوجى(
وتصبح اللجنة كالتالى:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /عادل عبدالودود جمعه
أستاذ الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط
٢ـ السيــــدة الدكتـــورة /إنجى أحمد عبدالرحمن على
مدرس الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط
٣ـ السيـــدة الدكتــــورة /رانيا مقبول أحمد
مدرس الباثولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إضافة السيدة الدكتورة /رانيا مقبول أحمد ـ المدرس بقسم
الباثولوجى ـ كليــة الطــب ـ جامعــة أسيــوط إلى لجنــة اإلشراف على رسـالة الدكتوراه
الخاصـة بالصيدالنية /مريم أشرف أمين ـ المدرس المساعد بقسم الفارماكولوجى ـ كلية
الطــب ـ جامعـــة أسيـــوط والمسجــلة لنيـــل درجـــة الدكتــوراه فــى العلــوم الصيدليـة
)فارماكولوجى( بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا٠
١٣ـ خطــاب قسم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن إعتذار الصيدالنية /نھلة
إبراھيم أحمد ـ المعيـدة بالقسـم والمسجـلة لنيـل درجــة الماجستيـر فى العلـوم الصيدلية
)فارماكولوجى( عن دخول إمتحان الماجستير دور يونيو ٢٠١٤م وذلك نظـراً لظــروف
إجتماعية٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إعتــذار الصيدالنية /نھـلة إبراھيم أحمد ـ المعيــدة بقســم
الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط والمسجلة لنيل درجة الماجستير فى العلوم
الصيدلية )فارماكولوجى( عن دخول إمتحان الماجستير دور يونيو ٢٠١٤م وذلك نظراً
لظروف إجتماعية٠
١٤ـ تقريـر اإلدارة العامة للشئون الطبية بشأن العــذر المرضى المقدم من الصيدالنية /عـزة
عبدالرحيــم محمـد ـ المقيـدة )من الخارج( لنيـل درجــة الماجستيـر فى العلـوم الصيدلية
)ميكروبيولوجيـــــا ومناعـة( وذلك عن حضــــور إمتحان المقــــررات الخاصــــــة دور
يونيــــة ٢٠١٤م ٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علــى العــذر المرضــى المقـدم من الصيدالنيـة /عــزة عبدالرحيم
محمـــد ـ المقيـــدة )مــن الخـــارج( لنيــل درجــة الماجستيــر فـى العلــوم الصيدليــــة
)ميكروبيولوجيــــــا ومناعـــــة( وذلك عن حضــــور إمتحان المقـــــررات الخاصـــــة
دور يونيــــــة ٢٠١٤م٠
١٥ـ تقرير اإلدارة العامة للشئون الطبية بشأن العذر المرضى المقدم من الصيدالنية  /مروة
عبدالمعز سيد ـ المقيـدة )من الخارج( لنيــل درجــة الدكتــوراه فـى العلــوم الصيدليــة
)ميكروبيولوجيا ومناعة(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
عـــدم الموافقــة على العـذر المرضى فى ھذه المادة٠

ـ  ٦ـ
١٦ـ تقريـر اإلدارة العامة للشئون الطبية بشأن العـذر المرضى المقدم من الصيدالنية /بسمة
عبدالرحيم عبدالنعيم ـ المقيـدة بدبلـوم الصيـدلة السريرية )إكلينيكية( وذلك عن حضـور
إمتحانات الدور الثانى٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى العــذر المرضـى المقـدم من الصيدالنية /بسمـة عبدالرحيم
عبدالنعيـم ـ المقيـدة بدبلـوم الصيدلة السريريـة )إكلينيكية( وذلك عن حضـور إمتحانـات
الدور الثانى٠
١٧ـ خطــاب قسـم الكيمياء العضوية الصيدلية بشـأن تقريــر اللجنـة المشكلة لفحـص رسالة
الدكتــوراه المقدمـة من السيـد الصيدلى /ياسر عبدالھادى مصطفى ـ المـدرس المساعـد
