
  
                                                                                   

                                                                   
  كلية الصيدلة        

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

  محضــــــــــــــــــــر
  )٦٠١اع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (إجتمـــ

  م١٥/١٢/٢٠١٣دة بتاريخ المنعق
 

الحادية عشر صباحا تمام الساعة فى م ١٥/١٢/٢٠١٣ الموافق حدع مجلس الكلية يوم األإجتمـ      
ـ عميد  زيـدان زيد إبرھيمبمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ ) ٦٠١بجلسته رقم (

 الكلية وعضوية كل من:ـ
  ةـوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ               دمحــــروس 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

  العضويـة الصيدلية
  اتقسـم الصيدالنيـس ـم بأعمـال رئيس مجلــالقائ    جيھـان نبيــل حسـن فتيــح       / ةالدكتور ةـ السيد٩
  اء العضويـة الصيدلية المتفرغــاذ الكيميأستـــــــ     ىعبـدالحميــد نجيــب كفافـكتور/ ـ األستاذ الد١٠
  دالنيــــــــــــــــات المتفـــــــــــــــــرغأستاذ الصي      / سيـــد إسماعيــــل محمــــد           ،،  ،،       ـ ١١
  رغـــــــــــــات المتفــــــيـدالنــاذ الصيأستــــــــــــ        امنــى حســـن الفحــــاـتھ كتورة/ـ األستاذ الد١٢
  المتفــــرغ ـةــــيدلة الصناعـــاذ الصيإبراھيم عبدالرحمـن             أستــــــــــــد ــسيكتور/ األستاذ الدـ ١٣
  أستــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ             محمدـ    ،،      ،،   / عبدالمعبود إسماعيل ١٤
  أستــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ             ــــحد صالـــــال أحمـــــ/ جم  ـ    ،،      ،،  ١٥
  المتفـــــــــرغ ـرـــــــــاقيـــــأستـــــــــــــــاذ العقـ      أحمـــد رمضــــان  ودـــمحم /،،        ـ   ،،  ١٦
  المتفــــــرغ ـةأستـــــــــــاذ الكيميـــــاء الطبيــــــ     وظــــد محفـــة محمــنادي كتورة/األستاذ الدـ ١٧
  المتفــــرغ ـةــــدلة الصناعيـــاذ الصيأستــــــــــــ          خضــــر   حســــن د ــــــسي  /الدكتور    ،، ـ   ١٨
  ـرغــــــــــر المتفــــــــــاذ العقـــاقيـــــأستـــــــــــ      محمود حافظ حسن عساف األستاذ الدكتور/ ـ١٩
  ـةـمـيــــــــــــاء الطبيــــــــــــــأستـــــــــــــاذ الكي     محمـــود محمـــد شيحـــه  /،،         ،،     ـ٢٠
  أستـــــاذ الكيميـــــاء الطبيــة المساعــد المتفرغ   ھـــــدى يوســـف حســـن  / ةالدكتور لسيدةـ ا٢١
  ـةـــمــــــــــدرس الكيميـــاء التحليليــــة الصيدلي   حســـــن رفعــــت حســن            ور/ـد الدكتـ السيـ٢٢
  وطــلألدوية بأسي  T٣Aع ــام مصنـــر عـــديــم   د      ــــى محمــــلطف هــــ/ أسام ،،     ،،       ـ ٢٣

    :ـكــل مــن عن الحضــــورتغيــــــب وقــد        
  طـرع أسيــوـــاع شركـــة "سيد" فــرئيــس قطـ          ــدھانــــى محمـــــــد فريــــــ/  السيد الدكتور ـ١
  

ى ــس فـــــد بـــدأ المجلــــ ق ة إنعقـاد المجلســــى الالزم لصحــــــل العـــدد القانونــولتكام      
  ى:ـــال التالجــدول األعمـــ مناقشـة



  ـ  ٢ـ  
  

  ٠مذكرة بشأن إختيار أمين لمجلس الكليةـ  ١
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ور/ محروس عثمان أحمد ـ ـاذ الدكتـستار السيد األـرار إختيــإستم ىعلــ الموافقــــــة                
      ً  ٠لمجلس الكلية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أمينا
  ٠م١٧/١١/٢٠١٣) المنعقدة بتاريخ ٦٠٠التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢

  القـــــــــــــــرار :ـ     
السيـد األستـاذ الدكتور/ عميد الكلية  وفـى بدايــة الجلسـة قــدم ٠ـةـــتمـــت المصادقـ                

  بكل من:ـالتھنئة والترحيب  ورئيــس المجلـس     
  ة المتفرغ ـالتحليلية الصيدلياذ الكيمياء ـد صالح ـ أستـال أحمــور/ جمــاذ الدكتـد األستــالسيـ ١    

  ا ــم إلى عضوية المجلس طبقـمھن ضـذة الذين يمكــالخمسة أساتن ـضمه ـسيادت امـإلنضم         
  ٠" من قانون تنظيم الجامعات ٤٠رة "ج" من المادة "للفق         

  مجلس قسم الكيمياء  القائـم بأعمال رئيسد فترة السيد الدكتور/ عالء عرفات خليفه ـ ــ تجدي٢    
 ٠ة الصيدليـةالعضوي        

  ٠م١٧/١١/٢٠١٣) بتاريــخ ٦٠٠مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم ( ـ ٣
  القـــــــــــــــرار :ـ     

  ٠أحيــــط المجلس علمـــا وجــارى تنفيذ القرارات                
  ب و نبيل حبيـروماريالطالب/  ولى أمر دم منـذر المقـأن العـرة شئون الطالب بالكلية بشــمذكـ  ٤ 

  ى ـــام الجامعـــن العــم ع٢٠١٣/٢٠١٤ام ـــذا العــــة لھـــة اإلعداديـــد بالفرقــالمقيـ ار ــمق      
  ٠خاصة إجتماعية لظروف وذلك  نظراً م ٢٠١٣/٢٠١٤     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ـ ار ــمق و نبيل حبيب ـروماريب/ الطال ولى أمر ذر المقدم منـالع ىالموافقــــــة علــ                 
  م ٢٠١٣/٢٠١٤ ى ـام الجامعـم عن الع٢٠١٣/٢٠١٤ام ـذا العـة اإلعدادية لھـد بالفرقــالمقي     
 ٠خاصة إجتماعية لظروف وذلك نظراً      
  ـ المقيد  سيد ثابتمحمد أحمد من الطالب/ العذر المقدم  ون الطالب بالكلية بشأنـــرة شئـــمذكـ  ٥
   راً ـــوذلك نظم ٢٠١٣/٢٠١٤لعام الجامعى عن ام ٢٠١٣/٢٠١٤لعام ھذا ابالفرقة اإلعدادية ل     

  ٠خاصة إجتماعية لظروف     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ة ـد بالفرقـــ المقي سيد ثابتمحمد أحمد من الطالب/ العذر المقدم  ىالموافقــــــة علــ                 
   لظروف راً ـوذلك نظم ٢٠١٣/٢٠١٤لعام الجامعى عن ام ٢٠١٣/٢٠١٤لعام ھذا اادية لاإلعد     
 ٠خاصـة إجتماعية     
  ذر المقدم من الطالب/ أحمد مصطفى الشحاده (سورى ــرة شئون الطالب بالكلية بشأن العـمذكـ  ٦

   م٢٠١٣/٢٠١٤ امعىم الجام عن الع٢٠١٣/٢٠١٤ المقيد بالفرقة اإلعدادية لھذا العامالجنسية)      
  ٠م٢/١٢/٢٠١٣بتاريخ  اً متأخر لترشيحه من مكتب التنسيق والقبول وذلك نظراً      

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
   الجنسية) (سورى دهاالعذر المقدم من الطالب/ أحمد مصطفى الشح ىالموافقــــــة علــ                 

  م ٢٠١٣/٢٠١٤ى ـام الجامعـم عن الع٢٠١٣/٢٠١٤ام ــذا العـلھ ةــة اإلعداديـد بالفرقــالمقي     
  ٠م٢/١٢/٢٠١٣بتاريخ  اً وذلك نظراً لترشيحه من مكتب التنسيق والقبول متأخر     

  



  ـ  ٣ـ  
   ب/ يزن خليل الشرع (سورىـدم من الطالـذر المقــأن العـة بشــالب بالكليــون الطــرة شئــمذكـ  ٧

