كلية الصيدلة
أمانة مجلس

الكلية

)(F-750-15-04
ملحـــق رقــم )٩ـ(٤
محضــــــــــــــــــــر
إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم )(٥٩٩
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٠م

إجتمـع مجلس الكلية يوم األحد الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٠م فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا
بجلسته رقم ) (٥٩٩بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور /زيـدان زيد إبرھيم ـ عميد
الكلية وعضوية كل من:ـ
١ـ األستاذ الدكتور /حســـــن فرغلـــى عزقـــــل
٢ـ  / ،، ،،محــــروس عثمـــان أحمـــد
٣ـ  / ،، ،،سيــــــــد محمــــــد أحمــــــد
٤ـ  / ،، ،،عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ
٥ـ األستاذ الدكتورة /صفــــاء أحمــد المغـــازى
٦ـ  / ،، ،،ھنـــاء محمــد عبـدالــودود
٧ـ السيـد الدكتــور/عــــالء عــرفـــات خليفـــــه
٨ـ السيـدة الدكتورة /جيھـان نبيــل حسـن فتيــح
٩ـ األستاذ الدكتور /عبـدالحميــد نجيـــب كفافــى
 / ،،سيـــد إسماعيــــل محمـــــد
١٠ـ ،،
١١ـ األستاذ الدكتورة /تھــانــى حســـن الفحـــام
١٢ـ األستاذ الدكتور /سيــد إبراھيم عبدالرحمـن
١٣ـ  / ،، ،،عبدالمعبود إسماعيـل محمـد
١٤ـ  / ،، ،،محمـــود أحمـــد رمضــــان
١٥ـ األستاذ الدكتورة /ناديـــة محمـــد محفـــوظ
 / ،، ،،إيمــان مصطفــى سـامــى
١٦ـ
١٧ـ األستاذ الدكتور /محمود حافظ حسن عساف
١٨ـ األستاذ الدكتورة /نفيــن عبداللطيف محمــد
١٩ـ األستاذ الدكتور /محمـــود محمـــد شيحــــه
٢٠ـ السيدة الدكتورة /ھـــــدى يوســـف حســــن
٢١ـ السيـد الدكتـور /حســـــن رفعــــت حســــن
٢٢ـ  / ،، ،،أسامـــه لطفــــى محمــــــد

وكيـــــل الكليـــــة لشئــــون التعليــــم والطــــالب
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة
رئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعيـــة
رئيــــــس مجلــــس قســـــم الكيميـــاء الطبيـــــة
رئيـــــس مجلــــــس قســــــــم العقــاقـيـــــــــــــر
رئيـــس مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية
القائـــم بأعمــال رئيــس مجلــس قســـم الكيميـاء
العضويــة الصيدليـــــة
القائــم بأعمـال رئيس مجلـس قسـم الصيدالنيـات
أستـــــــاذ الكيميــاء العضويـة الصيدلية المتفرغ
أستاذ الصيدالنيــــــــــــــــات المتفـــــــــــــــــرغ
أستــــــــــــاذ الصيــدالنـيـــــات المتفــــــــــــــرغ
أستــــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــــة المتفــــرغ
أسـتــــــــاذ الكيمياء التحليليـة الصيدلية المتفرغ
أستـــــــــــــــاذ العقـــــاقيـــــــــــر المتفـــــــــرغ
أستـــــــــــاذ الكيميـــــاء الطبيـــــــة المتفــــــرغ
أستـــــــــــــــاذ الصيـــــدلـــة الصنــــاعيــــــــــة
أستـــــــــــــــاذ العقـــاقيـــــــــر المتفـــــــــــــرغ
أسـتــــــــــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـــة
أستـــــــــــــاذ الكيـمـيــــــــــــاء الطبيـــــــــــــــة
أستـــــاذ الكيميـــــاء الطبيــة المساعــد المتفرغ
مــــــــــدرس الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــة
مـديـــر عـــام مصنـــع  T3Aلألدوية بأسيــوط

وقــد تغيــــــب عن الحضــــور كــل مــن:ـ
١ـ السيــد الدكتـــور /ھانــــى محمـــــد فريــــــــد

رئيــس قطــــاع شركـــة "سيد" فـــرع أسيــوط

ولتكامــــل العـــدد القانونى الالزم لصحة إنعقـاد المجلس ـ قـد بـــدأ المجلس فـى مناقشـة
جــدول األعمـــال التالــى:ـ

ـ  ٢ـ
 ١ـ التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ) (٥٩٨المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٩/٢٤م٠
القـــــــــــــــرار :ـ
تمـــت المصادقــة ٠مع إضافة معايير إختيار المدير التنفيذى إلى مشروع للبند رقم ٢٨
فى الجلسة السابقة٠
وفـى بدايــة الجلسـة قـــدم السيـد األستـاذ الدكتور /عميـد الكلية ورئيــس المجلـس التھنئـة
بعيد األضحى المبارك أعاده ﷲ على األمة اإلسالمية بكل خير٠
كما قدم الترحيب بكل من:ـ
١ـ السيـد األستـاذ الدكتـور /عبـدالحميـد نجيـب أحمد كفـافـى ـ أستــاذ الكيميـاء العضويـة الصيدليـة
المتفرغ إلنضمامه إلى عضوية المجلس بصفته أقدم أساتذة قسم الكيمياء العضوية الصيدلية٠
٢ـ السيـد األستـاذ الدكتـور /محمود محمـد شيحه ـ أستـاذ الكيمياء الطبية إلنضمامـه إلى عضويـة
المجلس بصفته أقدم أساتذة قسم الكيمياء الطبية٠
كما قدم الشكر لكل من:ـ
١ـ السيـد األستـاذ الدكتـور /عبدالعليم محمد عبدالعليم ـ أستـاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفـرغ
إلنتھاء فترة عضوية سيادته بالمجلس٠
٢ـ السيـد األستـاذ الدكتـور /فرغلى عبدالحميد عمر ـ أستـاذ الكيمياء الطبية المتفرغ نظرا إلعارة
سيادته إلى جامعة  ٦أكتوبر
متمنيـــــا للجميع دوام التوفيـــــق٠
 ٢ـ مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم ) (٥٩٨بتاريــخ ٢٠١٣/٩/٢٤م٠
القـــــــــــــــرار:ـ
أحيــــط المجلس علمـــا وجــارى تنفيذ القرارات٠
 ٣ـ مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن تجميد قيد وإعتذار الطالبة /سارة محمود عبدالمعز ـ المقيـدة
بـالفـرقـة الرابعــة )حديـث( للعـام الجامعـى ٢٠١٤/٢٠١٣م عـن الدراســة وإمتحانـات الفصـل
الدراسى األول للعام الجامعى ٢٠١٤/٢٠١٣م٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى تجميــد قيــد وإعتذار الطالبـة /ســارة محمـود عبدالمعز ـ المقيـدة
بـالفـرقـة الرابعــة )حديـث( للعـام الجامعـى ٢٠١٤/٢٠١٣م عـن الدراســة وإمتحانـات الفصـل
الدراسى األول للعام الجامعى ٢٠١٤/٢٠١٣م٠
 ٤ـ مذكـرة شئون الطالب بالكلية بشـأن تجميـد قيـد وإعتـذار الطالبة /مريم مجدى عبدالفرج برس ـ
المقيــدة بالفـرقــة الثانيـة للعـام الجامعــى ٢٠١٤/٢٠١٣م عـن الدراسـة واإلمتحانـات للفصـل
الـدراسـى األول للعـام الجامعــى ٢٠١٤/٢٠١٣م وذلك نظــرا لظروفھـا العائليــة واإلجتماعيــة
الصعبة التى تمر بھا أسرتھا٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى تجميد قيد وإعتذار الطالبة /مريم مجدى عبدالفرج برس ـ المقيدة
بالفرقـة الثانية للعام الجامعى ٢٠١٤/٢٠١٣م عن الدراسة واإلمتحانات للفصل الدراسـى األول
للعـام الجامعـى ٢٠١٤/٢٠١٣م وذلك نظرا لظروفھا العائلية واإلجتماعية الصعبة التى تمر بھا
أسرتھا٠

