
  
  

                                                                                   
                                                                   

  كلية الصيدلة        
  (٠٤-١٥-٧٥٠-F)                  )     ٤ـ٩ملحـــق رقــم (                               أمانة مجلس الكلية

  محضــــــــــــــــــــر
  )٥٩٠إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (

 م١٥/١/٢٠١٣دة بتاريخ لمنعقا
 
تمام الساعة الحادية عشر  صباحا   م١٥/١/٢٠١٣الموافقإجتمـع مجلس الكلية يوم الثالثاء       

د صالح ـ عميد جمال أحمبرئاسة السيد األستاذ الدكتور/ ) بمقر مجلس الكلية ٥٩٠بجلسته رقم (
 الكلية وعضوية كل من:ـ 

  ـة لشئــون التعليـــم والطـــــالبــل الكليـــــوكيــ    ــلـــــى عزقـــ األستاذ الدكتور/ حســــن فرغلـ١
  وثـالكلية لشئــون الدراسات العليا والبحـل ـوكي      م     ـــــــد إبرھيــــدان زيــــــ    ،،     ،،     / زيــ٢
  ةـوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ    دــان أحمـــروس عثمـــــ    ،،     ،،     / محــ٣
  ةــــم الصيدلة الصناعيـس قســـــــــس مجلــرئيـ    ـدــــــد أحمـــــــد محمــــسيـ /     ـ    ،،     ،، ٤
  س قســـــم الكيميـــاء الطبيــــةــــــس مجلـــرئيـ    عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ الدكتور/األستاذ  ـ٥
  ــــرـــم العقاقـيـــــــــــــــس مجلــــــس قســرئيـــ    ــه ـاس خليفــــــزة عبــــ األستاذ الدكتورة/ عــ٦
  الكيمياء التحليلية الصيدلية قسـم  س مجلســرئي    يكينـــاز يوســـف خشبـــهباذ الدكتورة/ األست ـ٧
  ـــاذ الكيمياء العضويــة الصيدلية المتفرغــأستــ        د عبدالعليـمـعبدالعليـم محم/ األستاذ الدكتورـ ٨
  ــرغــــــــــاذ العقاقيـــــــــــــــــر المتفــــــــأستـــ    ولـــــد مقبـــــول أحمــ/ مقبـ     ،،     ،،     ـ٩
  ـــــات المتفــــــــــرغـــــــــــــــــاذ الصيدالنيـأست    ماذ الدكتورة/ إحســان حافـــظ إبراھيـاألست ـ١٠
  رغـــــصيدلـــة الصناعيــــة المتفـالـــاذ ـــــأستـــ           على عبدالظاھرعبدالرحمن/األستاذ الدكتورـ ١١
  ـــرغـــة المتفــــــــــاذ الكيميــــاء الطبيــــأستـــــ    رـــعمد ــى عبدالحميـ/ فرغلـ   ،،      ،، ـ   ١٢
  ـرغالمتف اذ الكيميـاء التحليليــة الصيدليـةـــأســت           اذ الدكتورة/ سامية محمـود الجيزاوىاألست ـ١٣
  الصنــــاعيـــــــــــــةصيــدلـــة الــاذ ــــــــــأستـــ    ــان مصطفـى سامــىــإيم/    ،،      ،،     ـ ١٤
  ـر ـــــــــــــــــــاقيـــــــــــــــــــــاذ العقــــــــــأستـــ    اذ الدكتور/ محمود حافظ حسن عسافاألست ـ١٥
  ــرغـالمتفــــ ــــــاذ الصيدالنيــــــــــــاتأستــــــــ    جمال الدين عبدالفتاح الجندى /  ،،     ،،     ـ ١٦
  ــة ـــــــــــاء الطبيــــــــــــاذ الكيميــــــــــــــأستــــ           اذ الدكتورة/ نـــوال أبوبكر عبدالحليم األستـ ١٧
  اذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـــــةــــــــتــأسـ    ھنــاء محمــد عبدالـودود/    ،،     ،،      ـ ١٨
  دـــــاذ الكيمياء العضويـة الصيدلية المساعـأستــ           ــد ـساميــــة جـــــالل أحم/ ةالدكتور ةـ السيد١٩
  ـــــــدرس الصيدالنيــــــــــــــــــــــــاتـــمـــــــــــ           ــدـ/ دينـــا فتـــــح هللا محم    ،،      ،،    ـ  ٢٠
 وطـــرع أسيــة "سيد" فكـــاع شرـــس قطــرئي      ـدــفريــــى محمـــــد ـھانـالسيـد الدكتــور/  ـ٢١