بالقسم وعضو اإلجازة الدراسية بجامعة وترلوو بكندا وتكون على النحو التالى:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /عبدالعليم محمد عبدالعليم
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /عبـدالحميـد نجيــب كفافى
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ
٣ـ السيـــدة الدكتــــورة /سامية جالل أحمد
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
القــــــــــــــــــرار :ـ
أحيــط المجلـس علمــا ً بتقريــر اللجنـة المشكـلة ويؤجــل التعييـن لحيـن وصول
المعادلة من المجلس األعلى للجامعات٠
١٨ـ خطـاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشـأن إعفــاء السيد الدكتور /بھاء جمال الدين
محمد ـ المـدرس بالقسم والمرشـح لإلعـارة لدولة المملكة العربية السعودية إعتبارا من
٢٠١٤/٩/١م من لجنـة اإلشراف الخاصة بالسيـد الصيدلى /أنـدرو نبيل بشرى ـ المعيد
بالقسم والمقيد لدرجة الماجستير بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٦م وتصبـح اللجنة كالتالـى:ـ
١ـ السيـــد الدكتــــور /عــــالء عــرفـــات خليفـــه
أستاذ مساعد والقائم بأعمال رئيـس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
٢ـ السيـــد الدكتــــور /حجاج حسن محمد
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إعفـاء السيـد الدكتــور /بھـاء جمال الدين محمد ـ المدرس
بقسـم الكيمياء العضوية الصيدليـة والمرشـح لإلعـارة لدولة المملكـة العربيـة السعودية
إعتبــارا من ٢٠١٤/٩/١م مـن لجنـة اإلشـراف الخاصـة بالسيـد الصيدلـى /أنـدرو نبيـل
بشــاى ـ المعيـد بقسـم الكيمياء العضوية الصيدليـة والمقيـد لدرجــة الماجستيـر بتاريـخ
٢٠١٤/٣/١٦م بإشـــراف اللجنة المذكــورة سابقا٠
١٩ـ خطـاب قسـم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن إعفــاء السيد الدكتور /بھاء جمال الدين
محمـد ـ المدرس بالقسم والمرشح لإلعارة لدولة المملكة العربية السعودية إعتبــارا من
٢٠١٤/٩/١م من لجنـة اإلشـراف الخاصة بالسيد الصيدلـى /ياسـر محمـد عمـر ـ المعيـد
بالقسم والمقيد لدرجة الماجستير بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٦م وتصبح اللجنة كالتالى:ـ

ـ  ٧ـ
١ـ السيـــدة الدكتــــورة /سامية جالل أحمد
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
٢ـ السيـــد الدكتــــور /حجاج حسن محمد
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إعفــاء السيـد الدكتـور /بھـاء جمال الدين محمد ـ المدرس
بقسـم الكيمياء العضوية الصيدلية والمرشح لإلعــارة لدولة المملكـة العربيـة السعوديـة
إعتبارا من ٢٠١٤/٩/١م من لجنة اإلشراف الخاصة بالسيد الصيدلى /ياسر محمد عمر
المعيـــد بقسـم الكيميــاء العضويــة الصيدليــة والمقيــــد لـدرجــة المـاجستيــر بتاريــخ
٢٠١٤/٣/١٦م بإشــراف اللجنة المذكــورة سابقا٠
٢٠ـ خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن إستمرار السيد الدكتور /بھاء جمال الدين
محمد ـ المدرس بالقسم والمرشح لإلعارة لدولة المملكة العربية السعودية إعتبـارا من
٢٠١٤/٩/١م للجنــة اإلشــراف الخاصـة بالسيـد الصيدلـى /محمد عبدالرحمن إبراھيم ـ
المعيد بكلية الصيدلة ـ جامعـة األزھر ـ فـرع أسيوط والمقيـد لدرجـة الماجستير وتصبح
اللجنة كالتالى:ـ
١ـ السيـــد الدكتــــور /عــــالء عــرفـــات خليفـــه
أستاذ مساعد والقائم بأعمال رئيـس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