ـ  ٣ـ
 ٥ـ مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن إعفاء بعض الطالب المذكورين وھم:ـ
١ـ الطالبة /آمال محمد األصمعى
٢ـ الطالبة /عزة السمان عبدالحميد عثمان
٣ـ الطالبة /آمنة أحمد محمد عبدالمطلب
ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية من الدراسة واإلمتحان فى مقرر حقوق اإلنسان٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى إعفاء بعض الطالب المذكورين وھم:ـ
١ـ الطالبة /آمال محمد األصمعى
٢ـ الطالبة /عزة السمان عبدالحميد عثمان
٣ـ الطالبة /آمنة أحمد محمد عبدالمطلب
ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية من الدراسة واإلمتحان فى مقرر حقوق اإلنسان٠
 ٦ـ مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن المقررات اإلختيارية لطالب الفرقة الرابعة والتى سوف
تدرس فى الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى ٢٠١٥/٢٠١٤م٠
المقررات اإلختيارية
م القسم
Drug Design
)تصميم الدواء(
 ١قسم الكيمياء الطبية
)الطرق المستحدثة لتحضير وتنقية الخامات الدوائية(
 ٢قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
New Trends For Synthesis and
Purification Of Pharmaceutical Raw
Materials
Quality Control
)الرقابة وتأكيد الجودة(
 ٣قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
)الصيدلة اإلشعاعية( Radiophamacauticals
 ٤قسم الصيدالنيات
Alternative Medicine
)الطب البديل(
 ٥قسم العقاقير
)التصنيع الدوائى(
 ٦قسم
Pharmaceuticals Manufacturing
الصيدلة الصناعية
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى ھـذه المقـررات اإلختياريـة مع تشكيـل لجنـة من األقسـام لوضــع
معايير إلختيار  ،يطبق قررات مجلس الكلية السابقة فى إختيار الطالب٠
 ٧ـ مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن قيام الرحلة العلمية للعام الجامعى ٢٠١٤/٢٠١٣م٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى قيــام الرحــلة العلميـــة فــى الفتـــرة مــن  ٢٠١٤/١/٣١حتـــى
٢٠١٤/٢/٥م
 ٨ـ مذكــرة شئـون الطـالب بالكليـة بشـأن تحديـد موعــد إقامـة حفـل الخريجيـن للدفعة ) (٤٨للعام
الجامعى ٢٠١٣/٢٠١٢م٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقــــــــة علـــى تحديـد موعـد إقامة حفل الخريجين للدفعة ) (٤٨فى يوم الخميس
الموافق ٢٠١٤/٤/١٧م٠

ـ  ٤ـ
 ٩ـ إعتماد نتيجة الفرقة الرابعة )الدور الثانى( للعام الجامعى ٢٠١٣/٢٠١٢م٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
تــــم إعتماد نتيجة الفرقة الرابعة )الدور الثانى( للعام الجامعى ٢٠١٣/٢٠١٢م٠
١٠ـ خطــاب قسـم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيد
الصيدلــى /محمـود جــالل زكـى عفيفـى ـ صيدلــى بـاإلدارة الصحيـة بالفتـح وذلك لنيـل درجـة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( )من الخارج( بإشراف كل من:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /شعبان ھاشم أحمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٢ـ السيــــدة الدكتــــورة /وجدان عبدالحميد محمد
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٣ـ السيــــدة الدكتــــورة /منى حسين محمد
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى قيـــد السيـد الصيدلـى /محمود جالل زكى عفيفى ـ صيدلى باإلدارة
الصحية بالفتح وذلك لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة(
)من الخارج( بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا٠
١١ـ خطــاب قسـم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيد
الصيدلى /محمد محمـود فوزى ـ مفتش صيدلــى باإلدارة الصحيـة بالقوصية وذلك لنيـل درجـة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( )من الخارج( بإشراف كل من:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /إيناس عبدالمجيد محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٢ـ السيـــــدة الدكتــــــورة /نھلة محمد كامل الشربينى
أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٣ـ السيـــــدة الدكتــــــورة /وجدان عبدالحميد محمد
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى قيــد السيد الصيدلى /محمد محمود فوزى ـ مفتش صيدلى باإلدارة
الصحيـة بالقوصيــة وذلك لنيـل درجـة الماجستيـر فى العلـوم الصيدلية )ميكروبيولوجيـا طبيـة
ومناعة( )من الخارج( بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا٠
١٢ـ خطــاب قسـم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيد
الصيدلى /طارق محمد سعد بدارى ـ صيدلــى بوحدة المطيعة وذلك لنيـل درجـة الماجستيــر فى
العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( )من الخارج( بإشراف كل من:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /أحمد صادق أحمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٢ـ السيـــــد الدكتــــــور /ميخائيل نظمى عجبان
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٣ـ السيـــدة الدكتـــــورة /أمنية حسن بكر
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

