
  
                                                                                   

                                                                   
  كلية الصيدلة        

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

  محضــــــــــــــــــــر
  )٦٠٠اع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (إجتمـــ

  م١٧/١١/٢٠١٣دة بتاريخ المنعق
 

الحادية عشر صباحا تمام الساعة فى م ١٧/١١/٢٠١٣ الموافق حدإجتمـع مجلس الكلية يوم األ      
ـ عميد  زيـدان زيد إبرھيمبمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ ) ٦٠٠بجلسته رقم (

 الكلية وعضوية كل من:ـ
  ةـوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ              ـدمحــــروس عثمـــان أحمــاألستاذ الدكتور/ ـ ١
  دراسات العليا والبحوثل الكليــة لشئـون الــكيـو       ــــن فرغلـــى عزقـــــلـحس/     ،،  ،،        ـ ٢
  البــــــم والطــون التعليـــل الكليـــــة لشئــــوكيـ         طــارق أبـوالفضــل محمـــد/     ،،  ،،        ـ ٣
  ـةــلصيدلة الصناعيرئيــــــس مجلــــس قســــم ا              ـــدــــــــد محمــــــد أحمـسيــ/     ،،  ـ    ،،    ٤
  ةــــــاء الطبيــس مجلــــس قســـــم الكيميــرئيــــ              عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ/     ،،  ،،        ـ٥
  ــرــــــــاقـيــــــس مجلــــــس قســــــــم العقرئيــــ              صفــــاء أحمــد المغـــازىـ األستاذ الدكتورة/ ٦
  س مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدليةرئيـــ              / ھنـــاء محمــد عبـدالــودود       ،،  ،،       ـ ٧
  اءـالكيميقســـم س ــس مجلـــال رئيـم بأعمـــالقائ    عــرفـــات خليفـــــه          ــالءــ السيـد الدكتــور/عـ٨

  العضويــة الصيدليـــــة
  اء العضويـة الصيدلية المتفرغــاذ الكيميأستـــــــ       كتور/ عبـدالحميــد نجيـــب كفافــىلدـ األستاذ ا٩
  / سيـــد إسماعيــــل محمـــــد             أستاذ الصيدالنيــــــــــــــــات المتفـــــــــــــــــرغ    ،،  ،،       ـ ١٠
  رغـــــــــــــات المتفــــــيـدالنــاذ الصيأستــــــــــــ         امحـــنــى حســـن الفـاـتھ كتورة/ـ األستاذ الد١١
  المتفــــرغ ـةــــدلة الصناعيـــاذ الصيإبراھيم عبدالرحمـن             أستــــــــــــد ــسيكتور/ األستاذ الدـ ١٢
  المتفـــــــــرغ ـرـــــــــاقيـــــــاذ العقـأستـــــــــــــ       أحمـــد رمضــــان  ودـــمحم /،،        ـ   ،،  ١٣
  المتفــــــرغ ـةأستـــــــــــاذ الكيميـــــاء الطبيــــــ      وظــــد محفـــة محمــنادي كتورة/األستاذ الدـ ١٤
  ـرغــــــــــر المتفــــــــــاذ العقـــاقيـــــأستـــــــــــ       محمود حافظ حسن عساف األستاذ الدكتور/ ـ١٥
  ـةأستـــــــــــــاذ الكيـمـيــــــــــــاء الطبيــــــــــــــ      محمـــود محمـــد شيحـــه  /،،         ،، ـ     ١٦
  أستـــــاذ الكيميـــــاء الطبيــة المساعــد المتفرغ    ھـــــدى يوســـف حســـن  / ةالدكتور ـ السيدة١٧
  ـةـــمــــــــــدرس الكيميـــاء التحليليــــة الصيدلي    ن رفعــــت حســن          حســـــ  ور/ـد الدكتـ السيـ١٨
  وطــلألدوية بأسي  T٣Aع ــام مصنـــر عـــديــم    د      ــــى محمــــلطف هـ/ أسامــ ،،     ،،       ـ ١٩
  ـرع أسيــوطـــاع شركـــة "سيد" فــطـرئيــس ق          ــدھانــــى محمـــد فريــــــ،،     ،،     /     ـ٢٠

    :ـكــل مــن عن الحضــــورتغيــــــب وقــد        
  اتقسـم الصيدالنيـس ـم بأعمـال رئيس مجلــالقائ     جيھـان نبيــل حسـن فتيــح      / ةالدكتور ةـ السيد١
  المتفرغ الكيمياء التحليليـة الصيدلية اذــــــــأسـت        عبدالمعبود إسماعيـل محمـد  ـ األستاذ الدكتور/٢
  المتفــــرغ ـةــــدلة الصناعيـــاذ الصيحســــــن خضـــــر             أستــــــــــــد ــــــسي  /،،         ،، ـ     ٣
  

 قشـةـد بـــدأ المجلس فـى مناــــ ق ى الالزم لصحة إنعقـاد المجلســــــل العـــدد القانونــولتكام      
  ى:ـــال التالجــدول األعمـــ



  
  ـ  ٢ـ  

  
    ٠م٢٠/١٠/٢٠١٣) المنعقدة بتاريخ ٥٩٩التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (ـ  ١

  القـــــــــــــــرار :ـ     
  ة ـوفـى بدايــة الجلسـة قـــدم السيـد األستـاذ الدكتور/ عميـد الكلي ٠تمـــت المصادقــة              

  بكل من:ـالتھنئة والترحيب  ورئيــس المجلـس       
  ون ـلشئ ل الكليةــيى سيادته منصب وكل ـ لتولـى عزقـن فرغلـور/ حســـ السيد األستاذ الدكت١      

  ب ـا لمنصـرة التى قضاھـر لسيادتـه على الفتــدم الشكـــا قـوث ـ كمـا والبحـالعلي اتـالدراس          
   ٠لكلية لشئون التعليم والطالبوكالة ا          

  ب وكيل الكلية لشئون ـه منصـى سيادتــ السيد األستاذ الدكتور/ طارق أبوالفضل محمد ـ لتول٢      
  ٠م والطـالبالتعليـ          

  ـ السيد األستاذ الدكتـور/ سيد حسن سيد خضر ـ أستاذ الصيدلة الصناعية المتفـرغ إلنضمام ٣      
ً سي             لسيادتـه ادته لعضوية مجلس الكلية بصفته أقدم أساتذة قسم الصيدلة الصناعية ـ متمنيا
  ٠الشفــاء العاجــل          

  الل وزارة ـاء وحدة الخدمات التكنولوجية بالكلية من خــروع إنشــة على مشـول الكليــ حص٤      
  ٠(PMU)عليم العالى التعليم العالى وحدة إدارة مشروعات تطوير الت          
  ل مـــن:ـــر لكـه الشكـدم سيادتــكمــــا ق             

  رةـاء فتـاذ الصيدلة الصناعية إلنتھـورة/ إيمان مصطفى سامى ـ أستـاذ الدكتـدة األستــ السي١      
  ٠عضويتھا بالمجلس          

  ة ـاء التحليليــاذ الكيميــى ـ أستـد غزالـمف محـداللطيـن عبــورة / نفيـاذ الدكتـدة األستــ السي٢      
       ٠عارتھا إلى المملكة العربية السعوديةالصيدلية إلنتھاء فترة عضويتھا إل          
  ٠للجميع دوام التوفيــــــق متمنيــــــاً           

