
           
  

                                                                                   
                                                                   

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

                 )     ٤ـ٩ملحـــق رقــم (
  محضــــــــــــــــــــر

  )٥٩٢اع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (إجتمـــ
  م٢٦/٣/٢٠١٣دة بتاريخ المنعق

 
الحادية تمام الساعة فى م ٢٦/٣/٢٠١٣ إجتمـع مجلس الكلية يوم الثالثاء الموافق      

بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ ) ٥٩٢عشر صباحا بجلسته رقم (
 جمال أحمد صالح ـ عميد الكلية وعضوية كل من:ـ 

 البـــــــــم والطــون التعليــوكيـــل الكليـــــة لشئـ      ـ األستاذ الدكتور/ حســــن فرغلـــى عزقـــــــل١
  وثــات العليا والبحـون الدراسة لشئـوكيـــل الكلي   ـمزيـــــدان زيـــــــد إبرھيـــــ    ،،     ،،     / ٢
  ل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةـوكي        ـ    ،،     ،،     / محــــروس عثمــــان أحمـــد٣
  ـةــرئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعي        مــــــدـ    ،،     ،،      / سيـــــــد محمــــــد أح٤
  ةــــاء الطبيـــرئيــــــس مجلــــس قســـــم الكيمي   ـ    ،،     ،،      / عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ٥
  ــرــــــاقـيــــــس مجلــــــس قســــــــم العقرئيــــ   ـ األستاذ الدكتورة/ عــــــزة عبــــاس خليفــــه ٦
  س مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية رئيـ       ـ    ،،     ،،      / بيكينـــاز يوســـف خشبـــه٧
  اء ــالكيميقسـم س ــس مجلــم بأعمـال رئيـــالقائ       ه  عرفـــات خليفـــــــ ـ السيـد الدكتــور/عـــالء٨

  العضويــة الصيدليـــــة                                                                                    
  اتقســـم الصيدالنيـس ـالقائم بأعمـال رئيس مجل         جيھــان نبيـل حسن فتيــح/ ةالدكتور ةـ السيـد٩
  اء العضويـة الصيدلية المتفرغــاذ الكيميـــــأستــ      مكتور/ عبدالعليم محمـد عبدالعليـ األستاذ الد١٠
  أستـــــــــــاذ الصيدلـــة الصناعيــــة المتفــــــرغ      /على عبدالظاھرعبدالرحمن  ـ    ،،     ،،      ١١
  المتفـرغاء التحليليــة الصيدليـة ـاذ الكيميـأســتــ        سامية محمـود الجيزاوىـ األستاذ الدكتورة/ ١٢
  رغـــــالمتف ـــرـــــــــــأستـــــــــــــــاذ العقـــاقيـــ      انـأحمــد رمضــ ودـــمحم ـ األستاذ الدكتور/١٣
  ـةالصيـــــدلـــة الصنــــاعيــــــــــأستـــــــــــــــاذ       ـان مصطفـى سامــىكتورة/ إيمــاألستاذ الدـ ١٤
  ــــر ـــــــــــــــــــــــــــاذ العقـــاقيـــــــــأستـــــــــــ      محمود حافظ حسن عساف /األستاذ الدكتور ـ١٥
  ـرغــــــــات المتفــــــــــيـدالنــاذ الصيـأستـــــــــــ   جمال الدين عبدالفتاح الجندىـ     ،،     ،،   / ١٦
  أستــــــــــــــــــــاذ الكيميـــــــــاء الطبيــــــــــــــة         نـــوال أبوبكر عبدالحليم ـ األستاذ الدكتورة/ ١٧
  ـةــــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــأسـتـــــ         / ھنــاء محمــد عبدالـودود    ـ     ،،      ،،١٨
  ـدـالكيمياء العضويـة الصيدلية المساعــأستـــــاذ           ــالل أحمـــدـــة جــ السيدة الدكتورة/ ساميـ١٩
  ـــــــــــــــــاتـمـــــــــــــــــــــدرس الصيدالنيـــــــ         فتـــح هللا محمـــد  ،،       ،،     / دينـــا    ـ٢٠
  ـرع أسيـــوطـــاع شركـــة "سيد" فــرئيــس قطـ         ــدھانـــى محمـــد فريــــــ السيـد الدكتــور/ـ ٢١
 وقــد تغيــــب عن الحضــــور:ـ     
  ــاذ الصيدالنيــــــــــــات المتفــــــــــرغــأستـــــــــ    ـ األستاذ الدكتورة/ إحســان حافـــظ إبراھيـم١
  
ـال العـــدد القانونولتكامــ       ـدأ المجل د المجلسى الالزم لصحة إنعق ـد بــ ـى مناقش سـ ق ـة ف

  ى:ـــال التالجــدول األعمـــ
  
  



  ـ ٢ـ 
  

  ٠م١٩/٢/٢٠١٣ ) المنعقدة بتاريخ٥٩١التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ( ـ ١
  القـــــــــــــــرار :ـ     

  د الكليةـدم السيد األستاذ الدكتور/ عميــة الجلسة قــى بدايـوف ٠تمـــت المصادقــة             
  اذ ـــأستر ـ  ـى عبدالحميد عمـفرغل ور/ـاذ الدكتـد األستــر للسيــس الشكــس المجلـورئي      
  ٠سـه بالمجلـة سيادتـاء فترة عضويإلنتھالمتفـرغ الكيمياء الطبية       

  الذى زار  برنامج الصيدلة اإلكلينيكية وتقييـمة ـمتابع لجنـةكمــا قــدم الشكر لفريق             
  ٠م٢٤/٢/٢٠١٣يوم الكلية      
   درسـى ـ مـى الصبحـود فھمــور/ محمــد الدكتــة للسيــه التعزيــدم سيادتــكمـــا ق            
  ٠الصيدالنيات لوفاة والدته     
  ٠م١٩/٢/٢٠١٣) بتاريخ ٥٩١م (ــذ قرارات الجلسة السابقة رقـمذكرة بشأن تنفيـ  ٢
  القـــــــــــــــــــرار:ـ     