ـ  ٥ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى قيــد السيــد الصيدلـى /طـارق محمد سعد بدارى ـ صيدلــى بوحدة
المطيعــة وذلك لنيـل درجـة الماجستيــر فـى العلــوم الصيدليــة )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة(
)من الخارج( بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا٠
١٣ـ خطــاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيدة
الصيدالنية /نورھـان كمـال الجعفـرى ـ صيدالنيــة بمستشفـى جامعـة أسيوط وذلك لنيـل درجـة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( )من الخارج( بإشراف كل من:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /إحسان عبدالصبور حسن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٢ـ السيـــــدة الدكتــــــورة /أمانى عدوى نافع
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٣ـ السيـــــدة الدكتــــــورة /إنتصار حامد أحمد
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى قيــد السيــدة الصيدالنيــة /نورھـان كمـال الجعفــرى ـ صيدالنيـــة
بمستشفى جامعة أسيوط وذلك لنيــل درجـة الماجستيـر فى العلــوم الصيدليـة )ميكروبيولوجيا
طبيـة ومناعة( )من الخارج( بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا٠
١٤ـ خطــاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيدة
الصيدالنية /ميادة عرفات صادق سيد ـ صيدالنيــة بمستشفـى جامعـة أسيوط وذلك لنيـل درجـة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( )من الخارج( بإشراف كل من:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /منى أمين حسن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٢ـ السيـــــد الدكتــــــور /ميخائيل نظمى عجبان
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٣ـ السيــــدة الدكتــــورة /منى حسين محمد
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى قيــد السيــدة الصيدالنيــة /ميـادة عرفات صادق سيد ـ صيدالنيـــة
بمستشفى جامعة أسيوط وذلك لنيــل درجـة الماجستيـر فى العلــوم الصيدليـة )ميكروبيولوجيا
طبيـة ومناعة( )من الخارج( بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا٠
١٥ـ خطــاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيدة
الصيدالنيـة /جھـاد مصطفى محمد مصطفى ـ صيدالنية برعاية طفـل فريـال بأسيوط وذلك لنيـل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( )من الخارج( بإشراف كل
مـــن:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /أمانى جمال ثابت
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٢ـ السيـــــدة الدكتــــــورة /إنتصار حامد أحمد
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

ـ  ٦ـ
٣ـ السيـــــدة الدكتــــــورة /شيرين جمال الدين الجندى
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى قيـد السيدة الصيدالنية /جھـاد مصطفى محمد مصطفى ـ صيدالنية
برعايـة طفـل فريال بأسيوط وذلك لنيـل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا
طبية ومناعة( )من الخارج( بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا٠
١٦ـ خطــاب قسـم الميكروبيولوجيا الطبيـة والمناعـة ـ كليــة الطــب ـ جامعــة أسيــوط بشــأن قيــد
الصيدالنية /أمنية مصطفى بركات ـ صيدالنيــة بمعھد األورام وذلك لنيـل درجـة الماجستيـر فى
العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( )من الخارج( بإشراف كل من:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /محمد سعد بدارى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٢ـ السيـــــدة الدكتــــــورة /شيرين جمال الدين الجندى
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٣ـ السيـــــدة الدكتــــــورة /منى سالم إمبارك
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى قيـد الصيدالنيـة /أمنية مصطفى بركات ـ صيدالنيــة بمعھد األورام
وذلك لنيل درجة الماجستير فى العلـوم الصيدليـة )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( )من الخارج(
بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا٠
١٧ـ خطــاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيدة
الصيدالنيـة /شيماء طلعت حسنى محمـد ـ صيدالنيــة بمستشفى أسيوط العام وذلك لنيـل درجـة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( )من الخارج( بإشراف كل من:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /إسماعيل صديق محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
٢ـ السيـــــد الدكتــــــور /ميخائيل نظمى عجبان
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٣ـ السيـــــدة الدكتــــــورة /شيرين جمال الدين الجندى
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى قيــد السيـدة الصيدالنيـة /شيماء طلعت حسنى محمـد ـ صيدالنيــة
بمستشفى أسيوط العام وذلك لنيـل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية
ومناعة( )من الخارج( بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا٠
١٨ـ خطــاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيدة
الصيدالنيــة /صافـى ھديـه عثمـان موسـى ـ صيدالنية بمستشفـى الراجحـى الجامعى وذلك لنيل
درجـة الماجستيـر فى العلـوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( )من الخارج( بإشــراف
كــل مـــن:ـ

ـ  ٧ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /مصطفى سعيد خليل الرھيوى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
٢ـ السيـــــدة الدكتــــــورة /شيرين أحمد عبدالرحمن
أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٣ـ السيـــــدة الدكتــــــورة /وجدان عبدالحميد محمد
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى قيــد السيـدة الصيدالنيـة /صافى ھديـه عثمـان موسـى ـ صيدالنية
بمستشفى الراجحـى الجامعى وذلك لنيـل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا
طبية ومناعة( )من الخارج( بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا٠
١٩ـ خطــاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيدة
الصيدالنيـة /منى صالح عبدالكريم ـ صيدالنية بمركز طب األسرة بنى عدى البحرية وذلك لنيـل
درجــة الماجستيـر فــى العلــوم الصيدليـة )ميكــروبيولوجيــا طبيــة ومناعــة( )مـن الخــارج(
بإشــــراف كـــل مـــن:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /نھا عبدالحليم عفيفى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٢ـ السيــــدة الدكتــــورة /منى حسين محمد
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٣ـ السيـــدة الدكتـــــورة /أمنية حسن بكر
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــة علـى قيد السيدة الصيدالنية /منى صالح عبدالكريم ـ صيدالنية بمركز طب
األسرة بنى عدى البحرية وذلك لنيـل درجــة الماجستيــر فى العلـوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا
طبية ومناعة( )من الخارج( بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا٠
٢٠ـ خطــاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيدة
الصيدالنيـة /دعاء صالح على محمد ـ أخصائى صيدلى ثالث وذلك لنيـل درجـة الماجستيـر فى
العلــوم الصيدليـة )ميكروبيولوجيا طبية ومناعـة( )من الخارج( بإشــراف كـل مـن:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /محمد على الفقى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٢ـ السيـــدة الدكتــــورة /شيرين أحمد عبدالرحمن
أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
٣ـ السيـــدة الدكتـــــورة /أمنية حسن بكر
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــة علـى قيــد السيدة الصيدالنيـة /دعاء صالح على محمد ـ أخصائى صيدلى
ثالــث وذلـك لنيـل درجـة الماجستيــر فـى العلـوم الصيدليــة )ميكروبيولوجيــا طبيـة ومناعــة(
)من الخارج( بإشـراف اللجنة المذكورة سابقا٠

