
           
  

                                                                                   
                                                                   

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

  محضــــــــــــــــــــر
  )٥٩١إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (

 م١٩/٢/٢٠١٣دة بتاريخ المنعق
 

تمام الساعة الحادية عشر فى م ١٩/٢/٢٠١٣ إجتمـع مجلس الكلية يوم الثالثاء الموافق      
جمال أحمد صالح ) بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ ٥٩١صباحا بجلسته رقم (

 ـ عميد الكلية وعضوية كل من:ـ 
 البـــــــــم والطـوكيـــل الكليـــــة لشئــون التعلي     ـ األستاذ الدكتور/ حســــن فرغلـــى عزقـــــــل١
  وثــون الدراسات العليا والبحل الكلية لشئـــوكي       ـ    ،،     ،،     / زيـــــدان زيـــــــد إبرھيــــــم٢
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة     ـ    ،،     ،،     / محــــروس عثمــــان أحمـــد٣
  الصناعيـةرئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة            ـ    ،،     ،،      / سيـــــــد محمــــــد أحمــــــد٤
  ةـــاء الطبيـــرئيــــــس مجلــــس قســـــم الكيمي        / عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ،،     ،،         ـ ٥
  ــرـــــاقـيـــــرئيــــــس مجلــــــس قســــــــم العق       ـ األستاذ الدكتورة/ عــــــزة عبــــاس خليفــــه ٦
  س مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية رئيـ         بيكينـــاز يوســـف خشبـــه/ ،،     ،،         ـ ٧
  اء ــالكيميقسـم س ــس مجلــم بأعمـال رئيـــالقائ   ـ السيـد الدكتــور/عـــالء عرفـــات خليفــــــــه         ٨

  العضويــة الصيدليـــــة                                                                                    
  اتقســـم الصيدالنيـالقائم بأعمـال رئيس مجلس             حــل حسن فتيــان نبيــجيھ/ ةالدكتور ةـ السيـد٩
  اذ الكيمياء العضويـة الصيدلية المتفرغأستـــــــــ    مكتور/ عبدالعليم محمـد عبدالعليـ األستاذ الد١٠
  أستـــــــــــاذ الصيدلـــة الصناعيــــة المتفــــــرغ     /على عبدالظاھرعبدالرحمن      ،،     ،،         ـ ١١
  الصيدليـة المتفـرغـ األستاذ الدكتورة/ سامية محمـود الجيزاوى           أســتـــاذ الكيميـاء التحليليــة ١٢
  المتفرغ ـــرــــــــــــــــأستـــــــــــــــاذ العقـــاقيـــ    انــد رمضــأحم ودـــمحم ـ األستاذ الدكتور/١٣
  أستـــــــــــــــاذ العقـــاقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     محمود حافظ حسن عساف ـ    ،،     ،،     /١٤
  ــــــــات المتفـــــــرغـيـدالنــاذ الصيـــأستــــــــــــ    جمال الدين عبدالفتاح الجندىـ     ،،     ،،   / ١٥
  ـ األستاذ الدكتورة/ نـــوال أبوبكر عبدالحليم            أستــــــــــــــــــــاذ الكيميـــــــــاء الطبيــــــــــــــة ١٦
  ـةــــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــأسـتـــــ    ھنــاء محمــد عبدالـودود ـ     ،،      ،،    /١٧
  أستـــــاذ الكيمياء العضويـة الصيدلية المساعـــد ـ السيدة الدكتورة/ ساميــــة جـــــالل أحمـــد           ١٨
  مـــــــــــــــــــــدرس الصيدالنيــــــــــــــــــــــــات   ـ    ،،       ،،     / دينـــا فتـــــح هللا محمـــد        ١٩
  لألدويــــة بأسيـــوط  T٣Aـ السيد الدكتور/ مصطفى حسين عبدالھادى            مديـــــــر مصنـــــع ٢٠
  أسيـــوطرئيــس قطـــاع شركـــة "سيد" فــرع       / ھانــــى محمـــــد فريـــــد،،       ،،      ـ ٢١
 وقــد تغيــــب عن الحضــــور:ـ     
  أستـــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــات المتفــــــــــرغ    ـ األستاذ الدكتورة/ إحســان حافـــظ إبراھيـم١
  أستـــــــــــــاذ الكيميــــاء الطبيـــــــة المتفــــرغ    األستاذ الدكتور/ فرغلــى عبدالحميــد عمـــر ـ٢
  ـةـــــــدلـــة الصنــــاعيــــالصيــأستـــــــــــــــاذ     األستاذ الدكتورة/ إيمــــان مصطفـى سامــى ـ٣
  
  ةــفـى مناقش سد المجلس  ـ  قـد بـــدأ المجلى الالزم لصحة إنعقـال العـــدد القانونولتكامــ      
  جدول األعمـــــــــال التالى:ـ 



  
  ـ  ٢ـ  

  
 ٠م١٥/١/٢٠١٣) المنعقدة بتاريخ ٥٩٠على محضر الجلسة السابقة رقم ( التصديقـ  ١

  القـــــــــــــــــــرار:ـ     
  وفى بدايــة الجلسة قــدم السيد األستاذ الدكتور/ عميــد الكلية  ٠تمت المصادقة                

  ورئيس المجلس التھنئة والترحيب لكل من:ـ     
  س ـقائم بأعمـال رئي اھتعيين سيادتلـ  ورة/ جيھان نبيل حسن فتيحــــالدكتدة ـــالسيـ ـ١         

  ٠اتقسـم الصيدالنيمجلس              
  إلنضمام  رغـــر المتفــاقيــاذ العقــأست ـ ود أحمد رمضاناألستاذ الدكتور/ محمالسيد ـ ٢         

  ٠ذة قسم العقاقيرـدم أساتـبصفته أقسيادتـه لعضوية المجلـس              
   وطـة بأسيــلألدوي  T٣Aع ـر مصنــ مدي السيد الدكتور/ مصطفى حسين عبدالھادى ـ٣         

