
           
  

                                                                                   
                                                                   

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

                 )     ٤ـ٩ملحـــق رقــم (
  محضــــــــــــــــــــر

  )٥٩٣اع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (إجتمـــ
  م٢٣/٤/٢٠١٣دة بتاريخ المنعق

 
ة عشر الحاديتمام الساعة فى م ٢٣/٤/٢٠١٣ إجتمـع مجلس الكلية يوم الثالثاء الموافق      

جمال أحمد صالح ـ بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ ) ٥٩٣صباحا بجلسته رقم (
 عميد الكلية وعضوية كل من:ـ 

 البـــــــــم والطــون التعليــوكيـــل الكليـــــة لشئـ      ـ األستاذ الدكتور/ حســــن فرغلـــى عزقـــــــل١
  وثــات العليا والبحـون الدراسوكيـــل الكليـة لشئ    ـمـدان زيـــــــد إبرھيــــزيـــــ    ،،     ،،     / ٢
  ل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةـوكي         ـ    ،،     ،،     / محــــروس عثمــــان أحمـــد٣
  ـةــــــس قســــم الصيدلة الصناعيرئيــــــس مجل       ـ    ،،     ،،      / سيـــــــد محمــــــد أحمــــــد٤
  ةــــاء الطبيـــرئيــــــس مجلــــس قســـــم الكيمي     ـ    ،،     ،،      / عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ٥
  ــرــــــاقـيــــــس مجلــــــس قســــــــم العقرئيــــ     ـ األستاذ الدكتورة/ عــــــزة عبــــاس خليفــــه ٦
  اء ــالكيميقسـم س ــس مجلــم بأعمـال رئيـــالقائ  عرفـــات خليفـــــــه         لدكتــور/عـــالءـ السيـد ا٧

  العضويــة الصيدليـــــة                                                                                      
  اتقسـم الصيدالنيـس ـالقائم بأعمـال رئيس مجل   جيھــان نبيـل حسن فتيــح      / ةالدكتور ةـ السيـد٨
  اء العضويـة الصيدلية المتفرغــاذ الكيميأستـــــــ       مـم محمـد عبدالعليـكتور/ عبدالعليـ األستاذ الد٩
  أستـــــــــــاذ الصيدلـــة الصناعيــــة المتفــــــرغ        /على عبدالظاھرعبدالرحمن  ـ    ،،     ،،      ١٠
  اء التحليليــة الصيدليـة المتفـرغـاذ الكيميـأســتــ  سامية محمـود الجيزاوى       ـ األستاذ الدكتورة/ ١١
  المتفـــــرغ ـــرـــــــــــأستـــــــــــــــاذ العقـــاقيـــ       أحمــد رمضـــان ودـــمحم ـ األستاذ الدكتور/١٢
  المتفـــــرغ ـاذ الكيميـــــاء الطبيــــــــةأستــــــــــ      محفــوظناديـــة محمـــد  كتورة/األستاذ الدـ ١٣
  ـةالصيـــــدلـــة الصنــــاعيــــــــــأستـــــــــــــــاذ         / إيمــان مصطفـى سامــى،،         ،،       ـ ١٤
  ــــر ـــــــــــــــــــــــاقيـــــــــــــاذ العقـــأستـــــــــــ       محمود حافظ حسن عساف األستاذ الدكتور/ ـ١٥
  ـرغــــــــات المتفــــــــــيـدالنــاذ الصيأستــــــــــــ    جمال الدين عبدالفتاح الجندىـ     ،،     ،،   / ١٦
  ـــــــــــــة أستــــــــــــــــــــاذ الكيميـــــــــاء الطبيـ  نـــوال أبوبكر عبدالحليم      ـ األستاذ الدكتورة/ ١٧
  ـةــــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــأسـتـــــ  / ھنــاء محمــد عبدالـودود            ـ     ،،      ،،١٨
  ـدـأستـــــاذ الكيمياء العضويـة الصيدلية المساعــ  ـــة جـــالل أحمـــد       ـ السيدة الدكتورة/ ساميـ١٩
  ـــــــــــــــــاتـمـــــــــــــــــــــدرس الصيدالنيـــــــ  فتـــح هللا محمـــد       / دينـــا  ،،       ،،       ـ٢٠
  ـرع أسيـــوطـــاع شركـــة "سيد" فــرئيــس قطـ        ــدھانـــى محمـــد فريــــــ ـ السيـد الدكتــور/٢١

  

 عن الحضــــور:ـإعتـــذرت وقــد      
  س مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية رئيـ      بيكينـــاز يوســـف خشبــه كتورة/األستاذ الدـ ١
  
ـال العـــدد القانونولتكامــ       ـدأ المجلى الالزم لصحة إنعق ـد بــ ـى مناقش سد المجلس ـ ق ـدول ف ـة جـ

  ى:ـــال التالاألعمـــ



  ـ  ٢ـ  
  
  ٠م٢٦/٣/٢٠١٣) المنعقدة بتاريخ ٥٩٢التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (ـ  ١