ـ  ٨ـ
٢١ـ خطــاب قسـم الميكروبيولوجيـا الطبية والمناعة ـ كليـة الطـب ـ جامعــة أسيـوط بشـأن تسجيـل
عنــوان رسالة الماجستيـر الخاصـة بالصيدالنية /عـزة عبدالرحيم أحمد ـ المقيدة )من الخارج(
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( بعنــوان:ـ
"معدل اإلصابة بمرض السكرى ذو المناعة الذاتية فى مرضى اإللتھاب الكبدى الفيروسى سى"
”“Incidence of autoimmune diabetes in chronic HCV patient
بإشــــراف كـــل مـــن:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /مصطفى سعيد خليل الرھيوى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /إسماعيل صديق محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
٣ـ السيد األستاذ الدكتور /محمد سعد بدارى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة مـع عــدم تكـرار ذلك مـرة أخـرى بأن يكـون موافقــة مجلـس القسـم فى
نفس الشھر الذى يعقد فيه مجلس الكلية٠
٢٢ـ خطــاب قسـم العقاقير بشـأن تسجيـل عنـوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى /إسالم عادل
عبدالحكيم ـ المعيــد بالقسـم والمقيـد لنيــل درجــة الماجستيــر فى العلـوم الصيدليــة )عقاقيـر(
بعنــــوان:ـ
"دراسة عقاقيرية لنبات نخيل ذيل السمكة المنتمى إلى العائلة الفوفلية والمنزرع فى مصر"
“Pharmacognostical study of Caryota mitis (L.) Family: Arecaceae
” cultivated in Egypt
بإشــــراف كـــل مـــن:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /داود ونيس بشاى
أستاذ العقاقير المتفرغ
٢ـ السيدة األستاذ الدكتورة /عفاف محمد عبدالباقى
أستاذ العقاقير المتفرغ
٣ـ السيدة األستاذ الدكتورة /صفاء أحمد المغازى
أستاذ ورئيس مجلس قسم العقاقير
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى تسجيـل عنـوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى /إسالم عادل
عبدالحكيم ـ المعيـد بقسـم العقاقير والمقيد لنيـل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )عقاقير(
بإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا٠
٢٣ـ خطاب قسم الكيمياء الطبية بشأن تسجيل عنـوان رسـالة الماجستير الخاصة بالصيدالنيـة /ھبه
عاطـف حفنـى حسـن ـ المعيــدة بالقسـم والمقيـدة لنيــل درجـة الماجستيـر فى العلـوم الصيدلية
)كيمياء صيدلية طبية( بعنــــوان:ـ
"تصميم وتشييد ودراسة مشتقات البيرازول ذات الفاعلية البيولوجية المتوقعة"
“Design , Synthesis and Investigation of Pyrazole Derivatives with
”Expected Biological Activity

ـ  ٩ـ
بإشــــراف كـــل مـــن:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /فرغلى عبدالحميد عمر
أستاذ الكيمياء الطبية المتفرغ
٢ـ السيدة األستاذ الدكتورة /نوال أبوبكر عبدالحليم
أستاذ الكيمياء الطبية
٣ـ السيـــد الدكتــــور /أحمد صفوت محمد
مدرس الكيمياء الطبية
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /ھبه عاطف
حفنى حسن ـ المعيدة بقسم الكيمياء الطبية والمقيدة لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية
)كيمياء صيدلية طبية( بإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا٠
٢٤ـ خطــاب قسـم الصيدالنيـات بشـأن تسجيــل عنــوان رسـالة الماجستيـر الخاصــة بالصيدالنيــة/
ھبــه يســرى عبدالحميــد رسـالن ـ المقيــدة )من الخارج( لنيــل درجـة الماجستيـر فـى العلـوم
الصيدلية )صيدالنيات( بعنــــوان:ـ
"دراسـات صيدلية وإكلينيكية عن التفاعـالت الدوائية على بعـض أدويـة عـالج أمـراض القلب
واألوعية الدموية"
“Pharmaceutical and clinical studies of Drug Interactions on Some
”Cardiovascular Drugs
بإشــــراف كـــل مـــن:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /تھانى حسن الفحام
أستاذ الصيدالنيـات المتفرغ
٢ـ السيـــدة الدكتــــورة /منى مصطفى محمد المھدى
مدرس الصيدالنيـات
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /ھبه يسرى
عبـدالحميــد رسـالن ـ المقيــدة )مـن الخـارج( لنيــل درجــة الماجستيــر فـى العلــوم الصيدليـة
)صيدالنيات( بإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا٠
٢٥ـ خطـاب قسـم الصيدلة الصناعية بشـأن تسجيـل عنوان رسالة الماجستير الخاصـة بالصيدالنية/
والء سيـد محمـد أحمـد ـ المقيـدة )من الخارج( لنيــل درجـة الماجستيـر فـى العلـوم الصيدليـة
)صيدلة صناعية( بعنــــوان:ـ
"صياغة وتقييم أقراص سريعة التفتت تحتوى على عقار كبريتات سالبيوتامول"
“Formulation and evaluation of fast disintegrating tablets
”containing salbutamol sulphate
بإشــــراف كـــل مـــن:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /على عبدالظاھر عبدالرحمن
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /محــروس عثمــان أحمـد
أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة

ـ  ١٠ـ
٣ـ السيـــدة الدكتــــورة /جيالن عبدالرازق عبدالعليم
مدرس الصيدلة الصناعية
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى تسجيـل عنـوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /والء سيد
محمــد أحمـد ـ المقيـدة )مـن الخـارج( لنيــل درجــة الماجستيــر فى العلـوم الصيدليـة )صيـدلة
صناعية( بإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا٠
٢٦ـ خطـاب قسم الصيدلة الصناعية بشـأن تسجيـل عنـوان رسـالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/
مى صالح إسماعيل ـ المقيدة )من الخارج( لنيـل درجة الماجستير فى العلـوم الصيدلية )صيدلة
صناعية( بعنــــوان:ـ
"تطوير جرعات صيدلية معينة تحتوى على أدوية مضادة للروماتيزم"
“Development of certain Pharmaceutical dosage forms containing
”antirheumatic drugs
بإشــــراف كـــل مـــن:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /أحمد السيد أبوطالب
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /سيـــد محمــد أحمـــد
أستاذ ورئيـس مجلس قسم الصيدلة الصناعية
٣ـ السيد األستاذ الدكتور /سيـــد حسن سيـــد خضر
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى تسجيـل عنوان رسـالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /مى صالح
إسماعيل ـ المقيـدة )من الخارج( لنيـل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية(
بإشـراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا٠
٢٧ـ خطـاب قسـم الصيدلة الصناعية بشـأن تسجيـل عنـوان رسـالة الماجستيـر الخاصـة بالصيدلى/
أحمد سيد إبراھيم عبدالرحمن ـ المقيد )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية
)صيدلة صناعية( بعنــــوان:ـ
"تعظيم صياغات لعقارات معينة مخفضة للدھون"
”“Optimization of formulation of certain hypo-lipidemic drugs
بإشــــراف كـــل مـــن:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /أحمد السيد أبوطالب
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /محــروس عثمــان أحمـد
أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
٣ـ السيـــدة الدكتــــورة /جيالن عبدالرازق عبدالعليم
مدرس الصيدلة الصناعية

