
  
                                                                                   

                                                                   
  كلية الصيدلة        

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

  محضــــــــــــــــــــر
  )٥٩٩اع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (إجتمـــ

  م٢٠/١٠/٢٠١٣دة بتاريخ المنعق
 

الحادية عشر صباحا تمام الساعة فى م ٢٠/١٠/٢٠١٣ الموافق حدإجتمـع مجلس الكلية يوم األ      
ـ عميد  زيـدان زيد إبرھيمبمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ ) ٥٩٩بجلسته رقم (

 الكلية وعضوية كل من:ـ
  البـــــــم والطــون التعليـــل الكليـــــة لشئــــوكيـ      ــــن فرغلـــى عزقـــــلــ األستاذ الدكتور/ حس١
  ةـوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ              ـد/ محــــروس عثمـــان أحمــ    ،،  ـ    ،،    ٢
  ـةــرئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعي              ـــدــــــــد محمــــــد أحمـسيــ/     ،،  ـ    ،،    ٣
  ةــــــاء الطبيــس مجلــــس قســـــم الكيميــرئيــــ              عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ/     ،،  ،،        ـ٤
  ــرــــــــاقـيــــــس مجلــــــس قســــــــم العقرئيــــ              صفــــاء أحمــد المغـــازىـ األستاذ الدكتورة/ ٥
  س مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدليةــرئيـ              / ھنـــاء محمــد عبـدالــودود       ،،  ،،       ـ ٦
  اءـالكيميـم ــقسس ــس مجلـــال رئيـم بأعمـــالقائ     ــــه        ـعــرفـــات خليف ــالءــ السيـد الدكتــور/عـ٧

  العضويــة الصيدليـــــة
  اتقسـم الصيدالنيـس ـمجلم بأعمـال رئيس ــالقائ     ل حسـن فتيــح      ـجيھـان نبيـ/ ةالدكتور ةـ السيـد٨
  اء العضويـة الصيدلية المتفرغــاذ الكيميأستـــــــ       ـب كفافــىـكتور/ عبـدالحميــد نجيــ األستاذ الد٩
  ل محمـــــد             أستاذ الصيدالنيــــــــــــــــات المتفـــــــــــــــــرغــــد إسماعيـــ/ سي    ،،  ،،       ـ ١٠
  رغـــــــــــــات المتفــــــيـدالنــاذ الصيأستــــــــــــ         امـــنــى حســـن الفحـاـتھ كتورة/األستاذ الدـ ١١
  المتفــــرغ ـةــــدلة الصناعيـــاذ الصين             أستـــــــــــــإبراھيم عبدالرحمد ــسيكتور/ األستاذ الدـ ١٢
  المتفرغ اذ الكيمياء التحليليـة الصيدليةــــــــأسـت        ل محمـد ـإسماعي/ عبدالمعبود  ،،      ـ   ،،  ١٣
  المتفـــــــــرغ ـرـــــــــاقيـــــأستـــــــــــــــاذ العقـ       أحمـــد رمضــــان  ودـــمحم /،،        ـ   ،،  ١٤
  المتفــــــرغ ـةأستـــــــــــاذ الكيميـــــاء الطبيــــــ      وظــــد محفـــة محمــنادي كتورة/األستاذ الدـ ١٥
  الصيـــــدلـــة الصنــــاعيــــــــــةـاذ أستــــــــــــــ       ىـإيمــان مصطفــى سـامـ /،،        ،،       ـ ١٦
  ـرغــــــــــر المتفــــــــــاذ العقـــاقيـــــأستـــــــــــ       محمود حافظ حسن عساف األستاذ الدكتور/ ـ١٧
  ـةـــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــأسـتـــــ     ن عبداللطيف محمــد   ـنفيـ كتورة/ـ األستاذ الد١٨
  ـةأستـــــــــــــاذ الكيـمـيــــــــــــاء الطبيــــــــــــــ      كتور/ محمـــود محمـــد شيحــــهاألستاذ الدـ ١٩
  أستـــــاذ الكيميـــــاء الطبيــة المساعــد المتفرغ    ـف حســــن  ـھـــــدى يوسـ/ ةالدكتور السيدةـ ٢٠
  ـةـــمــــــــــدرس الكيميـــاء التحليليــــة الصيدلي    ن          ــن رفعــــت حســــحســـ  ور/ـد الدكتـ السيـ٢١
  وطــلألدوية بأسي  T٣Aع ــام مصنـــر عـــديــم    د      ــــــمحمى ــــلطف هـ/ أسامــ ،،     ،،        ـ ٢٢

    :ـكــل مــن عن الحضــــورتغيــــــب وقــد         
  ـرع أسيــوطـــاع شركـــة "سيد" فــرئيــس قطـ          ــدــد فريــــــــــى محمــھانـور/ ـــد الدكتـالسيــ ١
  

 ـ قـد بـــدأ المجلس فـى مناقشـة القانونى الالزم لصحة إنعقـاد المجلســل العـــدد ــولتكام      
  ى:ـــال التالجــدول األعمـــ



  ـ  ٢ـ  
  

    ٠م٢٤/٩/٢٠١٣) المنعقدة بتاريخ ٥٩٨التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (ـ  ١
  القـــــــــــــــرار :ـ     

   ٢٨مع إضافة معايير إختيار المدير التنفيذى إلى مشروع للبند رقم  ٠تمـــت المصادقــة              
  ٠فى الجلسة السابقة     

  اذ الدكتور/ عميـد الكلية ورئيــس المجلـس التھنئـة ـد األستـوفـى بدايــة الجلسـة قـــدم السي          
  ٠بعيد األضحى المبارك أعاده هللا على األمة اإلسالمية بكل خير     
   بكل من:ـ لترحيبكما قدم ا             

  ة ـة الصيدليـاء العضويـاذ الكيميــى ـ أستـافـكفأحمد د نجيـب ـدالحميعبـور/ ـاذ الدكتـد األستـ السيـ١      
  ٠ة الصيدليةاء العضويالكيمينضمامه إلى عضوية المجلس بصفته أقدم أساتذة قسم إل لمتفرغا          

  ة ـه إلى عضويـنضمامإل ةـ أستـاذ الكيمياء الطبيه محمود محمـد شيحـ السيـد األستـاذ الدكتـور/ ٢      
  ٠ةالكيمياء الطبيبصفته أقدم أساتذة قسم المجلس           

كما قدم الشكر لكل من:ـ                 
   رغـة الصيدلية المتفاء العضوياذ الكيميـأستعبدالعليم محمد عبدالعليم ـ ـ السيـد األستـاذ الدكتـور/ ١      

  ٠إلنتھاء فترة عضوية سيادته بالمجلس          
  إلعارة نظرا  المتفرغ ةـ أستـاذ الكيمياء الطبي ـ السيـد األستـاذ الدكتـور/ فرغلى عبدالحميد عمر٢      
  أكتوبر ٦إلى جامعة سيادته           

٠متمنيـــــا للجميع دوام التوفيـــــق       
  ٠م٢٤/٩/٢٠١٣) بتاريــخ ٥٩٨مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢

  القـــــــــــــــرار:ـ     
  ٠تنفيذ القراراتارى ــوجا أحيــــط المجلس علمـــ                
  دة ـالطالبة/ سارة محمود عبدالمعز ـ المقي وإعتذار تجميد قيد شئون الطالب بالكلية بشأن مذكرةـ  ٣

  ل ـات الفصـة وإمتحانــن الدراسـم ع٢٠١٣/٢٠١٤ى ـام الجامعـث) للعـة (حديــة الرابعـرقـالفـب     
  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعى  الدراسى األول     

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
        دةـود عبدالمعز ـ المقيـارة محمــة/ سـالطالبوإعتذار د ــد قيــتجمي الموافقــــــــة علـــى                