  القـــــــــــــــرار :ـ          
  السيد األستاذ الدكتور/ عميـد الكلية برحـوفـى بدايــة الجلسة  ٠ةـتمـــت المصادقـ                   
  ــة اء الطبياذ الكيميأستبالسيدة األستاذ الدكتورة/ نادية محمد محفوظ ـ  ورئيـس المجلــس           

   ن ضمھم إلى عضويةـن يمكـذة الذيــة أساتـن الخمسـمن ضمإلنضمــام سيادتھـا  رغـالمتف          
  ٠" من قانون تنظيـم الجامعـات٤٠رة "ج" من المادة "ـالمجلس طبقــا للفق          

  راھيـم ـ أستــاذ إحسـان حافـظ إب /ةاألستـاذ الدكتـور ةدكمـــا قــدم سيادتـه الشكـر للسيـ          
    ٠الصيدالنيات المتفرغ إلنتھاء فترة عضوية سيادتھا بالمجلس     

  ٠م١٧/٤/٢٠١٣لجنــة التقييـم البيئـى بزيـارة الكليـة يـوم  كمـــا قــدم الشكــر لفريـق          
  ٠م٢٦/٣/٢٠١٣) بتاريــخ ٥٩٢مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢

  القـــــــــــــــــــرار:ـ          
 ٠ذــارى التنفيــوجا أحيــــط المجلس علمـــ                   
  ات المقدمة من طالب الكلية ـة اإللتماســاد نتيجــإعتم أنـرة شئون الطالب بالكلية بشــمذكـ  ٣

  ٠لبرنامج العلوم الصيدلية وبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية     
  ــــــــــــرار :ـالقــــــ     

  ٠نتيجــة اإللتمـاســاتتــــم إعتمـــــاد                 
  السيدة قيد اب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن ـخطـ  ٤

  رقابة ة للـاإلدارة العامـة بــى رقابـإخصائـ  اء عبدالستار محمد عبدالعالـالشيمة/ ـدالنيـالصي     
  ة ــل درجــوذلك لني ارج)ــن الخـد" (مــات الكيمياوية "سيـة الصناعـة تنميـالصيدلية بشرك     
  بإشــراف كل من:ـ (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) وم الصيدليةـالعلفى  ةـدكتوراه الفلسف     
  شعبان ھاشم أحمد  السيد األستاذ الدكتور/ـ ١     

  المتفرغ يا الطبية والمناعةالميكروبيولوج أستاذ      
  شيرين أحمد عبدالرحمن  /ةورـــالدكت ةدـــالسيـ ٢     

  مساعدال الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      
  نھلة محمد كامل الشربينى  /ةورـــالدكت ةدـــالسيـ ٣     

  المساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      
  ــــرار :ـالقــــــــــــــ     

  ـ  د عبدالعالـالشيماء عبدالستار محمالسيدة الصيدالنية/ د ــقي الموافقــــــــة علـــى                
  ة تنمية الصناعات الكيمياوية "سيد" ـإخصائى رقابة باإلدارة العامة للرقابة الصيدلية بشرك     
  (ميكروبيولوجيا طبية  لعلوم الصيدليةافى  دكتوراه الفلسفةوذلك  لنيل درجة  (من الخارج)     

  ٠اـورة سابقـة المذكــراف اللجنــبإش ومناعة)      
  ) ى/ رأفت السيد عبدالرحيم (صيدلى حرالصيدل السيـد دــأن قيـم الصيدالنيات بشـاب قسـخطـ  ٥

  :ـبإشــراف كل من لنيل درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (صيدالنيات) (من الخارج)     
  / فوزية سيد أحمد حبيب ةاألستاذ الدكتور ةالسيدـ ١     

  المتفرغالصيدالنيات  أستاذ      
  ح  جيھــان نبيـل حسن فتيـ /ةورــــالدكت ةدــــالسيـ ٢     
    قسـمالالقائم بأعمال رئيس مجلـس المساعد و الصيدالنيات أستاذ                     

    



  ـ  ٣ـ  
  

  ــــــرار :ـالقــــــــــــ     
  ر) ــد عبدالرحيم (صيدلى حـت السيـالصيدلى/ رأف السيد دـقي الموافقــــــــة علـــى                

  ة ـبإشــراف اللجن وم الصيدلية (صيدالنيات) (من الخارج)ــوراه فى العلــة الدكتـل درجـلني     
  ٠سابقـا المذكورة     
  ل ـأن تسجيـة أسيوط بشـب ـ جامعـة الطـطبية والمناعة ـ كلياب قسم الميكروبيولوجيا الـخطـ  ٦

  دة بالقسم وذلك  ـة بالصيدالنية/ آيات مصطفى كامل ـ المعيــوان رسالة الماجستير الخاصـعن     
  وان:ـــبعن (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) العلوم الصيدليةلنيل درجة الماجستير فى      

  مونس ايروجينز المقاومة للمضادات الحيوية ول السودـالجينى لفصائرى وـد الظاھـالتحدي"     
  الكينولون المعزولة من عينات العدوى المكتسبة فى مستشفى أسيوط الجامعى"        