  لمجلـس الكلية (من الخارج) ـ على ضوء الفقرة "ھـ" من  د عضوية سيادتهــلتجدي             
   ٠" من قانون تنظيم الجامعات٤٠المادة "             

  حصـول ل رغــر المتفــاقياذ العقــأستازى ـ ــد المغـمحم داألستاذ الدكتور/ أحمــ السيد ٤         
  ٠جائزة الجامعة التقديريةعلى  سيادته             

   دالمساعــاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية ــأست أشرف محمد محمود ـالسيد الدكتور/  ـ٥         
  ٠جائزة الجامعة التشجيعيةعلى  سيادتهلحصول              

   هــسيادتلحصول  اتــدرس الصيدالنيممحمود فھمى على الصبحى ـ  السيد الدكتور/ ـ٦         
    ٠معة ألحسن رسالة دكتوراهاجائزة الجعلى              

  د ـالسيو ةــالطبياء ــاذ الكيميــأستـ  طارق أبوالفضل محمدور/ ـاذ الدكتـاألستد ـــ السي٧         
  السيد و المساعـد عضوية الصيدليةاذ الكيمياء الـأستـ  عواد عبده رضوانور/ ــالدكت             
  م على ــول سيادتھــلحص اء الطبيةـالكيمي درســ م محمد كمال عبدالحميدور/ ــالدكت             
  م من الشركة العربية للصناعات الدوائية ٢٠١٢ث علمى ـل بحـا ألفضـزة أكديمــجائ             
  ٠والمستلزمات الطبية عمان ـ األردن             

  اذ ــأستت ـ ـن رفعـم حســإبراھي ور/ـاذ الدكتـاألستد ـللسي تھنئــةه الــدم سيادتــوق                
  ٠هــبمناسبة خطوبة إبن اء التحليلية الصيدليةـالكيمي         

  ر ــاقياذ العقـأستمقبول أحمد مقبول ـ  األستاذ الدكتور/دم سيادته الشكر للسيد ــوق                
  ٠بالمجلس سيادتهعضوية  إلنتھاء فترة المتفرغ         
  :ـلوفاة كل من تعزيةدم سيادته الـوق                

  أستاذ الصيدالنيات ـ الجبالىإبراھيم السيد األستاذ الدكتور/ ـ السيد ١         
  عضويـــة اء الــاذ الكيميأستــ  عبدالناصر أحمد حسين األستاذ الدكتور/ـ شقيق السيد ٢         

  الصيدلية             
  المتفــرغ   أستاذ الصيدالنيات م ـظ إبراھيإحسان حاف/ ةاألستاذ الدكتورـ شقيق السيدة ٢         
  ٠م١٥/١/٢٠١٣) بتاريــخ ٥٩٠قرارات الجلسة السابقة رقم (مذكرة بشأن تنفيذ ـ  ٢

  القـــــــــــــــــــرار:ـ   
 ٠ذــارى التنفيــوجا أحيــــط المجلس علمـــ               

  ة نتيجة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية الفصل الدراسى األول للعام ـاد إحصائيــأن إعتمــبشـ  ٣
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣الجامعى      
  القــــــــــــــــــــرار:ـ    

  ٠إعتماد نتيجة برنامج الصيدلة اإلكلينيكيةتم                



  
  ـ ٣ـ 

 
  دء إمتحانات الدور الثانى للفرقة ــد بـد موعـتحدي أنــة بشــرة شئون الطالب بالكليــمذكـ  ٤

  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣الرابعة ھذا العام      
  القــــــــــــــــــــرار:ـ    

  د ـبدأ إمتحانات الدور الثانى للفرقة الرابعة اليوم الثانى من األسبوع الثانى بعت               
   ٠الدراسة      
  ة بشأن قيد السيدة الصيدالنية/ عنبر فنجرى ــة الصيدليــاء العضويـم الكيميـاب قســخطـ  ٥

  وم الصيدلية (كيمياء ـوراه فى العلـة الدكتــل درجــم لنيـبالقسد ــمحمد ـ المدرس المساع     
  بإشـــراف كل من:ـ عضوية صيدلية)     
  عبدالعليـم محمـد عبدالعليـمـ السيد األستاذ الدكتور/ ١     

  اذ الكيمياء العضويـة الصيدلية المتفرغأست                           
  ساميــــة جـــــالل أحمـــدـ السيـــدة الدكتــــورة/ ٢     

  ـدكيمياء العضويـة الصيدلية المساعأستاذ ال                           
  ـهعـــالء عرفـــات خليفــور/ ــ السيــــد الدكتــــ٣        

  القائم بأعمال ود مساع أستاذ                             
  الكيمياء العضوية الصيدلية  قسم رئيس مجلس                      

  القــــــــــــــــــــرار:ـ    
  درس ـر فنجرى محمد ـ المــدة الصيدالنية/ عنبــد السيــقي الموافقــــــــة علــى               

  ة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية ـل درجــالكيمياء العضوية الصيدلية لني مـد بقســالمساع     
  ٠بإشـــراف اللجنة المذكورة سابقاو (كيمياء عضوية صيدلية)    
  د الصيدالنية/ أمل إمام عبد الغنى ـ صيدالنية  بمركزـأن قيـاب قسم الصيدالنيات بشــخطـ  ٦

  ةــوم الصيدليـوراه فى العلـة الدكتـــل درجــة (من الخارج) لنيـات الصيدلية بالكليـالخدم     
  بإشـــراف كل من:ـ (صيدالنيات)     

  إحســان حافـــظ إبراھيـم/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد١     
  الصيدالنيـــات المتفـــرغاذ ـــــأست                             

  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ سھير مصطفى الشنوانى٢     
  اذ الصيدالنيـــات المتفـــرغـــــأست                             

  محمود فھمى على الصبحىـ السيــــد الدكتــــور/ ٣        
  الصيدالنيـــات  مــــــدرس                             