  م عـن الدراســة وإمتحانـات الفصـل ٢٠١٣/٢٠١٤بـالفـرقـة الرابعــة (حديـث) للعـام الجامعـى      
  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعى  الدراسى األول     
  ذار الطالبة/ مريم مجدى عبدالفرج برس ـ ـد وإعتـد قيـتجمي أنـرة شئون الطالب بالكلية بشـمذكـ  ٤

  ل ـات للفصـة واإلمتحانـن الدراسـم ع٢٠١٣/٢٠١٤ى ــام الجامعـة للعـة الثانيــرقـدة بالفــالمقي     
  ة ــة واإلجتماعيــالعائليا ـرا لظروفھــم وذلك نظ٢٠١٣/٢٠١٤ى ــام الجامعـللع ى األولـدراسـال     
  ٠الصعبة التى تمر بھا أسرتھا     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  تجميد قيد وإعتذار الطالبة/ مريم مجدى عبدالفرج برس ـ المقيدة  الموافقــــــــة علـــى                
   ى األولـواإلمتحانات للفصل الدراسم عن الدراسة ٢٠١٣/٢٠١٤ة الثانية للعام الجامعى ـبالفرق     
  م وذلك نظرا لظروفھا العائلية واإلجتماعية الصعبة التى تمر بھا ٢٠١٣/٢٠١٤ى ـام الجامعـللع     
  ٠أسرتھا     

  



  ـ  ٣ـ  
  
 بشأن إعفاء بعض الطالب المذكورين وھم:ـ مذكرة شئون الطالب بالكليةـ  ٥

  صمعىـ الطالبة/ آمال محمد األ١    
  ـ الطالبة/ عزة السمان عبدالحميد عثمان٢    
  ـ الطالبة/ آمنة أحمد محمد عبدالمطلب ٣    

  ٠ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية من الدراسة واإلمتحان فى مقرر حقوق اإلنسان     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

 وھم:ـ إعفاء بعض الطالب المذكورين الموافقــــــــة علـــى                
  صمعىـ الطالبة/ آمال محمد األ١    
  ـ الطالبة/ عزة السمان عبدالحميد عثمان٢    
  ـ الطالبة/ آمنة أحمد محمد عبدالمطلب ٣    

  ٠ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية من الدراسة واإلمتحان فى مقرر حقوق اإلنسان     
  بشأن المقررات اإلختيارية لطالب الفرقة الرابعة والتى سوف  مذكرة شئون الطالب بالكليةـ  ٦

  ٠م٢٠١٤/٢٠١٥للعام الجامعى  تدرس فى الفصل الدراسى األول والثانى      
  المقررات اإلختيارية  القسم  م
Drug Design    (تصميم الدواء)  قسم الكيمياء الطبية ١
لتحضير وتنقية الخامات الدوائية) (الطرق المستحدثة  قسم الكيمياء العضوية الصيدلية ٢

New Trends For Synthesis and 
Purification Of Pharmaceutical Raw 
Materials 

            Quality Control(الرقابة وتأكيد الجودة)  قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية ٣
     Radiophamacauticalsشعاعية)(الصيدلة اإل  قسم الصيدالنيات ٤
 Medicine              Alternative (الطب البديل)  قسم العقاقير ٥

   قسم ٦
  الصيدلة الصناعية

 (التصنيع الدوائى)
  Pharmaceuticals Manufacturing 

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  ع ــام لوضـمن األقس ةـل لجنـة مع تشكيـارييت اإلختـذه المقـرراھ الموافقــــــــة علـــى                

 ٠معايير إلختيار ، يطبق قررات مجلس الكلية السابقة فى إختيار الطالب     
   ٠م٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعى  بشأن قيام الرحلة العلمية مذكرة شئون الطالب بالكليةـ  ٧
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  حتـــى  ٣١/١/٢٠١٤فــى الفتـــرة مــن  الرحــلة العلميـــةقيــام  الموافقــــــــة علـــى                
  م ٥/٢/٢٠١٤     
  للعام  )٤٨ن للدفعة (ـل الخريجيـة حفـد إقامــد موعـأن تحديـبش ةـالب بالكليـون الطـرة شئــمذكـ  ٨

   ٠م٢٠١٢/٢٠١٣الجامعى      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  فى يوم الخميس  )٤٨د إقامة حفل الخريجين للدفعة (ـد موعـتحدي الموافقــــــــة علـــى                
  ٠م١٧/٤/٢٠١٤الموافق      



  ـ  ٤ـ  
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣إعتماد نتيجة الفرقة الرابعة (الدور الثانى) للعام الجامعى ـ  ٩
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣إعتماد نتيجة الفرقة الرابعة (الدور الثانى) للعام الجامعى تــــم                 
  ـ خطــاب قسـم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيد ١٠

   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      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ شعبان ھاشم أحمد١      

  جيا الطبية والمناعةالميكروبيولو أستاذ      
  ـ السيــــدة الدكتــــورة/ وجدان عبدالحميد محمد٢      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      
  ـ السيــــدة الدكتــــورة/ منى حسين محمد٣      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ى/ محمود جالل زكى عفيفى ـ صيدلى باإلدارة ـقيـــد السيـد الصيدل الموافقـــــــة علــى                 
  الماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)  الصحية بالفتح وذلك لنيل درجة      
  ٠رة سابقاوراف اللجنة المذكــ(من الخارج) بإش      
  ـ خطــاب قسـم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيد ١١

   الصيدلى/ محمد محمـود فوزى ـ مفتش صيدلــى باإلدارة الصحيـة بالقوصية وذلك لنيـل درجـة      
  رج) بإشراف كل من:ـالماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) (من الخا      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ إيناس عبدالمجيد محمد١      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      
  ـ السيـــــدة الدكتــــــورة/ نھلة محمد كامل الشربينى٢      

  أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة      
  رة/ وجدان عبدالحميد محمدـ السيـــــدة الدكتــــــو٣      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  قيــد السيد الصيدلى/ محمد محمود فوزى ـ مفتش صيدلى باإلدارة  ىــــــة علــالموافقـ                 
  الصحيـة بالقوصيــة وذلك لنيـل درجـة الماجستيـر فى العلـوم الصيدلية (ميكروبيولوجيـا طبيـة       
  ٠رة سابقاوومناعة) (من الخارج) بإشــراف اللجنة المذك      
  ـ خطــاب قسـم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيد ١٢

  ر فى ــالماجستي وذلك لنيـل درجـةبوحدة المطيعة  ـ صيدلــى سعد بدارىمحمد طارق صيدلى/ ال      
  العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) (من الخارج) بإشراف كل من:ـ      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد صادق أحمد١      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      
  ـ السيـــــد الدكتــــــور/ ميخائيل نظمى عجبان٢      

  مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة      
  ـ السيـــدة الدكتـــــورة/ أمنية حسن بكر٣      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      



  ـ  ٥ـ  
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  قيــد السيــد الصيدلـى/ طـارق محمد سعد بدارى ـ صيدلــى بوحدة  ىعلــ ــــــةالموافقـ                 
  الماجستيــر فـى العلــوم الصيدليــة (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)  المطيعــة وذلك لنيـل درجـة      
  ٠رة سابقاوبإشــراف اللجنة المذك(من الخارج)       
  ـ خطــاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيدة ١٣

   الصيدالنية/ نورھـان كمـال الجعفـرى ـ صيدالنيــة بمستشفـى جامعـة أسيوط وذلك لنيـل درجـة      
  لخارج) بإشراف كل من:ـالماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) (من ا      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ إحسان عبدالصبور حسن١      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      
  ـ السيـــــدة الدكتــــــورة/ أمانى عدوى نافع٢      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      
  ـ السيـــــدة الدكتــــــورة/ إنتصار حامد أحمد٣      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  السيــدة الصيدالنيــة/ نورھـان كمـال الجعفــرى ـ صيدالنيـــةقيــد  ىــــــة علــالموافقـ                 
  ة (ميكروبيولوجيا ـوم الصيدليــر فى العلـة الماجستيـل درجــلني بمستشفى جامعة أسيوط وذلك       
  ٠رة سابقاوطبيـة ومناعة) (من الخارج) بإشــراف اللجنة المذك       
  ـ خطــاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيدة ١٤