“Phenotypic  and  genotypic  detection  of  quinolone  resistant  
  nosocomial    pseudomonas   aeruginosa   infection  in  Assiut  
  University    hospital”  

  ن:ـــل مـــراف كـبإشـ     
  إسماعيل صديق محمد  د األستاذ الدكتور/ــالسيـ ١    

  المتفرغ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      
  / إحسان عبدالصبور حسن  ةاألستاذ الدكتور ةالسيدـ ٢    

   المناعةالميكروبيولوجيا الطبية و أستاذ      
  نھا عبدالحليم عفيفى /ةورــــالدكت ةدــــالسيـ ٣    

  د ـالمساع الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

     تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ آيات  الموافقــــــــة علـــى                
  ة ــب ـ جامعـة الطــ كلي ةـا الطبية والمناعـميكروبيولوجيالم ـدة بقسـل ـ المعيـمصطفى كام     
   )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة( وم الصيدليةــالعلة الماجستير فى ـل درجـلنيوذلك  وطـأسي     
  ٠سابقـا والعنوان المذكور بإشــراف اللجنة المذكورة     
  الة ـوان رسـل عنــأن تسجيـبش ة أسيوطــلية الطب ـ جامعالفارماكولوجى ـ كم ـاب قســخطـ  ٧

  ات ـز الخدمــة بالسيدة الصيدالنية/ عزة بدرى منصور ـ صيدالنية بمركـر الخاصـالماجستي     
     (فارماكولوجى) وم الصيدليةـالعللنيل درجة الماجستير فى الصيدلية بالكلية (من الخارج)      
  بعنــوان:ـ     
  ار السيمفاستاتين ـد لعقـون وسمية الكبـة الدھـيونات الكالسيوم على خريطأر قنوات ـأثيت"     

  فى الجرذان"       
“The influence of calcium  ion  channels on the lipid profile and  
   hepatotoxicity  of  simvastatin  in  rats” 

  ن:ـــل مــبإشــراف ك     
   صفوت عبدالھادى منقوره ستاذ الدكتور/السيد األـ ١    

  الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوطورئيس مجلس قسم  أستاذ            
  ماجدة محمد يسرى فراج /ةورــــالدكت ةدــــالسيـ ٢    

  الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوطمدرس                   
  



  ـ  ٤ـ  
  

  ــــرار :ـالقــــــــــــــ     
  دة ــة بالسيــاصـر الخــاجستيـالة المـــوان رســل عنــيـجـتس الموافقــــــــة علـــى                

  الصيدالنية/ عزة بدرى منصور ـ صيدالنية بمركز الخدمات الصيدلية بالكلية (من الخارج)      
   ة المذكورةـبإشــراف اللجن كولوجى)(فارما ةـوم الصيدليـالعلر فى ـة الماجستيــل درجــلني     
  ٠سابقـا والعنوان المذكور     
  ة السيد ــأن إضافــب ـ جامعة أسيوط بشـة الطـم الكيمياء الحيوية الطبية ـ كليـاب قسـخطـ  ٨

  ة ـا بكليــم الباثولوجيـس قسـاذ ورئيــار نصر ـ أستـارى خليل عبدالغفـاألستاذ الدكتور/ س     
  ارق ـى/ طـة بالصيدلـوراه الخاصـالة الدكتـراف على رســة اإلشـرى إلى لجنـب البيطــالط     
  ة ـد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة ـ جامعـدرس المساعـمحمود خليل إبراھيم ـ الم     
  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ وطـر بأسيـاألزھ     
  ى المليجى نجالء طه حنف /ةاألستاذ الدكتور ةالسيدـ ١    

  أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط            
  سارى خليل عبدالغفار نصر السيد األستاذ الدكتور/ـ ٢    

  ـ جامعة أسيوط أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطرى                  
  زيزمحمد أنور عبدالع ور/ــــد الدكتـــــالسيـ ٣    

  الكيمياء الحيوية رئيس قسمالقائم بأعمال أستاذ مساعد و                  
  جامعة األزھر بأسيوط     ـ بكلية الصيدلة                             

  ھشــام حمــاده طـــه ور/ــــد الدكتـــــالسيـ ٤    
  األزھر بأسيوط     جامعة ـ بكلية الصيدلة  الكيمياء الحيويةمدرس                   

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
    الموافقــــــــة علـــى إضافة السيد األستاذ الدكتور/ سارى خليل عبدالغفار نصر                 

  راف على رسالة ــة اإلشـب البيطرى إلى لجنـم الباثولوجيا بكلية الطـس قســاذ ورئيــأست     
  م ــد بقســدرس المساعــى/ طارق محمود خليل إبراھيم ـ المــة بالصيدلـاصوراه الخـالدكت     
  ٠سابقا بإشراف اللجنة المذكورةو الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط     
 خطاب قسم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن إضافة كل من:ــ  ٩