  ة اإلعدادية للعام ـن بالفرقــدهللا درب (سورى الجنسية) المقيديــد عبــب/ مجــالجنسية) والطال     
   م وذلك٢٠١٣/٢٠١٤ى ــامعـام الجـام للعــات العــادة النبــن مــم ع٢٠١٣/٢٠١٤ ىــامعـالج     
   وعدم تمكنھم من حضور المحاضرات والدروس ٢١/١١/٢٠١٣لحضورھم إلى الكلية بتاريخ      
   ٠ية خالل ھذه الفترةلمالع     

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  ل الشرع (سورى الجنسية) ـزن خليـالب/ يــدم من الطــالمق ذرــالع ىالموافقــــــة علــ                

  ى ــام الجامعـة للعـة اإلعداديـن بالفرقـورى الجنسية) المقيديـدهللا درب (سـد عبــب/ مجـوالطال     
  م إلـى ـلحضورھم وذلك ٢٠١٣/٢٠١٤ى ـام الجامعـلعلام ـم عن مادة النبات الع٢٠١٤/ ٢٠١٣    
  وعدم تمكنھم من حضور المحاضرات والدروس العملية خـــالل  ٢١/١١/٢٠١٣الكلية بتاريخ      

 ٠ھــذه الفترة     
   عبدالحكيم على ـ المقيدوليد عز رة شئون الطالب بالكلية بشأن العذر المقدم من الطالب/ ــمذك ـ ٨

  لتعرض  وذلك نظراً مادة النبات  انـإمتح م عن٢٠١٣/٢٠١٤بالفرقة اإلعدادية للعام الجامعى      
  ٠أسرته لظروف إجتماعية قاسية     

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
   دـم على ـ المقيــعبدالحكي زـد عـوليب/ ـن الطالـدم مــذر المقــالع ىالموافقــــــة علــ                 

  لتعرض  وذلك نظراً ادة النبات ــم إمتحان م عن٢٠١٣/٢٠١٤بالفرقة اإلعدادية للعام الجامعى      
 ٠أسرته لظروف إجتماعية قاسية     
  ـ  أحمد سيف اليزل فتحى عباسذر المقدم من الطالب/ ـأن العــرة شئون الطالب بالكلية بشـمذكـ  ٩
  ٠لفرقة الرابعة (حديث) عن دخول إمتحان مادة الكيمياء الطبية وذلك لظروف مرضهبا المقيد     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

   المقيدأحمد سيف اليزل فتحى عباس ـ دم من الطالب/ ـذر المقــالع ىالموافقــــــة علــ                
  ٠كيمياء الطبية وذلك لظروف مرضهبالفرقة الرابعة (حديث) عن دخول إمتحان مادة ال     

   إسماعيلمنار  /ةالطالب شقيق (ولى أمر) مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن العذر المقدم منـ ١٠ 
  إمتحانات الفصل  نـع م٢٠١٣/٢٠١٤لعام الجامعى أحمد إسماعيل ـ المقيدة بالفرقة الثالثة ل       
  ٠نظراً لتعرضھا لظروف نفسية م٢٠١٣/٢٠١٤لعام الجامعى الدراسى األول ل       
  القـــــــــــــــــرار :ـ       

  منار  إسماعيل أحمد  /ةالطالب ق (ولى أمر)ـشقي دم منـذر المقـالعالموافقــــة علـــى                  
  ل ـات الفصـن إمتحانـع م٢٠١٣/٢٠١٤ى ــام الجامعـلعة لــدة بالفرقة الثالثـإسماعيل ـ المقي       
  ٠نظراً لتعرضھا لظروف نفسية م٢٠١٣/٢٠١٤لعام الجامعى الدراسى األول ل      
  ذر المقدم من ولى أمر الطالب/ محمد أسامه عبدالعليم ــمذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن العـ ١١
  م عن الدراسة واإلمتحانات خالل العام ٢٠١٣/٢٠١٤المقيد بالفرقة اإلعدادية للعام الجامعى       