  وقــد تغيــــب عن الحضــــور:ـ     
  ـم الصيدالنيـــــــــاتــقســـــس ـــــس مجلـــــرئيـ           د الجبالــــىـــيـإبراھيم السـ األستاذ الدكتور/ ـ١
  ة يـــاء العضولكيميال رئيس مجلس اـالقائم بأعم           الء عرفـــات خليفــــــــهـــ/عورــدكتال دـالسي ـ٢

   ةالصيدليـــــ                                                                                           
  
ـ       ـدد القانونـ ـل العــ ـة إنعقـولتكامــــ الزم لصحــ ـى ال ـاد المجل ـد  س  ــ ـدأ ق ـس  بــ        المجلـ
  جدول األعمـــــــــال التالى:ـى  مناقشة ـف
  



  ـ ٢ـ 
  
 ٠م٢٥/١٢/٢٠١٢) المنعقدة بتاريخ ٥٨٩التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (ـ  ١

  القـــــــــــــــــــرار:ـ     
  الكلية  دــعميدم السيد األستاذ الدكتور/ ــة الجلسة قــوفى بداي ٠تمت المصادقة                 

  ٠عيد الميالد المجيدالتھنئة بمناسبـــــــة العام الميالدى الجديد وورئيس المجلس      
  عساف ـ أستاذ العقاقير حسن حافظ محمود  ا رحب سيادته بالسيد اآلستاذ الدكتور/ـكم         

  م إلى ـكن ضمھذة الذين يمــة أساتـن الخمسـس من ضمـه لعضوية المجلـام سيادتـإلنضم     
  ٠" من قانون تنظيم الجامعات٤٠دة "عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج " من الما    
  ٠م٢٥/١٢/٢٠١٢) بتاريــخ ٥٨٩مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢

  القـــــــــــــــــــرار:ـ    
 ٠وجارى التنفيذا أحيــــط المجلس علمـــ               

   مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن العذر المقدم من الطالب/ على حازم على كمال الدين ــ  ٣
  عن م ٢٠١٢/٢٠١٣ام ـذا العــدلة اإلكلينيكية ھـج الصيــ) ببرنام٣م (ــل رقـد بالفصـالمقي    
  ٠نظرا لظروفه اإلجتماعية الصعبة م٢٠١٢/٢٠١٣لفصل الدراسى األول ھذا العام ا    
  القــــــــــــــــــــرار:ـ    

  ـ المقيد  حازم على كمال الدينالعذر المقدم من الطالب/ على ى ـــة علـالموافقــــــ               
  لفصل عن ام ٢٠١٢/٢٠١٣ذا العام ــــ) ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية ھ٣م (ــــبالفصل رق     
 ٠لظروفه اإلجتماعية الصعبة نظرا م٢٠١٢/٢٠١٣الدراسى األول ھذا العام      
  ود ــى محمـم علـدم من الطالب/ إبراھيــذر المقـأن العـالب بالكلية بشـون الطـرة شئـــمذكـ  ٤
  ام ــذا العـــة ھــيـكـدلة اإلكلينيــج الصيــامـرنـ) بب٧م (ــل رقــد بالفصــزاوى ـ المقيـــيـالج    
  للفصل الدراسى األول  ٢ة ــالكيمياء التحليلية الصيدليم عن إمتحان مقرر ٢٠١٢/٢٠١٣    
  ٠نظرا لظروفه اإلجتماعية الصعبة م٢٠١٢/٢٠١٣ام ـــھذا الع    
  القــــــــــــــــــــرار:ـ    

  ى محمود الجيزاوى ـ ـــن الطالب/ إبراھيم علـالعذر المقدم مالموافقــــــــة علــى                
  م عن ٢٠١٢/٢٠١٣ام ـــذا العــــة اإلكلينيكية ھـــ) ببرنامج الصيدل٧بالفصل رقم (المقيد     