٢ـ السيـــد الدكتــــور /مصطفى حامد عبدالرحمن
مدرس بقسم الكيمياء العضوية ـ جامعة اآلزھر ـ فرع أسيوط
٣ـ السيـــد الدكتــــور /بھاء جمال الدين محمد
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إستمرار السيد الدكتور /بھاء جمال الدين محمد ـ المـدرس
بقسـم الكيمياء العضوية الصيدلية والمرشـح لإلعــارة لدولة المملكـة العربيـة السعودية
إعتبـارا من ٢٠١٤/٩/١م للجنـة اإلشـراف الخاصة بالسيد الصيدلى /محمد عبدالرحمن
إبراھيم ـ المعيـد بكلية الصيدلة ـ جامعـة األزھر ـ فرع أسيوط والمقيد لدرجة الماجستير
بإشــراف اللجنة المذكــورة سابقا٠
٢١ـ التقاريـر الفردية والتقريـر الجماعى المقدمة من لجنة الحكم والمناقشة الخاصة برسالة
الدكتوراه المقدمة من الصيدالنية /عال محمد فھمى قاسم أبوغدير ـ المدرس المساعد
بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية والمسجلة لنيـل درجـة الدكتـوراه فى العلوم الصيدلية
)كيمياء عضوية صيدلية(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
بعــد اإلطــالع علــى ماجــاء بالتقارير الفرديــة والتقرير الجماعى المقدمة مــن
لجنـة الحكـم والمناقشـة الخاصـة برسالة الدكتوراه المقدمة من الصيدالنية /عال محمد
فھمى قاسم أبوغدير ـ المدرس المساعـد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية والمسجلة
لنيــل درجـة الدكتـوراه فى العلــوم الصيدليـة )كيمياء عضوية صيدلية( وكــذلك قـــرار
مجلـس قسـم الكيميـاء العضويـة الصيدليـة ـ يـوصــى المجلــس بمنـح سيادتھـا درجــة
الدكتوراه فى العلـوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية(٠

ـ  ٨ـ
٢٢ـ التقاريـر الفردية والتقريـر الجماعى المقدمة من لجنة الحكم والمناقشة الخاصة برسالة
الدكتـوراه المقدمـة من الصيدالنيــة /لوريـن جمال جبرائيل ـ المـدرس المساعــد بقسـم
العقاقير والمسجلة لنيل درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية )عقاقير(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
بعــد اإلطــالع علــى ماجــاء بالتقارير الفرديــة والتقرير الجماعى المقدمة مــن
لجنـة الحكم والمناقشة الخاصة برسالة الدكتوراه المقدمة من الصيدالنية /لورين جمال
جبرائيل ـ المدرس المساعـد بقسـم العقاقيـر والمسجلة لنيل درجة الدكتوراه فى العلـوم
الصيدلية )عقاقير( وكــذلك قــرار مجلس قسم العقاقير ـ يـوصـى المجلس بمنح سيادتھا
درجة الدكتوراه فى العلـوم الصيدلية )عقاقير(٠
٢٣ـ التقاريـر الفردية والتقريـر الجماعى المقدمة من لجنة الحكم والمناقشة الخاصة برسالة
الدكتوراه المقدمة من السيدة الصيدالنية /مـروة فتحـى بكـر علـى ـ المـدرس المساعــد
بقسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية والمسجلة لنيـل درجـة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية
)كيمياء تحليلية صيدلية(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
بعــد اإلطــالع علــى ماجــاء بالتقارير الفرديــة والتقرير الجماعى المقدمة مــن
لجنـة الحكــم والمناقشـة الخاصـة برسـالة الدكتــوراه المقدمــة من السيــدة الصيدالنية/
مـروة فتحى بكـر على ـ المدرس المساعـد بقسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية والمسجلة
لنيل درجـة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( وكــذلك قرار مجلس