  ات ــول بالجامعــق للقبــب التنسيــه من مكتــر ترشيحــراً لتأخــم نظ٢٠١٣/٢٠١٤ى ــالجامع      
  ٠اــد العليــوالمعاھ      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  د ـالمقي مه عبدالعليم ـد أساى أمر الطالب/ محمول ذر المقدم منـالعالموافقــــــة علــى                 
   امـالل العـات خـواإلمتحان ةــن الدراسـعم ٢٠١٣/٢٠١٤ى ــام الجامعــة للعـة اإلعداديـبالفرق      
  ات ــول بالجامعــق للقبــب التنسيــه من مكتــر ترشيحــراً لتأخــم نظ٢٠١٣/٢٠١٤ى ــالجامع      
  ٠اــد العليــوالمعاھ      



  ـ  ٤ ـ 
  مھا منتصر محمد محمد / ةالطالبذار ــوإعتد ـد قيـأن تجميــة بشون الطالب بالكليــرة شئـمذكـ ١٢

  ات ــمتحانم عن الدراسة وإ٢٠١٣/٢٠١٤جامعى للعام الاإلعدادية بالفرقة  ةدـــ المقيمحمود       
  ملف أوراقھا إلى لتأخـر وصول م  وذلك ٢٠١٣/٢٠١٤ام الجامعى ـلعالفصل الدراسى األول ل      
  ٠م١/١٢/٢٠١٣يخ الكلية بتار      
  ـــــــرار :ــــالقـــــــ      

  ـ مھا منتصر محمد محمد  محمود / ةالطالبذار ــوإعتد ــد قيــتجميى ــعل ةـــــالموافقـ                
  ل ـالفصات ـمتحانة وإـم عن الدراس٢٠١٣/٢٠١٤جامعى ام الـللعة ـاإلعدادية ـبالفرق ةدـالمقي      
  ملف أوراقھا إلى الكلية لتأخـر وصول م  وذلك ٢٠١٣/٢٠١٤ى ــلعام الجامعول لالدراسى األ      
  ٠م١/١٢/٢٠١٣بتاريخ       
  د ـن ـ المقيـع محمد حسـب/ محمد ربيـد الطالـد قيـأن تجميـة بشـالب بالكليـون الطـرة شئـمذكـ ١٣

  ة ــن الدراسـم ع٢٠١٣/٢٠١٤ى ـام الجامعـى للعـرة األولـى (من الخارج) للمـة األولـبالفرق       
  ٠لظروف نفسية تعرض لھا م  وذلك نظراً ٢٠١٣/٢٠١٤واإلمتحانات عن العام الجامعى        

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  ة ــد بالفرقـد ربيع محمد حسن ـ المقيـب/ محمـد الطالــد قيــتجمي ىالموافقــــــــة علــ                

  ة واإلمتحانات ـم عن الدراس٢٠١٣/٢٠١٤ولى (من الخارج) للمرة األولى للعام الجامعى األ       
  ٠لظروف نفسية تعرض لھا م  وذلك نظراً ٢٠١٣/٢٠١٤عن العام الجامعى        
  الب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المقررة من ـان الطـحرم أنـرة شئون الطالب بالكلية بشـمذكـ ١٤

  الموضحة  وادـم فى الم٢٠١٣/٢٠١٤ام ـذا العــى األول ھـات للفصل الدراسـتحانول اإلمـدخ       
  ٠فى الجدول المرفق قرين إسم كل منھم       

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  حرمان الطالب الذين تجاوزوا نسبة الغيـاب المقـررة من دخـول  الموافقــــــــة علـــى                

  الموضحة قرين إسم  م فى المـواد٢٠١٣/٢٠١٤اإلمتحانات للفصل الدراسى األول ھذا العام        
  بالفرقـة  دــ المقي أحمـد سيـف اليـزل فتحى عبـاس ويستثنـى من الحرمـان الطالـب/ كل منھم       
  ية وبنفـس الفرقة الرابعة وذلك لظروفـه المرض ١-الرابعة (حديث) فى مادة عقاقيـر تطبيقى        
  ٠فى الجدول المرفق )٩(رقم السبب الذى ذكر فى موضوع        
  ان طالب برنامج الصيدلة اإلكلينيكية الذين تجاوزوا ـحرم رة شئون الطالب بالكلية بشأنـمذكـ ١٥

  م ٢٠١٣/٢٠١٤نسبة الغياب المقررة من دخول اإلمتحانات للفصل الدراسى األول ھذا العام        
 ٠فى الجدول المرفق الموضحة قرين إسم كل منھم الموادفى        