  كتورة/ صباح أحمد محمد فاضل ـ أستاذ الباثولوجىـ السيدة األستاذ الد١    
  السيد الدكتور/ أيمن خيرى محمد حسن ـ مدرس بقسم القلب واألوعية الدموية  ـ٢    
  الة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ أميرة فوزى طه ـ المعيدة بالقسم ـى رسـراف علـلإلش    
  :ـوتصبح اللجنة كالتالى (فارماكولوجى) يدليةالعلوم الصوالمقيدة لنيل درجة الماجستير فى     
  إيھاب سعيد الدسوقى السيد األستاذ الدكتور/ـ ١    

  ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط الفارماكولوجى أستاذ            
  صباح أحمد محمد فاضل /ةاألستاذ الدكتور ةالسيدـ ٢    

  ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط الباثولوجى أستاذ            
  صفاء يوسف سالم /ةورــــالدكت ةدــــالسيـ ٣    

  ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوطالفارماكولوجى مدرس                   
  أيمن خيرى محمد حسن ور/ــــد الدكتــــالسيـ ٤    

    ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط مدرس بقسم القلب واألوعية الدموية                  
  



  ـ  ٥ـ  
  

  ـــــــــــــرار :ـالقـــــ     
 ن:ــل مـة كــإضاف الموافقــــــــة علـــى                

  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ صباح أحمد محمد فاضل ـ أستاذ الباثولوجى١    
  ة ــ كليدرس بقسم القلب واألوعية الدموية ـور/ أيمن خيرى محمد حسن ـ مــد الدكتـــ السي٢    

  ة بالصيدالنية/ أميرة فوزى ـر الخاصــالة الماجستيـلإلشراف على رس أسيوط الطب ـ جامعة     
  ة ـل درجـدة لنيـوط والمقيـة أسيــب ـ جامعــة الطـالفارماكولوجى ـ كلي مـدة بقســه ـ المعيــط     
    ٠وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا (فارماكولوجى) العلوم الصيدليةر فى ـالماجستي     
  ذار ـإعتاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن ــخطـ ١٠

   Prof.  Hitoshi  Oshitani  -  Professor  of المشرف األجنبى اليابانى/       
 Virology , Tohoku University Graduate School of Medicine  

    Prof. Philip Meuleman وإضافة مشرف أجنبى بلجيكى بدال عنه      
Professor of Clinical chemistry , microbiology and immunology , 

Center of Vaccinology , Ghent University , Belgium                           
 درس ـ المإبراھيم محمود سيد إبراھيم / د الصيدلىـسيبالة ـوراه الخاصــالة الدكتـعلى رس      

 اة علمية بين جامعة أسيوط وجامعة جنيف ببلجيكا حيث ـح قنـوكذلك فتم ـبالقس دــالمساع      
  ل البعثات مع تغيير ـرك إلى بلجيكا من قبـراف المشتـاد بعثة اإلشــنه قد تم تغيير جھة إيفأ      

  ليصبح:ـ  عنوان الرسالة     
  المزودة بخاليا كبد أدمية""دراسة التھاب الكبد الفيروسى فى الفئران      

“Study of Viral hepatitis in mice with a humanized Liver”  
 "االحتواء السريع لفيروس االنفلونزا فى المرافق الرعاية الصحية" ن:ـ ـدال مـب      

“Rapid Containment of Influenza Virus in Health Care Facilites” 
  ٠تغييرا جوھريا علما بأن ھذا التغيير      

  :ـوتصبح اللجنة كالتالى      
    إسماعيل صديق محمد  السيد األستاذ الدكتور/ـ ١     
    المتفرغ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ                           
  أحمد صادق أحمد السيد األستاذ الدكتور/ـ ٢     

   الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةسم ورئيس مجلس ق أستاذ                       
  نھلة محمد كامل الشربينى  /ةورـــالدكت ةدـــالسيـ ٣     
 المساعــد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ              
     Prof. Philip Meulemanـ٤     

Professor of Clinical chemistry , microbiology and immunology , 
Center of Vaccinology , Ghent University , Belgium                            

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  ى/ ــــانــابــيـى الـــــبــنـــرف األجـــــــشـمـذار الــــــتـــإع ـىــوافقــــــــة علـــالم                

Prof. Hitoshi Oshitani - Professor of Virology , Tohoku University  
Graduate School of Medicine       

  
  



 ـ  ٦ـ  
                      Prof. Philip Meulemanوإضافة مشرف أجنبى بلجيكى بدال عنه     

Professor of Clinical chemistry , microbiology and immunology , 
Center of Vaccinology , Ghent University , Belgium 

  درس ـــ المإبراھيم محمود سيد إبراھيم / سيد الصيدلىبالة ــوراه الخاصـعلى رسالة الدكت      
  ذلك فتح ـوك ة أسيوطـالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامع قسمالمساعد ب      
  تم تغيير جھة إيفاد بعثة ببلجيكا حيث أنه قد  فقناه علمية بين جامعة أسيوط وجامعة جني      
  ذا ــأن ھـا بــاإلشراف المشترك إلى بلجيكا من قبل البعثات مع تغيير عنوان الرسالة ـ علم      
    ٠وبإشراف اللجنة المذكورة سابقاالتغيير تغييرا جوھريا       
  ورة/ ـاذ الدكتـدة األستـذار السيــول إعتـأن قبـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـاب قسـخطـ ١١