 ٠ذــارى التنفيــوجا أحيــــط المجلس علمـــ               
  رق ـع الفــم لجمي٢٠١٢/٢٠١٣ى ـام الجامعـى األول للعـل الدراســج الفصــاد نتائـــ إعتم ٣

  ٠الدراسية بالكلية     
  ــــرار :ـــالقــــــــــــ     

   ىـــام الجامعــى األول للعــل الدراسـج الفصــاد نتائــمـتـإعالموافقــــــــة علـــى                 
  ٠لجميع الفرق الدراسية بالكلية م٢٠١٢/٢٠١٣     
  ةــد بالفرقــب/ أشرف محمد عزيز ـ المقيـالطالمنـح  ون الطالب بالكلية بشأنـرة شئـمذك ـ ٤

  فرصة واحدة فى مادة التشريح والھستولوجى م ٢٠١٢/٢٠١٣ى ـللعام الجامعاإلعدادية      
  ة فى دخـول وليس له فرصواد أساسية الطالب بـاق لإلعادة وراسب فى ثالث م ث إنـحي     
  ٠اإلمتحان فيھا لينتقل إلــى الفرقة األولى بدال مـن فصله     
  القـــــــــــــــــرار :ـ     

 ٠عـــــدم الموافقـــــــة               
  ح نعيم عشم ـ ـــذر المقدم من الطالب/ شريف سامـمذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن العـ  ٥

  ة ـن الدراسـم ع٢٠١٢/٢٠١٣ام ـذا العــادة لھـاق لإلعـم) بـة (قديـة الرابعـرقـد بالفـالمقي    
  دة ـالمتحات ـى الواليـره إلـرا لسفــم نظ٢٠١٢/٢٠١٣ى ــام الجامعـن العــواإلمتحانات ع    
  ٠األمريكية    
  ـــــــــــــرار:ــالقـــــ    

  المقيد ـ  عشمن الطالب/ شريف سامح نعيم ـدم مــذر المقـالعة علــــى ــــالموافقــــ             
  م عن الدراسة واإلمتحانات ٢٠١٢/٢٠١٣بالفرقة الرابعة (قديم) باق لإلعادة لھذا العام      
  ٠ى الواليات المتحدة األمريكيةـم نظرا لسفره إل٢٠١٢/٢٠١٣ى ـالجامعام ـعن الع     
  دة بالقسم وذلك ـخطاب قسم الصيدالنيات بشأن قيد الصيدالنية/ داليا نشأت عريان ـ المعيـ  ٦

  ل مـــن:ـــراف كــات) بإشفى العلوم الصيدلية (صيدالني لنيل درجة الماجستير     
  ورة/ إحسان حافظ إبراھيمـ السيدة األستاذ الدكت١    
       أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                                       

  ـ السيد األستاذ الدكتور / جمال الدين عبدالفتاح الجندى٢     
 أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                                       

  ـ السيد الدكتـــــــــــــور / محمود فھمى على الصبحى٣     
  ات ــــــمـــدرس الصيدالني                                        



  
  ـ ٣ـ 

  
  ـــــــــــــرار:ــالقـــــ     

   مــقسبدة ــالمعيان ـ ـــريـأت عـا نشــة/ داليــالصيدالنيد ــــقيالموافقــــــــة علــــى              
  راف ــإشـب ات)فــى العلوم الصيدلية (صيدالني رـة الماجستيـل درجـوذلك لني الصيدالنيات     
  ٠اــورة سابقــة المذكــاللجن     
  وذلك  قسمبال اب قسم الصيدالنيات بشأن قيد الصيدالنية/ منار محمود حامد ـ المعيدةـخطـ  ٧
  ل مــن:ــراف كــ(صيدالنيات) بإشفى العلوم الصيدلية  لنيل درجة الماجستير     

  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ تھانى حسن الفحــــام١     
  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                                        

  المجيد محمدور/ عبدالرزاق عبدـد األستاذ الدكتــ السيـ٢     
  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                                        

  ـور/ غريب محمدعبدالعالـ السيــــــد الدكتـــــــ٣     
  مدرس الصيدالنيـــــــات                                         

  ـــــــــــــرار:ــالقـــــ     
   مــقسبدة ــد ـ المعيــامــود حـار محمــة/ منــدالنيـالصي دــقيالموافقــــــــة علــــى               

  راف ــات) بإشفـــى العلـوم الصيدلية (صيدالني ة الماجستيرــوذلك لنيل درج الصيدالنيات     
  ٠اللجنة المذكورة سابقا     
  ة/ ھبه يسرى عبدالحميد ـ صيدالنية بمركز ـخطاب قسم الصيدالنيات بشأن قيد الصيدالنيـ  ٨

  فى العلوم الصيدلية  المعلومات الدوائية بالكلية (من الخارج) وذلك لنيل درجة الماجستير     
  (صيدالنيات) بإشراف كل من:ـ         
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ تھانى حسن الفحــــام١    

  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                                       
  ـ السيـــــدة الدكتـــــورة / منى محمد مصطفى المھدى٢    

  الصيدالنيات  مــدرس                                       
  ـــــــــــــرار:ــالقـــــ    

  زــة بمركـدالنيـالصيدالنية/ ھبه يسرى عبدالحميد ـ صيد ـقيالموافقــــــــة علــــى              
  وم ــفى العل رــة الماجستيــل درجــارج) وذلك لنيـن الخـة (مـة بالكليـــات الدوائيـالمعلوم     
  ٠اــورة سابقـة المذكـراف اللجنــبإش الصيدلية (صيدالنيات)     
  ـ (من الخارج) اء نادى عبدالحافظــد الصيدالنية/ دعأن قيــاب قسم الصيدالنيات بشــخطـ  ٩

  ن:ـ    ـل مــراف كــى العلوم الصيدلية (صيدالنيات) بإشـف ة الماجستيرـوذلك لنيل درج     
  / السيد على إبراھيــــــــــــمـ السيد األستاذ الدكتور١    

  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                                        
  ـ السيـــــد الدكتـــــــور / محمود فھمى على الصبحى٢     

  ات ـــــــمــدرس الصيدالني                                        
  ـــــــــــــرار:ــالقـــــ    