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  الب برنامج الصيدلة اإلكلينيكية الذين تجاوزوا نسبة ـان طـحرم الموافقــــــــة علـــى                

  م فى ٢٠١٣/٢٠١٤ول اإلمتحانات للفصل الدراسى األول ھذا العام ـررة من دخــاب المقـالغي       
 ٠فى الجدول المرفق الموضحة قرين إسم كل منھم المواد       
   /نيةصيدالسيدة البال ر الخاصةـوان رسالة الماجستيـل عنـأن تسجيـر بشـم العقاقيـاب قسـخطـ ١٦

  وم ـر فى العلـة الماجستيــل درجــلني دةــوالمقيم ـدة بالقسـاء محمد على حموده ـ المعيـالشيم       
  بعنــوان:ـ الصيدلية (عقاقير)       
  با التابع للعائلة العالقية والذى ينمو فى مصر"رة لنبات األيبوما ايريوكاـة عقاقيريــ"دراس       

“Pharmacognostical    study   of    Ipomoea    eriocarpa    family:  
 Convolvulaceae   growing   in   Egypt”. 

  



  
  ـ  ٥  ـ

  
  بإشـــراف كـل مـن:ـ       
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ عزه عباس خليفه١      

  المتفرغ العقاقير أستاذ                     
  عطيه ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد عابدين محمد٢      

  المتفرغ العقاقيرأستاذ                     
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد إبرھيم٣      

  وعميد الكلية العقاقير أستاذ                         
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

   /نيةصيدالسيدة البال الة الماجستير الخاصةـوان رسـل عنـتسجي الموافقــــــــة علـــى                
  لنيل درجة الماجستير فى العلوم  والمقيدة العقاقيرحموده ـ المعيدة بقسم  الشيماء محمد على       
  ٠بإشــراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا الصيدلية (عقاقير)       
  ى ـد الصيدلى/ أحمد مغربى على أحمد ـ صيدلــاء قيـأن إلغـبشبالكلية ات العليا ـرة الدراسـمذكـ ١٧

   وم الصيدليةـى العلـر فـالماجستية ـل درجــد (من الخارج) لنيـى والمقيـا الجامعقن بمستشفى       
  ٠وذلك إلستنفاذ عدد مرات الرسوب (كيمياء تحليلية صيدلية)       

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  ـ صيدلى بمستشفى اء قيد الصيدلى/ أحمد مغربى على أحمد ــإلغ الموافقــــــــة علـــى                

  اء ـ(كيمي ةـوم الصيدليـر فى العلـالماجستية ـل درجـارج) لنيـد (من الخـى والمقيــا الجامعـقن        
  ٠وذلك إلستنفاذ عدد مرات الرسوب تحليلية صيدلية)        
  منصور ـ ى/ معاذ عبدالحكيم محمد ـد الصيدلــاء قيــبشأن إلغ بالكلية رة الدراسات العلياــمذكـ ١٨

  ة ــل درجــارج) لنيـن الخـد (مـز أسيوط والمقيـا مركـة بمستشفى ريفـوزارة الصحـب صيدلى       
  ٠وذلك إلستنفاذ عدد مرات الرسوب )عقاقير( الماجستير فى العلوم الصيدلية       

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  ى ـاذ عبدالحكيم محمد منصور ـ صيدلـى/ معـد الصيدلــاء قيــإلغ الموافقــــــــة علـــى                

  الماجستير فى بوزارة الصحة بمستشفى ريفا مركز أسيوط والمقيد (من الخارج) لنيل درجة        
 ٠وذلك إلستنفاذ عدد مرات الرسوب )عقاقير( العلوم الصيدلية      
  د السيدة الصيدالنية/ مشيرة محمود ـاء قيـإلغأن ـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـاب قسـخطـ ١٩

  (كيمياء  ةـوم الصيدليـر فى العلـالماجستية ـل درجـدة (من الخارج) لنيـالمقيان ـ ـد عثمـمحم       
   ٠م٢/١١/٢٠١٣حيث أن القسم قد تمسك بقراره السابق بتاريخ  تحليلية صيدلية)       

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  د عثمان ـ ـود محمـرة محمـة/ مشيـد السيدة الصيدالنيــاء قيــإلغ الموافقــــــــة علـــى                