  ٠م٢٠/١٠/٢٠١٣) بتاريــخ ٥٩٩مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢
  القـــــــــــــــرار:ـ     

  ٠أحيــــط المجلس علمـــا وجــارى تنفيذ القرارات                
      ر السيد األستاذ ـأن سفـبش م٢٩/١٠/٢٠١٣فى  رـس الكلية بالتمريـمجل رارـالتصديـــق على ق ـ ٣

  ور ـة لحضـة الليبيـلجمھوريرغ  إلى اـر المتفـاذ العقاقيـى ـ أستـد الشنوانـد أحمـور/ محمــالدكت     
  الفتـرة منبجامعة بنغازى فى  ـن العربى ـادس عشر إلتحاد كليات الصيدلة بالوطـر السـالمؤتم     
  ٠م على أال تتحمل الجامعة أية تكاليف٢٠١٣نوفمبر  ٧إلى  ٤     
  القـــــــــــــــرار:ـ     

 ٠م التصديـــــــــــــــقــــــــت             
  إعادة النظر فى تعديل  م بشأن١٠/١١/٢٠١٣فى  س الكلية بالتمريرـمجل ـق على قرارـالتصدي ـ ٤

  كالتالى: م٢٠١٣/٢٠١٤ ترشيح اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس الكلية عن العام الجامعى      
  ـ  اآلستاذ الدكتور/ محمود عبدالفتاح الجندى١     

  الكيمياء الطبية المتفرغ ـ لجنة الدراسات العليا والبحوث تاذأس                               
  ـ األستاذ الدكتورة/ سلوى رزق الشابورى٢     

  أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ ـ لجنة شئون التعليم والطالب                               
        



  
  ـ  ٣ـ  

  
  د المجيد محمدـ األستاذ الدكتورة/ حرية عب٣       

  أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ ـ لجنة المختبرات واألجھزة العلمية                    
  ـ األستاذ الدكتور/ سيد محمد أحمــــد٤       

  ة الصناعية ـ لجنة شئون التعليم والطالبأستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدل                    
  بدالرحمناذ الدكتور/سيد إبراھيم عاألستـ ٥       

  العالقات الثقافية والخارجيةـ لجنة  المتفرغ ة الصناعيةدلأستاذ الصي                            
  القــــــــــــــــرار:ـ       

  ٠تم التصديــــــــــــق              
      لينه محمد يوسف بريكه ـ المقيدة  العذر المقدم من الطالبة/ مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأنـ  ٥

  لظروفھا  م٢٠١٣/٢٠١٤عن العام الجامعى  م٢٠١٣/٢٠١٤بالفرقة اإلعدادية للعام الجامعى      
   ٠لكة العربية السعوديةمالخاصة وإقامة الوالدين بالم     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  المقدم مـــن الطالبة/ لينه محمد يوسف بريكه ـ المقيــــــدة      العذر الموافقــــــــة علـــى                
  م ٢٠١٣/٢٠١٤م عن العام الجامعى ٢٠١٣/٢٠١٤ى ــام الجامعــــة للعــــة اإلعداديــــبالفرق      

 ٠لكة العربية السعوديةملظروفھا الخاصة وإقامة الوالدين بالم      
  إعتذار الطالبة/ آالء خالد جمال أحمد حسن ـ المقيدة  ة بشأنـــليون الطالب بالكــــرة شئــــمذك ـ  ٦

  ة ـم عن الدراس٢٠١٣/٢٠١٤) ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية للعام الجامعى ٩ل رقم (ـــــبالفص      
     م وذلك نظرا لرعاية أوالدھا ٢٠١٣/٢٠١٤ل الدراسى األول للعام الجامعى ـــوإمتحانات الفص      
  ٠ارــــــــغالص     

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  ) ٩ل رقم (الفصدة بالء خالد جمال أحمد حسن ـ المقيإعتذار الطالبة/ آ ة علـىـــــالموافق              

  م عن الدراسـة وإمتحانات الفصـــل ٢٠١٣/٢٠١٤ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية للعام الجامعى       
 ٠م وذلك نظرا لرعاية أوالدھا الصغـار٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعى الدراسى األول       
  مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن تجميد قيد الطالبة/ ندى مصطفى ثابت عبدالرحمن ـ المقيدة ـ  ٧

  وذلك نظرا  م٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعـــى  م٢٠١٣/٢٠١٤ام الجامعى ــــبالفرقة األولى للع      
  ٠اإلجتماعية التى تمر بھا أسرتھائلية العالظروفھا       

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  د الطالبة/ ندى مصطفى ثابت عبدالرحمن ـ المقيدة بالفرقة ــد قيـتجمي ىـة علــــــالموافق              

  را لظروفھا ـوذلك نظ م٢٠١٣/٢٠١٤ى ـام الجامعـللع م٢٠١٣/٢٠١٤ى ـام الجامعـى للعـاألول     
 ٠اإلجتماعية التى تمر بھا أسرتھا العائلية     
  ول ـوالمرشحين للقبأدنـاه ن ـالب المذكوريـد الطـاء قيـإلغ أنـة بشـون الطالب بالكليـرة شئـمذكـ  ٨

  ق ـب التنسيـق مكتـن طريـم ع٢٠١٣/٢٠١٤ى ــامعـام الجـى العـة فـة بالكليــة اإلعداديــبالفرق     
  وھـــــم:ـ ھرةالرئيسى بالقا     

  
  
  



  
  ـ  ٤ـ  

  
  

  اإلســـــــــــــــــــــــــم            م  اإلســـــــــــــــــــــــــــم     م   
  مينا عصام جمال رمزى  ٩  أحمد ماجد عبد السالم حسين  ١   
  أبرار محمد ھشام محمد السيد ١٠ آيات عدلى إبراھيم خليـــــــل  ٢  

  د محمــدـرف أحمـد أشـأحم  ١١  م أحمـــدآية عبداللطيف ھاش  ٣   
  ى محمـــدـر علـالم صابـأح  ١٢  بيتر صلحى شھدى بندرى  ٤   
  شيماء طاھر رشدى عبد الحليم ١٣ ترنيم إيليا صموئيل عزيز  ٥  

  عبدالعليم سيد محمد عبد العليم  ١٤  رنا أسامة رياض صديق على   ٦   
  بديع على محمد سيف  ١٥  مصطفى محمد حسن صغير  ٧   
      منة هللا محمد أحمد محى الدين  ٨   

  

  ٠وذلك لعدم إحضار ملفاتھم     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ول بالفرقة ـن للقبـمرشحيوالاله ـــن أعـالب المذكوريـد الطــياء قــإلغ ىـة علــــــالموافق              
  ى ـق الرئيسـب التنسيــق مكتـن طريـم ع٢٠١٣/٢٠١٤ى ـامعـام الجـى العـة فـة بالكليـاإلعدادي     
 ٠بالقاھرة وذلك لعدم إحضار ملفاتھم     
  ول ـمرشحين للقبوالاه ـن أدنـالب المذكوريـد الطــاء قيــإلغ أنـرة شئون الطالب بالكلية بشـمذكـ  ٩