  كاملة محمود محمد عماره ـ األستاذ المتفرغ بالقسم عن اإلشراف على رسالة الماجستير       
  ة ــل درجـارج) لنيـن الخـدة (مـد ـ المقيــن محمـى عبدالمؤمـة/ سالـدالنيـة بالصيــاصـالخ      
  صبح اللجنة كالتالى:ـوت (كيمياء تحليلية صيدلية) العلوم الصيدليةالماجستير فى       
  نفين عبداللطيف محمد /ةاألستاذ الدكتور ةالسيدـ ١     

  الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ                            
  سامح عبدالرءوف أحمد ور/ـــد الدكتـــالسيـ ٢     

  الكيمياء التحليلية الصيدلية مدرس                            
  ـــــــــــــــــرار :ـالقـ      

  ورة/ كاملة محمود محمد ـذار السيدة األستاذ الدكتــإعتقبـول  الموافقــــــــة علـــى                
   راف على رسالة الماجستيرـعن اإلش رغـالمتفالكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ ـ عماره       
   ةـــل درجـــدة (من الخارج) لنيــد ـ المقيــن محمـعبدالمؤم ة/ سالىــبالصيدالني ةــالخاص      
    ٠وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا (كيمياء تحليلية صيدلية) العلوم الصيدليةالماجستير فى       
  ورة/ ـاذ الدكتـدة األستـذار السيــول إعتـأن قبـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـاب قسـخطـ ١٢

  ور/ محمد عبدالجليل ـد الدكتـم والسيـرغ بالقسـاذ المتفـاره ـ األستـمد عمكاملة محمود مح      
  ى/ ـة بالصيدلـر الخاصــالة الماجستيــراف على رسـم عن اإلشـدرس بالقسـا ـ المــأبوالوف      
  ومــالعلر فى ـة الماجستيــل درجــد لنيــم والمقيـد بالقســى ـ المعيـد علـالمنتصر با حام      
  ودـعبدالمعبور/ ـاذ الدكتـد األستـالسية ــذلك إضافــوك (كيمياء تحليلية صيدلية) ةـالصيدلي      
  :ـوتصبح اللجنة كالتالى إسماعيل محمد ـ األستاذ بالقسم      
    عبدالمعبود إسماعيل محمد السيد األستاذ الدكتور/ـ ١     

    لتحليلية الصيدليةالكيمياء ا أستاذ                           
  نفين عبداللطيف محمد /ةاألستاذ الدكتور ةالسيدـ ٢     

  الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ                            
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  حمود محمد دة األستاذ الدكتورة/ كاملة مـذار السيـول إعتــقب الموافقــــــــة علـــى                
  د عبدالجليل ور/ محمـد الدكتـوالسيرغ ـالمتفة الصيدلية ـاء التحليليـالكيمياذ ـاره ـ أستـعم      
  ر ـالة الماجستيـى رسـراف علـن اإلشـعة ـة الصيدليـاء التحليليـالكيميدرس ـا ـ مــوالوفـأب      
  الكيمياء التحليلية الصيدلية م ـقسد بــد على ـ المعيـنتصر با حامى/ المـة بالصيدلـالخاص      
  وكذلك إضافة  (كيمياء تحليلية صيدلية) العلوم الصيدليةوالمقيد لنيل درجة الماجستير فى       
   الكيمياء التحليلية الصيدليةاذ ــ أستد ـل محمـود إسماعيـعبدالمعبور/ ـالسيد األستاذ الدكت      
    ٠اــة سابقورـة المذكـراف اللجنــوبإش      



  ـ  ٧ـ  
 

  د ـور/ محمـر المقدم من السيد الدكتـأن التقريـاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـخطـ ١٣
  ى/ ـصيدلسيد الة للـه بالنسبـم تحقيقـاص بما تـم والخـدرس بالقسـعبدالجليل أبوالوفا ـ الم      
  ة به ـث الخاصـة البحــفى نقط الخارج) (منم ـقسـ الصيدلـى بال د عبدالحميد خورشيدـأحم      
  ٠اإلشراف عليه زه وإستمرار سيادته فىإجتياوماتم       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  درس ـما ـ ــعبدالجليل أبوالوف السيد الدكتور/ محمدإستمرار  الموافقــــــــة علـــى                