ـ  ١١ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى تسجيـل عنـوان رسالة الماجستيـر الخاصة بالصيدلى /أحمـد سيـد
إبراھيم عبدالرحمن ـ المقيـد )من الخارج( لنيـل درجـة الماجستيـر فى العلوم الصيدلية )صيدلة
صناعية( بإشـراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا٠
٢٨ـ خطـاب قسـم الصيدلة الصناعيـة بشـأن تسجيـل عنـوان رسـالة الماجستيـر الخاصة بالصيدلى/
محمد عادل فوزى يوسف ـ المقيـد )من الخارج( لنيـل درجـة الماجستيـر فى العلـوم الصيدليـة
)صيدلة صناعية( بعنــــوان:ـ
"صياغـة وتقييـم مستحضـرات ممتدة المفعـول تحتـوى عقاقيـر غير أستيرودية معينـة مضادة
لإللتھابات"
“Formulation and evaluation of sustained-release preparations
”containing certain non-steroidal anti-inflammatory drugs
بإشــــراف كـــل مـــن:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /سيـد إبراھيم عبدالرحمن
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /سيـــد حسن سيـــد خضر
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
٣ـ السيــــد الدكتــــــور /ھشام محمد توفيق
مدرس الصيدلة الصناعية
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى تسجيــل عنـوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى /محمد عادل
فـوزى يوسـف ـ المقيــد )من الخارج( لنيــل درجـة الماجستيـر فـى العلـوم الصيدليـة )صيـدلة
صناعية( بإشـراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا٠
٢٩ـ خطـاب قسـم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن إلغاء قيد السيدة الصيدالنية /الشيماء أحمد بكر
عبدالمعز ـ المدرس المساعد بالقسم وذلك لوجود سيادتھا بالخارج فى بعثة دراسية٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى إلغـاء قيــد السيـدة الصيدالنيـة /الشيمـاء أحمــد بكـر عبـدالمعــز ـ
المـدرس المساعـد بقسم الكيميـاء العضوية الصيدلية وذلك لوجـود سيادتھا بالخـارج فى بعثـة
دراسية٠
٣٠ـ خطــاب قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـأن تشكيـل لجنـة الحكـم والمناقشـة علـى رســالة
المـاجستيـر الخاصـة بالصيدالنيـة /وسـام محمـد سامـى أحمـد ـ المقيــدة )من الخـارج( بمركـز
الخدمات الصيدلية بالكلية لنيـل درجـة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية(
لتصبح على النحو التالى:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /فتح ﷲ فتح ﷲ بالل
أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء التحليلية
)ممتحنا خارجيا(
كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /مختار محمد مبروك
أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
)ممتحنا خارجيا(
كلية الصيدلة ـ جامعة طنطا

ـ  ١٢ـ
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٣ـ السيدة األستاذ الدكتورة /سلوى رزق الشابورى
أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
)مشرفــــا(
كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط
٤ـ السيدة الدكتورة /نھى ناھض عطية
مدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
)مشرفــــا(
كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط
علمـا بأنھا قامـت بعمل ثالثة حلقات علمية وقامـت بنشـر بحـث فى مجـلة علمية متخصصة أو
مؤتمر علمى متخصص٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى تشكيـل لجنـة الحكـم والمناقشـة علـى رسـالة الماجستيـر الخاصـة
بالصيدالنية /وسام محمد سامى أحمد ـ المقيـدة )من الخارج( بمركـز الخدمات الصيدلية بالكلية
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( بإشــراف اللجنـة المذكورة
سابقا٠
٣١ـ خطـاب قسم الكيميـاء التحليليـة الصيدليـة بشـأن تشكيـل لجنـة الحكـم والمناقشـة علـى رسـالة
الدكتوراه الخاصة بالسيد الصيدلى /محمد جمال الدين حسن عرابـى ـ المـدرس المساعـد بقسـم
الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھـر بأسيوط والمسجـل لنيـل درجـة الدكتـوراه فى
العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( لتصبح على النحو التالى:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /خديجة محمد عمر كيالنى
أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء التحليلية
)ممتحنا خارجيا(
كلية الصيدلة ـ جامعة القاھرة
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /سامى السيد سيد أحمد عمارة
أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
)ممتحنا خارجيا(
كلية الصيدلة ـ جامعة مصر للعلوم الحديثة واآلداب
٣ـ السيدة األستاذ الدكتورة /حرية عبدالمجيد محمد
أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
)مشرفــــا(
كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط
٤ـ السيدة األستاذ الدكتورة /ھناء محمد عبدالودود
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
)مشرفــــا(
كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط
علمـا بأنه قام بعمل ثالثة حلقات علمية وقام بنشـر بحـث فى مجـلة علمية متخصصة٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى تشكيـل لجنـة الحكـم والمناقشـة على رســالة الـدكتـوراه الخاصـة
بالسيـد الصيدلـى /محمد جمال الدين حسن عرابى ـ المـدرس المساعـد بقسم الكيمياء التحليلية
بكلية الصيدلة ـ جامعـة األزھـر بأسيوط والمسجــل لنيـل درجـة الدكتوراه فى العلـوم الصيدليـة
)كيمياء تحليلية صيدلية( بإشــراف اللجنـة المذكورة سابقا٠
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ـ  ١٣ـ
٣٢ـ خطـاب قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأن إضافـة السيدة األستاذ الدكتورة /بيكيناز يوسف
خشبــه ـ األستــاذ المتفـرغ بالقسـم إلـى لجنـة اإلشـــراف علـى رســـالة المـاجستيــر الخاصــة
بالصيدالنية /سالى عبدالمؤمن محمد ـ المقيدة )من الخارج( لنيـل درجـة الماجستير فى العلـوم
الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( وذلك لسفر المشرفين إلعارات خارج البالد وتصبح اللجنـة
كالتالى:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /بيكيناز يوسف خشبــه
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ
٢ـ السيدة األستاذ الدكتورة /نفين عبداللطيف محمد
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية
٣ـ السيـــــد الدكتــــور /سامح عبدالرءوف أحمد
مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى إضافـة السيـدة األستـاذ الدكتـورة /بيكينـاز يوسـف خشبه ـ أستـاذ
الكيميـاء التحليليـة الصيدليـة المتفـرغ إلـى لجنــة اإلشــراف على رسـالة الماجستيـر الخاصـة
بالصيدالنية /سالى عبدالمؤمن محمد ـ المقيدة )من الخارج( لنيـل درجـة الماجستيـر فى العلوم
الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( وذلك لسفر المشرفين إلعارات خارج البالد بإشراف اللجنة
المذكورة سابقا٠
٣٣ـ خطــاب قسـم العقاقيـر بشـأن إضافة السيدة الدكتورة /إيمان سيد أحمد خالف ـ المدرس بالقسم
إلـى لجنــة اإلشــراف الخاصــة بالسيــد الصيـدلــى /معـاذ عبـدالحكيـم محمـد منصـور ـ المقيـد
)من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )عقاقير( وتصبح اللجنـة كالتالى:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /أحمد محمد المغازى
أستاذ العقاقيـر المتفرغ
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /محمد أحمد الشنوانى
أستاذ العقاقيـر المتفرغ
٣ـ السيـــــدة الدكتــــورة /إيمان سيد أحمد خالف
مدرس العقاقيـر
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى إضافــة السيـدة الدكتـورة /إيمان سيد أحمد خالف ـ المدرس بقسم
العقاقيـر إلـى لجنـة اإلشـراف الخاصـة بالسيد الصيدلى /معاذ عبدالحكيم محمد منصور ـ المقيد
)من الخارج( لنيـل درجـة الماجستيـر فى العلـوم الصيدلية )عقاقير( بإشــراف اللجنة المذكورة
سابقا٠
٣٤ـ خطاب قسم الصيدالنيات بشأن إضافـة السيد الدكتور /غريب محمد عبدالعال سليمان ـ المدرس
بالقسم إلى لجنـة اإلشـراف الخاصة بالصيدلى /ھيثم حسن أحمد ـ المعيـد بالقسم والمسجل لنيل
درجـة الماجستيـر فى العلـوم الصيدليـة )صيدالنيات( وذلك نظـرا لوفـاة السيد األستاذ الدكتور/
إبراھيـم السيد الجبالى ـ المشـرف على رسـالة سيادتـه وسفـر السيـد األستاذ الدكتـور /فرجانى
عبدالحميد محمـد ـ األستــاذ بالقسـم فى إعـارة إلى المملكـة العربيـة السعوديـة وتصبح اللجنـة
كالتالى:ـ