  م عن طريق ٢٠١٣/٢٠١٤فى العام الجامعى  ـ جامعة أسيوط بالفرقة اإلعدادية بكلية الصيدلة     
  بالقاھرة ضمن الشھادات المعادلة وھم :ـ مكتب التنسيق الرئيسى     

  
  اإلســـــــــــــــــــــــــــــــم      م     اإلســـــــــــــــــــــــــــــــم        م  
  سندسى عادل عبدالمقصود محمد سليم ١٣  أسماء السيد محمد رمضان القصاص   ١
  شروق أشرف السيد بسيونى ١٤  ن عبدهللا إبراھيم رشادإيما   ٢
  اللعاطف مصطفى عبد الحكيم ج ١٥  لھلوبه دأية جالل بسيونى محم  ٣
  عبد الرحيم أسامه محمود بندارى ١٦  تسنيم شعبان رمضان أبوالفضل  ٤
  عمر مصطفى محمد أبوزيد السيد ١٧ يحيى محمد مصلحى يوسف زهحم  ٥
  فاطمة أحمد الدمرداش محمد إبراھيم ١٨  ھيم أبودينادينا أسامه حسان إبرا  ٦
  محمد عبدالمقصود إبراھيم محمد ١٩  دينا طارق نجيب قشطه  ٧
  مصطفى محمد حافظ إ براھيم ٢٠ دينا على عبدالرحمن على عبد العال  ٨
  يمنى خالد أنور الفقى ٢١  دينا محمد عبد الغنى محمد  ٩
  جد السيد عبد العظيمنوران ما ٢٢  رحاب سعد محمد العايدى ١٠
  وجدان عبدالحفيظ عبد العظيم ٢٣  رحاب عبده حسن إبراھيم ١١
  يارا حجازى يوسف السيسى ٢٤  رنا والء عبد الباقى خضر ١٢

  



  ـ  ٥ـ  
  لقــــــــــــــــرار:ـا      

  ول بالفرقة ـللقب مرشحينوالاله ــعأالب المذكورين ـد الطـاء قيــإلغ ىــة علــــــالموافقـ               
  م عن طريق مكتب ٢٠١٣/٢٠١٤ى العام الجامعى ــاإلعدادية بكلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط ف      
  ألنھم لم يحضروا إلى إدارة الكلية لتسليم  ق الرئيسى بالقاھرة ضمن الشھادات المعادلةـالتنسي      
  ٠ملف أوراقھم وكذلك الكشف الطبى وسداد الرسوم      
  دة ــاء عبدالرحيم عبدالسالم ـ المقيـاء الطالبة/ شيمــإعف أنـالب بالكلية بشـون الطـرة شئـمذكـ ١٠

  ٠) لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية من الدراسة واإلمتحان فى مقرر علم اإلجتماع٩بالفصل رقم (      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ل ـدة بالفصـاء عبدالرحيم عبدالسالم ـ المقيـة/ شيمـاء الطالبــإعف ىــــــة علــالموافقـ                 
  وذلك  م اإلجتماعـرر علـان فى مقـة واإلمتحـج الصيدلة اإلكلينيكية من الدراسـ) لبرنام٩م (ـرق      
 ٠لسبق دراستھا من قبل ذلك      
  ول من كلية الصيدلة ـ ـالمحالطالب/ محمود عصام سيد ـ  ون الطالب بالكلية بشأنـرة شئــمذكـ ١١

  د ــى بعـة األولـده بالفرقـة أسيوط لقيـا بالفرقة اإلعدادية إلى كلية الصيدلة ـ جامعـة المنيـجامع      
  ررات الناجح فيھا والمطابقة ـاءه من المقـموافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة وإعف      
  ٠جامعة أسيوط بعد مخاطبة األقسام العلمية الصيدلة ـكلية ب داديةالفرقة اإلع لما يدرسه طالب      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  الطالب/ محمود عصام سيد ـ من كلية الصيدلة ـ جامعة تحويل قيد  ىـــــة علــالموافقـ                 
  د موافقة ـة األولى بعـده بالفرقـيوط لقية أســة اإلعدادية إلى كلية الصيدلة ـ جامعـا بالفرقـالمني      
  ة ــا والمطابقـح فيھـررات الناجـن المقـاءه مـة وإعفـس الجامعـ/ رئيالسيــد األستــاذ الدكتــور      
  ٠كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط بعد مخاطبة األقسام العلميةالفرقة اإلعدادية بلما يدرسه طالب       
  د الطالبة/ أميرة عمر ھاشم أحمد ـ المحولة من ـل قيـأن تحويـبالكلية بش رة شئون الطالبـمذكـ ١٢

  د ـدلة ـ جامعة األسكندرية إلى كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط لقيدھا بالفرقة الثالثة بعـكلية الصي      
   طابقةوالم ئيس الجامعة وإعفاءھا من المقررات الناجحه فيھاالدكتور/ ر السيد األستاذ موافقة      
  ٠د مخاطبة األقسام العلميةـكلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط بعبالفرقة الثالثة لما يدرسه طالب       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ة ـن كليـولة مـة/ أميرة عمر ھاشم أحمد ـ المحـد الطالبـل قيـتحوي ىــــــة علــالموافقـ                 
  د ـة الثالثة بعـا بالفرقـة أسيوط لقيدھـدلة ـ جامعـة الصيـة إلى كليـة األسكندريـمعدلة ـ جاـالصي      
  ا ــه فيھــاجحـررات النــن المقـا مـة وإعفاءھــس الجامعــد األستاذ الدكتور / رئيـة السيـموافق      
  ط بعد مخاطبة األقسام كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوبالفرقة الثالثة الب ـا يدرسه طـوالمطابقة لم      
  ٠العلمية      
  ىــام الجامعـة للعــالكليـا بــرح قبولھـداد المقتــأن األعــة بشـالكليـب بــالون الطــرة شئـــمذكـ ١٣
  ٠م٢٠١٤/٢٠١٥      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
 ٠م٢٠١٤/٢٠١٥طالب للعام الجامعى  ٣٠٠يوصــــى المجلس بقبول                  
خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن قيد الصيدلى/  ـ١٤

أيمن محمد نجيب عبدالسالم ـ صيدلى بمصنع أدوية ناتشيورال فارمافيت (من الخارج) وذلك لنيـل 
  اف كـــل مـــن:ـبإشــــر الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) درجـة



    ـ  ٦ـ    
  

  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ منى أمين حسن١      
  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      

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

  حسن بكرأمنية  رة/ـ السيــــدة الدكتــــو٣      
  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ى بمصنع ـالم ـ صيدلـب عبدالسـد نجيـن محمـى/ أيمــد الصيدلــقي ىــــــة علــالموافقـ                 
  وم الصيدلية ـوراه فى العلـالدكت ةــل درجــت (من الخارج) وذلك لنيـورال فارمافيـة ناتشيـأدوي      
  ٠راف اللجنة المذكورة سابقاـبإشـ (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)      
  د ــأن قيـوط بشــة أسيــب ـ جامعــة الطـة ـ كليـة والمناعـا الطبيـم الميكروبيولوجيـاب قســـ خط١٥