  القــــــــــــــــــــرار:ـ    
  ز ـة بمركـل إمام عبد الغنى ـ صيدالنيـة/ أمــالصيدالنيد ــقي الموافقــــــــة علــى               

    ة ـوم الصيدليـوراه فى العلــة الدكتــل درجــة (من الخارج) لنيـات الصيدلية بالكليـالخدم      
  ٠بإشـــراف اللجنة المذكورة سابقاو (صيدالنيات)      
  د الصيدلى/ عبد الرحمن مصطفى حلمى ـ صيدلى ـأن قيــات بشــم الصيدالنيــاب قســخطـ  ٧

  وم الصيدلية ـوراه فى العلـة الدكتــل درجــارج) لنيــة (من الخــلألدوي "دــسي"ة ــركـبش     
  بإشـــراف كل من:ـ (صيدالنيات)     
  السيد على إبراھيمـ السيد األستاذ الدكتور/ ١     

  رغات المتفـالصيدالنيـاذ ـــأست                             
  



  
  ـ ٤ـ 

  
  السيــــد الدكتـــــــور/ غريب محمد عبدالعالـ ٢     

  الصيدالنيـــات  مــــــدرس                             
  ــــور/ محمود فھمى على الصبحىـــ السيــــد الدكت٣        

  الصيدالنيـــات  مــــــدرس                             
  القــــــــــــــــــــرار:ـ    

  ى ـــى ـ صيدلــى حلمــن مصطفـالرحمــى/ عبدد الصيدلــقي الموافقــــــــة علــى               
  ة ــوم الصيدليــوراه فى العلــة الدكتــل درجــة (من الخارج) لنيــلألدوي "سيد"ة ــركـبش     
  ٠وبإشـــراف اللجنة المذكورة سابقا (صيدالنيات)     
  ة ـد الصيدالنية/ ھبة هللا بالل محمد صديق ـ صيدالنيــأن قيـم الصيدالنيات بشـاب قسـخطـ  ٨

  ومـوراه فى العلـة الدكتـل درجــوط (من الخارج) لنيــال الجامعى بأسيــى األطفــبمستشف     
  بإشـــراف كل من:ـ الصيدلية (صيدالنيات)     
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ سھير مصطفى الشنوانى١     

  اذ الصيدالنيـــات المتفـــرغـــــأست                             
  ـ السيــــد الدكتــــــور/ محمود فھمى على الصبحى٢        

  الصيدالنيـــات  مــــــدرس                             
  القــــــــــــــــــــرار:ـ    

  ة ــدالنيـة هللا بالل محمد صديق ـ صيـد الصيدالنية/ ھبـــقي الموافقــــــــة علــى               
  وراه فى العلوم ـة الدكتـل درجـوط (من الخارج) لنيــى بأسيــال الجامعــى األطفــبمستشف     
  ٠وبإشـــراف اللجنة المذكورة سابقا الصيدلية (صيدالنيات)     
  د الصيدلى/ محمد أحمد صفوت ـ صيدلى بمستشفى ــأن قيـم الصيدالنيات بشـاب قســخطـ  ٩

  فى العلوم الصيدلية  (من الخارج) لنيل درجة الدكتوراه بأسيوط لجامعىاألطفال ا     
  بإشـــراف كل من:ـ (صيدالنيات)     
  محمد على عطيهـ السيد األستاذ الدكتور/ ١     

  اذ الصيدالنيات المتفـرغــأست                             
  ـ السيــــد الدكتـــــــور/ غريب محمد عبدالعال٢     

  الصيدالنيـــات  مــــــدرس                             
  القــــــــــــــــــــرار:ـ    

  ى ـى بمستشفــى/ محمد أحمد صفوت ـ صيدلــد الصيدلــقي الموافقــــــــة علــى               
  وم الصيدلية ـفى العل وراهــة الدكتــل درجــوط (من الخارج) لنيــى بأسيــلجامعال اـاألطف     
  ٠وبإشـــراف اللجنة المذكورة سابقا (صيدالنيات)     
  اب قسم الصيدالنيات بشأن قيد الصيدلى/ محمد شريف صديق ـ صيدلى بمستشفى ــخطـ ١٠

  ة ـــوم الصيدليــوراه فى العلـــة الدكتــل درجــوط (من الخارج) لنيــر بأسيـــب األزھــط      
  بإشـــراف كل من:ـ (صيدالنيات)      
  سيدمصطفى ال أحمد/ ـ السيد األستاذ الدكتور١     

  اذ الصيدالنيـــات المتفـــرغـــــأست                             
  منى مصطفى محمد المھدى/ ةالدكتــــــور ةـ السيــــد٢        

  الصيدالنيـــات  مــــــدرس                             
  



  
  ـ ٥ـ 

  
  القــــــــــــــــــــرار:ـ    

  ب ـصيدلى بمستشفى ط قيد الصيدلى/ محمد شريف صديق ـ الموافقــــــــة علــى               
   وم الصيدلية (صيدالنيات)ـفى العل وراهـالدكتة ـل درجــر بأسيوط (من الخارج) لنيـاألزھ     
  ٠اــورة سابقــة المذكـوبإشـــراف اللجن     
  د السيدة الصيدالنية/ مى سيد اسماعيل ـ صيدالنية ــأن قيـاب قسم الصيدالنيات بشــخط ـ١١

  وم ـة الدكتوراه فى العلـل درجـارج)  لنيـى بأسيوط (من الخـال الجامعـى األطفــبمستشف      
  بإشـــراف كل من:ـ الصيدلية (صيدالنيات)      

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ السيد على إبراھيم١      
  رغات المتفـاذ الصيدالنيــــأست                           

  نبيل حسن فتيـح       جيھانـ السيــــدة الدكتــــورة/ ٢        
  اتالصيدالنيم قسال رئيس مجلس والقائم بأعم مساعد اذأست                             
  القــــــــــــــــــــرار:ـ     