ـ  ١٤ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /أحمد مصطفى السيد
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /فرجانى عبدالحميد محمـد
أستاذ الصيدالنيات
٣ـ إسم المرحوم السيد األستاذ الدكتور /إبراھيـم السيد الجبالى
٤ـ السيـــــد الدكتــــور /غريب محمد عبدالعال سليمان
مدرس الصيدالنيات
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى إضافــة السيـد الدكتـور /غريب محمد عبدالعال سليمان ـ المـدرس
بقسـم الصيدالنيات إلى لجنـة اإلشـراف الخاصـة بالصيدلى /ھيثـم حسـن أحمـد ـ المعيـد بقسـم
الصيدالنيـات والمسجـل لنيـل درجـة الماجستيـر فى العلـوم الصيدلية )صيدالنيات( وذلك نظــرا
لوفاة السيد األستاذ الدكتور /إبراھيم السيد الجبالى ـ المشرف على رسالة سيادته وسفـر السيد
األستاذ الدكتـور /فرجانى عبدالحميد محمد ـ األستـاذ بقسم الصيدالنيات فى إعـارة إلى المملكـة
العربية السعودية بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا٠
٣٥ـ خطــاب قسـم الكيميـاء الطبيـة بشـأن إضافــة السيـدة الدكتـورة /ھـدى يوسـف حسن ـ األستـاذ
المساعـد المتفـرغ بالقسـم إلى لجنـة اإلشـراف الخاصـة بالصيدالنيـة /نھى جمال محمد فكرى ـ
المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية طبية( وتصبح
اللجنـة كالتالى:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /فرغلى عبدالحميد عمر
أستاذ الكيمياء الطبية المتفرغ
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /محمود محمد محمد شيحه
أستــــاذ الكيـمـيـاء الطبيـــة
٣ـ السيـــدة الدكتــــورة /ھـــدى يوســـف حســن
أستاذ الكيمياء الطبية المساعـد المتفرغ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى إضافــة السيـدة الدكتـورة /ھـدى يوسـف حسـن ـ أستــاذ الكيميـاء
الطبية المساعـد المتفـرغ إلى لجنـة اإلشـراف الخاصـة بالصيدالنيـة /نھـى جمال محمد فكرى ـ
المقيـدة )مـن الخـارج( لنيـل درجـة الماجستيـر فـى العلـوم الصيـدليـة )كيميـاء صيدليـة طبيـة(
بإشراف اللجنة المذكورة سابقا٠
٣٦ـ خطـاب قسـم الصيدلة الصناعية بشأن إعتـذار السيدة األستاذ الدكتورة /إيمان مصطفى سامى ـ
األستـاذ بالقسم عن اإلشـراف على رسالة الماجستيـر الخاصة بالصيدلى /محمود عادل محمد ـ
المقيد )مـن الخـارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى إعتـذار السيـدة األستـاذ الدكتـورة /إيمـان مصطفى سامـى ـ أستـاذ
الصيـدلة الصناعيـة عن اإلشـراف على رسـالة الماجستيـر الخاصـة بالصيدلـى /محمـود عـادل
محمـد ـ المقيد )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيـدلة صناعية(٠

ـ  ١٥ـ
٣٧ـ خطاب قسم الصيدلة الصناعية بشأن إعتذار السيد األستاذ الدكتور /سيد إبراھيم عبدالرحمن ـ
األستاذ المتفرغ بالقسم عن لجنة اإلشراف الخاصة بالصيدالنية /نيرة خليفه محمد عبدالرحمن ـ
المقيـدة )مـن الخـارج( لنيـل درجة الماجستيـر فى العلـوم الصيدلية )صيدلة صناعية( وإضافـة
السيد األستاذ الدكتور /أحمد السيد أبوطالب ـ األستاذ المتفــرغ بالقســم بــدال عنه لتصبح لجنـة
اإلشراف كالتالى:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /أحمد السيد أبوطالب
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /سيـــد حسن سيـــد خضر
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
٣ـ السيد األستاذ الدكتور /محــروس عثمــان أحمـد
أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى إعتـذار السيـد األستـاذ الدكتـور /سيـد إبراھيم عبدالرحمن ـ أستـاذ
الصيــدلة الصناعيـة المتفـرغ عـن لجنـة اإلشــراف الخاصــة بالصيدالنيـة /نيـرة خليفـه محمـد
عبـدالرحمـن ـ المقيــدة )مــن الخـارج( لنيـل درجـة الماجستيـر فـى العلــوم الصيدليـة )صيـدلة
صناعيـة( وإضـافــة السيـد األستـاذ الدكتـور /أحمد السيد أبوطالب ـ أستـاذ الصيـدلة الصناعية
المتفرغ بدال عنه بإشراف اللجنة المذكورة سابقا٠
٣٨ـ خطـاب قسم الصيدلة الصناعية بشأن إعتـذار السيد األستاذ الدكتور /سيد إبراھيم عبدالرحمن ـ
األستاذ المتفرغ بالقسم عن لجنـة اإلشـراف الخاصة بالصيدالنية /مى صالح إسماعيل ـ المقيدة
)من الخارج( لنيــل درجــة الماجستيـر فى العلـوم الصيدليـة )صيدلة صناعية( وإضافـة السيـد
األستاذ الدكتور /أحمد السيد أبوطالب ـ األستاذ المتفرغ بالقسم بدال عنه لتصبح لجنـة اإلشراف
كالتالى:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتور /أحمد السيد أبوطالب
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
٢ـ السيد األستاذ الدكتور /سيـــد محمــد أحمـــد
أستاذ ورئيـس مجلس قسم الصيدلة الصناعية
٣ـ السيد األستاذ الدكتور /سيـــد حسن سيـــد خضر
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى إعتــذار السيد األستاذ الدكتـور /سيـد إبراھيم عبدالرحمن ـ أستــاذ
الصيـدلة الصناعية المتفـرغ عن لجنـة اإلشـراف الخاصـة بالصيدالنيـة /مـى صالـح إسماعيل ـ
المقيــدة )من الخارج( لنيـل درجـة الماجستيـر فى العلـوم الصيدلية )صيدلة صناعية( وإضافـة
السيـد األستـاذ الدكتـور /أحمـد السيـد أبوطالـب ـ أستـاذ الصيـدلة الصناعية المتفـرغ بـدال عنـه
بإشراف اللجنة المذكورة سابقا٠