  وات المسلحة (من الخارج) وذلك ـبالقد صيدلى ـالصيدالنية/ رانيا عبدالعظيم توفيق أحمد ـ رائ      
  بإشـراف كـل مـن:ـ الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) لنيـل درجـة      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ إحسان عبدالصبور حسن١      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      
  حمد سعد بدارىـ السيد األستاذ الدكتور/ م٢      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      
  ـ السيـــــدة الدكتــــــورة/ إنتصار حامد أحمد٣      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ى ــد صيدلــد ـ رائـق أحمـم توفيا عبدالعظيـة/ رانيـد الصيدالنيــقي ىــــــة علــالموافقـ                 
  ة ــوم الصيدليــى العلـوراه فــدكتـال ـةـــل درجـك لنيـارج) وذلــن الخـة (مـــوات المسلحـــبالق       
 ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)       
  د ــأن قيـوط بشـة أسيــب ـ جامعــة الطـكلي ة ـــة والمناعـا الطبيـم الميكروبيولوجيـاب قســـ خط١٦

  وط ــة أسيــدواء ـ جامعـوث الـز بحــة بمركـظ ـ صيدالنيـدالحافـوض عبـروة عـة/ مـدالنيـالصي      
   وم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)ـالدكتوراه فى العل (من الخارج) وذلك لنيـل درجـة      
  ـن:ـراف كـل مــبإشـ       
  الفقى محمد ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد على ١      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  أستاذ      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ نھا عبدالحليم عفيفى ٢      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  أستاذ      
  ـ السيـــــدة الدكتــــــورة/ منى سالم إمبارك٣      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة سمدر      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  قيد الصيدالنية/ مروة عوض عبدالحافظ ـ صيدالنية بمركز بحوث  ىــــــة علــالموافقـ                 
  ة ــيدليوم الصـى العلـوراه فــالدكت ـةــل درجـك لنيـارج) وذلـن الخـوط (مـة أسيـدواء ـ جامعـال      
  ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)      



  ـ  ٧ـ  
 

  د ــأن قيـوط بشــة أسيــب ـ جامعــة الطـوجيا الطبية والمناعة ـ كليـولـروبيـم الميكـاب قســخطـ ١٧
  وط (من ـة أسيـجامع ال ــى األطفـة بمستشفـز سيد ثابت ـ صيدالنيـروة عبدالمعـة/ مـالصيدالني      
   ة)ـة ومناعـا طبيـروبيولوجيـة (ميكـوم الصيدليـى العلـالدكتوراه ف ارج) وذلك لنيـل درجـةـالخ      

  بإشـــراف كـل مـن:ـ      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ إيناس عبدالمجيد محمد١      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      
  ة الدكتــــورة/ شيرين أحمد عبدالرحمنـ السيـــد٢      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ مساعد      
  ـ السيـــــد الدكتــــــور/ ميخائيل نظمى عجبان٣      

  مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  الصيدالنية/ مروة عبدالمعز سيد ثابت ـ صيدالنية بمستشفى  دــقي ىــــــة علــالموافقـ                 
  ة ــوم الصيدليــوراه فى العلــالدكت ك لنيـل درجـةـارج) وذلـن الخـوط (مــة أسيـال ـ جامعـاألطف      
 ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)      
  ة/ أمانى عبدالقادر عبدالرحيم ـل الصيدالنيـد وتسجيــأن قيـم الصيدلة الصناعية بشـاب قسـخطـ ١٨

  بعنوان:ـ الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (صيدلة صناعية) ل درجةخليل (من الخارج) وذلك لني      
  "صياغة ودراسة صيدلية لعقار مضاد حيوى فى أشكال صيدلية معينة"      

“Formulation  and pharmaceutical study of antibacterial  drug  into 
  certain dosage forms” 

  بإشـــراف كـل مـن:ـ      
  د محمــد أحمـــد              ـسيـــ السيد األستاذ الدكتور/ ١         

  م الصيدلة الصناعيةورئيـس مجلس قس أستاذ         
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ إيمـان مصطفى سامـى ٢     

  أستـاذ الصيـدلة الصناعيـة                         
  روس عثمــان أحمـد              ـ السيد األستاذ الدكتور/ محــ٣         

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـةو أستاذ               
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ـد وتسجيـل الصيـدالنيـة/ أمانـى عبدالقـادر عبدالرحيـم خليـل ـ قيـ ىــــــة علــالموافقـ                 
  بإشــراف  الدكتـوراه فى العلـوم الصيدليـة (صيدلة صناعية) (مـن الخـارج) وذلك لنيـل درجـة      
  ٠اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا      
  الة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ ـرس نواـعن لـأن تسجيـدلة اإلكلينيكية بشـاب قسم الصيـخطـ ١٩

  محمود إسماعيل عبدالعزيز ـ المعيد بالقسم والمقيد لنيـل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية       
   وان:ــــبعن (صيدلة إكلينيكية)      
   مضاد التجلط فى مستشفيات دور الصيدلى اإلكلينيكى فى مراجعة إستخدام عقار الوارفارين"      

  "جامعة أسيوط        
“Role of clinical pharmacist in auditing of warfarin anticoagulation  
  treatment at Assiut University Hospitals” 



ـ  ٨ـ    
 

  بإشـــراف كـل مـن:ـ      
          تھــانــى حســـن الفحـــام/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد١         
  الصيــدالنـيـات المتفــرغ اذأست              
  ور/ إيمـن خيرى محمد حسن ـــــــــد الدكتــــــ السي٢     

  مدرس طب القلب واألوعية الدموية ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط                         
                ور/ مصطفى عبدالرحمن سيدــــــــد الدكتـــــ السي٣         

   دلة اإلكلينيكيةـالصيرس مد               
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ود ة بالصيدلى/ محمـر الخاصـاجستيـالة المـرس وانــعن لــتسجي ىــــــة علــالموافقـ                 
   ىـر فـة الماجستيـل درجــد لنيـوالمقي ةـدلة اإلكلينيكيـالصي مـقسد بـإسماعيل عبدالعزيز ـ المعي      
  ٠بإشــراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينيكية)      
  ة ـر الخاصـالة الماجستيـرس وانـعن لـتسجي أنـة الصيدلية بشـاء التحليليـم الكيميـاب قسـخطـ ٢٠

  م (من ـة بالقسدـلمقيوادر ـى الصـة بمستشفـنيـ الصيدال أسماء محمد عبدالمطلب/ ةـنيبالصيدال      
  بعنـوان:ـ لنيـل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية) الخارج) وذلك      
  "تعيين بعض األيونات المعدنية ذات األھمية الصيدلية بإستخدام تقنيات تحليل مختلفة"      

“Determination of certain metal ions of pharmaceutical interst using  
  different analytical techniques” 

  بإشـــراف كـل مـن:ـ      
  ل محمدعبدالمعبود إسماعي ـ السيـد األستاذ الدكتـور/١     

  اذ الكيمياء التحليليـة الصيدلية المتفرغـتأس
            ةـف خشبـاز يوســ السيدة األستاذ الدكتورة/ بيكين٢     

  تاذ الكيمياء التحليليـة الصيدلية المتفرغأس
          ودود  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ھنــاء محمد عبدال٣     

  رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدليةوأستاذ               
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  اء ـأسم/ نيةة بالصيدالـر الخاصـلة الماجستياـرس وانـعن لـتسجي ىــــــة علــالموافقـ                 
  ة الصيدلية ـالكيمياء التحليليقسم ة بدـوالمقيدر ـنية بمستشفى الصـ الصيدال محمد عبدالمطلب       
     ة (كيمياء تحليلية صيدلية)ــوم الصيدليــى العلـر فـالماجستي ةـلنيـل درج ارج) وذلكـ(من الخ       
 ٠جنة المذكورة والعنوان المذكور سابقابإشــراف الل       
  ة ـر الخاصـالة الماجستيـوان رسـل عنـأن تسجيـة بشـة الصيدليـم الكيمياء العضويـاب قسـخطـ ٢١

  وم ـدة لنيـل درجة الماجستير فى العلـدة بالقسم والمقيـد إبراھيم ـ المعيـا محمــبالصيدالنية/ رن      
  بعنـوان:ـ صيدلية)الصيدلية (كيمياء عضوية       

  ات ـالحلق ضـدة المتصلة ببعـو بنزاميدازول الجديـات الميركابتـض مركبـق بعـيد وتخليـشيت"       
  "ة خالل األسيتوھيدرازيد والمسح البيولوجى لھاالغير متجانسة المختلف         

“Design  and  synthesis  of  novel  mercaptobenzimidazole linked  to 
  different  heterocyclic  moieties via acetohydrazide  for  evaluation  
  of  their  different  biological  activities” 



  ـ  ٩ـ  
  

  بإشـــراف كـل مـن:ـ    
  نجيب أحمد كفافى حميدعبدال ـ السيـد األستاذ الدكتـور/١     

  ة الصيدلية المتفرغاذ الكيمياء العضويتأس 
            ساميـــة جــــالل أحمـــدورة/ ـــــدة الدكتــــ السي٢     

  ساعدالصيدلية الم ةالعضويتاذ الكيمياء أس
            عال إبراھيم عبدالرازقورة/ ـــــدة الدكتــــ السي٣     

  الصيدليةة العضوي الكيمياء مدرس              
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ة/ رنا محمد ل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنيـتسجي ىــــــة علــالموافقـ                 
  وم ـالكيمياء العضوية الصيدلية والمقيدة لنيـل درجة الماجستير فى العل قسمإبراھيم ـ المعيدة ب      
 ٠مذكور سابقابإشــراف اللجنة المذكورة والعنوان ال الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية)      
  محمد عزت  بالصيدلى/ ل عنوان رسالة الماجستير الخاصةـبشأن تسجي رــالعقاقياب قسم ـخطـ ٢٢

  د بالقسم ـوط والمقيـأسيـر بـة األزھــامعـدلة ـ جـة الصيـر بكليـم العقاقيـد بقسـال ـ المعيــوالعـأب      
  بعنـوان:ـ  الصيدلية (عقاقير) لنيل درجة الماجستير فى العلوم (من الخارج) وذلك      
  ى ـزرع فـة المنـلة البومباكسيـع للعائـتاندرا) التابوك (سيبا بنـات الكابـة لنبـة عقاقيريــسارد"      

  ر"ــمص        
“Pharmacognostical  study of Ceiba  pentandra (L.) Gaertn  variety  
  pentandra  family  Bombacaceae  cultivated  in  Egypt” 

  بإشـــراف كـل مـن:ـ      
  فاتن مصطفى درويش ـ السيدة األستاذ الدكتورة/١     

  ـ كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط العقاقيراذ تأس 
            ـ السيـــد الدكتـــــور/ محمـد عبدالمالك عبدهللا٢     

  بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط العقاقيرمدرس 
            السيـــد الدكتـــــور/ محمد صالح الدين أحمد ـ٣     

  بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط العقاقيرمدرس 
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

 محمد عزت  بالصيدلى/ ل عنوان رسالة الماجستير الخاصةـتسجي ىــــــة علــالموافقـ                 
   رـالعقاقي قسمد بـر بأسيوط والمقيـة األزھــ جامعبقسم العقاقير بكلية الصيدلة أبوالعال ـ المعيد       
  بإشــراف اللجنة  )  وم الصيدلية (عقاقير)ـر فى العلـة الماجستيـل درجـلني (من الخارج) وذلك      
  ٠المذكورة والعنوان المذكور سابقا      
  م ـ ـد ھاشـد محمـاء أحمــة/ شيمــد الصيدالنيــد قيــتجمي أنـة بشـاء الطبيـم الكيميـاب قســخطـ ٢٣

  ة ــل درجـلنيـ ارج) وذلكـن الخـم (مـدة بالقسـوط والمقيــدر بأسيـى الصـة بمستشفــدالنيـالصي      
  ٠م١/١٠/٢٠١٣لمدة عام إعتبارا من  )طبية الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء صيدلية      

  ــــــــرار :ـالقــــــــــ      
  ة ـة/ شيماء أحمد محمد ھاشم ـ الصيدالنيــد الصيدالنيــد قيــتجمي ىــــــة علــالموافقـ                 
  ة ـل درجـلني ارج) وذلكـن الخـ(مة ـاء الطبيـالكيمي قسمدة بوط والمقيـدر بأسيـى الصـبمستشف       
  ٠م١/١٠/٢٠١٣لمدة عام إعتبارا من  )طبية صيدليةالعلوم الصيدلية (كيمياء  الماجستير فى      



 ـ  ١٠ـ  
  د السيدة الصيدالنية/ دينا مصطفى ناجى قوشتى ـ ـتجميد قي اب قسم الكيمياء الطبية بشأنـخطـ ٢٤

  ة ـلنيـل درج وط والمسجلة بالقسم (من الخارج) وذلكـة بأسيـد األورام بجامعـالصيدالنية بمعھ      
  ن ـارا مــر أعتبــة أشھــدة ستلمـ )ةـطبي ةـاء صيدليـة (كيميــوم الصيدليــى العلـف رــاجستيـالم      
    ٠م١/١١/٢٠١٣      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ى ـ ـى قوشتـى ناجـا مصطفــة/ دينــدة الصيدالنيــد السيــتجميد قي ىــــــة علــالموافقـ                 
  (من الخارج) الكيمياء الطبية م ـقسـوط والمسجـلة بة بأسيــد األورام بجامعـة بمعھــالصيدالني       
  ر ـة أشھـلمـدة ست )طبية ة (كيمياء صيدليةـوم الصيدليـر فى العلـاجستيـة المـلنيـل درج وذلك       
    ٠م١/١١/٢٠١٣إعتبارا من        
  د الصيدلى/ عبدالعزيز سليم سليم البيطة ـ ـاء قيــة بشأن إلغـسات العليا بالكليامذكرة قسم الدرـ ٢٥

  الماجستير فى درجـة ل ـر وذلك لنيـد (من الخارج) بقسم العقاقيـة والمقيـى الجنسيـد الليبـالواف      
  ٠ة وذلك إلستنفاذ عدد مرات الرسوبوم الصيدليـالعل      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  د الصيدلى/ عبدالعزيز سليم سليم البيطة ـ الوافد الليبى ــاء قيــإلغ ىــــــة علــفقـالموا                 
  ة الماجستير فى العلوم الصيدليدرجة  لـالجنسية والمقيد (من الخارج) بقسم العقاقير وذلك لني      
  ٠وذلك إلستنفاذ عدد مرات الرسوب      
  ذار الصيدلى/ ھيثم أحمد عويس محمد ـ ـأن إعتـرية بشة العسكـة الجنوبيـادة المنطقـاب قيـخطـ ٢٦