  ة ــل ـ صيدالنيــد اسماعيـى سيــة/ مــدة الصيدالنيــد السيــقي الموافقــــــــة علــى               
  وم ـوراه فى العلــلدكتة اــل درجــلني ى بأسيوط (من الخارج) ـال الجامعـى األطفـبمستشف      
  ٠وبإشـــراف اللجنة المذكورة سابقا الصيدلية (صيدالنيات)      
  توراه الخاصة بالسيدة ل عنوان رسالة الدكــأن تسجيـاب قسم الصيدلة الصناعية بشـخطـ ١٢

  دة ــم والمقيـد بالقســ/ نيفين جمال الدين عبد الفتاح الجندى ـ المدرس المساعالصيدالنية      
  بعنــــوان:ـ لنيل درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (صيدلة صناعية)      
  "صياغة وتقييم أشكال صيدلية مختلفة من السيليكوكسيب"      

"Formulation  and   Evaluation   of   Different   Dosage   Forms 
  of   Celecoxib" 

  بإشـــراف كل من:ـ      
  سيد محمد أحمدور/ ـد األستاذ الدكتـــ السي١      

  الصيدلة الصناعيةورئيس مجلس قسم أستـــاذ                              
  إيمان مصطفى سامى/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٢      

  الصيدلة الصناعيةأستـــاذ                              
  دكتــــور/ ھشام محمد توفيقـــد الـــ السيــ٣         

  الصيدلة الصناعيةمدرس                               
  لقــــــــــــــــــــرار:ـا     

  / توراه الخاصة بالسيدة الصيدالنيةتسجيل عنوان رسالة الدك الموافقــــــــة علــى               
  ة ـــدلة الصناعيــالصي مــقسد بــدرس المساعــفتاح الجندى ـ المالنيفين جمال الدين عبد       

  ة ــوبإشـــراف اللجن العلوم الصيدلية (صيدلة صناعية)والمقيدة لنيل درجة الدكتوراه فى       
  ٠اــسابقور ـوالعنوان المذكورة ـالمذك      
  د الصيدلى/ محمد ثابت محمد على ـاء قيــأن إلغـدارة الدراسات العليا بالكلية بشإرة ــمذكـ ١٣

     ب ـ جامعـة أسيوط ـالطة ــم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كليــالسبيتى ـ المقيد بقس      
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣(من الخارج) لعدم سداد الرسوم المقرر عليه للعام      

  
  



  ـ ٦ـ 
  

  القــــــــــــــــــــرار:ـ     
  د الصيدلى/ محمد ثابت محمد على السبيتى ـ المقيد ـاء قيــإلغ الموافقــــــــة علــى               

  دم ــالطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـة أسيوط (من الخارج) لعبقسم الميكروبيولوجيا       
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣سداد الرسوم المقرر عليه للعام       
  د الصيدالنية/ ندى أحمد عمر سالم ـ ــء قيـامذكرة إدارة الدراسات العليا بالكلية بشأن إلغـ ١٤

  وط ــة أسيــب ـ جامعــة الطـــة ـ كليــوالمناعة ـــا الطبيــم الميكروبيولوجيــدة بقســالمقي      
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣(من الخارج) لعدم سداد الرسوم المقرر عليھا للعام      
  القــــــــــــــــــــرار:ـ     

  ٠وعـــب الموضـــم سحـــيت               
  ة ــر لجنــأن تغييـبشة أسيوط ـب ـ جامعـة الطـم الكيمياء الحيوية الطبية ـ كليـاب قسـخطـ ١٥

  اء الحيوية ـم الكيميـد بقســراف الخاصة بالصيدلى/ جمال محمد قاسم عطوة ـ المعيــشاإل      
  وتصبح كالتالى:ـ زھر بأسيوطبكلية الصيدلة ـ جامعة األ      

  تحية ھاشم سليم/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد١      
  يمياء الحيوية الطبية ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوطالكأستاذ                              

  ـ السيـــــد الدكتــــــور/ ھشام حماده طه٢         
  زھر بأسيوطالكيمياء الحيوية ـ كلية الصيدلة ـ جامعة األمدرس                                

  ـ السيـــــد الدكتــــــور/ بخيت القط مصطفى ٣         
  زھر بأسيوطالصيدلة ـ جامعة األ الكيمياء الحيوية ـ كليةمدرس                                

  القــــــــــــــــــــرار:ـ     
  ة االشراف الخاصة بالصيدلى/ جمال محمد قاسم ــر لجنــتغيي الموافقــــــــة علــى               

  وبإشـــراف  زھر بأسيوطبكلية الصيدلة ـ جامعة األعطوة ـ المعيد بقسم الكيمياء الحيوية       
   ٠اــاللجنة المذكورة سابق      
  ة ـر لجنــأن تغييــة أسيوط بشــب ـ جامعـاب قسم الكيمياء الحيوية الطبية ـ كلية الطــخطـ ١٦

  ة ــاء الحيويـم الكيميـد بقسـصبرى قبيصى ـ المعي هادـة بالصيدلى / حمـراف الخاصــشاإل      
  وتصبح على النحو التالى:ـ زھر بنين بأسيوطبكلية الصيدلة ـ جامعة األ      

  مديحة محروس زخارى/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد١      
  الكيمياء الحيوية الطبية ورئيس مجلس قسم أستاذ                              

  سيوطكلية الطب ـ جامعة أ                                 
  ـ السيـــــد الدكتــــــور/ محمد أنور عبدالعزيز٢         

  زھر بأسيوطـ كلية الصيدلة ـ جامعة األالمساعد الكيمياء الحيوية  أستاذ                                
  ـ السيـــــد الدكتــــــور/ أحمد على عبدالغنى ٣         
  زھر بأسيوطالكيمياء الحيوية ـ كلية الصيدلة ـ جامعة األمدرس                              
  القــــــــــــــــــــرار:ـ     