ـ  ١٦ـ
٣٩ـ خطاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأن إعتذار كل من:ـ
١ـ السيدة األستاذ الدكتورة /فردوس عبدالفتاح محمد ـ األستاذ المتفرغ بالقسم
٢ـ السيدة األستاذ الدكتورة /نفين عبدالطيف محمد غزالى ـ األستاذ بالقسم
عن لجنـة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /مشيرة محمود محمد ـ المقيدة
)من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية(٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
يعـــــــاد للقســم٠
٤٠ـ خطـاب قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـأن التقاريـر المقدمـة من السيدة األستاذ الدكتورة/
نفيـن عبداللطيـف محمـد ـ الخاصـة بطـالب الدراسـات العليا وإستمـرار سيادتھـا فى اإلشـراف
عليھم وھم:ـ
١ـ الصيـدلــى /أحمـد فريـد عبدالحكيـم
٢ـ الصيـدلــى /المنتصر با حامد على
٣ـ الصيدالنية /سالى عبدالمؤمن محمد
٤ـ الصيدالنية /شـرين أحمد عبدالرحيم
٥ـ الصيدلــى /أحمـد حسين أحمد علـى
القــــــــــــــــــرار :ـ
يعـــــــاد للقســم٠
٤١ـ خطـاب قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـأن مــد رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد الصيدلى/
محمد جمال الدين حسن عرابـى ـ المـدرس المساعـد بقسـم الكيمياء التحليلية بكليـة الصيـدلة ـ
جامعـة األزھـر بأسيـوط لمدة ستة أشھر إبتداء من يوم ٢٠١٣/١٠/٢٣م أو لحين اإلنتھاء من
كتابة الرسالة أيھما أقرب٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى مـد رسـالة الدكتـوراه الخاصة بالسيد الصيدلى /محمد جمال الدين
حسـن عرابـى ـ المـدرس المساعـد بقسم الكيميـاء التحليليـة بكليـة الصيـدلة ـ جامعـة األزھــر
بأسيوط لمدة ستة أشھر إبتـداء من يوم ٢٠١٣/١٠/٢٣م أو لحين اإلنتھاء من كتابة الرسـالة
أيھما أقرب٠
٤٢ـ خطــاب قسـم الكيمياء الطبية بشـأن مــد المھمـة العلميـة الخاصـة بالسيد الدكتور /محمد كمال
عبدالحميد ـ المدرس بالقسم وعضو المھمة العلمية بجامعة نيوكاسل بإستراليا وذلك فى الفترة
من  ١١نوفمبر  ٢٠١٣حتى  ٣أبريل ٢٠١٤م٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى مد المھمة العلمية الخاصة بالسيد الدكتور /محمد كمال عبدالحميد
المـدرس بقسـم الكيمياء الطبية وعضـو المھمـة العلمية بجامعة نيوكـاسـل بإستراليا وذلك فى
الفترة من  ١١نوفمبر  ٢٠١٣حتى  ٣أبريل ٢٠١٤م٠
٤٣ـ خطــاب قسـم الصيدالنيات بشـأن مـد بعثـة اإلشـراف المشتـرك للسيـدة الصيدالنية /آيـات أحمد
عبدالمنصف ـ المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة اإلشراف المشترك من خطـة العام الرابع
 ٢٠١١/٢٠١٠من الخطة الخمسية السادسة للبعثات ٢٠١٢/٢٠٠٧م لمـدة عام ثـان بالداخـل
وبمرتب إعتبارا من ٢٠١٣/٩/٢١م )تاريخ العودة من الخارج( أو لحين اإلنتھـاء من مناقشـة
رسالة الدكتوراه أيھما أقرب٠

ـ  ١٧ـ
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى مــد بعثــة اإلشــراف المشتــرك للسيـدة الصيدالنيـة /آيــات أحمـد
عبدالمنصف ـ المـدرس المساعـد بقسـم الصيدالنيات وعضو بعثة اإلشراف المشتـرك من خطة
العام الرابع  ٢٠١١/٢٠١٠مـن الخطـة الخمسية السادسة للبعثات ٢٠١٢/٢٠٠٧م لمـدة عـام
ثان بالداخل وبمرتب إعتبارا من ٢٠١٣/٩/٢١م )تاريخ العودة من الخارج( أو لحيـن اإلنتھـاء
من مناقشة رسالة الدكتوراه أيھما أقرب٠
٤٤ـ خطــاب قسـم الكيمياء العضوية الصيدلية بشـأن تمديـد الفترة الخاصة بالمدرس المساعد /عال
محمد فھمى أبوغديــر ـ كمدرس مساعد بالقسم وكذلك مــد فتـرة القيد الخـاص بسيادتھا لنيـل
درجــة الدكتــوراه فى العلـوم الصيدليـة )كيميـاء عضويـة صيدليـة( لمـدة ستـة أشھـر أولحيـن
اإلنتھاء من المناقشة أيھما أقرب٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى تمديــد الفتــرة الخاصــة بالمـدرس المساعــد /عــال محمـد فھمـى
أبوغدير ـ كمدرس مساعد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية وكـذلك مــد فتـرة القيــد الخـاص
بسيادتھا لنيل درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( لمـدة ستة أشھـر
أو لحين اإلنتھاء من المناقشة أيھما أقرب٠
٤٥ـ خطـاب قسـم الصيدلة الصناعية بشــأن مــد فتــرة التعيين الخاصـة بالصيدالنيـة /مــروة جـالل
مصطفى جالل النجار ـ المعيدة بالقسم لمدة عام إلنھاء رسالة الماجستير حيث إنھا أنھت فترة
الخمس سنوات بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٣م٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى مـد فتــرة التعيين الخاصة بالصيدالنية /مروة جالل مصطفى جالل
النجار ـ المعيـدة بقسم الصيدلة الصناعية لمـدة عـام إلنھـاء رسـالة الماجستير حيث إنھا أنھت
فترة الخمس سنوات بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٣م٠
٤٦ـ خطـاب قسـم الكيمياء الطبية بشـأن مــد فتــرة التعييـن الخاصـة بالسيد الصيدلى /زين العابدين
حسيــب محمد ـ المعيــد بالقسـم والمقيــد لنيــل درجـة الماجستيـر فى العلـوم الصيدلية )كيمياء
صيدلية طبية( لمدة ستة أشھر أو لحين اإلنتھاء من المناقشة للرسالة أيھما أقرب وذلك لمضى
خمس سنوات على قيده لدرجة الماجستير٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى مــد فتــرة التعييـن الخاصة بالسيد الصيدلى /زين العابدين حسيب
محمد ـ المعيد بقسم الكيمياء الطبية والمقيد لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء
صيدلية طبية( لمدة ستة أشھر أو لحين اإلنتھاء من المناقشة للرسالة أيھما أقرب وذلك لمضى
خمـس سنوات على قيده لدرجة الماجستير٠
٤٧ـ الخطـاب المقدم من السيـد األستـاذ الدكتـور /مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بشأن عرض
وإعتمـاد معاييـر المفاضلة فـى إختيـار مديـراً إلى مشـروع ينفـذ داخـل الكليـة حسـب المذكــرة
المرفقة٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
إعتمــاد ھــذه المعاييـر بعــد مناقشتھـا٠