   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      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ منى أمين حسن١      

  طبية والمناعةالميكروبيولوجيا ال أستاذ      
  ـ السيـــــد الدكتــــــور/ ميخائيل نظمى عجبان٢      

  مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة      
  ـ السيــــدة الدكتــــورة/ منى حسين محمد٣      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  قيــد السيــدة الصيدالنيــة/ ميـادة عرفات صادق سيد ـ صيدالنيـــة ىــــــة علــالموافقـ                 
  بمستشفى جامعة أسيوط وذلك لنيــل درجـة الماجستيـر فى العلــوم الصيدليـة (ميكروبيولوجيا        
  ٠رة سابقاوطبيـة ومناعة) (من الخارج) بإشــراف اللجنة المذك       
  يكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيدة ـ خطــاب قسم الم١٥

   لـوذلك لنيبأسيوط ال ـل فريـبرعاية طفاد مصطفى محمد مصطفى ـ صيدالنية ـة/ جھـالصيدالني      
  الماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) (من الخارج) بإشراف كل  درجة      
  ن:ــــم      
  أمانى جمال ثابتـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ١      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      
  ـ السيـــــدة الدكتــــــورة/ إنتصار حامد أحمد٢      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      



  ـ  ٦ـ  
  

  ـ السيـــــدة الدكتــــــورة/ شيرين جمال الدين الجندى٣      
  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  جھـاد مصطفى محمد مصطفى ـ صيدالنية قيـد السيدة الصيدالنية/  ىــــــة علــالموافقـ                 
  وم الصيدلية (ميكروبيولوجيا ة الماجستير فى العلوذلك لنيـل درج بأسيوط برعايـة طفـل فريال       
  ٠رة سابقاوطبية ومناعة) (من الخارج) بإشــراف اللجنة المذك       
   دــأن قيــوط بشــة أسيــب ـ جامعــة الطــة ـ كليـة والمناعـم الميكروبيولوجيا الطبيـاب قســـ خط١٦

  ر فى ـالماجستي الصيدالنية/ أمنية مصطفى بركات ـ صيدالنيــة بمعھد األورام وذلك لنيـل درجـة      
  العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) (من الخارج) بإشراف كل من:ـ      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد سعد بدارى١      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      
  ـ السيـــــدة الدكتــــــورة/ شيرين جمال الدين الجندى٢      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      
  ـ السيـــــدة الدكتــــــورة/ منى سالم إمبارك٣      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  قيـد الصيدالنيـة/ أمنية مصطفى بركات ـ صيدالنيــة بمعھد األورام  ىــــــة علــالموافقـ                 
  وذلك لنيل درجة الماجستير فى العلـوم الصيدليـة (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) (من الخارج)       
  ٠سابقارة وبإشــراف اللجنة المذك      
  ـ خطــاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيدة ١٧

   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      
  إسماعيل صديق محمد ـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      

  المتفرغ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      
  ـ السيـــــد الدكتــــــور/ ميخائيل نظمى عجبان٢      

  كروبيولوجيا الطبية والمناعةمدرس المي      
  ـ السيـــــدة الدكتــــــورة/ شيرين جمال الدين الجندى٣      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  شيماء طلعت حسنى محمـد ـ صيدالنيــة ة/ ـدة الصيدالنيـد السيـقيـ ىــــــة علــالموافقـ                 
  وذلك لنيـل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية بمستشفى أسيوط العام        
  ٠رة سابقاوومناعة) (من الخارج) بإشــراف اللجنة المذك       
  ـ خطــاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيدة ١٨

  الصيدالنيــة/ صافـى ھديـه عثمـان موسـى ـ صيدالنية بمستشفـى الراجحـى الجامعى وذلك لنيل       
  ) (من الخارج) بإشــرافالماجستيـر فى العلـوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة درجـة      
  كــل مـــن:ـ      

  



  ـ  ٧ـ  
   مصطفى سعيد خليل الرھيوىـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      

  المتفرغالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  أستاذ      
  أحمد عبدالرحمنـ السيـــــدة الدكتــــــورة/ شيرين ٢      

  والمناعةالميكروبيولوجيا الطبية  أستاذ مساعد      
  ـ السيـــــدة الدكتــــــورة/ وجدان عبدالحميد محمد٣      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  قيــد السيـدة الصيدالنيـة/ صافى ھديـه عثمـان موسـى ـ صيدالنية  ىــــــة علــالموافقـ                 
  بمستشفى الراجحـى الجامعى وذلك لنيـل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا       
  ٠رة سابقاوطبية ومناعة) (من الخارج) بإشــراف اللجنة المذك      
  ـ خطــاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيدة ١٩

  الصيدالنيـة/ منى صالح عبدالكريم ـ صيدالنية بمركز طب األسرة بنى عدى البحرية وذلك لنيـل       
   ارج)ــن الخـة) (مــة ومناعــا طبيــروبيولوجيــة (ميكـوم الصيدليــى العلــر فـالماجستي ةــدرج      
  ن:ــــل مـــراف كــــبإش      
  / نھا عبدالحليم عفيفى ـ السيدة األستاذ الدكتورة١      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  أستاذ      
  ـ السيــــدة الدكتــــورة/ منى حسين محمد٢      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      
  ـ السيـــدة الدكتـــــورة/ أمنية حسن بكر٣      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  منى صالح عبدالكريم ـ صيدالنية بمركز طبقيد السيدة الصيدالنية/  ىــــة علـالموافقـ                 
  وم الصيدلية (ميكروبيولوجيا ـر فى العلــة الماجستيــل درجـذلك لنياألسرة بنى عدى البحرية و       
  ٠رة سابقاوبإشــراف اللجنة المذكطبية ومناعة) (من الخارج)        
  خطــاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيـوط بشأن قيــد السيدة ـ ٢٠

  ى الماجستيـر ف درجـة وذلك لنيـلثالث  ىصيدلأخصائى ـ   على محمد الصيدالنيـة/ دعاء صالح      
  ة ومناعـة) (من الخارج) بإشــراف كـل مـن:ـالعلــوم الصيدليـة (ميكروبيولوجيا طبي      
   محمد على الفقى/ األستاذ الدكتور ـ السيد١      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  أستاذ      
  ـ السيـــدة الدكتــــورة/ شيرين أحمد عبدالرحمن٢      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ مساعد      
  ـ السيـــدة الدكتـــــورة/ أمنية حسن بكر٣      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  السيدة الصيدالنيـة/ دعاء صالح على محمد  ـ أخصائى صيدلى  دــقي ىــــة علـالموافقـ                 
  ة) ــة ومناعـا طبيــة (ميكروبيولوجيــالماجستيــر فـى العلـوم الصيدلي ث وذلـك لنيـل درجـةـثالـ      
  ٠اللجنة المذكورة سابقا إشـراف(من الخارج) ب      

  



 ـ  ٨ـ  
  ل ـأن تسجيـوط بشـة أسيــب ـ جامعـة الطـا الطبية والمناعة ـ كليـم الميكروبيولوجيـاب قســخطـ ٢١

  زة عبدالرحيم أحمد ـ المقيدة (من الخارج) ـة بالصيدالنية/ عـر الخاصـوان رسالة الماجستيــعن      
  وان:ـــبعن الماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) لنيل درجة      
  "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      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ مصطفى سعيد خليل الرھيوى ١      