  صبرى ه ادـى/ حمـة بالصيدلــراف الخاصـــشة اإلـر لجنــتغيي الموافقــــــــة علــى               
   وطـن بأسيـر بنيــزھاألــة م الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة ـ جامعـد بقســقبيصى ـ المعي      
   ٠اــوبإشـــراف اللجنة المذكورة سابق      
  وراه ـالة الدكتـرسة على ـم والمناقشـة الحكـلجنل ـتشكي أنـم الصيدالنيات بشـاب قسـخطـ ١٧

  ل ــل لنيـم والمسجــالخاصة بالصيدلى/ أحمد شوقى محمد غانم ـ المدرس المساعد بالقس      
  ى:ـــو التالـى النحـعل الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (صيدالنيات)درجة       



  
  ـ ٧ـ 

  
  محفوظ عبدالمجيد قاسم ـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      

  المتفرغ بشعبة األدوية والصناعات الدوائية ستاذ األ                             
  (ممتحنا خارجيا)         بالمركز القومى للبحوث                                    

  أحالم محمد أحمد فرغلى / ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٢      
   طب المناطق الحارة والجھاز الھضمىورئيس مجلس قسم أستاذ                              

   (ممتحنا خارجيا)         ة الطب ـ جامعة أسيوطكلي                                 
  ور/ السيد على إبراھيمـد األستاذ الدكتــ السي٣      

  د ـت واحبصـو            رغات المتفـاذ الصيدالنيــــأست                            
  (مشرفين)             ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ سھير مصطفى الشنوانى٤      

             اذ الصيدالنيـــات المتفـــرغـــــأست                            
  نقاشية عن الرسالة بالقسم وتم قبول  ثـالث حلقـاتدد ــاء عــام بإلقــب قـث أن الطالـحي      

  ٠بحثين للنشر من الرسالة      
١- International  Journal  of  Drug  Formulation  and  Research 

(IJDFR) 
٢- Thai Journal  of  Pharmaceutical   Sciences  (TJPS) 

  القــــــــــــــــــــرار:ـ      
   الخاصـة رسالة الدكتوراهة على لجنة الحكم والمناقشتشكيل  الموافقــــــــة علــى               

   لـوالمسج اتـالصيدالنيم ـقسد بــدرس المساعــى محمد غانم ـ المبالصيدلى/ أحمد شوق       
  ورة ــة المذكـراف اللجنوبإشــ وم الصيدلية (صيدالنيات)ـى العلـوراه فـة الدكتـل درجـلني       
  ٠اــسابق       
  م ـة الحكـل لجنـأن تشكيـوط بشـة أسيـجامعـ ب ـة الطـم الفارماكولوجى ـ كليــاب قســخطـ ١٨

  ة/ سالى حمدى حليم ـ ــالصيدالنيالخاصــة بالسيــدة ر ــالة الماجستيـرس علىوالمناقشة       
        ى العلوم الصيدلية (فارماكولوجي)ل درجة الماجستير فـلة لنيــم والمسجــدة بالقســالمعي      
  ى:ــو التالـى النحـعل      

  أشرف محمد أبوالوفا ور/ ــــــد الدكتـــــــ السي١      
  مساعد والقائم بأعمال أستاذ                              
  رئيس مجلس قسم الفارماكولوجى ـ صيدلة المنيا               (ممتحنا خارجيا)                 

  عبدالحليم محمد عفيفىـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢      
  المتفرغ بقسم الفارماكولوجىستاذ األ                             

  (ممتحنا داخليا)         كلية الطب ـ جامعة أسيوط                                 
                                  ـ السيد األستاذ الدكتور/ فكرى حسن عثمان٣      

  بصوت واحد           بقسم الفارماكولوجى رغالمتفاذ ستاأل                            
  (مشرفين)              كلية الطب ـ جامعة أسيوط                                 

  حسين إسماعيل البيطاراألستاذ الدكتور/  ـ السيد٤      
  بقسم الفارماكولوجى رغالمتفاذ ستاأل                            

           كلية الطب ـ جامعة أسيوط                                 
  ت باإلشتراك ببحث من ــالث حلقات علمية كما قامـل ثـت الباحثة بعمــا بأنه قد قامــعلم      

   ٠الرسالة فى مؤتمر كلية الطب      



  
  ـ ٨ـ 

  
  

  القــــــــــــــــــــرار:ـ     
   رـالماجستيالة ــرسعلـى ة ــم والمناقشـة الحكــل لجنــيـكـتش الموافقــــــــة علــى               

  ى ــم الفارماكولوجـقسدة بــم ـ المعيـــدى حليــى حمـة/ سالــيالصيدالن بالسيــدة ةــالخاص      
  ى العلوم الصيدلية ة الماجستير فــل درجــلة لنيــوط والمسجــة أسيــجامع ـب ــة الطــكلي      

  ٠اــوبإشـــراف اللجنة المذكورة سابق (فارماكولوجي)      
  م ــة الحكـل لجنـيأن تشكـوط بشــة أسيـجامعـ ب ـى ـ كلية الطـم الفارماكولوجـاب قسـخطـ ١٩

  ـ ن ـرف أميـم أشـمرية/ ـالصيدالني دةـة بالسيـلخاصر اـالة الماجستيـرسة على ـوالمناقش      
   (فارماكولوجي)ى العلوم الصيدلية ر فـة الماجستيـل درجـلة لنيـم والمسجـدة بالقســالمعي      
  ى:ــو التالــى النحـعل      

  حسن البكرى  محمدالسيد األستاذ الدكتور/ ـ ١      
  الفارماكولوجى مجلس قسم ورئيس أستاذ                              

ً (              زھرجامعة األـ  بكلية الطب                                      )ممتحناً خارجيا
  عالء الدين أحمد القوصىـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢      

  كلية الطب  ـ الفارماكولوجىأستاذ                              
  )عن المشرفين(             جامعة أسيوط                                   