   (كيمياء تحليلية صيدلية) ر فى العلوم الصيدليةـالماجستية ـل درجــدة (من الخارج) لنيـالمقي       
 ٠م٢/١١/٢٠١٣السابق بتاريخ  قد تمسك بقراره الكيمياء التحليلية الصيدلية قسمحيث أن        
  د ـة بالسيـاصـوراه الخــالة الدكتـول رسـقب أنـة بشـة الصيدليـاء التحليليـم الكيميـاب قســخطـ ٢٠

  ة ــة الصيدلة ـ جامعـالصيدلى/ محمد جمال الدين حسن عرابى ـ بقسم الكيمياء التحليلية ـ كلي      
   ٠كيمياء تحليلية صيدلية)كتوراه فى العلوم الصيدلية (األزھر بأسيوط للحصول على درجة الد      

  
  



  ـ  ٦ ـ 
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

 ى المقدمة من لجنة ـة والتقرير الجماعـر الفرديـاء بالتقاريــالع على ماجـــبعــد اإلط                 
  محمد جمال الدين السيد الصيدلى/ من  وراه المقدمةـالدكتالة ـة برسـة الخاصـم والمناقشـالحك      

  ر ــة األزھــة الصيدلة ـ جامعـة ـ كليـاء التحليليـم الكيميـد بقسـدرس المساعـالم حسن عرابى ـ     
  كيمياء وم الصيدلية (ـفى العل ةـالفلسف وراهـدرجـة دكت لنيـلارج) ـ(من الخوالمسجـل وط ـبأسي     
  ة ـلجن ةــوتوصي ةــصيدليالة ــتحليليالاء ـكيميالم ـقسس ــرار مجلــقذلك ــ) وكتحليلية صيدلية     
  ه درجة الدكتوراه فى العلـوم الصيدليـة ـالعليا بالكلية ـ يـوصى المجلس بمنح سيادتدراسات ـال     
   ٠)كيمياء تحليلية صيدلية(     
  دم من السيدة األستاذ الدكتورة/ ـالتقرير المق أنــم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـاب قسـخطـ ٢١

  روة ـة/ مـدة الصيدالنيــلسية لــاذ المتفرغ بالقسم عن الدارســحرية عبدالمجيد محمد ـ األست       
  ا ـة فيينـرفعت الزھيرى ـ المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة اإلشراف المشترك إلى جامع       
  ٠مدينة فيينا ـ النمسابللتقنية        

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  التقريـر المقـدم من السيدة األستـاذ الدكتـورة/ حريـة عبدالمجيد  الموافقــــــــة علـــى                

  لسيـدة الصيدالنيـة/ مـروة لرغ عن الدارسـة المتف الكيمياء التحليلية الصيدلية محمـد ـ أستاذ       
  وعضـو بعثة اإلشراف  الكيمياء التحليلية الصيدلية ـ المدرس المساعد بقسمرفعت الزھيرى        
  ٠مدينة فيينا ـ النمسابالمشترك إلى جامعة فيينا للتقنية        
  ة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير ـأن تشكيل لجنـم الصيدلة الصناعية بشـاب قســخطـ ٢٢

  الماجستيرروة أحمد سيد ـ المسجلة (من الخارج) لنيل درجة الخاصة بالسيدة الصيدالنية/ م       
  وتصبح على النحو التالى:ـ فى العلوم الصيدلية (صيدلة صناعية)       
  محمد إيھاب آمين فتوح ـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      

  (ممتحنا خارجيا)      عميد كلية الصيدلة  بالجامعة الروسية      
  سيد إبراھيم عبدالرحمن لدكتور/ـ السيد األستاذ ا٢      

  )يا(ممتحنا داخل        المتفرغ الصيدلة الصناعيةأستاذ       
  على عبدالظاھر عبدالرحمن ـ السيد األستاذ الدكتور/٣      

             المتفرغ الصيدلة الصناعيةأستاذ       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ إيمان مصطفى سامى٤      

               ةالصيدلة الصناعيأستاذ       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ سيد حسن خضر٥      

               المتفرغ الصيدلة الصناعيةأستاذ       
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