ـ  ١٨ـ
٤٨ـ ترشيحــات أقسـام الكليـة بشـأن تشكيـل اللجـان الفنيـة المنبثقـة عـن مجلـس الكليـة عن العـام
الجامعى ٢٠١٤/٢٠١٣م٠
القــــــــــــــــــرار :ـ
الموافقـــــــة علــى تشكيــل اللجـان الفنيـة المنبثقـة عـن مجلـس الكليـة )لمـدة عــام(
إعتبـارا مـن  ٢٠١٣/١١/١حتى ٢٠١٤/١٠/٣٠م للعــام الجامعى ٢٠١٤/٢٠١٣م وھى على
النحو التالى:ـ
 ١ـ لجنـــة الدراسات العليــــا والبحــوث  :ـ
١ـ السيــد األستاذ الدكتــور /حســــن فرغلـــى عزقــــــل
٢ـ السيدة األستاذ الدكتورة /محمـود عبدالفتـاح الجنـدى
٣ـ السيدة األستاذ الدكتورة /إحســان حـافــــظ إبــراھيــم
٤ـ السيــد األستاذ الدكتــور /على عبدالظاھر عبدالرحمن
٥ـ السيدة األستاذ الدكتـورة /صفـاء أحمد محمد المغازى
٦ـ الـسـيــــــد الدكتــــــــور /عــــالء عــرفـــــات خليفــه

مقـــررا
عضـــوا
،،
،،
،،
،،

 ٢ـ لجنـــة شئون التعليــــم والطــــــالب:ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتـــور /طــارق أبــوالفضــل محمـــد
٢ـ السيدة األستاذ الدكتورة /سلــــوى رزق الشابـــورى
٣ـ السيدة األستاذ الدكتورة /ســـوزان شـوقـــى طـــوس
٤ـ السيد األستاذ الدكتــــور /سيــــــد محمـــــد أحمــــــد
٥ـ السيـد األستـاذ الدكتــور /عـــزالديـــن قاسـم دسوقـى
٦ـ الـسـيــــــد الدكتــــــــور  /بھــاء جمال الدين محمــد

مقــــررا
عضـــوا
،،
،،
،،
،،

 ٣ـ لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  :ـ
١ـ السيـد األستاذ الدكتــور /مـحــروس عـثمـــان أحمـــد
٢ـ السيد األستاذ الدكتـــور /داود ونـيـــــــس بـشــــــــاى
٣ـ السيد األستاذ الدكتـــور /أحمـــــد مصطفــى السيـــــد
٤ـ السيد األستاذ الدكتـــور /عبدالمعبــود إسماعيل محمد
٥ـ السيد األستاذ الدكتـــور /عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ
٦ـ السيـــــدة الدكتـــــــورة /سـاميـــــة جــــــالل أحمــــد

مقــــررا
عضـــوا
،،
،،
،،
،،

 ٤ـ لجنـــة العالقات الثقافية والخارجية :ـ
١ـ السيد األستاذ الدكتــور /حســــن فرغلـــــى عزقـــــل
٢ـ السيد األستاذ الدكتـــور /عبد العليم محمـد عبدالعليـم
٣ـ السيد األستاذ الدكتـــور /سيــــد إسمــاعيــــل محمـــد
٤ـ السيدة األستاذ الدكتورة /ھنـــــــاء محمـــــد سيـــــــد
٥ـ السيد األستاذ الدكتــــور /سيــد إبراھيــم عبدالرحمـن
٦ـ السيدة األستاذ الدكتورة /نـــوال أبـوبكــر عبدالحليـــم

مقـــررا
عضـــوا
،،
،،
،،
،،

ـ  ١٩ـ
 ٥ـ لجنـــــة المختبرات واألجھزة العلميـــــــة  :ـ
١ـ السيـد األستاذ الدكتــور /محـــروس عـثمـــان أحـمــد
٢ـ السيدة األستاذ الدكتورة /ناديــــة محمــــد محفـــــوظ
٣ـ السيدة األستاذ الدكتورة /حريـــة عبدالمجيــد محمـــد
٤ـ السيدة األستاذ الدكتورة /فاتــن مصطفـــى درويــــش
٥ـ السيــــــدة الدكتــــورة /جيھـــان نبيـل حسـن فتيــح
٦ـ السيــــــدة الدكتــــورة /عـــال إبراھيــم عبدالــرازق

مقـــررا
عضـــوا
،،
،،
،،
،،

 ٦ـ لجنـــــــــــــــــة المكتبـــــــــــــــــــات  :ـ
١ـ السيـد األستاذ الدكتــور /زيـــدان زيــــــد إبــرھـيـــم
٢ـ السيد األستاذ الدكتـــور /حســــن حســــن فــــــــرج
٣ـ السيد األستاذ الدكتـــور /أحمــد السيـــد أبـوطالــــب
٤ـ السيدة األستاذ الدكتورة /سھير مصطفـــى الشنوانى
٥ـ السيد األستاذ الدكتــــور /عبدالحميــد نجيــب كفافــى
٦ـ الـسـيـــــدة الدكتــــــورة /نھــــى ناھــــــض عطيـــه

مقـــررا
عضـــوا
،،
،،
،،
،،

ھذا وقـد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھـر نفـس اليوم٠
أمين المجلس

)أ٠د ٠ﻣﺤـﺮوس ﻋﺜﻤـﺎن أﺣﻤـﺪ(

رئيس المجلس

)ا٠د ٠زﻳـﺪان زﻳـﺪ إﺑﺮﻫﻴـﻢ(