                                  صفوت عبدالھادى منقورهـ السيد األستاذ الدكتور/ ٣      
    ورئيس مجلس قسم الفارماكولوجىاذ أست                           

ً داخل(ممتحناً           كلية الطب ـ جامعة أسيوط                                    )يا
  مع العلـم بأن الطالبة عقـدت ثـالث حلقـات نقاشية وتم تسليم بحث للمجلة العلمية بطب       

  ٠أسيوط وتم قبول البحث للنشر بالمجلة      
  القــــــــــــــــــــرار:ـ     

  ر ــالة الماجستيــرسى ـة علــم والمناقشــة الحكـل لجنـــيتشك الموافقــــــــة علــى               
  ـ المعيدة بقسم الفارماكولوجى ـ كلية م أشرف أمين ـمرية/ ــالصيدالني دةــة بالسيــلخاصا      
  ةــوم الصيدليــى العلـر فــة الماجستيــل درجــلة لنيـــجـسـوط والمـة أسيــجامعـ ب ــطـال      
  ٠اــوبإشـــراف اللجنة المذكورة سابق (فارماكولوجي)      
  ة أسيوط بشأن تشكيل ـقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعاب ـخطـ ٢٠

  محمد نجيب ى/ أيمن ـالصيدلب ةـالخاصر ـالة الماجستيـعلى رسة ــم والمناقشـة الحكـلجن      
  ةــوم الصيدليــى العلـر فــة الماجستيــل درجــ) لنيارجـن الخـل (مــالم ـ المسجــدالسـعب      
  على النحو التالى:ـ (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)      

   عبد الغفار فريد عبدالغفارالسيد األستاذ الدكتور/ ـ ١      
  كلية الطب  ـالميكروبيولوجيا متفرغ أستاذ                              

  (ممتحنا خارجيا)                                    جامعة المنيا                                     
  إسماعيل صديق محمدـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةمتفرغ أستاذ                              
  (ممتحنا داخليا)                            كلية الطب ـ جامعة أسيوط                                   

  
  



  
  ـ ٩ـ 

  
  

                                  عبدالخالق أحمد محمدـ السيد األستاذ الدكتور/ ٣      
      الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ                             

  دـت واحبصـو                           كلية الطب ـ جامعة أسيوط                                   
    (مشرفين)                                  سلوى سيد أحمد/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٤      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ                             
                          كلية الطب ـ جامعة أسيوط                                   

                                  إنتصار حامد أحمد/ ةورــــــالدكت ةدــــــ السي٥      
  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس                             

        كلية الطب ـ جامعة أسيوط                                   
            ٠بأنه قام بعمـل ثـالثة حلقات علمية وقام بنشر بحث فى مجلة علمية متخصصةعلمــا       
  القــــــــــــــــــــرار:ـ     

  رــالة الماجستيــرسى ـعلة ــم والمناقشــة الحكــل لجنــتشكي الموافقــــــــة علــى               
  ة ـل درجــ) لنيل (من الخارجــعبدالسالم ـ المسجمحمد نجيب ى/ أيمن ـالصيدلبة ــالخاص      

  ةـوبإشـــراف اللجن ة)ــة ومناعـا طبيـة (ميكروبيولوجيـوم الصيدليــى العلـر فــالماجستي      
  ٠اــورة سابقــالمذك      
   تشكيل أنـاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشـخطـ ٢١

  ز ــالصيدالنية/ مروة عبدالمعبة ـالخاصر ـالة الماجستيـرسعلى  ةـم والمناقشـة الحكـلجن      
  وم الصيدلية ـى العلــر فــة الماجستيــل درجــارج) لنيــم (من الخــلة بالقسـثابت ـ المسج      
  ى:ــو التالـى النحـعل (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)      

  عبد الغفار فريد عبدالغفار د األستاذ الدكتور/ ــالسيـ ١      
  كلية الطب  ـالميكروبيولوجيا متفرغ أستاذ                              

  (ممتحنا خارجيا)                       جامعة المنيا                                                  
  جمال ثابتأمانى / ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٢      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةمتفرغ أستاذ                              
  (ممتحنا داخليا)                            كلية الطب ـ جامعة أسيوط                                   

    أحمد                               ـ السيد األستاذ الدكتور/ شعبان ھاشم٣      
  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ                             

                            كلية الطب ـ جامعة أسيوط                                   
    إحسان عبدالصبور حسن ـ السيدة األستاذ الدكتورة/٤      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ                             
                          كلية الطب ـ جامعة أسيوط                                   

                                  ميخائيل نظمى عجبانـ السيـــــد الدكتــــــور/ ٥      
  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةمدرس                              

        كلية الطب ـ جامعة أسيوط                                   
   ةـلة علميـث فى مجـر بحـبنش تـة وقامــات علميـالث حلقـل ثــبعم تــقام اـا بأنھــعلم      

  ٠متخصصة      
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  ـ ١٠ـ 

  
  القــــــــــــــــــــرار:ـ     

   رـالة الماجستيــرسى ـعلة ــاقشـوالمن ــمة الحكلجنــ لــتشكي الموافقــــــــة علــى               
  الميكروبيولوجيا الطبية م ـلة بقسـروة عبد المعز ثابت ـ المسجـم /ةــالصيدالنيبة ــالخاص      
  ة الماجستير فى العلوم ـدرجل ـارج) لنيـ(من الخة أسيوط ــب ـ جامعـة الطـوالمناعة ـ كلي      
  ٠اــورة سابقــة المذكـوبإشـــراف اللجن الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)      
  ة ـوراه الخاصـرسالة الدكتعلى طاب قسم العقاقير بشأن تشكيل لجنة الحكم والمناقشة ـ خ٢٢

  ة ـل درجــم (من الخارج) لنيــدة بالقســــالعزيز على فايد ـ المقيبالصيدالنية/ مروى عبد      
  على النحو التالى:ـ الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (عقاقير)      