  لصيدلى/ د اـة بالسيـالخاصر ـالة الماجستيـراف على رسـلإلش الكيمياء التحليلية الصيدلية      
  ٠(من الخارج)قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بـ صيدلى  أحمد عبدالحميد خورشيد      
  ة ـريـاذ الدكتورة/ حـر السيدة األستــأن سفـة بشـة الصيدليـاء التحليليـم الكيميـاب قسـخطـ ١٤
  الة ـث رسـة بحــا وذلك لمتابعـا بالنمسـنيدينة فيـم إلى مـاذ بالقسـاألستد ـ ـد محمـعبدالمجي     
  د ــالمساع درسـمالة/ مروة رفعت محمد الزھيرى ـ ة بالسيدة الصيدالنيـوراه الخاصـالدكت      

  ٠م٢٠١٣وذلك خالل النصف الثانى من سبتمبر أو النصف األول من أكتوبر بالقسم       
  ــــــــــرار :ـالقــــــــ      

  د محمد ـ ـة عبدالمجيـورة/ حريــاذ الدكتـدة األستـر السيــسف الموافقــــــــة علـــى                
  ث رسالة ـة بحـا وذلك لمتابعـا بالنمسـنية فيـة إلى مدينـة الصيدليـاء التحليليـاذ الكيميـأست      
  اء ـالكيميدرس ـحمد الزھيرى ـ مروة رفعت مـة/ مـيدة الصيدالنـة بالسيـوراه الخاصـالدكت      
  ف األول من ـالل النصف الثانى من سبتمبر أو النصـوذلك خد ــالمساعالتحليلية الصيدلية       
 ٠م٢٠١٣أكتوبر       
  ى ـ ــى الصبحـى علـود فھمـور/ محمــد الدكتـر السيــأن سفـبش م الصيدالنياتـاب قسـخطـ ١٥
  دوا بألمانيا فى ــام فى لنـل المقـزة نوبـر الحائزين على جائـبالقسم لحضور مؤتم درسـالم     
  وى ـى مستـم علـعال ٥٥٠ نـبي اره منـم إلختي٦/٧/٢٠١٣إلى  ٢٩/٦/٢٠١٣رة من ـالفت     
  ٠العالم ممثال لجامعة أسيوط وجمھورية مصر العربية     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  درس ـمدكتـور/ محمود فھمى على الصبحى ـ د الـر السيـسف الموافقــــــــة علـــى                
  ا فى ـدوا بألمانيــام فى لنـل المقـزة نوبــر الحائزين على جائـور مؤتمـلحض اتــالصيدالني      

   وىــم على مستـعال ٥٥٠ بين اره منـم إلختي٦/٧/٢٠١٣إلى  ٢٩/٦/٢٠١٣رة من ـالفت      
  ٠العالم ممثال لجامعة أسيوط وجمھورية مصر العربية      
  د ـة بالسيـر الخاصـالة الماجستيـوان رسـرعنـأن تغييـم الصيدلة الصناعية بشـاب قسـخطـ ١٦

  د لنيل درجة الماجستير فى ـم والمقيـد بالقسـالصيدلى/ حسن عبدالحميد حسن تمام ـ المعي      
  ن:ـــمــــ دلة صناعية)(صي العلوم الصيدلية      
  متدة المفعول"مم عقار ھيدروكلوريد االتوبرايد فى أشكال صيدلية صلبة ـة وتقييـ"صياغ      

“Formulation   and   evaluation   of   Itopride   Hydrochloride 
  sustained  release  solid  dosage  forms” 

  إلــــــــى:ـ      
 دة المفعول"ـوالت ممتـراص وكبسـار اتوبرايد ھيدروكلوريد فى أقـم عقـية وتقيـصياغ "      

“Formulation   and   evaluation   of   Itopride   Hydrochloride 
  sustained  release  tablets  and  capsules” 

  ٠علمـــا بـأن ھــذا التغييـر غيـر جوھـرى      



  ـ  ٨ـ  
  ـــرار :ـالقـــــــــــــــ      

  د الصيدلى/ ـة بالسيـر الخاصـالة الماجستيـوان رسـرعنــتغيي الموافقــــــــة علـــى                
  ة ــل درجــد لنيــة والمقيـدلة الصناعيـم الصيـقسد بـام ـ المعيـن تمـد حسـن عبدالحميـحس      
  ٠ـا بأن ھـذا التغيير غير جوھـرىعلم ـ (صيدلة صناعية) العلوم الصيدليةالماجستير فى       
   أنــبشر) ـوالعقاقية الصيدلية عضويالكيمياء الوالصيدلة الصناعية ة (ــالكليم اـقسأ ردودـ ١٧

  كل من:ـ ترشح      
   الصيدلة الصناعية مدرس السيد الدكتور/ ھشام محمد توفيق ـ ـ١      
  العقاقير مدرس السيدة الدكتورة/ إيمان عبدالرحيم محمود ـ ـ٢      
  ة الصيدليةعضويالكيمياء ال السيـد الدكتــور/ بھاء جمال الدين محمد ـ مدرس ـ٣      
  ٠)دكتوراهلجائــزة أحسـن الرسائل العلمية (      

 المساعد ة الصيدليةعضويالكيمياء الوالسيدة الصيدالنية/ عنبر فنجرى محمد ـ مدرس       
 ٠لعلمية (ماجستير)لجائــزة أحسـن الرسائل ا      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ترشح كل من:ـ الموافقــــــــة علـــى                