  م (الدور األول) ٢٠١٣دور نوفمبر  ةـالصيدلة اإلكلينيكيوم ـان دبلـول إمتحـالزم أول عن دخـم      
  ٠لعدم قدرته على الخروج من الوحدة باإلضافة لعدم الموافقة على طلب اإلجازة المقدمه منه      

  ـــــرار :ـالقـــــــــــــ      
  إعتذار الصيدلى/ ھيثم أحمد عويس محمد ـ مالزم أول عن دخول  ىــــــة علــالموافقـ                 
  ى ـه علــدم قدرتــدور األول) لعـم (ال٢٠١٣ر ـوفمبـدور ن ةـدلة اإلكلينيكيـالصيوم ـان دبلـإمتح      
  ٠طلب اإلجازة المقدمه منهالخروج من الوحدة باإلضافة لعدم الموافقة على       
  ن ـدم مــى المقـذر المرضــأن العـبش ـ جامعــة أسيـوط ةـون الطبيـة للشئـامـاب اإلدارة العـخطـ ٢٧

  دلة ـالصيوم ـان دبلـور إمتحـا عن حضـذار سيادتھـر محمد ـ وإعتـه محمد جابـة/ ھبـالصيدالني      
  ٠ر األول)م (الدو٢٠١٣ دور نوفمبر  اإلكلينيكية      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  العــذر المرضى المقـدم من الصيدالنية/ ھبـه محمد جابـر محمد ـ  ىــــــة علــالموافقـ                 
  م (الدور ٢٠١٣دور نوفمبر  الصيدلة اإلكلينيكيةوإعتـذار سيادتھـا عن حضـور إمتحان دبلوم       
  ٠األول)     
  ن ـدم مـى المقـرضـذر المـأن العـبش ـ جامعــة أسيـوط ةـون الطبيــة للشئـامـاب اإلدارة العـخطـ ٢٨

  وإعتذار سيادتھا  الصيدلة اإلكلينيكيةالصيدالنية/ آمال حسنين فرغلى سليمان ـ المقيدة بدبلوم       
  ٠ر األول)م (الدو٢٠١٣دور نوفمبر  الصيدلة اإلكلينيكيةان دبلوم ـور إمتحـعن حض      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  العــذر المـرضـى المقـدم مـن الصيدالنيــة/ آمـال حسنيـن فرغلـى  ىــــــة علــالموافقـ                 
  وإعتـذار سيادتھـا عـن حضـور إمتحـان دبلـوم  ةـدلة اإلكلينيكيـالصيسليمان ـ المقيـدة بدبلـوم       
  ٠م (الدور األول)٢٠١٣دور نوفمبر  لة اإلكلينيكيةالصيد      



  ـ  ١١ـ  
  

  ن ـدم مــى المقـرضـذر المــأن العـبش ـ جـامعـة أسيـوط ةـون الطبيـة للشئـاب اإلدارة العامـخطـ ٢٩
  ذار سيادتھا ـوإعت الصيدلة اإلكلينيكيةدة بدبلوم ـالصيدالنية/ بسمة عبدالرحيم عبدالنعيم ـ المقي      

  ٠م (الدور األول)٢٠١٣دور نوفمبر  الصيدلة اإلكلينيكيةعن حضور إمتحان دبلوم       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  العذر المرضى المقدم من الصيدالنية/ بسمة عبدالرحيم عبدالنعيم  ىــــــة علــالموافقـ                 
  دلة ـالصيعتـذار سيـادتھـا عـن حضـور إمتحـان دبلـوم وإ ةـدلة اإلكلينيكيـالصيالمقيـدة بدبلـوم       
  ٠م (الدور األول)٢٠١٣دور نوفمبر  اإلكلينيكية      
  د ـ ـل محمـارق أبوالفضـور/ طـاذ الدكتـة السيد األستـأن إضافـة بشـاب قسم الكيمياء الطبيـخطـ ٣٠

  اف الخاصة بالصيدالنية/ لميس راإلش ون التعليم والطالب إلى لجنةـة لشئـل الكليـاذ ووكيــأست      
  وم ـى العلـر فـاجستيـة المــارج) وذلك لنيـل درجـن الخـدة (مــن ـ المقيـى حسيـى مصطفـالحلب      
  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية)      
  فرغلى عبدالحميد عمر ـ السيد األستاذ الدكتور/١     

  المتفرغ الطبيةالكيمياء اذ تأس
    طــارق أبـوالفضــل محمـــد ـ السيد األستاذ الدكتور/٢        

  ون التعليم والطالبة لشئل الكلياذ ووكيتأس                      
            ـ السيـــد الدكتـــــور/ أحمد صفوت محمد٣     

  الكيمياء الطبيةمدرس 
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  اذ ـد ـ أستـل محمـارق أبوالفضـور/ طـد األستاذ الدكتـة السيـإضاف ىــــــة علــالموافقـ                 
  اف الخاصة بالصيدالنية/ لميس الحلبى رة اإلشـالب إلى لجنـون التعليم والطـووكيل الكلية لشئ      
  ة ـوم الصيدليــر فى العلــة الماجستيــدة (من الخارج) وذلك لنيـل درجـن ـ المقيـى حسيـمصطف      
  ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا (كيمياء صيدلية طبية)      
  ب ـة السيد الدكتور/ أيمن خيرى محمد ـ المدرس بقسم طـإضافبشأن خطاب قسم الصيدالنيات ـ ٣١

  جستير الما الةراف على رسالقلب واألوعية الدموية بكلية الطب ـ جامعة أسيوط إلى لجنة اإلش      
  ة ـدة بالقسم (من الخارج) وذلك لنيـل درجـة بالصيدالنية/ ھبه يسرى عبدالحميد ـ المقيـالخاص      
  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ وم الصيدلية (صيدالنيات)ـر فى العلـالماجستي      
          ن الفحــامى حسـتھــانـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ١         
  لصيــدالنـيـات المتفــرغا أستاذ              

                ـ السيــدة الدكتـــــــورة/ منى مصطفى محمد المھدى٢         
  الصيــدالنـيـاتمدرس                

  ـ السيـــــد الدكتـــــــــور/ إيمـن خيرى محمد حسن ٣     
  طب ـ جامعة أسيوطمدرس طب القلب واألوعية الدموية ـ كلية ال                          

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ب ــم طـدرس بقسـة السيد الدكتور/ أيمن خيرى محمد ـ المــإضاف ىــــــة علــالموافقـ                 
  القلب واألوعية الدموية بكلية الطب ـ جامعة أسيوط إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير       
  (من الخارج) وذلك  اتـالصيدالني قسمھبـه يسرى عبدالحميد ـ المقيـدة ب ة/ـالصيدالنيالخاصة ب      
  ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا لنيـل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (صيدالنيات)      



  
  ـ  ١٢ـ  

  
  يدة الصيدالنية/ وراه الخاصة بالسـالة الدكتـوان رسـر عنـتغيي بشأنات ـالصيدالنياب قسم ـخطـ ٣٢