  المتفرغ  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ إسماعيل صديق محمد ١      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ أستاذ      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد سعد بدارى٣      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  م فى ـسـس القة مجلــون موافقـبأن يك ـرة أخـرىرار ذلك مـدم تكــع عـمــــــة الموافقـ                 
 ٠نفس الشھر الذى يعقد فيه مجلس الكلية      
  وان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ إسالم عادل ـل عنـأن تسجيـم العقاقير بشـاب قســخطـ ٢٢

   ر)ـة (عقاقيــوم الصيدليـر فى العلــالماجستي ةــل درجــد لنيـم والمقيـد بالقســعبدالحكيم ـ المعي      
  وان:ـــــبعن      
  "مصروالمنزرع فى  المنتمى إلى العائلة الفوفلية"دراسة عقاقيرية لنبات نخيل ذيل السمكة       

“Pharmacognostical study of Caryota mitis (L.) Family: Arecaceae  
  cultivated in Egypt ” 

  بإشــــراف كـــل مـــن:ـ      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ داود ونيس بشاى ١      

  العقاقير المتفرغ  أستاذ      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ عفاف محمد عبدالباقى ٢      

  العقاقير المتفرغ  أستاذ      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ صفاء أحمد المغازى ٣      

  أستاذ ورئيس مجلس قسم العقاقير       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  وان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ إسالم عادل ـل عنـتسجي ىــــــة علــالموافقـ                 
   الماجستير فى العلوم الصيدلية (عقاقير)  ل درجةـوالمقيد لني العقاقير مـقسعبدالحكيم ـ المعيـد ب      

  ٠راف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقابإش       
  ة/ ھبه ـالة الماجستير الخاصة بالصيدالنيـوان رسـخطاب قسم الكيمياء الطبية بشأن تسجيل عنـ ٢٣

  وم الصيدلية ـر فى العلـالماجستي ةـل درجــدة لنيـم والمقيـدة بالقســن ـ المعيـى حسـحفنف ـعاط      
  بعنــــوان:ـ (كيمياء صيدلية طبية)      

  "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      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ فرغلى عبدالحميد عمر  ١      

  الكيمياء الطبية المتفرغ  أستاذ      
   ذ الدكتورة/ نوال أبوبكر عبدالحليمـ السيدة األستا٢      

  الطبيةالكيمياء  أستاذ      
  ـ السيـــد الدكتــــور/ أحمد صفوت محمد٣      

  الكيمياء الطبيةمدرس        
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ ھبه عاطف  ىــــــة علــالموافقـ                 
  الماجستير فى العلوم الصيدلية  والمقيدة لنيل درجةحفنى حسن ـ المعيدة بقسم الكيمياء الطبية        
  ٠بإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا (كيمياء صيدلية طبية)       
  ة/ ــة بالصيدالنيــر الخاصـالة الماجستيـوان رســل عنــتسجي أنـبش اتـم الصيدالنيـاب قســخطـ ٢٤

  وم ـى العلـر فـالماجستي ةـل درجــدة (من الخارج) لنيـــ المقيالن ـد رســرى عبدالحميــيس هــھب      
  بعنــــوان:ـ الصيدلية (صيدالنيات)      
  "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      
    تھانى حسن الفحام/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد١      

  المتفرغ الصيدالنيـات  أستاذ      
  المھدى محمد منى مصطفى/ ةالدكتــــور ةـ السيـــد٢      

  الصيدالنيـاتمدرس        
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ ھبه يسرى  ىــــــة علــالموافقـ                 
  ة ـوم الصيدليــى العلـر فــالماجستي ةــل درجــارج) لنيـن الخـدة (مــالن ـ المقيـد رســدالحميـعب      
 ٠اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا بإشراف (صيدالنيات)      
  ة بالصيدالنية/ ـل عنوان رسالة الماجستير الخاصـتسجي أنـبش م الصيدلة الصناعيةـاب قسـخطـ ٢٥

  ة ـوم الصيدليـى العلـر فـالماجستي ةـل درجــدة (من الخارج) لنيـد ـ المقيـد أحمـد محمـوالء سي       
  بعنــــوان:ـ (صيدلة صناعية)       
  سالبيوتامول""صياغة وتقييم أقراص سريعة التفتت تحتوى على عقار كبريتات        

“Formulation   and   evaluation   of   fast   disintegrating   tablets  
  containing   salbutamol   sulphate” 

  بإشــــراف كـــل مـــن:ـ      
    على عبدالظاھر عبدالرحمنـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      

  المتفرغ  الصيدلة الصناعية أستاذ      
  روس عثمــان أحمـد              محــ/ ـ السيد األستاذ الدكتور٢         
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـةو أستاذ               



  ـ  ١٠ـ  
  

  جيالن عبدالرازق عبدالعليم/ ةالدكتــــور ةـ السيـــد٣      
 الصيدلة الصناعيةمدرس              

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  وان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ والء سيد ـل عنـتسجي ىــــــة علــالموافقـ                 
  دلة ـة (صيـوم الصيدليـر فى العلــالماجستي ةــل درجــارج) لنيـن الخـدة (مـد ـ المقيـد أحمــمحم      
 ٠صناعية) بإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا      
  الة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ ـوان رسـل عنـتسجي أنـبش اب قسم الصيدلة الصناعيةـخطـ ٢٦

  وم الصيدلية (صيدلةـالماجستير فى العل درجةل ـمى صالح إسماعيل ـ المقيدة (من الخارج) لني      
  بعنــــوان:ـ صناعية)      

  على أدوية مضادة للروماتيزم" "تطوير جرعات صيدلية معينة تحتوى      
“Development of certain  Pharmaceutical  dosage  forms  containing  
  antirheumatic   drugs” 

  بإشــــراف كـــل مـــن:ـ       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد السيد أبوطالب   ١      

  المتفرغ  الصيدلة الصناعية أستاذ      
  د محمــد أحمـــد              ـسيـــ السيد األستاذ الدكتور/ ٢         

  م الصيدلة الصناعيةورئيـس مجلس قس أستاذ         
  خضر دـسيــحسن د ـسيـــ السيد األستاذ الدكتور/ ٣         

  المتفرغ  الصيدلة الصناعية أستاذ      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  الة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ مى صالح ـل عنوان رسـتسجي ىــــــة علــالموافقـ                 
  الماجستير فى العلوم الصيدلية (صيدلة صناعية)  ل درجةـالخارج) لنيدة (من ـإسماعيل ـ المقي       
  ٠راف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقاـبإش       
  ة بالصيدلى/ ـر الخاصـالة الماجستيـوان رسـل عنـتسجي أنـبش م الصيدلة الصناعيةـاب قسـخطـ ٢٧

  الماجستير فى العلوم الصيدلية  الخارج) لنيل درجةأحمد سيد إبراھيم عبدالرحمن ـ المقيد (من       
  بعنــــوان:ـ (صيدلة صناعية)      
  "تعظيم صياغات لعقارات معينة مخفضة للدھون"      

“Optimization of formulation of certain hypo-lipidemic drugs” 
  بإشــــراف كـــل مـــن:ـ      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد السيد أبوطالب   ١      

  المتفرغ  الصيدلة الصناعية أستاذ      
  روس عثمــان أحمـد              ـ السيد األستاذ الدكتور/ محــ٢         

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةو أستاذ               
  جيالن عبدالرازق عبدالعليم ـ السيـــدة الدكتــــورة/٣      

  مدرس الصيدلة الصناعية             
  
  



  ـ  ١١ـ  
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  د ـد سيـر الخاصة بالصيدلى/ أحمـوان رسالة الماجستيـل عنـتسجي ىــــــة علــالموافقـ                 
  ر فى العلوم الصيدلية (صيدلةـالماجستي ةـدرجل ـد (من الخارج) لنيـإبراھيم عبدالرحمن ـ المقي      
  ٠صناعية) بإشـراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا      
  ر الخاصة بالصيدلى/ ـالة الماجستيـوان رسـل عنـتسجي أنـبش ةـم الصيدلة الصناعيـاب قسـخطـ ٢٨