   الصيدلة الصناعية مدرس ـ السيد الدكتور/ ھشام محمد توفيق ـ١      
  ة الصيدليةعضويالكيمياء ال السيـد الدكتــور/ بھاء جمال الدين محمد ـ مدرس ـ٢      
  ٠)دكتوراهلجائــزة أحسـن الرسائل العلمية (      

 المساعد ة الصيدليةعضويالكيمياء الوالسيدة الصيدالنية/ عنبر فنجرى محمد ـ مدرس       
 ٠لجائــزة أحسـن الرسائل العلمية (ماجستير)      
   ام ــى حسن الفحـورة/ تھانـاذ الدكتـدة األستـح السيـترش أنـت بشام الصيدالنيـاب قسـخطـ ١٨

  ٠ة فى العلوم الطبية والصيدليةـة أسيوط التقديريـزة جامعـلجائ مـبالقسرغ ـاذ المتفـستاأل      
  وكذلك ترشح كل من:ـ      
   الصيدالنياتدرس كتــور/ غريب محمد عبدالعال  ـ مـ السيـد الد١      
   اتالصيدالنيـ مدرس محمود فھمى على الصبحى ـ السيـد الدكتــور/ ٢      
   ٠لجائــزة جامعة أسيوط التشجيعية      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ترشـح السيدة األستاذ الدكتورة/ تھانى حسن الفحام ـ أستـاذ علـــى الموافقــــــــة                

  ٠الصيدليـةالمتفـرغ لجائـزة جامعـة أسيـوط التقديريـة فـى العلـوم الطبيـة و تـاالصيدالني      
  وكذلك ترشح كل من:ـ      
   الصيدالنياتـ السيـد الدكتــور/ غريب محمد عبدالعال  ـ مدرس ١      
   الصيدالنياتـ مدرس محمود فھمى على الصبحى ـ السيـد الدكتــور/ ٢      
   ٠لجائــزة جامعة أسيوط التشجيعية      
  ترشح السيد األستاذ الدكتور/ جمال أحمد  أنـبش الكيمياء التحليلية الصيدليةم ـاب قسـخطـ ١٩

  ة أسيوط التقديرية فى العلوم الطبية ـزة جامعـة لجائـد الكليـوعمي مـبالقساذ ـستاأل صالح ـ      
  ٠والصيدلية      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  أستـاذ  ور/ جمـال أحمـد صالح ـترشـح السيـد األستـاذ الدكتـ علـــى الموافقــــــــة                

  وعميـد الكليـة لجائـزة جامعـة أسيـوط التقديريـة فـى العلـوم  الكيمياء التحليلية الصيدلية      
  ٠الطبية والصيدلية      



    
  ـ  ٩ـ  

  
  ة من لجنة الحكم والمناقشة الخاصة برسالة ـى المقدمـر الجماعـر الفردية والتقريـالتقاريـ ٢٠

  الماجستير المقدمة من الصيدالنية/ مى محمود عبد الحميد ـ المعيدة بقسم الفارماكولوجى       
   ةـوم الصيدليـالعلر فى ــة الماجستيــل درجــدة لنيــوط والمقيــة أسيــب ـ جامعــة الطــكلي      

  ٠(فارماكولوجى)      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  اء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنة ـالع على ماجــد اإلطــبعـ                     
  ود ـى محمـة/ مـدالنيـن الصيـة مـر المقدمـالماجستيالة ـة برســة الخاصــم والمناقشــالحك      
  ل ـدة لنيـيب ـ جامعة أسيوط والمقـة الطـكلي ـى ـم الفارماكولوجـدة بقسـد ـ المعيــالحمي عبد     
    م ـسقس ـمجلرار ــق ذلكـوك ى)ـوجـولـاكـارمـ(ف ةــدليـوم الصيـالعلى ـر فـة الماجستيــدرج      
   اس بمنح سيادتھـالمجل ىــيـوص ة الدراسات العليا بالكلية ــلجن توصيـةو ىـفارماكولوجال     
  ٠(فارماكولوجى) العلوم الصيدليةالماجستير فى  درجة      
  الة ـة برسـالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنـة الحكـم والمناقشة الخاصـ ٢١

  ى ـ ـم الفارماكولوجـدة بقســر المقدمة من الصيدالنية/ سالى حمدى حليم ـ المعيـالماجستي      
   ةـوم الصيدليـعلالر فى ــة الماجستيــل درجــدة لنيــوط والمقيــة أسيــب ـ جامعــة الطــكلي      
  ٠)(فارماكولوجى      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  اء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنة ـالع على ماجــد اإلطــبعـ                     