  وذلك  (من الخارج)اء نادى عبدالحافظ ـدعة/ ـالصيدالنيد ـقيالموافقــــــــة علــــى              
٠المذكورة سابقا بإشراف اللجنة فى العلوم الصيدلية (صيدالنيات) لنيل درجة الماجستير    

    
  



  ـ ٤ـ 
  

  ـ (من الخارج) ـد الصيدالنية/ آيات أسامة محمد على خطاب قسم الصيدالنيات بشأن قيـ ١٠
  ن:ـ    بإشـــراف كـل مـ فـى العلوم الصيدلية (صيدالنيات) ة الماجستيرـوذلك لنيل درج      
  ور/ سيـــد إسماعيل محمـــــد ــد األستاذ الدكتــ السي١      

  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                                         
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ تھانى حسن الفحام٢      

  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                                         
  ـ السيـــــد الدكتـــــــور / محمود فھمى على الصبحى٣      

  مــدرس الصيدالنيـــــــات                                          
  ـــــــــــــرار:ــالقـــــ      

  (من الخارج) وذلك قيـد الصيدالنية/آيات أسامة محمد على الموافقــــــــة علــــى                
  ورة ـــة المذكـراف اللجنــوم الصيدلية (صيدالنيات) بإشـفى العل رـة الماجستيـل درجـلني      
  ٠سابقــــا      
  دةـلبس ـ المعي ة/ كرستينا ميالدــد الصيدالنيأن قيـبش م الصيدلة اإلكلينيكيةـاب قســخطـ ١١
  إكلينيكية) بإشـــراف الصيدلية (صيدلةوم ـى العلف رـة الماجستيـل درجـوذلك لني بالقسم      

  ن:ـ    كل م      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى السيد١      

  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                                      
  ـور/ مصطفى عبدالرحمن سيدــ السيـــــد الدكتـــــ٢      

  درس الصيدلة اإلكلينيكية م                                      
  ـــــــــــــرار:ــالقـــــ     

  ةالصيدل مكرستينا ميالد لبس ـ المعيدة بقسد الصيدالنية/ قيالموافقــــــــة علــــى              
  ة) ــإكلينيكيــدلة (صي ةـدليـوم الصيــلـى العفـ رـة الماجستيـــل درجـك لنيـوذلة ـاإلكلينيكي     

  ٠اـــراف اللجنـة المذكــورة سابقــــبإش      
  وذلك  إسالم عادل عبدالحكيم ـ المعيد بالقسم ـد الصيدلى/أن قيـبش رـم العقاقيـاب قسـخطـ ١٢

  راف كل مـن:ـ    ــفــى العلوم الصيدلية (عقاقير) بإش لنيل درجة الماجستير      
  ونيس بشــاىور/ داود ـد األستاذ الدكتـــ السي١      

  أستاذ العقاقير المتفـــرغ                                         
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ عفاف محمد عبد الباقى٢      

  أستاذ العقاقير المتفـــرغ                                         
  ىـ السيدة األستاذ الدكتورة/ صفاء أحمــد المغـــاز٣      

  أستــــــــاذ العقاقيــــــــر                                          
  ـــــــــــــرار:ــالقـــــ     

   العقاقير بقسم إسالم عادل عبدالحكيم ـ المعيد/ دلىد الصيــقيالموافقــــــــة علــــى              
  اللجنـة المذكورة  رافـــ) بإشالصيدلية (عقاقيروم ــفى العل ة الماجستيرـل درجـوذلك لني     

  ٠سابقــــــــــا      
  وذلك ـ المعيدة بالقسم  مروة محروس محمدـد الصيدالنية/ بشأن قيم العقاقير خطاب قسـ ١٣

  ـن:ــل مــراف كـــفــى العلوم الصيدلية (عقاقير) بإش لنيل درجة الماجستير      
  

    



  
  ـ ٥ـ 

  
  ىــــالرحمن عل أحمد عبدـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      

  أستاذ العقاقير المتفـــرغ                                       
  ىـــــعزالدين قاسم دسوق ور/ــــــد الدكتـــــــ السي٢      

  المساعـــد أستاذ العقاقير                                       
  ودــعبدالرحيم محم إيمان/ ةورــــالدكتة دــــلسيـ ا٣      

  العقاقيــــــــر  مــــــــدرس                                      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  م ــبقس ةالمعيدد ـ ـروس محمـروة محـمة/ ــد الصيدالنيــقيعلـــى  ةــــــــالموافق                
  راف اللجنـة ــوم الصيدلية (عقاقير) بإشــفى العل رـة الماجستيـل درجـوذلك لنير ـالعقاقي      
  ٠ابقــــاـورة ســالمذك      
   بقسم دــال جمعه ـ المعيـى/ محمد عزت أبوالعـد الصيدلــأن قيـبشر ـم العقاقيـاب قسـخطـ ١٤

  ة ــل درجــوذلك لني(من الخارج)  وطــبأسير ــة األزھــجامعـ  دلةـة الصيـكليـ  رـاقيـالعق      
  ل مـن:ـ    ــراف كـــوم الصيدلية (عقاقير) بإشـى العلف الماجستير      
  فاتن محمد مصطفى درويش/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد١      

   رـــــــــــــاذ العقاقيـــــــــأست                                        
  محمد عبدالمالك عبدهللا ـ السيــــــد الدكتـــــــور/٢      

  كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوطبمدرس                                        
  حمدأـ السيــــــد الدكتـــــــور/ محمد صالح الدين ٣      

  ـ جامعة األزھر بأسيوطكلية الصيدلة بمدرس                                        
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  م ـال جمعه ـ المعيد بقسـالصيدلى/ محمــد عزت أبوالعـد ــى قيــعل ةــــــــالموافق                
  ة ــل درجــوذلك لنيالعقـاقيـر ـ كليـة الصيـدلة ـ جامعــة األزھــر بأسيــوط (من الخارج)       
  ٠راف اللجنـة المذكورة سابقــــاــبإشالصيدلية (عقاقير)  فى العلـوم الماجستير      
  د بقسم ـالمعي ـ فھد محمد أمين عبدالكريم /عقاقير بشأن قيد السيد الصيدلىخطاب قسم الـ ١٥