  ة ـوم الصيدليـر فى العلـالماجستي ةـل درجـد (من الخارج) لنيـمحمد عادل فوزى يوسف ـ المقي      
  بعنــــوان:ـ (صيدلة صناعية)      
  مستحضـرات ممتدة المفعـول تحتـوى عقاقيـر غير أستيرودية معينـة مضادة م ـة وتقييـ"صياغ      

  "لإللتھابات        
“Formulation   and   evaluation   of   sustained-release  preparations 
   containing  certain  non-steroidal  anti-inflammatory  drugs” 

  بإشــــراف كـــل مـــن:ـ       
  سيـد إبراھيم عبدالرحمن             ـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      

  المتفرغ  الصيدلة الصناعية أستاذ      
  خضر دـسيــحسن د ـسيـــ السيد األستاذ الدكتور/ ٢         

  المتفرغ  الصيدلة الصناعية أستاذ      
  ور/ ھشام محمد توفيقــــــد الدكتـــــ السي٣         

  الصيدلة الصناعية مدرس         
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  وان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ محمد عادل ـل عنــتسجي ىــــــة علــالموافقـ                 
  دلة ـة (صيـوم الصيدليـى العلـر فـالماجستي ةـل درجــد (من الخارج) لنيــف ـ المقيـوزى يوسـف       

  ٠صناعية) بإشـراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا      
  إلغاء قيد السيدة الصيدالنية/ الشيماء أحمد بكر  بشأن م الكيمياء العضوية الصيدليةـاب قسـخطـ ٢٩

  ٠عبدالمعز ـ المدرس المساعد بالقسم وذلك لوجود سيادتھا بالخارج فى بعثة دراسية      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ز ـ ــدالمعـر عبـد بكــاء أحمـة/ الشيمـدة الصيدالنيـد السيــاء قيـإلغ ىــــــة علــالموافقـ                 
  ة ـارج فى بعثـود سيادتھا بالخـوذلك لوج اء العضوية الصيدليةـالكيميد بقسم ـدرس المساعـالم      
 ٠دراسية      
  الة ــى رسـة علـم والمناقشـة الحكـل لجنـتشكي أنـبش م الكيمياء التحليلية الصيدليةـاب قســخطـ ٣٠

  ز ـارج) بمركـالخدة (من ــد ـ المقيـأحم ـىد سامـام محمـة/ وسـة بالصيدالنيـر الخاصـاجستيـالم      
   الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية) ةـل درجـالخدمات الصيدلية بالكلية لني      
  لتصبح على النحو التالى:ـ      
                             ـ السيد األستاذ الدكتور/ فتح هللا فتح هللا بالل١      

  بقسم الكيمياء التحليلية متفرغ  أستاذ      
  (ممتحنا خارجيا)             كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة                             

  مختار محمد مبروكـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢         
  متفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ      

  (ممتحنا خارجيا)                      كلية الصيدلة ـ جامعة طنطا                             



  
  ـ  ١٢ـ  

  
                      ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ سلوى رزق الشابورى٣         

                                                 متفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ      
    (مشرفــــا)           أسيوطكلية الصيدلة ـ جامعة                                     

  ـ السيدة الدكتورة/ نھى ناھض عطية٤     
  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       
  ٠مؤتمر علمى متخصص      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ة ـر الخاصـالة الماجستيـى رسـة علـوالمناقشم ـة الحكـل لجنـتشكي ىــــــة علــالموافقـ                 
  ز الخدمات الصيدلية بالكلية ـدة (من الخارج) بمركـبالصيدالنية/ وسام محمد سامى أحمد ـ المقي      
  ة المذكورة ــراف اللجنـالماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية) بإش لنيل درجة      
  ٠سابقا      
  الة ـى رسـة علـم والمناقشـة الحكـل لجنـتشكي أنـبش ةـة الصيدليـاء التحليليـقسم الكيمي ابـخطـ ٣١

  م ـد بقسـدرس المساعـى ـ المـالدكتوراه الخاصة بالسيد الصيدلى/ محمد جمال الدين حسن عراب      
  وراه فى ـالدكت ةـرجل دـل لنيـر بأسيوط والمسجـالكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھ      
  لتصبح على النحو التالى:ـ العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية)      
                             ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ خديجة محمد عمر كيالنى١      

  متفرغ بقسم الكيمياء التحليلية  أستاذ      
  (ممتحنا خارجيا)             كلية الصيدلة ـ جامعة القاھرة                             

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ سامى السيد سيد أحمد عمارة٢         
  بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ      

  (ممتحنا خارجيا)             كلية الصيدلة ـ جامعة مصر للعلوم الحديثة واآلداب                        
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ حرية عبدالمجيد محمد                     ٣         

                                                 متفرغ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ      
    (مشرفــــا)      كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط                                          

  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ھناء محمد عبدالودود                     ٤         
  قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية مجلس ورئيس أستاذ      

    (مشرفــــا)      كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط                                      
  ٠علمـا بأنه قام بعمل ثالثة حلقات علمية وقام بنشـر بحـث فى مجـلة علمية متخصصة      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ة ـوراه الخاصـدكتـالة الــة على رسـم والمناقشـة الحكـل لجنـتشكي ىــــــة علــالموافقـ                 
  د بقسم الكيمياء التحليلية ـدرس المساعـى/ محمد جمال الدين حسن عرابى ـ المـد الصيدلـبالسي      
  ة ـوم الصيدليـالدكتوراه فى العل ةـل درجـل لنيــر بأسيوط والمسجـة األزھـبكلية الصيدلة ـ جامع      
  ٠بإشــراف اللجنـة المذكورة سابقا تحليلية صيدلية)(كيمياء       
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  ـ  ١٣ـ  
  

  ة السيدة األستاذ الدكتورة/ بيكيناز يوسف ـإضاف بشأن م الكيمياء التحليلية الصيدليةـاب قسـخطـ ٣٢
  ة ــر الخاصــاجستيـالة المـــى رسـراف علـــة اإلشـى لجنـم إلـرغ بالقسـاذ المتفــه ـ األستــخشب      
  وم ـالماجستير فى العل ةـل درجـلني بالصيدالنية/ سالى عبدالمؤمن محمد ـ المقيدة (من الخارج)      
  اللجنـةوتصبح  الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية) وذلك لسفر المشرفين إلعارات خارج البالد      
  كالتالى:ـ      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ بيكيناز يوسف خشبــه١      

  الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ                                    أستاذ          
  محمد نفين عبداللطيف ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ٢         

  الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ       
  ـ السيـــــد الدكتــــور/ سامح عبدالرءوف أحمد ٣         

  التحليلية الصيدليةالكيمياء  مدرس       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  اذ ـأستـاز يوسـف خشبه ـ ورة/ بيكينـاذ الدكتـدة األستـة السيـإضاف ىــــــة علــالموافقـ                 
  ة ـر الخاصـالة الماجستيـراف على رســة اإلشــى لجنـإل المتفـرغ الكيميـاء التحليليـة الصيدليـة      
  ر فى العلوم ـالماجستي ةـل درجـلني بالصيدالنية/ سالى عبدالمؤمن محمد ـ المقيدة (من الخارج)      
  بإشراف اللجنة  الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية) وذلك لسفر المشرفين إلعارات خارج البالد      
 ٠المذكورة سابقا      
  أن إضافة السيدة الدكتورة/ إيمان سيد أحمد خالف ـ المدرس بالقسم ـر بشـم العقاقيـاب قســخطـ ٣٣

  دـور ـ المقيـد منصـم محمـدالحكيـاذ عبـى/ معــدلـد الصيــة بالسيــالخاصراف ــة اإلشــى لجنـإل      
  وتصبح اللجنـة كالتالى:ـ الماجستير فى العلوم الصيدلية (عقاقير) (من الخارج) لنيل درجة      