     ة على رسالة الماجستير الخاصة ـم والمناقشـة الحكـل لجنـتشكي الموافقــــــــة علـــى                
  ر فى ـة الماجستيـارج)  لنيل درجـن الخـة/ مروة  أحمد سيد ـ المسجلة (مـالنيدة الصيدـبالسي       
  ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقاً  العلوم الصيدلية (صيدلة صناعية)       
  ر عنوان رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدة الصيدالنية/ ــأن تغييـالصيدالنيات بش اب قسمــطخـ ٢٣

  ة اإلشراف المشترك إلى الواليات ـو بعثـالمدرس المساعد بالقسم وعض اله ـنورا حسن عبدال      
  من:ـالمتحدة األمريكية       
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  ـ  ٧  ـ

  
  " "صياغة وإيصال الجينات بواسطة الناقالت الدقيقة الموجھه بالببتيد     

"Formulation     and    delivery   of   gene    with    peptide  targeted      
    nanocarriers “. 

  ى:ـــــــإل      
  "صياغة وإيصال مواد جينية بإستخدام أنظمة إيصال غير فيروسية "      

"Formulation  and  delivery  of  genetic   material   using  non-viral  
  Delivery systems”. 

 ٠رىــر جوھــر غيــذا التغييــا بأن ھـــعلم      
  لقــــــــــــــــــرار :ـا      

ة بالسيدة الصيدالنية/ ـــوان رسالة الدكتوراه الخاصـــر عنــتغيي الموافقــــــــة علـــى                
  و بعثة اإلشراف المشترك ـوعض الصيدالنيات قسمب المدرس المساعد ورا حسن عبدالاله ـــن       

 ٠ة ـ علما بأن ھذا التغيير غير جوھرىلمتحدة األمريكيا إلى الواليات        
  الصيدالنيات بشأن مد األجازة الدراسية الخاصة بالسيدة الصيدالنية/ مريم فوزى  طاب قسمخـ ٢٤

     دة ـات المتحـرك بالواليـراف المشتـة اإلشـو بعثــم وعضـد بالقســدرس المساعـالم رى ـــبش       
  ٠م١٠/٣/٢٠١٤بارا من األمريكية لمدة عام بمرتب إعت       

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  د األجازة الدراسية الخاصة بالسيدة الصيدالنية/ مريم فوزى ــم ىـــة علــــالموافقـ                   

  المشترك بالواليات ة اإلشراف الصيدالنيات وعضو بعثــد بقســم ــدرس المساعـالم رى ــبش       
  ٠م١٠/٣/٢٠١٤ام بمرتب إعتبارا من دة األمريكية لمدة عتحــالم       
  ات العليا والبحوث بشأن ـــاألستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراس اب السيدــ خط٢٥

  ى ـــوزارة التعليم العال بيــنة للعالقات الثقافية للتعاون الثقافى ـــكتاب رئيس اإلدارة المركزي       
   ٠صرى ودولة اإلمارات العربية المتحدةالم      

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  اون الثقافى ـكتاب رئيس اإلدارة المركزيــة للعالقات الثقافيـة للتع ىـــة علـــــالموافق                 

  ٠ى المصرى ودولة اإلمارات العربية المتحدةوزارة التعليم العال بين       
  دى محمد محمد ــور/ حمــاذ الدكتـاألستد ــلسيرار اــإستمأن ــب قسم الكيمياء الطبية بشاـطخـ ٢٦

  الدراسات راف على رسائل الدكتوراه والماجستير لطالبى اإلشعبدالرحمن ـ األستاذ بالقسم ف      
  ى اإلشراف عليھم واآلتى أسمائھم:العليا التى يشارك ف      
  ٠ال ـ المدرس المساعد بالقسم (رسالة دكتوراه)ــام صابر عبدالعـــ الصيدالنية/ وس١     
  ٠ـ المدرس المساعد بالقسم (رسالة دكتوراه) الصيدالنية/ ھند أبوالمجد عبدالمنعمـ ٢     
  ٠ـ الصيدلى/ أحمد بھاء الدين موسى ـ (من الخارج) (رسالة ماجستير)٣     

  بقسم الكيمياء الصيدلية الدوائية بكلية الصيدلة ـ جامعة ة أستاذ ــى وظيفــه فــارة سيادتــإلع      
  م٢٠١٤) إعتبارا من فبراير داخليةالنھضة ـ بنى سويف (إعارة       
       ى اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ محمد ـــذلك عدم إستمرار سيادته فـوك      
  ة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء ـلنيـل درج ارج)ـن الخـد (مــأحمد يوسف آدم ـ المقي      
  ٠)طبية صيدلية      