  ليمسالى حمدى ح /ةـالماجستير المقدمة من الصيدالنية الخاصة برسالة ـم والمناقشـالحك      
  لماجستير ا دة لنيل درجةـكلية الطب ـ جامعة أسيوط والمقي ـالمعيدة بقسم الفارماكولوجى       
  ى ـارماكولوجـالفم ســقس ـمجلرار قــ ذلكوكـــ ى)ـوجـولـاكـارمـ(ف ةــدليـوم الصيـالعلى ـف      
  الماجستير  درجة اتھالمجلس بمنح سياد ىـيـوص لجنة الدراسات العليا بالكلية ـ توصيـةو      
  ٠(فارماكولوجى) العلوم الصيدليةفى       
  الحكـم والمناقشة الخاصة برسالة  التقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنـةـ ٢٢

  المقيــدةـ  دــى فايـز علـزيـالع روى عبدـمة/ ــصيدالنيدة الـسين الـة مــدمـالمق وراهـالدكت      
  ٠)عقاقير( العلوم الصيدليةفى  الدكتوراهلنيل درجة خارج) (من ال      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  اء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنة ـالع على ماجــد اإلطــبعـ                     

     روى ــمصيدالنية/ سيدة الالن ـة مـالمقدم الدكتوراهالة ـة برســة الخاصــم والمناقشــالحك      
   )عقاقير( وم الصيدليةـالعلفى  وراهـالدكتة ــل درجـلني(من الخارج) ـ  العزيز على فايد عبد     
    ىــيـوص ة ــا بالكليـات العليـة الدراسـلجن توصيـةو رــاقيــعقال مسـقس ـمجلرار قــ ذلكوكـ     
  ٠)عقاقير( العلوم الصيدليةفى  راهالدكتو درجة اس بمنح سيادتھـالمجل     
  دى محمد محمد ـور/ حمـاذ الدكتـد األستـارة السيــإع أنـبشالطبية م الكيمياء ـاب قســخطـ ٢٣

  ـ جامعة طيبة بالمدينة المنورة  عبدالرحمن  ـ األستاذ بالقسم للعمل كأستاذ بكلية الصيدلة       
  ٠م وذلك إعتبارا من تاريخ السفر٢٠١٣/٢٠١٤معى المملكة العربية السعودية للعام الجا      

  
  
  



  ـ  ١٠ـ  
  

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  د ــد محمــدى محمـــور/ حمـــدكتـاذ الــد األستــارة السيـــإع الموافقــــــــة علـــى                

  ة ـة طيبـاذ بكلية الصيدلة ـ جامعة للعمل كأستـالطبيالكيمياء  مـاذ بقســعبدالرحمن  ـ األست      
  م وذلك٢٠١٣/٢٠١٤ى ـام الجامعـة للعــة السعوديــة العربيــورة ـ المملكــة المنــبالمدين      
  ٠إعتبارا من تاريخ السفر      
  السيدة الدكتورة/ نھى ناھـض عطيه إعارة  خطاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأنـ ٢٤
  ة بالمدينة المنورة ـ ـة طيبـد بكلية الصيدلة ـ جامعــاذ مساعــالقسم للعمل كأستدرس بــالم      

 ٠م وذلك إعتبارا من تاريخ السفر٢٠١٣/٢٠١٤المملكة العربية السعودية للعام الجامعى       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  تورة/ نھى ناھض عطيه ـ المدرس بقسم ارة السيدة الدكــإع الموافقــــــــة علـــى                
  ة ـة طيبة بالمدينـة الصيدلة ـ جامعـد بكليـاذ مساعـللعمل كأستالكيمياء التحليلية الصيدلية       
  ارا من ـم وذلك إعتب٢٠١٣/٢٠١٤ى ـام الجامعـة للعـوديـة السعـة العربيــالمنورة ـ المملك     
 ٠تاريخ السفر     
  يح أحد األعضاء لعضوية مجلس الكلية من ضمن الخمسة أساتذة الذين مذكرة بشأن ترشـ ٢٥

  م ـون تنظيـ" من قان٤٠يمكن ضمھم إلى عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج" من المادة "      
  ٠الجامعـات      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  الدكتورة/ تھانى حسن الفحام ـ أستاذ  السيدة األستاذ إنضمام الموافقــــــــة علـــى                

  يمكنالكلية من ضمن الخمسة أساتذة الذين عضوية مجلس ل بالكلية المتفرغ تاالصيدالني      
  م ـون تنظيـ" من قان٤٠ادة "ــرة "ج" من المــا للفقــس طبقـة المجلـم إلى عضويــضمھ      

  ٠الجامعـات      
  غانم ـ المدرس  ن السيد الدكتور/ أحمد شوقى محمدـتعيي أنات بشـم الصيدالنيـاب قسـخطـ ٢٦

  ٠المساعد بالقسم فى وظيفة مدرس بالقسم      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  درس ـغانم ـ الم ى محمدـد شوقـور/ أحمـد الدكتـن السيــتعيي الموافقــــــــة علـــى                
  زم ـملتن سيادته إحيث  الصيدالنياتفى وظيفة مدرس بقسم النيات الصيدد بقسم ــالمساع      
   ٠ويقوم بآداء واجباته الوظيفية ولم تصدر ضده أية جزاءات تأديبية      

  
  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      

 

  