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد محمد المغازى ١      
  المتفرغ                                   العقاقيـر  أستاذ       

  أحمد الشنوانى ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد ٢         
  العقاقيـر المتفرغ                                    أستاذ       

  إيمان سيد أحمد خالف / ةالدكتــــور ةـ السيـــــد٣         
  العقاقيـر                                  مدرس      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
   مدرس بقسمورة/ إيمان سيد أحمد خالف ـ الـدكتدة الـة السيــإضاف ىــــــة علــالموافقـ                 
  ة بالسيد الصيدلى/ معاذ عبدالحكيم محمد منصور ـ المقيد ـالخاصراف ـة اإلشـى لجنـإل رـالعقاقي      
  بإشــراف اللجنة المذكورة  وم الصيدلية (عقاقير)ـر فى العلـالماجستي ةـل درجـ(من الخارج) لني      
 ٠سابقا      
  ة السيد الدكتور/ غريب محمد عبدالعال سليمان ـ المدرس ـإضاف بشأن خطاب قسم الصيدالنياتـ ٣٤

     د بالقسم والمسجل لنيل ـراف الخاصة بالصيدلى/ ھيثم حسن أحمد ـ المعيـة اإلشـبالقسم إلى لجن      
  اة السيد األستاذ الدكتور/ـرا لوفـة (صيدالنيات) وذلك نظـوم الصيدليـر فى العلـالماجستي ةـدرج      
  ور/ فرجانى ـد األستاذ الدكتـر السيـه وسفـالة سيادتـرف على رسـم السيد الجبالى ـ المشـاھيإبر      

  وتصبح اللجنـة  ةـة السعوديـة العربيـارة إلى المملكـفى إع مـاذ بالقســـ األست دـعبدالحميد محم      
  كالتالى:ـ       



  ـ  ١٤ـ  
  

   السيد مصطفىـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد ١      
  المتفرغ                                    الصيدالنيات أستاذ       

  فرجانى عبدالحميد محمـدـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢      
    الصيدالنيات أستاذ       

  ـ إسم المرحوم السيد األستاذ الدكتور/ إبراھيـم السيد الجبالى٣      
  غريب محمد عبدالعال سليمانـ السيـــــد الدكتــــور/ ٤         

                                   الصيدالنيات مدرس      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  درس ـمحمد عبدالعال سليمان ـ المور/ غريب ـد الدكتـة السيــإضاف ىــــــة علــالموافقـ                 
  مـقسد بـد ـ المعيـن أحمـم حسـصيدلى/ ھيثة بالـراف الخاصـة اإلشـإلى لجنالصيدالنيات م ـقسب       

  را ــوم الصيدلية (صيدالنيات) وذلك نظـر فى العلـالماجستي ةـل درجـل لنيـوالمسجات ـالصيدالني      
   ر السيد ـلوفاة السيد األستاذ الدكتور/ إبراھيم السيد الجبالى ـ المشرف على رسالة سيادته وسف      
  ة ـارة إلى المملكـفى إع الصيدالنيات قسماذ بــ األست ور/ فرجانى عبدالحميد محمدـاألستاذ الدكت      
 ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا العربية السعودية      
  اذ ـف حسن ـ األستـدى يوسـورة/ ھـدة الدكتـة السيــأن إضافـة بشـاء الطبيـم الكيميـاب قســخطـ ٣٥

  ة/ نھى جمال محمد فكرى ـ ـة بالصيدالنيـراف الخاصـة اإلشـم إلى لجنـرغ بالقسـالمتفد ـالمساع      
  وتصبح  المقيدة (من الخارج) لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية)      
  اللجنـة كالتالى:ـ      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ فرغلى عبدالحميد عمر  ١      

  المتفرغ                                   الكيمياء الطبية  أستاذ       
    هشيح محمد ود محمدـ السيد األستاذ الدكتور/ محم٢      

  أستــــاذ الكيـمـيـاء الطبيـــة                               
  ھـــدى يوســـف حســن  ـ السيـــدة الدكتــــورة/ ٣         

  اء الطبية المساعـد المتفرغاذ الكيميأست        
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  اء ـاذ الكيميــن ـ أستـف حسـدى يوسـورة/ ھـدة الدكتـة السيــإضاف ىــــــة علــالموافقـ                 
   ـ ى جمال محمد فكرىـة/ نھـة بالصيدالنيـراف الخاصـة اإلشـإلى لجنالمتفـرغ د ـمساعالالطبية       
   ة)ـة طبيـاء صيدليـة (كيميـدليـوم الصيـى العلـر فـة الماجستيـل درجـارج) لنيـن الخـدة (مـالمقي      

 ٠بإشراف اللجنة المذكورة سابقا       
  ـ خطـاب قسـم الصيدلة الصناعية بشأن إعتـذار السيدة األستاذ الدكتورة/ إيمان مصطفى سامى ـ ٣٦

  األستـاذ بالقسم عن اإلشـراف على رسالة الماجستيـر الخاصة بالصيدلى/ محمود عادل محمد ـ       
  ٠الماجستير فى العلوم الصيدلية (صيدلة صناعية) لنيل درجةارج) ـن الخـ(مالمقيد       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  اذ ـى ـ أستـان مصطفى سامـورة/ إيمـاذ الدكتـدة األستـالسيذار ـإعت ىــــــة علــالموافقـ                 
  ادل ـود عـى/ محمـة بالصيدلـر الخاصـالة الماجستيـراف على رسـة عن اإلشـدلة الصناعيـالصي      
  ٠دلة  صناعية)ـالماجستير فى العلوم الصيدلية (صي لنيل درجة(من الخارج) د ـ المقيد ـمحم      

  



  
  ـ  ١٥ـ  

  
  ـ خطاب قسم الصيدلة الصناعية بشأن إعتذار السيد األستاذ الدكتور/ سيد إبراھيم عبدالرحمن ـ ٣٧
  األستاذ المتفرغ بالقسم عن لجنة اإلشراف الخاصة بالصيدالنية/ نيرة خليفه محمد عبدالرحمن ـ      
  دلة صناعية) وإضافـة الماجستيـر فى العلـوم الصيدلية (صي المقيـدة (مـن الخـارج) لنيـل درجة     
  السيد األستاذ الدكتور/ أحمد السيد أبوطالب ـ األستاذ المتفــرغ بالقســم بــدال عنه لتصبح لجنـة      
  اإلشراف كالتالى:ـ     

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد السيد أبوطالب   ١      
  المتفرغ  الصيدلة الصناعية أستاذ      

  خضر دـسيــحسن د ـسيـــ السيد األستاذ الدكتور/ ٢         
  المتفرغ  الصيدلة الصناعية أستاذ      

  روس عثمــان أحمـد              ـ السيد األستاذ الدكتور/ محــ٣         
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـةو أستاذ               
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  اذ ـأستكتـور/ سيـد إبراھيم عبدالرحمن ـ اذ الدـد األستـذار السيـإعت ىــــــة علــالموافقـ                 
  د ـه محمـرة خليفـة/ نيـة بالصيدالنيــراف الخاصــة اإلشـن لجنـرغ عـة المتفـدلة الصناعيــالصي      
  دلةـة (صيـوم الصيدليــى العلـر فـالماجستي ةـل درجـارج) لنيـن الخــدة (مــالمقين ـ ـدالرحمـعب      
  دلة الصناعية ـاذ الصيـأستـور/ أحمد السيد أبوطالب ـ اذ الدكتـد األستـة السيــافـة) وإضـصناعي      
 ٠المتفرغ بدال عنه بإشراف اللجنة المذكورة سابقا      
  ذار السيد األستاذ الدكتور/ سيد إبراھيم عبدالرحمن ـ ـالصناعية بشأن إعتاب قسم الصيدلة ــ خط٣٨