  ة ـل درجــلني كـوذل(من الخارج) وط ــر بأسيــة األزھــدلة ـ جامعـة الصيــر بكليــالعقاقي      
  بإشـــراف كــل مـن:ـ     )عقاقيروم الصيدلية (ـفى العل الماجستير      
    زيـــــدان زيـــــــد إبرھيـــــمـ السيد األستاذ الدكتور/ ١  

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثأستاذ و                       
  ـ السيــــــد الدكتـــــــور/ عالء محمد حسن نفادى٢  

  مدرس بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط                       
  ـ السيــــــد الدكتـــــــور/ محمود عبدهللا حافــظ٣  

  مدرس بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط                       
  ــــــرار :ـالقــــــــــــ      

   دـالمعي ـ فھد محمد أمين عبدالكريم /د الصيدلىــد السيـــقي الموافقــــــــة علـــى                
  ل درجة ـلني وذلك(من الخارج) وط ـر بأسيـة األزھــبقسم العقاقير بكلية الصيدلة ـ جامع      
    ٠اللجنـة المذكورة سابقــــابإشــراف  )عقاقيرفى العلوم الصيدلية ( الماجستير      

  
  



  ـ ٦ـ 
  

  فاطمة فاروق محمد على  /الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأن قيد الصيدالنيةخطاب قسم ـ ١٦
  كيمياء تحليلية ة (ـوم الصيدليــى العلـف رــة الماجستيــل درجــلني م وذلكـدة بالقســالمعي      
  بإشـــراف كــل مـن:ـ     )صيدلية      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ جمــال أحمــد صالـح ١  

  ةــد الكليــعميأستــــاذ و                       
   بيكيناز يوسـف خشبهـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ٢  

 رئيس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ و                       
  نــت حسـرفع نـــ السيــــــد الدكتـــــــور/ حس٣  

  الكيمياء التحليلية الصيدليةمدرس                        
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

   المعيدة بقسم ـة فاروق محمد على ـفاطم /د الصيدالنيةــقي الموافقــــــــة علـــى                
  كيمياء وم الصيدلية (ــفى العل الماجستيرة ــل درجــلني الكيمياء التحليلية الصيدلية وذلك      
  ٠بإشــراف اللجنـة المذكورة سابقــــا )تحليلية صيدلية      
  أحمد حسين أحمد  /د الصيدلىـد السيـأن قيــالكيمياء التحليلية الصيدلية بشاب قسم ـخطـ ١٧

  كيمياء تحليلية الصيدلية (وم ـفى العل رـة الماجستيـل درجــلني ارج) وذلكــعلى (من الخ      
  بإشـــراف كــل مـن:ـ     )صيدلية      
   بيكيناز يوسـف خشبهـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ١  

  رئيس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ و                        
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ نفين عبداللطيف محمد ٢  

   الكيمياء التحليلية الصيدليةأستـاذ                         
  ـ السيــــــد الدكتـــــــور/ حســن رفعـت حســن٣  

  الكيمياء التحليلية الصيدليةمدرس                        
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  أحمد حسين أحمد على (من الخارج)  /الصيدلىد السيد ــقي الموافقــــــــة علـــى                
  بإشــراف )كيمياء تحليلية صيدليةوم الصيدلية (ــفى العل ة الماجستيرــل درجــلني وذلك      
 ٠اللجنـة المذكورة سابقــــا      
   ـ روق أحمد محمد عبدالحميدـش /ةـد الصيدالنيــأن قيـة بشـكيمياء الطبيم الـاب قســخط ـ١٨

   )كيمياء صيدلية طبيةوم الصيدلية (ـفى العل ة الماجستيرـلنيل درج المعيدة بالقسم وذلك      
  بإشـــراف كــل مـن:ـ          
 حسن حسن فرج/ ـ السيد األستاذ الدكتور١  

  المتفرغ الكيمياء الطبية أستاذ                       
  طارق أبوالفضل محمد ـ السيد األستاذ الدكتور/٢  

  الكيمياء الطبيةأستـاذ                        
  حســن ھدى يوسف/ ةالدكتـــــــور ةـ السيــــــد٣  

  المساعد المتفرغ الكيمياء الطبيةأستـاذ                        
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  دة ــالمعي ـ روق أحمد محمد عبدالحميدـش /د الصيدالنيةــقي الموافقــــــــة علـــى                
  كيمياء صيدلية وم الصيدلية (ـفى العل لنيل درجة الماجستير وذلك الكيمياء الطبيةقسم ب       
    ٠بإشــراف اللجنـة المذكورة سابقــــا )طبية       



  ـ ٧ـ 
 

  ف آدمــد يوســد أحمـمحم /ىـدلـالصيد ـد السيــأن قيـة بشـاء الطبيـكيميم الــاب قســخطـ ١٩
   )اء صيدلية طبيةـكيمية (ـوم الصيدليـى العلـف لنيل درجة الماجستير (من الخارج) وذلك      

  بإشـــراف كــل مـن:ـ           
 ـ السيد األستاذ الدكتور/ حسن حسن أحمد فرج١   

  المتفرغ الكيمياء الطبية أستاذ                        
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ طارق أبوالفضل محمد٢   

  الكيمياء الطبيةأستـاذ                         
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ حمدى محمد محمد عبدالرحمن٣   

  الكيمياء الطبيةأستـاذ                         
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  (من الخارج)  محمد أحمد يوسف آدم /د السيد الصيدلىــقي ـــــة علـــىالموافقـــ                
  بإشــراف  )ةـة طبيـاء صيدليـكيميوم الصيدلية (ـفى العل رـاجستيـة المــل درجــلني وذلك      
 ٠اللجنـة المذكورة سابقــــا      
  ـمحمود أبوبكر أحمد يونس  /صيدلة الصناعية بشأن قيد السيد الصيدلىاب قسم الــخطـ ٢٠

   )صيدلة صناعيةوم الصيدلية (ــفى العل رــة الماجستيــل درجــلني م وذلكــد بالقســالمعي      
  بإشـــراف كــل مـن:ـ          
 بـالــد أبوطــد السيــ السيد األستاذ الدكتور/ أحم١  