  وراه فى ـالدكت ل درجةـدة لنيـدرس المساعد بالقسم والمقيـد عبدالمنصف عالم ـ المـات أحمـآي      
  مـــــن:ـ )صيدالنيات(العلوم الصيدلية       
  بلمرية دقيقة لعالج األورام"ات يئجز"تصميم وتقييم       

“Design  and  evaluation  of  medicated polymeric  nanoparticles  for  
  tumor  therapy” 

  ـــى:ـــإلــ       
  ب للحرارة لتوصيل كامبتوثيسين ـة عالية المغناطيسية تستجيـات دقيقـم جزيئـم وتقييـ"تصمي       

  لعالج السرطان"         
“Design  and  evaluation  of  super  paramagnetic  nanoparticles  for  
  thermoresponsive  delivery  of  camptothecin  for  cancer  therapy” 

  
  ٠رىــذا التغيير غير جوھــا بأن ھــعلم      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  تغيير عنوان رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدة الصيدالنية/ آيات  ىــــــة علــالموافقـ                 
  الدكتوراه  دالمنصف عالم ـ المدرس المساعد بقسم الصيدالنيات والمقيدة لنيل درجةأحمد عب      
 ٠ـ علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى )صيدالنيات(فى العلوم الصيدلية       
  ر الخاصة بالسيد الصيدلى/ ـوان رسالة الماجستيـر عنــتغيي اب قسم الكيمياء الطبية بشأنـخطـ ٣٣

  ن حسيب محمد ـ  المعيد بالقسم والمقيد لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية  زين العابدي      
  مـــــن:ـ )طبية (كيمياء صيدلية      
  -١٩- إيـل) - ٤- ريــازولتـ -١،٢،٣- مستبـدل - ١( - ألفــا ١٧م وتشييــد مشتقـــات "تصميـ      

 علية بيولوجية محتملة"ذات فا "كيمياء كليك"نورتستستيرون باستخدام         
“Design and Synthesis of ١٧α-(١-Substituted-١،٢،٣-Triazol-٤-yl)-١٩- 
  nortestosterone   Derivatives   Using   “Click  Chemistry”   with 
  potential  Biological  Activity” 

  إلـــــــى:ـ       
  -١٩خالت  – إيل) -٤-  ازولتري -٣، ٢،١- دلتبمس -١( - ألفا ١٧ات وتشييد مشتقم "تصمي      

 "دات للسرطانبروجستيرون وكمضانورتستستيرون باستخدام "كيمياء كليك" ذات فاعلية         
“Design and Synthesis of ١٧α-(١-Substituted-١،٢،٣-Triazol-٤-yl)-١٩- 
  nortestosterone acetate Derivatives Using “Click Chemistry” with 
  Progestational  and  Anticancer  Activities” 

 ٠رىــذا التغيير غير جوھـا بأن ھــعلم      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ى/ ـد الصيدلــة بالسيـاصـر الخــاجستيـالة المـوان رسـر عنـــتغيي ىــــــة علــالموافقـ                 
  ل درجة الماجستير فى ـوالمقيد لنيالكيمياء الطبية د بقسم ـيب محمد ـ  المعين العابدين حســزي      
  ٠ـ علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى )طبية (كيمياء صيدليةالعلوم الصيدلية        



 ـ  ١٣ـ      
  الة الماجستير ـى رسـة علـم والمناقشـة الحكــل لجنــأن تشكيـم الكيمياء الطبية بشـاب قسـخطـ ٣٤

  ل درجة الماجستير ـزين العابدين حسيب محمد ـ  المعيد بالقسم والمقيد لنيالخاصة بالصيدلى/       
  لتصبح اللجنة على النحو التالى:ـ )طبية (كيمياء صيدليةفى العلوم الصيدلية        
          حسن أحمد فرجحسـن ـ السيد األستاذ الدكتور/ ١         
  رغالمتف الطبيةالكيمياء  أستاذ              

  (ممتحنا خارجيا)          كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط                              
        ـ السيد األستاذ الدكتور/ خالد أبوزيد محمد أبوزيد٢         

  (ممتحنا خارجيا)        كلية الصيدلة ـ جامعة عين شمس                              
          عادل فوزى يوسفستاذ الدكتور/ ـ السيد األ٣         
    ـ كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط المتفرغ الكيمياء الطبية أستاذ              

  محفوظأحمد  نادية محمد/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٤         
    ـ كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط رغالمتف الكيمياء الطبية أستاذ              

  نوال أبوبكر عبدالحليم/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٥         
    ـ كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط الكيمياء الطبية أستاذ              

  ٠ل ثالثة حلقات علمية وقـام بعـرض بحـث فى مؤتمـر علمى متخصصام بعمـا بأنه قــعلم         
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  مجلس  سـاب رئيـخط ىاء علــد بُنـة على المـوالموافقل ــتشكيال ىة علــــــــالموافقـ                 
  ٠م٢٣/١٢/٢٠١٢لمدة عام إعتبارا من  م الكيمياء الطبيةـقس      
  أن تشكيل لجنة الحكم ـوط بشـة أسيـب ـ جامعـاء الحيوية الطبية ـ كلية الطـم الكيميـاب قسـخطـ ٣٥

  م ـد بقســن ـ  المعيـه حسيــن طـى/ حسيـة بالصيدلـر الخاصـتيالة الماجسـة على رسـوالمناقش      
  ة ـل درجـد (من الخارج) لنيـوط والمقيـر بأسيـة األزھـة بكلية الصيدلة ـ جامعـاء الحيويـالكيمي      
  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء حيوية طبية)      
        حسن ى علىحسـنألستاذ الدكتور/ ـ السيد ا١         
   كلية الطب ـ جامعة أسيوط     ـ الطبيةالحيوية الكيمياء  أستاذ              

  (مشرفــا)                عبدالغنى ور/ أحمد علىــــد الدكتــــ السي٢         
  الحيوية المساعد الكيمياء  أستاذ              

              يدلة ـ جامعة األزھر فرع أسيوطكلية الص                           
   ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ مديحة محروس زخارى٣         
   الطبيةالحيوية الكيمياء  ورئيس قسم أستاذ              

  (مناقشا داخليــا)          كلية الطب ـ جامعة أسيوط                                     
   ور/ محمد أنور عبدالعزيزـــــد الدكتـــ السي٤         
  الحيوية الكيمياء  قسم قائم بأعمال مجلسو مساعد أستاذ              

  (مناقشا خارجيا)      كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر فرع أسيوط                                     
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ر الخاصة ـالة الماجستيـة على رسـم والمناقشـة الحكـل لجنـتشكي ىــــــــة علالموافقـ                 
  ر ـدلة ـ جامعة األزھـد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيـبالصيدلى/ حسين طه حسين ـ  المعي       
  ة (كيمياء حيوية ـوم الصيدليـر فى العلـة الماجستيــل درجــلني دـوالمقي وط (من الخارج)ـبأسي       
  ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا طبية)       