  راف الخاصة بالصيدالنية/ مى صالح إسماعيل ـ المقيدة ـة اإلشـاألستاذ المتفرغ بالقسم عن لجن      
  د ـة السيـة (صيدلة صناعية) وإضافـوم الصيدليـر فى العلـالماجستي ةــل درجــ(من الخارج) لني      
  لتصبح لجنـة اإلشراف  األستاذ الدكتور/ أحمد السيد أبوطالب ـ األستاذ المتفرغ بالقسم بدال عنه      
  كالتالى:ـ       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد السيد أبوطالب   ١      

  المتفرغ  الصيدلة الصناعية أستاذ      
  د محمــد أحمـــد              ـسيـــ السيد األستاذ الدكتور/ ٢         

  م الصيدلة الصناعيةورئيـس مجلس قس أستاذ         
  خضر دـسيــحسن د ـسيـــ السيد األستاذ الدكتور/ ٣         

  المتفرغ  الصيدلة الصناعية أستاذ      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  اذ ــد إبراھيم عبدالرحمن ـ أستـور/ سيـالسيد األستاذ الدكتذار ــإعت ىــــــة علــالموافقـ                 
  ح إسماعيل ـ ـى صالـة/ مـة بالصيدالنيـراف الخاصـة اإلشـرغ عن لجنـالمتفالصيـدلة الصناعية       
  ة ـوم الصيدلية (صيدلة صناعية) وإضافـر فى العلـالماجستي ةـل درجـدة (من الخارج) لنيــالمقي      
   هـدال عنـرغ بـالمتف الصيـدلة الصناعية اذـأستسيـد أبوطالـب ـ د الـور/ أحمـاذ الدكتـد األستـالسي      
  ٠بإشراف اللجنة المذكورة سابقا      

  
  



  ـ  ١٦ـ  
 إعتذار كل من:ـخطاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأن ـ ٣٩

  محمد ـ األستاذ المتفرغ بالقسمـ السيدة األستاذ الدكتورة/ فردوس عبدالفتاح ١      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ نفين عبدالطيف محمد غزالى ـ األستاذ بالقسم٢      
  ة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ مشيرة محمود محمد ـ المقيدة ـعن لجن      
  ٠(كيمياء تحليلية صيدلية)(من الخارج) لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ٠يعـــــــاد للقســم                 
  ة من السيدة األستاذ الدكتورة/ ـر المقدمـأن التقاريـبش م الكيمياء التحليلية الصيدليةـاب قسـخطـ ٤٠

  راف ـا فى اإلشـار سيادتھرـالعليا وإستمات ـالب الدراسـة بطـد ـ الخاصـف محمـن عبداللطيـنفي       
  عليھم وھم:ـ       
  م ـد عبدالحكيـد فريـى/ أحمــدلــ الصي١      
  ى/ المنتصر با حامد على ــدلــ الصي٢      
  ـ الصيدالنية/ سالى عبدالمؤمن محمد٣      
  رين أحمد عبدالرحيمــ الصيدالنية/ ش٤      
  ى ـحسين أحمد عل دـى/ أحمـــ الصيدل٥      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ٠يعـــــــاد للقســم                 
      د رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد الصيدلى/ ــأن مـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـاب قسـخطـ ٤١

  دلة ـ ـة الصيـالتحليلية بكليم الكيمياء ـد بقسـدرس المساعـى ـ المـمحمد جمال الدين حسن عراب      
  م أو لحين اإلنتھاء من ٢٣/١٠/٢٠١٣وط لمدة ستة أشھر إبتداء من يوم ـر بأسيـة األزھـجامع      
  ٠كتابة الرسالة أيھما أقرب      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  وراه الخاصة بالسيد الصيدلى/ محمد جمال الدين ـالة الدكتـد رسـم ىــــــة علــالموافقـ                 
  ر ــة األزھـدلة ـ جامعـة الصيـة بكليـاء التحليليـد بقسم الكيميـدرس المساعـى ـ المـن عرابـحس       
  الة ـم أو لحين اإلنتھاء من كتابة الرس٢٣/١٠/٢٠١٣داء من يوم ـبأسيوط لمدة ستة أشھر إبت       
  ٠أيھما أقرب       
  ة بالسيد الدكتور/ محمد كمال ـة الخاصـة العلميـد المھمــم أنـبشم الكيمياء الطبية ـاب قســخطـ ٤٢

  عبدالحميد ـ المدرس بالقسم وعضو المھمة العلمية بجامعة نيوكاسل بإستراليا وذلك فى الفترة       
  ٠م٢٠١٤أبريل  ٣حتى  ٢٠١٣نوفمبر  ١١من       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
       مد المھمة العلمية الخاصة بالسيد الدكتور/ محمد كمال عبدالحميد  ىــــــة علــالموافقـ                 
  ل بإستراليا وذلك فى ـاسـة العلمية بجامعة نيوكـو المھمـوعضالكيمياء الطبية م ـقسالمـدرس ب       
  ٠م٢٠١٤أبريل  ٣حتى  ٢٠١٣نوفمبر  ١١الفترة من        
  ات أحمد ـدة الصيدالنية/ آيـرك للسيـراف المشتـة اإلشـد بعثـم أنـبش م الصيدالنياتـاب قســخطـ ٤٣

  ة العام الرابع ـعبدالمنصف ـ المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة اإلشراف المشترك من خط       
  ل ـان بالداخـدة عام ثـم لم٢٠٠٧/٢٠١٢من الخطة الخمسية السادسة للبعثات  ٢٠١٠/٢٠١١      
  ة ـاء من مناقشـخارج) أو لحين اإلنتھالمن  العودة(تاريخ م ٢١/٩/٢٠١٣وبمرتب إعتبارا من       
  ٠رسالة الدكتوراه أيھما أقرب      



  ـ  ١٧ـ  
 
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  د ـمات أحــة/ آيـدة الصيدالنيـرك للسيــراف المشتــاإلشة ــد بعثــم ىــــــة علــالموافقـ                 
  رك من خطة ـوعضو بعثة اإلشراف المشت الصيدالنيات مـقسد بـدرس المساعـعبدالمنصف ـ الم      
  ام ـدة عـم لم٢٠٠٧/٢٠١٢ة الخمسية السادسة للبعثات ـن الخطـم ٢٠١٠/٢٠١١العام الرابع       
  اء ـن اإلنتھـخارج) أو لحيالمن  العودة(تاريخ م ٢١/٩/٢٠١٣ثان بالداخل وبمرتب إعتبارا من       

 ٠من مناقشة رسالة الدكتوراه أيھما أقرب       
  لمساعد/ عال االمدرس تمديـد الفترة الخاصة ب أنـة الصيدلية بشم الكيمياء العضويـقسـ خطــاب ٤٤

  ل ـاص بسيادتھا لنيـرة القيد الخـد فتــمساعد بالقسم وكذلك م ر ـ  كمدرســمحمد فھمى أبوغدي      
  ن ـر أولحيـة أشھـدة ستـ) لمةـة صيدليـاء عضويـة (كيميـوم الصيدليـوراه فى العلــة الدكتــدرج      
  ٠اإلنتھاء من المناقشة أيھما أقرب      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ى ـد فھمـال محمــد/ عــدرس المساعـالمتمديــد الفتــرة الخاصــة ب ىــــــة علــالموافقـ                 
  اص ـد الخــرة القيـد فتــذلك مـوك ة الصيدليةالكيمياء العضوي قسمكمدرس مساعد ب أبوغدير ـ        
  ر ـستة أشھ دةـ) لمة صيدليةبسيادتھا لنيل درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (كيمياء عضوي       
  ٠لحين اإلنتھاء من المناقشة أيھما أقرب أو       
  الل ـروة جــم/ ةـنيالصيدالب ةـالتعيين الخاصرة ــد فتــم أنــم الصيدلة الصناعية بشـاب قسـخطـ ٤٥