  المتفرغالصيدلة الصناعية  أستاذ                       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ سيد إبراھيم عبدالرحمن٢  

  المتفرغالصيدلة الصناعية  أستاذ                       
  روس عثمـان أحمـد   محـــ السيد األستاذ الدكتور/ ٣   

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةواذ أست                        
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  دــالمعي ـمحمود أبوبكر أحمد يونس  /ىـد السيد الصيدلــقي الموافقــــــــة علـــى                
 صيدلة وم الصيدلية (ـفى العل رــة الماجستيــل درجــلني صيدلة الصناعية وذلكالم ــبقس       
 ٠سابقــــابإشــراف اللجنـة المذكورة  )صناعية       
  بشأن تسجيل  ة أسيوطـ كلية الطب ـ جامع الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة خطاب قسمـ ٢١

  د بكلية ـالمعيالخاصة بالسيد الصيدلى/ محمد عبيد على أحمد ـ  الماجستيرعنوان رسالة       
  ى العلوم ـف رـة الماجستيـلنيل درجذلك و(من الخارج) الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط       
  بعنـــوان:ـ )مناعةوطبية ميكروبيولوجيا الصيدلية (      
  وية المعزولة من وحدات ـورات المعـواع المكـراوة فى أنـل الضـض عوامــة بعــ"دراس      
  العنايات المركزة بمستشفيات أسيوط الجامعية"       

“Study  of  Some   Virulence   Factors  of  entercocci   Species 
  isolated  from the intensive care units of Assuit university 
  hospitals”  

  بإشـــراف كــل مـن:ـ          
 ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد صادق أحمد١  

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةورئيس قسم  أستاذ                       
 



  ـ ٨ـ 
  
  ـ السيـــدة الدكتـــــورة/ نھلة محمد كامل الشربينى٢  

  المساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ                       
  ـ السيد الدكتور/ حماده محمد محمد حلبى٣   

  جامعة األزھر لية الصيدلة ـبك المناعةو الميكروبيولوجيا مدرس                      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

 الخاصة بالسيد الصيدلى/  الماجستيرتسجيل عنوان رسالة  الموافقــــــــة علـــى                
  (من الخارج)  وطـر بأسيـة األزھــة الصيدلة ـ جامعـد بكليـالمعيمحمد عبيد على أحمد ـ        
   )ةــاعـمنوة ـطبيا ـروبيولوجيـميكة (ـالصيدلي ومـفى العل رـالماجستي ةــل درجــلنيذلك و      

 ٠سابقــــاوالعنوان المذكور المذكورة  بإشــراف اللجنـة      
  بشأن تسجيل  ة أسيوطـ كلية الطب ـ جامع الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة خطاب قسمـ ٢٢

  دةــى ـ المقيــزت بيومــعرا ــة/ يســدالنيـالصيـة بــالخاص رــالماجستيالة ــوان رســعن      
   )مناعةوطبية ميكروبيولوجيا فى العلوم الصيدلية ( درجة الماجستيرلنيل (من الخارج)       

 بعنـــوان:ـ       
  نمــط مقاومــة المضــادات الحيوية فى فصائل البروتيس المعزولة من عدوى جروح "       

  الجامعية"مستشفيات أسيوط مرض السكرى فى          
“Antibiotics resistant profile of proteus species from  diabetic  
  wound infections at Assiut university hospitals”  

  بإشـــراف كــل مـن:ـ          
 ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ أمانى جمال ثابت١  

  المتفرغ الطبية والمناعةالميكروبيولوجيا  أستاذ                        
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ إحسان عبدالصبور حسن٢  

   الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ                        
  ـ السيـــــدة الدكتـــــورة/ أمانى محمد عدوى نافع٣    

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس                        
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  الخاصة بالصيدالنية رــالماجستيالة ــوان رســل عنــتسجي الموافقــــــــة علـــى                
  وم الصيدلية ـفى العل ة الماجستيرــدرجل ــلني(من الخارج) يسرا عزت بيومى ـ المقيدة        
 ٠سابقـــاوالعنوان المذكور بإشــراف اللجنـة المذكورة  )مناعةوطبية ميكروبيولوجيا (      
  الة ـوان رسـل عنـبشأن تسجي وطـة أسيـالفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامع اب قسمـخطـ ٢٣

  لنيل درجة المقيدة و دة بالقسمــالمعيالخاصة بالصيدالنية/ أميرة فوزى طه ـ  الماجستير      
  بعنـــوان:ـ )فارماكولوجىفى العلوم الصيدلية ( الماجستير      
   II"التأثيــر الفارماكولوجـى الخـاص بأدوية االستاتين ومانع مستقبالت االنجيوتنسين       

  منفردين وسويـا مع التھيئة المسبقـة البعيــدة لقصــور الـدورة الدمويــة على إصابــة         
  عادة التروية: نظرة معملية وسريرية"عضلة القلب الناتج عن إ        

“Pharmacological   influence   of   statins   and   angiotensin II 
  receptor  blockers  alone  and  in  combination  with   remote  
  ischemic  preconditioning on myocardial  reperfusion injury: 
  from   bench   to  bedside” 
  



  
  ـ ٩ـ 

  
  بإشـــراف كــل مـن:ـ          
    ـ السيد األستاذ الدكتور/ إيھاب سعيد الدسوقى١  

  الفارماكولوجى أستاذ                                  
    مـف سالـاء يوســـ السيــــدة الدكتـــــورة/ صف٢   

  الفارماكولوجى مدرس                                    
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

 الخاصة بالصيدالنية/  رـالماجستيالة ـوان رســل عنــتسجي الموافقــــــــة علـــى                
 دةــالمقيو أسيوطة الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامع دة بقسمــالمعيأميرة فوزى طه ـ       
 بإشــراف اللجنـة المذكورة  )فارماكولوجىوم الصيدلية (ــفى العل ة الماجستيرـلنيل درج      

 ٠سابقــــاوالعنوان المذكور       
 ھبه عاطف حفنى ـ  /د الصيدالنيةــاف تجميد قيــأن إيقـكيمياء الطبية بشم الـاب قســخطـ ٢٤