  ام ـــل الدراسى األول ھذا العـــــللفص ٢ة ــــة الصيدليــــرر الكيمياء التحليليـــــإمتحان مق    
 ٠نظرا لظروفه اإلجتماعية الصعبة م٢٠١٢/٢٠١٣   
 ين:ـالعذر المقدم من الطالبمذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن ـ  ٥
  ـ إيمان شحاته ثابت حسن ٢                  ـ عمرو حمدى محمد حسنى سليمان           ١    
  وحصولھم علـــى درجات  قــب التنسيــل مكتــــن قبـن مـوالمرشحية ـة اإلعداديــــبالفرق    

  ن ـــة الصيدلة ـ جامعة أسيوط وذلك عل ترشيحھم إلى كليــــة وتعديــــزيادة بحكــم محكم    
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣ىـالجامع امــلعى األول لـل الدراســــالفص    
  القــــــــــــــــــــرار:ـ    

 ين:ـلعذر المقدم من الطالباالموافقــــــــة علــى                
  ـ إيمان شحاته ثابت حسن ٢                   ـ عمرو حمدى محمد حسنى سليمان           ١   
  وحصولھم علـــى درجات  والمرشحيـن مـن قبــــل مكتــب التنسيــقة ـبالفرقة اإلعدادي      

  عن زيادة بحكــم محكمة وتعديل ترشيحھم إلى كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط وذلك      
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣ الجامعــــى امـــلعالدراسـى األول لالفصــل ا    
  د وافق المجلس على تفويض السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية فى إعتماد ـــذا وقــــھ     
  ٠ناتالطالب عن أداء اإلمتحاأعذار    



  
  ـ ٣ـ 

  دة ـة بالسيـر الخاصــل عنوان رسالة الماجستيـأن تسجيــم الكيمياء الطبية بشـاب قسـخطـ  ٦
  دة ــة والمقيــة "سيد" لألدويـــ صيدالنية بشرك الصيدالنية/ إنعام محمد صالح الدين على    
  )طبية ة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء صيدليةـل درجــم (من الخارج) لنيــبالقس    
  بعنــــــوان :ـ    
  ـ ثنائى أريل ٥,٥ئية وتشييد بعض مشتقات جديدة منة النمذجة الجزيــم ودراســ"تصمي    

  ٠ـ أون كمثبطات إلنزيم بيتا سكرتيز"٤إميدازولين ـ      
"Design, Molecular Modeling Study and Synthesis of some new ٥،٥  
  Diarylimidazolin -٤-one Derivatives as β-secretase Inhibitors." 

  ل مـــن:ـــــراف كــبإشـ    
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة / نادية محمد أحمد محفوظ١    

  ة المتفرغأستاذ الكيمياء الطبي                                         
  ـ  السيدة األستاذ الدكتورة/ نوال أبوبكر عبدالحليم٢    

  ذ الكيمياء الطبية أستا                                         
  القــــــــــــــــــــرار:ـ    

  دة ــالسيــة بــر الخاصـاجستيـالة المـــوان رســـل عنـــتسجيلــى الموافقــــــــة ع               
  دة ـد" لألدوية والمقيــة "سيــة بشركمحمد صالح الدين على ـ صيدالنيـالصيدالنية/ إنعام     
  ة (كيمياء رجــة الماجستير فى العلوم الصيدليل دــم الكيمياء الطبية (من الخارج) لنيــبقس    
  ٠اـور سابقـوان المذكـورة والعنكـة المذـراف اللجنــطبية) بإش صيدلية    
  ة بالسيدة ـوان رسالة الماجستير الخاصــــاب قسم الكيمياء الطبية بشأن تسجيل عنــــخطـ  ٧
  دة ـر لألورام والمقيـوب مصــد جنــة بمعھــة/ جيھان أحمد عبدالحافظ ـ صيدالنيـالصيدالني    

  بيــة)ط ة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء صيدليةـل درجـالخارج) لنيم (من ـبالقس    
  بعنـــــــوان:ـ    
  ازوالتـــ تري ٣،٢،١ل) ــا ـ يــألف  ١٧رون ــــ (نوراثيستي٤دل) ـــل (مستبـــ أكريديني١"    
  ٠ألفا ـ إيثينيل ستيرويدات ١٧كنموذج للتقييم الطيفى لــ         

"١- Acridinyl (Substituted) -٤- (Norethisterone – ١٧α –yI ) -١،٢،٣ 
   Triazoles as model for Spectroscopic Evaluation of ١٧α – 
   Ethynylsteroids." 