  مصيلحى رجب مصيلحى السيد األستاذ الدكتور/ ـ ١      
  بكلية الصيدلة ـ جامعة القاھرة                    (ممتحنا خارجيا)أستاذ                             

  مصطفى على عبدالقوىـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢      
  بكلية الصيدلة ـ جامعة القاھرة                    (ممتحنا خارجيا)أستاذ                             

    ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنوانى                              ٣      
 ت واحدبصو      ـ جامعة أسيوط كلية الصيدلةتفرغ بالم العقاقير أستاذ                           

  (مشرفين)    ھناء محمد سيدـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ٤      
      ـ جامعة أسيوط المتفرغ بكلية الصيدلة العقاقير أستاذ                          

  ن ــيبحثأمام مجلس القسم ولھا ة ـعلمية ــمناقشات ـالث حلقـل ثمـت بعـقام اعلمــا بأنھ       
  ٠يتينمنشورين فى مجلتين عالم       
  القــــــــــــــــــــرار:ـ      

  ة ـرسالة الدكتوراه الخاصالحكم والمناقشة على تشكيل لجنة  الموافقــــــــة علــى               
  ل ــ(من الخارج) لنير ـالعقاقيم ـقسدة بـــ المقيعبد العزيز على فايد ة/ مروى ـبالصيدالني       
  ٠اــوبإشـراف اللجنة المذكورة سابق درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (عقاقير)       
  اذ ــعباس يوسف ـ األست ةذار السيدة الدكتورة/ ساميــأن إعتـر بشـم العقاقيــاب قســخطـ ٢٣

  عن االشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ معاذ عبدالحكيم القسم المساعد ب      
  وم الصيدلية (عقاقير) ــمحمد ـ المقيد بالقسم (من الخارج) لنيل درجة الماجستير فى العل      
  رغ بالقسم إلى ــاذ المتفـوكذلك إضافة السيد األستاذ الدكتور/ أحمد محمد المغازى ـ األست      
  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ اإلشراف الخاصة بسيادته لجنة      

  أحمد محمد المغازى السيد األستاذ الدكتور/ ـ ١      
 المتفــرغ  رــالعقاقي اذـــأست                            

    ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنوانى                              ٢      
 المتفــرغ  رــالعقاقي اذـــأست                            

  القــــــــــــــــــــرار:ـ     
  اذــف ـ األستــاس يوســعب ــذار السيدة الدكتورة/ ساميةإعت الموافقــــــــة علــى               

  ر الخاصة بالصيدلى/ معاذ ـالة الماجستيـراف على رسـعن االشالعقاقير م ـقسد بــالمساع      
  ة الماجستير فى العلوم ـل درجـ(من الخارج) لني رـالعقاقي مـد بقســعبدالحكيم محمد ـ المقي     

  د المغازى ـ األستـاذ ة السيد األستاذ الدكتور/ أحمد محمــذلك إضافـالصيدلية (عقاقير) وك      
     وبإشـراف اللجنة المذكورة  الخاصة بسيادته ة اإلشرافـإلى لجنر ــالعقاقيقسم المتفرغ ب      
  ٠اــسابق      



  ـ ١١ـ 
  ذار ـأن إعتـمعة أسيوط بشخطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جا ـ٢٤

  راف على ـشم عن اإلــبالقسستاذ المتفرغ األستاذ الدكتورة/ أمانى جمال ثابت ـ السيدة األ      
  م الميكروبيولوجياـقسد بـدلى/ محمد عبيد على  ـ المعير الخاصة بالصيـالماجستي الةـرس      
  ر بنين بأسيوط والمقيد لنيل درجة الماجستير فى ـزھبكلية الصيدلة ـ جامعـة األ لمناعةوا      

  هد الدكتور/ حمادـة السيــذلك إضافــوك )مناعة(ميكروبيولوجيا طبية و وم الصيدليةــالعل      
  ن ـر بنيــزھة األـدلة ـ جامعـة الصيـلمناعة بكليدرس الميكروبيولوجيا واــمحمد محمد ـ م      

  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ شراف الخاصة بسيادتهإلبأسيوط إلى لجنة ا      
  أحمد صادق أحمد السيد األستاذ الدكتور/ ـ ١      

 معة أسيوطالطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جا الميكروبيولوجيا أستاذ                            
    ـ السيـــدة الدكتـــــورة/ نھلة محمد كامل الشربينى                              ٢      

  معة أسيوطالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامدرس                             
    ىبحماده محمد محمد حل ـ السيـــــد الدكتـــــور/٣      

  لمناعة ـ كلية الصيدلةالميكروبيولوجيا وامدرس                             
 زھر بنين بأسيوطجامعة األ                                

  القــــــــــــــــــــرار:ـ     
  اذ ـستاألستاذ الدكتورة/ أمانى جمال ثابت ـ إعتــذار السيدة األ الموافقــــــــة علــى               

  معـة أسيــوط عن ب ـ جاـة الطـة ـ كليـة والمناعـا الطبيـالميكروبيولوجيبقســم رغ ــالمتف      
  قسم دلى/ محمد عبيد على  ـ المعيـد بة بالصيــر الخاصــالة الماجستيـراف على رســشاإل      
  ل ـوط والمقيد لنيـن بأسيـر بنيــزھــة األة الصيدلة ـ جامعـبكلي لمناعةوا الميكروبيولوجيا      
  ة ــذلك إضافــوك )مناعة(ميكروبيولوجيا طبية و وم الصيدليةـر فى العلــة الماجستيــدرج      
  لمناعة بكلية الصيدلة ـ درس الميكروبيولوجيا واــور/ حمادة محمد محمد ـ مــالسيد الدكت      
  ة ـوبإشـراف اللجن هـة بسيادتـراف الخاصــشإلة اــر بنين بأسيوط إلى لجنــزھة األــجامع      
  ٠اــالمذكورة سابق      
  لصيدالنية/ الشيماء أحمد دة اـر السيــأن سفــاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشـخطـ ٢٥