قســم الكيمياء التحليلية الصيدلية ـ يـوصـى المجلس بمنح سيادتھـا درجـة الدكتوراه فى
العلـوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية(٠
٢٤ـ التقاريـر الفردية والتقريـر الجماعى المقدمة من لجنة الحكم والمناقشة الخاصة برسالة
الماجستيـر المقدمـة من السيـد الصيدلـى /أحمـد عبدالحميـد خورشيــد ـ )مـن الخـارج(
والمسجل لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
بعــد اإلطــالع علــى ماجــاء بالتقارير الفرديــة والتقرير الجماعى المقدمة مــن
لجنـة الحكم والمناقشة الخاصة برسالة الماجستيـر المقدمة من السيـد الصيدلــى /أحمد
عبدالحميد خورشيد ـ )من الخارج( والمسجل لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية
)كيمياء تحليلية صيدلية( وكــذلك قرار مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية ـ يوصى
المجلس بمنح سيادته درجة الماجستير فى العلـوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية(٠
٢٥ـ التقاريـر الفردية والتقريـر الجماعى المقدمة من لجنة الحكم والمناقشة الخاصة برسالة
الماجستيــر المقدمــة مـن السيــدة الصيدالنيــة /سالى عبدالمؤمن محمد ـ )من الخارج(
والمسجلة لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
بعــد اإلطــالع علــى ماجــاء بالتقارير الفرديــة والتقرير الجماعى المقدمة مــن
لجنـة الحكــــم والمناقشة الخاصة برسالة الماجستيـر المقدمة من السيـدة الصيدالنيـة/
سالـى عبدالمؤمـن محمــد ـ )من الخارج( والمسجلة لنيــل درجـة الماجستير فى العلـوم
الصيدلية )كيميــــاء تحليلية صيدليــــة( وكـذلك قــــرار مجلس قسم الكيميـاء التحليلية
الصيدلية ـ يوصى المجلس بمنح سيادتھا درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء
تحليليــة صيدليـــة(٠

ـ  ٩ـ
٢٦ـ التقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنة الحكـم والمناقشة الخاصة برسـالة
الماجستيـر المقدمـة من السيـد الصيدلـى /حسـن عبدالحميد تمام ـ المعيـد بقسم الصيدلة
الصناعية والمسجل لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
بعــد اإلطــالع علــى ماجــاء بالتقارير الفرديــة والتقرير الجماعى المقدمة مــن
لجنـة الحكـم والمناقشـة الخاصة برسالة الماجستيـر المقدمة من السيد الصيدلى /حسن
عبدالحميد تمام ـ المعيـد بقسـم الصيدلة الصناعية والمسجـل لنيـل درجـة الماجستير فى
العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية( وكـذلك قرار مجلس قسم الصيدلة الصناعية ـ يوصى
المجلس بمنح سيادته درجة الماجستير فى العلـوم الصيدلية )صيدلة صناعية(٠
٢٧ـ مذكـرة إدارة الدراســات العليـا بالكلية بشـأن تقسيـم إمتحـان مقـرر التحليل اآللى ضمن
المقررات العامة لطالب الماجستير إلى يومين٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
يتـــم التواصل ودراسة ھذا الموضوع مع إدارة الدراسات العليا٠
٢٨ـ بشـأن إتفاقيـة تعـاون بين جامعـة سينسيناتى بالواليات المتحدة األمريكية كلية الصيدلة
جيمس ونكل وجامعة أسيوط ـ كلية الصيدلة٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
تعـــــاد للمناقشة فى لجنة الدراسات العليا والبحوث باستفاضة٠
٢٩ـ خطــاب قسـم الصيـدلة اإلكلينيكية بالكلية بشـأن تعيين السيدة الدكتورة /سحر بدر حسن
خليل ـ المدرس المساعد بالقسم فى وظيفة مدرس بالقسم ٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى تعييـن السيـدة الدكتورة /سحـر بـدر حسـن خليل ـ المدرس