  بإشـــــراف كــل مـــن:ـ     
  عادل فوزى يوسف ـ السيد األستاذ الدكتور/ ١     

  أستاذ الكيمياء الطبية المتفرغ                                          
                  عبد المعبود إسماعيل محمدـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢     

  أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية                                         
  صفوت أبوريهـ السيــــد الدكـتـــــور/أحمد ٣     

  مــــدرس الكيمياء الطبيـــــــة                 
  القــــــــــــــــــــرار:ـ    

  تسجيــــل عنـــوان رســالة الماجستيــر الخاصــة بالسيــــدة  الموافقــــــــة علــى               
  ب مصـر لألورام والمقيـدة الصيدالنية/ جيھان أحمد عبدالحافظ ـ صيدالنيــة بمعھــد جنــو    
  بقسـم الكيمياء الطبية (من الخارج) لنيـل درجـة الماجستيــر فى العلـوم الصيدلية (كيمياء     
  ٠بإشــراف اللجنـة المذكـورة والعنـوان المذكـور سابقـا طبيــة) صيدلية    



  ـ ٤ـ 
  
  بشأن تسجيل ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط ميكروبيولوجيا الطبية والمناعةم الـاب قسـخطـ  ٨
  دة ــوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ غادة محمد عالء الدين محمود ـ المقيــعن    

  ة الماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ـل درجــم (من الخارج) لنيــبالقس     
  بعنـــــــوان:ـ ومناعة)     
  "حساسية المضـادات الحيويــه لبكتريـا البروبيونيبكتيريم اكنى المعزوله من مرضى حب     

  الشباب بمستشفيات جامعة أسيوط"      
"Antibiotic  Susceptibility of Propionibacterium  acnes  isolated  
  from acne vulgaris in Assiut University Hospitals." 

  اف كــل مـــن:ـبإشـــــر     
  إحسان عبدالصبور حسنـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ١     

  ميكروبيولوجيا الطبية والمناعةالأستاذ                             
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ منى أمين حسن٢     

  ميكروبيولوجيا الطبية والمناعةالأستاذ                             
  لسيــــدة الدكـتـــــورة/ منى سالم إمباركـ ا٣     

  ميكروبيولوجيا الطبية والمناعةالمدرس                             
  القــــــــــــــــــــرار:ـ    

  تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ غادة  الموافقــــــــة علــى               
  ـ كلية الطب ـ  ميكروبيولوجيا الطبية والمناعةالد عالء الدين محمود ـ المقيدة بقسم ـمحم     
  وم الصيدلية (ميكروبيولوجيا ـل درجة الماجستير فى العلـ(من الخارج) لني جامعة أسيوط     
  ٠طبية ومناعة) بإشــراف اللجنـة المذكـورة والعنـوان المذكـور سابقـا     
  أن تسجيل ـبش ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط ميكروبيولوجيا الطبية والمناعةاب قسم الـخطـ  ٩

  (من الخارج)  عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ ربا رياض حسانين ـ المقيدة     
  بعنـــــوان:ـ لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)     
  بروتيس البولية المتعددة المقاومة للمضادات الحيوية فى مستشفيات جامعـة عتـرات ال"     

  أسيوط"        
"Multi-drug  Resistant  uropathogenic  isolates  of  Proteus  at  
  Assiut  University  Hospitals." " 

  بإشـــــراف كــل مـــن:ـ     
  صادق أحمداذ الدكتور/ أحمد ـد األستــ السي١     

  ميكروبيولوجيا الطبية والمناعةالأستاذ ورئيس قسم                             
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ منى أمين حسن٢     