  كيمياء صيدلية وم الصيدلية (ـفى العل رـة الماجستيــل درجـلني دةـالمقيم وـدة بالقسـالمعي      
 ٠)طبية      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ھبه عاطف حفنى ـ المعيدة  /د الصيدالنيةـد قيـاف تجميـإيق الموافقــــــــة علـــى                
  كيمياء ة (ـوم الصيدليــى العلـف رـة الماجستيـل درجــلنيالمقيـدة كيمياء الطبية والم ـقسب      
 ٠)صيدلية طبية      
  محمد  عرفاتشروق  /الصيدالنية دـقي اءـإلغأن ـبش سات العليا بالكليةاذكرة إدارة الدرـمـ ٢٥

   )صيدالنياتوم الصيدلية (ـفى العل ة الماجستيرـل درجـلنيكامل ـ المسجلة (من الخارج)       
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣لعدم سدادھا المصروفات الدراسية عن العام  وذلك نظرا      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ل ـ ـكامد ـمحم اتـعرفروق ــش /ةــدالنيـالصي دـــقي اءــإلغ الموافقــــــــة علـــى                
  وذلك  )صيدالنيات(وم الصيدلية ـفى العل ة الماجستيرــل درجـلنيلة (من الخارج) ـالمسج      
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣نظرا لعدم سدادھا المصروفات الدراسية عن العام       
  سات العليا بالكلية بشأن إلغاء قيد الصيدالنية/ رحاب جاد الرب أحمد ـ امذكرة إدارة الدرـ ٢٦

  ة (كيمياء تحليلية ــوم الصيدليــر فى العلـة الماجستيــل درجــلة (من الخارج) لنيـالمسج      
  ٠لرسوم الدراسيةوذلك لعدم سدادھا ا) صيدلية      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  لة ـة/ رحاب جاد الرب أحمد ـ المسجـد الصيدالنيــاء قيــإلغ الموافقــــــــة علـــى                
  ) ة (كيمياء تحليلية صيدليةـالصيدليوم ـى العلـر فــة الماجستيــل درجــن الخارج) لنيـ(م      
  ٠لرسوم الدراسيةوذلك لعدم سدادھا ا      
  وم الصيدلة السريرية ـالب دبلـطد ـقي اءـإلغأن ـبش ا بالكليةـسات العليارة إدارة الدرـمذكـ ٢٧

  وم ــداد الرسـوم التكنولوجيا الصيدلية وذلك نظرا لعدم سـالب دبلــط ذلكــإكلينيكية) وك(      
  ٠الدراسية      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  إكلينيكية) دلة السريرية (ــوم الصيــالب دبلــطد ــقي اءــإلغ الموافقــــــــة علـــى                
    وم الدراسيةـداد الرسـدم سـرا لعــا الصيدلية وذلك نظـلوم التكنولوجيـالب دبــط ذلكـوك      
  كاآلتى:ـ      



  ـ ١٠ـ 
  

  :ـدبلوم الصيدلة السريرية (إكلينيكية) )١(       
  ـ الصيدالنية/ ھايدى صبحى شاكر فرج٢         ـ الصيــدلـى/ مينا فرج مناس١        
  ى/ محمد صالح عبدهللا حسينالصيدل ـ٤    ـ الصيدالنية/ داليا رفعت محمود طلبه    ٣        

  :ـدبلوم التكنولوجيا الصيدلية )٢(       
  أسماء ھمام حسن تمام ـ الصيدالنية/ ٢     ريانا سمير رشدى كاملاـ الصيدالنية/ م١        

  حسناء محمود أحمد محمدـ الصيدالنية/ ٣        
  إعتذار كل من:ـ الصيدلية بشأن الكيمياء العضويةخطاب قسم ـ ٢٨
  عبدالحميد نجيب أحمد  ـ األستاذ المتفرغ بالقسمـ السيد األستاذ الدكتور/ ١     
  ـ السيد الدكتور/ بھاء جمال الدين محمد ـ مدرس بالقسم٢     
   ـ سيد راف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ محمد طلعت ـشدم اإلــاص بعـوالخ     
  ة ـاء عضويــكيمية (ــليوم الصيدــفى العل رـة الماجستيـل درجــلنيارج) ـد (من الخــالمقي     
  دة الدكتورة/ سامية جاللــة السيــذلك إضافــوذلك لعدم إنتظامه فى الدراسة وك )صيدلية     
  ة ـح اللجنـوتصب هــة بسيادتـراف الخاصــة اإلشـد بالقسم إلى لجنـاذ المساعـأحمد ـ األست     

  كالتالى:ـ     
  ـ السيدة الدكتورة/ سامية جالل أحمد ١     

  المساعد الصيدلية  أستاذ الكيمياء العضوية                         
  ه ات خليفالء عرفالسيـد الدكتــور/عـ ٢   

  ة لعضوية الصيدليا القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء                      
  :ـ القــــــــــــــــــرار      

    ن:ـــل مـذار كـــإعت الموافقــــــــة علـــى                
  الدكتور/ عبدالحميد نجيب أحمد  ـ السيد األستاذ١      

  المتفرغ  الصيدلية الكيمياء العضوية أستاذ                           
  الدين محمد  السيد الدكتور/ بھاء جمالـ ٢      

   الصيدلية الكيمياء العضوية مدرس                           
  ـ سيـد دم األشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ محمد طلعت ــاص بعوالخ      
  كيمياء عضوية ة (ــوم الصيدليــفى العل رــة الماجستيــل درجــلنيارج) ـد (من الخــالمقي      
  ة جالل ة السيدة الدكتورة/ ساميـذلك إضافـه فى الدراسة وكـدم إنتظامـوذلك لع )صيدلية      
   ة اإلشراف الخاصة بسيادتهـإلى لجن دـالمساع الصيدلية أستاذ الكيمياء العضويةأحمد ـ       
 ٠بإشــراف اللجنـة المذكورة سابقــــا      
  اه الخاصة روـدكتالوان رسالة ـعن رــتغيي أنـالكيمياء التحليلية الصيدلية بشخطاب قسم ـ ٢٩