  



  

  ـ  ٨  ـ
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  د ــد محمــدى محمــور/ حمــــاذ الدكتــاألستد ـــلسيرار اـــإستمـ ىالموافقــــــة علــ                   
  الب ى رسائل الدكتوراه والماجستير لطى اإلشراف علالطبية  ف الكيمياءـ أستاذ  عبدالرحمن        

  الدراسات العليا التى يشارك فى اإلشراف عليھم واآلتى أسمائھم:       
  ٠(رسالة دكتوراه)الكيمياء الطبية ام صابر عبدالعال ـ المدرس المساعد بقسم وس الصيدالنية/ـ ١      

  الة ـ(رساء الطبية ـالكيميم ـدرس المساعد بقســ الم مـعبدالمنعد ـد أبوالمجــ الصيدالنية/ ھن٢      
  ٠دكتوراه)          

  ٠ـ الصيدلى/ أحمد بھاء الدين موسى ـ (من الخارج) (رسالة ماجستير)٣      
  ة ـم الكيمياء الصيدلية الدوائية بكلية الصيدلة ـ جامعــه فــى وظيفــة أستاذ بقستإلعارة سياد       
  ٠م٢٠١٤) إعتبارا من فبراير داخليةالنھضة ـ بنى سويف (إعارة        
  د      ــى اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ محمـوكذلك عدم إستمرار سيادته ف       
  ر فى العلوم الصيدلية (كيمياء ـة الماجستيـلنيـل درج د (من الخارج)ــأحمد يوسف آدم ـ المقي       
 ٠)طبية دليةصي       
  األستاذ الدكتور/ حمدى محمد محمد خطاب قسم الكيمياء الطبية بشأن اإلعارة الداخلية للسيد ـ ٢٧

  ة الصيدلة ـ ـل كأستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية الدوائية بكليـعبدالرحمن ـ األستاذ بالقسم للعم       
  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤ى للعام الجامع م٢٠١٤را من شھر فبراير اى سويف إعتبة ـ بنجامعة النھض       

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  ور/ حمدى محمد محمد ـاذ الدكتـاألستد ـة للسيــارة الداخليــاإلع ىالموافقــــــة علــ                   

  ة ـية بكليم الكيمياء الصيدلية الدوائـاذ بقســل كأستـاء الطبية للعمـاذ الكيميـعبدالرحمن ـ أست       
  ى ـام الجامعـللعم ٢٠١٤ر فبراير ـن شھـة ـ بنـى سويـف إعتبارا مــة النھضجامعـالصيدلة ـ        
 ٠م٢٠١٣/٢٠١٤       
  رة تعيين السيد الصيدلى/ حسن عبدالحميد تمام ـ ـد فتـخطاب قسم الصيدلة الصناعية بشأن مـ ٢٨

  ٠أقربأو تاريخ مناقشة الرسالة أيھما م ١٦/٦/٢٠١٤فى ى ھالمعيد بالقسم لمدة ستة أشھر تنت       
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  مــد فترة تعييــن السيد الصيدلى/ حسن عبدالحميد تمام ـ المعيد  ىالموافقــــــة علــ                   
  و تاريـخ مناقشـة م أ١٦/٦/٢٠١٤الصيـدلة الصناعيـة لمدة ستــة أشھــر تنتھــى فى  بقسـم       
   ٠الرسالة أيھما أقرب       
 ينيكية بشأن:خطاب إدارة برنامج الصيدلة اإلكلـ ٢٩

  الل خ برنامج الصيدلة اإلكلينيكيةت لالتـى تمخلية والخارجية ـ إعتماد بيـان بالمراجعات الدا١      
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣وحتى  ٢٠٠٦/٢٠٠٧الفترة من           

  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣لتقريـر السنـوى للبرنامج عن العام الجامعى ـ إعتمــاد ا٢      
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  ٠اء بالتقريــرــــما ج ىالموافقــــــة علــ                   
  

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

     رئيس المجلس                                                              أمين المجلس                  

 م)ـزيـدان زيد إبرهيـ ٠د٠(ا                        محـروس عثمـان أحمـد)          ٠د٠(أ     