  ا للحصول على ـبالنمس ة انسبروكـلى جامعإم ـد بالقســدرس المساعــالمعز ـ المبكر عبد      
  ٠وراهــة الدكتــدرج      

  القــــــــــــــــــــرار:ـ     
  ز ـ ـالمعر عبدـاء أحمد بكـة/ الشيمــلصيدالنيدة اــر السيـــسف الموافقــــــــة علــى               

  ا ــروك بالنمسـانسبة ــلى جامعإ ةـة الصيدليـاء العضويـم الكيميـد بقســدرس المساعـالم      
  ٠للحصول على درجة الدكتوراه      
  الة ـم والمناقشة الخاصة برسـة الحكـمن لجن ةالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمـ ٢٦

  (من الخارج)  ةة من الصيدالنية/ رحاب صالح عبد الرحمن والمسجلـر المقدمــالماجستي      
  ٠العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)لنيل درجة الماجستير فى       

  القــــــــــــــــــــرار:ـ     
اء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنةـالع على ماجــد اإلطـبعـ                 

  اب صالح ــالصيدالنية/ رحة من ــالمقدم رــالماجستيالة ـة برسـة الخاصـم والمناقشـالحك       
  وم الصيدلية ــى العلـر فــة الماجستيــل درجــارج) لنيــن الخـ(م ةلــالرحمن والمسجدـعب       

  ةـا الطبيــوجيـولـالميكروبيم ــس قســمجلرار ــق ذلكــوك (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)       
   درجة اھـالمجلس بمنح سيادت ىـيـوص ات العليـا بالكلية ـلجنة الدراس توصيةووالمناعة        
  ٠(ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)وم الصيدلية ـفى العلالماجستير        



  
  ـ ١٢ـ 

 
  درس ــوت محمد ـ المصف مدأن إعارة السيد الدكتور/ أحالكيمياء الطبية بش اب قسمـخطـ ٢٧ 

  ر وذلك ـتاريخ السف ام منـية لمدة عدملكة العربية السعومجامعة حائل بالبالقسم للعمل ب       
  ى ـام الجامعــللعلثانى ل الدراسى اـم للفصـسة بالقـال اإلمتحانات الخاصـاء أعمــبعد إنتھ       
   ٠م٢٠١٢/٢٠١٣      

  القــــــــــــــــــــرار:ـ     
  م ــوت محمد ـ المدرس بقسصف مدور/ أحـارة السيد الدكتـإعـ الموافقــــــــة علــى               

  خ ـم من تاريـادة عـة لمـيدة السعوـة العربيـملكمل بالـة حائـجامعل بـللعمة ـالكيمياء الطبي      
  ل ــللفصة ــاء الطبيـالكيميم ـسقة بــات الخاصـال اإلمتحانـماء أعـد إنتھــر وذلك بعــالسف      
   ٠م٢٠١٢/٢٠١٣للعام الجامعى لثانى الدراسى ا      
  ل تبعية السيد الصيدلى/ تامر عبدالحميد نجيب أحمد ـ ـأن نقـالصيدالنيات بش اب قسمـخطـ ٢٨

  ة ـا من كلية الصيدلة ـ جامعـة بأمريكـة الخارجيـو البعثـم وعضـد بالقســالمدرس المساع      
  ةـة حكوميـه كان فى بعثـث أن سيادتـن شمس حيـة عيــة الصيدلة ـ جامعـأسيوط إلى كلي      
  ول علىـم للحص٢٠٠٧-٢٠٠٢ام الرابع ـة العــس من خطـة عين شمــة لجامعـخصصم      
  ٠درجة الدكتوراه على نفقة البعثات      
  القــــــــــــــــــــرار:ـ     

  د ـ  ـب أحمـد نجير عبدالحميـد الصيدلى/ تامـة السيــل تبعيــنق الموافقــــــــة علــى               
  وعضو البعثة الخارجية بأمريكا من كلية الصيدلة ـ الصيدالنيات قسم د بـالمدرس المساع      
  ة ـــه كان فى بعثـس حيث أن سيادتـن شمـة عيــة أسيوط إلى كلية الصيدلة ـ جامعــجامع      
  م للحصول ٢٠٠٧-٢٠٠٢ة العام الرابع ــة عين شمس من خطـحكومية مخصصة لجامع      
  ٠على درجة الدكتوراه على نفقة البعثات      
  ة ـساتذة واألساتذة المساعدين (عقاقير) الخاصر اللجنة العلمية الدائمة لوظائف األــتقريـ ٢٩

   ٠عقاقيرال قسمى سيد أحمد ـ األستاذ المساعد ببالسيدة الدكتورة / أمان      
  القــــــــــــــــــــرار:ـ     

  إجتمــع مجلـس الكلية دون األساتذة المساعـدين والمدرسيــن وتـم اإلطــالع على                
  ة بالسيدة ـالخاصوساتذة (عقاقير) ف األـالعلمية الدائمة لوظائة ــى للجنـر الجماعــالتقري      
  م ـس قسـرار مجلــذلك قــوك عقاقيرقسم الالدكتورة / أمانى سيد أحمد ـ األستاذ المساعد ب      
  أن ر حيث ـم العقاقيـبقس اذــة أستــن سيادتھا فى وظيفــس بتعييـى المجلــالعقاقير ـ يوص      
  زاءات ــضدھا أية ج ا الوظيفية بصورة مرضية ولم تصدرداء واجباتھسيادتھا ملتزمة بآ      
   ٠تأديبية      

  
  ٠ومفـس اليعة الثانية عشر والنصف ظھـر نھذا وقـد إنتھى اإلجتماع فى تمام السا          

        رئيس المجلس                                                     أمين المجلس                

  

  ح)ـــجمـــال أحمـــد صالـ  ٠د٠(ا                     )     محروس عثمان أحمد ٠د٠(أ     