  ل ـلني لةـالمسجم وــبالقس دــدرس المساعالم ـمروة رفعت محمد الزھيرى  /الصيدالنيةب      
  مــــــن:ـ )كيمياء تحليلية صيدليةفى العلوم الصيدلية ( اهردكتودرجة ال      
  للتطبيقات الحيوية""ركائز بھيكلة النانو باستعمال الطيف الرامانى بالسطح المحسن      

“Nano-structured  substrates  with  surface  enhanced  Raman  
  Spectroscopy for biomedical applications” 

  إلـــــــــى:ـ      
 "تطبيقات تحليلية جديدة للطيف الرامانى"     

“New  Analytical  Applications  of  Raman  Spectroscopy” 
    ٠رىــر جوھـــا بـأن ھــذا التغييــر غيعلم      



  ـ ١١ـ 
  

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  مروة  /الصيدالنيةاه الخاصة بردكتوالعنوان رسالة  رـتغيي الموافقــــــــة علـــى                

   المسجلةوالكيمياء التحليلية الصيدلية قسم ب دــدرس المساعـالم ـرفعت محمد الزھيرى       
  علمــا بـأن ھــذا  ـ )كيمياء تحليلية صيدليةوم الصيدلية (ــفى العل اهردكتوة الـل درجــلني      
  ٠التغييــر غيـر جوھــرى      
  رك للسيدة ـراف المشتــة اإلشــد بعثــم أنــالكيمياء التحليلية الصيدلية بشاب قسم ــخطـ ٣٠

  ة ــو بعثــوعضم ــبالقس دــدرس المساعـالم ـت محمد الزھيرى ـروة رفعـم /ةـالصيدالني      
  م من الخطة الخمسية ٢٠١٠/٢٠١١رك بالنمسا من بعثات العام الرابع ـاإلشراف المشت      
  ىـحت ١٧/٦/٢٠١٣ن ـارا مــان إعتبـام ثـدة عـم لم٢٠٠٧/٢٠١٢ات ــة للبعثـالسادس       
  ٠م١٦/٦/٢٠١٤      
  ــــــــــــرار :ـالقــــــ      

  روة ـم /ةـالصيدالنيدة ـرك للسيـراف المشتـة اإلشــد بعثــم الموافقــــــــة علـــى                
  و ـوعضالكيمياء التحليلية الصيدلية  مـبقس دــدرس المساعـالم ـت محمد الزھيرى ـرفع       
  ة ـم من الخط٢٠١٠/٢٠١١ع ـام الرابـات العـرك بالنمسا من بعثـراف المشتـة اإلشـبعث       
   ١٧/٦/٢٠١٣ان إعتبارا من ـام ثـدة عـم لم٢٠٠٧/٢٠١٢ة للبعثات ـالخمسية السادس       
  ٠م١٦/٦/٢٠١٤حتى        
   /الصيدالنيةازة الدراسية للسيدة ـد اإلجـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأنخطاب قسم ـ ٣١

  ا ـة بألمانيـازة الدراسيـو اإلجـوعضم ـبالقس دـدرس المساعــالم ـور ــام منصـزة ھشــع      
  ام إعتبارا منـدة عـل لمـل األجـى طويـرى األلمانـة البرنامج المصــوالحاصلة على منح      
  ٠م٣١/٣/٢٠١٤حتى  ١/٤/٢٠١٣      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ام ـزة ھشــع /ةـالصيدالنيدة ـة للسيــازة الدراسيــد اإلجــم الموافقــــــــة علـــى                

  وعضو اإلجازة الدراسية قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية درس المساعد بالم ـمنصور        
  بألمانيا والحاصلة على منحة البرنامج المصرى األلمانى طويل األجل لمدة عام إعتبارا        
  ٠م٣١/٣/٢٠١٤ حتى ١/٤/٢٠١٣من        
  د الصيدلى/ ـة للسيـازة الدراسيـد اإلجـأن مـم الكيمياء العضوية الصيدلية بشـاب قسـخطـ ٣٢

  ) المقدمة GERISر ـ المدرس المساعد بالقسم وعضو منحة (حاعلى محمود الج وليد      
   ١/٤/٢٠١٣ن ــدءا مــبام ــدة عــ) لمDAADى (ــادل العلمـة للتبـة األلمانيـھيئـن الـم      
   ةـوم الطبيعيــة العلــوراه بكليــة الدكتــال دراســمـكـتـك إلسـم وذل٣١/٣/٢٠١٤ ىـوحت      
  ٠جامعة زارالند ـ ألمانيا IIIوالتكنولوجيا       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  وليد على محمود ى/ ـد الصيدلـازة الدراسية للسيــد اإلجــم الموافقــــــــة علـــى                
  ) GERISقسم الكيمياء العضوية الصيدلية وعضو منحة (حر ـ المدرس المساعد باالج      
   ١/٤/٢٠١٣بدءا من ام ـدة عـ) لمDAADالمقدمة من الھيئة األلمانية للتبادل العلمى (      
   ةــوم الطبيعيــة العلــبكليوراه ــة الدكتـال دراسـمـكـك إلستــم وذل٣١/٣/٢٠١٤ى ــوحت      
  ٠جامعة زارالند ـ ألمانيا III  والتكنولوجيا      
  لسيد الصيدلى/ إسالم أحمد محمد لازة الدراسية ـد اإلجــأن مـر بشــم العقاقيـاب قســخطـ ٣٣

  د بالقسم وعضو بعثة برنامج المنح المصرية األلمانية طويلة ــالعواد ـ المدرس المساع      
  ٠م٣١/٣/٢٠١٤وحتى  ١/٤/٢٠١٣األجل لمدة عام بدءا من       



  ـ ١٢ـ 
 

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ى/ إسالم أحمد محمد ـد الصيدلـلسيلازة الدراسية ـد اإلجــم الموافقــــــــة علـــى                

   و بعثة برنامج المنح المصرية األلمانية ـد بقسم العقاقير وعضـدرس المساعـالعواد ـ الم      
  ٠م٣١/٣/٢٠١٤وحتى  ١/٤/٢٠١٣طويلة األجل لمدة عام بدءا من       
  سفر السيد الدكتور/ ھشام محمد توفيق ـ المدرس  صيدلة الصناعية بشأنخطاب قسم الـ ٣٤