  ميكروبيولوجيا الطبية والمناعةالأستاذ                             
  ـ السيــــدة الدكـتـــــورة/ ماجى عبدهللا إبراھيم٣     

  ميكروبيولوجيا الطبية والمناعةالمدرس                             
  القــــــــــــــــــــرار:ـ     

  ة بالصيدالنية/ ـر الخاصــالة الماجستيـوان رســل عنــتسجي الموافقــــــــة علــى               
  ل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ــدة (من الخارج) لنيــا رياض حسانين ـ المقيــرب     
  ٠بإشــراف اللجنـة المذكـورة والعنـوان المذكـور سابقـا (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)    
  



  ـ ٥ـ 
  

  اب قسم الصيدالنيات بشأن إعتذار المشرف األجنبى األستاذ الدكتور/ كولن راستونـخطـ ١٠
  دكتور/ دوسان أوسيك بجامعة ادياليد بإستراليا بجامعة غرب إستراليا وإضافة األستاذ ال      

  ة بالسيد الصيدلى/ شھير جرجس ماھر ــوراه الخاصــدال من سيادته على رسالة الدكتــب      
  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ  مقار ـ المدرس المساعد بالقسم      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ فوزية سيد أحمد حبيب١     

  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                                        
  دة الدكـتـــــورة/ جيھان نبيل حسن فتيحــ السيــــ٢     

  أستاذ الصيدالنيات المساعد                                        
  ح هللا محمـددينـــا فتــدة الدكـتـــــورة/ ــ السيــــ٣     

  مدرس الصيدالنيات                                        
  د األستاذ الدكتور/ دوسان أوسيكــ السي٤     

  بجامعة ادياليد بإستراليا                                       
  القــــــــــــــــــــرار:ـ      

  ون ـن راستـى األستاذ الدكتور/ كولـرف األجنبــذار المشــإعت الموافقــــــــة علــى                
  بجامعة غرب إستراليا وإضافة األستاذ الدكتور/ دوسان أوسيك بجامعة ادياليد بإستراليا       
  بــدال من سيادته على رسالة الدكتــوراه الخاصــة بالسيد الصيدلى/ شھير جرجس ماھر       
  ٠إشــراف اللجنـة المذكـورة سابقـاوب مقار ـ المدرس المساعد بقسم الصيدالنيات      
  د ـى عبدالحميـم السيد األستاذ الدكتور/ فرجانـع إســأن رفــم الصيدالنيات بشـاب قسـخطـ ١١

  راف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ ـة اإلشـم من لجنـاألستاذ بالقس ـ محمد      
  ر فى ــة الماجستيـل درجــارج) لنيــ(من الخم ـة  بالقسـلحسن عطية ـ  المسج عبير سعد      
  ة ـة العربيــارة بالمملكــر سيادته فى إعـرا لسفــ(صيدالنيات) وذلك نظ وم الصيدليةــالعل      
 ن:ــــل مــة كــالسعودية وإضاف      
  تفرغـ أستاذ الصيدالنيات الم جمال الدين عبدالفتاح الجندىـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      
  ـ السيد الدكتور/ غريب محمد عبدالعال ـ مدرس الصيدالنيات ٢      
  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ      

      جمال الدين عبدالفتاح الجندىـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      
  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                                       
  منى مصطفى محمد المھدىـ السيــــدة الدكـتــــورة/ ٢      

  مدرس الصيدالنيات                                       
  ر/ غريب محمد عبدالعالوـ السيـــــد الدكـتـــــــ٣      

  مدرس الصيدالنيات                                       
  القــــــــــــــــــــرار:ـ      

  يحــاط السيــد األستـاذ لجنــــة اإلشـــراف المذكورة سابقــا و الموافقــــــــة علــى                
    ٠اـــــــــعلمأستاذ الصيدالنيات ـ الدكتور/ فرجانى عبدالحميد محمد       
  ة الحكم والمناقشة على رسالة الدكتوراه الخاصة ـل لجنـأن تشكيـاب قسم العقاقير بشـخطـ ١٢