   فترة حيث إنھا أنھتالماجستير اء رسالة دة عام إلنھلمبالقسم  ةـ المعيد مصطفى جالل النجار       
  ٠م٢٣/١٢/٢٠١٢بتاريخ خمس سنوات ال       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  مروة جالل مصطفى جالل / نيةالصيدالب التعيين الخاصةرة ــد فتـم ىــــــة علــالموافقـ                 
  حيث إنھا أنھت الماجستير الة ـاء رسـھام إلنـدة عـلم الصيدلة الصناعية بقسم ةدــ المعي النجار      
  ٠م٢٣/١٢/٢٠١٢بتاريخ سنوات   خمسال فترة      
  ة بالسيد الصيدلى/ زين العابدين ـن الخاصـرة التعييــد فتــم أنـم الكيمياء الطبية بشـاب قسـخطـ ٤٦

  وم الصيدلية (كيمياء ـر فى العلـة الماجستيـل درجــد لنيــم والمقيـد بالقســب محمد ـ المعيــحسي      
  لمضى  أيھما أقرب وذلك رسالةمن المناقشة لل إلنتھاءستة أشھر أو لحين المدة ) صيدلية طبية      
  ٠على قيده لدرجة الماجستير خمس سنوات      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ن الخاصة بالسيد الصيدلى/ زين العابدين حسيب ـرة التعييــفتمــد  ىــــــة علــالموافقـ                 
  والمقيد لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء  الكيمياء الطبية قسمالمعيد بـ محمد       
  لمضى  أيھما أقرب وذلك رسالةمن المناقشة لل إلنتھاءستة أشھر أو لحين المدة ) صيدلية طبية      
  ٠على قيده لدرجة الماجستير س سنواتـخم      
    ور/ مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بشأن عرض ـاذ الدكتـد األستـالسيمن  اب المقدمـالخطـ ٤٧

  رة ــب المذكـحس ةـل الكليـذ داخـروع ينفـراً إلى مشـار مديـى إختيـر المفاضلة فـاد معاييـوإعتم      
  ٠المرفقة      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ٠ھــذه المعاييـر بعــد مناقشتھـااد ــإعتم                 



 ـ  ١٨ـ  
  ام ـة عن العـس الكليـن مجلـة عـة المنبثقـان الفنيـل اللجـأن تشكيـة بشـام الكليـات أقســترشيحـ ٤٨

  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤الجامعى       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  (لمـدة عــام)  ة عـن مجلـس الكليـةكيــل اللجـان الفنيـة المنبثقـتش ىــــــة علــالموافقـ                 
  م وھى على ٢٠١٣/٢٠١٤الجامعى  لعــامل م٣٠/١٠/٢٠١٤حتى  ١/١١/٢٠١٣إعتبـارا مـن       
  :ـالنحو التالى      

  

  ـ  لجنـــة الدراسات العليــــا والبحــوث : ـ      ١      

  مقـــررا                حســــن فرغلـــى عزقــــــل د األستاذ الدكتــور/ـــ  السي١         
  عضـــوا           محمـود عبدالفتـاح الجنـدى/ ةاألستاذ الدكتور ةـ  السيد٢         
    ،،        إحســان حـافــــظ إبــراھيــم/ ةاألستاذ الدكتور ةـ  السيد٣         
  ،،        على عبدالظاھر عبدالرحمن د األستاذ الدكتــور/ـــ  السي٤         
  ،،        صفـاء أحمد محمد المغازى ـ  السيدة األستاذ الدكتـورة/٥         
    ،،          هـرفـــــات خليفـــالـسـيــــــد الدكتــــــــور/ عــــالء عـ ٦         

  

  ـ  لجنـــة شئون التعليــــم والطــــــالب:ـ      ٢     

  مقــــررا            ل محمـــدــوالفضــطــارق أبـ السيد األستاذ الدكتـــور/ ١         
  عضـــوا           سلــــوى رزق الشابـــورى /ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٢         

        ،،        ســـوزان شـوقـــى طـــوس /ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٣         
    ،،        سيــــــد محمـــــد أحمــــــد ـــور/ــ السيد األستاذ الدكت٤         

    ،،        ن قاسـم دسوقـىــعـــزالديــور/ ــ السيـد األستـاذ الدكت٥         
    ،،        دــمحماء جمال الدين ــبھ/ الـسـيــــــد الدكتــــــــور ـ ٦         

  

  ـ  لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة : ـ ٣     

  مقــــررا             ـد ـمـــان أحــ السيـد األستاذ الدكتــور/ مـحــروس عـثم١         
  عضـــوا            ـاىــداود ونـيـــــــس بـشــــــ السيد األستاذ الدكتـــور/ ٢         
  ،،                       ـدـى السيـــــمصطفأحمـــــد ور/ ــــ السيد األستاذ الدكت٣         
  ،،                     إسماعيل محمدود ــعبدالمعبـ السيد األستاذ الدكتـــور/ ٤         
  ،،                    عاطف عبدالمنعم عبدالحافظـ السيد األستاذ الدكتـــور/ ٥         
  ،،                            السيـــــدة الدكتـــــــورة/ سـاميـــــة جــــــالل أحمــــدـ ٦         

  

  ـ  لجنـــة العالقات الثقافية والخارجية: ـ ٤      

  مقـــررا             ـلــحســــن فرغلـــــى عزقــ/ ـ السيد األستاذ الدكتــور١         
  عضـــوا         مـم محمـد عبدالعلياألستاذ الدكتـــور/ عبد العلي ـ السيد٢         

  ،،             د ـمحمــل ــــاعيــإسم ـدـسيــ/ ورــــ السيد األستاذ الدكت٣         
  ،،              ـــدــــــاء محمـــــد سيــــھنـ/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٤         

  ،،             سيــد إبراھيــم عبدالرحمـنور/ ــــالدكتالسيد األستاذ ـ ٥         
  ،،              نـــوال أبـوبكــر عبدالحليـــم/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٦         



  ـ  ١٩ـ  
  
  

  ـ  لجنـــــة المختبرات واألجھزة العلميـــــــة : ـ ٥      

  مقـــررا                ـ السيـد األستاذ الدكتــور/ محـــروس عـثمـــان أحـمــد     ١         
  عضـــوا         ناديــــة محمــــد محفـــــوظـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ٢         
  ،،              حريـــة عبدالمجيــد محمـــد/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٣         
  ،،              فاتــن مصطفـــى درويــــش/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٤         
  ،،                  جيھـــان نبيـل حسـن فتيــح / ةالدكتــــور  ةـ السيــــــد٥         
      ،،              رازق            عـــال إبراھيــم عبدالــ/ ةالدكتــــور  ةـ السيــــــد٦         

  

     ـ  لجنـــــــــــــــــة المكتبـــــــــــــــــــات : ـ ٦      

  مقـــررا                      زيـــدان زيــــــد إبــرھـيـــم     ـ السيـد األستاذ الدكتــور/ ١         
 عضـــوا                          حســــن حســــن فــــــــرج السيد األستاذ الدكتـــور/  ـ٢         
  ،،                       أحمــد السيـــد أبـوطالــــبور/ ـــ السيد األستاذ الدكتـ٣         
  ،،                سھير مصطفـــى الشنوانى / ةاألستاذ الدكتور ةالسيدـ ٤         
 ،،                           ـ السيد األستاذ الدكتــــور/ عبدالحميــد نجيــب كفافــى  ٥         
  ،،                     نھــــى ناھــــــض عطيـــهـ الـسـيـــــدة الدكتــــــورة/ ٦         

  
 

  ٠ھذا وقـد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھـر نفـس اليوم          

        رئيس المجلس                                                             أمين المجلس                  

  

 زيـدان زيـد إبرهيـم) ٠د٠(ا                    محـروس عثمـان أحمـد)          ٠د٠(أ     

 
  

  

 

 

 

  