  ة البعثاتـنفقور على ـشھ ٦دة ـبالقسم فى مھمة علمية إلى جامعة ليفربول ـ إنجلترا لم      
  ٠إعتبارا من تاريخ السفر      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ور/ ھشام محمد توفيق ـ المدرس بقسم ــر السيد الدكتــسف الموافقــــــــة علـــى                

  شھور على  ٦دة ــرا لمـة ليفربول ـ إنجلتـة علمية إلى جامعـفى مھمصيدلة الصناعية ال      
  ٠نفقة البعثات إعتبارا من تاريخ السفر      
 سات العليا اجداول إمتحانات الدرـ ٣٥

  دور أول (ماجستير ـ دكتوراه)      
  دور ثان (ماجستير ـ دبـلـــوم)      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

 سات العليا اإمتحانات الدرجداول إعتماد  الموافقــــــــة علـــى                
  دور أول (ماجستير ـ دكتوراه)      
  دور ثان (ماجستير ـ دبـلـــوم)      
  اــات العليــون الدراسـة لشئـل الكليــور/ وكيـاذ الدكتـد األستـدم من السيــراح المقــاألقتـ ٣٦
  ٠والبحوث بشأن جائزة كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط ألحسن بحث      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
 ٠كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط ألحسن بحثإنشاء جائزة ل الموافقــــــــة علـــى                

  ات أجنبيةـوراه من جامعـن على الدكتــالحاصلي ادةـوم الســة على أن يقـأن الموافقــبشـ ٣٧
  ة من ـرى إلكترونيـة وأخـة ورقيـم نسخـس بتسليدرــة مــم فى وظيفـم تعيينھـن يتـوالذي      

  ٠ة قبل منحھم الدرجةـة الكليـالة لمكتبـالرس      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  الحاصليـن علـى الدكتـوراه من جامعـات  أن يقــوم الســادة الموافقــــــــة علـــى                
         أجنبية والذين يتم تعيينھم فى وظيفـة مدرس بتسليم نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من      
  ٠الرسـالة لمكتبـة الكليـة قبل منحھم الدرجة      
  م والمناقشة الخاصة برسالة ـة الحكـالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنـ ٣٨

  المدرس المساعد بقسم ـ  أحمد شوقى محمد غانم/ السيد الصيدلىالمقدمة من  دكتوراهال      
  ٠)صيدالنيات( العلوم الصيدليةفى  دكتوراهالدرجة  الصيدالنيات والمسجل لنيل      
               القــــــــــــــــــرار :ـ      

د اإلطالع على ماجاء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنة ـبعـ                 
  أحمد شوقى السيد الصيدلى/ ن ـة مـالمقدم الدكتـوراهالة ـاقشة الخاصة برسـالحكم والمن      

  فى  دكتوراهالدرجة  المـدرس المساعـد بقسم الصيدالنيات والمسجل لنيلـ  محمـد غانــم      
  ة ـلجن ةـتوصيو صيدالنيـاتالم ـس قســمجلقــرار  وكـذلك )صيدالنيات( وم الصيدليةـالعل     
  وم ـفى العلالدكتـوراه  ةـح سيادته درجــس بمنــالمجل ىــيـوص ة ــا بالكليـالدراسات العلي     
     ٠)صيدالنياتة (ـالصيدلي     



  ـ ١٣ـ 
  

  م والمناقشة الخاصة برسالة ـة الحكـمن لجنالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة ـ ٣٩
  ة ـبكليالمدرس المساعد ـ  أحمد عزالدين عبدالاله/ السيد الصيدلىالمقدمة من  دكتوراهال      
  ى ــف وراهـدكتالة ـدرج لنيـل (من الخارج) والمسجـل وطـر بأسيـة األزھـدلة ـ جامعـالصي      
  ٠)عقاقير( العلوم الصيدلية      
               القــــــــــــــــــرار :ـ      

 د اإلطالع على ماجاء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنة ـبعـ               
  السيد الصيدلى/ أحمد عزالدينالمقدمة من  الدكتوراهالحكم والمناقشة الخاصة برسالة       

  لــوالمسج وطــأسيـر بـة األزھــدلة ـ جامعـة الصيــد بكليـاعـدرس المسـاله ـ المـعبدال      
  مجلس رار قـ وكـذلك(عقاقير)  العلوم الصيدليةة الدكتوراه فى ـل درجـلني(من الخارج)       

  المجلس بمنح سيادته  يـوصى ة الدراسات العليا بالكلية ــلجن ةـتوصيوالعقاقيــر م ـقس       
   ٠عقاقيــر)ة (ـوم الصيدليـفى العلالدكتوراه  درجة       
   أنـدم من السيد األستاذ الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بشـاب المقـالخطـ ٤٠

  ٠م٣١/١٢/٢٠١١ـ ١/١٠التقرير الفنى الرابع ألنشطة الخطة التنفيذية خالل الفترة من       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

 ٠أحيـــــــــــــط المجلــس علمـــــا                
  اء لعضوية مجلس الكلية من ضمن الخمسة أساتذة ـد األعضــح أحـأن ترشيــرة بشـمذكـ ٤١

  " من قانون ٤٠يمكن ضمھم إلى عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج" من المادة "الذين       
  ٠تنظيم الجامعـات      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ضـم السيدة األستاذ الدكتورة/ نادية محمد محفوظ ـ أستـاذ  الموافقــــــــة علـــى                
  ضمـن الخمسة أساتذة الذين لعضوية مجلـس الكلية من بالكلية الكيمياء الطبية المتفرغ       
  ون ـن قان" م٤٠ادة "ـرة "ج" من المـا للفقـس طبقـة المجلـم إلى عضويـن ضمھــيمك      
  ٠م الجامعـاتـتنظي      
  

  ٠اليوم ذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھر نفســھ           
  

        رئيس المجلس                                              أمين المجلس             

  

  ال أحمـد صالـح)ـجم  ٠د٠(ا                               )     محروس عثمان أحمد ٠د٠(أ 

  
  
  

  
  

 