ف
را
ش
اإل

ة 
جن
ل

حد 
وا

ت 
صو

ب
 



  
  ـ  ١٤ـ  

  
  د ــة/ ھنـرك للسيدة الصيدالنيـراف المشتــة اإلشــد بعثـم أنـة بشـاء الطبيـم الكيميـاب قسـخطـ ٣٦

  ات ـن بعثـرك مـة اإلشراف المشتـو بعثـد بالقسم وعضــدرس المساعـأبوالمجد عبدالمنعم ـ الم      
  ان ـام ثـدة عـرا لمـات بانجلتـة للبعثـة السادسـة الخمسيـمن الخط ٢٠١٠/٢٠١١ام الرابع ـالع      
  ال ـرا وذلك الستكمـاردف بانجلتـة كـم بجامع١١/٢/٢٠١٥ى ـم حت١٢/٢/٢٠١٤ن ـارا مـإعتب      
  ٠الجزء العملى المطلوب لمناقشة الدكتوراه      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  مــد بعثـة اإلشـراف المشتـرك للسيـدة الصيدالنيـة/ ھنـد أبوالمجد  ىــــــة علــالموافقـ                 

  وعضو بعثة اإلشراف المشترك من بعثات الكيمياء الطبية عبدالمنعم ـ المدرس المساعد بقسم       
  بانجلتـرا لمـدة عام ثـان  من الخطـة الخمسيـة السادسـة للبعثـات ٢٠١٠/٢٠١١العــام الرابع       
  م بجامعـة كـاردف بانجلتـرا وذلك الستكمـال ١١/٢/٢٠١٥م حتـى ١٢/٢/٢٠١٤إعتبـارا مـن       
  ٠الجزء العملى المطلوب لمناقشة الدكتوراه      
  عبدالرحمناألستاذ الدكتور/ حمدى محمد محمد  ر السيدسف خطاب قسم الكيمياء الطبية بشأنـ ٣٧

  م ٢٩/٤/٢٠١٤ـ ١٨ن ــرة مـــى الفتــة فــريكيـدة األمــات المتحــواليـى الــم إلـتاذ بالقساألس      
  وراه الخاصة بالسيدة الصيدالنية/ وسام صابر عبدالعال ـ ـالة الدكتـراف على رسـة اإلشـلمتابع      
  ٠المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة اإلشراف المشترك بأمريكا      

  ــــــــــــــــــرار :ـالق      
  ن ـ ـد عبدالرحمـد محمـدى محمـور/ حمـاذ الدكتـر السيد األستـسف ىــــــة علــالموافقـ                 
  نــــرة مــى الفتــة فــريكيــدة األمــات المتحــواليــى الـإلة ـــاء الطبيــالكيميم ــاذ بقســــاألست      
  ة/ ـة بالسيدة الصيدالنيـوراه الخاصـالة الدكتـى رسـراف علـة اإلشـلمتابعم ٢٩/٤/٢٠١٤ـ ١٨      

  راف ــة اإلشـو بعثـوعض ةـاء الطبيـالكيمي مـقسبـر عبدالعـال ـ المــدرس المساعــد بام صاـوس      
  ٠اــرك بأمريكــالمشت      
 ٠(الدور الثانى) م٢٠١٣نتيجة الماجستير مقررات عامة ، مقررات خاصة دور سبتمبر ـ ٣٨

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
   ٠ةــتــــم إعتمــــاد النتيج                 
 أن ترشيح السيد الدكتور/ وائل مصطفى عبدالمجيد ـ المدرس بالقسم ـاب قسم العقاقير بشـخطـ ٣٩

  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤لجائزة جامعة أسيوط التشجيعية للعام الجامعى       
  ــــــــــــــــــرار :ـالق      

  بقسمل مصطفى عبدالمجيد ـ المدرس ـترشيح السيد الدكتور/ وائ ىــــــة علــالموافقـ                 
  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤لجائزة جامعة أسيوط التشجيعية للعام الجامعى  العقاقير      
  ادة ــأن إعـوث بشـا والبحـلعليات اـون الدراسـل الكلية لشئـد األستاذ الدكتور/ وكيـاب السيـخطـ ٤٠

  ٠تشكيل ھيئة تحرير نشرة العلوم الصيدلية ـ جامعة أسيوط      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ادة تشكيل ھيئة تحرير نشرة العلوم الصيدلية ـ جامعة أسيوط ــإع ىــــــة علــالموافقـ                 
  على النحو التالى:ـ      

  
  



  
  ـ  ١٥ـ  

  
  عميد الكلية ورئيس التحرير  ـ األستاذ الدكتور/ زيــدان زيـد إبرھيم١
  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث   ـ األستاذ الدكتور/ حسن فرغلى عزقل  ٢

  وسكرتير التحرير
  رئيـس مجلس قسم العقاقير عن قسم العقاقير ـ األستاذ الدكتورة/ صفاء أحمد المغازى٣
  رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية   ھناء محمد عبدالودود ستاذ الدكتورة/ـ األ٤

  عن قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  
  بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء العضويةالقائم   ـ السيـد الدكتــور/عـالء عــرفات خليفه  ٥

  الصيدلية عن قسم الكيمياء الطبية والعضوية
  القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدالنياتلدكتورة/ جيھان نبيل حسن فتيح    ـ السيدة ا٦

  عن قسمى الصيدلة الصناعية والصيدالنيات
  سكرتير إدارى      ـ اآلنسة/ سارة يوسف محمد٧
  اد ـأن إعتمـاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشـخطـ ٤١

  م ٢٠١٣/٢٠١٤ى ـام الجامعـذا العـة لھــة البيئــع وتنميــة المجتمـاع خدمــة قطــة أنشطــخط      
  ٠والميزانية المقترحة لھذه الخطة      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
   معىالجا امـذا العـة لھـخطة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئ تـــــم إعتمـــــاد                 
   ٠م والميزانية المقترحة لھذه الخطة٢٠١٣/٢٠١٤      
  ٠محضر إجتماع لتعديل أسعار القياسات على األجھزة العلمية بالكليةـ ٤٢

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ٠ترجـــى إلــى مجلـس الكليـة القـادم وتمـرر على األقسـام              
  ن ـذة الذيـاء لعضوية مجلس الكلية من ضمن الخمسة أساتـاألعضد ـح أحـأن ترشيـرة بشـمذكـ ٤٣

  م ـون تنظيـ" من قان٤٠ادة "ـرة "ج" من المـا للفقـس طبقـة المجلـم إلى عضويـن ضمھـيمك      
  ٠الجامعـات      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  الكيمياءأستاذ ـ  ذ الدكتور/ جمال أحمد صالحاد األستالسيإنضمام  ىــــــة علــالموافقـ                 
  ن ـذة الذيـة أساتـن الخمسـضمة من ـس الكليـة مجلـبالكلية لعضوي التحليلية الصيدلية المتفرغ      
  ون تنظيم ـ" من قان٤٠ادة "ـن المـرة "ج" مـا للفقـس طبقـة المجلـم إلى عضويـن ضمھـيمك      
  ٠الجامعـات      

 
  ٠ذا وقـد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھـر نفـس اليومھ          

        رئيس المجلس                                                            أمين المجلس                  

  

  ن زيـد إبرهيـم)زيـدا ٠د٠(ا                         محـروس عثمـان أحمـد)          ٠د٠(أ     