  العقاقير بكلية الصيدلة  قسمبالسيد الصيدلى/ أحمد عزالدين عبدالاله ـ المدرس المساعد ب      
   )عقاقيروم الصيدلية (ـفى العل وراهـة الدكتــل درجــل لنيـوالمسج بأسيوط ة األزھرــجامع      
  ـوتصبح على النحوالتالى:      

  



  ـ ٦ـ 
  

    ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد عطيه سعده١      
  (ممتحنا خارجيا)        أكتوبر ٦أستاذ العقاقير ورئيس جامعة                            

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ عصام عبدالحميد عبد الستار٢      
  (ممتحنا خارجيا)       ـ جامعة القاھرة أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة                            

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنوانى ٣      
  (مشرفــا)  أستاذ العقاقير المتفرغ ـ كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط                             

  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ إنعام يونس بخيت ٤      
  (مشرفــا)    أستاذ العقاقير ـ كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط                             

  ـ السيــــــد الدكتـــــــور/ عالء محمد حسن نفادى٥      
  (مشرفــا)    األزھر بأسيوطمدرس العقاقير ـ كلية الصيدلة ـ جامعة                            

  بحثان  ناقشة علمية أمام مجلس القسم ـ ولهل ثالث حلقات معلمـا بأنه قـام بعم      
  HETEROCYCLES, J Nat Med٠بمجلتى  منشوران     
  القــــــــــــــــــــرار:ـ      

  تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الدكتوراه الخاصة  الموافقــــــــة علــى                
  العقاقير بكلية الصيدلة  قسمعزالدين عبدالاله ـ المدرس المساعد ببالسيد الصيدلى/ أحمد       
     )عقاقيرفى العلوم الصيدلية ( ة الدكتوراهــل درجــل لنيـوط والمسجـر بأسيـة األزھــجامع      
  ٠وبإشــراف اللجنـة المذكـورة سابقـا      
  محمد زاھر ـ المدرس المساعد ر السيد الصيدلى/ أحمدـأن سفــم العقاقير بشــاب قســخطـ ١٣
  ة ـن الخطـم م٢٠١١/٢٠١٢س ـام الخامـرك للعـراف المشتــة اإلشـو بعثــوعض مــقسبال      

  ة ـدة األمريكية ـ جامعـات المتحـم إلى الوالي٢٠٠٧/٢٠١٢ات ــة للبعثــة السادســالخمسي      
  ٠أوبورن لمدة عام إعتبارا من تاريخ السفر      

  القــــــــــــــــــــرار:ـ      
  د ـسفر السيد الصيدلى/ أحمد محمد زاھر ـ المدرس المساع الموافقــــــــة علــى                

  م من ٢٠١١/٢٠١٢ام الخامس ـرك للعـراف المشتــة اإلشـو بعثــوعضر ـالعقاقي مـقسب       
  دة األمريكية ـ ـات المتحـى الواليـإلم ٢٠٠٧/٢٠١٢ات ــالخطة الخمسية السادسة للبعث       
  ٠ة أوبورن لمدة عام إعتبارا من تاريخ السفرــجامع       
  ر السيدة الصيدالنية/ شيماء مكرم مصطفى ـ المدرس ــأن سفـر بشـم العقاقيــاب قسـخطـ ١٤

  م من ٢٠١١/٢٠١٢راف المشترك للعام الجامعى ـة اإلشــو بعثـوعض قسمد بالــاعـالمس      
  م إلى الواليات المتحدة األمريكية لمدة ٢٠٠٧/٢٠١٢ة الخمسية السادسة للبعثات ـالخط      
  ٠عام إعتبارا من تاريخ السفر      

  القــــــــــــــــــــرار:ـ      
  سفر السيـدة الصيدالنيـة/ شيمـاء مكـرم مصطفى ـ المدرس  الموافقــــــــة علــى                

  م ٢٠١١/٢٠١٢العقاقير وعضو بعثة اإلشراف المشترك للعام الجامعى   قسمالمساعد ب      
  م إلى الواليات المتحـدة األمريكية ٢٠٠٧/٢٠١٢من الخطـة الخمسية السادسـة للبعثات       
  ٠رلمدة عام إعتبارا من تاريخ السف      
  ة الخاصة بالسيد ــازة الدراسيــد اإلجــأن مـم الكيمياء العضوية الصيدلية بشـاب قسـخطـ ١٥