المساعد بقسم الصيدلة اإلكلينيكية فى وظيفة مدرس بقسم الصيدلة اإلكلينيكية حيث إن
سيادتھا ملتزمة وتقوم بآداء واجبتھا الوظيفية ولم تصدر ضدھا أية جزاءات تأديبية٠
٣٠ـ تقرير اللجنة العلمية الدائمة لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين )صيدالنيات( بشأن
اإلنتاج العلمى المقدم من السيدة الدكتورة /منى مصطفى محمد المھدى ـ المدرس بقسـم
الصيدالنيات٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
إجتمـــع مجلس الكلية دون المدرسين وتم اإلطالع على التقرير الجماعى للجنة
العلمية الدائمة لوظائف األساتـذة واألساتـذة المساعديــن )صيدالنيـات( الخاصة بالسيدة
الدكتورة /منى مصطفى محمد المھدى ـ مدرس الصيدالنيات للحصول على اللقب العلمى
فى وظيفة أستاذ مساعد بقسم الصيدالنيات وكذلك موافقـــــة مجلس قسم الصيدالنيات ـ
يوصى المجلس بتعيين سيادتھا فى وظيفة أستـاذ مساعـد بقسـم الصيدالنيــات حيـث أن
سيادتھا تـؤدى التزاماتھا الجامعيــــة بصـورة مرضية ولــــم توقــع عليھا أيـة جزاءات
تأديبيــــــة٠
٣١ـ خطـاب السيـد األستاذ الدكتور /رئيـس الجامعـة بشـأن حرمـان الطالـب الذى وقــع عليه
جزاء تأديبيا ً نتيجة إحـدى المخالفـات الواردة بالمادة ١٢٤ـ  ١٢٥من الالئحــة التنفيذية
لقانـون تنظيــم الجامعـات أو غيـرھا مـن المخالفـات التـى تتسبــب بأضـرار فى األرواح
أو ممتلكـات الجامعــــة المختلفة من القيد بمرحلة الدراسات العليا بالجامعـة مع إخطار
جميع الجامعات المصريـة بذلك على أن يكـون ضمن متطلبــــات القيد بمرحلة الدراسات
العليا شھادة تفيـد عدم توقيع أى جزاء تأديبى خالل سنوات الدراسة٠

ـ  ١٠ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ
أحيـــط المجلس علما ً وتم التوزيع على األقسام٠
٣٢ـ التقاريـر الفردية والتقريـر الجماعى المقدمة من لجنة الحكم والمناقشة الخاصة برسالة
الدكتوراه المقدمة مــــن السيدة الصيدالنيـــة /آيات أحمد عبدالمنصـف عالم ـ المـدرس
المساعدبقسم الصيدالنيات والمسجلة لنيل درجــــة الدكتوراه فـــى العلــــوم الصيدليـــة
)صيدالنيــــــات(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
بعــد اإلطــالع علــى ماجــاء بالتقارير الفرديــة والتقرير الجماعى المقدمة مــن
لجنة الحكم والمناقشة الخاصة برسالة الدكتوراه المقدمـة من السيــدة الصيدالنية /آيات
أحمــد عبدالمنصف عالم ـ المــدرس المساعــد بقســم الصيدالنيــات والمسجــلة لنيـــل
درجـةالدكتـوراه فـــــى العلـوم الصيدليــــة )صيدالنيات( وكــذلك قــرار مجلـس قســــم
الصيدالنيـــــــات ـ يوصــى المجلــس بمنــح سيادتھــا درجــــــة الدكتوراه فـــى العلــوم
الصيدلية )صيدالنيـــــــــات(٠
٣٣ـ بشـأن الموافقــة على إنشــاء أقسـام علميـة متخصصـة بكليـة الصيـدلة وھـى )الكيمياء
الحيوية  ،الميكروبيولوجيا  ،الفارماكولوجى( فى مجلس جامعة أسيـوط فـى جلسته رقم
) (٦٤١المنعقد فى ٢٠١٤/٣/٢٥م٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
تمـت مناقشة الموضوع بتفاصيله ويوصى المجلـس باإلتصـال بالجامعـة لتحديد
أماكن لھذه األقسام خالل الخطة القادمة٠
ھـذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھر نفس اليوم٠
أمين المجلس
)أ٠د ٠ﻣﺤـﺮوس ﻋﺜﻤـﺎن أﺣﻤـﺪ(

رئيس المجلس
)ا٠د ٠زﻳـﺪان زﻳـﺪ إﺑﺮﻫﻴـﻢ(