  و اإلجازة ـوعض قسمدرس المساعد بالــــادى مصطفى ـ المــــ/ ياسر عبدالھىـــــالصيدل      
  ٠م٢٠١٤م إلى مايو ٢٠١٣مايوالدراسية بكندا لمدة عام رابع إبتداء من       

  



  ـ ٧ـ 
  

  القــــــــــــــــــــرار:ـ      
  / ياسر د الصيدلىـة بالسيــة الخاصــازة الدراسيــد اإلجـــم الموافقــــــــة علــى                

  و ـة وعضـة الصيدليــاء العضويـالكيمي مـقسد بــدرس المساعــعبدالھادى مصطفى ـ الم      
  ٠م٢٠١٤م إلى مايو ٢٠١٣مايواإلجازة الدراسية بكندا لمدة عام رابع إبتداء من       
  د األستاذ الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بشأن ــدم من السيــاب المقـالخطـ ١٦

  م ـ ٢٠١٠/٢٠١١ة ــــيـعـامــوام الجــــة لألعــة بالكليـــة التحتيـة البنيــانــة صيـــخط      
  ٠م٢٠١١/٢٠١٢      

  القــــــــــــــــــــرار:ـ      
                 ً    ٠أحيــــط المجلــس علمــا

  ر مصنع ـمصطفى حسين عبدالھادى ـ مديور/ ـالسيد الدكتد عضوية ـرة بشأن تجديـذكـمـ ١٧
      T٣A  ٠م٢٦/١٢/٢٠١٢لألدوية بأسيوط لمدة عامين إبتداءا من   

  القــــــــــــــــــــرار:ـ      
  مصطفى حسين عبدالھادى ـ السيد الدكتور/ تجديد عضوية  الموافقــــــــة علــى                

  ارج لمدة عامين ـس الكلية من الخـوط لعضوية مجلـلألدوية بأسي T٣Aع ــر مصنــمدي       
  " من قانون ٤٠رة "ھـ" من المادة "ـص الفقـا لنـم وتطبيق٢٦/١٢/٢٠١٢إبتداءا من        
 ٠تنظيم الجامعات       
  ة/ ـدة الصيدالنيـدم من السيـب المقـأن الطلـم الكيمياء العضوية الصيدلية بشـاب قســخطـ ١٨

    مساعدمدرس  فى وظيفةللتعيين م ـبالقسدة ــرى محمد عبدالرحيم ـ المعيـر فنجـعنب      
  ٠بالقسم       

  القــــــــــــــــــــرار:ـ      
  تعيين السيدة الصيدالنية/ عنبر فنجرى محمد عبدالرحيم ـ  الموافقــــــــة علــى                

  الكيمياء  قسمبمساعد مدرس  فى وظيفةالكيمياء العضوية الصيدلية  قسمالمعيدة ب      
  ولم تصدر ضدھا  العضوية الصيدلية حيث أن سيادتھا ملتزمة بآداء واجباتھا الوظيفية      
 ٠أدت الدورات التدريبية المطلوبة للتعيين فى ذات الوظيفةقد ة جزاءات تأديبية وأنھا أي      
  المدرس ن السيدة الدكتورة/ إيمان عبدالرحيم محمود ـ ـأن تعييـاب قسم العقاقير بشــخطـ ١٩

  ٠المساعد بالقسم فى وظيفة مدرس بالقسم      
  القــــــــــــــــــــرار:ـ      

  تعيين السيدة الدكتورة/ إيمان عبدالرحيم محمود ـ المدرس  الموافقــــــــة علــى                
   وتقوم   ملتزمةحيث أن سيادتھا  العقاقير قسمالعقاقير فى وظيفة مدرس ب قسمالمساعد ب      
 ٠ات تأديبيةبآداء واجباتھا الوظيفية ولم تصدر ضدھا أية جزاء      

  
  ٠ومفـس اليھذا وقـد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھـر ن            

        رئيس المجلس                                               أمين المجلس                

  

 ح)ــجمـــال أحمــــد صالـ  ٠د٠(ا                     )      محروس عثمان أحمد ٠د٠(أ     


